40-lecie Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
GDZIE BIJE SERCE SZKOŁY…

GDZIE BIJE SERCE SZKOŁY...
Czterdzieści lat istnienia Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa KomedyTrzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (ZSM) tworzy przebogatą skarbnicę pedagogiczną, artystyczną, koncertową. Jak w soczewce ogniskuje się na kartach kroniki szkolnej aktywna działalność
wewnątrzszkolna i pozaszkolna. Nasze szkolne życie cechuje wielowarstwowość i wielopoziomowość poczynań. Jego kształt i bogactwo, to efekt działań dyrekcji szkoły, pedagogów, uczniów
i ich rodziców, Samorządu Szkolnego oraz Rady Rodziców. W nurt podstawowych działań szkoły, jakim
jest nauczanie, wpisało się wiele dodatkowych inicjatyw. Zapraszamy do wspólnego „spaceru” po
mapie zdarzeń 40 lat istnienia Zespołu Szkół Muzycznych.
Uwaga. Kolor niebieski sygnalizuje, że szczegółowe informacje nt. danego zagadnienia znajdują się w rozdziale „W GŁĄB ZDARZEŃ”

IMPREZY OGÓLNOPOLSKIE
Dumni jesteśmy z faktu, że nasza szkoła jest organizatorem imprez o zasięgu ogólnopolskim.
Należą do nich: Ogólnopolski Festiwal Chórów Szkół Muzycznych „Bel Canto” oraz Warsztaty
Klarnetowo-Saksofonowe, które wpisane zostały do kalendarza imprez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2013 roku do tych projektów dołączyło I Ostrowskie Forum KlarnetowoSaksofonowe w ramach którego odbył się Ogólnopolski Konkurs dla uczniów klas klarnetu
i saksofonu oraz Warsztaty jazzowe.

Festiwal Chórów Szkół Muzycznych „Bel Canto”, zorganizowany w dwóch pierwszych edycjach jako regionalny (1996 i 1998), przekształcił się w 2000 roku w festiwal o randze ogólnopolskiej.
Nazwa „Bel Canto” zaistniała od 2006 roku. W maju 2014 roku odbędzie się jego VIII edycja.
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Warsztaty Klarnetowo-Saksofonowe, wprowadzone w 2008 roku, stały się wizytówką szkoły. Odbywają się rokrocznie, skupiając wybitnych muzyków i pedagogów oraz liczną rzeszę uczestników z całej Polski.
IMPREZY MAKROREGIONALNE I REGIONALNE
Imprezy o zasięgu makroregionalnym to: Przesłuchania CEA, działalność Punktu Konsultacyjnego CEA (specjalność – gitara klasyczna; klarnet i saksofon), Warsztaty
fortepianowe „Muzyka XX-XXI wieku”.
Przesłuchania regionalne odbyły się jednokrotnie
w 2007 roku, dla uczniów klasy gitary i zespołów gitarowych
SM I st. W latach od 2006 do 2013 ZSM był sześciokrotnie
organizatorem
Przesłuchania Makroregionalne Instrumentów Dętych
Drewnianych (2012);
Jury wraz Dyrektorem szkoły

makroregionalnych

etapów

przesłuchań

CEA dla dwóch grup wykonawczych SM I i II st.: gitara i zespoły gitarowe (2006, 2010, 2011) oraz instrumenty dęte
drewniane (2012, 2013).

Wychodząc naprzeciw potrzebom wzrastającej liczbie uczniów klas gitary, od roku 2009 rozpoczął działalność Punkt Konsultacyjny CEA – specjalność gitara klasyczna. Młodzi adepci gry
gitarowej doskonalą umiejętności pod kierunkiem wybitnych pedagogów z całej Polski. Co roku organizowanych jest kilka spotkań dla nauczycieli i uczniów, w których uczestniczyć mogą także rodzice,
czy opiekunowie uczniów. Punkt Konsultacyjny dla nauczycieli i uczniów klas klarnetu i saksofonu
działa od 2011 roku.
Warsztaty fortepianowe „Muzyka XX-XXI wieku” dla uczniów SM I i II st. oraz nauczycieli
odbyły się dwukrotnie w 2012 i 2013 roku. Naczelną ideą warsztatów jest upowszechnianie literatury XX-wiecznej i współczesnej
wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy mają możność praktycznego
zapoznania się z preparacją fortepianu, muzyką graficzną i teatrem instrumentalnym. Dodatkową atrakcją drugiej edycji warsztatów były zajęcia z improwizacji fortepianowej i kompozycji.
KONKURSY

Warsztaty fortepianowe
„Muzyka XX-XXI wieku”

