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Z okazji Jubileuszu 75-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
im. F. Chopina w Kłodzku
składamy

Pani Dyrektor, wszystkim Pedagogom i Pracownikom Szkoły
serdeczne gratulacje i słowa uznania.
Jubileusz szkoły to czas wyjątkowy, niesie wiele wspomnień,
oczekiwań i nadziei na przyszłość. Jest to także okazja,aby cieszyć się z sukcesów
artystycznych uczniów i kilku pokoleń absolwentów,
którzy stawiali tutaj swoje pierwsze kroki w muzyce.
W ciągu siedemdziesięciu pięciu lat mury szkoły opuściło wielu uzdolnionych
dzieci. Ogromna w tym zasługa Pedagogów uczących wytrwałości oraz solidnej
pracy, a także dostrzegających indywidualne zdolności
i potrzeby swoich uczniów.
Dziękujemy byłym i obecnym Pedagogom za trud włożony w wychowanie
młodego pokolenia muzyków.
Wszystkim Pedagogom życzymy dalszych muzycznych osiągnięć, sukcesów
zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.
W imieniu wszystkich uczniów

Lena Wióra – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Rys. Marta Kustra z kl. gitary p. Witolda Kozakowskiego, Anna Kustra z kl. fortepianu p. Angeliki Strzygockiej

Pięciolinia

Warto wiedzieć
W związku z czasowym zamknięciem muzeów, filharmonii, oper, teatrów i
bibliotek, Instytucje kultury przygotowały bogatą ofertę umożliwiającą
wirtualny kontakt z muzyką, sztuką i innym pięknem.
Warto skorzystać z oferty on-line!
Źródło:
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci
Nasza propozycja – to podróż do Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie,
w którym można m.in. obejrzeć piękną wystawę pt.

Fortepiany czasów Chopina
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Fortepian skrzydłowy o numerze seryjnym 16000, pochodzący z renomowanej
pracowni angielskiej, której właściciele wprowadzili wiele udoskonaleń w
konstrukcji fortepianu zarówno stołowego, jak i skrzydłowego.
Fortepian skrzydłowy o numerze seryjnym 16000, pochodzący z renomowanej
pracowni angielskiej, której właściciele wprowadzili wiele udoskonaleń w
konstrukcji fortepianu zarówno stołowego, jak i skrzydłowego. Oryginalnie
zamówiony w firmie John Broadwood & Sons przez George’a Wildesa z
Manchesteru. Instrument fornirowany palisandrem, model pie-crust („skórka”).
Prostostrunny z ramą półmetalową z 6 wspornikami. Mechanika angielska
repetycyjna o pojedynczym działaniu, tłumiki górne z kontrklawiaturą. Zakres
klawiatury C1–f4 – 6½ oktawy, 2 pedały – podnośnik tłumików i una corda.
Według archiwów firmy naprawiany dwukrotnie w 1855 roku. Fryderyk Chopin
grał na podobnym instrumencie podczas Koncertu Gentlemanów 28 sierpnia
1848 roku. Fortepian w pełni odrestaurowano i przywrócono jego pierwotną
sprawność techniczną jako instrumentu koncertowego. Zakupiony w 2014 roku
przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, obecnie znajduje się w Domu
Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.
Żródło:
https://muzyka.nifc.pl/pl/fortepiany
Zachęcamy do zapoznania się z całą wystawą!
Red. Pięciolinii

Wydarzenia z życia szkoły
Zdalne nauczanie
Nauczanie zdalne to trudny okres dla wszystkich uczniów, w tym uczniów szkoły
muzycznej. Trudności może sprawiać właściwie wszystko, m. in. słabe łącza internetowe,
nie nastrojony instrument, a nawet młodsze rodzeństwo. Nigdy nie mamy także całkowitej
pewności, czy dany uczeń nie odrabia zadań domowych na lekcji. Czasami nawet uczniowie
potrafią zapomnieć o lekcji i się nie połączyć. Często spotykamy się także z odejściem
ucznia od komputera tuż po sprawdzeniu obecności, co przyczynia się do zabrania czasu
innym uczniom. Sama uważam, że nauczanie stacjonarne było o wiele bardziej komfortowe
od lekcji zdalnych i ciężko mi się przyzwyczaić do tego trybu nauki. Wszyscy bardzo
tęsknimy za lekcjami w szkole i mamy nadzieję, że szybko powrócimy do normalności.

