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INFORMACJE PODSTAWOWE

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Zgorzelcu jest publiczną szkołą 
artystyczną prowadzoną przez Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, a edukacja muzyczna u nas 
jest bezpłatna.

Zgorzelecka PSM jest faktycznie zespołem dwóch 
szkół: I i II stopnia tworzących jedną jednostkę 
organizacyjną. Szkoła nasza jest szkołą muzyczną 
realizującą wyłącznie program kształcenia muzycznego.

Nadzór pedagogiczny nad naszą szkołą sprawuje 
Centrum Edukacji Artystycznej, a najbliższa jednostka 
nadzorująca znajduje się we Wrocławiu. Realizujemy 
podstawy programowe dla przedmiotów muzycznych i 
teoretycznych zgodnie z Rozporządzeniem MKiDzN.



WIEK UCZNIÓW

Szkoła I stopnia jest odpowiednikiem szkoły 
podstawowej i można ją realizować w cyklu 6 
lub 4-letnim. Szkoła II stopnia to odpowiednik 
szkoły średniej, której realizacja trwa 6 lat.  

Do I stopnia przyjmowane są dzieci w wieku 
od 6 do 16 lat.
 W zależności od wieku uczniowie mogą 
kształcić się w cyklu 6-letnim lub 4-letnim:
 Do cyklu 6-letniego przyjmowane są dzieci 

młodsze w wieku 6-9 lat
 Do cyklu 4-letniego przyjmowane są dzieci 

od 9 roku życia do 16 roku



CZEGO UCZYMY? 

Realizowany przez naszą 
szkołę program kształcenia 
muzycznego obejmuje:
1) naukę gry na instrumentach 
muzycznych
2) naukę przedmiotów 
zwanych ogólnomuzycznymi;
3) naukę muzykowania 
zespołowego – zespoły, chór, 
praca z akompaniatorem.



NASZE INSTRUMENTY

Nasza oferta obejmuje 
następujące instrumenty:

FORTEPIAN, AKORDEON, 
SKRZYPCE, WIOLONCZELA, 
GITARA,
FLET, KLARNET, SAKSOFON, 
TRĄBKA, WALTORNIA,
PERKUSJA.



SEKCJE W NASZEJ SZKOLE

Pedagogiczna struktura szkoły opiera się na 
działalności 4 podstawowych sekcji 
muzycznych:
1.Sekcja fortepianu i akordeonu- 9 nauczycieli
2.Sekcja instrumentów smyczkowych i gitary- 
5 nauczycieli
3.Sekcja instrumentów dętych i perkusji- 6 
nauczycieli
4.Sekcja teorii- 6 nauczycieli

W sumie w szkole pracuje 26 nauczycieli 
oraz uczy się blisko 180 uczniów.



MISTRZ- UCZEŃ
W szkole muzycznej I stopnia uczniowie 

kształceni są w zakresie gry na wybranym 
instrumencie. Zajęcia odbywają się 
indywidualnie (1 uczeń – 1 nauczyciel).
 Indywidualne lekcje gry na 
instrumentach prowadzą wykwalifikowani 
muzycy, absolwenci Akademii Muzycznych.

 Kształcenie opiera  się na twórczych 
relacjach Mistrz- Uczeń. 

Zapewniamy także zajęcia z zakresu 
teorii oraz muzykowania w zespołach 
wokalnych, instrumentalnych i innych.



KONCERTY

Od kilku lat PSM I i II st. w Zgorzelcu wraz ze 
Zgorzeleckim Towarzystwem Muzycznym i przy 
współpracy z jednostkami Samorządu lokalnego: 
Powiatu Zgorzeleckiego, Gminy Miejskiej Zgorzelec i 
Gminy Zgorzelec realizuje projekty kulturalne 
skierowane do całej lokalnej społeczności, a 
propagujące muzykę poważną, kulturę wysoką i 
edukację muzyczną. 

Z powodzeniem realizujemy takie projekty jak: 
Muzyka dla Zgorzelca, Muzyka dla Powiatu 
Zgorzeleckiego, Gramy i Śpiewamy dla Niepodległej. 
Wszystkie one zakładają organizację koncertów 
muzyki poważnej w wykonaniu pedagogów i uczniów 
naszej Szkoły oraz zaproszonych gości, uznanych 
muzyków, absolwentów. 



GRAMY I ŚPIEWAMY

 Wszystkie koncerty realizujemy w Auli 
PSM, MDK lub CSR. Są one dostępne dla 
mieszkańców Powiatu Zgorzeleckiego 
bezpłatnie i poprzedzone są szeroką 
promocją. 

