PIĘCIOLINIA
GAZETKA PSM I ST. IM. F. CHOPINA W KŁODZKU
MAJ/ CZERWIEC 2020 * NR 15

„SZKOŁA MUZYCZNA”
Do naszej szkoły wesoło chodzimy
i ciekawych rzeczy się uczymy.
Piszemy dyktanda i zadania odrabiamy,
lecz min smutnych przez to nie mamy.
Odkrywamy interwały i czytamy nuty,
ale nie są to dla nas żadne pokuty.
Nauka nas interesuje ,
a gdy gramy dźwięki ,
to słuchamy czy każdy pasuje.

Rys. Lena Wióra – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Nowe utwory poznajemy,
ale te stare też dobrze umiemy
We flety z chęcią dmuchamy
i w pianina klawisze z radością uderzamy.
Smyczkami piłujemy
i do szkoły muzycznej wciąż chodzić chcemy.

I do tego chcemy was zaprosić,
by każdy z was mógł do nas chodzić.
Magia muzyki was zachwyci
i swym pięknem do szkoły pochwyci.

I nie pożałujecie- koleżanko, kolego,
że się zapisaliście do miejsca tego.
Rys. Nadia Steblewska z Samorzadu Uczniowskiego

Aut. Lena Wióra
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
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Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?
1. Postanowiłam uczyć się w PSM,
ponieważ lubię muzykę.
2. Instrument, na którym gram to
fortepian, wybrałam go dlatego, że
mój dziadek również gra.
3.Utwory, które najbardziej lubię
grać, to Krakowiaczek, Śmieszny,

mały pan elf, Happy Birthday

4. W szkole podoba mi się, to że są
miłe panie.
5. Zachęcam do podjęcia edukacji
muzycznej, ponieważ jest miło i
ciekawie.

Rys. Nadia Steblewska

Dominika Bednarska,
z kl I fortepianu,

p. Angeliki Strzygockiej
Rys. Dominika Bednarska

1. Postanowiłam uczyć się w PSM, ponieważ od
początku mi się spodobała.
2. Instrument, na którym gram to klarnet
3.Utwór, który najbardziej lubię grać, to: A

new Blackwood Swing Rudolfa Mauza.
4. W szkole podoba mi się biblioteka,
nauczyciele i instrumenty.
5. Zachęcam do podjęcia edukacji muzycznej,
ponieważ szkoła jest wypełniona miłymi i
wspierającymi nauczycielami.

Nadia Steblewska z kl. klarnetu p.
Przemysława Polaka

Rys. Nadia Steblewska
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1. Postanowiłam uczyć się w PSM I st. w
Kłodzku, ponieważ miałam nadzieję, że
będę grać na skrzypcach.
2. Instrument, na którym gram to
wiolonczela, ponieważ nie miałam
możliwości grać na skrzypcach a
wiolonczela przypominała mi mój
ulubiony instrument.
3. Jeszcze nie zdecydowałam się, który
utwór jest moim ulubionym.
4. W szkole podoba mi się, że jest wielu
miłych nauczycieli, którzy wszystko
potrafią wyjaśnić.

Rys. Daryna Steblewska

5. Zachęcam do podjęcia edukacji
muzycznej, ponieważ szkoła muzyczna
dobrze wpływa na rozwój dziecka. Jest
dla osób, które chcą zdobywać nowe
umiejętności. Polecam naukę grania dla
tych, którzy interesują się muzyką.

Daryna Steblewska z kl.
wiolonczeli, p. Zbigniewa Szuby

Rys. Weronika Osicka z kl. I fortepianu,
p. Angeliki Strzygockiej.

Rys. Eliza Steblewska z kl. fortepianu
p. Angeliki Strzygockiej
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Warto wiedzieć
ROK 2020 – ROKIEM ROMANA INGARDENA
Sejm RP ustanowił Rok 2020 Rokiem Romana Ingardena!
14 czerwca br. przypada 50 rocznica
śmierci najwybitniejszego
polskiego filozofa XX wieku, znakomitego
fenomenologa, ontologa i estetyka, autora
„Sporu o istnienie świata”, „Utworu
muzycznego i sprawy jego tożsamości”.
Roman Ingarden urodził się 5 lutego 1893 r. w Krakowie.
Ukończył klasę skrzypiec w Konserwatorium Polskiego
Towarzystwa Muzycznego we Lwowie. Pracę doktorską obronił
na Uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim. Był profesorem
Uniwersytetu Lwowskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu a później Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Opublikował łącznie 224 prace, pisał głównie po
polsku i niemiecku. Wiele jego dzieł doczekało się tłumaczeń
na języki obce. Dokonał kilku przekładów na język polski. W latach 60-tych XX w
wykładał na Uniwersytecie w Oslo. Brał udział w kongresach filozoficznych w Pradze,
Paryżu, Rzymie, Brukseli, Amsterdamie, Wenecji, Oksfordzie, Fryburgu, Atenach. Zmarł
w 1970 r. w Krakowie, gdzie został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

„Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości”
– to dzieło Romana Ingardena,
w którym zawarte są bogate treści
i zagadnienia dotyczące utworu muzycznego,
jego wykonania, tożsamości, sposobu istnienia
i charakteru. Sam filozof tak napisał w swoim
dziele: „Tak oto w przybliżeniu przedstawiają
mi się najważniejsze sprawy związane z dziełem muzyki…”
4

Nr 15
MAJ / CZERWIEC 2020

Pięciolinia

Wydarzenia z życia szkoły
Fortepianiści z klasy p. Angeliki Strzygockiej w doskonałej formie!
W czasie trwania kwarantanny uczniowie z klasy p. Angeliki Strzygockiej poświęcają
wiele czasu na edukację muzyczną, biorą udział w konkursach a oprócz tego angażują się
chętnie w pracę Samorządu Uczniowskiego. Pracują oni bardzo pilnie i regularnie spotykają
się na lekcjach online za pośrednictwem komunikatora Skype. Chociaż świetnie radzą sobie
z nauką na odległość, to jednak tęsknią już bardzo za lekcjami na żywo.

Fortepianowa majówka
15 maja br. młodzi pianiści z klasy p. Angeliki Strzygockiej zaprezentowali się
podczas koncertu klasowego, który odbył się tym razem wirtualnie. Przy wspólnym
zaangażowaniu rodziców i uczniów swoje utwory zagrali: Dominika Bednarska kl. I/6,
Weronika Osicka kl. I/6, Anna Kustra kl. I/4, Magdalena Bartlewska kl. II/6, Eliza
Steblewska kl. II/6, Krystyna Steblewska kl. II/4, Miłosz Deptuła kl. III/6, Mateusz
Olkiewicz kl. III/6, Natalia Basak kl. V, Zuzanna Dziatczyk kl. VI, Jakub Gach kl. VI,
Patrycja Szajter kl VI, Lena Wióra kl. VI.
Młodzi artyści nie tylko pięknie zagrali na swoich instrumentach, ale także wykazali
się niezwykłym zmysłem aktorskim prezentując się świetnie w strojach galowych przed
kamerą.
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Konkurs - FORTEPIAN NA PLUS
Fortepianowa majówka, już tradycyjnie jak co roku, była połączona z ogłoszeniem
wyników konkursu klasowego FORTEPIAN NA PLUS, który wykazał całoroczną pracę
uczniów i ich przygotowanie się do lekcji oraz aktywne uczestniczenie w życiu szkoły.

Wyniki konkursu FORTEPIAN NA PLUS w klasie fortepianu pani
Angeliki Strzygockiej
1 miejsce ex aequo Dominika Bednarska i Lena Wióra
2 miejsce Magdalena Bartlewska
3 miejsce ex aequo Anna Kustra i Eliza Steblewska
wyróżnienie 1 Miłosz Deptuła
wyróżnienie 2 ex aequo Mateusz Olkiewicz i Natalia Basak
wyróżnienie 3 Patrycja Szajter
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i gratulacje drogą elektroniczną.
Spisali się na plus!

Fortepianiści w Samorządzie Uczniowskim
Pomimo wielu zajęć i ograniczonego czasu fortepianiści z klasy p. Angeliki
Strzygockiej aktywnie uczestniczą w pracach Samorządu Uczniowskiego. Przygotowują
artykuły, wywiady, rysunki, piszą wiersze, zawsze chętnie się angażują i dzielą swoimi
pomysłami nawet w okresie pandemii.
Wśród nich na szczególne wyróżnienie zasługują: Lena Wióra, Natalia Basak, Eliza
Steblewska, Dominika Bednarska, Weronika Osicka oraz Daryna Stebleska i Nadia
Steblewska (fortepian dodatkowy). Są to niezwykle utalentowane dziewczynki, nie tylko
muzycznie, ale również dziennikarsko, które swoją pasją zarażają również innych.
Warto zaznaczyć, że ogromne znaczenie i wkład w rozwój zainteresowań uczniów ma
nauczyciel, dlatego gratulujemy p. Angelice Strzygockiej niezwykłego podejścia do
swoich podopiecznych.
Red. Pięciolinii