Łucja Milczarek
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Wolimy chodzić do szkoły, niż mieć lekcje online. Na teorii jest często słabe połączenie i
czasem kogoś wyrzuca. Ale fajnie jest zobaczyć panią i innych.

Anna i Marta Kustra

Rys. Marta Zawadzka z kl. fortepianu p. Anny Bartkiewicz - Brzozowskiej

102 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez
Polskę
Z okazji Narodowego Święta Odzyskania
Niepodległości przez Polskę uczniowie z naszej szkoły pod
opieką swoich nauczycieli zagrali on-line utwory takie jak:
Przybyli ułani pod okienko, My, pierwsza brygada, Pierwsza
kadrowa i inne.
W tym trudnym czasie, kiedy edukacja we wszystkich
szkołach odbywa się zdalnie, powstał z nagrań utworów
dzieci piękny film autorstwa p. Tomasza Brusińskiego,
Rys. Marta Kustra z kl. gitary
połączony z prezentacją multimedialną o tematyce
p. Witolda Kozakowskiego
niepodległościowej przygotowaną przez p. Iwonę Sonkę.
Świetne przygotowanie uczniów, zaangażowanie nauczycieli i
nowoczesne środki multimedialne pozwoliły uczcić naszej szkole tak ważną dla narodu datę
11 listopada, kiedy po 123 latach niewoli Polska odzyskała Niepodległość. Muzyka odgrywa
ważną rolę w kształtowaniu świadomości i tożsamości narodowej. To właśnie te niezwykłe
pieśni patriotyczne podtrzymywały w naszym narodzie nadzieję na wolność i zapalały do
walki. Występy młodych artystów zapowiedziała p. Dyrekor Małgorzata Panek –Kiszczak.
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Zaprezentowali się m.in. akordeoniści z klasy p. Tomasza Brusińskiego, a byli to: Wiktor
Styrkacz, który zagrał utwór: Na Nowej Górze. Gabriel Charęza, który wystąpił z utworem:
Przybyli ułani pod okienko, Stanisław Wróblewski zagrał Czerwone maki pod Monte
Cassino i w duecie utwór: My, pierwsza brygada zagrali Oskar Gałęski i Bartosz Czelnik. Z
klasy fletu p. Bożeny Adamskiej wystąpili: Lena Habdas z utworem Ułani i dziewczyna,
Lena Kancelarz zagrała Ostatni Mazur, F. Tymolski, Zofia Mazurkiewicz zaprezentowała
Pierwszą kadrową. Natomiast z Tańcem Polskim wystąpili w duecie fortepianowym pod
opieką p. Angeliki Strzygockiej uczniowie: Magdalena i Kornel Bartlewscy.
Piękne wykonanie utworów zostało docenione przez bardzo liczną publiczność, ponieważ
film doczekał się ponad pół tysiąca odsłon na szkolnej stronie facebboka. Taka duża
oglądalność i pozytywne opinie potwierdzają ogromną rolę edukacji muzycznej w naszym
regionie.

Duet akordeonowy w składzie: Oskar Gałęski, Bartosz Czelnik, z kl. Akordeonu p. Tomasza Brusińskiego,
Duet fortepianowy: Magdalena Bartlewska z kl. Fortepianu p. Angeliki Strzygockiej i Kornel Bartlewski z kl.
wiolonczeli p. Zbigniewa Szuby.

Lena Habdas, z kl. fletu p. Bożeny Adamskiej, Gabriel Charęza, z kl. akordeonu p. Tomasza Brusińskiego, Lena
Kancelarz z kl. fletu p. Bożeny Adamskiej, Wiktor Styrkacz z kl. akordeonu p. Tomasza Brusińskiego, Zofia
Mazurkiewicz z kl. fletu p. Bożeny Adamskiej.