Konkursy pozaszkolne
Wśród uczniów szkoły pojawiały się nierzadko jednostki obdarzone wyjątkowymi zdolnościami
muzycznymi. Prowadzeni umiejętnie przez swych nauczycieli stawali się chlubą szkoły. To oni
w okresie 40-lecia reprezentowali ostrowską szkołę na niezliczonych konkursach, festiwalach
i przeglądach o zasięgu międzyszkolnym, regionalnym, makroregionalnym, ogólnopolskim
i międzynarodowym. Uczestnictwo w przeróżnych konkursach jest nobilitacją dla uczniów, stanowiąc
ważny etap ich rozwoju osobowości artystycznej. Niejednokrotnie wstępną przepustką do udziału
w konkursach są eliminacje wewnętrzne. Zakwalifikowanie do dalszych zmagań stanowi o wysokim
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poziomie wykonawczym. Oprócz samego uczestnictwa, uczniowie zdobywali nagrody lub wyróżnienia,
zarówno w kategorii solistów, jak i zespołów. Z ramienia sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych
uczniowie brali udział w konkursach z audycji muzycznych, harmonii, historii muzyki, kształcenia słuchu, wykonania piosenki. Na przestrzeni ostatniego 10–lecia wyłoniła się grupa uczniów obdarzonych
talentem kompozytorskim, czego dowiedli, zdobywając liczne nagrody na konkursach kompozytorskich w Polsce i za granicą.

Pełna Galeria uczniów znajduje się w pokazie multimedialnym „Najlepsi z najlepszych"

Konkursy organizowane w szkole
Szczególny dział stanowią konkursy organizowane przez nauczycieli naszej szkoły o zasięgu
ogólnopolskim, makroregionalnym, konkursy międzyszkolne i szkolne. Objęły one wszystkich uczniów,
od najmłodszych do najstarszych. Konkursy przygotowane przez nauczycieli sekcji instrumentalnych:
- Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych Drewnianych SM I i II st. w ramach I Ostrowskiego Forum Klarnetowo-Saksofonowego (2013)
- Makroregionalny Konkurs Instrumentów Dętych Drewnianych SM I i II st. (2007)
- Szkolny Konkurs Skrzypcowy o tytuł Mistrza Wiolinka dla najmłodszych adeptów sztuki skrzypcowej (rokrocznie od 2010)
- Międzyszkolny Konkursy Pianistyczny „Młody Wirtuoz” dla uczniów SM I i II st., który odbył się
dwukrotnie: w 2011 i 2013 roku.
Konkursy organizowane przez nauczycieli sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych:
- I szkolny Konkursu „Wokół Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego” dla SM II st.(2007)
- Szkolny Konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie SM I i II st.(2010)
- Szkolny Konkurs z Audycji muzycznych dla SM I st. (2011)
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- Międzyszkolny Konkurs „Z Mozartem za Pan Brat” dla SM I st. (2011)
- Szkolny Konkurs wiedzy o Witoldzie Lutosławskim (2013)

Uwaga. W pliku „OSIĄGNIĘCIA” zamieszczone zostały nazwiska uczniów oraz zespołów, które na przestrzeni 40 lat uzyskały
nagrody w wymienionych rodzajach konkursów. W tym samym wykazie znajdują się nazwiska pedagogów oraz akompaniatorów.

Konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie

Laureaci Konkursu

WARSZTATY. SPOTKANIA MUZYCZNE
Działalność dydaktyczną prowadzoną w szkole poszerzano o dodatkowe przedsięwzięcia. Należą do nich lekcje otwarte, szeroka paleta różnorodnych warsztatów dla uczniów szkoły oraz
nauczycieli. Novum wśród nich stanowią, wprowadzone od 2012 roku, warsztaty jazzowe.
Oprócz warsztatów prowadzonych w szkole, uczniowie ZSM, brali udział w wielu prestiżowych kursach mistrzowskich i warsztatach na terenie całej Polski, a także poza jej granicami.
(patrz: W GŁĄB WYDARZEŃ – WARSZTATY)

