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e-mail:  bweber-wilczynska@wp.pl 

 
 
 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 
dn.23.08. 2010 r., uprawnienia szkoły publicznej nr DSA-WOP.IS-802/4/11 
DEK/35800/2011 /IS)  . 
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły jest 
Minister  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego. 
 

Szkoła realizuje  ramowy  plan  nauczania, obowiązującym obecnie w  
szkołach  muzycznych  I  stopnia  w  kraju,  poszerzony  o  programy  
autorskie.  Szkoła  oferuje  dodatkowe  godziny  zajęć  oraz  moŜliwość  
podjęcia  nauki  równolegle  na  dwóch  instrumentach.  Szkoła realizuje  
zajęcia  w  dwóch  cyklach :  cykl  6-letni  dla  dzieci  młodszych  oraz  cykl  
4-letni  dla  młodzieŜy  starszej. 
Przy  szkole  działa  „Szkoła  Talentów”  dla  dzieci  4 – 5  letnich. 
 

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 instytucjami  i  stowarzyszeniami  wspierającymi statutową  
    działalność  szkoły,  organizowanie   wspólnych   imprez.  
 
 
 
 
 



Szkoła  prowadzi  bogat ą  działalno ść  koncertow ą: 
 
 
Koncerty  szkolne  w pierwszym  roku  działalności  szkoły  2010–2011 : 
 
10.10.2010 r. - koncert w Filharmonii Łódzkiej z cyklu „Spotkania z Nutką” 
22.10.2010 r. - koncert  w  Przedszkolu  Miejskim  nr 55  
07.11.2010 r -  koncert  ul. Wodna  34 
06.12.2010 r. - koncert  w Międzynarodowej Szkole Innowacji Edukacyjnej 
13  i  14.12.  -  zorganizowanie  Konkursu  dla wszystkich  przedszkoli 
2010 r.             i  szkół  w Łodzi 
16.12. 2010 r - koncert  „Świąteczny”  w  gmachu  szkoły 
17.12.2010 r. - udział  w  TVP 3  w  programie  red. Leszka  Bonara:  

          „Twoje    popołudnie” 
22.12.2010 r. - nagranie  w  Radio  Łódź.  
12.02.2011 r. - Przesłuchania  Makroregionalne  w  Warszawie 
20.02.2011 r. - koncert w Filharmonii Łódzkiej z cyklu „Spotkania z Nutką” 
20.03.2011 r. - koncert w Filharmonii Łódzkiej z cyklu „Spotkania z Nutką” 
31.03.2011 r. -  Konkurs  Kameralistyki  Dziecięcej   
08.04.2011 r. -  wspólny  koncert  ze  studentami  AM  w  Łodzi  -  
                         zorganizowany  w gmachu  Akademii  Muzycznej  w  Łodzi 
19.04.2011 r. -  koncert  w  SP nr 11  w  Łodzi 
05.06.2011 r. -  koncert  z  okazji  „Dnia Rodziny” w  Arturówku. 
 
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  (np. słuchu  absolutnego),  działalność  
koncertowa  zaś  pozwala  na  pokonanie  tremy,  oraz  szeroko  pojęte  
uwraŜliwienie  na  piękno  i  umuzykalnienie   dzieci. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Koncerty  szkolne  w drugim  roku  działalności  szkoły  2011–2012 : 
 
24.11.2011 r. Koncert : „Dzieci – Patronowi  szkoły”. 
02.12.2011 r. Koncert:  „Muzyka  ratuje  Ŝycie”  z  okazji  100-lecia 

urodzin  Patrona  naszej  szkoły  Władysława Szpilmana. 
Koncert  odbył  się  w  sali  Lustrzanej  Muzeum  Miasta   
Łodzi  przy  ul. Ogrodowej 15  (Pałac  Poznańskich). 