Red. Pięciolinii
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„Pociąg do wolności”
Uczniowie z PSM I st. w Kłodzku cieszą się dużym uznaniem również poza szkołą
muzyczną i prezentują swoje umiejętności w środowisku lokalnym. Z okazji 102 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez Polskę, młodzi akordeoniści z klasy p. Tomasza
Brusińskiego wystąpili w filmie pt. „Pociąg do wolności”, który powstał w Szkole
Podstawowej nr 3 i jest dostępny na stronie
https://www.facebook.com/sp3klodzko/?rf=1675467099407895.
Z utworem Na Nowej Górze wystąpił Wiktor Styrkacz, natomiast w duecie utwór: My,
pierwsza brygada zagrali: Oskar Gałęski i Bartosz Czelnik. Film autorstwa p.
Magdaleny Bloch i p. Kamili Drofiszyn zyskał duża popularność i jest dostępny na stronie
internetowej szkoły: https://www.facebook.com/sp3klodzko/?rf=1675467099407895.
Zachęcamy do obejrzenia go!

Red. Pięciolinii

Wywiady
Z okazji Jubileuszu 75 – lecia naszej szkoły Redakcja Pięciolinii poprosiła
Panią Dyrektor Małgorzatę Panek – Kiszczak, aby odpowiedziała na kilka pytań.
Wywiad przygotowała Natalia Basak z kl. VI.
Natalia: Od kiedy Pani Dyrektor pracuje w naszej szkole i pełni funkcję Dyrektora?
Pani Dyrektor Małgorzata Panek – Kiszczak: Dzień dobry, zanim odpowiem na wszystkie
pytania chcę Wam bardzo podziękować za zaproszenie do wywiadu. Jest mi niezmiernie
miło z tego powodu i czuję się naprawdę wyróżniona.
Pracę w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Kłodzku, rozpoczęłam we wrześniu 1994
r. jako nauczyciel kształcenia słuchu i audycji muzycznych w klasach IV – VI cyklu
sześcioletniego. Była to moja pierwsza praca związana z nauczaniem dzieci i młodzieży w
szkole muzycznej I st., więc początkowo sama uczyłam się zawodu nauczyciela, zdobywałam
wiedzę metodyczną i doświadczenie. Bardzo miło i z rozrzewnieniem wspominam ten czas.
Od września 2007 roku pełnię funkcję dyrektora naszej szkoły, ale oprócz tego nadal
uczę jak wiecie przedmiotów teoretycznych.
Natalka: Jaki zawód chciała Pani wykonywać, gdy była Pani w naszym wieku?
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Pani Dyrektor Małgorzata Panek – Kiszczak: O ile dobrze pamiętam, chciałam zostać
pianistką. Chętnie ćwiczyłam na fortepianie zadane mi utwory, ale też bardzo
lubiłam tworzyć na ten instrument własne kompozycje, a także piosenki do
autorskich tekstów z akompaniamentem fortepianu. W szkole średniej moim głównym
instrumentem stała się gitara i coraz poważniej myślałam o kompozycji, jako
przyszłym zawodzie.
Natalka: Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy?
Pani Dyrektor Małgorzata Panek –
Kiszczak: Lubię ludzi. Wiele radości daje mi
kontakt z dziećmi i młodzieżą taką jak Wy,
utalentowaną muzycznie, dla których muzyka
jest wspaniałym światem zaczarowanym w
dźwięku, który pragną odkrywać. Niezwykłe
jest móc obserwować rozwój młodych talentów
i wspierać je w tym procesie wzrastania.
