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Szanowni Państwo,
najmłodsi Melomani !
Mija właśnie pięć lat od powstania Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Władysława Szpilmana w Łodzi. Zakończył się pierwszy, bardzo waŜny etap w rozwoju
szkoły. Kiedy powstawała nasza szkoła, nikt w najskrytszych marzeniach nie
przypuszczał, Ŝe jej istnienie przyniesie tyle satysfakcji wszystkim nauczycielom
i uczniom. Pedagogom dała ona moŜliwość ciekawej pracy. MłodzieŜ zawsze moŜe tu
rozwijać swoje talenty.
Szkoła przechodziła róŜne koleje losu, ale przetrwała i to stanowi o jej
rzeczywistej sile ! Nasza szkoła jest przykładem placówki, w której młodzieŜ otrzymuje
rzetelne wykształcenie muzyczne na wysokim poziomie. W ciągu minionych lat
wykształciła się tradycja i doświadczenie w procesie nauczania gry na róŜnych
instrumentach.
Wychowanie przez muzykę jest bardzo waŜnym okresem dzieciństwa,
decydującym o kształtowaniu zainteresowań w przyszłości.
Jubileusz zawsze skłania do podsumowań i refleksji. Jedno jest jednak pewne
- zainteresowanie tą szkołą to dowód na to, Ŝe wciąŜ jest ona potrzebna.
Przez pięć lat wprowadzaliśmy młodych odbiorców w świat muzyki, przygotowując
przyszłych melomanów do świadomego uczestniczenia w Ŝyciu kulturalnym, umoŜliwiając
kontakt z profesjonalnymi wykonawcami.
Od samego początku szkoła uczestniczyła i była organizatorem wielu koncertów
i konkursów. Otrzymała wiele dyplomów, podziękowań i wyróŜnień. KaŜdy występ był
wielkim przeŜyciem dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Całe rodziny zasiadały na widowni,
aby oklaskiwać swoich małych artystów. Mam nadzieję, Ŝe udział w koncertach dał
nam wszystkim wiele radości, wzruszeń i niezapomnianych wraŜeń.
Dziękując Państwu za współpracę, za pięć wspaniałych wspólnie przeŜytych lat,
Ŝyczę szkole dalszego owocnego rozwoju, promowania muzyki wśród dzieci i młodzieŜy,
wspaniałych sukcesów, niepowtarzalnej, rodzinnej atmosfery, kształtowania u najmłodszych
muzycznego gustu i wraŜliwości na muzykę.
Pragnę gorąco podziękować takŜe wszystkim pedagogom, którzy swoją pracą
i ogromnym zaangaŜowaniem przyczynili się do kształtowania zainteresowań muzycznych
uczniów. Dla młodych ludzi jest to niezwykle waŜne.
Wyrazy szczególnej wdzięczności składam Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej, a takŜe Centrum Edukacji Nauczycieli
Szkół Artystycznych w Warszawie za pomoc merytoryczną, za zrozumienie potrzeb szkoły
i wspieranie naszych inicjatyw.
Dziękuję Władzom Miasta i Województwa za Ŝyczliwość i wsparcie.
Składam wyrazy głębokiego szacunku i gorące podziękowania Pani Hannie
Zdanowskiej – Prezydentowi Miasta Łodzi oraz Pani Jolancie Chełmińskiej – Wojewodzie
Łódzkiemu za objęcie Patronatem Honorowym obchodów jubileuszowych.
Wyrazy uznania i podziękowania kieruję w stronę medialnych patronów
jubileuszu: redakcji „Dziennika Łódzkiego”, „Radia Łódź”, TVP Łódź i redakcji TOYA.
Dziękuję dyrekcji Muzeum Miasta Łodzi za rolę współorganizatora koncertu
jubileuszowego.
Dziękuję za wsparcie wszystkim sympatykom i przyjaciołom Społecznej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi, dla których krzewienie kultury
jest waŜnym celem Ŝyciowym.
Cieszę się, Ŝe miałam okazję i zaszczyt uczestniczenia w Państwa Ŝyciu przez
pięć niezapomnianych lat.
Wszystkim uczniom Ŝyczę, aby muzyczne przygody i wspomnienia z koncertów
wzbogaciły ich dorosłe Ŝycie.
Barbara Weber-Wilczyńska
dyrektor szkoły