16.12.2011 r. Koncert  Świąteczny  dla  naszych  uczniów  i  ich  rodzin. 
11.01.2012r. Konkurs :  Władysław  Szpilman  „Pianista”. 
24.01.2012 r. Nagranie  płyty  w  Radio-Łódź. 
18.02.2012 r. Udział  w  koncercie  pt. ”Karnawalia” w  Manufakturze. 
15.03.2012 r. Udział  w  Konkursie  „Łódzkie  Skrzydła” -  Przegląd   

Piosenki  o  Łodzi. 
16.03.2012 r. Konkurs  Kameralistyki  Dziecięcej.  Nagrody  przyznało 

jury.  Publiczność  przyznała  :  Nagrodę  Publiczności.   
22.03.2012 r. Koncert  w  Szkole  Międzynarodowej  w  Łodzi  przy   

ul. Tuszyńskiej. 
28.03.2012 r. Koncert  w Anglojęzycznej Szkole Podstawowej  przy 

Szkole  Europejskiej 
25.05.2012 r. Koncert  z  okazji  „Dnia  Matki”.   
04.06.2011 r. Koncert  z  okazji  „Dnia  Dziecka”  w  Stacji  Nowa  Gdynia. 

Po  koncercie  dzieci  korzystały  z  hal  sportowych  ośrodka. 
23.06.2012 r. Koncert  „Noc  Sobótkowa”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 

OGÓLNOKSZTAŁC ĄCA  SZKOŁA  BALETOWA 
IM. FELIKSA  PARNELLA  W  ŁODZI 

Rok  załoŜenia  1975 
 

Adres: 91-052 Łódź, ul. Wrocławska 3/5, tel. 042 613 10 20, fax: 42 613 10 
27, e-mail: osblodz@neostrada.pl 
www.osblodz.pl 
 
 
WaŜne wydarzenia z ostatnich dwóch lat: 
 
WaŜniejsze koncerty szkolne 
1) Koncert "VII Gala Baletowa" z pokazem dyplomantów, Teatr 

Muzyczny w Łodzi, 21 marca 2012 roku. 
2) Koncert szkoły baletowej w ramach Festiwalu Probaltica w Toruniu, 12 

maja 2011 roku. 
3) Koncert w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Rosyjskiej, 

Filharmonia Łódzka, 14 kwietnia 2011 roku. 
4) Koncert "VI Gala Baletowa" z pokazem dyplomantów, Teatr Wielki w 

Łodzi, 15 marca 2011 roku. 
5) Koncert uczniów szkoły baletowej podczas  II Rubinstein Festiwal 

Piano 2011, Filharmonia Łódzka, 24 lutego 2011 roku. 
6) Koncert "Dla Fryderyka Chopina", Teatr Wielki w Łodzi, 10 

października 2010 roku. 
W I części koncertu pokazany został balet "Chopiniana" do muzyki 
Fryderyka Chopina, w choreografii Michaiła Fokina w wykonaniu 
uczniów pięciu ogólnokształcących szkół baletowych w Polsce.  W 
drugiej części koncertu uczniowie łódzkiej szkoły pokazali cztery 
układy choreograficzne do muzyki Fryderyka Chopina oraz zostały 
uroczyście wręczone nagrody uczniom szkół plastycznych. Wyniki 
konkursu ogłosił prof. Sławomir Iwański z ASP im. W. Strzemińskiego 
w Łodzi. 



7) Koncert Jubileuszowy XXXV-lecia istnienia Ogólnokształcącej Szkoły 
Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi, Teatr Wielki w Łodzi, 29 maja 
2010 roku. 

 
Współpraca  szkoły   z  zagranicą 
 

1) W dniach 20-22 stycznia 2012 roku w szkole odbyły się Ogólnopolskie 
warsztaty metodyczne dla nauczycieli tańca klasycznego. Warsztaty 
prowadziła Pani Marina Vasilyeva wykładowca Akademii Baletu 
Rosyjskiego im. A. Waganowej w St. Petersburgu. 

2) Warsztaty tańca współczesnego dla uczniów klas VI-IX  - technika 
Cunninghama, 13-15 grudnia 2011. 

3) Warsztaty tańca hiszpańskiego i flamenco dla uczniów klas VII-IX 
oraz dla nauczycieli prowadzone przez Rosę Estrellę z Hiszpanii, 5-9 
grudnia 2011. 