Spotkania z ciekawymi postaciami, które organizowano
w szkole poszerzały wiedzę o muzyce, stając się dopełnieniem
warsztatów i zajęć ogólnomuzycznych. Spotkania „Wokół muzyki” cieszyły się dużym powodzeniem zarówno wśród uczniów, jak
i pedagogów. Wspomnieć należy chociażby dwa wykłady o muzyce XX wieku wygłoszone przez dr Halinę Lorkowską (AM Poznań); wykład o wykonawstwie

muzyki

dawnej

Spotkanie ze Sławomirem Orłowskim

na

instrumentach historycznych Aureliusza Golińskiego. O twórczości Mozarta i fascynacji jego muzyką rozmawialiśmy z ostrowianinem Sławomirem Orłowskim, uczestnikiem Wielkiej Gry
z tematu W. A. Mozart.
Wgłębialiśmy się w zagadDr Jolanta Kępińska-Welbel

nienia psychologii muzyki
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uczestnicząc w wykładzie dr Jolanty Kępińskiej-Welbel z Katedry Psychologii Muzyki (AM Warszawa). Wykład „O zbiorach jasnogórskich” wygłosił muzykolog prof. Remigiusz Pośpiech. W ramach
Festiwalu Chantrelle gościliśmy znanego kompozytora – Krzysztofa Meyera oraz muzykologów – Danutę Gwizdalankę i Piotra Orawskiego. Koncert-Wykład „Wybrane zagadnienia wykonawcze muzyki baroku” obejmujące m.in. pokaz i prezentację klawesynu i fletu traverso przygotowali pedagodzy szkoły Andrzej Henryk Bączyk i Monika Byś. Jesienne Spotkania
Filmowe z Krzysztofem Komedą-Trzcińskim w roli głównej stały się przyczynkiem, do zaproszenia Jerzego Wojciechowskiego – znawcy muzyki
jazzowej, organizatora Festiwalu
Jazz w Muzeum – by podzielił
się swoją wiedzą o Komedzie
Jerzy Wojciechowski

i jazzie. Finałem spotkania był
występ szkolnego zespołu jaz-

zowego działającego pod kierunkiem dyrektora Roberta
Matuszewskiego.
KONCERTY I POPISY SZKOLNE
Koncerty w wykonaniu uczniów i pedagogów ZSM stanowią jeden z najważniejszych elementów życia szkoły. Wśród nich miejsce szczególne zajmują „Koncerty Galowe”, których celem jest
ukazanie osiągnięć szkoły muzycznej w danym roku szkolnym. Początkowo stosowaną nazwę „Koncert szkolny” zmieniono, by podkreślić jego doniosły charakter. „Koncerty Galowe” realizowane są
w dwóch odsłonach. W jednej wykonawcami są uczniowie SM I st., w drugiej – SM II st. Podobne
w swoim założeniu do „Koncertów Galowych" były koncerty pod tytułem „Zaczynali u nas”. Przed
rokiem 2008, gdy szkoła nie posiadała własnej sali koncertowej, „Koncerty Galowe” odbywały się
w gościnnych murach Auli I Liceum Ogólnokształcącego, Auli Zespołu Szkół Technicznych, w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w Ostrowskim Centrum Kultury.

Koncert Galowy w Auli
Zespołu Szkół Technicznych

Koncert Galowy
w Muzeum Miasta Ostrowa Wielopolskiego
5
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Koncertami o wyjątkowej randze są recitale dyplomowe uczniów klasy VI SM II st. Na przestrzeni lat, znaczna część tych koncertów, wpisała się w pamięć słuchaczy jako wyjątkowe muzyczne
projekcje, świadczące o wysokim kunszcie wykonawczym uczniów kończących etap kształcenia na
poziomie średnim.

Owoce mozolnej pracy, wykonywanej w danym roku szkolnym na lekcjach indywidualnych
z nauki gry na instrumencie oraz na zajęciach różnych zespołów muzycznych, są prezentowane na
licznych szkolnych koncertach i popisach. Cieszyły się one, i nadal cieszą, niesłabnącym powodzeniem, przyciągając nie tylko rodziny uczniów. Koncerty i popisy: klas poszczególnych pedagogów,
międzyklasowe, sekcyjne i międzysekcyjne oraz wszystkich zespołów, dają możliwość prezentacji
umiejętności każdemu uczniowi szkoły. Ich urozmaicona forma, począwszy od koncertów tradycyjnych, a skończywszy na koncertach świątecznych, noworocznych, tematycznych, z wykorzystaniem kostiumów, różnych rekwizytów, zawsze dostarczała słuchaczom wielu wrażeń
i wzruszeń.

Koncerty Karnawałowe
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Widowiska poetycko-muzyczne:
„Świat zwierząt na strunach skrzypiec malowany”

„Kalejdoskop muzyczny”

„Bajka pełna nutek”

„Koncert barokowy”

Popisy klasowe na zakończenie I semestru
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Koncertami o uroczystym charakterze były zawsze koncerty z okazji Jubileuszu szkoły oraz
towarzyszące im Koncerty absolwentów.

Chór „Con Forza” i Orkiestra „Orfeusz” SM II st.

