SPOŁECZNA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
IM. WŁADYSŁAW A SZPILMANA
W ŁODZI

KONCERT
„SZKOŁA – MIASTU”
12 kwietnia 2016 r. godz. 17,30
Sala Lustrzana Muzeum Miasta Łodzi
Łódź, ul. Ogrodowa 15

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 Wyższej 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. Przetrwał 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 żywność.
Dopiero w 1951 roku Władysław Szpilman poznał tożsamość tego Niemca, lecz nie
udało mu się już 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 Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski oraz uznano go w Izraelu za Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.
Po wojnie kompozytor związał się ponownie z Polskim Radiem. Był także dyrygentem,
inicjatorem konkursów pianistycznych i muzycznych, dokonał także wielu nagrań.
Rozwinął aktywną działalność koncertową w kraju i za granicą. Stworzył popularny duet
ze znanym skrzypkiem Bronisławem Gimplem. Był współzałożycielem 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 książkę 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 książki w Niemczech, Anglii, (pod tytułami: Das wunderbare Űberleben i The
Pianist), Holandii, Włoszech i Japonii. Uznana została za najlepszą książkę ro ku 1999 r.
W 2002 roku została wybrana najlepszą książką przez francuskie czasopismo literackie Line
oraz otrzymała nagrodę czytelników pisma Elle. Książka zajmowała pierwsze miejsce na listach
bestsellerów w wielu krajach (m.in. w USA, Francji, Polsce).
Dziś książka Pianista jest już wydana w tłumaczeniach na 38 języków.
Na jej podstawie w 2002 r. Roman Polański wyreżyserował 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 : „Książka
Władysława Szpilmana jest tekstem, na który właśnie czekałem. Pianista jest świadectwem
ludzkiej wytrzymałości w obliczu śmierci oraz hołdem dla siły muzyki i chęci życia. Łamiąc
wiele stereotypów, jest historią opowiedzianą bez cienia żądzy zemsty”.

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Władysława Szpilmana w Łodzi
Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi jest wpisana
do rejestru sz kół 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 sz kołach muzycznych I stopnia w kraju .
Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi
realizuje zajęcia w dw óch 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 wszyst kich chętnych: 2-gi lub 3-ci 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 wszy stkich 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 zapew nia :
*
*
*
*
*
*
*
*
*

indywidualną opiekę nad uczniem,
wspaniałą, życzliwą 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 różnorodnych 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 sy stem nauczania, który ma ogromny wpływ na emocjonalny
i intelektualny rozwój dziecka. Kontakt z muzyką (gra na instrumencie, zajęcia rytmiczno – wokalne,
kształcenie słuchu, audycje muzyczne) już od wieku przedszkolnego pozwalają na wczesne
odkrywanie talentów, poprawę koordynacji pracy obu rąk, działalność koncertowa zaś pozwala
na umuzykalnienie dzieci, pokonanie tremy, kształtuje wyobraźnię, wrażliwość emocjonalną, wpływa
na sposób odczuwania świata. Szkoła rozwija zdolności muzyczne dzieci, umiejętność twórczego
myślenia .
Szkoła przygotowuje dzieci i młodzież 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 wszyst kich przedszkoli i szkół w Łodzi
(dyplomy, puchary, książki, 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 życie 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 żona pianisty Pani Halina Szpilman.
Honorowy patronat nad koncertem objęła Prezydent Miasta Łodzi
Pani Hanna Zdanowska. Zaproszone zostały media, dyrektorzy sz kół
muzycznych, dyr. Wydziałów UMŁ, posłowie, radni itp.
Koncert Świąteczny dla uczniów i ich rodzin.
Konkurs : Muzyka ratuje życie - Władysław Szpilman.
Festiwal Pieśni Świątecznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu
miasta Łodzi (nagrody: puchary, dyplomy, książki 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 wszyst kich
klas, różnych 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
19.12.2012
11.01.2013
22.01.2013

r.
r.
r.
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 żona pianisty Pani Halina Szpilman.
Honorowy patronat nad koncertem objęła Prezydent Miasta Łodzi
Pani Hanna Zdanowska. Zaproszone zostały także media, dyrektorzy szkół
muzycznych, dyr. Wydziałów UMŁ, posłowie, radni itp.
Koncert zaszczycił swoją obecnością Wiceprezydent Miasta Łodzi –
Pan Krzysztof Piątkowski. Wystąpili także 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 - życie 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 Żelazowej Woli, Brochowa
i Muzeum Fr.Chopina w Warszawie.
Koncert pt. Święto Rodziny.

