„Muzyka - to początek i koniec wszelkiej mowy.”
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Szanowna Pani Dyrektor,
Szanowni Nauczyciele i Uczniowie,
Szanowni Absolwenci, Szanowni Państwo
serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w obchodach 45-lecia Państwowej
Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bielsku Podlaskim. Niestety, obowiązki parlamentarne
i rządowe spowodowały, że nie mogę osobiście uczestniczyć w tej ważnej dla całej
społeczności szkolnej uroczystości. Pragnę więc tą drogą przekazać najszczersze życzenia
i kilka słów okolicznościowej refleksji.
Składam Pani Dyrektor, Nauczycielom, Uczniom i ich Rodzicom oraz
pracownikom administracyjnym Szkoły wyrazy szczerego uznania za osiągnięcia
edukacyjne w dziedzinie kształcenia muzycznego, dzięki którym zajmuje ona od wielu lat
ważne i godne miejsce na mapie oświatowej Bielska Podlaskiego i całego regionu.
Sprawia to satysfakcję całej społeczności szkolnej i powoduje, że uczniowie oraz
absolwenci Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bielsku Podlaskim mogą być dumni z wyboru
i ukończenia znakomitej placówki edukacyjnej o bogatych tradycjach.
Dzisiejsze jubileuszowe spotkanie, podczas którego świętujemy 45-lecie powstania
i działalności Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bielsku Podlaskim jest doskonałą okazją nie
tylko do podsumowania tego, co było, ale również spojrzenia w przyszłość. W ciągu
minionych 45 lat Szkoła wykształciła kilkuset absolwentów, którzy w jej murach
doskonalili umiejętność gry na instrumentach, zdobywali wiedzę o historii muzyki,
poznawali tajniki powstawania kompozycji, ale także pogłębiali swoją muzyczną i ludzką
wrażliwość. Muzyka stanowi przecież jeden z najbardziej uniwersalnych języków
ekspresji najważniejszych ludzkich doświadczeń, a duchowa potrzeba kontaktu ze sztuką
i kulturą świadczy o wrażliwości estetycznej człowieka. Muzyka i śpiew rozwijają
wyobraźnię oraz pozwalają lepiej zrozumieć humanistyczny wymiar naszego życia. Jako
nauczyciel i polonista jestem głęboko przekonany, że dzięki muzyce człowiek staje się
lepszy, piękno bowiem nierozerwalnie łączy się z dobrem.

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Bielsku Podlaskim pozwala na tak
wspaniały rozwój swoich uczniów dzięki znakomicie wykształconej i przygotowanej
merytorycznie kadrze pedagogicznej. W procesie kształcenia muzycznego niezwykle
istotne jest zaangażowanie nauczyciela, które polega m. in. na poznaniu talentów każdego
z uczniów oraz rozbudzeniu w nich wrażliwości muzycznej. Szczególnie ważne jest to na
początku drogi kształcenia każdego ucznia, który powinien na tym etapie doświadczać
silnego, pozytywnego kontaktu z muzyką. Zafascynowanie światem dźwięków, a później
mobilizacja do systematycznej, ciężkiej i czasochłonnej pracy to rola nauczyciela szkoły
muzycznej. Dzisiejsza uroczystość to znakomita okazja, aby spojrzeć na dorobek Szkoły
i złożyć Państwu – jej nauczycielom – wyrazy uznania oraz wdzięczności za cierpliwość
i trud w codziennej pracy, bez których dzieło Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bielsku
Podlaskim nie byłoby tak okazałe.
Z głębi serca życzę całej społeczności Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bielsku
Podlaskim kolejnych lat owocnej pracy i dalszych sukcesów. Niech placówka ta przez
kolejne lata kontynuuje swoje dzieło oparte na twórczym, nowatorskim, ale także
czerpiącym z tradycji nauczaniu, tak aby jej absolwenci kochając muzykę byli znakomicie
przygotowani do podjęcia nauki na wyższych szczeblach szkolnictwa artystycznego.
Dziękuję wszystkim kolejnym dyrektorom, nauczycielom, pracownikom oraz
osobom, które swą pracą wspierały i wspierają działalność edukacyjną i artystyczną
Szkoły za Wasz wysiłek i wkład we wspólne dobro, jakim jest Szkoła Muzyczna I Stopnia
w Bielsku Podlaskim.

Z wyrazami szacunku, uznania i solidarności

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Jarosław Zieliński

Warszawa, 26 października 2017 roku
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa
Biura Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego
16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 32, tel. (87) 566 55 48
15-062 Białystok, ul. Warszawska 13/5, tel. (85) 653 77 69
16-300 Augustów, ul. Młyńska 20/6, tel. (87) 644 57 73
16-500 Sejny, ul. J. Piłsudskiego 28, tel. (87) 565 66 04

e-mail: jaroslaw.zielinski@sejm.pl

www.jaroslawzielinski.pl

