…Я не знав що музика всевладна поведе мене через життя
/до 80-річчя з дня народження Ц.Ю.Зюлковського/
Наша рідна Волочиська земля народила і виплекала багато людей, Богом
обдарованих різними талантами, - політичних та військових діячів, вченихнауковців і викладачів, літераторів-прозаїків, поетів, публіцистів, заслужених
діячів мистецтв, достойних працівників освіти, медицини, спорту.
Одним із них, талановитих жителів Волочиська - Цезар Юліанович
Зюлковський.
Заслужений працівник культури України, композитор, аранжувальник,
диригент, соліст-виконавець на багатьох музичних інструментах, педагог із
званням «викладач-методист» і концертмейстер, спеціаліст «вищої категорії»,
учасник вокальних та інструментальних ансамблів, - практично немає такої
галузі музичної діяльності, в якій Цезар Юліанович не досяг би значних
вершин!
В 2018 році Ц.Ю.Зюлковський відзначає кілька знаменних дат у своєму
житті: 80-річчя з дня народження, 55-річчя сімейного життя, 55-річчя
Волочиської дитячої школи мистецтв, одним із засновників і директорів якої
він був, 40-річчя створеного ним же аматорського академічного хору «Мелос»,
лауреата і дипломанта багатьох престижних конкурсів, на сьогоднішній час
одного з кращих академічних хорів Хмельницької області.
80 років активного творчого життя ювіляра принесли вагомі досягнення,
одні з яких – це збірки вокальних творів в яких струни серця і голос душі
талановитого композитора-аматора. Крім них на книжковій виставці ми
представляємо матеріали про життєвий та творчий шлях ювіляра.
Хочеться побажати Ц.Ю.Зюлковському і далі творити музику, співати і
грати, акомпонувати і диригувати, щоб ще довго-довго звучав голос нашого
«Волочиського Орфея» на радість і задоволення його земляків!
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