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 (sz koła ufundowała nagrody: puchary, dyplomy, książki 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
Skrzyp ków Muzyczna Kraina w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st.
w Pabianicach.
Koncert : Kompozytorzy polscy różnych epok - cz. I.
Koncert : Kompozytorzy polscy różnych epok - cz. II.
Konkurs solfeżowy : Jestem mistrze m 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 Solfeżowy Szkół Muzycznych I stopnia
w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Zgierzu.
V Międzywojewódzki Konkurs Wy konawstwa 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 Żyrardowie
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 – życie i twórczość.
udział naszych uczniów w VI Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Zielonej Górze.

Koncerty i konkursy szkolne w szóstym roku działalności szkoły 2015–2016
październik 2015 r.
09-10.11.2015 r.
04-06.12.2015 r.

10.12.2015 r.
14-15.12.2015 r.
11.01.2016 r.

30.01.2016 r.
10.02.2016 r.
11-12.03.2016 r.
16-17.03.2016 r.

21.03.2016 r.

8-10.04.2016 r.
12.04.2016 r.
26-27.IV 2016 r.
maj 2016.

wyjazd do Warszawy na Przesłuchania II Etapu Konkursu Chopinowskiego.
Szkoła posiada wspólne zdjęcie z p. Garrickiem Ohlssonem - jurorem
Konkursu Chopinowskiego.
Dwa koncerty pt. „Listopadowa Nutka”.
W koncercie 09.11 wzięło udział 30 osób
W koncercie 10.11 wzięło udział 31 osób
XIII Makroregionalny Konkurs Duetów Dziecięcych DUETTINO- Warszawa
Naszą sz kołę reprezentowały 2 zespoły :
Zespół „Aniamaja” w składzie: Ania Ślązak – skrzypce kl. I cyklu 6-letniego
i Maja Przywara - gitara kl. II cyklu 6-letniego
Zespół otrzymał NAGRODĘ III STOPNIA .
Zespół „Gis” w składzie: patrycja Urbańska – skrzypce kl. III c.6-letniego
I Daniel Sobczyński - gitara kl. IV cyklu 6-letniego.
Zespoły przygotowali : p. Janusz Karpiński – skrzypce i p. Marek Wysoc ki
– gitara.
uczniowie szkoły odwiedzili z koncertem dzieci z Domu Małego Dziecka
w Łodzi, przy ul. Zbocze 2a. Oprócz koncertu dzieci otrzymały także
słodycze, zabawki i książeczki.
Koncerty świąteczne. W koncercie 14.12.2015 wzięło udział 31 osób.
- w koncercie 15.12.2015 wzięły udział 34 osoby.
Regionalne Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej Zespołów
Kameralnych Szkół Muzycznych I stopnia odbyły się w PSM I st.
w Brzezinach. Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie:
Ania Ślązak – skrzypce kl. I cyklu 6-letniego
Maja Przywara - gitara kl. II cyklu 6-letniego
Adam Maćczak - gitara kl. II cyklu 6-letniego.
Zespół został oceniony przez jurorów na 22 pkt. (bardzo dobry).
Podczas przesłuchań przyznano tylko wyróżnienia.
Wyróżnienia otrzymał także nasz zespół. Wyróżnienia imienne otrzymali
także nauczyciele przygotowujący zespół do przesłuchań : p. Janusz
Karpiński i p. Marek Wysocki.
VII Regionalny Konkurs Młodego Skrzypka im. prof. Zenona Płoszaja.
Konkurs odbył się w OSM I i II st. w Łodzi przy ul. Sosnowej.
Nasza sz kołę reprezentowała Patrycja Urbańska z kl. III cyklu 6-letniego.
„Koncert zimowy”, w którym wzięli udział tegoroczni dyplomanci
oraz inni uczniowie szkoły.
Prezentacje Miniatur Skrzypcowych klas I – IV w Sieradzu. Naszą szkołę
reprezentują uczennice z klasy skrzypiec cyklu 6-letniego.
VI Konkurs Kameralistyki Dziecięcej. Uczniowie wykonali utwory różnych
kompozytorów w zespołach 2- i 3-osobowych. W konkursie wzięło udział
36 zespołów 2 – 3 osobowych, czyli 76 osób.
Jury przyznało nagrody: I, II, III oraz wyróżnienia. Publiczność przyznała:
Nagrodę Publiczności.
Ten konkurs sz koła organizuje corocznie, już 6-ty raz, począwszy od 1-go
roku swojej działalności. Uczniów do konkursu przygotowują wszyscy
nauczyciele szkoły.
I Regionalny Konkurs Solfeżowy „Nutka w PSM I st. im. Fr. Chopina
w Skierniewicach. Konkurs adresowany jest do uczniów klasy IV cyklu
6-letniego. Naszą szkołę reprezentować będą uczniowie: Gabriela
Każmierczak, Wiktor Magielski i Daniel Sobczyński z kl. IV c. 6-letniego.
I Ogólnopolski Konkurs Gitarowy Szkół Muzycznych I i II stopnia w PSM
I i II st. w Wadowicach. Naszą szkołę reprezentował Daniel Sobczyński
z kl. IV cyklu 6-letniego.
odbędzie się uroczysty koncert pt. „SZKOŁA – MIASTU”, w którym wezmą
udział uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Koncert odbędzie się w Sali
Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi (Pałac Poznańskich) przy ul.Ogrodowej 15.
VII Włocławskie Spotkania Skrzypcowe „Klasycy Wiedeńscy”. Naszą szkołę
reprezentować będzie uczennica z kl. I cyklu 6-letniego.
III Regionalne Konfrontacje Duetów Instrumentalnych odbędą się w PSM
I st. w Brzezinach. Naszą szkołę reprezentować będą dwa duety.