Władysław Szpilman
(05.12.1911 - 06.-07.2000 )
PATRON Społecznej Szkoły Muzycznej I st. w Łodzi
Władysław Szpilman, pianista i kompozytor, przyszedł na świat 5 grudnia 1911 r..
w Sosnowcu w rodzinie muzyków.
Pierwszą nauczycielką gry na fortepianie była jego matka. W latach 1026 – 1930 studiował
w WyŜszej Szkole Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie: fortepian u Józefa Śmidowicza
oraz teorię muzyki i kontrapunkt u Michała Biernackiego. Po ukończeniu szkoły do 1933 roku
studiował w Akademie der Kunste w Berlinie: fortepian u Leonida Kreutzera i Artura Schnabla
oraz kompozycję u Franza Schreckera. Po ukończeniu berlińskiego etapu nauki wrócił do
Warszawy i tam do 1935 r. pobierał lekcje gry na fortepianie u Aleksandra Michałowskiego.
W latach 1935 – 63 ( z przerwą okupacyjną ) pracował w Polskim Radio w Warszawie,
początkowo jako pianista, po 1945 r. jako redaktor. Podczas okupacji - by utrzymać rodzinę - grał
w kawiarniach i salkach koncertowych.
W 1942 r. przypadkowo uniknął deportacji do obozu w Treblince. Pracował niewolniczo
jako robotnik budowlany. W 1943 r. udało mu się uciec z getta. Do końca 1944 r. był
ukrywany przez Czesława i Helenę Lewickich, Andrzeja i Janinę Boguckich, dzięki pomocy
materialnej licznych osób, zarówno znanych (jak Witold Lutosławski, Irena Sendlerowa, Eugenia
Umińska, Edmund Rudnicki, Piotr Perkowski) jak i całkiem anonimowych.
Po upadku Powstania Warszawskiego pozostał w ukryciu w ruinach domu przy Alejach
Niepodległości. Tam odkrył go kapitan Wehrmachtu Wilhelm Hosenfeld, który pomógł mu się
ukryć i dostarczał mu Ŝywność.
Dopiero w 1951 roku Władysław Szpilman poznał toŜsamość tego Niemca, lecz nie
udało mu się juŜ uwolnić go z niewoli sowieckiej. Wilhelm Hosenfeld, który w latach 19391945 uratował od śmierci wielu ludzi, zmarł w niewoli w 1952 r.
W 2007 roku uhonorowano Wilhelma Hosenfelda KrzyŜem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski oraz uznano go w Izraelu za Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.
Po wojnie kompozytor związał się ponownie z Polskim Radiem. Był takŜe dyrygentem,
inicjatorem konkursów pianistycznych i muzycznych, dokonał takŜe wielu nagrań.
Rozwinął aktywną działalność koncertową w kraju i za granicą. Stworzył popularny duet
ze znanym skrzypkiem Bronisławem Gimplem. Był współzałoŜycielem w 1963 r. „Kwintetu
Warszawskiego” i kierownikiem artystycznym od 1965 r. Do współpracy zaprosił Bronisława Gimpla,
Tadeusza Wrońskiego, Stefana Kamasę, Aleksandra Ciechańskiego, później Krzysztofa Jakowicza,
Igora Iwanowa, Jana Tawroszewicza, Krzysztofa Podejkę, Andrzeja Orkisza, Andrzeja Siwego
i in. – z którymi do 1986 r. dał ponad 2000 koncertów na całym świecie.
Był członkiem Związku Kompozytorów Polskich oraz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS.
Władysław Szpilman zmarł 6 lipca 2000 r. w Warszawie.
O swoich okupacyjnych losach Wł. Szpilman napisał ksiąŜkę pt. „Śmierć miasta 19391945 r.” W 1946 r. opublikowano ją w opracowaniu Jerzego Waldorffa. Została ocenzurowana,
okaleczona i okrojona, wydana w małym nakładzie, opisywała bowiem historię niepasującą do
oficjalnych wersji (udział jednostek ukraińskich i litewskich w masakrach w getcie warszawskim).
W 1998 r., po upływie 50 lat, syn Władysława Szpilmana Andrzej doprowadził do
wydania jego ksiąŜki w Niemczech, Anglii, (pod tytułami: Das wunderbare Őberleben i The
Pianist), Holandii, Włoszech i Japonii. Uznana została za najlepszą ksiąŜkę roku 1999 r.
W 2002 roku została wybrana najlepszą ksiąŜką przez francuskie czasopismo literackie Line
oraz otrzymała nagrodę czytelników pisma Elle. KsiąŜka zajmowała pierwsze miejsce na listach
bestsellerów w wielu krajach (m.in. w USA, Francji, Polsce).
Dziś ksiąŜka Pianista jest juŜ wydana w tłumaczeniach na 38 języków.
Na jej podstawie w 2002 r. Roman Polański wyreŜyserował film pt. Pianista (główną rolę
gra Adrien Brody), nagrodzony m.in. Złotą Palmą na festiwalu Filmowym w Cannes (2002)
i trzema Oscarami (2003) w USA.
Roman Polański na okładce kolejnego polskiego wydania Pianisty napisał : „KsiąŜka
Władysława Szpilmana jest tekstem, na który właśnie czekałem. Pianista jest świadectwem
ludzkiej wytrzymałości w obliczu śmierci oraz hołdem dla siły muzyki i chęci Ŝycia. Łamiąc
wiele stereotypów, jest historią opowiedzianą bez cienia Ŝądzy zemsty”.