Nauczanie online w klasie akordeonu p. Tomasza Brusińskiego
Akordeoniści z klasy p. Tomasza Brusińskiego, pomimo kwarantanny, szlifują
swoje umiejętności i doskonalą swój warsztat. Poprzez zajęcia online prowadzone na
WhatsAppie uczniowie mogą w pełni realizować program nauczania i doskonalić grę na
instrumencie pod stałym nadzorem nauczyciela. Lekcje online nie tylko nie różnią się od
zajęć na żywo, ale wręcz otwierają dodatkowe możliwości. Zarówno nauczyciel p. Tomasz
Brusiński jak i jego uczniowie mogą wirtualnie gościć w swoich domach tworząc
niepowtarzalny klimat.
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Nowoczesna technika, różnorodne środki multimedialne a przede wszystkim
odpowiednia motywacja nauczyciela - to wspaniałe narzędzia, które właściwie wykorzystane
mogą stanowić świetną alternatywę w nauczaniu. Sumienna praca nauczyciela z uczniem
przynosi efekt, czego przykładem są przesłuchania z umiejętności gry utworów
polifonicznych, które odbyły się zgodnie z planem 20 kwietnia br.
Gratulujemy takiego podejścia i życzymy samych sukcesów!
Red. Pięciolinii

Uczniowie z kl. akordeonu p. Tomasza Brusińskiego: Jagoda

Leszczyńska kl. II(6), Mateusz Jakubowski, kl. IV (4), Jakub Nosal
kl I(4), Staś Wróblewski kl. II(6).
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Wywiady
Pomimo zamkniętych szkół uczniowie uczą się nadal pilnie w domach pod okiem
swoich nauczycieli. O swoich lekcjach online i zainteresowaniach muzycznych opowie
nam Natalia Basak, uczennica z kl. fortepianu, p. Angeliki Strzygockiej.
Wywiad przygotowała i przeprowadziła Lena Wióra
Lena: Jak to się stało, że zaczęłaś chodzić do szkoły muzycznej?
Natalia: Moja starsza siostra Nicoll chodziła do szkoły muzycznej grała na flecie
poprzecznym, ale również świetnie radziła sobie z grą na pianinie. Mój tata również był
muzykiem grał na gitarze. To oni zainspirowali mnie do tego, żeby nauczyć się grać na
instrumencie.
Lena: Wiemy, że grasz na fortepianie. Dlaczego zdecydowałaś się grać na tym właśnie
instrumencie?
Natalia: Bardzo podoba mi się ten instrument jego brzmienie. Już jako mała dziewczynka
próbowałam grać na małym zabawkowym pianinie, które dostałam na Mikołaja od mojej
babci.
Lena: W jaki sposób odbywają się teraz twoje lekcje online?
Natalia: Lekcje online z instrumentu odbywają się raz w tygodniu przez skype. Gram
wszystkie moje utwory najpierw z nut, a potem z pamięci. Moja pani świetnie mi tłumaczy
co powinnam zrobić, jak zagrać, a jakich błędów nie powinnam robić. Lekcje z teorii
odbywają się troszeczkę inaczej. Pan Stefaniszyn wysyła mi karty pracy na maila, kiedy
czegoś nie rozumiem piszę do pana, a pan wysyła mi dodatkowe karty pracy do poćwiczenia
i tłumaczy nad czym powinnam się skupić, a nad czym popracować. Bardzo mi to pomaga
wiem wtedy, gdzie popełniam błędy.
Lena: Jaki jest twój ulubiony utwór?
Natalia: Mój ulubiony utwór to Taniec Ognia i Etiuda
Lena: Czy jest coś, za czym tęsknisz w szkole muzycznej?
Natalia: Tęsknię za lekcjami z pianina z moją ulubioną panią Angeliką, za koleżankami i za
chórem.
Lena: Co robisz w wolnym czasie?
Natalia: W wolnym czasie gram w piłkę, idę na spacer z moim ukochanym pieskiem
Taysonem i układam puzzle.
Lena: Klasa pani Angeliki przygotowuje się do koncertu klasowego . Jak ma się on odbyć?
Natalia: Niestety koncert klasowy w szkole się nie odbędzie się na żywo, ale moje utwory
nagram i wyślę do pani Angeliki.
Natalia: Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam Natalka Basak
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Klasa fortepianu p. Angeliki Strzygockiej. Po prawej: Natalia Basak,
Lena Wióra, uczennice z kl. fortepianu.
p. Angeliki Strzygockiej

