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Od Redakcji
Szanowni Państwo,
drodzy nauczyciele, absolwenci,
pracownicy szkoły, drodzy słuchacze.
Przekazujemy Wam rozszerzoną publikację Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Świdniku wydaną z okazji Jubileuszu XXX –
lecia tej placówki artystycznej.
Naszym celem było stworzenie książki rzetelnej i obiektywnej.
Sięgając pamięcią do korzeni, pewien materiał poświęciłyśmy
Społecznemu Ognisku Muzycznemu przy Zakładowym Domu Kultury,
na bazie którego powstała Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia.
Informacje zebrane w tej książce oparłyśmy na dokumentach
z archiwum szkolnego i ze zbiorów prywatnych.
W tym miejscu chcemy podziękować: p.Krystynie Jaroszewicz,
p.Teofilowi Nowosadowi i p.Henrykowi Maruszakowi za cenne
wiadomości dotyczące historii szkoły oraz udostępnienie materiałów
wykorzystanych w folderze.
Dziękujemy również wszystkim dyrektorom i pracownikom szkoły
za pomoc w tworzeniu tej publikacji.
Informujemy, że wspomnienia dyrektorów i P.Wizytator CEA
przytoczyłyśmy w takiej formie, w jakiej zostały dostarczone do redakcji.
Początkowe lata działalności szkoły nie były w pełni dokumentowane, stąd brak niektórych zapisanych wydarzeń. Za ewentualne
pomyłki i nieścisłości serdecznie przepraszamy.
Życzymy Państwu miłej lektury, cudownych wspomnień i wzruszeń.

Redakcja
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kto kul - tu - ry

czu - je

śpiew. Po - sze-

dziś. W przyszłość

le - piej ra - zem iść.
III. Kto się w szkoły karty wpisać chciał dziś z odwagą rusza dalej w świat,
bo rzuciła na nas urok, swój muzyczny czar, niewątpliwie piękny dar.
Ref. Więc zagrajmy wszyscy razem, kto kultury czuje zew
Niech rozlega się wokoło naszych młodych głosów śpiew
Poszerzajmy nasze grono o przyjaciół Muzy dziś
W przyszłość lepiej razem iść.
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„Dźwięki w mroku”
Kiedy zmierzi mnie Warszawa do cna, jej intrygi, plotkarstwo i cynizm, daję
nura w ojczyznę, a im głębiej, tym czyściejsze bywają wody. [...] Dałem nura
pod Lublin, do Świdnika, gdzie miejscowe Ognisko Muzyczne obchodziło XVlecie działalności. – Świdnik przed dwudziestu laty nie istniał. Były lasy, do
których lublinianie wybierali się na niedzielne wycieczki, a po drodze jeszcze
wtedy nie mijali wstrząsającego pomnika, jak gdyby odlanego z żużla po ludziach spalonych w krematoriach Majdanka. Nie znam wymowniejszego symbolu męczeństwa!
Potem się skręca w lewo i zaraz ten dwudziestotysięczny Świdnik,
podobniejszy do uzdrowiska strojnego w zieleń i klomby kwietne, niż do
ośrodka fabrycznego jakim jest, gdzie pracują ludzie w Wytwórni Sprzętu
Komunikacyjnego, a część zarabianych pieniędzy oddają po to, żeby ich dzieci
mogły uczyć się muzyki w Ognisku. Zresztą są trzy działy: dziecięcy,
młodzieżowy i dla dorosłych. Łącznie uczy się około 200 osób, przerabiając
siedmioletni program studiów, a co ciekawe, że wcale nie największym
powodzeniem cieszą się w Świdniku gitary!... Najliczniejsza jest klasa
fortepianu, potem akordeonu, skrzypiec i dopiero gitary i mandoliny.
Tam muzyka naprawdę łagodzi obyczaje, a nawet – jak się zdaje – pomogła
mieszkańcom osiedla wejść na ogólnie wysoki poziom kultury: przed
audytorium z paruset słuchaczy, w większości młodych, miałem wykład o
naszych zdobyczach minionego ćwierćwiecza w muzyce. Nie stosowałem
żadnej taryfy ulgowej, a przecież słuchano i reagowano tak, jak bym życzył
wielu zebraniom w Warszawie.
Później muzyka żywa. Akordeony, których
dźwięków nie lubię, w licznym i dobrze przygotowanym zespole świdnickim brzmiały jak
organy, zaś tamtejsze dziewczęta, biorąc późne
spadkobranie po Marii Szymanowskiej, grały
na fortepianie przeważnie, bo widać to cenią
najbardziej - polonezy. Wyjeżdżałem wzruszony,
całą warszawską wściekłość zmyło ze mnie, a
dodatkowo cieszył fakt, że dyrektorem Ogniska
Muzycznego w Świdniku jest inżynier Teofil
Na zdj. Jerzy Waldorff
Nowowsad. [...] Bo to nie sztuka uprawiać
i dyr.Teofil Nowosad
muzykę zawodowo! To jak ubezpieczone aktem stanu cywilnego życie z żoną.
Dopiero kiedy się przychodzi od zewnątrz, z czystej miłości, jak chłopiec do
kochanki...[...]
A te wszystkie dzieci, ta cała młodzież grająca i śpiewająca, ma odrębny,
uregulowany muzyką styl życia. Oni nie chuliganią, nie zapijają się i nie niszczą
dla nikczemnej zabawy dóbr kultury narodowej.
Każde z nich jest jak jasny dźwięk w mroku naszych czasów.”
Jerzy Waldorff
Artykuł, który ukazał się na łamach Polityki dn. 30 maja 1970 r.
w rubryce „Muzyka łagodzi obyczaje”
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Wróćmy pamięcią do naszych korzeni...
Społeczne Ognisko Muzyczne przy nieistniejącym już Zakładowym Domu
Kultury powstało w 1955 r. Przez lata rozwijało się pod kierunkiem zarządzających osób, ale lata świetności i prężnej działalności nastąpiły „pod batutą”
p.Teofila Nowosada, który dbał o wysoki poziom i wzajemną dobrą współpracę,
a także o poprawę warunków lokalowych. Ognisko i praca z uczniami były Jego
pasją, dlatego zatrudniał nauczycieli – również pasjonatów. Trzeba przyznać, że
Ognisko w owym czasie pełniło rolę nie tylko „szkoły muzycznej”, ale było
centrum kulturalnym w naszym mieście. Uczniowie chętnie uczęszczali na
wszystkie zajęcia, mimo iż audycje muzyczne odbywały się w ... niedziele.
W ramach tych zajęć organizowane były również wyjazdy na koncerty
filharmoniczne do Lublina.
Uczniowie koncertowali i dużo jeździli promując ognisko i nasze miasto:
Warszawa, Krynica, Nałęczów, Zamość, nagrania w Lubelskiej Rozgłośni czy
występy w Filharmonii Lubelskiej w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Ognisk
Artystycznych. Znany był zespół akordeonowy pod kier. p.Henryka Maruszaka,
zespół wokalno-instrumentalny pod kier. p.Teofila Nowosada, chór szkolny pod
kier.p.Wieńczysławy Przybył, zespół rytmiczny pod kier.p.Zuzanny Kapyś.
Wiele koncertów i recitali organizowanych było przez samych uczniów np:
cykliczne „Koncerty przy świecach”, na których dziewczęta nie tylko pięknie
grały, ale i pięknie wyglądały w długich, stylowych sukniach.
„Mocna” była klasa fortepianu w owym czasie, kiedy nauczały panie: Maria
Sypińska, Małgorzata Kiszczak, Zuzanna Kapyś, Irena Wawrzyszak, Eulalia
Mielniczuk. Wielu absolwentów kontynuowało naukę w Liceum Muzycznym
lub PSM II st., a potem w akademiach muzycznych.
Kilka razy SOM gościło znanego redaktora i krytyka muzycznego p.Jerzego
Waldorffa, który ze znastwem przysłuchiwał się koncertom uczniów, po czym
gawędził z nimi na temat muzyki, aby ... w maju 1970r. w Polityce napisać, że
tamtejsze dziewczęta grały niczym Maria Szymanowska.
Uczniów integrowały wspólne wyjazdy na koncerty chopinowskie, do Teatru Wielkiego i Filharmonii Narodowej, na wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Cała społeczność ogniskowa cieszyła się z indywidualnych i grupowych
sukcesów. Częste występy w regionie spowodowały, że ognisko świdnickie było
bardzo znane szerokiej publiczności. Uczniowie organizowali za pozwoleniem
dyrekcji i nauczycieli imprezy karnawałowe, „Andrzejki”, dyskoteki szkolne,
słynne „studniówki” dla absolwentów.
To były bardzo piękne karty, prężnie i dynamicznie działającego
Społecznego Ogniska Muzycznego, na bazie którego powstała Państwowa
Szkoła Muzyczna I stopnia wchłaniając w swoje szeregi uczniów z poszczególnych klas.
Joanna Gałas
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Uczniowie SOM podczas zabawy choinkowej (1963 r.)
Zespół wokalny SOM
od lewej:
dyr.Teofil Nowosad
Grażyna Kozak
Grażyna Połatyńska Elżbieta
Potkańska Urszula
Potkańska Elżbieta Ryń
Joanna Gałas
Grażyna Maciąg
Ewa Gałas

P. Maria Sypińska i p.Wieńczysława Przybył wśród uczniów SOM.
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Zespół akordeonowy
SOM prowadzony
przez p.Henryka
Maruszaka. (Jan Duch
i Krzysztof Szlązak,
na tle chóru)

...............................

...............................

„...I pomyśl Muzyko, pomyśl tylko, jak wiele nam ludziom możesz dać.
I obdarz łaskawie jedną chwilką i naucz, że może ona wiecznie trwać.
Zaprowadź Muzyko do swych krain, gdzie twoje kantaty śpiewa wiatr
I pozwól pozostać w twych ogrodach i radość zaczerpnąć z dźwięków.”
Pragnę podzielić się refleksjami i wspomnieniami z okazji Jubileuszu
PSzM I st. w Świdniku. Przede wszystkim chciałem, na ile mi pamięć pozwoli
wrócić jeszcze do Społecznego Ogniska Muzycznego przy Zakładowym Domu
Kultury, na którego bazie powstała Szkoła. Już wtedy Ognisko realizowało
program szkoły dzięki dobrze przygotowanej kadrze nauczycielskiej, której
praca była oceniana przez wizytatorów wojewódzkich jak PP: Wanda Brajerska,
Tamara Bogdanowska i Czesław Popielnicki. Ponadto przy realizowaniu
obowiązującego programu nauczania istniały bardzo dobre zespoły jak:
wokalno-instrumentalny prowadzony przez jednego z większych zapaleńców
dyr. T.Nowosada oraz orkiestry akordeonowej prowadzonej przez moją skromną
osobę, o której w „Polityce” z dn. 30 maja 1970 r. Jerzy Waldorff napisał:
„... Akordeony, których dźwięku nie lubię, w licznym i dobrze przygotowanym
zespole świdnickim brzmiały jak organy...”
Zespoły nasze koncertowały m.in. w salach: Filharmonii Lubelskiej, Pałacu
Małachowskich w Nałęczowie, Zamościu, Muszynie, Łodzi i wielu innych
miast. To była naprawdę dobra szkoła.
Chcę nadmienić, że nim ruszyło koło zamachowe szkoły oprócz kadry
nauczycielskiej wiele oddanych ludzi-społeczników na to pracowało. Nie
sposób tu nie wymienić takich jak: Kazimierz Witkowski, Jan Koperwas,
Ryszard Kukier, Feliks Kamiński, Krystyna Jaroszewicz, Maria Siennicka,
Bogdan Grabowski, Romuald Jankowski. To oni popchnęli to koło, które toczy
się już 30 lat.
Henryk Maruszak
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Wycieczka uczniów SOM na koncert do Żelazowej Woli (zdjęcie przy pomniku F.Chopina)
Nauczyciele: Henryk Maruszak z małżonką (z lewej strony) i p.Stefania Rytel (z prawej
strony), obok rodzic i sekretarka w jednej osobie – p.Witkowska.

Koncert przy świecach.
Od prawej strony stoją: nauczyciele – p.Zuzanna Kapyś, p.Irena Wawrzyszak, p.Eulalia
Mielniczuk (była także dyrektorem SOM ) p. Maria Sypińska.
Obok w stylowych strojach uczniowie: Małgorzata Kujawa, Elżbieta Nierojewska, Marta
Koperwas, Jerzy Szulakowski, Grażyna Połatyńska, Leszek Samborski. Stoją w tle od
lewej: Joanna Gałas, Ewa Gałas, Ewa Bastrzyk, Anna Trochonowicz
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ZARZĄDZENIE Nr 95
Ministra Kultury i Sztuki z dnia 27 IX 1972 r.
Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu
oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160, z 1971 r., Nr 12, poz. 115 oraz
z 1972 r. Nr 16, poz. 114) oraz § 3 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 czerwca 1965 r. w sprawie zasad organizacji kształcenia i wychowania
w szkołach i innych placówkach kształcenia artystycznego (Dz. U. Nr 25, poz.
169) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Tworzy się z dniem 1 stycznia 1973 r. Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia
w Świdniku.

§ 2.
W roku szkolnym 1972/1973 czynne będą w szkole wymienionej w § 1 klasy
I – IV działu dziecięcego i klasy I – II działu młodzieżowego, a w każdym
następnym roku, aż do utworzenia wszystkich pozostałych klas obu
wymienionych działów, kolejne następne klasy.

