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Warto wiedzieć
19 marca br. odbył się w Kłodzkim Ośrodku Kultury XX DZIEŃ AKORDEONU
- impreza z wieloletnią tradycją, której pomysłodawcą i organizatorem jest Liliana Stopka
nauczyciel dyplomowany prowadzący klasę akordeonu w Państwowej Szkole Muzycznej I
st. w Kłodzku.
Ideą przewodnią tego niezwykłego wydarzenia muzycznego jest prezentowanie słuchaczom
możliwości brzmieniowych instrumentu koncertowego oraz możliwości wykonawczych
muzyki tworzonej od epoki Baroku po Współczesność. Repertuar obejmuje szlagiery muzyki
klasycznej pisanej na inne instrumenty a transkrybowanej na akordeon, oraz utwory z
literatury oryginalnej.
Pierwsza część koncertu była zawsze poświęcona promowaniu wyróżniających się uczniów
z klasy akordeonu w PSM I st. w Kłodzku. W tym roku byli to; Gabryś Charęza, Oskar
Gałęski i Tymoteusz Bartlewski.
Natomiast w II części koncertu prezentowali się renomowani artyści koncertujący w Polsce i
poza granicami. W tym roku gwiazdą jubileuszowej edycji był laureat telewizyjnego
programu „Mam Talent” - MARCIN WYROSTEK z zespołem Corazon. Usłyszeliśmy
muzykę Piazzoli, Galiano, muzykę bałkańską, argentyńską i latynoamerykańską.
W programie można było usłyszeć utwory grane przez zespół Corazon, a także Marcina
Wyrostka jako solistę grającego "Zimę" A. Vivaldiego z Czterech pór roku, oraz utwór
organowy J. S. Bacha – Toccatę.
Gratulujemy pani Lilianie Stopce, propagatorce i twórczyni tego przedsięwzięcia która swoją
pasją do akordeonu zaraża nie tylko swoich uczniów, ale również włodarzy i innych
mieszkańców naszego miasta i okolic, którzy tak licznie zgromadzili się na XX Dniu
Akordeonu.

XX DZIEŃ AKORDEONU
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Wydarzenia z życia szkoły
VII Akordeonowy Turniej Hrabstwa Kłodzkiego
12 marca br. odbył się w naszej szkole Turniej Akordeonowy, który cieszy się
znaczącym uznaniem w środowisku akordeonowym a przy tym stanowi świetną promocję
naszej szkoły i naszego miasta. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią
utalentowani akordeoniści z różnych kategorii wiekowych ponownie mogli zaprezentować
swoje umiejętności a oceniało ich Jury w składzie: prof. Jerzy Mądrawski, prof. Paweł
Paluch i dr hab. prof.AM Piotr Chołolowicz. Laureatami pierwszych miejsc zostali :
Gabriel Charęza z kategorii I i Tymek Bartlewski z kategorii IV.

VII AKORDEONOWY TURNIEJ HRABSTA KŁODZKIEGO
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W turnieju brali udział uczniowie z Dolnego Śląska wraz ze swoimi nauczycielami a
swoją obecnością zaszczyciła ich Pani Wizytator Małgorzata Panek – Kiszczak oraz Pani
Dyrektor Annia Bartkiewicz – Brzozowska. Warto też dodać, że w to przedsięwzięcie
włączył się również Samorząd Uczniowski z naszej szkoły. Występy uczniów zapowiadały:
Dominika Bednarska, Weronika Osicka i Julia Rosiennik. Fortepianistki i skrzypaczka
świetnie odnalazły się w roli prezenterek.

VII AKORDEONOWY TURNIEJ HRABSTA KŁODZKIEGO

Sukcesy gitarzystek
Gitarzystki z naszej szkoły startują w licznych konkursach i mogą się poszczycić
ogromnymi sukcesami. Natalia Skrzydło oraz Marta Kustra, uczące się w klasie p.
Witolda Kozakowskiego zostały laureatkami I Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego
online zorganizowanego przez wydawnictwo muzyczne Cicadis. Marta otrzymała
wyróżnienie w drugiej grupie konkursowej, natomiast Natalia zdobyła II miejsce w grupie
pierwszej czyli w grupie uczniów najmłodszych.
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Natalia Skrzydło wzięła też udział w X Małym Konkursie Gitarowym (on line)
zorganizowanym przez PSM I i II st. w Sochaczewie i uzyskała wyróżnienie I stopnia. Warto
dodać, że została ona bardzo wysoko oceniona przez jury któremu przewodniczył prof.
Ryszard Bałałuszko z Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Gratulacje dla gitarzystki!

Warsztaty
W marcu zorganizowane zostały w naszej szkole liczne warsztaty, w których
uczniowie chętnie uczestniczyli doskonaląc w ten sposób swoje umiejętności.
W gronie zaproszonych gości znaleźli się: Aleksandra Akułowicz, dyrygentka
Orkiestry Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dr Anna Pietrzak,
wybitna nauczycielka gry na gitarze, Anna Łuczak pianistka, pedagog.

Warsztaty orkiestry szkolnej - uczniów Dominika Jarockiego – 26 marca 2022
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Warsztaty gitarowe dla klasy gitary 26 marca 2022

Warsztaty pianistyczne dla klas fortepianu - 30 marca 2022

Warsztaty pianistyczne
30 marca br. brałam udział w warsztatach pianistycznych. Warsztaty prowadziła pani
Anna Łuczak. Najpierw miałam zajęcia z moja koleżanką Dominiką, z która gram w duecie.
Grałyśmy na strunach fortepianu. Pani pokazywała nam różne zabawki, dzięki którym
można nauczyć się wydobywać różne dźwięki. Na zajęciach było bardzo fajnie. Pani była
bardzo miła i można było się dużo nauczyć.
Weronika Osicka
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„Prima Aprilis”
1 kwietnia br. w auli naszej szkoły odbył się koncert fortepianowy. Na koncercie grały
dzieci w duetach i solo. Koncert miał tytuł „Prima aprilis” i dlatego pani prowadząca
zadawała różne zagadki. Na koncercie było bardzo miło i wszyscy uczniowie pięknie zagrali.