maj 2016 r.
maj 2016 r.
02.06.2016 r.
15.10. 2016 r.

Konfrontacje Zespołów Kameralnych odbędą się w PSM I i II st. w Zgierzu.
Z naszej szkoły pojadą na nie 2 tria (skrzypce + gitara + klarnet) oraz
(skrzypce + gitara +gitara).
sz koła zorganizuje koncert z okazji „Święta Rodziny”, w którym wezmą
udział uczniowie, a także grający Rodzice (Dziadkowie).
odbędzie się koncert, w którym wezmą udział uczniowie klas I cyklu 6letniego i 4-letniego, a więc ci uczniowie, którzy nie będą przystępowali
do egzaminów promocyjnych.
wyjazd do Poznania na II etap XV Międzynarodowego Konkursu
Skrzypcowego im. H.Wieniawskiego, Poznań 8-23 V 2016 r.
Szkoła zarezerwowała 45 biletów.

Informacje o wszyst kich naszych koncertach i konkursach znajdują się na stronie internetowej
naszej szkoły: www.muzyczna-szpilman.pl

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.
Wszy st kie popisy i koncerty wskazywały na profesjonalne przygotowanie uczniów do
występów estradowych.
Na uwagę zasługuje również fakt, iż w okresie sześciu lat znacznie powiększyła się
sz kolna biblioteka i płytoteka.
Oprócz zajęć teoretycznych, wszyscy uczniowie pobierają nie tylko indywidualną naukę
gry na instrumencie, ale i przystosowują się do gry zespołowej. Szkoła już po raz szósty
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 już
wiele nagród i wyróżnień.
O sukce sach uczniów naszej Szkoły świadczą zdobyte przez nich nagrody i wyróżnienia na
konkursach takich, jak:
IX Ogólnopolski Konkurs Gitarowy ZAMBRÓW 2014, Międzyszkolne Spotkania Najmłodszych
Skrzyp ków Muzyczna Kraina w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Pabianicach,
Kompozytorzy polscy różnych epok, Konkurs Solfeżowy : Jestem mistrzem dyktanda
muzycznego, XII Makroregionalny Konkurs Duetów Dziecięcych DUETTINO 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 Solfeżowy Szkół Muzycznych I stopnia w Państwowej Szkole Muzycznej
I stopnia w Zgierzu, V Międzywojewódzki Konkurs Wy konawstwa 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 Żyrardowie, Regionalne Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej
Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I stopnia w Brzezinach, Prezentacje Miniatur
Skrzypcowych klas I – IV w Sieradzu, I Regionalny Konkurs Solfeżowy „Nutka w PSM I st. im.
Fr. Chopina w Skierniewicach, I Ogólnopolski Konkurs Gitarowy Szkół Muzycznych I i II stopnia
w PSM I i II st. w Wadowicach i inne.

W Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi
w latach 2010 - 2016 uczyło się i uczy nadal 168 uczniów w różnych klasach, w cyklu 6-letnim
