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O MUZYCZNYCH MURACH
Od początku swego istnienia PSM I st. borykała się z trudnościami lokalowymi. Decyzją władz
miejskich szkoła umieszczona została w budynku przy ul. PPR 29a (obecnie ul. Wolności 29a).
Funkcjonowały w nim następujące instytucje: Społeczne Ognisko Muzyczne, Państwowa Szkoła Muzyczna I st., Świetlica Międzyszkolna i biura Rejonu Przemysłu Leśnego. Budynek był w bardzo złym
stanie technicznym i wymagał generalnego remontu. Przez cały okres funkcjonowania szkoły w lokalu
przy ul. Wolności 29a, czyniono ustawiczne starania, by powiększyć liczbę sal, a pomieszczeniom już
użytkowanym zapewnić estetyczny wygląd. Jednak myślą przewodnią wszystkich dyrektorów, był
zamysł o zmianie budynku. Starania obecnego dyrektora szkoły, Roberta Matuszewskiego, doprowadziły do zrealizowania marzeń poprzedników o lokum, w którym dzieci i młodzież miałyby godziwe
warunki do nauki, co nastąpiło we wrześniu 2008 r.
W związku z ponad 30-letnią obecnością szkoły w historycznym, pierwszym gmachu, w którym tworzone były podwaliny ostrowskiego szkolnictwa muzycznego, prześledźmy pokrótce jego losy.
Za kadencji Henryka Olkiewicza pierwszy poważny remont odbył się w okresie wakacji w 1974 roku
i objął wymalowanie sal lekcyjnych. W roku szkolnym 1976/77 (dzięki staraniom wizytatora Kazimierza Madziały) szkoła pozyskała dwa pomieszczenia na parterze po biurze Rejonu Przemysłu Leśnego, które wykorzystane zostały na klasy do nauki gry na gitarze i teorii muzyki.
W okresie kadencji Floriana Tomaszewskiego w 1980 roku – po kolejnych usilnych staraniach – uzyskano zgodę na wyprowadzenie z budynku Świetlicy Międzyszkolnej. Pozyskano w ten
sposób siedem nowych klas i dwie duże sale
(rytmiki i kameralną). Jednak potrzeba powiększenia bazy lokalowej szkoły była nadal aktualna.
Poszukiwano różnych rozwiązań. Rozważano
m.in. przeniesienie do budynku przy ul. Wrocławskiej 48 (obecnie II LO). W ostateczności zdecydowano o pozostawieniu szkoły w pierwotnym

Sala rytmiki w gmachu szkoły przy ul. Wolności 29a

gmachu, oddaniu go na własność szkoły i rozpoczęciu kapitalnego remontu. Zamierzenia i projekty weszły w fazę realizacji, gdy dnia 13 maja 1982
roku Urząd Miasta oddał lokal przy ul. Wolności
29a na wieczyste użytkowanie PSM I st. Już
w lipcu 1982 roku rozpoczął się wcześniej zaplanowany kapitalny remont budynku, który objął:
nadbudowę II piętra (w miejsce nieużytecznych

Front gmachu szkoły przy ul. Wolności 29a

strychów), założenie centralnego ogrzewania, likwidację jednej z klatek schodowych, założenie toalet
na parterze, I i II piętrze, odnowę zewnętrznej elewacji. Kapitalny remont, który trwał do 1984 roku
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przeprowadzono według projektu ostrowskiego architekta Andrzeja Parzeńskiego. Remont był możliwy dzięki ogromnemu wsparciu moralnemu i finansowemu udzielanemu szkole przez ówczesnego
prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego – Grzegorza Woźnego oraz jego zastępcę – Ryszarda
Małeckiego.
Pomimo tak ogromnego wysiłku, jakim był remont kapitalny, już w 1989 roku dyrektor Maria
Gagalowicz podjęła kolejne decyzje w celu poprawy warunków funkcjonowania szkoły. Ponownie
stało się to możliwe, dzięki Grzegorzowi Woźnemu, sprawującemu wtedy urząd wicewojewody kaliskiego. Wyznaczone prace objęły: wydzielenie z części gabinetu dyrektora pomieszczenia dla księgowej, utworzenie portierni, zamianę pomieszczenia dla księgowej na salę lekcyjną, zamontowanie
w niektórych salach dodatkowych grzejników, założenie kafelków we wszystkich toaletach. Ponadto
wymalowano całą szkołę i wytłumiono wnętrza klas.
Kadencja dyrektora Benedykta Musioła (1991-2006) to także czas inicjowania wielu działań
w zakresie modernizacji wnętrza szkoły. Decyzją o ważnym
znaczeniu była likwidacja kotłowni szkolnej i podłączenie do Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego. Pomieszczenie po kotłowni wyremontowano, adaptując początkowo na bar szkolny, a następnie przekształcając je na
salę lekcyjną. Zaplanowana wymiana starych okien na
okna PCV swoimi początkami sięga 1998 roku. Od 2000
roku szkoła (wspierana finansowo przez Powiat Ostrowski
Prof. K. Meyer w ostrowskiej szkole (drugi od lewej)