W latach 2007, 2009, 2011 odbyły się Koncerty Młodych Kompozytorów, podczas których
swoje prace przedstawiali uczniowie uczęszczający na fakultatywne zajęcia kompozycji.
W murach ZSM koncertowali znani i cenieni wykonawcy, studenci
Akademii Muzycznych, a wśród nich absolwenci naszej szkoły. Gościliśmy również uczniów z innych szkół muzycznych w Polsce, a także uczniów z zagranicy.

Weronika Racz,
absolwentka klasy altówki
Agaty Falkiewicz
obecnie studentka AM Poznań

Magdalena Błoch
absolwentka klasy fortepianu Iwony Nowosad
obecnie studentka AM Wrocław
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Natalia Radzik i Karol Kowal,
w okresie studiów na AM we Wrocławiu
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DZIEŃ PATRONA
Decyzja, podjęta w 2004 roku, o wyborze na patrona szkoły, jednego z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych, Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego,
sięga głęboko korzeniami do historii obecności kompozytora
w naszym mieście w latach 1947-1950. I chociaż „okres ostrowski” można określić jako krótki, był on dla Komedy czasem wyjątkowym. Tu, w Ostrowie, zostały stworzone podwaliny determinujące jego dalsze poszukiwania i działania artystyczne. Do wcześniej rozwijanych zdolności muzycznych doszła, powiększająca się z biegiem lat, fascynacja muzyką
jazzową. Obchody Dnia Patrona, organizowane zawsze w miesiącu kwietniu, zawierają różne
propozycje: pokazy filmów, do których Komeda napisał muzykę, jak i filmów o samym kompozytorze, konkurs wiedzy o patronie, warsztaty jazzowe, koncerty.
ZESPOŁY
W tok nauczania, który wyznacza rozwój gry na instrumencie i pogłębianie wiedzy ogólnomuzycznej, wtapia się muzykowanie zespołowe. Radość ze wspólnego muzykowania, to często jedno
z najwspanialszych wspomnień absolwentów szkół muzycznych. Bogaty wachlarz możliwości, który
pozwala powoływać do życia różnorakie formy wspólnego muzykowania, inspirował nauczycieli
ostrowskiej szkoły do podejmowania tego typu działalności. W karty historii szkoły wpisały się zespoły kameralne, takie jak: duety, tria czy kwartety akordeonowe, smyczkowe, gitarowe, instrumentów dętych, kontrabasowe i inne. Stały proces, jakim było tworzenie nowych klas gry na
instrumentach oraz rosnąca liczba uczniów, pozwolił, z biegiem lat, stworzyć zespoły o nowym profilu
oraz zespoły o zasięgu ogólnoszkolnym, jak orkiestry i chóry. Oto one: „Ostrowski Zespół Instrumentalny” 1978-1986; Chór „Con Forza” od 1987; „Zespół instrumentalny” 1989-1995; „Zespół
smyczkowy” 1990-1995; „Orkiestra Kameralna” 1988-1993; „Zespół Perkusyjny” od 1995; Orkiestra „Orfeusz” od 1996; Chór Dziecięcy „Eurydyka” od 1996; „Kwartet smyczkowy” od 1998; „Big
Band Powiatu Ostrowskiego” od 2000; Orkiestra „Archetti” od 2001; „Young Band Ostrów” od
2012.

Uwaga. Działalność zespołów została szczegółowo opisana w oddzielnym pliku „ZESPOŁY”

WSPÓŁPRACA Z INNYMI SZKOŁAMI
Zespół Szkół Muzycznych jako placówka edukacyjna
współpracuje z wieloma szkołami. Są wśród nich szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne na terenie miasta i poza
nim oraz szkoły muzyczne. Organizujemy także audycje dla
przedszkolaków.
Współpraca ze szkołami ogólnokształcącymi obejmuje
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m.in. organizację audycji muzycznych, udział w koncertach charytatywnych, ale także większe przedsięwzięcia, jak spektakle słowno-muzyczne.

Audycje dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych

Koncert charytatywny „Gramy dla Kubusia”
w Latowicach

„Domek dla Paulinki” - Koncert charytatywny na rzecz uczennicy szkoły,
Paulinki Jaros, która utraciła dom i z nim cały dobytek w katastrofie w Jankowie Przygodzkim
10
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Współpraca ze szkołami muzycznymi dotyczy głównie szkół z miast ościennych (Kalisz, Ostrzeszów, Krotoszyn,
Kępno, Jarocin) i obejmuje wymianę doświadczeń, konkursy,
koncerty. W roku 2009 gościliśmy uczniów i nauczycieli PSM
I i II st. w Kaliszu z przedstawieniem „Krakowiacy i Górale”
Wojciecha Bogusławskiego.
Rok 1987 wyznacza nawiązanie wzajemnych kontaktów pomiędzy szkołami muzycznymi w Nordhausen i Ostrowie