i 4-letnim. Szkoła doczekała się pierwszych absolwentów.
Absolwenci szkoły (w porządku alfabetycznym):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Aleksandra Bystrzycka - skrzypce
Łukasz Chętko - gitara
Marta Dolińska - fortepian
Wojciech Jankowiak - klarnet
Julia Mazur - fortepian
Edyta Myślin - fortepian
Nicolas Nowicki - gitara
Matylda Pawlicka - skrzypce
Wiktoria Połońska - fortepian
Paulina Przybyłowicz - fortepian
Kacper Reinert - fortepian
Wiktoria Romanowska - skrzypce
Jakub Sikora - fortepian
Elwira Szczęsna - fortepian
Artur Zheng - fortepian
Edward Zheng - fortepian

Wszech stronny rozwój Społecznej Szkoły Muzycznej I st. im. Władysława Szpilmana
w Łodzi jest możliwy dzięki wysiłkowi i przedsiębiorczości wykwalifikowanej i zaangażowanej
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, uwrażliwia na piękno muzyki, daje poczucie bezpieczeństwa,
także 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. Wszy stkie dzieci 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
nich pozytywnie, dając im wiele radości i zadowolenia. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa,
przygotowuje do odpowiedzialności w podejmowaniu trudnych decyzji, uczy skromności, pokory
i posłuszeństwa. Kształtuje osobowość dziecka, buduje więzy i przyjaźnie, odpręża i uspokaja.
Muzyka to język łączący różne kultury, środowiska i tradycje.
Nauczyciele Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wł.Szpilmana
w roku sz kolnym 2015/2016 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Krystyna Ambrożek - kształcenie słuchu, audycje muzyczne
Marlena Barszczewska - kształcenie słuchu, rytmika, chór
Joanna Góras - skrzypce
Jakub Kamiński - fortepian, akompaniament
Janusz Karpiński - skrzypce, zespół skrzypcowy
Sylwia Karpińska - Majchrzak - klarnet, zespół klarnetowy
Tadeusz Kawczyński - fortepian
Wiesław Kondraciuk - gitara, zespół gitarowy
Sylwia Karpińska-Majchrzak - klarnet
Katarzyna Stępień - gitara
Przemysław Wiśniewski - flet poprzeczny
Marek Wysoc ki - gitara, zespół gitarowy
Małgorzata Zając - fortepian
Małgorzata Zwolińska – kształcenie słuchu, rytmika, klasy „0”.
Barbara Weber-Wilczyńska – fortepian, dyrektor.

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

KALENDARZE SZKOŁY

PATRONATY
nad koncertem „SZKOŁA – MIASTU”
Społecznej Szkoły Muzycznej I st. im. Władysława Szpilmana w Łodzi
Prezydent Miasta Łodzi

Wojewoda Łódzki

Współorganizator :
Muzeum Miasta Łodzi

Patronat medialny:
TVP Łódź

Dziennik Łódzki

TOYA

Radio – Łódź

