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Szkoła realizuje tylko przedmioty muzyczne – bez przedmiotów ogólnokształcących. System nauki jest oparty na indywidual-
nych lekcjach instrumentu głównego (także wokalu) oraz na zajęciach zbiorowych (w grupach kilkuosobowych) z przedmio-
tów ogólnomuzycznych, zespołów wokalno-instrumentalnych, itp. Szkoła przygotowuje instrumentalistów oraz wokalistów do 
działań estradowych (w zakresie muzyki klasycznej oraz rozrywkowej), udziału w przeglądach, konkursach, festiwalach, itp.

INSTRUMENTY, NA KTÓRYCH UCZYMY GRAĆ:
FORTEPIAN (klasycznie, rozrywkowo), KEYBOARD (studio MIDI), PERKUSJA, GITARA (klasyczna, elektryczna, 
basowa), SKRZYPCE, ORGANY (klasyczne), AKORDEON, FLET, SAKSOFON, ZESPOŁY (wokalne, instrumental-
ne), WOKALISTYKA.
Egzamin wstępny lub przesłuchanie wstępne (w zależności od systemu nauczania) są bezpłatne.

>Zerówka muzyczna 
dla najmłodszych muzyczne zabawy
Dla dzieci od 4 roku życia: pierwszy kontakt z muzyką w kilkuosobowych grupach. Zabawy umuzykalniające  
z elementami plastyki, rytmiki oraz gry na instrumentach szkolnych. 
Dla dzieci w wieku 5-6 lat: zajęcia indywidualne z instrumentu (keyboard lub fortepian) oraz zajęcia  
zbiorowe z rytmiki (zabawy ruchowe z elementami zasad muzyki i rytmiki).
>Szkoła umuzykalniająca 
dla każdego wokalisty i instrumentalisty z muzyczną pasją 
Zapraszamy każdego, kto chce nauczyć się śpiewać lub grać na instrumentach dla własnej przyjemności  
i posiada predyspozycje słuchowe. W ramach szkoły umuzykalniającej można wybrać różne systemy kształcenia  
zróżnicowane pod względem liczby godzin tygodniowo. 
DZIAŁ DZIECIĘCY dla dzieci od 7 lat (pełny cykl nauczania 6 lat)
DZIAŁ MŁODZIEŻOWY dla dzieci od 10 lat (pełny cykl nauczania 4 lata)
Przyjęcie do szkoły umuzykalniającej następuje po sprawdzeniu predyspozycji słuchowych kandydatów. 
>Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia 
dla chcących realizować programy publicznych szkół muzycznych poszerzone o elementy muzyki rozrywkowej
System kształcenia opiera się na podstawie programowej oraz ramowych programach nauczania szkół  
muzycznych (w oparciu o rozporządzenia Ministerstwa Kultury) z poszerzeniem o autorskie programy 
w zakresie muzyki rozrywkowej.
Przyjęcie do szkoły odbywa się po pozytywnie zdanym egzaminie wstępnym.  
Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia 
DZIAŁ DZIECIĘCY (pełny cykl nauczania 6 lat)
DZIAŁ MŁODZIEŻOWY (pełny cykl nauczania 4 lata)
>Studium Muzyki Rozrywkowej 
dla przyszłych wokalistów i instrumentalistów estradowych 
Zapraszamy młodzież posiadającą już wcześniejsze przygotowanie muzyczne (w zakresie muzyki klasycznej lub 
rozrywkowej). System kształcenia oparty jest na programach autorskich ze szczególnym akcentem na rozwijanie 
praktycznych umiejętności gry zespołowej na scenie oraz przygotowanie wokalistów i instrumentalistów do festiwali, 
konkursów, przeglądów, itp. Przyjęcie do Studium odbywa się po pozytywnie zdanym praktycznym egzaminie wstęp-
nym. W ramach Studium Muzyki Rozrywkowej można wybrać różne systemy kształcenia zróżnicowane pod względem 
liczby godzin tygodniowo w ramach: DZIAŁU WOKALISTYKI ESTRADOWEJ, DZIAŁU INSTRUMENTALNEGO. 
Zajęcia z wokalistyki oraz instrumentu głównego odbywają się w trybie lekcji indywidualnych. Nauka w Studium 
Muzyki Rozrywkowej trwa trzy lata i kończy się koncertem dyplomowym.   
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rok szkolny 2004/2005
To był rok festiwalowy i związanych z tym sukcesów, które uczniowie 
szkoły osiągali także w przeglądach regionalnych, m.in.: byli laure-
atami IV Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki „Kolorowe nutki” w Sie-
mianowicach Śląskich oraz zwycięzcami II Wojewódzkiego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek w Wielowsi. To był także rok licznych  
– aż 11 – koncertów dyplomowych, m.in.: dyplomu z saksofonu, 
gitary, wokalu i fortepianu.   