MUZYKA W WYCHOWANIU DZIECKA

„Sztuka jest wyostrzeniem percepcji rzeczywistości …”
Irena Wojnar
Dziecko ma w sobie ogromną zdolność uczenia się, a tym samym uczenia się muzyki. Mając
kilka lat i otwartą wyobraźnię, potrafi muzyką cieszyć się i czerpać z niej wartość najistotniejszą –
radość przeŜywania.
Edukacja dziecka w szkole muzycznej jest – według Johna Dewey'a – amerykańskiego
filozofa, psychologa i pedagoga – profesora Uniwersytetu Columbia – przejawem jego spontanicznych
doświadczeń i aktywności – uczeniem się przez działanie. Występuje tu autentyczny przejaw
aktywności twórczej, która dzięki muzyce będzie manifestowała się później takŜe w postawie,
w sposobie przeŜywania świata, we wraŜliwości.
Kontakty dzieci i młodzieŜy z muzyką mają charakter zróŜnicowany. Dzięki temu dają się
z osobna odczuć dobre strony kaŜdej formy kontaktu – moŜe to być na przykład własne wykonanie
utworu, koncert muzyki symfonicznej, spotkanie z wybitnym dyrygentem, skrzypkiem lub pianistą,
słuchanie muzyki w domu, lektura biografii i zwiedzanie miejsc pobytu wybitnych przedstawicieli
sztuki muzycznej.
Sama obecność wielkich dzieł, podobnie, jak obecność wielkiego człowieka – nie przeobraŜa,
ale podnosi, potwierdza, Ŝe wartości naprawdę istnieją.
Wielka sztuka działa sublimująco i oczyszczająco, aktywizując właściwe i uśpione wartości
humanistyczne: dobro, Ŝyczliwość i sympatię – do nich bowiem się zwraca.
Polska pisarka Maria Dąbrowska, zaliczana do tzw. pisarzy moralistów, stwierdziła, iŜ nie da
się zauwaŜyć bezpośredniego wpływu fikcji artystycznej na Ŝycie realne, ale jednocześnie zauwaŜa, iŜ
piękno, czyli humanistyczne, ludzkie wartości sztuki, mają swój sens moralny dzięki temu, Ŝe do
czegoś człowieka zobowiązują, bez sankcji i kontroli, przez sam fakt istnienia rzeczy wielkich
i wartościowych, stanowiących moralny autorytet. Nawet małe dzieci nie mogą być wyizolowane
z trudnej problematyki moralnej. Utrzymanie „zobowiązującej” roli piękna i sztuki staje się tym bardziej
potrzebne.
Muzyka dla dziecka jest poznawaniem swoich moŜliwości, poznawaniem siebie. Młody
odbiorca przeŜywa swoje stany uczuciowe, uświadamia je sobie i określa.
Jakie są konsekwencje takich spotkań z muzyką?
Psychologia stwierdza, iŜ prowadzi to do utrwalenia własnej toŜsamości i pełniejszej
samoakceptacji. Muzyka jest bowiem źródłem doświadczenia, dziecko odnajduje siebie w treściach
dzieła muzycznego, które słucha. Wpływ rodziny, domu, szkoły jest dla rozwoju zdolności muzycznych
dziecka bardzo znaczący.
WaŜnym elementem edukacyjnym jest kształcenie percepcji muzyki, której moŜna nauczyć się
właściwie tylko w szkole muzycznej.
Na czym polega prawidłowa percepcja dzieła muzycznego? Najprościej ujmując – na
emocjonalnym przeŜyciu utworu oraz zauwaŜeniu podczas słuchania jak największej ilości
szczegółów dotyczących formy, treści i jakości wykonania. Trzeba jednak wiedzieć na czym owe
„szczegóły” polegają i temu ma słuŜyć umiejętnie kierowany kontakt z dziełem muzycznym. Czynniki
emocjonalny
i intelektualny stwarzają w sumie właściwy obraz dzieła muzycznego.
Wspomniane czynniki powinny zaistnieć równieŜ w procesie wykonywania muzyki – co jest
kwestią odpowiedniej edukacji muzycznej, czasu i … talentu.
Najkrócej określił go Henryk Neuhaus, pianista i pedagog, kuzyn Karola Szymanowskiego:
„Talent to namiętność plus intelekt”, czyli kochać to, co się robi i wspierać działania intelektem. Trudna
i odpowiedzialna samoedukacja, będąca poszukiwaniem własnej toŜsamości, mądrości i prawdy.
Axel Munthe, szwedzki lekarz i pisarz, autor słynnej biograficznej powieści „Księga z San
Michele” napisaŁ: „Wiedzę moŜemy przejmować od innych ludzi, ale mądrości musimy nauczyć się
sami . Źródło jej bierze początek z nas samych, z milczącej głębi naszych samotnych rozmyślań
i marzeń ...”.
Tadeusz Kawczyński