Książki z naszej biblioteki
Tym razem polecamy pięknie wydaną publikację:
„Atlas muzyki. 100 najsłynniejszych
utworów klasycznych” autorstwa Oskara Łapety.
Książka zawiera opisy 100 najsłynniejszych
utworów muzyki klasycznej skomponowanych
przez najwybitniejszych wirtuozów. To podróż
do świata cudownych dźwięków, podczas której
autor w barwny sposób opowiada o okolicznościach
powstawania dzieł, o problemach, z jakimi borykali
się ich twórcy i podpowiada jak interpretować
kompozycje.
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Inną niezwykle cenną pozycją tego samego autora
Oskara Łapety jest „Historia Muzyki” . Album
Ten przybliża proces kształtowania się kultury
muzycznej od najdawniejszych czasów.
To podróż do świata najbardziej znanych
polskich i światowych kompozytorów oraz
muzyków. Rzetelnym opisom nurtów
i zjawisk zaprezentowanych na tle
historyczno-kulturowym poszczególnych
epok towarzyszą piękne ilustracje oraz
liczne ciekawostki.
Obie książki stanowią cenne źródło wiadomości!
Red. Pięciolinii

Kartka z kalendarza
19 maja, 65 lat temu zmarł Tadeusz Sygietyński (ur. 24 IX 1896 r.) - polski
kompozytor i dyrygent, pedagog muzyczny. Po wojnie, w 1948 założył
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, który przyniósł mu
wielką sławę. Skomponował wiele piosenek ludowych, 20 tańców ludowych, 28
piosenek estradowych, operę-balet Karczma na rozdrożu, Szkice mazowieckie i
koncert fortepianowy Capriccio. Najbardziej znane jego utwory to: Kukułeczka,
Polonez warszawski, Warszawski dzień, Ej przeleciał ptaszek.
3 czerwca, 13 lat temu zmarł Oskar Kolberg, (ur. 28 II 1814 r.) - polski
etnograf, folklorysta i kompozytor. Jako pierwszy badacz zebrał i
usystematyzował kulturę ludową, dzieląc ją według regionów. W swoich
badaniach terenowych Kolberg dostrzegał wzajemne związki elementów kultury
ludowej. Opublikował usystematyzowany zbiór ok. 10 tys. melodii ludowych z
terenu dawnej Polski i krajów sąsiednich. Tworzył hasła z zakresu muzyki i
mitologii w Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda.
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PLAN WARSZTATÓW
PONIEDZIAŁEK
Zakwaterowanie od godz. 11:00
13:30 - obiad
14.30-15:30 - zajęcia integracyjne dla uczniów. Prowadzenie Adriana Skimina
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15.30-16.30. - zajęcia integracyjne dla rodziców i nauczycieli. Prowadzenie Adriana Skimina
18:00-19:00 – Koncert rozpoczynający warsztaty. Koncert będzie poświęcony panu Krzysztofowi
Naklickiemu. Będziemy zbierać na rehabilitację dla pana Krzysztofa Naklickiego. Wystąpią nauczyciele i
wytypowani uczniowie szkół muzycznych. Prowadzenie koncertu: Arkadiusz Gembara.
20:00 – ognisko/kolacja

WTOREK
8:00-8:45 – śniadanie (szwedzki stół)
9:00-9:45 – warsztaty z Techniki Alexandra (zajęcia w antresoli) – w warsztatach biorą udział wszyscy
uczniowie od IV klasy szkoły muzycznej, reszta uczniów idzie na zajęcia indywidualne do pedagogów –
prowadzenie Przemysław Wojciechowski.
9:00 -9:45 - warsztaty z języka angielskiego – prowadzenie Ewa Ledowska
9:00-13:00 – warsztaty akordeonowe u pedagogów (Arkadiusz Gembara, Jacek Małachowski, Paweł
Ściebior i Przemysław Wojciechowski). Przewidywany czas na lekcje u jednego wykładowcy 20-30 min).
Prosimy, żeby uczniowie, którzy uczą się na co dzień u swoich pedagogów, korzystali z lekcji na warsztatach
u innych nauczycieli.
13:30-14:30 – obiad
15:00 – wycieczka (uzależniona od warunków pogodowych – alternatywa Aquapark w Kudowie Zdroju
20:00 – kolacja (szwedzki stół)