luty 2005 
Słuchacze Studium Muzyki Rozrywkowej wystąpili na koncercie  
z okazji jubileuszu 5-lecia Klubu Twórczych Nauczycieli.  
maj/czerwiec 2005
Prywatna Szkoła Muzyczna VENO’S STUDIO wraz z Theodor-Heuss-
Gymnasium w Essen-Kettwig przygotowała Międzynarodowe Warszta-
ty Muzyczne Zabrze – Essen Muzyczny Pomost. Warsztaty miały na 
celu promocję muzyki jako uniwersalnego języka ludzkości  
(H.W. Longfellow) oraz poznanie cząstki wspólnego dziedzictwa kultu-
rowego zjednoczonej Europy. Warsztaty aktywizowały także młodych 
artystów do poszukiwania atrakcyjnego materiału muzycznego pocho-
dzącego z różnych krajów oraz do pracy nad własną aranżacją wybra-
nych utworów. Przede wszystkim stanowiły jednak wspaniałą okazję  
do wymiany doświadczeń. Zabrzańska szkoła gościła 29 osób 
z Essen, które wraz z polską kilkunastoosobową grupą przez 6 dni 
pracowały nad ambitnym repertuarem, m.in. utworami J.S. Bacha, 
W.A. Mozarta czy L. van Beethovena. Zajęcia prowadzili: Maria 
Mohrnann-Messing, Remigiusz Bonk, Andrzej Żelaskiewicz, Dankwar 
Mohrnann oraz Wenancjusz Ochmann. Jednak nie tylko muzyką żyli 
przez te dni młodzi ludzie – zwiedzili także wspólnie m.in. Zabrze  
i Kraków.  Koncert finałowy odbył się w sali kameralnej Domu Muzyki 
i Tańca w Zabrzu. Licznie zgromadzona publiczność mogła posłuchać 
nie tylko klasyków - repertuar przeplatały bowiem utwory musicalowe, 
m.in. I. Bernsteina, jak i współczesne, m.in. Vangelisa czy zespołu 
Metallica. Nie zabrakło także polskich akcentów – koncert zwieńczył 
utwór „Przeżyj to sam” grupy Lombard.

Informatorium

filia szkoły (sekretariat): 
ul. Wolności 311, II piętro, 41-800 Zabrze
e-mail: szkola@venos.pl
sekretariat czynny codziennie od 8.00-16.00

siedziba szkoły: 
ul. św. Teresy 8, 41-807 Zabrze 
tel. 032/777 44 10, fax: 032/777 44 12
nr GG 9076228

>kontakt Prywatna Szkoła Muzyczna VENO’S STUDIO

Prywatna Szkoła Muzyczna II stopnia 
DZIAŁ INSTRUMENTALNY (pełny cykl nauczania 6 lat)
DZIAŁ WOKALNY (pełny cykl nauczania 4 lata) 
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     lat VENO’S STUDIO
      
W drugiej części rocznicowych 
wspomnień wracamy do 
kolejnych trzech lat w historii 
Prywatnej Szkoły Muzycznej, 
a także do miejsca, w którym 
wszystko się zaczęło… 