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Władysława Szpilmana w Łodzi
Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi jest wpisana
do rejestru szkół artystycznych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr
549/10/2010 w dniu 23.08.2010 r., uprawnienia szkoły publicznej otrzymała w dniu 24 sierpnia 2011 r.
nr DSA-WOP.IS-802/4/11 DEK/35800/2011/IS. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad
działalnością Szkoły jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wymiar godzinowy zajęć - zgodny z ramowym planem nauczania, obowiązującym obecnie
w szkołach muzycznych I stopnia w kraju .
Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi
realizuje zajęcia w dwóch cyklach :
CYKL 6-letni (przyjęcia do kl. I uczniów w wieku 6 - 10 lat)
Klasy I – III :
- zajęcia zbiorowe - kształcenie słuchu, rytmika
- zajęcia indywidualne - nauka gry na instrumencie
Klasy IV – VI :
- zajęcia zbiorowe: audycje muzyczne, kształcenie słuchu,
- zajęcia indywidualne - nauka gry na instrumencie :
- dla innych instrumentów poza fortepianem : * fortepian dodatkowy
- dla wszystkich chętnych: 2-gi instrument, zespoły wokalne i instrumentalne.
CYKL 4-letni (przyjęcia do kl. I uczniów w wieku 11 - 16 lat)
Klasa I :
- zajęcia zbiorowe - kształcenie słuchu
- zajęcia indywidualne - nauka gry na instrumencie
Klasy II - IV :
- zajęcia zbiorowe - kształcenie słuchu
- audycje muzyczne
- zajęcia indywidualne - nauka gry na instrumencie
- dla innych instrumentów poza fortepianem : * fortepian dodatkowy
- dla wszystkich chętnych: 2-gi instrument, zespoły wokalne i instrumentalne.
Klasa „0” :

Dzieci w wieku 3 – 4 lat. ,

Dzieci w wieku 5 – 6 lat.

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi zapewnia :
*
*
*
*
*
*
*
*
*

indywidualną opiekę nad uczniem,
wspaniałą, Ŝyczliwą atmosferę w szkole,
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
organizowanie imprez: popisów, koncertów, prezentujących zdolności i osiągnięcia
uczniów
organizowanie i uczestniczenie w przesłuchaniach, festiwalach i konkursach,
organizowanie i uczestniczenie w seminariach z udziałem wybitnych pedagogów
i artystów z kraju i zagranicy,
prowadzenie róŜnorodnych form zajęć pozalekcyjnych, rozwijanie indywidualnych
zainteresowań uczniów
współpracę z innymi szkołami muzycznymi
współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami wspierającymi statutową działalność
szkoły, organizowanie wspólnych imprez.

Szkoła preferuje bezstresowy system nauczania, który ma ogromny wpływ na emocjonalny
i intelektualny rozwój dziecka. Kontakt z muzyką (gra na instrumencie, zajęcia rytmiczno – wokalne,
kształcenie słuchu, audycje muzyczne) juŜ od wieku przedszkolnego pozwalają na wczesne
odkrywanie talentów, poprawę koordynacji pracy obu rąk, działalność koncertowa zaś pozwala
na umuzykalnienie dzieci, pokonanie tremy, kształtuje wyobraźnię, wraŜliwość emocjonalną, wpływa
na sposób odczuwania świata. Szkoła rozwija zdolności muzyczne dzieci, umiejętność twórczego
myślenia .
Szkoła przygotowuje dzieci i młodzieŜ do dalszej edukacji muzycznej.
Szkoła prowadzi zajęcia wyłącznie muzyczne, bez pionu ogólnokształcącego.

Zapraszamy na naszą stronę internetową : www.muzyczna-szpilman.pl

Szkoła prowadzi bogatą działalność koncertową.
Koncerty i konkursy szkolne w pierwszym roku działalności szkoły 2010–2011 :
10.10.2010 r.
22.10.2010 r.
07.11.2010 r.
06.12.2010 r.
13 i 14.12.2010.