„Krakowiacy i Górale” W. Bogusławskiego
w wykonaniu uczniów PSM I i II st. w Kaliszu

Wielkopolskim. Współpraca zaowocowała licznymi wspólnymi koncertami w Polsce i w Niemczech. Pierwsza delegacja z naszej szkoły odwiedziła Nordhausen w 1988 roku. Wielkie przemiany, jakie dokonywały się w Europie, przerwały działalność w tej sferze, a do jej wznowienia doszło w roku 1991. Szkoła ostrowska gościła pedagogów i uczniów z Nordhausen w latach 1994-2003 (XX-lecie szkoły). Dyrekcja szkoły zawsze czyniła starania o to, aby okres
pobytu w Polsce był nie tylko poświęcony muzyce, ale stanowił okazję do zapoznania gości
z Niemiec z najciekawszymi zakątkami naszego regionu i Polski. Wyjazdy naszych nauczycieli oraz
uczniów do Nordhausen odbyły się w latach od 1988 do 2001.
W miesiącu czerwcu 2014 roku zaplanowany jest wyjazd do Nordhausen, szkolnego Chóru
„Con Forza”, na zaproszenie Chóru Gimnazjum im. Wilhelma von Humboldta.
W listopadzie 2013 roku Big Band Powiatu Ostrowskiego wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu „Sonnenberg Jazz Tage”. Wyjazd odbył się na zaproszenie niemieckich władz samorządowych, a także dyrektora Szkoły Muzycznej w Sonnenbergu. Wizyta w Niemczech zaowocowała nawiązaniem kontaktów pomiędzy dyrektorami obu szkół, oraz chęcią wymiany polegającej na wizycie
uczniów i nauczycieli niemieckiej szkoły muzycznej w Ostrowie Wielkopolskim.
DLA MIASTA I POZA JEGO GRANICAMI
Uczniowie i pedagodzy ZSM koncertowali nie tylko w naszym mieście, a także w całej Polsce, jak i poza jej granicami. Liczba koncertów naszej szkoły wpisanych w dzieje Ostrowa jest przeogromna.
Koncerty organizowane przez szkołę nie były nastawione jedynie na prezentację jej dorobku.
Starano się o to, by w miarę możliwości, odpowiadać
na każdą złożoną na ręce dyrekcji prośbę lub zaproszenie. Szkoła zapewniała więc oprawę muzyczną
okolicznościowym spotkaniom, zapraszana była do
udziału w ważnych imprezach lokalnych, jak: Dzień
Działacza Kultury, Dzień Edukacji Narodowej, w
koncertach jubileuszowych różnych instytucji, w
ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w
Ostrowianinie Roku, Osobowości Ostrowskiej KulKoncert w Domu Opieki Społecznej „Hanka”

tury, Kolędzie Ostrowskiej, Dniach Kultury Chrze-

ścijańskiej, Na Skrzydłach Pegaza, w Koncertach z Żonkilem, Drodze Krzyżowej Środowisk
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Twórczych. Z potrzeby serca nasi wychowankowie wraz z pedagogami koncertowali w Domu Opieki
Społecznej „Hanka” i Domu Dziecka.
Aktywność koncertowa szkoły zaowocowała także spotkaniami cyklicznymi, których byliśmy
współorganizatorami. Najstarsze z nich to cykl spotkań pt. „Koncert przy świecach”, organizowanych
wspólnie z Klubem Nauczycielskim i odbywających się w lokalu Klubu.

Klub Nauczycielski
„Koncert przy świecach”

Droga Krzyżowa Środowisk Twórczych
w Ostrowskiej Konkatedrze
Kwartet smyczkowy

Koncert „W hołdzie Mistrzowi” w Pałacu Myśliwskim w Antoninie

Kolejnymi cyklami są: „W Hołdzie Mistrzowi”, „Na skrzydłach Pegaza”, „Przy muzyce o
muzyce”. Koncerty te odbywały się m.in. w holu Ostrowskiego Centrum Kulturalnego, Pałacu Myśliwskim w Antoninie, Forum Synagoga, ZSM.
Poza Ostrowem Wielkopolskim szkoła była prezentowana w miastach na terenie całej Polski,
za granicą: na Węgrzech, w Niemczech i we Włoszech.

