Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, tel./fax 089-751-29-84,
e-mail: psmketrzyn@poczta.onet.pl KRS-0000490169, REGON:281560110

Miło nam poinformować, że z dniem 22 stycznia 2014 r. rozpoczęło działalność
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kętrzynie. Grupa osób
składająca się przede wszystkim z rodziców i pracowników Szkoły Muzycznej postanowiła
podjąć działania zmierzające do udzielenia szerokiej pomocy w edukacji artystycznej dzieci
i młodzieży z powiatu kętrzyńskiego.
Celem Stowarzyszenia jest:
1.
Propagowanie kultury muzycznej w środowisku
2.
Inspirowanie i organizowanie działań na rzecz podniesienia standardów nauczania
w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Kętrzynie;
3.
Wspomaganie tworzenia warunków dla rozwoju artystycznego uczniów, nauczycieli
Szkoły i członków Stowarzyszenia;
4.
Inicjowanie i organizowanie koncertów, festiwali, spotkań muzyków różnych
specjalności, seminariów, wykładów, warsztatów i kursów muzycznych;
5.
Prezentowanie i upowszechnianie dorobku artystycznego uczniów Szkoły w kraju i za
granicą;
6.
Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji środowisk szkolnego i
lokalnego;
7.
Organizowanie współpracy międzynarodowej poprzez podejmowanie i utrzymywanie
kontaktów z pokrewnymi instytucjami za granicą;
8.
Organizowanie wyjazdów na festiwale, koncerty, kursy i inne imprezy muzyczne;
9.
Wspieranie realizacji dydaktycznych i artystycznych programów nauczania Szkoły;
10.
Wspieranie działań Szkoły w organizacji imprez i uroczystości związanych z jej
działalnością.
11.
Współpraca i aktywność w środowisku osób niepełnosprawnych i starszych. Integracja
środowisk z wykorzystaniem dostępnych form pomocy.
Do władz Stowarzyszenia I kadencji wybrani zostali:
Zarząd w składzie:
1. Mikołaj Kisły – prezes,
2. Aneta Dudzińska – zastępca prezesa,
3. Anna Raube – skarbnik,
4. Iwona Rudź – członek,
5. Marzena Targońska – członek,
Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Mariusz Bieniek – przewodniczący,
2. Agnieszka Piskorz – zastępca przewodniczącego,
3. Anna Korzeniewska – członek,

Państwowa Szkoła Muzyczna w Kętrzynie jest jedną z nielicznych placówek w kraju
i jedyną w naszym powiecie realizującą zadania w obszarze najistotniejszego dorobku
ludzkości, jakim jest dziedzictwo kulturowe. Wkład muzyki w dzisiejszy kształt
funkcjonowania społecznego jest nieoceniony. Szkoła muzyczna jest podstawowym
i
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uwrażliwienie

młodego

człowieka

i wprowadzenie go w świat muzyki. Ten świat dodaje całej tęczy barw szarej rzeczywistości
dnia codziennego każdemu z nas, uwikłanego w sieć obowiązków w pracy i poza nią.
Zapraszamy wszystkich ludzi wrażliwych na muzykę i tych, którym na sercu leży
wspieranie rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży do szerokiej współpracy. Współpraca ta
może przybrać formę aktywnego udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez
Stowarzyszenie, jako członkowie tej organizacji lub osoby wspierające, propagowania naszej
działalności, czy też wsparcia finansowego lub materialnego. Za okazaną pomoc i życzliwość
z góry dziękujemy.
Zakładka

strony

internetowej

będzie

sukcesywnie

uzupełniana.

Osobom

zainteresowanym wszelkich dodatkowych informacji udzieli Pani Anna Raube z sekretariatu
Państwowej Szkoły Muzycznej I st.