-

16.12. 2010 r.
17.12.2010 r.
22.12.2010 r.
12.02.2011 r.
20.02.2011 r.
31.03.2011 r.

-

08.04.2011 r.

-

19.04.2011 r.
05.06.2011 r.

-

koncert w Filharmonii Łódzkiej z cyklu : Spotkania z Nutką
koncert w Przedszkolu Miejskim nr 55
koncert ul. Wodna 34
koncert w Międzynarodowej Szkole Innowacji Edukacyjnej
zorganizowanie Konkursu dla wszystkich przedszkoli i szkół w Łodzi
(dyplomy, puchary, ksiąŜki, płyty itp.)
koncert : Świąteczny w gmachu szkoły
udział w TVP 3 w programie red. Leszka Bonara : Twoje popołudnie
nagranie w Radio Łódź.
Przesłuchania Makroregionalne w Warszawie
koncert w Filharmonii Łódzkiej z cyklu Spotkania z Nutką
I Konkurs Kameralistyki Dziecięcej - jury przyznało nagrody i dyplomy.
Publiczność przyznała : Nagrodę Publiczności.
wspólny koncert ze studentami AM w Łodzi - zorganizowany w gmachu
Akademii Muzycznej w Łodzi
koncert w SP nr 11 w Łodzi
koncert z okazji Dnia Rodziny w Arturówku.

Koncerty i konkursy szkolne w drugim roku działalności szkoły 2011–2012 :
24.11.2011 r.
02.12.2011 r.

16.12.2011 r.
11.01.2012r.
13.01.2012 r.
18.02.2012 r.
15.03.2012 r.
16.03.2012 r.

26.03.2012 r.
25.05.2012 r.
04.06.2011 r.

Koncert : Dzieci – Patronowi szkoły.
Koncert: Muzyka ratuje Ŝycie z okazji 100-lecia urodzin Patrona
naszej szkoły Władysława Szpilmana - w sali Lustrzanej Muzeum
Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej 15 (Pałac Poznańskich).
Udział w koncercie wzięła Ŝona pianisty Pani Halina Szpilman.
Honorowy patronat nad koncertem objęła Prezydent Miasta Łodzi
Pani Hanna Zdanowska. Zaproszone zostały media, dyrektorzy szkół
muzycznych, dyr. Wydziałów UMŁ, posłowie, radni itp.
Koncert Świąteczny dla uczniów i ich rodzin.
Konkurs : Muzyka ratuje Ŝycie - Władysław Szpilman.
Festiwal Pieśni Świątecznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu
miasta Łodzi (nagrody: puchary, dyplomy, ksiąŜki itp.).
Udział w koncercie pt. Karnawalia w Manufakturze.
Udział w Konkursie Łódzkie Skrzydła - Przegląd Piosenki o Łodzi.
II Konkurs Kameralistyki Dziecięcej.
Uczniowie tworzyli zespoły 2 lub 3-osobowe. Nagrody przyznało jury.
Publiczność przyznała : Nagrodę Publiczności.
Koncert w Szkole Międzynarodowej przy ul. Tuszyńskiej.
Koncert z okazji Dnia Matki. Udział wzięli uczniowie wszystkich
klas, róŜnych instrumentów.
Koncert z okazji Dnia Dziecka w Stacji Nowa Gdynia.
Po koncercie dzieci korzystały z hal sportowych na terenie ośrodka.

Koncerty i konkursy szkolne w trzecim roku działalności szkoły 2012–2013 :
20.11.2013 r.
21.11.2013 r.
14.12.2013 r.

18.12.2012 r.
19.12.2012 r.
11.01.2013 r.
22.01.2013 r.
25.01.2013 r.
07.02.2013 r.
27.03.2013 r.
17.04.2013 r.

26.04.2913 r.
06.06.2013 r.