§ 3.
Zadania szkoły oraz jej organizację określa statut szkoły muzycznej I stopnia,
nadany zarządzeniem Nr 37 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 kwietnia 1951 r.
zmieniony zarządzeniem Nr 141 z dnia 14 listopada 1953 r. i zarządzeniem
Nr 55 z dnia 9 kwietnia 1966 r.

§ 4.
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świdniku finansowana będzie z
budżetu terenowego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI
Zarząd Szkół Artystycznych
ZSA IV – 016 – 9/72
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V – MINISTER
( - ) Czesław Wiśniewski

DYREKCJA RADA PEDAGOGICZNA KOMITET RODZICIELSKI
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
W ŚWIDNIKU

ZAPRASZAJĄ

NA UROCZYSTE

OTWARCIE SZKOŁY
Które odbędzie się w poniedziałek, dnia 12 lutego 1973 roku o godzinie 17-tej w sali
Kina „Lot” w Świdniku
WSK-Ś Z 265 Z DN. 1.02.73

50 G-5-347

„...Spoglądając z perspektywy
czasu na rozwój i ciągłą rozbudowę miasta Świdnika nie sposób
nie zaznaczyć jego stale rosnących
potrzeb kulturalnych. Za doniosłe
więc wydarzenie należy uznać
otwarcie w mieście Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia”
(wyjątek z zagajenia dyrektora
szkoły inż.Teofila Nowosada)
W części artystycznej wystąpili uczniowie PSM i absolwenci SOM, m.in.:

Ewa Borzym
i Barbara Porębska

Dorota Kujawa

oraz
kameralny zespół
akordeonowy
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Andrzej Marciniak

SKŁAD PIERWSZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. w Świdniku














Teofil Nowosad – dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów muzycznych
Krzysztof Dziadosz – nauczyciel gry na klarnecie
Barbara Fijałkowska – nauczyciel gry na flecie poprzecznym
Kazimierz Grela – nauczyciel gry na akordeonie
Zuzanna Kapyś – nauczyciel gry na fortepianie i teorii
Jadwiga Kiszczak – nauczyciel skrzypiec, teorii muzyki i chóru
Małgorzata Kiszczak – nauczyciel gry na fortepianie
Elżbieta Kummer – nauczyciel teorii, gry na skrzypcach i fortepianie
Czesław Lekan – nauczyciel gry na akordeonie
Henryk Maruszak – nauczyciel gry na trąbce, puzonie i akordeonie
Leszek Samborski – nauczyciel gry na perkusji
Adam Stocki – nauczyciel rytmiki
Maria Sypińska – nauczyciel gry na fortepianie

PIERWSI PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI





Krystyna Jaroszewicz – kierownik administracyjno – gospodarczy
Kazimierz Augustynowicz – główny księgowy
Maria Szmydki - woźna
Józefa Szendal - woźna

SKŁAD SPOŁECZNEJ RADY OPIEKUŃCZEJ
Przewodniczący – Roman Bosak
Z – ca Przewodniczącego – Stanisław Jankowski, Jan Koperwas
Członkowie:
Józef Budziszewski, Ryszard Knap, Włodzimierz Lorenc, Ryszard Kukier, Józef
Nierojewski, Karol Rypulak, Stanisław Szkołut
SKŁAD PIERWSZEGO KOMITETU RODZICIELSKIEGO
Przewodniczący –Jan Koperwas
Z – ca Przewodniczącego – Feliks Kamiński
Sekretarz – Stanisław Kiszka
Skarbnik – Aurelia Michalska
Członkowie:
Barbara Budziszewska, Barbara Konieczniak, Berta Lorenc, Danuta Marciniak,
Maria Niemiec, Maria Olszańska, Maria Ryń, Stanisław Tryniecki
Komisja Rewizyjna – przew. Roman Pachla
Członkowie – Jadwiga Czul, Tadeusz Ochnik
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Los sprawił, że przypadło mi w udziale organizować a następnie kierować
Szkołą, mającą za sobą okres 30-letniej chlubnej działalności, Szkołą, która
wychowała wielu muzyków, pedagogów i twórców kultury, decydując
niejednokrotnie o ich dalszych losach i sukcesach zawodowych.
Dyrektorem Szkoły byłem w pierwszych latach kształtowania się Jej
„charakteru”. Trudne to były czasy – brakowało własnego lokalu, instrumentów,
pomocy dydaktycznych, kadry pedagogicznej. Mocny jednak „fundament”
stworzyli stopniowo zatrudniani młodzi, ambitni i bardzo dobrze przygotowani
nauczyciele, którym powierzano wtedy trud kształcenia muzycznego dzieci
i młodzieży miasta Świdnika. Jadwiga Kiszczak, Halina Łasko, Zuzanna Kapyś,
Cezary Pasternak, Małgorzata Kiszczak, Barbara Fijałkowska, Henryk
Maruszak, Elżbieta Kummer, Krzysztof Dziadosz i wielu innych wykładowców
wpisało się w karty historii Szkoły. Część z nich przyjechała do pracy
w Świdniku bezpośrednio po studiach w Akademii Muzycznej w Krakowie,
Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie, a część dojeżdżała z Lublina.
Ich osobowość, silna wola, przygotowanie zawodowe i autentyczna pasja
nauczania z pewnością przyczyniła się do dalszej realizacji wizji i misji Szkoły.
Dzisiaj jestem przekonany, że ofiarna praca obecnego, nowego pokolenia
pedagogów, ambicja i talent młodzieży owocować będą wynikami na miarę
stale rosnących potrzeb i zainteresowań muzycznych.
Teofil Nowosad

Widownia podczas koncertu uczniów PSM. Na pierwszym planie od lewej nauczyciele:
p.Jadwiga Kiszczak, p.Teofil Nowosad, p.Maria Sypińska

13

...............................

...............................

Jubileusz 30-lecia istnienia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Świdniku to czas na refleksje, moment zamyślenia nad tym wszystkim co się
dokonało.
Z przesuwających się obrazów, wspomnień czy wydarzeń najważniejszą
i najpiękniejszą ich częścią jest historia Szkoły budowana poprzez ludzi.
Wspominam kolejnych wspaniałych Dyrektorów i Nauczycieli, którzy
kształtowali całe pokolenia uczniów przekazując im wiedzę i umiejętności oraz
ofiarowując im to co najważniejsze – przyjaźń i życzliwość. Chlubną tradycją
Szkoły jest jej szczególny, pełen serdeczności klimat. To wszystko sprawia, że
w Szkole każdy czuje się jak we własnym domu.
Jubileusz XXX-lecia Szkoły jest także dla mnie osobiście doskonałym
momentem do podziękowania wszystkim tym, z którymi miałam zaszczyt
kiedyś współpracować jako nauczyciel, który podjął pierwszą pracę po studiach
w 1972 r. w świdnickiej szkole. Były to dla mnie piękne i wspaniałe lata, które
wspominam ze wzruszeniem.
Dziś jako wizytator regionalny szkolnictwa artystycznego z wielką radością
spotykam się z obecnymi pedagogami szkoły – niegdyś moimi wspaniałymi
uczniami i choć w nieco innej roli lecz zawsze z jednakowym sentymentem.
W tym tak uroczystym dniu życzę Państwu nowego i pięknego budynku
na miarę Waszych marzeń.
Z wyrazami szacunku
st. wizytator Centrum Edukacji Artystycznej
Regionu Lubelskiego
Jadwiga Kiszczak

Chór szkolny pod dyrekcją p.Jadwigi Kiszczak
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Widownia na koncercie. Na pierwszym planie nauczyciele szkoły.
Od prawej: p.Jadwiga Kiszczak, p.Barbara Fijałkowska, p.Małgorzata Kiszczak,
p.Zuzanna Kapyś i p.dyrektor Halina Łasko.

...............................

...............................

... I znowu Jubileusz... już 30 lat istnieje PSzM I-go stopnia w Świdniku. Jest
to przecież okres pracy kilku pokoleń Nauczycieli. To często ich całe, aktywne
życie pozostawione kilku pokoleniom dzieci i młodzieży miasta Świdnika oraz
okolic, to czas wspomnień niejednego Pracownika tejże Placówki – po przejściu
na zasłużoną emeryturę.
Ja również jako jedna z pierwszych dyrektorów tej szkoły często wracam
myślami do czasów, kiedy organizowaliśmy nową dla miasta Placówkę.
Pamiętam jak z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem pracowało „świeżo
upieczone” młode, energiczne, świetnie wyszkolone Grono Pedagogiczne.
Nie przeszkadzał brak instrumentów, nut, akcesoriów muzycznych.
Wszystko zdobywaliśmy „jakąś” drogą, pomagali Rodzice, pracownicy WSK,
znajomi – byleby jak najwięcej nauczyć, aby nasi uczniowie mogli dorównywać
poziomem umiejętności uczniom z innych, leciwych Szkół Muzycznych.
Naszym wychowankom przekazywaliśmy solidne umiejętności artystyczne,
uczyliśmy współpracy i odpowiedzialności w grupie (na zajęciach chóru
i orkiestry). Uczyliśmy też – iż po ciężkiej pracy, po zaliczonych egzaminach
musi znaleźć się czas zabawy i uciech.
Wspominam spotkania z okazji święta Nauczycieli, na Andrzejki, piękne
zabawy choinkowe, spotkania pożegnalne dla Absolwentów, wycieczki
krajoznawcze, do Filharmonii czy Teatrów.
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Wspominam szybkie życie jakie nam – Nauczycielom upływało na ciągłym
„dawaniu siebie” – uczniom, wspieraniu i ukazywaniu, że w Szkole trzeba jak
najwięcej zdobywać, bo w życiu dorosłym wszystkie umiejętności przydają się.
Z własnej dociekliwości wiem, iż nasi absolwenci wchodzą w samodzielne
życie z dużym rozmachem, często są aktywnymi uczestnikami życia w Kraju
i poza jego granicami. Cieszy nas, byłych Pedagogów, iż PSzM w Świdniku
nadal prężnie funkcjonuje rozwijając zdolności artystyczne następnych pokoleń,
nadal współorganizuje i wzbogaca życie muzyczne naszego Miasta.
Bo czym jest miasto bez ludzi,
Bo czym jest muzyka zapisana w nutach,
a nie odtworzona i natchniona przez artystów.
Niech więc uczą się nasi młodzi uczniowie w tejże Szkole piękna,
wrażliwości i artyzmu, niech poznają i rozwijają różne tajniki technik
instrumentalnych naśladując swoich Pedagogów. Niech sztuka w ich wykonaniu
cieszy nasze serca i porywa do wielkich czynów pamiętając, że Muzyka łączy
Narody, ale też wyróżnia je poprzez swoją charakterystyczną inność. I z tą
„innością” integrujmy się otwierając granice szlabanowe oraz umysłowe idąc ku
nowym czasom.
Z najlepszymi życzeniami i wspaniałymi wspomnieniami zawsze życzliwa
Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Administracji i Obsługi
Uczniom i ich Rodzicom
były dyrektor – Halina Łasko
...............................

...............................

