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                                                                                                               Szczecin, dnia 1 lipca 2021 roku   

 

 

Kochani, Drodzy, Szanowni Miłośnicy i Przyjaciele naszej Szkoły,  

               

              Dzielę się z Wami refleksją, informacjami, wspomnieniami w ten szczególny dla mnie 

dzień – dzień 1 lipca. 10 lat temu, 1 lipca 2011 roku weszłam do zabytkowej Willi Grawitza jako 

dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie. Od tamtej chwili rozpoczął się 

mój kolejny etap i jedna z kilku moich ścieżek pracy zawodowej. Ówczesna sytuacja całej 

placówki, w różnych jej aspektach, nie była łatwa. Z zewnątrz straszył szary budynek z 

odpadającymi tynkami, zardzewiałe ogrodzenie i bramy zamknięte na stałe. Wewnątrz nie 

było również najlepiej – określając to w miarę delikatnie. Nie pozostawało  zatem nic innego 

jak zakasać rękawy i wziąć się ostro do pracy. Oto co w ciągu tych minionych 10 lat udało się 

dokonać dla rozwoju tej artystycznej placówki – oczywiście przy nieocenionym wsparciu, 

pomocy i życzliwości wielu osób, których wymienię w poniższym tekście.  

                  Najbardziej spektakularnym, skomplikowanym pod różnymi względami formalnymi, 

wymagającym trudu i starań, przedsięwzięciem była realizacja w latach 2013 – 2015 projektu 

Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w 

Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne w ramach programu współfinansowanego przez 

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 

(poddziałanie 6.2.2). Największe podziękowania kieruję do Pana Prezydenta Miasta Szczecin 

Piotra Krzystka i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda 

Geblewicza za dostrzeżenie wówczas konieczności przeprowadzenia rewitalizacji siedziby 

naszej szkoły, za życzliwość, pomoc w postaci przyznania środków finansowych niezbędnych 

do zrealizowania projektu. Ogromnego wsparcia i pomocy udzieliła nam również wówczas 

Pani Magdalena Kochan – ówczesna Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pani 

Małgorzata Gwiazdowska – ówczesna Miejska Konserwator Zabytków, której wsparcie 

merytoryczne i przeogromna życzliwość pozostają ciągle żywe w mojej pamięci. Przy tej okazji 

wspomnieć należy o niezwykłym wysiłku wszystkich pracowników szkoły – zarówno tych 

niepedagogicznych, jak i nauczycieli, kiedy to w czerwcu 2014 roku należało spakować 

wszystkie rzeczy pozostające na terenie szkoły, zorganizować transport, wywieść meble oraz 

instrumenty, tak, by budynek pozostał w wewnątrz pusty, gotowy na wejście ekipy 

remontowej. Przeprowadziliśmy się wówczas do VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jana 

Styki. W tym momencie składam ponownie ogromne podziękowanie dla Dyrektora Pana 

Bogdana Dziewulskiego i wszystkich nauczycieli VII LO za gościnne przyjęcie w progach szkoły 

oraz tolerowanie naszych instrumentalnych „hałasów” przez cały rok szkolny 2014/2015. W 

sierpniu 2015 roku miała miejsce ponowna przeprowadzka do odrestaurowanej willi, zakup 
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nowych mebli, nowych krzeseł do kameralnej sali koncertowej, sprzętu multimedialnego. 

Udało się również otrzymać dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego na zakup większej ilości pianin i fortepianów gabinetowych. Jakież to było 

ekscytujące udać się do fabryki tychże instrumentów klawiszowych YAMAHA w Hamburgu, 

aby ekspert – pianista, nauczyciel naszej szkoły Pan Jerzy Polak mógł wybrać te najlepsze 

spośród wielu wystawionych tam do sprzedaży fortepianów i pianin. I w tym miejscu słowa 

podziękowania dla Pana Grzegorza Walczyńskiego właściciela Salonu Muzycznego FAN za 

fantastyczną współpracę przy zakupie wielu różnych instrumentów, za wspieranie naszych 

konkursów pianistycznych (i nie tylko) poprzez fundowanie nagród i upominków rzeczowych.  