Koncert : Barwy jesieni.
Koncert : Jesień w muzyce.
Koncert z okazji nadania szkole sztandaru - w sali Lustrzanej Muzeum
Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej 15 (Pałac Poznańskich).
Udział w koncercie wzięła Ŝona pianisty Pani Halina Szpilman.
Honorowy patronat nad koncertem objęła Prezydent Miasta Łodzi
Pani Hanna Zdanowska. Zaproszone zostały takŜe media, dyrektorzy szkół
muzycznych, dyr. Wydziałów UMŁ, posłowie, radni itp.
Koncert zaszczycił swoją obecnością Wiceprezydent Miasta Łodzi –
Pan Krzysztof Piątkowski. Wystąpili takŜe uczniowie Ogólnokształcącej
Szkoły Baletowej im. F.Parnella w Łodzi.
Koncert Świąteczny dla naszych uczniów i ich rodzin – cz. I.
Koncert Świąteczny dla naszych uczniów i ich rodzin – cz. II.
Konkurs : Władysław Szpilman - Ŝycie i twórczość.
Festiwal Pieśni Świątecznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu
miasta Łodzi .
Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Koncert w SP 35 w Łodzi ul. Tybury 4.
Koncert : Od przedszkola do .......... Akademii Muzycznej zorganizowany
wspólnie ze studentami Akademii Muzycznej w Łodzi
III Konkurs Kameralistyki Dziecięcej.
Konkurs zaszczyciła swoją obecnością Pani Halina Szpilman. Po konkursie
odbyło się spotkanie z Panią Haliną Szpilman.
Wycieczka Śladami Fryderyka Chopina do śelazowej Woli, Brochowa
i Muzeum Fr.Chopina w Warszawie.
Koncert pt. Święto Rodziny.

Śladami Fryderyka Chopina

Koncerty i konkursy szkolne w czwartym roku działalności szkoły 2013–2014 :

22.09.2013 r.
19.11.2013 r.
21.11.2013 r.
13.12.2013 r.
16.12.2014 r.
09.01.2014 r.
13-14.01.2014 r.
18.03.2014 r.
26.03.2014 r.
09.04.2014 r.
11-12.04.2014 r.
27.05.2014 r.
28.05.2014 r.
29.05.2014 r.
01.06.2014 r.
16.06.2014 r.

Koncert: Święto Pszczoły.
Koncert : Muzyka – językiem świata.
Koncert : Muzyka – językiem uniwersalnym.
Koncert: Świąteczny dla naszych uczniów i ich rodzin – cz. I.
Koncert: Świąteczny dla naszych uczniów i ich rodzin – cz. II.
Koncert w Domu Małego Dziecka przy ul. Lnianej 9 w Łodzi.
Konkurs Pieśni Świątecznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu
miasta Łodzi (szkoła ufundowała nagrody: puchary, dyplomy, ksiąŜki itp.).
Koncert: Od przedszkola do ... Akademii Muzycznej zorganizowany
wspólnie ze studentami Akademii Muzycznej w Łodzi
IV Konkurs Kameralistyki Dziecięcej.
Festiwal Piosenki Małego Dziecka - Muzyka Bajkowa.
Ogólnopolski Konkurs Gitarowy Zambrów 2014.
Koncert pt. Dzień Sąsiada.
Koncert pt. Święto Rodziny - cz. I.
Koncert pt. Święto Rodziny – cz. II.
Koncert pt. Dzień Dziecka w Muzeum Miasta Łodzi (Pałac Poznańskich).
Finał Konkursu Piosenki o Łodzi Łódzkie Skrzydła.

Koncerty i konkursy szkolne w piątym roku działalności szkoły 2014–2015
07.11.2014 r.

14.11.2014 r.
17.11.2014 r.
01.12.2014 r.
05-07.12.2014 r.
11.12.2014 r.
15-17.12.2014 r.
13-14.03.2015 r.
20.03.2015 r.
23.03.2015 r.
23.03.2015 r.
24.03.2015 r.
28.03.2015 r.
21.04.2015 r.

22-23.04.2015 r.

24.04.2015 r.
22-25.04.2015 r.
07.05.2015 r.
08-10.05.2015 r.

Udział naszych uczniów w Międzyszkolnych Spotkaniach Najmłodszych
Skrzypków Muzyczna Kraina w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st.
w Pabianicach.
Koncert : Kompozytorzy polscy róŜnych epok - cz. I.
Koncert : Kompozytorzy polscy róŜnych epok - cz. II.
Konkurs solfeŜowy : Jestem mistrzem dyktanda muzycznego.
XII Makroregionalny Konkurs Duetów Dziecięcych DUETTINO 2014
w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. w Warszawie.
Koncert w Domu Małego Dziecka w Łodzi przy ul. Zbocze 2.
Koncerty Świąteczne w wykonaniu uczniów szkoły – cz. I, II, III.
XIV Prezentacje Miniatur Skrzypcowych w Sieradzu.
Regionalny Konkurs SolfeŜowy Szkół Muzycznych I stopnia
w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Zgierzu.
V Międzywojewódzki Konkurs Wykonawstwa Utworu Kompozytora.
Polskiego – w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Kutnie.
V Konkurs Kameralistyki Dziecięcej - grupa starsza.
V Konkurs Kameralistyki Dziecięcej - grupa młodsza.
udział w XI Spotkaniach Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia Wykształcony
Słuch w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w śyrardowie
Koncert Jubileuszowy z okazji 5-tej rocznicy powstania Społecznej
Szkoły Muzycznej I st. im. Wł. Szpilmana w Łodzi - Sala Lustrzana
Muzeum Miasta Łodzi.
udział uczniów w II Regionalnych Konfrontacjach Duetów Instrumentalnych
Szkół Muzycznych I stopnia - w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
w Brzezinach.
Wyjazd na eliminacje do XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
udział naszej uczennicy w III Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym
VIVALDI 337 - zorganizowanym przez Szkołę Muzyczną I st. w Wieliczce
Konkurs: Fryderyk Chopin – Ŝycie i twórczość.
udział naszych uczniów w VI Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Zielonej Górze.