30 lat istnienia Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia w Świdniku –
znaczący jubileusz, czas na pewne uogólnienia i ocenę roli, jaką spełnia szkoła
w mieście Świdniku i okolicach, w światku muzycznym Lubelszczyzny , ale nie
do mnie to należy, chciałbym skupić się na latach 1982-1988, w których to
pełniłem stanowisko kierownicze w szkole.
Wspomnienia... jest to zadanie dla mnie bardzo trudne, nie chciałbym
dokonywać oceny mojej pracy (niech to robią inni) tylko podzielić się pewnymi
refleksjami natury osobistej wynikającymi z zadań spełnienia celów
dydaktyczno-organizacyjnych z tamtego okresu czasu.
Dotychczasowa Pani Dyrektor mgr Halina Łasko odchodząc na urlop
macierzyński i wychowawczy poprosiła mnie (w porozumieniu z Wydziałem
Kultury UW w Lublinie) o pełnienie obowiązków Dyrektora szkoły do czasu
powrotu do pracy. Wyraziłem zgodę, a potem gdy Pani Dyrektor nie chciała
po powrocie objąć tej funkcji dostałem nominację na stałe.
Warunki pracy były bardzo ciężkie (stan wojenny, godzina policyjna),
lekcje popołudniowe i wieczorne nie mogły się odbywać, co stwarzało poważne
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trudności organizacyjne, ponieważ zadania wynikające z programu nauczania
musiały być opanowane przez uczniów. Szkoła, wszystkie instytucje były
nękane przez różne komisje tzw. społeczne, które między innymi, bardzo
ważnymi sprawami dbały o porządek. Pamiętam nawet, że kiedyś zostałem
ukarany mandatem za niedopilnowanie naprawy złego umocowania deski
klozetowej na sedesie w ubikacji dla uczniów – (takie to były czasy).
Oprócz wszystkich spraw wynikających z procesu dydaktycznego
chciałbym zwrócić uwagę na sprawy typu ogólniejszego.
W związku z napływem bardzo wielu kandydatów chcących się uczyć
na gitarze klasycznej udało się zatrudnić oprócz p.mgr Alicji Bekieszy jeszcze
dwóch nauczycieli tego instrumentu. Dzięki zdolnościom, sumiennej i efektywnej pracy (liczne udziały i sukcesy w konkursach nawet ogólnopolskich) zaczęto
mówić o PSM w Świdniku jako najsilniejszym ośrodku gitary klasycznej Szkół
I-go stopnia w naszym okręgu. Również o sukcesie szkoły można mówić o tym,
że niektórzy nasi absolwenci po ukończeniu studiów z chęcią wracają do naszej
szkoły już w charakterze nauczycieli. Ja sam zatrudniłem takich osób 6, w tej
chwili jak mi wiadomo jest ich więcej.
Udawało się również z dobrym skutkiem zaopatrzenie szkoły w instrumenty muzyczne, wiele gitar, skrzypiec, małych akordeonów. Zakup był możliwy
tylko poprzez zamówienie w Centrali Muzycznej w Warszawie i przydziały;
udawało się uzyskiwać sporo tych przydziałów.
Do niepowodzeń mogę zaliczyć nie udaną próbę prowadzenia całorocznych
lekcji umuzykalniających prowadzonych przez naszego nauczyciela w grupach
najstarszych wszystkich przedszkoli w Świdniku. Uważałem, że dłuższa
obserwacja zdolności muzycznych potencjalnych kandydatów do szkoły
spowodowałyby mniejszy „odsiew” wśród przyjętych uczniów, a co za tym
idzie – mniej rozczarowań zarówno wśród uczniów jak i rodziców. Nie udało się
ze względów kadrowych.
Współpraca z jednostką nadrzędną tzn. Wydziałem Kultury UW w Lublinie
układała się bardzo dobrze, a co jest najważniejsze nigdy szkole nie brakowało
pieniędzy na płace, instrumenty, remonty itp. Współpraca z władzami miasta
Świdnika układała się poprawnie – chociaż mimo usilnych starań nie pozwolono
na ogrodzenie szkoły, a było to bardzo potrzebne.
Do każdego swojego działania zawsze podchodziłem z dużą dozą
krytycyzmu i oto okazało się, że zgłębiając nową dla mnie wiedzę z dziedziny
teorii kierowania i procesu decyzyjnego jaką powinien mieć każdy dyrektor
doszedłem do wniosku, że cechy osobowości, które ja posiadam nie są zbieżne
z cechami osoby sprawującej stanowisko kierownicze. Uważam się za
człowieka cichego, skromnego, nie lubiącego i nie powodującego konfliktów i
agresji słownej, przy której się natychmiast wycofuję. Konflikt wewnętrzny
spowodował stały stres, poważną chorobę nadciśnieniową i po konsultacji
z moim kardiologiem złożyłem rezygnację ze stanowiska. Decyzja moja
przyjęta była z dużymi oporami ze strony jednostki nadrzędnej; ze strony grona
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pedagogicznego jak to zwykle bywa z różnymi odczuciami: ze zdumieniem,
zrozumieniem, żalem i z nadzieją niektórych, którzy nareszcie doczekali się
nowej dla siebie szansy, a jeżeli chodzi o mnie to z nieskrywaną ulgą.
Obecne kontakty ze szkołą napawają mnie satysfakcją, że jestem lubiany
i życzliwie przyjmowany co oznacza, że ocena mojej pracy była chyba
pozytywna. Ze strony Wydziału Kultury UW w Lublinie też chyba tak było,
ponieważ mój styl pracy i jej wyniki był doceniany i honorowany przez nagrody
i odznaczenia, z których najbardziej cenię sobie odznakę „Zasłużony dla
Lubelszczyzny”.
Kończąc chciałbym obecnej dyrekcji i całemu gronu pedagogicznemu życzyć
sukcesów w pracy dydaktycznej, spełnienia marzeń w postaci doczekania się
nowego budynku szkoły oraz satysfakcji w życiu osobistym.
Z poważaniem
Cezary Pasternak

Urszula Gałas –
z klasy skrzypiec
p.Jadwigi Kiszczak
akompaniament:
p.Cezary Pasternak

Krzysztof Lamch –
z klasy fletu poprzecznego
p.Ewy Szułowicz
akompaniament:
p.Grażyna Samborska - Dziesińska

...Muzyka to uniwersalny język ludzkości...
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„...Muzyka, to uniwersalny język ludzkości”
Henry Wadsworth Longfellow
Jakże wspomnienia są ważną treścią życia...
1 stycznia 2003r. minęło 30 lat naszej szkole – Państwowej Szkole
Muzycznej I stopnia w Świdniku. To już duży przedział czasowy, w którym
zachowaliśmy w naszych wspomnieniach pracowników szkoły, absolwentów,
rodziców, naszych sympatyków. W tym okresie ma swoje miejsce działalność
koncertowa szkoły, popisy, warsztaty muzyczne, nasze wyjazdy na koncerty czy
spektakle muzyczne, wycieczki (także wyjazd nauczycieli do Lipska), nasze
wspólne działania w różnych obszarach szkoły, promocja, pierwsi absolwenci –
rok szkolny 1975 / 76.
Myślę, że stale budujemy autorytet tej szkoły w środowisku, zaznaczając
jak niezbędne, potrzebne i piękne jest wychowanie człowieka w duchu
artystycznym, budowanie jego wrażliwości począwszy od wczesnego
dzieciństwa, kształtowanie jego potrzeb duchowych i estetycznych. Gdy jako
społeczeństwo nauczymy się kochać muzykę dla niej samej, będzie i
przyjemność większa oraz odsłoni nam ona coraz bardziej inne wewnętrzne,
niewymierne wspaniałe wartości dla każdego z nas. Myślę, że uświadamiamy
sobie wszyscy coraz bardziej, że ta dziedzina jest nam potrzebna, aby umieć się
„wyciszyć” we współczesnym, chaotycznym świecie oraz aby budować w
świadomości ucznia pozytywnego wzorca wartości trwałych, wzorów
wytworzonych przez kulturę. Naszym marzeniem i zadaniem jest przygotowanie
do aktywnego i twórczego uczestnictwa w społecznym życiu kulturalnym,
rozbudzanie oraz rozwijanie potrzeby obcowania z dziełami sztuki muzycznej i
korzystania z dóbr kultury, poznanie kanonu najwybitniejszych dzieł muzyki
światowej i polskiej, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej ucznia oraz
stymulowanie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego poprzez różnorodne
formy aktywności twórczej, poznawanie także dziedzictwa narodowego oraz
jego miejsca w kulturze Europy i świata, rozwijanie wrażliwości na jego
ochronę oraz utrwalanie poczucia polskości poprzez świadomość tożsamości
kulturowej. Kształtując te nieocenione bezpowrotne wartości w przeciągu tych
30 lat, nie udało się nam tylko zdobyć budynku dla szkoły z prawdziwego
zdarzenia, chociaż wszyscy dyrektorzy starali się o to. I wielkie dzięki IM za to.
Należy wspomnieć, że nasza szkoła powstała na bazie bardzo prężnie działającego Społecznego Ogniska Muzycznego, kierowanego wówczas przez nieocenionego p.Teofila Nowosada. Jego entuzjazm i praca, jak i ambicja uczących
nauczycieli, udzielał się nam uczniom i naszym rodzicom. Jako absolwentka
ogniska klasy fortepianu, pamiętam wiele wspólnych wyjazdów na nasze koncerty jak np. do Warszawy, Nałęczowa, Zamościa, Muszyny i Krynicy jako
wykonawcy lub na koncerty symfoniczne, czy na Koncerty Chopinowskie do
Żelazowej Woli jako słuchacze. Ta atmosfera wspólnej pracy, wspólnego przeżywania i tworzenia była wspaniała, piękna, udzielająca się nam wszystkim i
integrowała nas jako „muzyczną dużą rodzinę”. Myślę, że człowiekiem, który
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wchłonął w nas „żar działania” był p.dyrektor T.Nowosad. Był wzorem i przykładem solidnej pracy i rzetelnego działania.
Wspominam także przeniesienie naszej szkoły z budynku przy ul. Kolejowej
do obecnej szkoły przy ul. Króla Pole. Wszyscy sobie pomagaliśmy,
nauczyciele, rodzice, uczniowie, ponieważ sami... sprzątaliśmy i czyściliśmy
sale i teren wokół szkoły, bowiem wcześniej miał tutaj swoją siedzibę... zakład
remontowo-budowlany. Tych wspomnień zebrałoby się więcej... Ludzie
tworzący historię tej szkoły, począwszy od ogniska muzycznego: p.Zuzanna
Kapyś, p.Małgorzata Kiszczak, p.Czesław Lekan, p.Henryk Maruszak, p.Beata
Jurecka-Szymura, p.Krystyna Jaroszewicz, p.Józefa Szendal, p.Irena
Witkowska, p.Krawczyński, p.Stefania Rytel, p.Teofil Nowosad, p.Irena
Wawrzyszak,, p.Maria Sypińska, p.E.Misiewicz, p.Bogumiła Pałka, p.Eulalia
Mielniczuk i wiele, wiele innych. Trzeba pamiętać, że w wielu obszarach
pomagała nam dyrekcja WSK – Świdnik .
Myślę, że były to niezapomniane, wspaniałe lata przeżyć i wzruszeń, do
których będziemy , my absolwenci i nauczyciele zawsze wracać z wielkim
sentymentem. Myślę także o tym, że nauczylismy się wtedy i doceniliśmy wiele
wartości, które procentowały w naszym późniejszym życiu, jak:
samodyscyplina, rozwijanie duchowego wnętrza, kultura muzyczna, radość
tworzenia, przebywania i przeżywania, wzajemna pomoc i współpraca, dobra
rywalizacja, planowanie i organizacja własnego czasu. Ach wspomnienia,
wspomnienia...
Myślę, że muzyka jest ponadczasową, powszechną mową, „poezją w stanie
wzniosłości”. Dlatego czułam i czuję sentyment do tej szkoły (począwszy od
Ogniska Muzycznego), do jej klimatu, do naszych absolwentów, którzy kształcili i kształcą się dalej w kierunku artystycznym oraz promowali i promują tę
szkołę. Mam wiele miłych wspomnień z okresu tej szkoły i chciałabym je ocalić
od zapomnienia. Uczę w tej szkole 27 lat, obserwuję rozwój dzieci i młodzieży,
i cieszę się, że wielu naszych absolwentów wraca tutaj nie tylko wspomnieniami, ale także już jako pedagodzy nauczający następne pokolenia. Myślę i wierzę
w to, że każdy z nich wspomina sympatycznie i miło naszą szkołę muzyczną i
zachowa ją do swojej „szkatułki wspomnień”. Utożsamiam się z tą szkołą, jestem nauczycielem i wspominam niełatwe lata, kiedy kierowałam tą placówką w
latach 1988 – 94 (wcześniej pełniłam funkcję kierownika działu dziecięcego).
Dlatego dziękuję Wszystkim Ludziom, którzy tworzyli historię tej szkoły i mają
w niej swój udział. Niektórych rodziców już nie ma wśród nas, którzy tak aktywnie i prężnie działali, aby utworzyć w Świdniku szkołę muzyczną, np.
p.Aurelia Michalska, p.Józef Nierojewski, p.Ryszard Kukier, p.Stanisław
Szkołut, p.Jan Koperwas, p.Roman Pachla. Bo... jeżeli istnieje na świecie
NIEŚMIERTELNOŚĆ, to jest nią PAMIĘĆ, którą pozostawia po sobie
człowiek w ludzkich umysłach ...
Wszystkim nauczycielom, pracownikom, rodzicom i uczniom współpracującym ze mną, dyrektorom zarządzającym tą placówką w różnych – może cieka20

wych, ale trudnych czasach – składam moje wyrazy uznania i serdeczne podziękowania. Za serce, za pracę i kulturę słowa, za wprowadzenie naszych dzieci i
młodzieży w piękny, barwny, tajemniczy świat muzyki i tajniki wiedzy oraz
kultury muzycznej – serdecznie WSZYSTKIM dziękuję.
Za największy swój sukces uważam współpracę z Państwem, ze
wspaniałymi ludźmi, Gronem Pedagogicznym, moimi uczniami i nasze wspólne
osiągnięcia, sukcesy, które przynosiły nam radość i wielką satysfakcję. Dzięki
naszej wspólnej pracy, za całokształt mojej wyróżniającej pracy dydaktycznowychowawczej otrzymałam ministerialne odznaczenie – Medal Komisji
Edukacji Narodowej.
Życzę i wierzę, że przyszłe lata przyniosą dalsze osiągnięcia i piękne karty
historii uczniom, nauczycielom i szkole. Życzę wszystkim pracownikom szkoły,
dyrekcji, nauczycielom, uczniom i rodzicom, aby zrealizowały się ich plany,
marzenia, zamierzenia... Wszystkim naszym absolwentom życzę, aby z sentymentem wracali do niecodziennych, muzycznych wspomnień i wzruszeń w
naszej szkole, do swoich pedagogów, pamiętając, że ... treścią naszego życia są
także wspomnienia...
...Wszystko przemija, jak dym ginie,
milkną marzeń złudne kraje
a rzeczywistością jest jedynie to,
co po wszystkim ( i po nas!) pozostaje...