4) Wyjazd delegacji województwa łódzkiego do Witebska. Skład 
delegacji szkoły baletowej: Aleksandra Stanisławska, Dawid Kucharski 
- klasa IX, Daria Majewska - klasa VIII, Anna Głaz - klasa VI. 
Uczniowie wystąpili jako goście XXIV Festiwalu Współczesnej 
Choreografii. Wyjazd zorganizowany przez Urząd Marszałkowski w 
Łodzi w ramach współpracy regionu łódzkiego i witebskiego. 
Uczennice zatańczyły duet na otwarciu XXIV Międzynarodowego 
Festiwalu Współczesnej Choreografii w Witebsku. Dawid zatańczył 
solo na Koncercie Galowym Festiwalu. W drugim dniu pobytu w 
Witebsku odbyły się warsztaty z udziałem uczniów Witebskiego 
Państwowego Collegu Kultury i Sztuki, podczas których młodzi 
Białorusini mieli okazję nauczyć się jednego z polskich tańców – 
mazura ułańskiego według autorskiego pomysłu Aleksandry 
Stanisławskiej, 15-21 listopada 2011. 

5) W dniu 26 lipca 2011 roku do St. Petersburga wyjechała delegacja 
oficjalna województwa łódzkiego z marszałkiem województwa 
Witoldem Stępniem na czele. W skład delegacji wchodzą równieŜ 
uczniowie: Daria Majewska z klasy VIII, Milena Bartoszewska z klasy 
VIII, Karolina Laskowska z klasy IX, Jerzy Kaźmierczak z klasy IX 
pod opieką Pani Aleksandry Stanisławskiej – wicedyrektora ds. 
artystycznych. Uczniowie wystąpili w Koncercie w Pałacu 
Tauryckim w St. Petersburgu w ramach „Forum Regionów 
Partnerskich Obwodu Leningradzkiego - dzieci, czyli nasza wspólna 



przyszłość” - 29 lipca 2011 roku. Grupa uczniów została zaproszona do 
St. Petersburga przez Gubernatora okręgu leningradzkiego po wizycie 
delegacji regionu leningradzkiego w szkole baletowej w dniu 24 maja 
2011 roku. 

6) 24 maja 2011 roku - wizyta delegacji regionu leningradzkiego w 
szkole baletowej. 
W skład delegacji wchodzili: Wicegubernator Obwodu 
Leningradzkiego - Aleksandr Kuzniecow, Radca Ambasady Rosyjskiej 
- Tauras Szpokiawiczius, Przewodniczący komitetu ds. edukacji 
ogólnej i zawodowej - Sergiej Tarasow, Przewodniczący administracji 
miasta Tichiwin - Konstantin Połonow, Przewodniczący administracji 
miasta Kingisepp - Wiktor Geszele, Naczelnik wydziału ds. programów 
międzynarodowych, współpracy przygranicznej i dwustronnej - Olga 
Malinowska  

7) 15 marca 2011 roku na Koncercie "VI Gala Baletowa" w Teatrze 
Wielkim w Łodzi jako goście wystąpili uczniowie Witebskiego 
Państwowego Collegu Kultury i Sztuki. Zatańczyli dla publiczności 
tańce białoruskie. W dniu 16 marca 2011 roku w szkle baletowej 
odbyły się warsztaty taneczne dla młodzieŜy. Uczniowie Witebskiego 
Państwowego Collegu Kultury i Sztuki uczyli się mazura, a uczniowie 
łódzkiej szkoły uczyli się tańca białoruskiego. Pobyt grupy z Witebska 
został zorganizowany przy współpracy z  Łódzkim Urzędem 
Marszałkowskim w ramach współpracy regionów łódzkiego 
i witebskiego. 

8) W dniach 23-29 listopada 2010 roku uczniowie (Milena Bartoszewska 
z klasy VII, Karolina Laskowska z klasy VIII, Jerzy Kaźmierczak 
z klasy VIII) reprezentowali szkołę na XXIII Mi ędzynarodowym 
Festiwalu Współczesnej Choreografii w Witebsku. Wyjazd uczniów 
na festiwal został zrealizowany w ramach współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim w Łodzi w ramach współpracy z regionem 
witebskim. Choreografia "Those First Step" w wykonaniu Mileny 
Bartoszewskiej z klasy VII została zakwalifikowana do finału. 

9) W dniach 26-31 sierpnia 2010 roku w szkole odbyły się Ogólnopolskie 
warsztaty metodyczne dla nauczycieli tańca klasycznego klas IV-VI. 
Warsztaty prowadziła Pani Marina Vasilyeva wykładowca Akademii 
Baletu Rosyjskiego im. A. Waganowej w St. Petersburgu. 

 