Dorobek artystyczny.
Dorobek artystyczny Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Władysława Szpilmana
w Łodzi prezentowany jest nie tylko na szkolnych popisach, ale i na imprezach
okolicznościowych na terenie miasta, w przedszkolach, szkołach, domach dziecka, Filharmonii
Łódzkiej, Poleskim Ośrodku Sztuki, Akademii Muzycznej w Łodzi, na antenie radia i telewizji.
Wszystkie popisy i koncerty wskazywały na profesjonalne przygotowanie uczniów do
występów estradowych.
Na uwagę zasługuje równieŜ fakt, iŜ w okresie pięciu lat znacznie powiększyła się szkolna
biblioteka i płytoteka.
Oprócz zajęć teoretycznych, wszyscy uczniowie pobierają nie tylko indywidualną naukę
gry na instrumencie, ale i przystosowują się do gry zespołowej. Szkoła juŜ po raz piąty
organizuje Konkurs Kameralistyki Dziecięcej, w której biorą udział zespoły 2- i 3-osobowe. Jury
przyznaje nagrody, publiczność przyznaje Nagrodę Publiczności.
Od samego początku istnienia szkoły działa zespół wokalny „Wiolinki”, który zdobył juŜ
wiele nagród i wyróŜnień.
O sukcesach uczniów naszej Szkoły świadczą zdobyte przez nich nagrody i wyróŜnienia na
konkursach takich, jak:
IX Ogólnopolski Konkurs Gitarowy ZAMBRÓW 2014, Międzyszkolne Spotkania Najmłodszych
Skrzypków Muzyczna Kraina w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Pabianicach,
Kompozytorzy polscy róŜnych epok, Konkurs SolfeŜowy : Jestem mistrzem dyktanda
muzycznego, XII Makroregionalny Konkurs Duetów Dziecięcych DUETTINO 2014 w Państwowej
Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. w Warszawie, Koncerty w Domach Małego Dziecka
w Łodzi przy ul. Zbocze 2 i Lnianej 9, XIV Prezentacje Miniatur Skrzypcowych w Sieradzu,
Regionalny Konkurs SolfeŜowy Szkół Muzycznych I stopnia w Państwowej Szkole Muzycznej
I stopnia w Zgierzu, V Międzywojewódzki Konkurs Wykonawstwa Utworu Kompozytora Polskiego
– w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Kutnie, V Konkurs Kameralistyki Dziecięcej,
XI Spotkania Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia Wykształcony Słuch w Państwowej Szkole
Muzycznej I i II st. w śyrardowie.
W tegorocznych planach jest równieŜ udział w : II Regionalnych Konfrontacjach Duetów
Instrumentalnych Szkół Muzycznych I stopnia - w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w
Brzezinach, wyjazd na eliminacje do XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka
Chopina w Warszawie, udział w III Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym VIVALDI 337 zorganizowanym przez Szkołę Muzyczną I st. w Wieliczce, udział w VI Ogólnopolskim Konkursie
Gitarowym w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Zielonej Górze.
W Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi
w latach 2010 - 2015 uczyło się i uczy nadal 154 uczniów w róŜnych klasach, w cyklu 6-letnim
i 4-letnim. Szkoła doczekała się pierwszych absolwentów.