Z najlepszymi życzeniami –
Joanna Gałas

Na koncercie z okazji Dnia Matki, który odbył się dn. 26 V 1975r. w Klubie „Iskra” wystąpił
chór PSM I st. w Świdniku prowadzony przez p.Jadwigę Kiszczak. Wielu uczniów
widocznych na zdjęciu zasiliło z czasem szeregi grona pedagogicznego naszej szkoły (Joanna
Jesionek – Jemielnik, Ewa Siennicka-Puławska, Jolanta Drąg-Smulska, Beata OlszańskaDuma, Marzena Kowalczyk-Wiącek, Ewa Rozwadowska-Sokalska i Marta Kosioł-Zwolak).
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„[...] twórczość była w każdym z nas, gdy byliśmy dziećmi.
Wśród dzieci twórczość jest powszechna, wśród dorosłych prawie nie istnieje”
I.Rozet „Psychologia fantazji”
Dlaczego muzyka?...
Muzyka jest unikalnym zjawiskiem w życiu człowieka i ma większe
znaczenie, niż się to wydaje przeciętnie. Dotyczy to zarówno kontaktu z muzyką
poważną, jak i popularną. W życiu wielu ludzi zajmuje ona bardzo ważne
miejsce, a dla niektórych stanowi niezbędny element dla egzystencji, jest
sensem życia.
Dzieci i młodzież podejmując naukę w szkole muzycznej chcą realizować
w niej swoje marzenie związane z muzyką.
Kształcenie w przedmiotach artystycznych, w tym muzycznych, przez
kontakt z arcydziełami i własne próby twórczości sięga głębiej niż inne
nauczane przedmioty i aktywizuje utajoną wrażliwość. Otwiera drogę ku
wyższym wartościom, leżącą poza sferą cech dominujących w dzisiejszej
cywilizacji. Jest źródłem pełnego, bogatego życia, kształtuje postawy twórcze,
rozwija osobowość.
Efekt nauczania muzyki to również wyczulenie estetyczne, niezgoda na
brzydotę i jest to jedyna droga podniesienia na wyższy poziom aspiracji w tym
względzie.
Myślę, że biorąc pod uwagę jak wielki wpływ ma muzyka na wychowanie
estetyczne dzieci i młodzieży, formowanie życiowych postaw, należy podjąć
wszelkie próby, by podnieść rangę muzyki w świadomości społeczeństwa i jej
znaczenie w życiu każdego człowieka.
Beata Olszańska-Duma
Kolejne archiwalne zdjęcie z zajęć chóru i orkiestry, tym razem pod kierunkiem
Pana Stanisława Dziesińskiego.

Kolejne archiwalne zdjęcie z zajęć chóru i orkiestry, tym razem pod kierunkiem
p.Stanisława Dziesińskiego.
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„ Kiedy coś uparcie gaśnie - zaufaj iskierce nadziei”
Wojciech Bartoszewski
Każda rocznica pobudza do refleksji, każda rocznica podsumowuje pewien
okres działania.
Pracę w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Świdniku rozpoczęłam w 1993 r.
jako akompaniator dla wszystkich klas instrumentów muzycznych. W 1998 r.
po wygraniu konkursu zostałam powołana przez Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Kultury Jacka Weissa na stanowisko dyrektora PSM I stopnia
w Świdniku.
Ze względu na bardzo złą sytuację lokalową szkoły, działania moje
od samego początku objęcia stanowiska dyrektora, skierowane były przede
wszystkim na poprawę warunków lokalowych. Ważnym punktem było więc
pozyskanie wstępnego projektu n o w e g o budynku szkolnego, a także
powołanie Fundacji Pomocy Szkole Muzycznej w Świdniku. Złożyłam pismo
do władz samorządowych z prośbą o przydzielenie działki, którą w wyniku
negocjacji szkoła muzyczna otrzymała w marcu 2000 r. Skoncentrowałam się
także na pozyskaniu odpowiednich pomieszczeń do prowadzenia zajęć
zbiorowych, których brakowało w macierzystym budynku szkolnym. Dzięki
dobrej współpracy i zrozumieniu naszych problemów przez władze miasta
udało się pozyskać 8 sal w budynku przy ulicy gen. Hallera, które mają
powierzchnię większą od budynku na ul. Króla Pole.
Zrozumienie naszych problemów przez wizytatora regionalnego, mgr
Jadwigę Kiszczak i współpraca z jednostką nadrzędną w ostatnich dwóch
latach pracy doprowadziła do wizyty w 2001 roku, Dyrektora Departamentu
Programowania i Nadzoru Edukacji Artystycznej A. Kosendiaka wraz z
dyrektorem CEA dr Zdzisławem Bujanowskim z władzami samorządowymi.
Wstępne rozmowy przebiegały bardzo pomyślnie. Obie jednostki zgodnie
orzekły potrzebę wsparcia inwestycji kulturalnej w Świdniku, jednakże
problemy finansowe kraju nie pozwalają nam zdecydowanie przyspieszyć
realizacji naszych marzeń.
Starałam się również pozyskać fundusze na zakup nowych instrumentów.
Udało się zakupić nowy ksylofon do klasy perkusji, klarnety oraz inne wysokiej
klasy instrumenty muzyczne.
Starałam się również kłaść nacisk na dobrą atmosferę w szkole i
zintegrowanie uczniów. Z uwagi na brak czasu na pełniejszą integrację dzieci w
okresie roku szkolnego, szansą wydały się wakacje. Został więc pod moim
kierownictwem opracowany projekt wakacyjnych warsztatów muzycznych,
dzięki którym dzieci mogły zarówno pracować, jak również lepiej się poznać i
polubić. Ważnym elementem każdych warsztatów było poznawanie muzyki i
tradycji regionu, w którym akurat odbywały się warsztaty. Miało to na celu
uwrażliwienie uczniów na wielość występujących w Polsce kultur i tradycji.
Warsztaty są obecnie już tradycją naszej szkoły. Z perspektywy kilku lat należy
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stwierdzić, że pozwoliły one na lepszą współpracę nauczycieli z dziećmi, a
pierwszy zorganizowany pobyt procentuje po dziś dzień.
Starałam się również w miarę posiadanych środków finansowych
wspomagać podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji nauczycieli zgodnych
z prowadzonym kierunkiem nauczania. Bardzo trudny okres przemian i idącej
dużymi krokami konkurencji nie pozwoli na pozostanie w takim pomieszczeniu,
w takim budynku. Zmierzanie w kierunku Unii Europejskiej być może pozwoli
na pozyskanie odpowiednich środków na rozbudowę i budowę obiektu
kulturalnego z prawdziwego zdarzenia. Pozwoli na organizowanie licznych
konkursów muzycznych, plastycznych i innych, co tym samym będzie
promowało miasto Świdnik w całej Polsce.
Zapraszam na strony Internetowe naszej szkoły, które powstały w ostatnim czasie dzięki uprzejmości i życzliwości wielu osób.
Nasz adres: www.psm-swidnik.prv.pl
Tą drogą pragnę podziękować wszystkim sponsorom, którzy wspierali nas
finansowo w ostatnim, trudnym okresie i których można znaleźć na naszych
stronach internetowych. Dziękuję bardzo i proszę nie zapominajcie Państwo, że
kultura nasza potrzebuje wielu cierpliwych i stałych darczyńców.
Z życzeniami wielu jeszcze sukcesów
dla przyszłych pokoleń nauczycieli i uczniów
dyr. 1998 - 2003 roku Danuta Skubiszewska
...............................

...............................

Słowo o szkole...
Od początku istnienia, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świdniku
boryka się z problemami lokalowymi. Wszyscy dyrektorzy szkoły dbali o
właściwą bazę dydaktyczną. Adaptowali pomieszczenia do nauczania, kupowali
instrumenty, sprzęt audio-wizualny, wiele nut i książek.
Kolejni dyrektorzy współpracowali z lokalnymi władzami z Wydziału
Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (Mieczysław Białas,
dyr.Edward Balawejder, Ryszard Woyno, wizytator Michał Korzan), z
Centralnym Ośrodkiem Pedagogicznym Szkolnictwa Artystycznego (COPSA)
w Warszawie – obecnie Centrum Edukacji Artystycznej (CEA), z
przedstawicielami Ministerstwa Kultury (dawniej Ministerstwa Kultury i Sztuki)
oraz ze wszystkimi szkołami, instytucjami kulturalno-oświatowymi na terenie
miasta Świdnika.
Pierwsi uczniowie pobierali naukę w baraku, siedzibie SOM, przy ul.
Kolejowej. Aktualnie szkoła zajmuje barak przy ul. Króla Pole (dawniej:
Sławińskiego, później Niepodległości). Mała liczba sal lekcyjnych, brak sali
koncertowej i świetlicy zmusza dyrektorów do ciągłego korzystania z
użyczanych nam pomieszczeń. Na przestrzeni trzydziestu już lat istnienia
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wypożyczaliśmy na różne okazje, pomieszczenia w: Przedszkolach nr 1, 2 i 7,
Szkole Podstawowej nr 1 (teraz Gimnazjum nr 1), Szkole Podstawowej nr 7,
Miejskim Ośrodku Kultury, Spółdzielczym Domu Kultury, Miejsko-Powiatowej
Bibliotece Publicznej, I Liceum Ogólnokształcącym, dawnym Internacie
Zespołu Szkół Technicznych. Przez kilka lat wynajmowaliśmy lokal po
Przedszkolu nr 5, a aktualnie w celu zapewnienia uczniom i nauczycielom
godziwych warunków do pracy wynajmujemy część budynku po Szkole
Społecznej przy ul. Hallera, też często korzystając, dzięki wyrozumiałości pp.
Beaty i Lecha Leszczyńskich z ich dużej sali. Kilka razy korzystalismy z sali
konferencyjnej Urzędu Miasta Świdnika. Wszystkim tym, którzy rozumieją nasz
problem i pomagają nam serdecznie dziękujemy.
Informujemy, że nauka w naszej szkole odbywa się w dwóch cyklach.
Do działu sześcioletniego przyjmujemy dzieci w wieku 7 –11 lat na następujące
instrumenty: fortepian, skrzypce, akordeon, gitara, wiolonczela i perkusja.
Uczniowie uczęszczają dwa razy w tygodniu na indywidualne lekcje
instrumentu głównego oraz zajęcia grupowe: kształcenie słuchu i rytmikę.
W dziale czteroletniem uczy się młodzież od 11 roku życia na: gitarze, flecie
poprzecznym, klarnecie, saksofonie, wiolonczeli, kontrabasie, perkusji oraz na
podbudowie kilku lat nauki np.w ognisku muzycznym na: fortepianie, skrzypcach i akordeonie. Młodzież, oprócz dwóch lekcji tygodniowo na instrumencie
głównym ma w planie nauczania zajęcia kształcenia słuchu i audycje muzyczne.
Do przyjemności należy również uczestnictwo w zajęciach chóru , orkiestry,
zespołu wokalnego czy instrumentalnego.
Zapraszamy chętnych do nauki w naszej szkole, w której nabór do klas
pierwszych odbywa się w maju każdego roku.

Porządkowanie terenu przy przeprowadzce z budynku przy ul. Kolejowej
do budynku przy ul. Króla Pole 5. Dzisiejsze wyjście ewakuacyjne było głównym wejściem.
Wówczas „zakasali rękawy” zarówno nauczyciele, rodzice jak i uczniowie szkoły.
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DYREKTORZY SZKOŁY w latach 1973 - 2003

Teofil Nowosad
1973 -1974

Halina Łasko
1974 -1982
1994 - I 1998

Cezary Pasternak
1982-1988

Joanna Gałas
1988-1994

Beata Olszańska-Duma
p.o. dyrektora II – VIII 1998
ponownie od 1 IX 2003r.

Danuta Skubiszewska
1998-2003
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Kierownicy działów – prawą ręką dyrektora
Należy wspomnieć, że z inicjatywy dyrektora Pana Cezarego Pasternaka z dn.
1 lutego 1984r. zostały utworzone w naszej szkole dwa stanowiska kierownicze:
Kierownikiem działu dziecięcego została p.Joanna Gałas, a kierownikiem działu
młodzieżowego – p.Alicja Bekiesza. Na przestrzeni lat funkcję tę również
pełnili: Cezary Pasternak, Zuzanna Kapyś i Beata Olszańska-Duma.
Kierownicy działów wspierali zawsze pracę dyrektora szkoły w różnych
obszarach: dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej, promocji szkoły,
organizacji roku szkolnego oraz rozwiązywali wspólnie problemy dotyczące
polepszenia bazy lokalowej dbając o wszechstronny rozwój każdego dziecka
pobierającego naukę w szkole.
...............................



























...............................