...Przedszkole 
Katolickie Tęcza 
Od początku swojego istnienia Prywatna Szkoła Muzyczna VENO’S STUDIO 
współpracuje z Katolickim Przedszkolem TĘCZA, które udostępnia swoje 
pomieszczenia jednej z siedzib szkoły. Tu – 10 lat temu – odbyły się pierwsze 
lekcje, mieściła pierwsza szkolna biblioteka muzyczna, tu do dziś rozbrzmie-
wają instrumenty, odbywają się lekcje fortepianu czy umuzykalnienia. 
Tu także co roku organizujemy tradycyjne już koncerty kolęd i końcowo-
roczne, pokazy dyplomowe czy wreszcie koncerty środowiskowe, które 
gromadzą zawsze liczną publiczność. Jubileusz szkoły jest także okazją do 
podziękowania za te wszystkie wspólne lata….  Dyrektor Przedszkola Kato-
lickiego TĘCZA – Ewa Poloczek – wraz ze wspaniałym zespołem współpra-
cowników stworzyła wyjątkowe miejsce, w którym „kiedy dziecko przekracza 
próg przedszkola, towarzyszymy Mu z MIŁOŚCIĄ. Kiedy się bawi stwarzamy 
warunki do zabawy AKTYWNEJ i TWÓRCZEJ. Kiedy poznaje świat dajemy 
możliwości PRZEŻYWANIA, ODKRYWANIA, DOŚWIADCZANIA”. Przedszkole 
powstało w 1997 roku w budynku katechetycznym przy Parafi i św. Teresy 
w Zabrzu, która jest organem prowadzącym przedszkole. To wyjątkowe 
miejsce jest „drugim domem” dla każdego małego człowieka mającego swo-
je radości i marzenia, ale także smutki i problemy.  Przedszkole proponuje 
szereg zajęć dodatkowych m.in.: rytmikę, gimnastykę korekcyjną, zajęcia z 
j.angielskiego, zajęcia taneczne, plastyczne czy – we współpracy z Prywatną 
Szkołą Muzyczną – muzyczne, a także możliwość korzystania z basenu. 
Rozwija także inne zainteresowania dzieci np. poprzez występy krakowskich 
teatrzyków, wyjazdy do ciekawych miejsc, udział w konkursach. Ważnym 
aspektem są wspólne modlitwy, spotkania o tematyce religijnej, uczestnic-
two w Roratach czy wreszcie spotkania z rodzicami i wspólne świętowania 
Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Przedszkole od 2005 roku reali-
zuje ogólnopolski program „Optymistyczne Przedszkole”.

ul. Św. Teresy 8, 41-807 ZABRZE, tel. 032/274-13-89, kom. 0501 54-53-40 
email: nadzieja63@interia.pl 

lata szkoły 2002 – 2005
rok szkolny 2002/2003
Prywatna Szkoła Muzyczna przygotowała interesującą ofertę dla nauczycieli 
– nie tylko muzyki – podnoszenia kwalifi kacji zawodowych w formie letnich 
warsztatów „Keyboard – twój wróg”. Przez dwa tygodnie Wenancjusz 
Ochmann wprowadzał wszystkich zainteresowanych w tajniki zastosowania 
instrumentów elektronicznych w praktyce szkolnej – od obsługi technicznej 
po podstawy pracy w systemie MIDI. Grupą szczególnie zainteresowaną
udziałem w warsztatach byli nauczyciele języków obcych. Pracowali wyko-
rzystując śpiewnik „Jak leci? Śpiewająco!” autorstwa metodyka języka 
niemieckiego Aleksandra Lubiny i Wenancjusza Ochmanna (kompozytora 
muzyki). Publikacja była wielokrotnie prezentowana przez autorów na 
Targach Edukacyjnych, spotykając się zawsze z bardzo dużym zainteresowa-
niem. Sukces warsztatów zaowocował kolejną edycją, która odbyła się latem 
2003 r.

wrzesień 2002
Prywatna Szkoła Muzyczna włączyła się w obchody 80. rocznicy nadania 
praw miejskich miastu Zabrze, m.in. poprzez udział w cyklu koncertów 
„Grające ulice”. Mieszkańcy Zabrza mogli posłuchać uczniów i słuchaczy 
szkoły na scenie przy ul. Piastowskiej, na której występowali także: Kwintet 
Koncertmistrzów Filharmonii Śląskiej, Da Camera – Filharmonia Zabrzańska, 
Kwintet Instrumentów Blaszanych „Silesian Brass”. Mistrzowskie wykonania 
profesjonalnych muzyków były cenną inspiracją dla rozpoczynających swoją 
artystyczną drogę młodych adeptów szkoły. 

grudzień 2002
Dyrektor i właściciel Prywatnej Szkoły Muzycznej VENO’S STUDIO 
Wenancjusz Ochmann otrzymał nagrodę Wydziału Kultury UM 
Zabrze w uznaniu działalności w zakresie edukacji kulturalnej wśród 
młodzieży, a zwłaszcza upowszechniania kultury muzycznej rozwija-
jącej uzdolnienia artystyczne zabrzańskiej młodzieży, (…) za udział 
w organizowaniu warsztatów muzycznych, przybliżających młodzieży 
współczesną muzykę estradową, a także przygotowanie młodych za-
brzan biorących z powodzeniem udział w ogólnopolskich konkursach 
muzycznych.

grudzień 2002
Szkoła włączyła się, po raz kolejny, w działania lokalne i regionalne uczestni-
cząc (muzycznie) w różnych uroczystościach i spotkaniach, m.in. występując 
kilkakrotnie na Gali Honorowych Dawców Krwi.
styczeń 2003
Uczniów i słuchaczy VENO’S STUDIO nie mogło zabraknąć na Finałach 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Udział w kilku edycjach dał 
młodzieży nie tylko satysfakcję z muzykowania i radość z włączenia się do 
ogólnopolskiej, ważnej społecznie akcji, ale także możliwość występowania 
w ciekawych miejscach (m.in. w podziemiach Skansenu Górniczego Królowa 
Luiza) czy wymiany doświadczeń z twórcami reprezentującymi różne gatunki 
muzyczne. 