Jako dyrektor placówki artystycznej, staram się
dbać o jej rozwój w każdym aspekcie i cieszę
bardzo, kiedy uda mi się wzbogacić naszą
szkołę o nowe instrumenty, nuty czy sprzęt
elektroniczny, ale najbardziej rośnie mi serce,
gdy nauczyciele naszej szkoły osiągają
wspaniałe sukcesy artystyczne w pracy ze
swoimi uczniami.
Natalka: Czy to ciężka i stresująca praca?
Pani Dyrektor Małgorzata Panek –
Pani Dyrektor Małgorzata Panek – Kiszczak
Kiszczak: Na pewno bardzo odpowiedzialna.
Sprawuję nadzór
pedagogiczny nad funkcjonowaniem całej placówki zarówno od strony
administracyjnej jak i dydaktyczno-wychowawczej. Staram się wywiązywać ze swoich
obowiązków jak najrzetelniej i to może powodować czasem stres, ale praca, którą się lubi
nie jest pracą tylko przyjemnością…
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Natalka: Szkoła bardzo dużo zawdzięcza Pani dokonaniom, czy chciałby Pani jeszcze
wprowadzić jakieś nowe rozwiązania?
Pani Dyrektor Małgorzata Panek – Kiszczak: Chciałabym przywrócić do życia chociaż
jeden konkurs z kilku, które kiedyś przez wiele lat funkcjonowały w naszej szkole i cieszyły
się ogromnym uznaniem i zainteresowaniem wśród uczniów i pedagogów szkół muzycznych z
całej Polski. Szkole artystycznej potrzebne jest choćby jedno takie przedsięwzięcie, które
dopełnia jej działalność edukacyjno-kulturalną i podnosi rangę w życiu kulturalnym
społeczności lokalnej. Ponadto myślałam jeszcze o zakupie nowych instrumentów i
wygłuszeniu niektórych sal lekcyjnych, ale nie wiele już uda mi się z tych planów
zrealizować, gdyż funkcję dyrektora szkoły będę pełnić już tylko do końca grudnia 2020 r.
Natalka: Jak Pani sobie radzi z taką duża ilością obowiązków?
Pani Dyrektor Małgorzata Panek – Kiszczak: Myślę, że receptą na sprostanie wszystkim
obowiązkom jakie niesie życie, jest dobra organizacja pracy i dobrze zaplanowany czas, w
którym wszystko ma swoje miejsce. Ważna jest także umiejętność delegowania niektórych
zadań na swoich współpracowników, zarówno w sferze administracji jaki dydaktyki.
Natalka: Jak oceniłaby Pani pracę uczniów podczas zdalnego nauczania?
Cóż, wszystkich nas, zarówno dzieci jak i dorosłych zaskoczyła w marcu ubiegłego roku, ta
niecodzienna sytuacja związana z pandemią COVID 0 19. Wszyscy musieliśmy się w niej na
nowo zorganizować i odnaleźć. Jedni lepiej,
a drudzy trochę gorzej. Myślę, że ogólnie
rzecz biorąc uczniowie naszej szkoły stawili dzielnie czoła temu niełatwemu przecież
wyzwaniu dając temu wyraz, chociażby podczas występów i koncertów klasowych online.
Wspaniale także udzielali się podczas akcji rekrutacyjnej w maju i czerwcu ubiegłego roku,
kiedy to w każdej specjalności przygotowane zostały filmiki uczniowskie zachęcające nowych
kandydatów do nauki gry na instrumencie w naszej szkole. W tym roku już jesteśmy bardziej
doświadczeni i przygotowani do tego typu nauczania, mamy wypracowane metody pracy z