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
pracujący w latach 1973 - 2003
Kazimierz Augustynowicz - główny księgowy
Irena Anulewicz - woźna
Anna Bojko - główna księgowa
Izabela Drewiecka – Charęzińska - stroiciel pianin
Bolesław Filipowicz - konserwator instrumentów muzycznych
Agnieszka Grzegorczyk - woźna
Edward Janiak - stroiciel
Krystyna Jaroszewicz - kierownik administracyjny i magazyn instrumentów
Zygmunt Jaworski - konserwator
Krystyna Kołb – Sielecka - sekretarz szkoły
Sylwia Kosmala - starsza woźna
Stanisław Litwiniuk - stroiciel pianin
Irena Omiljańczuk - woźna
Jadwiga Pitucha - woźna
Andrzej Pochodyła - stroiciel i korektor pianin i fortepianów
Halina Pochodyła - starsza woźna
Ewa Puławska - opieka nad biblioteką
Maria Sołdek - starsza woźna
Anna Sowińska - starsza woźna
Józefa Szendal - woźna
Maria Szmydki - starsza woźna
Maria Szyszka - woźna
Henryka Świetlicka - woźna
Jerzy Zaprawa - korektor i stroiciel pianin
Anna Zielonka - woźna
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NAUCZYCIELE pracujący w latach 1973 - 2003









































Nurłan Alimbajew - skrzypce
Elżbieta Bindas - fortepian
Józefa Blacha - skrzypce
Jeremiasz Błaziak - gitara
Grzegorz Bochen - flet poprzeczny
Dorota Boruch - klarnet, saksofon
Adam Cegiełkowski - klarnet, saksofon
Agnieszka Chyła - fortepian
Dorota Czop - fortepian
Piotr Dąbrowski - klarnet, saksofon
Aleksander Drabik - gitara
Joanna Drozd - fortepian
Krzysztof Dziadosz - klarnet
Stanisław Dziesiński - skrzypce., orkiestra
Barbara Fijałkowska - flet poprzeczny
Leszek Góral - gitara
Tomasz Iwaniak - akordeon
Małgorzata Iwaniuk - flet poprzeczny
Jadwiga Jasińska - teoria
Joanna Jemielnik - skrzypce
Małgorzata Kalinowska - skrzypce
Dorota Kapica - fortepian
Zuzanna Kapyś - fortepian, teoria
Iwonna Karyszkowska - fortepian
Elżbieta Kaszkun – Stocka - fortepian
Jadwiga Kiszczak - skrzypce, chór
Małgorzata Kiszczak - fortepian
Adam Kołtyś - gitara
Bernard Koss - fortepian
Franciszek Koss - fortepian
Elżbieta Krzyżanowska - skrzypce
Elżbieta Kummer - fortepian, skrzypce, teoria
Mirosława Kwiatuszewska - Kędzierska - skrzypce
Cezary Lamch - skrzypce
Czesław Lekan - akordeon
Halina Łasko - skrzypce
Ryszarda Łozowska - kontrabas
Wojciech Maciejowski - chór
Adam Maruszak - perkusja
Henryk Maruszak - akordeon, instrumenty dęte
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Elżbieta Maryńczak - fortepian
Teofil Nowosad - przedmioty muzyczne
Tadeusz Nóżka – fortepian, rytmika
Marta Ostańska - skrzypce
Bogumiła Pałka - teoria
Cezary Pasternak - fortepian
Bogumiła Piwnicka - przedmioty muzyczne
Anna Polberg - skrzypce
Marta Resztak - gitara
Małgorzata Rzeplińska - Wicka - wiolonczela
Andrzej Rzymkowski - klarnet, saksofon
Grażyna Samborska - Dziesińska -fortepian
Leszek Samborski - perkusja
Anna Sienniak - Łukasik - fortepian
Katarzyna Skalińska - fortepian
Grzegorz Skubiszewski - flet poprzeczny
Jolanta Smulska - rytmika
Adam Stocki - trąbka, rytmika
Maria Sypińska - fortepian
Mieczysław Szczerbik - fortepian
Ewa Szułowicz - flet poprzeczny
Dariusz Szymura - akordeon
Emilia Świder - skrzypce
Eugenia Tryniecka - fortepian
Trzcionkowski Roman - skrzypce
Wach Anna - flet poprzeczny
Walasik Andrzej - akordeon
Walasik Eliza - teoria
...............................

...............................

RADA RODZICÓW ( dawniej Komitet Rodzicielski)
zainicjował swoją działalność w 1973 r. Od tego czasu bierze aktywny udział
w pracach na rzecz szkoły. Jako organ wspomagający spełnia następujące
funkcje:
 organizatora życia kulturalnego - organizacja zabaw choinkowych dla
uczniów, zakup drobnych upominków przeznaczonych na nagrody i
paczki choinkowe, przygotowanie okolicznościowych spotkań dla
nauczycieli i absolwentów szkoły na zakończenie każdego roku
szkolnego, organizację wyjazdów na koncerty i wycieczki
 opiniodawcy
 praktycznego realizatora i wykonawcy wszystkich przedsięwzięć
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W latach 1973 - 2003
w Radzie Rodziców (Komitecie Rodzicielskim)
przy PSM I st. w Świdniku działali:


























Krzysztof Ducki
Irena Fiuk
Helena Garbacz
Jolanta Gmurkowska
Wanda Gniwek
Krystyna Kołb-Sielecka
Helena Krzyżanowska
Grażyna Mazur
Anna Mazurek
Emilia Nowicka
Maria Olszańska
Stanisław Omiljanowski
...............................

Ireneusz Piątkowski
Bogusława Pomorska
Tomasz Radziszewski
Maria Siennicka
Barbara Skalińska
Józef Sokołowski
Lenura Sołtan
Kazimiera Twarkowska
Lidia Wierzbicka
Witold Woliński
Jan Zawadzki
Zygmunt Zwoliński

...............................

Skład Rady Rodziców w roku jubileuszowym:
Przewodniczący – Janusz Mariasiewicz
Wiceprzewodnicząca – Joanna Orzechowska
Sekretarz – Katarzyna Cajzer
Skarbnik – Jolanta Gmurkowska
Członkowie: Dariusz Daniło, Mirosław Łuciuk
Komisja rewizyjna: Mirosława Żydek, Renata Rudnicka
...............................

...............................

GRONO PEDAGOGICZNE w roku jubileuszowym:
 Beata Olszańska-Duma - dyrektor szkoły od 1 IX 2003 do 31 VIII 2003 kierownik działów - fortepian, zespół wokalny; od 1989 r.
 Danuta Skubiszewska - akompaniator; od 1993 r., dyrektor do VIII 2003r.
 Eliza Alimbajewa - skrzypce; od 2002 r.
 Alicja Bekiesza - gitara; od 1979 r.
 Katarzyna Choma - rytmika; od 1999 r.
 Anna Dorochowicz - skrzypce; od 1999 r.
 Maria Dziadosz - wiolonczela; od 1973 r.
 Joanna Gałas - fortepian; od 1976 r.
 Joanna Garbacz - skrzypce, orkiestra; od 2002 r.
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Lech Gliński - fortepian, chór; od 1994 r.
Kazimierz Grela - akordeon; od 1973 r.
Janusz Lawgmin - kształcenie słuchu, audycje muzyczne; od 1991 r.
Bożena Ostachowska - Kozera - fortepian; od 1985 r.
Andrzej Pochodyła - perkusja; od 1986 r.
Anna Polska - kształcenie słuchu, audycje muzyczne; od 1999 r.
Ewa Puławska - skrzypce, kontrabas, biblioteka; od 1982 r.
Urszula Rękas - fortepian; od 1999 r.
Ryszard Sobkowiak - gitara; od 1984 r.
Ewa Sokalska - fortepian; od 1983 r.
Agnieszka Weiner - flet poprzeczny; od 1987 r.
Marzena Wiącek - fortepian; od 1983 r.
Jaremi Zienkowski - klarnet; od 1999 r.
Marta Zwolak - fortepian; od 1983 r.

Siedzą od lewej: p.Marzena Wiącek, p.Danuta Skubiszewska, p.Beata Olszańska-Duma,
p.Ewa Puławska. Stoją w rzędzie środkowym od lewej: p.Agnieszka Weiner, p.Joanna Gałas,
p.Ewa Sokalska, p.Maria Dziadosz, p.Katarzyna Choma, p.Anna Dorochowicz, p.Urszula
Rękas, p.Marta Zwolak. Stoją w rzędzie górnym od lewej: p.Lech Gliński, p.Alicja Bekiesza,
p.Andrzej Pochodyła, p.Bożena Ostachowska-Kozera, p.Janusz Lawgmin, p.Kazimierz Grela,
p.Jaremi Zienkowski.

31

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
w roku jubileuszowym:
od lewej stoją:
 Emilia Nowicka - główna księgowa; od 2002r.
 Jolanta Gmurkowska - sekretarz szkoły; od 1992 r.
 Artur Siwiński - konserwator; od 2002 r.
 Magdalena Siwińska - referent; od 2002 r.
 Danuta Skubiszewska - akompaniator; od 1993 r., dyrektor do VIII 2003r.
 Irena Jaworska - woźna; od 2000 r.
 Lidia Wierzbicka - starsza woźna; od 2000 r.

...............................

...............................

Z muzyką w Polskę
Jedną z tradycji szkoły jest coroczne organizowanie warsztatów artystycznych
dla uczniów naszej szkoły. Z tą ważną dla rozwoju przyszłych młodych
muzyków inicjatywą wyszła p. dyrektor Danuta Skubiszewska. W lecie 1999 r.
na próbę zorganizowano wyjazd do Dąbrowicy k/ Lublina. Pomysł spotkał się
z aprobatą zarówno rodziców jak i uczniów. Pierwszy udany wyjazd pociągnął
za sobą kolejne. Od tej pory za pośrednictwem Biura Usług Turystycznych i
Edukacyjnych „Lider-Tour” w Lublinie, ja zajęłam się ich organizacją. W
sierpniu 2000r. uczniowie po zajęciach zespołowych mogli podziwiać piękne
okolice Suśca. Warsztaty te zakończone zostały koncertem „Pożegnanie
Roztocza”, na którym wystąpił chór i orkiestra szkolna. Kolejne warsztaty to:
„Bory Tucholskie 2001”, w czasie których zapoznaliśmy się z kulturą Kaszub i
przygotowaliśmy się do Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2001/02;
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„Dąbki 2002”; „Zakopane
2003”, na których uczestnicy
pogłębili swoją wiedzę o życiu
i twórczości Karola Szymanowskiego; oraz „Władysławowo
2003” zorganizowane z myślą
o październikowych obchodach
jubileuszowych.
Głównym celem zgrupowań
jest rozwijanie zdolności muzycznych uczestników chętnie
biorących udział w zajęciach
zespołowych, poznawanie zakątków
naszego
pięknego
kraju, oraz wypoczynek i integracja uczniów, co ma pozytywny wpływ na ich
pracę w czasie kolejnego roku szkolnego.
W tym miejscu pozwolę sobie podziękować kierownikowi - p.Tadeuszowi
Otrockiemu oraz wszystkim wychowawcom, którzy z wielkim zaangażowaniem
i odpowiedzialnością troszczyli się o młodych uczestników przeze mnie zorganizowanych warsztatów, a są to: p.Beata Olszańska-Duma, p.Katarzyna Choma,
p.Grażyna Bobowska, p.Elżbieta Mazurek, p.Joanna Garbacz, p.Lech Gliński
i p.Stanisław Dziesiński.
Organizator Warsztatów Artystycznych PSM I st. w Świdniku –
Ewa Puławska
...............................

...............................

Gramy i słuchamy
Ważnym obszarem działalności naszej szkoły w ciągu 30 lat były koncerty,
popisy klasowe i szkolne, koncerty umuzykalniające dla dzieci z przedszkoli i
szkół podstawowych, udział zespołów, orkiestry, chóru szkolnego, solistów w
uroczystościach i imprezach lokalnych, powiatowych, regionalnych np. udział
w przeglądach chórów szkolnych, udział naszych uczniów w koncertach w Piaskach, Rybczewicach, Dąbrowicy, Nałęczowie, Lublinie, Suścu, Krasnobrodzie,
granie kolęd w kościołach świdnickich itp. Jest to przybliżenie muzyki naszym
melomanom, uczniom i rodzicom, mieszkańcom naszego miasta oraz bezpośredni kontakt z muzyką dla naszych słuchaczy.
Uwrażliwiamy nasze dzieci i młodzież poprzez zainteresowanie muzyką jako
jedną z dziedzin życia duchowego człowieka, rozwijamy uzdolnienia
muzyczne i naturalną potrzebę ekspresji twórczej ucznia, kształcimy wyobraźnię artystyczną, wrażliwość estetyczną i poczucie piękna. Staramy się
rozbudzić zamiłowanie muzykowania zespołowego oraz obycia estradowego.
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Jak ważna jest to dziedzina, która przygotowuje do aktywnego i twórczego
kontaktu z muzyką oraz do uczestnictwa w kulturze, jak również naucza
elementów improwizacji, próby komponowania – nie musimy o tym nikogo
przekonywać.
Od wielu lat organizujemy wyjazdy na koncerty do Filharmonii Lubelskiej,
Teatru Muzycznego w Lublinie, do Teatru Wielkiego i teatru „Roma” w
Warszawie, do Łodzi, na koncerty chopinowskie do Żelazowej Woli,
interesujące koncerty symfoniczne, recitale, balety, opery, spektakle np.
„Karnawał zwierząt” C.Saint-Saënsa z udziałem Hanny i Antoniego
Gucwińskich, „Jezioro łabędzie”, balet Gomeza, „Piotruś Pan” „Cyrulik
Sewilski” „Tosca” „Cyganeria” „Madame Butterfly” „Aida” „Straszny Dwór”
czy „Halka”.
Gościliśmy w naszych progach orkiestrę szkolną z Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej im. K.Lipińskiego w Lublinie pod kierunkiem prof.B.Pomorskiego
(1986 r.), absolwentów lubelskich szkół muzycznych, orkiestrę młodych
talentów z Niemiec (1990 r.).
W każdym roku szkolnym organizujemy także na terenie szkoły i poza nią
różnego typu koncerty, np. utworów na 4 ręce, utworów fortepianowych Feliksa
Rybickiego i Dymitra Kabalewskiego, popisy klasowe różnych instrumentów i
grup rytmicznych, komponujemy także własne utwory i przedstawiamy je
naszym rodzicom, nauczycielom, melomanom, naszym sympatykom.
Dzieciom i młodym ludziom należy umożliwić aktywny udział w różnorodnych formach życia kulturalnego, stymulować ich intelektualny i emocjonalny
rozwój, umożliwić im rozwijanie wybranych rodzajów aktywności twórczej i
poznawanie dziedzictwa narodowego oraz wyzwalać ich inicjatywę w animowaniu społecznej aktywności kulturalnej.
Ważnym obszarem naszej działalności koncertowej jest promocja szkoły
poprzez współpracę lokalną z różnymi placówkami oświatowymi i instytucjami
kulturalnymi na terenie naszego miasta (SOK, MOK, Miejsko-Powiatowa
Biblioteka Publiczna, Miejskie Centrum Usług Socjalnych, Urząd Miejski,
Starostwo Powiatowe w Świdniku oraz z mediami: Telewizją Kablową Świdnik,
redakcją „Głosu Świdnika”), Lubelską Rozgłośnią Radiową oraz Telewizją
Lublin 3.
W latach 1995-98 mieliśmy na antenie TKŚ cykliczny program „Kącik
melomana” z udziałem naszych uczniów, opracowywany i prowadzony przez
p. Joannę Gałas. Audycje ukazywały się najpierw co 2 tygodnie, potem co
tydzień. Nagrywaliśmy wiele utworów stylowych, technicznych i muzycznych.
W ten sposób przybliżaliśmy muzykę, kompozytorów różnych epok szerszemu
gronu słuchaczy propagując i szerząc wiedzę i kulturę muzyczną w środowisku.
Wiem, że nasze audycje były chętnie słuchane i myślę, że powrócimy jeszcze w
przyszłości do ich opracowywania i nadawania.
Joanna Gałas
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Powstaliśmy, aby pomóc
W celu polepszenia sytuacji lokalowej Szkoły, w porozumieniu z Rodzicami
i Nauczycielami, Pani Dyrektor Danuta Skubiszewska wyszła z propozycją
powołania do życia Fundacji Pomocy Szkole. Swoje starania mające na celu
utworzenie Fundacji, my jako rodzice, rozpoczęliśmy w 1999r. i po wielu
trudach dn. 28 września 2000r. udało nam się ją zarejestrować.
Wpisu do Rejestru Fundacji dokonano w Sądzie Rejonowym w Warszawie
(Wydz. XVI Gospodarczy Rejestrowy).
W skład Zarządu weszli:
Małgorzata Koperwas – przewodnicząca
Lidia Wierzbicka – wiceprezes
Bogusława Pomorska – sekretarz
Członkowie:
Emilia Nowicka, Anna Mazurek, Urszula Pietrzak i Krzysztof Budzyński
Celem Fundacji jest:
 popieranie i promowanie różnych dziedzin twórczości muzycznej
 pozyskiwanie środków na budowę nowego budynku szkoły
 czynne uczestnictwo w życiu szkoły czego przykładem są coroczne koncerty
z udziałem nauczycieli i uczniów oraz środowisk muzycznych działających
na terenie Świdnika.
Fundacja z chwilą powstania posługuje się swoim logo wg projektu
p.Ewy Puławskiej. Jest ono widoczne na okładce niniejszego folderu.
Z okazji jubileuszu XXX-lecia na ręce Pani Dyrektor składamy
najserdeczniejsze życzenia spełnienia marzeń, realizacji zamierzeń, dalszej
współpracy i pozyskiwania tak dużych środków finansowych, aby mogły
przemieniać życie szkoły, poprawiać warunki pracy nauczycieli i uczniów.
Z poważaniem
Zarząd i Członkowie
Fundacji Pomocy Szkole Muzycznej
I stopnia w Świdniku.
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„...Świąteczne granie w Świdniku