i Starostę I kadencji – Andrzeja Derę oraz Starostę II ka-

dencji – Włodzimierza Jędrzejaka) mogła zacząć realizować od dawna planowane prace remontowe
budynku szkolnego. Systematycznie odnawiane były klasy
lekcyjne i korytarze szkolne (malowanie, założenie nowej wykładziny). W grudniu 2003 r. rozpoczął się remont wszystkich
toalet, który objął odnowę wnętrz (zmiana płytek, malowanie)
oraz wymianę całej armatury. Ponadto dokonano remontu
gabinetu dyrektora oraz pomieszczeń administracji szkoły. W
Spotkanie w sali kameralnej z prof. K. Meyerem

dalekosiężnych planach przewidywane było rozwiązanie proble-

mu, z którym borykała się szkoła od zarania swego istnienia: czyli brak przestronnej sali koncertowej,
zlecenie wykonania projektu tejże sali oraz jej
budowa lub przeniesienie szkoły do nowego budynku.
Gdy w 2006 roku placówkę objął dyrektor
Robert Matuszewski, pierwsze wysiłki skierował
na dalszą modernizację budynku szkoły (m.in.
wymianę parkietu w Sali kameralnej, poprawę
estetyki sal, bieżące remonty). Równolegle do nich
Galeria portretów byłych dyrektorów w gabinecie dyrekcji szkoły
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rozpoczął intensywne działania na rzecz pozyskania nowego obiektu, odpowiadającego potrzebom
instytucji muzycznej. Ideę tę gorąco popierał ówczesny Starosta Ostrowski – Włodzimierz Jędrzejak
i Wicestarosta – Krzysztof Rasiak. Dzięki nim, a także dzięki przychylności Radnych Powiatu
Ostrowskiego oraz wielu osób zaangażowanych w urzeczywistnienie tego zadania od strony finansowej oraz techniczno-wykonawczej, doprowadzono do realizacji tego niełatwego przedsięwzięcia.
Realne możliwości finansowe powiatu nie pozwalały na budowę nowego gmachu, stąd decyzja pozyskania użytkowanego wcześniej budynku i jego adaptacja do potrzeb szkoły muzycznej. Po
dokonaniu rozeznania, jakim była ocena walorów przestrzennych lokum na potrzeby szkoły i przyległej
do niego infrastruktury, dokonano wyboru budynku przy alejach Słowackiego, którego użytkownikiem
była dotychczas Bursa Szkolna im. Stefana Rowińskiego. W grudniu 2007 roku w serwisie informacyjnym Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim pojawiła się jakże ważna dla historii szkoły
nota:
„Szkoła Muzyczna będzie miała nową siedzibę”

Zespół Szkół Muzycznych będzie miał nową siedzibę. Decyzją Zarządu Powiatu szkoła zostanie
przeniesiona na aleje Słowackiego, do budynku dawnej bursy. Modernizacja obiektu będzie
kosztować pół miliona złotych.
Obecnie Szkoła Muzyczna mieści się przy ulicy Wolności. Budynek jest ciasny, przepełniony, brakuje
w nim sali koncertowej.
Mając na względzie bardzo szczególny charakter zajęć, a także możliwości rozwoju tej placówki postanowiliśmy przenieść jej siedzibę do budynku po byłej Bursie Szkolnej przy alei Słowackiego. W tej
chwili zajęcia trwają do godziny 21.00 łącznie z sobotą. Jest to bardzo trudne i niewygodne dla dzieci,
młodzieży i nauczycieli tym bardziej, że wielu uczniów dojeżdża do naszej szkoły spoza Ostrowa.
Placówka cieszy się zasłużoną renomą, kształci na wyśmienitym poziomie, jej uczniowie i absolwenci
zdobywają prestiżowe wyróżnienia w kraju i za granicą. Mogłaby rozwinąć swoją ofertę, ale niestety
„pojemność” budynku znacznie ogranicza możliwości dalszego rozwoju. Postanowiliśmy to zmienić –
wyjaśnia starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Przed remontem: Widok ogólny