                Następnie przyszedł czas na kolejne etapy udoskonalania estetyki otoczenia wokół 

zabytkowego budynku. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie udało się zrealizować dwa etapy projektu 

„Rewitalizacja terenu wokół PSM I stopnia wraz z zagospodarowaniem terenu na cele 

edukacyjne”. Powstała zatem „Ogrodowa Opera – ścieżka edukacyjna”. Nasadziliśmy dużo 

nowych roślin: drzew, krzewów, kwiatów. Stworzyliśmy opisy charakterystycznych drzew 

doszukując się ich związku z muzyką. Opisy te w obu językach: polskim i niemieckim są 

umieszczone na specjalnych stojakach przypominających pulpity, znajdujących się przed 

każdym drzewem. Na terenie ogrodu od strony ul. Miłaszewskich pojawiły się urządzenia placu 

zabaw, huśtawka retro oraz scena, którą możemy wykorzystywać podczas uroczystości 

szkolnych organizowanych właśnie w ogrodzie. Ostatnim, bardzo satysfakcjonującym mnie, 

jako miłośniczki przyrody, wydarzeniem jest podjęcie przez Radę Miasta Szczecin uchwały o 

ustanowieniu trzech ogromnych drzew znajdujących się na terenie szkoły Pomnikami 

Przyrody. Już niebawem pojawią się na tych drzewach odpowiednie tabliczki z imionami 

drzew. Będą to odpowiednio: TADEUSZ, FRYDERYK I MONIUSZKO.  

               Obejmując stanowisko dyrektora PSM I st. jako dyrektor tzw. niepedagogiczny czyli 

nie będąc nauczycielem uczącym w tejże szkole, a będąc bardziej menadżerem z 

predyspozycjami i zamiłowaniem do tworzenia pomysłów, organizowania i realizowania 

tychże pomysłów jako projektów artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych, starałam się 

rozwinąć w szkole ścieżkę działalności poza dydaktycznej. Na zaproszenie Dyrektora 

Narodowego Forum Muzyki Andrzeja Kosendiaka do współpracy przy projekcie „Pośpiewaj 

mi mamo, pośpiewaj mi tato”, organizujemy od kilku lat na terenie szkoły warsztaty nauki 

śpiewania kołysanek. Nie byłoby to oczywiście możliwe bez wsparcia finansowego Wydziału 

Kultury Urzędu Miasta – w tym miejscu kieruję ogromne podziękowanie dla byłej Pani 

Dyrektor tegoż wydziału Agaty Stankiewicz oraz obecnej – Pani Joanny Leszczyńskiej. 

Niezbędną pomoc z tegoż wydziału otrzymujemy również, aby realizować nasze konkursy 

instrumentalne, warsztaty z cyklu Edukacja z Mistrzem oraz zainicjowany przeze mnie w 2019 

roku Salonik Muzyczny czyli cykl koncertów dla mieszkańców Szczecina. Udało się także 

rozszerzyć Konkurs Pianistyczny Młode Talenty o kategorię harfy, a następnie zorganizować 

samodzielny już Ogólnopolski Konkurs Harfowy „Młode Talenty”, którego II edycja odbyła się 
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w tym roku w formie on line. Wyrazy uznania i podziękowania kieruję tu w stronę dla Pani 

Sandry Kasperek – nauczycielki klasy harfy w naszej szkole. 

             Dodatkowo, ogromne podziękowanie dla Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego, 

a w szczególności Dyrektora Pana Bartłomieja Mroczkowskiego, Pana Przemysława Wragi i 

Pani Angeliki Rotkiewicz za życzliwą współpracę w zakresie przebiegu całej procedury 

fundowania nagród Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla laureatów naszych 

konkursów instrumentalnych. Bardzo istotnym wydarzeniem w najnowszej historii PSM I 

stopnia w Szczecinie była wizyta kilkoro naszych uczniów w Banja Luce w Bośni i Hercegowinie 

w grudniu 2019 roku na zaproszenie Pani Ambasador Bośni i Hercegowiny Koviljki Spiric. 

Uczniowie naszej szkoły wystąpili na wielkim koncercie transmitowanym przez TV Bośni i 

Hercegowiny w ramach akcji humanitarnej "With love to the courage heart". Całe to 

przedsięwzięcie nie mogło być zrealizowane bez wsparcia finansowego ze środków Pana 

Marszałka i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, za co jeszcze raz 

pięknie dziękujemy.   