Marzenia o szkole
Takiego koncertu jeszcze w Świdniku nie było. Fundacja
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia zorganizowała kilka dni
temu świąteczny koncert Nauczyciele – uczniom. Sala pękała w
szwach.
-To największe pomieszczenie jakim dysponujemy – przepraszała tłoczących się
w drzwiach gości Danuta Skubiszewska, od 3 lat dyrektorka szkoły. – Miejmy
nadzieję, że już niedługo zaproszę państwa do sali koncertowej z prawdziwego
zdarzenia. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świdniku pracuje w dwóch
budynkach, w bardzo trudnych warunkach. Ciasnota, brak instrumentów
muzycznych i sprzętu do odtwarzania nagrań płytowych nie motywują do pracy.
Ale tym nauczycielom się chce. Uczniowie odnoszą sukcesy na ogólnopolskich
konkursach. Na rzecz szkoły pracują również rodzice. Założona przez nich
fundacja wspomaga finansowo młode talenty. Jej głównym celem jest jednak
wybudowanie nowej szkoły. - Mamy już działkę i wstępny projekt – cieszy się
Lidia Wierzbicka wiceprezes zarządu fundacji -Teraz
zbieramy pieniądze, które umożliwią nam przystąpienie
do przetargu na dokumentację. Liczymy na sponsorów.
Bardzo już nam pomógł
Przemysław Przychodzeń,
prezes zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych S.A. w Lublinie. Ale
potrzeba nam znacznie więcej. W Szkole Muzycznej
w Świdniku uczy się ponad
200 uczniów.Co roku o jedno
miejsce w tej placówce walczy 6 kandydatów. Wkrótce szkoła będzie obchodziła 30-lecie istnienia. Oby w lepszych warunkach.
(na zdjęciu – nauczyciel gry na perkusji p. Andrzej Pochodyła przy ksylofonie)
artykuł z Kuriera Lubelskiego – grudzień 2001r.
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Słowo o Patronach Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świdniku
*)

Rodzina Wiłkomirskich, jak sporo polskich rodzin w okresie zaborów,
wiodła życie w carskiej Rosji. Czy to na ziemiach wschodnich, dawniej
polskich, czy w głębi Wielkiej Rosji.
Józef Wiłkomirski, dziadek piątki słynnych artystów muzyków, a ojciec ich
ojca, po studiach medycznych został wcielony, jako lekarz, do carskiej armii.
Zatem jego dzieci przychodziły na świat w tych miastach, lub stanicach, gdzie
właśnie stacjonował pułk Józefa. I tak najmłodszy syn, Alfred , urodził się w
Azowie nad Donem.
Wiłkomirscy pieczołowicie pielęgnowali, wszędzie, gdzie się znaleźli,
swoją polskość. Dom rodzinny Józefa często rozbrzmiewał muzyką. Jego żona
w szkolnym wieku opanowawszy bardzo dobrze grę na fortepianie – o to samo
zadbała dla swoich dzieci. Z nich pięciorga jedynie Alfred wybrał zawód
muzyka. Jego dwaj bracia i dwie siostry grali na fortepianie, ale jedynie dla
przyjemności.
Alfred Wiłkomirski, urodzony w Azowie w roku 1875, ukończył
gimnazjum w Tbilisi (dawniej Tyflisie) po czym udał się do Moskwy. Tam, jako
skrzypek podjął i ukończył studia w Wyżzej Szkole Muzycznej Moskiewskiego
Towarzystwa Filharmonicznego. Kariera solistyczna go nie pociągała, za to do
pedagogiki wziął się z wielką pasją. Choć występował czasami jako kameralista,
pedagogice właśnie pozostał wierny do końca życia (najdosłowniej).
Po studiach pozostawszy w Moskwie, rozpoczął Alfred dawanie lekcji
prywatnych w domach kupców rosyjskich, żydowskich, niemieckich, później
we własnym mieszkaniu. W roku 1907 z grupą wybitnych moskiewskich
muzyków – zapaleńców, jak on sam, założył nietypową dla owych czasów
uczelnię. Nietypową, ponieważ w działającej pod nazwą Konserwatorium
Ludowe mogli uczyć się muzyki, śpiewu i umuzykalniać ci z wszelkich
środowisk, których nie stać było na szkolnictwo państwowe, czy prywatne. Do
dziś działalność tamtej uczelni, jeszcze też nietypowej, jeśli chodziło o metody
nauczania, wysoko jest oceniana przez historyków muzyki i muzykologów
rosyjskich. Równocześnie wykładał Alfred na wieczorowych kursach dla
kierowników chórów cerkiewnych. Uczył też w słynnej moskiewskiej Szkole
Synodalnej, kształcącej wysoko kwalifikowanych chórmistrzów.
Alfred, ożeniwszy się z Polką, Anielą (z d. Kułassowską), która też w
dzieciństwie zetknęła się z muzykowamiem, swoich troje dzieci, przekonany o
ich uzdolnieniach, przeznaczył do zawodu muzycznego. Wybrał im nawet
instrumenty. Po pierwszych dwóch latach nauki gry na fortepianie i śpiewania
solfeżu Kazimierzowi przeznaczył wiolonczelę. Michał już jako trzylatek dostał
pierwsze, malutkie skrzypeczki, Maria w myśl planów ojca pozostała przy
fortepianie. Po latach, po przedwczesnej śmierci żony Alfred ożenił się
powtórnie z Dorotą ( z d. Temkin) i miał jeszcze dwoje dzieci – Józefa i Wandę.
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O tym, żeby którekolwiek z Alfreda potomstwa mogło nie być muzykiem – ani
pomyślał. Synkowi wybrał więc też wiolonczelę, córeczkę uczynił skrzypaczką.
Od samego początku nauki muzyki jego dzieci – czas ćwiczenia w domu był
święty. Jak napisał w swojej autobiografii Kazimierz, rok grania miał 365 dni,
rok przestępny 366 ... Od ćwiczeń bowiem nie były wolne niedziele, ani żadne
święta, czy wakacje. Nie mógł grać jedynie ten kto był chory. Alfred żywił
najświętsze przekonanie, a to wpoił swoim dzieciom, że – prawdziwie wysoki
poziom artysta może osiągnać intensywną, regularną, więc ciągłą pracą. Dzieci
zresztą rozmiłowały się w muzyce, tej najlepszej, od samego początku nauki.
*)

Fragment materiału nadesłanego przez córkę Kazimierza Wiłkomirskiego – Anielę
oraz jego drugą żonę – Teresę.

Alfred (1875 -1950)

Kazimierz (1900 - 1995)

Michał (1902 - 1989)

Maria (1904 -1995)

Józef (1926 -)

Wanda (1929 -)

**)

Kazimierz Wiłkomirski (1900 – 1995), wiolonczelista, dyrygent i
kompozytor. Studiował grę na wiolonczeli u A.von Glehna w Konserwatorium
Moskiewskim, kompozycję u R. Statkowskiego i dyrygenturę u E.Młynarskiego
w Konserwatorium Warszawskim. 1926-1934 pierwszy wiolonczelista i dyry-
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gent orkiestry Filharmonii Warszawskiej. 1934-1939 dyrektor konserwatorium
w Gdańsku. W latach powojennych pełnił funkcje: rektora Państwowej Wyższej
Szkoły Muzycznej w Łodzi, dyrektora i dyrygenta Opery i Filharmonii Wrocławskiej, dyrektora Opery i Filharmonii w Gdańsku, profesora Państwowej
Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Komponował utwory orkiestrowe,
kameralne i wokalne. Autor podręczników z dziedziny teorii muzyki oraz
Wspomnień (tom 1-2, 1971, 1981).
Michał Wiłkomirski (1902 – 1989) skrzypek. Często koncertował jako
solista i w Trio Wiłkomirskich (Marią i Kazimierzem) a także z ojcem i Trio
Rosyjskim. W 1925 r. wyjechał do Paryża, a w1927 do Stanów Zjednoczonych.
Uczestniczył w kursach interpretacji u prof. Yssay’a. Został członkiem orkiestry
filharmonicznej w Houston w Stanie Teksas. Dwa razy odwiedził Polskę dając
koncerty w Filharmonii Narodowej i Szczecińskiej. Z powodu cukrzycy
zaprzestał działalności koncertowej. Od 1973 spędził kilka lat w Portugalii, po
czym wrócił do Polski.
Maria Wiłkomirska (1904-1995), pianistka. Studiowała grę na fortepianie
u B.Jaworskiego i J.Turczyńskiego. Od 1915 występowała w Trio Wiłkomirskich z braćmi Michałem i Kazimierzem, a od 1945 z siostrą Wandą i Kazimierzem.Od 1945 profesor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi, od
1951 – Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Do jej uczniów
w zakresie pianistyki należą m.in.: J. Godziszewski, Z. Krauze i J. Marchwiński.
Józef Wiłkomirski (1926-) wiolonczelista, kompozytor i dyrygent.
Studiował u Z. Górzyńskiego i W. Bierdiajewa. 1954-1957 dyrygent Filharmonii w Poznaniu, 1957-1971 dyrektor artystyczny i dyrygent Filharmonii
w Szczecinie. W 1978 założył filharmonię w Wałbrzychu. Skomponował
utwory orkiestrowe i kameralne, balet Baśń o księciu jasnym (1973).
Wanda Wiłkomirska (1929-) skrzypaczka. Studiowała grę na skrzypcach
u I. Dubiskiej w konserwatorium w Warszawie, studia kontynuowała u E.
Zathureczkiego i H. Szerynga. Laureatka międzynarodowych konkursów:
w Genewie 1946 (II nagroda), Budapeszcie 1948 (II nagroda), Konkursu Bachowskiego w Lipsku 1950 (IV nagroda) oraz Konkursu im. H. Wieniawskiego
w Poznaniu 1953 (II nagroda). Występowała od 1945 w Trio Wiłkomirskich
i od 1979 w Trio Polskim. Jako solistka daje koncerty w kraju i za granicą. 1983
została profesorem Hochschule für Musik Heidelberg-Mannheim. W chwili
obecnej, nie rezygnując z koncertowania, prowadzi kursy mistrzowskie na
całym świecie oraz uczy gry na skrzypcach w Sydney Conservatory of Music.
**)

Materiał zaczerpnięty z Multimedialnej Encyklopedii Powszechnej 2001
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1916 r.

Trio Wiłkomirskich - Michał, Maria i Kazimierz

1965 r.

