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Znasz ich? Nie? To poznaj bo jeszcze o nich usłyszysz…
Jak to się dzieje, że w niewielkiej średzkiej szkole muzycznej rozwija 
się coraz więcej uzdolnionych uczniów? Czy uczniem szkoły może 
stać się osoba, która dopiero chce się nauczyć grać na jakimś instru-
mencie? Co trzeba zrobić, żeby dostać się do szkoły?

– Moim zdaniem odpowiedź na py-
tanie wydaje się oczywista. Niepu-
bliczna Szkoła Muzyczna I Stop-
nia w Środzie działa już trzeci rok. 
W tym okresie ciągły rozwój szkoły 
wraz z wykwalifikowaną i doświad-
czoną oraz bardzo przyjazną kadrą 
pedagogiczną pozwala wykształcić 
wielu utalentowanych i uzdolnio-
nych uczniów. Osiągnięcia w nauce 
i sukcesy uczniowie zawdzięczają 
także dzięki sumiennej pracy, wielu 
godzinom ćwiczeń i swym talentom 
– odpowiada Joanna Marusik, prezes 
Środa XXI, organu prowadzącego 
szkołę. – Szkoła kształci w kierun-
ku muzycznym od podstaw zarówno 
dzieci, które miały kontakt z muzyką 
jak i te bez żadnego przygotowania 

podziwiać tam także indywidualne 
prezentacje, zarówno początkują-
cych uczniów jak i uczniów z klas 
programowo wyższych. W tym roku 
szkolnym swe osiągnięcia i talent 
na Facebook’u szkoły muzycznej od-
ważnie zaprezentowali: Leon Klofta, 

wiadają dalsze muzyczne prezentacje 
pozostałych uczniów.
Warto dodać, że Zofia Jaskuła, w kate-
gorii drugiej, zdobyła drugie miejsce 
podczas Festiwalu Piosenki Śpiewok 
w średzkim Ośrodku Kultury.

Poznaj szkołę
Przypomnijmy, że Niepubliczna Szko-
ła Muzyczna I Stopnia w Środzie (ul. 
Kosynierów 2) swą działalność rozpo-
częła we wrześniu 2018 roku. Od po-
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muzycznego. Nasza szkoła rozpozna-
je i pozwala rozwijać, niejednokrotnie 
ukryty talent muzyczny. Pedagodzy 
w średzkiej szkole muzycznej stara-
ją się stworzyć przyjazną atmosferę, 
by edukacja w niej i nauka gry na wy-
branym instrumencie stała się rado-
sną pasją – dodaje.

Stawiaj na rozwój
Zarówno prezes spółki Środa XXI 
Joanna Marusik jak i dyrektor szko-
ły Justyna Kozak uważają, że każdy 
uczeń szkoły zasługuje na uwagę 
i pochwałę za swoje osiągnięcia.
Szkoła rozwija talent i pasję mu-
zyczną, nie tylko poprzez naukę, ale 
także przez organizację koncertów 
i udział w konkursach wewnątrzszkol-
nych, regionalnych i ogólnopolskich. 
Są uczniowie, którzy już osiągnęli 
wiele sukcesów i zostali laureatami 
licznych konkursów oraz zdobywca-
mi wielu prestiżowych nagród i czo-
łowych miejsc.
Zwolennicy portali społecznościo-
wych, które prężnie działają w dobie 
pandemii, mogli sami zaobserwować 
na Facebook’u szkoły (www.face-
book.com/nsmsroda) oraz stronie 
internetowej (www.nsmsroda.pl), 
wiele prezentacji uczniów. Oprócz 
grupowych wystąpień i koncertów 
uczniów Niepublicznej Szkoły Mu-
zycznej I Stopnia w Środzie oraz 
dzieci z grupy „zerówkowej”, można 

Adam Przybylski, Martyna Zielińska, 
Lena Smuga, Maja Ritter, Adam Ko-
zak, Maja Rybotycka, Ignacy Klofta, 
Agnieszka Grześkowiak, Aleksan-
dra Klofta, Nina Gurzyńska, Mate-
usz Siwek, Maria Jankowiak, Paweł 
Stefaniak, Zofia Jaskuła, Aleksandra 
Piątek, Gabriela Zandrowicz oraz 
laureaci i zdobywcy wielu nagród 
Olga Marusik i Igor Marusik, a tak-
że dobrze zapowiadający się pianista 
z pierwszej klasy Gagik Harutyuny-
an. Nauczyciele do końca roku zapo-