Odrębną sferą działalności naszej placówki w przeciągu tych 10 lat była wzmożona 

współpraca z zagranicznymi ośrodkami muzycznymi – edukacyjnymi. Rozpocznę od tego, że w 

2012 roku dzięki zamiłowaniu do kultury francuskiej Pani Wicedyrektor PSM I stopnia Iwony 

Radin – Rutkowskiej (moim zresztą również 😊)  nawiązaliśmy współpracę z Konserwatorium 

w Paryżu Ecole de Musique, Danse et Art. Dramatique Conservatoire Asnières sur Seine. Już w 

czerwcu 2013 roku orkiestra naszej szkoły wraz z rówieśnikami z Francji koncertowała w 

Paryżu między innymi podczas Fète da la Musique – Święta Muzyki 21 czerwca w Domu 

Europejskim. Rok później w 2014 roku gościliśmy w Szczecinie uczniów i nauczycieli 

konserwatorium paryskiego na wspólnych warsztatach orkiestrowych zwieńczonych 

koncertami w Trafostacji i w Pałacu pod Globusem. A w 2016 roku ponownie udaliśmy się do 

Paryża, gdzie orkiestra szkoły wystąpiła wspólnie z orkiestrą konserwatorium podczas 

uroczystości Jubileuszu 50 – lecia tej paryskiej placówki artystyczno – edukacyjnej. Było to dla 

nas szczególnie wyjątkowe wydarzenie. Obie z Panią Wicedyrektor otrzymałyśmy Medale 

Jubileuszowe wręczone przez Mera Asnières sur Seine. Inną zagraniczną placówką, z którą 

nasza szkoła utrzymuje stałą współpracę jest Uckermӓrkische Musik – und Kunstschule 

Friedrich Wilhelm von Redern w Angermϋnde (Niemcy). Już od wielu lat realizujemy wspólne 

projekty muzyczne dotowane przez organizację Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży. I 

w tym miejscu kieruję ogromne podziękowanie dla Pani Katarzyny Kuszwary – koordynatorki 

prac organizacyjnych każdego polsko – niemieckiego projektu, redagowania treści wniosków i  

czuwania nad prawidłowym przebiegiem przedsięwzięcia. 

         W sferze dydaktycznej również pojawiło się kilka nowości. W ramach Miejskich 

Programów Projakościowych prowadziliśmy przez kilka lat Program Wspierania Ucznia 

Zdolnego – „Mały Mozart czyli techniki szybkiego czytania”, „Piccolo Paganini – nauka języka 

włoskiego” i „Muzyczna Mandarynka – język chiński dla początkujących. Wprowadziłam 

(dzięki oczywiście akceptacji Pani Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin) do 

planu zajęć szkoły przedmiot nadobowiązkowy „piosenka z mikrofonem”. Jest to odpowiedź 
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na ogromne zapotrzebowanie ze strony uczniów naszej szkoły, utalentowanych wokalnie, 

którzy chcą się dodatkowo realizować artystycznie nie tylko w grze na instrumencie, ale 

również śpiewając solo.  

             Niezwykle przełomowym momentem w historii tej szkoły było utworzenie tzw. 

Oddziału PSM I stopnia w Szczecinie na Prawobrzeżu. Od 2015 roku prowadzimy wszystkie 

zajęcia zgodnie z ramowym planem nauczania również  w Dąbiu w budynku Zespołu Szkół nr 

2 przy ul. Portowej 21. W ubiegłym roku opuścili naszą szkołę na Prawobrzeżu pierwsi 

absolwenci cyklu czteroletniego - , a w tym roku – kolejna grupa uczniów ukończyła 

sześcioletni i czteroletni cykl nauczania – łącznie 22 absolwentów . To ogromne ułatwienie dla 

mieszkańców prawobrzeżnej części Szczecina, którzy chcą, aby ich pociechy uczyły się gry na 

instrumencie i edukowały muzycznie właśnie w strukturze szkoły muzycznej. W tym miejscu 

kieruję najserdeczniejsze słowa podziękowania do Pani Katarzyny Kuszwary – nauczycielki 

naszej szkoły, która zajmuje się całą organizacją pracy oddziału w Dąbiu, jak również do 

dyrektora ZS nr 2 Pana Bogdana Nowaka za użyczanie nam budynku i pomieszczeń. Nie udało 

się niestety jeszcze do chwili obecnej zrealizować remontu budynku przeznaczonego właśnie 

na działalność naszej szkoły muzycznej, choć było już tak blisko. Mam jednak nadzieję, że to 

jeszcze nastąpi w najbliższych latach.   