Absolwenci szkoły:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aleksandra Bystrzycka - skrzypce
Łukasz Chętko - gitara
Marta Dolińska - fortepian
Julia Mazur - fortepian
Edyta Myślin - fortepian
Nicolas Nowicki - gitara
Wiktoria Połońska - fortepian
Paulina Przybyłowicz - fortepian
Kacper Reinert - fortepian
Jakub Sikora - fortepian
Elwira Szczęsna - fortepian

Wszechstronny rozwój Społecznej Szkoły Muzycznej I st. im. Władysława Szpilmana
w Łodzi jest moŜliwy dzięki wysiłkowi i przedsiębiorczości wykwalifikowanej i zaangaŜowanej
w pracy z dziećmi kadry pedagogicznej. To dzięki niej szkoła zawdzięcza wysoki poziom nauczania.
Oni to, dzięki swojej osobowości i pedagogicznym umiejętnościom stworzyli klimat
wspaniałej pracy, równocześnie stając się na długie lata wzorem dla nowych, młodych
nauczycieli.
W obecnych czasach autorytetem pedagogicznym w szkole powinien być kreatywny
nauczyciel. Swoją bogatą osobowością, otwarciem na świat i innych ludzi pozytywnie wpływa
na ucznia, rozwija w nim talent, uwraŜliwia na piękno muzyki, daje poczucie bezpieczeństwa,
takŜe wychowuje i uczy.
Nauczyciele Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi
są pasjonatami w swojej dziedzinie. Niektórzy komponują utwory dla swoich uczniów.
Charakteryzują się opanowaniem, dojrzałością, są pozytywnie nastawieni do otoczenia, mają
świetny kontakt z dziećmi.
Uczniowie czerpią od nich energię do pracy, poszukują w nich przyjaciół i towarzyszy
wędrówki przez czas nauki w szkole muzycznej. Wszystkie dzieci – te bardzo uzdolnione
muzycznie, jak i trochę mniej zdolne - są otoczone w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia
im. Władysława Szpilmana w Łodzi szczególną opieką pedagogiczną, w trosce o ich indywidualny
rozwój muzyczny.
Kształcenie dzieci w szkole muzycznej ma wielorakie znaczenie. Muzyka wpływa na
nas pozytywnie, dając nam wiele radości i zadowolenia. Daje poczucie bezpieczeństwa,
przygotowuje do odpowiedzialności w podejmowaniu trudnych decyzji, uczy skromności, pokory
i posłuszeństwa. Kształtuje naszą osobowość, buduje więzy i przyjaźnie, odpręŜa i uspokaja.
Muzyka to język łączący róŜne kultury, środowiska i tradycje.
Nauczyciele Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wł.Szpilmana
w jubileuszowym roku szkolnym 2014/2015 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Krystyna AmbroŜek - kształcenie słuchu, audycje muzyczne
Marlena Barszczewska - kształcenie słuchu, rytmika, chór
Anita Bekier - gitara
Joanna Hajn-Romanowicz - fortepian
Jakub Kamiński - fortepian, akompaniament
Janusz Karpiński - skrzypce, zespół skrzypcowy
Sylwia Karpińska - Majchrzak - klarnet, zespół klarnetowy
Tadeusz Kawczyński - fortepian
Wiesław Kondraciuk - gitara, zespół gitarowy
Krzysztof Śliwiński - klarnet
Edyta Waszak - fortepian dodatkowy, akompaniament
Przemysław Wiśniewski - flet poprzeczny
Marek Wysocki - gitara, zespół gitarowy
Małgorzata Zwolińska – kształcenie słuchu, rytmika, klasy „0”.
Barbara Weber-Wilczyńska – fortepian, dyrektor.

Nie moŜna pominąć roli, jaką w dziejach szkoły odegrali rodzice i opiekunowie naszych
uczniów. Współpraca nauczycieli z rodzicami ucznia sprawia, Ŝe kaŜde dziecko rozwija się w
stabilnej atmosferze, w poczuciu bezpieczeństwa. Obecność rodziców w domu i szkole, dobra
organizacja pracy, stwarzanie odpowiednich warunków do nauki, miła atmosfera, pomoc i wsparcie
w problemach dają pozytywne wyniki w nauce.
WaŜne jest okazywanie radości z odniesionych sukcesów. Dobremu rozwojowi sprzyja
nauka systematyczności, odpowiedzialności, wyznaczanie celów.
Współpraca rodziców ze szkołą w pierwszych latach nauki dziecka jest bardzo waŜna.
Wymaga od rodziców determinacji, cierpliwości i tolerancji, rozwiązywania wielu problemów
psychologiczno-wychowawczych i organizacyjnych.
Dlatego teŜ wszystkim rodzicom i opiekunom naszych uczniów składamy gorące wyrazy
uznania i podziękowania za ich trud i zaangaŜowanie w pracę szkoły.

DYPLOMY UCZNIÓW (niektóre)

KALENDARZE SZKOŁY

PATRONATY
nad uroczystościami związanymi z obchodami 5. rocznicy
powstania Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Władysława Szpilmana w Łodzi

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prezydent Miasta Łodzi

Wojewoda Łódzki

Współorganizator :
Muzeum Miasta Łodzi

Patronat medialny:
TVP Łódź

Dziennik Łódzki

TOYA

Radio Łódź