Trio – Wanda, Maria i Kazimierz

Wanda - skrzypce i Maria - fortepian
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Kalendarz ważniejszych wydarzeń z życia naszej szkoły








1973
Powstanie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świdniku.
Audycja w II programie Polskiego Radia z otwarcia PSM I st. w Świdniku.
Wybrano pierwszy w historii szkoły Samorząd Uczniowski.
W Klubie „Iskra” w Świdniku odbyło się spotkanie społeczności szkolnej
z redaktorem Jerzym Waldorffem.
W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Lublinie przy
ul.Plażowej odbyły się przesłuchania pianistów zorganizowane przez
Okręgowy Zespół Metodyczno-Programowy Wydziału Kultury i Sztuki
Urzędu Wojewódzkiego, na których wyróżniono duet z naszej szkoły:
Lidię Budziszewską i Marylę Konieczniak z klasy fortepianu p.Małgorzaty Kiszczak.
1973/74
Nagrywanie audycji do II programu Polskiego Radia.

1974/75
 Nagrywanie audycji do II programu Polskiego Radia.
 Dyrektorem zostaje p.Halina Łasko.
1975/76
 Nagrywanie audycji do II programu Polskiego Radia.

Uczniowie szkoły corocznie uczestniczyli w ówczesnych pochodach 1-Majowych






1977/78
Otrzymaliśmy dla potrzeb szkoły budynek przy ul. Kopernika (Króla Pole).
W sali Zakładowego Domu Kultury WSK w Świdniku odbył się Koncert
Jubileuszowy z okazji 5-lecia naszej szkoły.
Z okazji Dnia Kobiet uczniowie występują na terenie WSK.
Koncert szkolny dla ZBOWID w Domu Kultury.
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1979/80
Udział uczniów w Koncercie na Placu XXV-lecia PRL z okazji obchodów
Dni Świdnika.
Został oddany do użytku budynek przy ul. Niepodległości ( Króla Pole ).
Uczestnictwo Katarzyny Jaworskiej, uczennicy p.Anny Sienniak-Łukasik w
Międzywojewódzkich Przesłuchaniach Uczniów Klas Fortepianu Szkół
Muzycznych w Puławach.
1982/83
Na stanowisko dyrektora powołano p.Cezarego Pasternaka.

1983/84
 Uczestnictwo Justyny Giszczak, uczennicy z klasy p.Joanny Gałas w
Ogólnopolskim Konkursie Młodego Pianisty Szkół Muzycznych st.
Podstawowego w Bielsku - Białej.
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 Uczniowie z klasy akordeonu p.Kazimierza Greli: Piotr Ślepaczuk i Mariusz
Futera otrzymują wyróżnienie na I Międzywojewódzkich Przesłuchaniach
Uczniów Klasy Akordeonu w Chełmie.
1985/86
 Marcin Majerczyk z klasy gitary p.Ryszarda Sobkowiaka zostaje
wyróżniony na Przeglądzie w Strzelcach Krajeńskich.
1986/87
 Marcin Majerczyk z klasy gitary p.Ryszarda Sobkowiaka zdobywa I miejsce
na Ogólnopolskich Przesłuchaniach w Strzelcach Krajeńskich.
1987/88
 Uczennice p.Ewy Siennickiej: Justyna Czop zdobywa III miejsce, a
Małgorzata Skalińska wyróżnienie w I Międzywojewódzkich
Przesłuchaniach Uczniów Klas Skrzypiec w Chełmie.
1988/89
 Dyrektorem szkoły zostaje p.Joanna Gałas.
 Jubileusz XV-lecia naszej szkoły w Klubie „Iskra”.








1991/92
Mateusz Mroczek, uczeń p.Joanny Jemielnik otrzymuje wyróżnienie, a
Katarzyna Szyszka i Barbara Kasperek, uczennice p.Haliny Łasko biorą
udział w Regionalnym Przeglądzie Skrzypków w Chełmie.
Uczniowie p.Marii Dziadosz: Monika Kozioł otrzymuje wyróżnienie, a
Edwin Chowicki bierze udział w Regionalnym Przeglądzie Klasy
Wiolonczeli w Chełmie.
Karolina Weiner, uczennica p.Marty Zwolak bierze udział w Przeglądzie
Uczniów Klasy Fortepianu w Stalowej Woli.
Marek Sołdaj, uczeń p.Kazimierza Greli bierze udział w Regionalnym
Przeglądzie Uczniów Szkół Muzycznych I Stopnia Klasy Akordeonu w
Chełmie.
Uczniowie p.Alicji Bekieszy: Tomasz Hostman oraz Tomasz Woliński
otrzymują wyróżnienie a Agnieszka Sot i Elżbieta Mrugała biorą udział
w Regionalnym Przeglądzie Uczniów Klasy Gitary w Chełmie.
Tomasz Baczewski z klasy p.Andrzeja Walasika zajmuje III miejsce w
Regionalnym Przeglądzie Akordeonowym Chełm ’92.
Ewa Bielawska z klasy p.Zuzanny Kapyś i Agnieszka Turowska z klasy
Joanny Gałas reprezentują szkołę na I Regionalnych Przesłuchaniach
Uczniów Klas Fortepianu Szkół Muzycznych I Stopnia w Radzyniu
Podlaskim.
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1992/93
 Programy o naszej szkole w Telewizji Kablowej – Świdnik.
 Uroczyste obchody XX-lecia szkoły w Kinie „LOT”.
1993/94
 Cykl koncertów związanych z obchodami XX-lecia naszej szkoły.
 Monika Ziarno z klasy skrzypiec p.Joanny Jemielnik, Magdalena
Fruzińska z klasy wiolonczeli p.Marii Dziadosz i Piotr Kulczyński z klasy
skrzypiec p.Ewy Siennickiej biorą udział w I Regionalnym Przeglądzie
Uczniów Klasy Skrzypiec i Wiolonczeli Szkół Muzycznych I Stopnia w
Zamościu.
 Paulina Matyjaszek z klasy p.Adama Cegiełkowskiego bierze udział w II
Regionalnym Przeglądzie Klas Instrumentów Dętych w Biłgoraju.
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 W ramach współpracy między szkołami uczniowie klasy fortepianu p.Marty
Zwolak reprezentują naszą szkołę na koncercie w Państwowej Szkole
Muzycznej II stopnia im. T.Szeligowskiego w Lublinie.
 Uczniowie p.Alicji Bekieszy: Paweł Procnal zajmuje II miejsce, Andrzej
Kwoka otrzymuje wyróżnienie, a Agnieszka Żuk bierze udział w I
Przemyskim Konkursie Gitary Klasycznej Szkół Muzycznych I stopnia.
 Uczniowie z klasy fortepianu p.Marty Zwolak: Daria Makuch i Paweł
Mazur biorą udział w Regionalnym Przeglądzie w Radzyniu Podlaskim.
 Andrzej Duda zajmuje III miejsce, a Marek Sołdaj z klasy p.Kazimierza
Greli bierze udział w IV Regionalnym Przeglądzie Akordeonowym w
Chełmie.
 Agnieszka Sot z klasy p.Alicji Bekieszy bierze udział w II Regionalnym
Przeglądzie Klasy Gitary w Białej Podlaskiej.
 Daniel Chyżewski z klasy p.Andrzeja Pochodyły bierze udział w
Regionalnych Przesłuchaniach Klasy Perkusji w Jarosławcu.










1994/95
P.Halina Łasko ponownie zostaje dyrektorem szkoły.
Cykliczne nagrania w TK-Świdnik pt. „Kącik melomana”.
Robert Bełczącki przygotowany przez p.Janusza Lawgmina i Bernadetta
Bartyska pod kierunkiem p.Elizy Walasik biorą udział w Regionalnym
Konkursie Wiedzy o K. Lipińskim i H. Wieniawskim Uczniów Szkół
Muzycznych St. Podstawowego i Licealnego.
Ewa Grzegorczyk i Dominika Sokołowska z klasy skrzypiec p.Haliny
Łasko biorą udział w Makroregionalnych Przesłuchaniach w Lublinie.
Paweł Procnal uczeń p.Alicji Bekieszy zdobywa ex equo III miejsce na III
Podlaskim Konkursie Gitarowym Szkół Muzycznych I Stopnia.
Paweł Procnal z klasy gitary p.Alicji Bekieszy bierze udział w XV
Ogólnopolskim Konkursie Gitary Klasycznej dla uczniów Szkół Muzycznych
St. Podstawowego.
Kamila Krzyżanowska i Magdalena Sot uczennice p.Ewy Siennickiej biorą
udział w II Regionalnym Przeglądzie Uczniów Klasy Skrzypiec i Wiolonczeli
Szkół Muzycznych I Stopnia w Zamościu.
Kamila Hawrylak, uczennica p.Ryszarda Sobkowiaka zajmuje I miejsce w
IX Ogólnopolskich Spotkaniach Gitarowych - Sanok ’95.

1995/96
 Cykliczne nagrania w TK-Świdnik pt. „Kącik melomana”.
 W Filharmonii Lubelskiej w „Kąciku dziecięcym” wystąpiła Luiza Grzesiuk
uczennica klasy saksofonu p.Adama Cegiełkowskiego.
 Rozpoczęliśmy tradycję corocznego Pasowania Pierwszaków na Ucznia PSM
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 Dominika Rząd z klasy p.Joanny Gałas uczestniczy w I Ogólnopolskim
Turnieju Pianistycznym w Żaganiu.
 Uczennice p.Haliny Łasko: Ewa Grzegorczyk i Dominika Sokołowska
uczestniczą w III Regionalnym Przeglądzie Uczniów Klas Skrzypiec i
Wiolonczeli Szkół Muzycznych I Stopnia w Zamościu.
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1996/97

Ślubowanie pierwszaków.
Aktu pasowania na ucznia PSM I st. w Świdniku dokonuje p.Beata Olszańska-Duma.

 Cykliczne nagrania w TK-Świdnik pt. „Kącik melomana”.
 Koncert szkolny w Gminnym Domu Kultury w Dąbrowicy.
 Kamila Hawrylak, z klasy gitary p.Ryszarda Sobkowiaka zajmuje III
miejsce w IV Konkursie Gitarowym w Biłgoraju.










1997/98
Cykliczne nagrania w TK-Świdnik pt. „Kącik melomana”.
P.Beata Olszańska-Duma przejmuje obowiązki dyrektora szkoły.
Iga Lipińska i Łukasz Resiak, uczniowie klasy skrzypiec p.Ewy Puławskiej
występują w sali kameralnej Pałacu Małachowskich w Nałęczowie.
Nagrywanie kolęd w studiu TKŚ.
Koncert szkolny w Gminnym Domu Kultury w Dąbrowicy.
Wojciech Grzegorczyk z klasy p.Haliny Łasko uczestniczy w V
Regionalnym Przeglądzie Uczniów Klas Skrzypiec i Wiolonczeli Szkół
Muzycznych I Stopnia Regionu Lubelskiego.
Gościmy w szkole p.Joannę Wnuk-Nazarową – Ministra Kultury i Sztuki.
Koncert jubileuszowy XXV-lecia naszej szkoły.

47

Dnia 6 maja 1998r. Kurier Lubelski odnotował:
„W ubiegłą środę (29 kwietnia 1998r.) do Świdnika przybyła Joanna
Wnuk-Nazarowa, minister Kultury i Sztuki. Podczas wyjątkowo krótkiej, bo
zaledwie półgodzinnej wizyty, pani minister spotkała się z członkami Zarządu
Miasta, którzy poinformowali ją o polityce kulturalnej prowadzonej przez
władze miejskie, sytuacji świdnickich środowisk twórczych, instytucji oraz
stowarzyszeń kulturalnych. Drugim punktem wizyty Joanny Wnuk-Nazarowej w
Świdniku było spotkanie z nauczycielami i uczniami Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia, która podlega Ministerstwu Kultury
i Sztuki. W tej
niewielkiej pod względem powierzchni placówce uczy się blisko 200 osób – Nie
wiedziałam, że tak mała szkoła może pomieścić tak wielu uczniów – przyznała
zdziwiona pani minister (notabene muzyk).

Spotkanie p.Joanny Wnuk-Nazarowej – Ministra Kultury i Sztuki
z władzami miasta i kierownictwem szkoły w dniu 29 kwietnia 1998r.







1998/99
W drodze konkursu dyrektorem szkoły zostaje p.Danuta Skubiszewska.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej gościmy w szkole wiceburmistrza miasta
Świdnika - Stanisława Szkołuta.
Chór i orkiestra biorą udział w mszy świętej z okazji Święta Niepodległości.
Koncert chóru i orkiestry w Rybczewicach.
Niespodziewana wizyta w szkole Ministra Kultury i Sztuki - J.Weissa.
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Artykuł z Gazety Świdnickiej z dn. 29 I 1999 r.
Pan Minister gra...
W czwartek, 14 stycznia br. na zaproszenie starosty Wiesława Jaworskiego
krótką roboczą wizytę w Świdniku złożył wiceminister kultury i sztuki – J. Weiss.
Na spotkaniu, w którym wziął udział członek Zarządu Miasta Andrzej
Piasecki, przedstawiono ministrowi trudne warunki lokalowe w jakich znajduje
się świdnicka Szkoła Muzyczna I stopnia.
W trakcie rozmowy Andrzej Piasecki poinformował o koncepcji przewidującej budowę nowej siedziby. Natomiast starosta Wiesław Jaworski
zaproponował tańsze i szybsze rozwiązanie, tzn. przystosowanie na ten cel
parterowego segmentu niedokończonego domu kultury.
Po rozmowach minister wraz z gospodarzami odbył mały spacer po
Świdniku, w trakcie którego obejrzał proponowany do adaptacji pawilon oraz
zwiedził Szkołę Muzyczną. Niezapowiedziana wizyta w szkole była dużym
zaskoczeniem zarówno dla nauczycieli prowadzących zajęcia jak i dla uczniów.
Skrępowanie jednak szybko minęło i goście wysłuchali popisu jednej z uczennic
pani Joanny Gałas – Gabrieli Pomorskiej. Po występie młodej pianistki do
instrumentu zasiadł sam minister dając zebranym mały koncert za który zebrał
gorące brawa.
Na zakończenie tej wizyty J. Weiss powiedział, że niedobrze by się stało
gdyby szkoła, która wypuściła w świat tyle talentów musiała zostać zamknięta.
Obiecał, że postara się jej pomóc.