            Znaczącym aspektem działalności naszej szkoły, jest fakt, iż w naszym gronie kształcą 

się dzieci – młodzież z dysfunkcją wzroku – często są to osoby całkowicie niewidzące. Nie 

byłoby to możliwe, gdyby przede wszystkim nie było dobrej woli i chęci rozszerzenia swoich 

kwalifikacji przez nauczycieli uczących właśnie dzieci niewidzące. Wielką pomocą okazała się 

współpraca z organizacjami dobroczynnymi – głównie z Lions Club Szczecin Magnolia, którą 

nawiązałam już w 2011 roku. W ramach programu Słońce w sobie realizowanego przez Pana 

Ryszarda Stoltmanna oraz dzięki pomocy całego klubu, szkoła otrzymała specjalistyczny sprzęt 

i podręczniki do kształcenia słuchu w języku Braille’a. Drugą taką organizacją jest Lions Club 

Szczecin Jantar. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim naszym darczyńcom, 

sponsorom: instytucjom, w których jest Osoba o wielkim sercu, przyjazna naszej szkole, bez 

których wparcia finansowego lub rzeczowego wiele z naszych przedsięwzięć nie udałoby się 

nam zrealizować. A zatem serdecznie dziękuję Pani Marii Niewęgłowskiej – Prezes Pomerania 

Brokers, Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń, Panu Ronaldowi Laska – Prezesowi Firmy 

Remondis Spółka z o.o., Panu Marcinowi Posadzy – Dyrektorowi Lotto, Panu Grzegorzowi 

Walczyńskiemu – właścicielowi Salonu Muzycznego FAN, Panu Marianowi Nowakowskiemu 

i Panu Mariuszowi Majkutowi Prezesowi Firmy Szczecińska Energetyka Cieplna, Fundacji BZ 

WBK, Pani Hannie Mojsiuk Dealerowi Mercedes-Benz Szczecin Mojsiuk, Lions Club Szczecin 

Rainbow Bridge, Panu Romanowi Szulżykowi Rotary Club Szczecin Center, Panu Jerzemu 

Hołojuchowi Prezesowi Firmy „Konsart” sp. z o.o. – konserwacja zabytków, architektury, 

budownictwo, Pani Mecenas Grażynie Wódkiewicz.  

              Oczywiście wszystkie działania, przedsięwzięcia, wydarzenia – edukacyjne, kulturalne, 

artystyczne, zarówno te wymienione powyżej, jak i pozostałe, których już nie sposób 

wszystkich wymienić, nie byłyby zrealizowane, gdyby nie pomoc, zaangażowanie, poświęcenie 

dodatkowo swojego czasu wielu Nauczycieli oraz Kierowników Sekcji Instrumentalnych naszej 
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szkoły. Ogromnie zatem dziękuję: Pani Grażynie Wójcik – Sowińskiej – Kierownik Sekcji Teorii 

w latach 2011 - 2018, Panu Jerzemu Polakowi -  Kierownikowi Sekcji Fortepianu i Harfy w 

latach 2011 - 2019 oraz obecnym Kierownikom: Pani Agnieszce Barańskiej Kierownik Sekcji 

Fortepianu i Harfy, Pani Annie Strycharczyk – Kierownik Sekcji Instrumentów Smyczkowych 

i Gitary Klasycznej, Pani Urszuli Piter – Zawadce – Kierownik Sekcji Teorii, Panu Zbigniewowi 

Pudło – Kierownikowi Sekcji Instrumentów Dętych, Akordeonu i Perkusji. Serdecznie dziękuję 

Nauczycielom organizującym wiele wydarzeń w naszej szkole oraz angażującym się w działania 

promujące i rozwijające naszą artystyczną placówkę oraz tworzącym dobry, pozytywny 

wizerunek naszej szkoły: Pani Katarzynie Kupny, Pani Agacie Czekalińskiej (Chór PSM I 

stopnia Voci Veloci), Pani Katarzynie Sochackiej, Pani Dominice Wojtkowskiej, Pani 

Agnieszce Iżykowskiej, Pani Małgorzacie Mozdrzeń – Siemak, Panu Piotrowi Okrzyńskiemu, 

Pani Annie Chudzio – Leszczyńskiej, Pani Izie Szczepaniak, Panu Włodzimierzowi Radin – 

Rutkowskiemu, Panu Dariuszowi Podemskiemu, Panu Ruiqi Dong, Panu Bogdanowi 

Górnikowi, Panu Tomaszowi Kasperskiemu, Panu Przemkowi Bielcowi, Pani Sandrze 

Kasperek, Pani Jolancie Kowalczyk, Panu Olegowi Wolańskiemu, Pani Natalii Kałuckiej, Pani 

Natalii Desz.  