Cykl spotkań „Na skrzydłach Pegaza” stał się doskonałą
wizytówką szkoły.
Koncerty miały zróżnicowany charakter od poważnych, pełnych zadumy, aż...
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NIE TYLKO NAUKA
Wstąpienie w mury Zespołu Szkół Muzycznych jest, szczególnie dla najmłodszych, bardzo
wielkim przeżyciem. Obiekt jest przestronny, dzieci stykają się z nowymi formami kształcenia – indywidualnymi zajęciami z instrumentu, kształcenia słuchu i rytmiki. To dla nich, od 2009 roku, wprowadzono Ślubowanie – Uroczyste przyjęcie w poczet uczniów szkoły. I tak rozpoczyna się przygoda
z muzyką, która dla niektórych staje się przygodą na całe życie.
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Dla najmłodszych i młodych uczniów organizuje się wyjazdy do Filharmonii Kaliskiej na
„Koncerty Świąteczne” i „Koncerty Mikołajkowe”.

Dla uczniów starszych klas organizowane są „muzyczne wycieczki” do najważniejszych
ośrodków muzycznych w kraju, by dać możność ich poznania oraz bezpośredniego uczestnictwa
w koncertach wybitnych solistów i zespołów, spektaklach operowych
i baletowych. I tak, na przestrzeni lat, uczestniczyliśmy w koncertach
odbywających się w renomowanych ośrodkach i instytucjach muzycznych: Warszawa – Teatr Wielki, Opera Kameralna, Filharmonia Narodowa; Poznań – Filharmonia Poznańska, Teatr Wielki; Katowice –
NOSPR, Wrocław – Opera Dolnośląska, Łódź – Teatr Wielki. Byliśmy
słuchaczami: „Warszawskiej Jesieni”, „Wratislavii Cantans”, Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego,
Sieradzkich Dni Muzyki Dawnej. Zachwycaliśmy się wspaniaPrzed Teatrem Wielkim we Wrocławiu

łym

wykonawstwem,

m.in. „Sinfonii

Var-

sovii”, NOSPR-u, „Arte dei Suonatori”, orkiestry
Filharmonii Narodowej, Orchestre National de
France, słynnych zespołów operowych. Zwiedziliśmy ponadto Muzeum Instrumentów w Poznaniu.

Sieradz – Koncert lutnisty Jacoba Lindberga

Obok wrażeń czysto muzycznych wyjazdy posiadały
także walor krajoznawczy. Uczniowie ZSM brali także udział w koncertach orkiestry symfonicznej działającej najbliżej granic Ostrowa, czyli Filharmonii Kaliskiej. Miało to miejsce w ramach wspólnych
wyjazdów szkolnych lub klas poszczególnych pedagogów.
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POZNAŃ
Teatr Wielki
Antonin
Międzynarodowy Konkurs
„Chopin dla najmłodszych”

Aula UAM
Koncert Ingolfa Wundera

Muzeum Instrumentów

Bazylika na Świętej Górze koło Gostynia
Festiwal Muzyki Oratoryjnej „Sacromontana”
Na schodach przed Bazyliką
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Życie szkoły wzbogacały różnorodne zabawy szkolne (Andrzejki, Walentynki, zabawy przebierańców), uczniowie wraz z pedagogami przygotowywali okolicznościowe kabarety. Do spotkań konsolidujących całą społeczność szkolną należy zaliczyć Opłatek ogólnoszkolny, który zawsze zachwyca ciekawą
oprawą muzyczną.

Zabawa Andrzejkowa

Jasełka szkolne

Przepiękną oprawę mają każdego roku „Opłatki dla najmłodszych”.
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Powoływany rokrocznie Samorząd Szkolny włącza się aktywnie w życie szkoły współorganizując Opłatek ogólnoszkolny, zabawy szkolne, wykonując wystroje świąteczne do gazetki szkolnej.

Zabawy karnawałowe

Przy sprzyjającej aurze zimowej nauczyciele organizują kuligi.

W roku 2005 zostaliśmy zaproszeni do udziału w spektaklu teatralnym. W sztuce, autorstwa
Teresy Jańczak, pt. „Zaczarowany flet”, którą można określić mianem teatru muzycznego, obok aktorów z ostrowskich szkół i podopiecznych Aliny Janikowskiej z zespołu „Gwiazda”, wystąpiła duża grupa naszych uczniów. W grupie tej znaleźli się soliści, zespół perkusyjny, i dwa zespoły wokalne,
które tworzyli uczniowie SM I i II st. Spektakl odbył się na scenie OCK-u, przyciągając rzesze
młodych odbiorców.
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Przedstawienie muzyczne „Zaczarowany flet” w Sali widowiskowej OCK

Rok

2010,

ogłoszony

Rokiem

Chopinowskim, zaowocował wieloma projektami, m.in. na scenie sali koncertowej
ZSM, odbyły się dwa widowiska słownomuzyczne: „Retrospekcje Chopinowskie”
(I Gimnazjum i ZSM) i „W hołdzie Chopinowi”, (cz. I Koncert – ZSM, cz. II spektakl
„U księcia Radziwiłła” – IV LO).