czątku istnienia placówka planowała 
uzyskać uprawnienia szkoły publicz-
nej. Dzięki wielu staraniom, w trze-
cim roku działalności, sukces stał się 
faktem. Dokładnie 22 września 2020 
roku Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego nadało Niepu-
blicznej Szkole Muzycznej I Stopnia 
w Środzie Wielkopolskiej uprawnienia 
szkoły publicznej.
Średzka szkoła muzyczna kształci 
wychowanków w dwóch cyklach. Sze-
ścioletnim – grupy wiekowo młodsze, 

czyli uczniowie w wieku od 6 do 9 lat 
oraz w cyku czteroletnim – grupy wie-
kowo starsze, uczniowie w wieku od 
8 do 16 lat. Uczniowie kształcą się in-
dywidualnie w klasie gitary, skrzypiec 
i fortepianu, w zależności jaki instru-
ment główny wybrali przy zapisie do 
szkoły. Dodatkowo odbywają się także 
zajęcia z instrumentu dodatkowego, 
fortepianu. Uczniowie uczestniczą tak-
że w zajęciach grupowych takich jak: 
kształcenie słuchu, audycje muzyczne, 

rytmika, chór i zespół instrumentalny. 
Oprócz wymienionych zajęć chętni 
uczniowie mogą korzystać z profe-
sjonalnych lekcji śpiewu lub zajęć 
wokalno-aktorskich. Nauka w szkole 
odbywa się popołudniami, by nie koli-
dowała z nauką w szkole podstawowej 
czy średniej. Za naukę w szkole pobie-
rana jest comiesięczna opłata.

Coraz więcej uczniów…
Od początku działalności szkoła cie-
szy się dużym zainteresowaniem. 

Co roku przybywają nowi uczniowie, 
dlatego z każdym nowym rokiem 
powiększa się społeczność szkolna. 
Jak się okazuje, w naszym powiecie 
jest dużo uzdolnionych dzieci i mło-
dzieży, dlatego mimo sytuacji epide-
miologicznej, która niejednokrotnie 
zmusza do kształcenia na odległość, 
nauka zdalna nie zniechęca młodych 
osób i do szkoły sukcesywnie zgłasza-
ją się nowi kandydaci.
By zostać uczniem szkoły, istotna jest 
opinia komisji, która podczas egzami-
nów kwalifikacyjnych sprawdza pre-
dyspozycje kandydatów.
W budynku szkoły prowadzone są tak-
że zajęcia dla dzieci przedszkolnych 
w wieku 5 i 6 lat, czyli „zerówka”. 
Nauka w tej grupie, także indywi-
dualnie na wybranym instrumencie, 
prowadzona jest przez nauczycieli 
szkoły muzycznej i ma na celu przy-
gotowanie przyszłych kandydatów do 
dalszego kształcenia w szkole mu-
zycznej I stopnia.

Co trzeba zrobić, żeby dostać 
się do tej szkoły?
Jak podkreśla dyrektor szkoły J. Ko-
zak, prawie wszystkie dzieci z gru-
py „zerówkowej” podejmują dalszą 
naukę muzyczną w klasie pierwszej 
Niepublicznej Szkoły Muzycznej 
I Stopnia. – To zasługa nie tylko 
uzdolnionych i pracowitych dzieci, 
ale także naszej kadry pedagogicznej, 
która w sposób profesjonalny kształci 
dzieci, motywuje je i potrafi zachęcić 
do dalszej nauki – wskazuje dyrek-
tor. – Ponadto szkoła jest otwarta nie 
tylko na kandydatów z naszego regio-
nu, ale także zaprasza kandydatów 
spoza powiatu średzkiego. Właśnie 
trwa nabór uczniów na rok szkolny 
2021/2022. Dlatego zachęcam i za-
praszam dzieci i młodzież do podjęcia 
nauki w naszej szkole. Podanie i kwe-
stionariusz osobowy można pobrać 
w sekretariacie szkoły lub na stronie 
www.nsmsroda.pl, w dziale „Dla kan-
dydatów”, w zakładce „Rekrutacja”. 
Należy go wypełnić i złożyć osobi-
ście w szkole lub przesłać e-mailem. 
O dacie i godzinie przesłuchania kan-
dydatów powiadomimy telefonicznie 
– dodaje.  GOF/MM

„Nasza szkoła 
rozpoznaje  
i pozwala rozwijać, 
niejednokrotnie 
ukryty talent 
muzyczny” – Joanna 
Marusik
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