Generalnie Kadra Pedagogiczna naszej szkoły w ciągu tych 10 lat bardzo się powiększyła. Są to 

pełni energii, zaangażowania i pasji do nauczania gry na instrumentach młodzi ludzie. Wielu 

dawnych absolwentów naszej szkoły wraca po latach, aby tym razem zająć miejsce po tej 

drugiej stronie i przekazywać miłość do muzyki nabytą właśnie w murach willi Grawitza.     

                 Dziękuję wszystkim Pracownikom niepedagogicznym: najdłużej pracującym w 

szkole: Pani Elizie Filipiak, Panu Arkadiuszowi Kruszczyńskiemu  z działu administracji i 

sekretariatu szkoły oraz Pani Agnieszce Linczak i Panu Jerzemu Socha z działu obsługi, jak 

również Pani Wiolecie Wojnarowskiej - dziękuję za niesamowite zaangażowanie w pracę na 

rzecz szkoły, za dyspozycyjność w sytuacjach awaryjnych, za tworzenie miłego, ciepłego 

klimatu dla uczniów i rodziców, jak również wszystkim Paniom z działu obsługi: zarówno 

obecnie pracującym Pani Wandzie Poźniak, Pani Elżbiecie Marczewskiej, Pani Renacie 

Walkowiak – za dbanie o czystość w budynku szkoły, jak i na całym terenie ogrodu wokół willi, 

za sprawianie, że teren nasz jest coraz piękniej ukwiecony i kolorowy, jak i Paniom, które już 

przeszły na zasłużoną emeryturę: Pani Irenie Grejner, Pani Danucie Paździerskiej i Pani 

Krystynie Bobryk.   

                 Dziękuję Paniom Marlenie Soseńskiej – Głównej Księgowej i Natalii Klimek – 

Kadrowej za wszystkie prace ponad swoimi obowiązkami. Pamiętam również jak wiele dla 

szkoły zrobiły ich poprzedniczki czyli Pani Jolanta Rudolf – była Główna Księgowa i Pan Anna 

Pokojska – była Kadrowa.   

                 Dziękuję Pani Wicedyrektor Iwonie Radin – Rutkowskiej za pełne zaangażowanie, 

ogromną pracę w sferze nadzoru pedagogicznego, jak również za organizację i realizację 

różnych projektów artystycznych – instrumentalnych.    
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                 Dziękuję Wszystkim Rodzicom naszych uczniów – byłych i obecnych, którzy w tych 

10 latach mojej obecności w szkole okazali ogromną pomoc w organizację wielu przedsięwzięć 

dedykowanych uczniom, dziękuję za każde wsparcie, dobre słowo, życzliwość i wyrozumiałość 

w sytuacjach, kiedy przecież nie wszystko było tak, jak być powinno, za aktywność i 

dyspozycyjność. A w szczególności dziękuję obecnej Przewodniczącej Prezydium Rady 

Rodziców Pani Joannie Kopeć, jak i jej poprzedniczce Pani Agnieszce Witkowskiej – za 

niesamowite zaangażowanie i pomoc przy organizacji wydarzeń okolicznościowych dla 

uczniów PSM I stopnia w Szczecinie oraz uroczystości dla absolwentów kończących szkołę 

każdego roku szkolnego.  

               Reasumując, bez pomocy, wsparcia i życzliwości wszystkich wymienionych powyżej 

osób nie udałoby się dokonać tego wszystkiego co udało NAM się wspólnie dokonać. Razem 

przecież pracowaliśmy i pracujemy dla tych utalentowanych muzycznie, najmłodszych 

mieszkańców Szczecina, którzy każdego roku licznie starają się, aby zostać uczennicą – 

uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie. 

I bardzo wielu z nich to się udaje!         

              Kochani, przed nami kolejne lata mojej kadencji 2021 – 2025 w Państwowej Szkole 

Muzycznej I stopnia w Szczecinie. Wierzę głęboko, iż przy takim wsparciu Nauczycieli, 

Pracowników, Rodziców naszych Uczniów oraz Przyjaciół szkoły uda nam się znów wykonać 

wiele potrzebnych dzieł dla rozwoju tej jednej z najważniejszych placówek kształcenia 

artystycznego w Szczecinie.    

            Dziękuję Panu Piotrowi Krzystkowi Prezydentowi Miasta Szczecin i Pani Lidii Rogaś 

Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin za zaufanie.         

 

 

                                                                                           Anna Tarnowska  

                                                Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie                