„U księcia Radziwiłła”
„Retrospekcje Chopinowskie”
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Ponadto odbyła się duża liczba koncertów, Konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie, uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne: „Z historii Towarzystwa Chopinowskiego”, „Chopin w Antoninie”, „Konkursy Chopinowskie”, „Chopin w barwach jesieni – historia Festiwalu”. W czerwcu
odbyła się 2-dniowa wycieczka „Śladami Fryderyka Chopina”.

Żelazowa Wola

Fontanna w Ogrodzie Saskim

Przed pomnikiem Mikołaja Kopernika

W gmachu Teatru Narodowego

Wycieczka „Śladami Chopina”
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Zespół Szkół Muzycznych wielokrotnie brał udział w Targach Edukacyjnych. Rok rocznie
stałymi punktami programu, obok występów zespołów muzycznych i tanecznych z prezentujących się
tutaj szkół i placówek, był konkurs na najciekawsze stoisko targowe. W 2010 roku naszej szkole przyznano wyróżnienie pierwszego stopnia.

Targi Edukacyjne 2010 (3 zdjęcia)

Targi Edukacyjne 2012

Efektywność działania szkoły muzycznej jest ściśle zależna od wielu czynników. Bazą, bez
której szkoła nie mogłaby funkcjonować, jest jej instrumentarium, systematycznie wzbogacane
w zależności od aktualnych potrzeb. Cały proces kształcenia muzycznego wymaga korzystania
z ogromnej ilości materiałów nutowych, podręczników, książek, płyt. Znaczenie biblioteki szkolnej
jest więc przeogromne. Stan zbiorów bibliotecznych obejmuje: nuty, podręczniki, książki muzyczne,
płyty analogowe, kasety magnetofonowe, kasety video, płyty kompaktowe.
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Szkoła posiada stronę internetową (www.psm.edu.pl), która stanowi źródło informacji o
strukturze szkoły, jej historii, pozwala śledzić bieżące dokonania, sukcesy uczniów i pedagogów. Stronę dopełniają zdjęcia zamieszczone w Galerii. Podobną funkcję spełniają tablice znajdujące się bezpośrednio przy wejściu do szkoły. Tam, obok bieżących informacji, widnieją dyplomy zdobyte przez
uczniów wraz z ich zdjęciami. Oprócz tradycyjnej Kroniki szkolnej, prowadzona jest Kronika Multimedialna.
Praca dyrekcji szkoły, pedagogów i uczniów wspierana była, i jest nadal, przez Radę Rodziców, która dopomaga w zakupie m.in. instrumentów, sprzętu, podręczników i nut. Rada dofinansowuje wycieczki szkolne, wszelkie zabawy i imprezy. Jest fundatorem nagród dla uczniów wyróżniających
się w nauce oraz upominków dla absolwentów.
EPILOG
Współczesny kształt szkoły kreują pedagodzy zaangażowani, twórczy, legitymujący się wysokimi kwalifikacjami. Ich osiągnięcia zawodowe doceniane są przez dyrekcję szkoły, a także władze
lokalne, czego potwierdzeniem są nagrody przydzielane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nauczyciele nie ograniczają się jedynie do pracy dydaktycznej, lecz uczestniczą aktywnie w życiu lokalnego
środowiska oraz poza nim. Są organizatorami i wykonawcami wielu koncertów i spotkań muzycznych.
Część pedagogów pracuje w Filharmonii Kaliskiej, a wielu z nich pełni w jej strukturach ważne funkcje.
Ponadto nauczyciele uczestniczą systematycznie w różnych kursach, pogłębiają wiedzę i umiejętności
na studiach podyplomowych.
W ostrowskim Zespole Szkół Muzycznych zatrudniano, w latach 1974-2014, ogółem 175
nauczycieli, w bieżącym roku szkolnym pracuje 41 nauczycieli. Nauka odbywała się na następujących wydziałach: wokalnym w latach 1987-1997 oraz rytmiki w latach 1985-1999. Na wydziale instrumentalnym w całym czterdziestoleciu.
Aktualnie kształci się 255 uczniów, w tym w SM I st. – 193 uczniów, a w SM II st. – 62. Do
czerwca 2013 roku Szkołę Muzyczną I stopnia ukończyło 941 absolwentów, Szkołę Muzyczną II
stopnia – 208. Dalszą naukę na wyższych studiach muzycznych podjęło 106 absolwentów PSM II st.
Po ukończeniu PSM I st. 19 absolwentów kontynuowało lub kontynuuje naukę na poziomie średnim
i wyższym, w szkołach i akademiach muzycznych na terenie kraju.