rok szkolny 2003/2004
grudzień 2003 
Centrum Kultury Alternatywnej „Wiatrak” to ważne miejsce na 
kulturalnej mapie Zabrza. Ciekawe koncerty, gromadzące fanów muzyki nie-
zależnej, wyrobiły sobie renomę nie tylko wśród zabrzańskiej publiczności. 
Na scenie „Wiatraka” swoje miejsce znaleźli także słuchacze Studium Muzyki 
Rozrywkowej. Koncert piosenek zimowych w ich wykonaniu zgromadził 
w śnieżny, grudniowy wieczór liczną publiczność. 

grudzień 2003 
Uczniowie szkoły wzięli udział w tradycyjnym muzycznym świątecznym 
spotkaniu w Ośrodku Wychowawczym Sióstr Boromeuszek w Za-
brzu, występując razem z Katedralnym Chórem Chłopięcym z Gliwic. 

kwiecień 2004
Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka to 
największy i najbardziej znany zabrzański przegląd twórczości młodych 
pasjonatów teatru, tańca i muzyki. Pierwszy Festiwal pod nazwą „Przegląd 
Zespołów Artystycznych” odbył się w 1952 roku. Z upływem lat zmieniały 
się jego nazwa, kształt, termin, lecz idea pozostawała ta sama. W 1992 r. 
nadano Festiwalowi imię Norberta Kroczka – zasłużonego twórcy zabrzań-
skiej kultury. Pomysłodawcą i pierwszym organizatorem Festiwalu był Wła-
dysław Rzeszowski – wieloletni dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2. 
Z tą postacią łączą się losy założycieli Prywatnej Szkoły Muzycznej – był 
przyjacielem rodziny, a Anna i Wenancjusz Ochmannowie otrzymali od niego 
niezwykły prezent ślubny – specjalnie skomponowany na tę okoliczność 
utwór. Uczniowie i słuchacze szkoły właściwie co roku biorą – zawsze z suk-
cesami – udział w Festiwalu. Tym razem uczestniczyli w koncercie z okazji 
50. edycji Festiwalu.  

czerwiec 2004 
Koniec roku obfi tował nie tylko w koncerty, czyli tradycyjną prezentację 
postępów i osiągnięć uczniów szkoły. Liczną publiczność zgromadziły także 
uroczyste rozdania dyplomów. Tradycją szkoły jest, iż dyplomantom 
w koncercie podsumowującym ich dorobek towarzyszą zawodowi muzycy. 
Szczególnie interesujący był koncert dyplomowy Mirelli Prusko, który 
odbył się w Dzielnicowym Domu Kultury w Kończycach. Zagrali tam m.in.: 
Steve Logan (nieżyjący już amerykański basista jazzowy, który występował 
u boku takich gwiazd jak Aretha Franklin, David Sanborn, John Scofi eld 
czy Hiram Bullock, a w Polsce grał z Jarosławem Śmietaną, Krzysztofem 
Zawadzkim czy Joachimem Menclem; jego nazwiskiem były sygnowane 
gitary basowe fi rmy Mayones z serii SLOGAN), Kamil Kuźnik (wokalista, 
kompozytor, autor tekstów, absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywko-
wej Akademii Muzycznej w Katowicach, od 1999 r. śpiewa w zespole Maryli 
Rodowicz, współpracuje także z innymi najlepszymi polskimi muzykami) czy 
Katarzyna Chojnacka (absolwentka Wydziału Teorii i Kompozycji AM 
w Katowicach, nauczycielka w klasie fortepianu w Prywatnej Szkole Muzycz-
nej VENO’S STUDIO, obecnie studiuje w renomowanym watykańskim Pon-
tifi cio Istituto di Musica Sacra i jest właścicielką prywatnej szkoły muzycznej 
we Włoszech). Koncert przygotowała Katarzyna Kupiec, opiekunka 
dyplomantki, nauczycielka w klasie wokalu Studium Muzyki Rozrywkowej.
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 Przedszkole 

Na scenie „Wiatraka” swoje miejsce znaleźli także słuchacze Studium Muzyki 

czerwiec 2004 
Prywatna Szkoła 
Muzyczna uczciła swoje 
5-lecie działalności wy-
daniem pierwszej płyty 
„Jest muzyka”.