Zwykle transmitowane są na żywo przez 
internet lub retransmitowane przez lokalną 
telewizję, co zdecydowanie poszerza 
zakres naszej widowni; posiada też 
znaczący walor edukacyjny dla naszych 
wychowanków.



PUBLICZNOŚĆ

Przez kilka lat zyskaliśmy stałą 
publiczność i wciąż poszerzamy 
jej krąg. Nasze koncerty 
skierowane są dla wszystkich 
grup wiekowych: organizujemy 
audycje muzyczne dla 
przedszkolaków i uczniów szkół 
podstawowych oraz koncerty dla 
młodzieży, dorosłych i seniorów.



AUDYCJE UMUZYKALNIAJĄCE
Od lat do PSM zapraszamy dzieci z przedszkoli 

publicznych i niepublicznych Powiatu 
Zgorzeleckiego na audycje muzyczne o 
różnorodnej tematyce. Przedszkolaki poznają 
ofertę edukacyjną naszej szkoły, a także uczą się 
nazw instrumentów, muzyki i zachowania podczas 
koncertu…

Od kilkunastu lat realizujemy projekt Muzyka dla 
Najmłodszych finansowany przez Burmistrza 
Zgorzelca, gwarantujący regularne lekcje rytmiki 
we wszystkich przedszkolach publicznych, dla 
dzieci z wszystkich  grup wiekowych: od maluchów 
do starszaków.



KONCERT KARNAWAŁOWY

Od wielu lat zgorzelecka Szkoła 
Muzyczna organizuje Koncert 
Karnawałowy, który zwykle odbywa 
się w Miejskim Domu Kultury. Jest 
to koncert w wykonaniu uczniów i 
pedagogów naszej szkoły; stanowi 
prezentację naszych osiągnięć w 
lekkiej, karnawałowej atmosferze.

W tym roku zapraszamy 19 
lutego o godz. 17.00 do MDK.



WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

Od kilku lat 11 listopada z okazji Odzyskania 
Niepodległości Szkoła Muzyczna organizuje 
wyjątkowy koncert z udziałem chóru PSM  i 
zgorzeleckiej publiczności! Już po pierwszej 
edycji okazało się, że mieszkańcy Powiatu 
Zgorzeleckiego lubią i potrafią śpiewać. 

W 2018 roku z okazji 100. rocznicy 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości 
koncert odbył się w Centrum Sportowo- 
Rekreacyjnym i przybrał wyjątkową oprawę: z 
udziałem chóru PSM i towarzyszeniem 
Zgorzeleckiej Orkiestry Mandolinistów im. 
Tadeusza Grudzińskiego pod dyrekcją 
Dominika Lewickiego.



BELLISSIMO BAROCCO

 To jesienny koncert muzyki barokowej 
organizowany z okazji 
Międzynarodowego Dnia Muzyki w 
październiku. Bellissimo Barocco to 
koncert w wykonaniu pedagogów i 
absolwentów naszej szkoły: 

Anna Krupa- skrzypce
Karolina Najechalska- skrzypce

Michał Błaszczyk- fortepian

Przy muzyce Jana Sebastiana Bacha, 
Antonio Vivaldiego, czy Georga Philippa 
Haendla jesienny wieczór staje się piękny 
i cieplejszy...



INNE  KONCERTY

Każdego roku kolędujemy w 
zgorzeleckich parafiach, w Łagowie i 
Węglińcu. Niesiemy radość wspólnego 
muzykowania i śpiewania kolęd w 
okresie świątecznym.

Organizujemy także koncerty naszych 
niezwykłych gości: Recital fortepianowy 
Janusza Olejniczaka, Recital skrzypcowy 
Jacka Ropskiego, Chopin in Jazz w 
wykonaniu Łukasz Bzowski Trio, itd.



MUZYKA TO PIĘKNO

Edukacja muzyczna uczy  dziecko 
rozumieć siebie i świat poprzez kontakt z 
PIĘKNEM. 

Badania wskazują, że profesjonalna 
aktywność muzyczna wśród dzieci 
niezwykle pozytywnie wpływa na ich 
rozwój zarówno pod względem 
intelektualnym, psychicznym, fizycznym, a 
nawet emocjonalnym.



Edukacja muzyczna wspiera rozwój 
inteligencji- regularna gra na instrumencie 
wzmaga motywację do nauki, sprzyja osiąganiu 
lepszych wyników, np. w rozwiązywaniu zadań 
matematycznych, pozytywnie wpływa na rozwój 
języka i osiągnięcie gotowości do czytania;



MUZYKA UCZY, 
BAWI, 

WYCHOWUJE!

DZIĘKUJEMY ZA 
UWAGĘ

Opracowała Dorota Adaszewska
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