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PSM stuknęło 20 lat
22.06.2012.

CHOSZCZNO Państwowa Szkoła Muzyczna im. I. J. Paderewskiego obchodzi w tym roku 20-lecie. Na
koncercie finałowym gratulacje i życzenia głównie zbierali pedagodzy i uczniowie. Dyrektor
WŁODZIMIERZ KUBACKI odznaczony został srebrnym medalem &bdquo;Gryf Zachodniopomorski&rdquo;.

Ci, którzy mieli okazję obejrzenia folderu wydanego z okazji 20-lecia
szkoły doskonale wiedzą, że oficjalne otwarcie Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Choszcznie miało miejsce 5 maja 1992 roku. Tam też
wyczytamy, że już nieco wcześniej ta placówka była filią gorzowskiej
PSM. Dziś wielokrotnie podkreślano, że to jedyna instytucja oświatowa w
naszym powiecie, która zajmuje się kształceniem artystycznym dzieci i
młodzieży. Wielokrotnie też powtarzano, że jej pierwsze lokum mieściło
się przy ul. Bohaterów Warszawy, a obecne (po byłym przedszkolu przy ul.
Mur Południowy) stanowi jeden z najpiękniejszych tego typu obiektów w
regionie. Podobną opinię wyraził także starszy wizytator WALDEMAR
OGRODNICZAK, który w imieniu ministra kultury wręczył nagrody dla:
JANINY ROBAK, ZDZISŁAWA RAKOWSKIEGO, WŁODZIMIERZA KUBACKIEGO, ALINY
DĄBROWSKIEJ i EWY KUBIAK-KUBACKIEJ. Skoro już jesteśmy przy
wyróżnieniach, to obowiązkowo należy wspomnieć, że na wniosek
Towarzystwa Miłośników Ziemi Choszczeńskiej srebrnym &bdquo;Gryfem
Zachodniopomorskim&rdquo; odznaczony został W. Kubacki, natomiast pamiątkowymi
medalami &bdquo;Zasłużony dla powiatu choszczeńskiego&rdquo; uhonorowani zostali:
STEFAN MAŁECKI, Z. Rakowski, J. Robak, i A. Dąbrowska.

O dokonaniach szkoły, uczniów i pedagogów na naszej stronie pisaliśmy
wiele razy jednakże należy podkreślić, że do najsłynniejszych
wychowanków tej placówki należy SZYMON WYRZYKOWSKI, który obecnie jest
dyrektorem i dyrygentem artystycznym Chóru Akademickiego im. Szyrockiego
ZUT w Szczecinie. Dodajmy też, że przy tej placówce od 18 lat działa
młodzieżowe studium plastyczne, które przygotowuje uczniów do egzaminów
do szkół i uczelni plastycznych.
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Z okazji 20-lecia PSM

Muzyczna misja
&bdquo;Z muzyką powinno być właśnie tak jak z życiem: i dobrze, i źle, i
poważnie i śmiesznie.&rdquo; &ndash; ta myśl Jerzego Waldorfa nie potrzebuje
komentarza, jednakże w sposób dobitny podkreśla, że melodia, piosenka,
nuty czy instrumenty, razem czy osobno stanowią jeden z najważniejszych i
najmilszych sercu elementów naszego życia. Od 20 lat SPOŁECZNOŚĆ
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ im. Ignacego Jana Paderewskiego w Choszcznie
przynosi nam nie tylko chwile radości, relaksu czy zapomnienia, ale
przede wszystkim wpływa na nasze postawy moralne, uczucia, życie
umysłowe, kształtuje nasze podejście do sztuki i uczy wrażliwości
artystycznej. Chciałbym żebyście poczuli satysfakcję z muzycznej misji,
którą konsekwentnie realizujecie w naszym otoczeniu. Właśnie w imieniu
tego otoczenia, w imieniu mieszkańców Gminy Choszczno życzę by ten
jubileusz otworzył Wam następne, jeszcze piękniejsze karty w historii
szkoły, a Wasza praca przynosiła jeszcze więcej sukcesów i zadowolenia.

Burmistrz Choszczna
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