uczniami i myślę, że uczniowie coraz lepiej sobie radzą z wirtualną nauką.
Natalka: Jak Pani spędza czas wolny od pracy?
Pani Dyrektor Małgorzata Panek – Kiszczak: Na łonie natury. Uwielbiam przyrodę i
świeże powietrze.
Natalka: Jaką porę roku lubi Pani najbardziej?
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Pani Dyrektor Małgorzata Panek – Kiszczak: Lubię wszystkie, bo każda ma swój
niepowtarzalny urok, ale chyba najbardziej jednak lato, gdyż uwielbiam ciepłe, słoneczne
dni i wypoczynek nad wodą.
Natalka:- Czy lubi Pani zwierzęta? Czy ma Pani jakieś ulubione?
Bardzo, to przecież nasi „bracia mniejsi” – jak mawiał Św. Franciszek z Asyżu. Uwielbiam
koty, a osobiście jestem posiadaczką dwuletniej kotki - Cecylii.
Natalka: Jakie cechy u ludzi lubi Pani, a jakie nie toleruje?
Pani Dyrektor Małgorzata Panek – Kiszczak: Lubię szczerość, prawdomówność
i konstruktywną krytykę, pozytywne myślenie i poczucie humoru, a nie lubię pesymizmu,
lenistwa i głupoty.
Natalka: Czy Pani Dyrektor ma swój ulubiony zespół, wykonawcę, kompozytora?
Pani Dyrektor Małgorzata Panek – Kiszczak: W zasadzie lubię słuchać rozmaitych
gatunków muzyki, byleby była ona na wysokim poziomie artystycznym. Gdybym miała
wskazać zespół, to mam sentyment do grupy GENESIS założonej w latach 60-tych XX
wieku, z wokalistą Peterem Gabrielem, a później Philem Collinsem, ulubiony wykonawca to
STING, a jeśli chodzi o kompozytora, to już dużo trudniejszy wybór - na pewno wysoce
cenię sobie muzykę J. S. Bacha, W. A. Mozarta, Fryderyka Chopina, Wojciecha Kilara czy
muzykę filmową Ennio Morricone. Nie potrafię wybrać, bo na przestrzeni kilku stuleci
tworzyli wybitni kompozytorzy, których genialne dzieła wciąż zachwycają i mimo upływu
czasu są wciąż aktualne.
Natalka: Co chciałaby Pani szczególnego powiedzieć uczniom w 75 - Rocznicę powstania
szkoły?
Pani Dyrektor Małgorzata Panek – Kiszczak: Piękny Jubileusz 75lecia istnienia Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kłodzku, jest okazją do wspomnień
i podsumowań. Na przestrzeni wielu lat działalności, szkoła może poszczycić się
wspaniałymi osiągnięciami artystycznymi swoich pedagogów, absolwentów i aktualnie
uczących się w niej dzieci i młodzieży. To zobowiązuje nas, i kolejne młode pokolenia,
do kontynuacji dobrych tradycji tej placówki i pielęgnowania jej bogatej
działalności artystycznej.
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Życzę Wam wspaniałego rozwoju umiejętności muzycznych oraz wielu sukcesów i osiągnieć
artystycznych w grze na instrumencie, a także pięknego czasu spędzonego w kłodzkiej szkole
muzycznej, który na pewno zaowocuje
w dorosłym życiu.
Dziękuję Pani Iwonie Sonce za wzorową opiekę na samorządem szkolnym, a Tobie za
intersujące pytania.
Dziękuję Pani Dyrektor Małgorzacie Panek – Kiszczak za rozmowę i życzę powodzenia
na nowym stanowisku - wizytatora szkół artystycznych regionu dolnośląskiego, jakie
obejmuje Pani od 1 stycznia 2021 r.