Wejście do Bursy
Obecnie wejście od strony sali koncertowej

Stołówka
Przestrzeń wykorzystana do budowy
sali koncertowej

W efekcie podjętych działań uruchomiona została cała konieczna procedura. Na podstawie
Decyzji Zarządu Powiatu Ostrowskiego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 23.01.2008 roku
w sprawie ustanowienia trwałego zarządu, w dniu 01. 02. 2008 r. budynek został przekazany
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ZSM. Oficjalnie, w dniu 29.02.2008 r., obiekt przy alejach Słowackiego wraz z całą specyfikacją i dokumentacją techniczną, zdała na ręce dyrektora Roberta Matuszewskiego, dyrektor Bursy Szkolnej im.
Stefana Rowińskiego – Marzena Mocek. Głównym architektem projektu przebudowy budynku został
Andrzej Cempel. W wyniku przetargu (kwiecień 2008) wykonawcą przebudowy została firma „STABOX”. Umowa z firmą została podpisana dn. 19.05.2008. Główną osobą odpowiedzialną za przebieg
remontu był dyrektor Robert Matuszewski. Nadzór budowlany pełnił Wojciech Włosik wraz z Aleksandrem Klupsiem. Marcin Woliński oraz Sławomir Tyburcy pełnili rolę koordynatorów projektu
z ramienia Starostwa Powiatowego. Ważną rolę w realizacji remontu odegrali także Jerzy Bartuzi
i Jacek Szydłowski pełniący rolę nadzoru nad wykonywanymi pracami z ramienia Starostwa Powiatowego.
Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013,
a wartość inwestycji wyniosła 6 142 607,07 zł, w tym kwota dofinansowania wyniosła 4 985 389,46 zł.
We wrześniu 2008 roku szkoła przeniosła się do nowego obiektu, uzyskując wspaniałe warunki lokalowe.

Obecny gmach Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Komedy-Trzcińskiego mieszczący się przy al. Słowackiego 1c

Uroczyste oddanie budynku szkoły miało miejsce w dniu
19 listopada 2009 roku, który był rokiem Jubileuszu XXXV-lecia
szkoły. Przecięcia wstęgi dokonali: Włodzimierz Jędrzejak, Krzysztof Rasiak, Piotr Walkowiak, Robert Matuszewski oraz przedstawiciele uczniów: Arkadiusz Kątny i Zuzanna Szyszka, budynek poświęcił ks. Andrzej Szudra.
Uroczyste przecięcie wstęgi
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Obchody XXXV-lecia w nowej sali koncertowej

Nowy budynek szkoły posiada trzy poziomy. Obok sal lekcyjnych znajdujących się na każdym
poziomie, szkoła zyskała dwie duże sale: salę kameralną (60 miejsc) i salę koncertową (140 miejsc).
Ściany sali kameralnej ozdabiają obrazy, które są darem młodzieży z pracowni plastycznej Pauliny
Dobrzyńskiej z Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. Przestronny holl przy obydwu salach mieści kawiarenkę i szatnię. Tam też znajduje się biblioteka szkolna.

Sala kameralna

Holl
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Wystrój szkoły napawał dumą i radością, ale przysłowiowa kropka nad „i” została
postawiona, gdy dzięki kolejnym staraniom,
szkoła otrzymała m. in. nowe wyposażenie
wnętrz. Projekt, którego finał nastąpił w grudniu
2008 roku, objął rozległy asortyment: począwszy od nowego instrumentarium i akcesoriów do
instrumentów, po meble do sal lekcyjnych (instrumentalnych i ogólnomuzycznych), biblioteki,
krzesła do obydwu sal koncertowych, stoliki i krze-

Sala przedmiotów ogólnomuzycznych

sła do kawiarenki. Zadanie to zostało zrealizowane dzięki zaangażowaniu wielu osób, a szczególnie
pracownika Wydziału Edukacji – Roberta Kaczmarka, który był głównym koordynatorem projektu
MEN dotyczącego subwencji ogólnej na zakup wyposażenia dla nowo powstałych oraz zaadaptowanych pomieszczeń.

Sala perkusji

Sala kontrabasu

Rok szkolny 2009-2010 przyniósł kolejne ważne zmiany odnoszące się, tym razem, do terenu
przyszkolnego. Uporządkowano drogę dojazdową od alei Słowackiego, wykonano chodniki i przestronny parking. Nad tymi pracami czuwał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Piotr Śniegowski,
oraz inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Leki.

Droga dojazdowa do szkoły

Front szkoły
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Wejście od sali koncertowej i hollu szkoły

Wejście główne

Opracowanie: Aleksandra Tomaszewska-Bączyk
Łamanie tekstu: Andrzej Henryk Bączyk
Konsultacja merytoryczna: Robert Matuszewski
Zdjęcia: Michał Trusz, Jarosław Wardawy, Piotr Słociński, z archiwum szkoły
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