Cieszą dalsze sukcesy absolwentów szkoły, jako studentów, bądź już absolwentów
Akademii Muzycznych. Są oni laureatami konkursów krajowych i międzynarodowych; stypendystami
na zagranicznych uczelniach wyższych; podejmują pracę na Akademiach Muzycznych, a także są
instrumentalistami w renomowanych orkiestrach w kraju i za granicą.
Z ramienia Ministerstwa opiekę nad szkołą sprawowali następujący wizytatorzy: Kazimierz
Madziała (1975-990), Włodzimierz Gorzelańczyk (1990-1991), Eugeniusz Buda (1991-2001), Małgorzata Bednarek (1996-2012). Aktualnie opiekę taką, od 2012 roku, pełni Artur Matejuk.
Rozwój szkoły, determinowany kierunkami zmian na gruncie szkolnictwa muzycznego w kraju,
niósł w każdym dziesięcioleciu nowe wyzwania, przekształcenia, poszerzał zakres pracy z uczniami,
przynosił modyfikację warsztatu pracy nauczycieli. Z perspektywy czasu widać bardzo wyraźnie, jak
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wielka to ewolucja. W Roku Jubileuszowym, w którym zamykamy 40 lat historii szkoły, wkraczamy
w kolejny proces przemian związany z rozpoczynającą się reformą szkolnictwa muzycznego.
Anno Domini 2014 – ogłoszony Rokiem Jubileuszowym stał się przyczynkiem do spojrzenia na całokształt działalności Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego
w Ostrowie Wielkopolskim w upływającym czterdziestoleciu. W celu bliższego zaznajomienia z historią
szkoły podjęto wiele działań, m.in. opracowanie zawartych na płycie materiałów multimedialnych.
Przedstawiony w nich rozwój szkoły, tak widoczny z perspektywy minionych lat, możliwy był dzięki
roztropnemu działaniu dyrektorów szkoły oraz zaangażowanej pracy nauczycieli. Wszyscy pedagodzy
zatrudnieni w okresie czterdziestolecia zasługują na słowa podziękowania, ale szczególne słowa
wdzięczności składamy na ręce wszystkich dyrektorów oraz nauczycieli, którzy całe swoje życie zawodowe lub sporą jego część poświęcili szkole. Należą do nich:
dyrektorzy – Florian Tomaszewski, Ryszard Krzemiński, Maria Gagalowicz-Mrozińska,
Benedykt Musioł;
wicedyrektorzy – Wojciech Zieleziński, Jerzy Krążyński;
nauczyciele – Zofia Rainert, Maria Gilarska, Janina Miądowicz, Maria Przybylska,
Józef Janczewski, Irena Stodolna, Maria Rosiak.
Do tego szacownego grona należą osoby, którym nie możemy podziękować osobiście, bowiem odeszli od nas na zawsze. Są to: dyrektor – założyciel Henryk Olkiewicz (1917-1990), dyrektor – Janusz Zieleziński (1949-1990), nauczyciel – Edmund Kwaśniewski (1915-2003?).
Wśród placówek kulturalnych naszego miasta Zespół Szkół Muzycznych im. Krzysztofa
Komedy-Trzcińskiego zajmuje miejsce wyjątkowe. Realizując program wyznaczony przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
szkoła dba o rozwój uzdolnionych muzycznie
dzieci i młodzieży, kształcącej się w jej murach.
Zadaniem całego procesu dydaktycznego jest
nie tylko przygotowanie absolwentów do dalszego, zawodowego kształcenia muzycznego,
ale także wychowanie przyszłych animatorów
życia kulturalnego i świadomych odbiorców
muzyki.
Można prognozować, że następne lata życia szkoły przyniosą kolejne sukcesy. Grono pedagogiczne dba bowiem o jej permanentny, wszechstronny rozwój oraz o jak najlepsze wykształcenie
swoich podopiecznych. Zabiega także o upowszechnianie jej osiągnięć. Działalność szkoły wspiera
ofiarna praca administracji i obsługi, a także z oddaniem wypełniająca swoje zadania Rada Rodziców.
Zespół Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, postrzegany przez władze samorządowe jako ważna instytucja artystyczna i oświatowa, ma
zapisaną w swej historii wieloletnią opiekę najwyższych władz naszego miasta i powiatu. Niezmien-
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ność tej postawy i okazywana zawsze realna pomoc i życzliwość, pozwala patrzeć z optymizmem
w przyszłość, którą wyznaczać będą kolejne lata istnienia ostrowskiego Zespołu Szkół Muzycznych.
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