Natalia Basak kl. VI

Książki z naszej biblioteki
„Pieśń nieśmiertelna”, to książka dostępna od
niedawna w bibliotece szkolnej, którą polecamy w tym
numerze gazetki. Znajdziemy w niej obszerne
naświetlenie genezy, dziejów i dziedzictwa PIEŚNI
LEGIONÓW POLSKICH WE WŁOSZECH - jako
polskiego hymnu. Ta „Pieśń nieśmiertelna” zawiera w
swojej treści i historii powstania nie tylko narodowe
przesłanie – ale także jest dziełem, które odegrało
znaczącą rolę w dziejach Europy.
Pięknie wydana pozycja, kolorowe ilustracje a przede
wszystkim bogate treści i przesłanie stanowią niepowtarzalne dzieło, z którym każdy Polak
powinien się zapoznać!

Red. Pięciolinii
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Kartka z kalendarza
6 listopada 2020 r. - 160 Rocznica urodzin Ignacego Jana Paderewskiego
Utalentowany pianista, kompozytor, działacz społeczny i
mąż stanu, premier i minister spraw zagranicznych.
Studiował w Instytucie Muzycznym w Warszawie a także w
Berlinie i w Wiedniu. Posługiwał się płynnie 7 językami;
Zrobił wielką karierę nie tylko w Europie, ale również w
Ameryce, Afryce i Australii;
Zmarł 29 czerwca 1941 roku w wieku 80 lat. Po śmierci
początkowo został pochowany na cmentarzu w
Waszyngtonie a w 1992 r. Jego prochy zostały sprowadzone
do Polski i spoczęły w Katedrze św. Jana w Warszawie;
Pozostawił po sobie ponad 70 dzieł orkiestrowych,
instrumentalnych i wokalnych.
Ignacy Jan Paderewski
1860 – 1941

Instrumenty
Ciekawostki o gitarze
Nylonowe struny pojawiły się dopiero w latach 40. XX wieku, wcześniej gitarzyści używali
zwykle strun jelitowych i metalowo-jedwabnych.
Istnieją gitary mające więcej niż 6 strun. Te rozszerzone wersje używane są zwykle do
wykonywania muzyki przeznaczonej w oryginale na lutnię, choć pisze się na nie także nowe
kompozycje. Ze względu na budowę wyróżnić można też gitary łukowe, harfowe, z dwiema
lub trzema szyjkami, a nawet podwójnymi otworami rezonansowymi.
Gitara akustyczna jest większa od klasycznej, ma węższy gryf ułatwiający chwytanie i
metalowe struny. Jej pudło rezonansowe może też mieć kształt nieco zmodyfikowany
względem gitary klasycznej.
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Gitara elektryczna używana w muzyce popularnej została zbudowana w 1931 roku. Ma lity
korpus, który nie jest rezonatorem, a specjalne przetworniki służą w niej do konwersji drgań
strun na sygnał elektryczny. Do grania potrzebne są głośniki i wzmacniacz.
Źródło: muzykotekaszkolna.pl

Opr. Lena Wióra

Rys. Marta Kustra z kl. gitary p. Witolda Kozakowskiego,
Anna Kustra z kl. fortepianu p. Angeliki Strzygockiej
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Rozrywka
Przychodzi baba do lekarza okulisty.
- Proszę przeczytać największą
literę na tablicy.
- A gdzie jest tablica?
Tata zabrał Jasia do zoo
Zbliżają się do klatki
z tygrysami…
- Jasiu , nie zbliżaj się do
tych tygrysów – ostrzega
tata.
- Ale ja im naprawdę nic
nie zrobię.
Pewna pchła wygrała miliard
w totolotka. Na pytanie
dziennikarzy, co zrobi
a taką dużą kwotą pieniędzy
odpowiedziała:
- Wreszcie kupię sobie
własnego psa !

Opr. i foto: Lena Wióra
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Zdrowych, spokojnych i pełnych
rodzinnego ciepła

Świąt Narodzenia Pańskiego.
Odpoczynku od codziennego zabiegania
oraz chwili zadumy.
Wszelkiej Pomyślności
w Nowym Roku 2021
oraz spełnienia
w życiu osobistym i zawodowym

Pani Dyrektor, Gronu Pedagogicznemu
oraz wszystkim Pracownikom Szkoły
życzy
Natalia Basak z kl. VI
Redakcja Pięciolinii

Wyk. I foto, Lena Wióra –
Przewodnicząca Samorządu
Uczniowskiego

Rys. Marta Kustra z kl. gitary p. Witolda Kozakowskiego,
Anna Kustra z kl. fortepianu p. Angeliki Strzygockiej

Redaguje zespół w składzie: Lena Wióra, Natalia Basak, Marta Kustra, Anna Kustra,
Łucja Milczarek, Julia Rosiennik.
Opiekun redakcji:
Iwona Sonka
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