ŚRODA
8:00-8:45 – śniadanie (szwedzki stół)
9:00-9:45 – zajęcia warsztatowe dla rodziców i nauczycieli ,,Mocne i słabe strony komunikacji
interpersonalnej” – prowadząca: Adriana Skimina (zajęcia w antresoli)
9:45-10.30 – warsztaty z Techniki Alexandra (zajęcia w antresoli) – w warsztatach biorą udział wszyscy
uczniowie od IV klasy szkoły muzycznej, reszta uczniów idzie na zajęcia indywidualne do pedagogów –
prowadzenie Przemysław Wojciechowski.
9:45 -10:30 - warsztaty z języka angielskiego– prowadzenie Ewa Ledowska
10.30 -13:30 – warsztaty akordeonowe u pedagogów (Arkadiusz Gembara, Jacek Małachowski, Paweł
Ściebior i Przemysław Wojciechowski). Przewidywany czas na lekcje u jednego wykładowcy 20-30 min).
Prosimy, żeby uczniowie, którzy uczą się na co dzień u swoich pedagogów, korzystali z lekcji na warsztatach
u innych nauczycieli.
13:30-14:30 – obiad
15.00 – wycieczka
20:00 – kolacja (szwedzki stół)

CZWARTEK
8:00-8:45 – śniadanie (szwedzki stół)
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9:00 -9:45 - warsztaty z języka angielskiego dla uczniów początkujących kl. I-V szkoły podstawowej –
prowadzenie Ewa Ledowska
9:00-13:00 - warsztaty akordeonowe u pedagogów (Arkadiusz Gembara, Jacek Małachowski, Paweł
Ściebior i Przemysław Wojciechowski). Przewidywany czas na lekcje u jednego wykładowcy 20-30 min).
Prosimy, żeby uczniowie, którzy uczą się na co dzień u swoich pedagogów, korzystali z lekcji na warsztatach
u innych nauczycieli.
13:30-14:30 – obiad
14.30 - czas wolny
17:00-19:00 – koncert kończący warsztaty – rozdanie dyplomów uczestnictwa, podziękowania.
W koncercie biorą udział wszyscy uczestnicy warsztatów, oprócz tych występujących podczas koncertu
poniedziałkowego. Program koncertu: każdy uczeń gra jeden wybrany utwór przez swojego pedagoga.
20:00 – ognisko/kolacja

PIĄTEK
9:00-10:00 – śniadanie kończące warsztaty.

Nauczyciel akordeonu - Arkadiusz Gembara organizuje nietypowe, bo
plenerowe warsztaty akordeonowe. Do wspo łpracy zaprosił znakomitych
pedagogow młodego pokolenia: Jacka Małachowskiego, OSM I st. w
Warszawie, PSM I st. w Płońsku; Przemysława Wojciechowskiego
doktoranta UM w Warszawie oraz AM w Bydgoszczy i Pawła Ściebiora, PSM
I st. nr 4 w Warszawie.
Całosc odbędzie się na terenie przepięknego pensjonatu
"Śmoczy Dwo r" w Laso wce.
W związku z kwarantanną podajemy portale internetowe dotyczące
edukacji muzycznej rekomendowane przez CEA i MEN:
- www.nfm.wroclaw.pl - Narodowe Forum Muzyki w trybie online
https://www.nfm.wroclaw.pl/article?view=article&id=1467
https://www.facebook.com/nfmwroclaw/
- www.polskieradio.pl– audycje, bajki
- Domowe Muzykowanie – zapraszamy na zajęcia on-line!
- TUTTI.pl – edycja specjalna #TUTTIwdomu
- Polskie Wydawnictwo Muzyczne – Materiały Edukacyjne On-Line
13
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Rozrywka
Pasażer położył swoje dwie walizki na
wadze przy odprawie na lotnisku
w Nowym Jorku i zwrócił się do
urzędnika:
- Lecę do Los Angeles. Chcę, żeby
kwadratowa walizka poleciała do
Denver, a okrągła do Seattle.
-Bardzo mi przykro, ale nie możemy
tego zrobić - odpowiedział urzędnik.
-Ale dlaczego nie? Zrobiliście tak
ostatnim razem.
Jaś był na wakacjach u dziadka.
Gdy dziadek był w kuchni, wnuczek
rozrabiał w pokoju. Nagle zrzucił
telewizor. Przerażony dziadek pyta :
-Co się stało?
-Nic takiego! Tylko spadł mi długopis.
-A mówią ,że ja niedosłyszę......
Koń idzie drogą. W pewnej
chwili dostrzega krowę siedzącą
na drzewie. Zdziwiony pyta :
-Hej, krowa, co ty tam robisz?
-Jem śliwki.
-Na dębie!?
-Tak. Śliwki mam w torebce.
Opr. Lena Wióra

„I gra muzyka”
W szkole, w domu
Z nutką zawsze kolorowo.
Do walizki czy plecaka
Nutkę zawsze bierz ze sobą.
W górach, w lesie, w wodzie.
Z nutką zawsze będzie ci raźniej.

Wakacje z nutką,
To zawsze dobrze
spędzony czas!
Red. Pięciolinii
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