W listopadzie 1998r. orkiestra szkolna pod kierownictwem p.Stanisława Dziesińskiego
uczestniczyła w obchodach Święta Niepodległości w Rybczewicach.
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 Iga Lipińska i Łukasz Resiak z klasy skrzypiec p.Ewy Puławskiej biorą
udział w VI Regionalnym Przeglądzie Uczniów Klas Skrzypiec i
Wiolonczeli Szkół Muzycznych I Stopnia Regionu Lubelskiego.
 Łukasz Resiak przygotowany przez p.Janusza Lawgmina bierze udział
w odbywającym się w Lublinie III Regionalnym Konkursie z Kształcenia
Słuchu dla uczniów Szkół Muzycznych I Stopnia.
 Iga Lipińska i Łukasz Resiak z klasy skrzypiec p.Ewy Puławskiej
uczestniczą w Koncercie inaugurującym Sympozjum Lekarzy Ortopedii w
Nałęczowie.
 Pierwsze Warsztaty Artystyczne „Dąbrowica 1999” zorganizowane przez
p.dyr. Danutę Skubiszewską.









1999/2000
Chór i orkiestra nagrywają w TKŚ kolędy.
W Wojciechowie k/Nałęczowa odbył się Koncert z udziałem orkiestry i
chóru.
Udział zespołu wokalnego p.Lecha Glińskiego w I Edycji Dziecięcego
Przeglądu Kolęd i Pastorałek.
W sali katechetycznej Kościoła p.w. NMP w Śwdniku odbyło się nagranie
orkiestry i chóru do TKŚ.
Marcin Nagnajewicz, uczeń p.Kazimierza Greli uczestniczy w X
Regionalnym Przeglądzie Akordeonowym w Chełmie.
Beata Krzyżanowska, uczennica p.Beaty Olszańskiej reprezentuje szkołę
na VI Regionalnych Przesłuchaniach Uczniów Klas Fortepianu Szkół
Muzycznych I Stopnia.
I spotkanie w sprawie poprawy pracy i nauki oraz budowy – rozbudowy
naszej szkoły, w którym uczestniczyli: Danuta Skubiszewska – Dyrektor
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PSM, Jadwiga Kiszczak – Wizytator CEA Regionu Lubelskiego, Zdzisław
Bujanowski – Dyrektor CEA, Tomasz Szydło – Wiceburmistrz ds. Oświaty
w Gminie Świdnik, Tomasz Jabłoński - architekt oraz Grzegorz Staniak –
autor projektu koncepcji modernizacji i rozbudowy Szkoły.

I spotkanie w sprawie budowy – rozbudowy naszej szkoły w dn. 5 maja 2000r.Od lewej:
p.Danuta Skubiszewska, p.Jadwiga Kiszczak, p.Zdzisław Bujanowski i p.Tomasz Szydło

 Wyjazd uczniów na Warsztaty Artystyczne „Susiec 2000”.
 Koncert w Suścu „Pożegnanie Roztocza”, na którym wystąpił chór i
orkiestra.
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2000/01
Powstaje Fundacja Pomocy Szkole Muzycznej I stopnia w Świdniku.
Poświęcenie nowych sal lekcyjnych w budynku przy ul. Hallera 9.
Orkiestra i chór koncertują w Suścu i Krasnobrodzie.
Nagrania chóru i orkiestry do TKŚ.
II spotkanie w sprawie poprawy pracy i nauki oraz budowy – rozbudowy
naszej szkoły, w którym uczestniczyli: Danuta Skubiszewska – Dyrektor
PSM, p.Anna Bojko – główna księgowa PSM, Jadwiga Kiszczak –
Wizytator CEA Regionu Lubelskiego, Andrzej Kosendiak – Dyrektor
Departamentu Programowania i Rozwoju, Zdzisław Bujanowski– Dyrektor
CEA, Kazimierz Szczygieł – Wicestarosta Powiatu Świdnik, Tomasz
Szydło – Wiceburmistrz ds. Oświaty w Gminie Świdnik oraz Grzegorz
Staniak – autor projektu koncepcji modernizacji i rozbudowy Szkoły.
Wicestarosta Powiatu
Świdnik – p.Kazimierz
Szczygieł zapoznaje się
z projektem nowego
budynku szkoły.

Od lewej: p.Andrzej Kosendiak, p.Anna Bojko, p.Zdzisław Bujanowski,
p.Danuta Skubiszewska, p.Tomasz Szydło i p.Grzegorz Staniak

 Szkolny Konkurs Fortepianowy poświęcony twórczości F.Rybickiego.
 Koncert w Szkole Podstawowej nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w
Lublinie z okazji uczczenia Dnia Patrona. Wystąpił chór p.Lecha
Glińskiego, orkiestra p.Stanisława Dziesińskiego i zespół skrzypcowy
p.Ewy Puławskiej.
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 Paulina Wawryszczuk, uczennica p.Ryszarda Sobkowiaka zajmuje I
miejsce w VIII Regionalnym Konkursie Gitarowym w Krasnymstawie.
 Warsztaty Artystyczne „Bory Tucholskie 2001”.

2001/02

Chór pod dyrekcją p.Lecha Glińskiego i orkiestra szkolna pod kierownictwem
p.Stanisława Dziesińskiego hymnem państwowym rozpoczynają Wojewódzką Inaugurację
Roku Szkolnego 2001/ 02 w Szkole Podstawowej nr 7 w Świdniku




Udział chóru p.Lecha Glińskiego w I Przeglądzie Chórów Puławy 2001.
P.redaktor Małgorzata Siennicka z TVP-3 Lublin nagrywa u nas materiał
o naszej szkole.
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Nauczyciele naszej szkoły biorą udział w Koncercie Mikołajkowym
zorganizowanym przez Fundację Pomocy Szkole pt. „Nauczyciele –
dzieciom”.

 III Przegląd Kolęd i Pastorałek Udział wziął zespół wokalny „Miniaturki”
p.Beaty Olszańskiej-Dumy.
 Pierwsza audycja „na żywo” w TVP-3 Lublin prowadzona przez
p.Małgorzatę Siennicką. Udział wzięli: Tomasz Szydło – Wiceburmistrz
ds. Oświaty w Gminie Świdnik, Danuta Skubiszewska – dyrektor szkoły,
Małgorzata Koperwas – prezes Fundacji Pomocy Szkole, Lidia Wierzbicka
– wiceprezes Fundacji, Ewa Puławska – nauczyciel i organizator
Warsztatów Artystycznych.
 Współorganizacja koncertu pt.„Ze sztuką na Ty”.
 Kolejna audycja w TVP-3 – wywiad p.red. Małgorzaty Siennickiej z
dyrektorem szkoły p.Danutą Skubiszewską.
 Szkolny Konkurs wiedzy o życiu i twórczości I.J.Paderewskiego. I miejsce
zajęły: Anna Skudnik, Magdalena Kulczyńska i Paulina Pietrzak,II–
Magdalena Białoch, Katarzyna Wieczerzak i Martyna Woźniak.
 Fundacja Pomocy Szkole zorganizowała koncert pt. „Z muzyką do serc”,
na którym wystąpili uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.
 Szkolny Konkurs Fortepianowy na najlepszą interpretację utworu Dymitra
Kabalewskiego. I miejsce ex aequo zajęły: Magdalena Michalska z klasy
p.Urszuli Rękas oraz Zuzanna Walczyk z klasy p.Joanny Gałas, II miejsce
- Jakub Rubaj z klasy p.Marty Zwolak, III miejsce - Pola Lisek z klasy
p.Marzeny Wiącek, IV miejsce – Paweł Łuciuk z klasy p.Bożeny
Ostachowskiej-Kozery.
 VII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych
Szkół Muzycznych I Stopnia w Zgierzu, na którym szkołę reprezentował
zespół klarnetowy przygotowany przez p.Jaremiego Zienkowskiego w
składzie: Mateusz Włosek, Marcin Meresta, Michał Wójcik i Jakub
Dybżyński.
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Uczniowie klasy fortepianu p. U.Rękas
podczas koncertu „Bajka”

 Dorota Omiljanowska z klasy fletu poprzecznego p.Agnieszki Weiner
bierze udział w Regionalnych Przesłuchaniach Uczniów Klas
Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I Stopnia w Białej Podlaskiej.
 Kwartet klarnetowy p.Jaremiego Zienkowskiego w składzie: Mateusz
Włosek, Marcin Meresta, Michał Wójcik i Jakub Dybżyński bierze
udział w VI Podlaskim Konkursie Instrumentów Dętych w Białej
Podlaskiej.
 Marcin Nagnajewicz, uczeń p.Kazimierza Greli zajmuje III niejsce – ex
aequo na XI Regionalnym Przeglądzie Akordeonowym w Lublinie.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2001 / 02. Przy mikrofonie p.dyr.D.Skubiszewska
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W części artystycznej
wystąpiła m.in.grupa
rytmiczna przygotowana
przez p.K. Chomę ...

... oraz chór p.Lecha
Glińskiego i orkiestra
szkolna prowadzona
przez p.Stanisława
Dziesińskiego.

 Warsztaty Artystyczne „Dąbki 2002”
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2002/03
 Warsztaty Artystyczne „Zakopane 2003”.
 Zespół wokalny p.Beaty Olszańskiej-Dumy, zespół skrzypcowy p.Ewy
Puławskiej, trio klarnetowe p.Jaremiego Zienkowskiego i uczniowie
p. Andrzeja Pochodyły biorą udział w Koncercie zorganizowanym przez
Fundację Pomocy Szkole pt. „ Mistrz-uczeń” rozpoczynającym obchody
XXX-lecia szkoły.

Pani Urszula Rękas rozpoczyna koncert „Mistrz – Uczeń” w dn.23 lutego 2003r.
W tle „Helicopters Brass Orchestra” pod batutą p.Henryka Maruszaka

Zespół klarnetowy
p.Jaremiego
Zienkowskiego,

Ola Dzwonkowska,
uczennica kl. perkusji
p. Andrzeja Pochodyły
akompaniuje
p.Danuta Skubiszewska
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Zespół skrzypcowy p.Ewy Puławskiej

Zespół wokalny p.Beaty Olszańskiej-Dumy

 Marcin Meresta z klasy klarnetu p.Jaremiego Zienkowskiego zajmuje I
miejsce na Regionalnych Przesłuchaniach Uczniów Klas Instrumentów
Dętych Szkół Muzycznych I Stopnia w Białej Podlaskiej.
 W zaciszu Biblioteki Miejskiej w Świdniku odbył się Koncert gitarowy
„Muzyka hiszpańska” w wykonaniu naszych byłych absolwentów.
 Szkolny Przegląd Fortepianowy utworów na cztery ręce.
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Próba orkiestry szkolnej pod dyrekcją p.Joanny Garbacz

 Marcin Meresta, uczeń z klasy klarnetu p.Jaremiego Zienkowskiego
bierze udział w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas
Instrumentów Dętych.
 Uczniowie przygotowani przez p.Annę Polską reprezentują szkołę na IV
Konkursie wiedzy o K.Lipińskim i H.Wieniawskim. Miejsce I zajmują:
Paulina Pietrzak, Iwona Waszczeniuk i Józefina Bogusz a II miejsce :
Magdalena Kulczyńska, Anna Gałan i Martyna Woźniak.
 Koncert w Bibliotece Miejskiej pt.„Wieczór gitarowy” , na którym wystąpili nasi byli absolwenci.
 Adrian Lesiński, uczeń p.Kazimierza Greli reprezentuje szkołę na Przeglądzie Akordeonowym w Lublinie.
 W murach naszej szkoły odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu z p.dyr.
Danutą Skubiszewską i wiceprezesem Fundacji Pomocy Szkole – p. Lidią
Wierzbicką.
 Recital fortepianowy Krystyny Kopeć - naszej byłej absolwentki, a obecnie
uczennicy PSM I i II st im. T.Szeligowskiego w Lublinie z klasy p.Marty
Zwolak.
 Koncert rytmiki uczniów p.Katarzyny Chomy.
 Tradycyjny coroczny koncert pierwszoklasistów i dyplomantów z okazji
„Dnia Matki” w Bibliotece Miejsko-Powiatowej w Świdniku.
 Otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Sztuki pisemne pozwolenie na
nadanie naszej szkole imienia Rodziny Wiłkomirskich.
 W drodze konkursu dyrektorem szkoły zostaje p.Beata Olszańska-Duma.
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Kolorowa lekcja rytmiki
u p.Katarzyny Chomy.

Zajęcia chóru szkolnego prowadzi p.Lech Gliński.

 Warsztaty „Władysławowo 2003”
 Uroczyste obchody XXX-lecia naszej szkoły, na którym jednocześnie
nastąpiło uroczyste nadanie szkole imienia Rodziny Wiłkomirskich i
odsłonięto na tę okoliczność tablicę pamiątkową.
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