Koncert uczniów klas fortepianu

„Dzieci dzieciom”
Dnia 4 kwietnia 2022 roku w Dworku Chopina w Dusznikach - Zdroju odbył się
koncert charytatywny pt. „Dzieci - dzieciom”. Wykonawcami byli uczniowie szkoły
muzycznej w Kłodzku oraz dwoje gości z Ukrainy. Koncert był dedykowany dzieciom z
domu dziecka z Ukrainy oraz prowadzony w dwóch językach - polskim i ukraińskim.
Repertuar był urozmaicony.
Zabrzmiały utwory wykonane solo, w duetach, a także w trio. Szczególnie poruszający był
występ solistki z Kijowa – Tanii Hrybok, która zaśpiewała piękną „Pieśń o mamie”.
Wszyscy wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Lena Wióra
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Koncert ten był wyjątkowo wzruszający a zarazem różnorodny. Warto wspomnieć o
Juriju Basowskij który wykonał melodie Ukraińskie pt. „Cóż za księżycowa noc’’ i
„Zielone żyto” . Był to solista akordeonowy, który musiał uciec ze swojej ojczyzny. Jego gra
zachwyciła publiczność. Szczególnie podobał mi się występ tria fletowego w składzie: Lena
Habdas, Lena Wióra i Hanna Grzelak z klasy p. Bożeny Adamskiej wykonały utwór
„Słodkie dziewczyny”.
Wspaniałym akcentem na zakończenie był występ p. Katarzyny – Brzeskiej,
nauczycielki saksofonu, która zagrała utwór Wonderfull World. Utwór ten był bardzo
poruszający i jak najbardziej adekwatny do sytuacji jaka panuje na Ukrainie.
Uważam że pani Kasi Brzeskiej Krawczyk i pani Irynie Yakymets należą się
szczególne gratulacje za organizację i poprowadzenie koncertu, a pani Irynie Yakymets
dziękujemy za akompaniowanie wszystkim zebranym dzieciom.
Jan Jasiński

Koncert „Dzieci dzieciom” w Dusznikach - Zdroju
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Wywiady
W kolejnym numerze gazetki postanowiliśmy przeprowadzić wywiad z wieloletnim
nauczycielem wiolonczeli p. Zbigniewem Szubą, który jest „muzycznym człowiekiem
renesansu w dziedzinie muzyki”. Jest bowiem kompozytorem, aranżerem, dyrygentem, a
swoją grą zachwyca nie tylko na wiolonczeli, ale również na fortepianie. Pan Zbigniew
Szuba jest także doskonałym akompaniatorem.
Jan: Wiemy, że już 30 lat pracuje pan w naszej szkole a jak i kiedy rozpoczęła się pana
przygoda z muzyką?
P. Z. Szuba: Jako pięciolatek otrzymałem od swojego taty mały guzikowy akordeon. W
wieku siedmiu lat rozpocząłem naukę w świdnickiej PSM I st. w klasie fortepianu a od 6
klasy wiolonczeli. Moją przygodę z wiolonczelą kontynuowałem w Państwowym Liceum
Muzycznym we Wrocławiu u prof. Zdzisława Butora aż do ukończenia wyższych studiów w
Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu. Równolegle z grą na wiolonczeli
pasjonowałem się jazzem – jako pianista i kompozytor.
Jan: Jak wspomina Pan swoich uczniów i kogo szczególnie chciałby Pan wyróżnić?
P. Z. Szuba: Przez lata było ich wielu, ale Ci którzy zasługują na wyróżnienie, to zapewne
Ci, którzy poszli w moje ślady: Marcin Kobiela, Natalia Chybiak, Anna Pagórska, Iwona
Godzik, Agata Gowin, Bartosz Wawrzkowicz, Gracjan Szymczak, Estera Piznal, Patrycja
Niezgoda, Bartłomiej Pacan (Student II roku AM w Katowicach).
Jan: Jak wyglądała Pana pierwsza wiolonczela?
P. Z. Szuba: Moja pierwsza wiolonczela wydawała mi się najpiękniejsza na świecie. Jednak
będąc na I roku studiów otrzymałem od taty instrument, na którym z przyjemnością gram do
tej pory.
Jan: Czy pamięta Pan jakiś przełomowy moment w swojej karierze muzycznej?
P. Z. Szuba: Grałem w polskich i zagranicznych orkiestrach symfonicznych oraz zespołach
kameralnych. Jednak za moment przełomowy w moim życiu zawodowym uważam, podjęcie
decyzji o współpracy z zespołem grającym zarówno muzykę klasyczną, jazz jak i
rozrywkową. Dzięki temu zwiedziłem niemal cały świat. Poznałem wielu światowej sławy
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muzyków, z którymi nadal utrzymuje kontakt. W dużej mierze dzięki temu czuje się
człowiekiem spełnionym.
Jan: Wiemy, ze Pan również komponuje, co jest dla Pana natchnieniem?
P. Z. Szuba: Komponowanie jest mnie uwalnianiem wyobraźni. Natchnienie najczęściej
przychodzi samo, pod wpływem chwili, czy nastroju. Jednak bywa także potrzeba chwili.
Tym jest np. moja autorska Szkoła gry na wiolonczeli, którą dedykowałem właśnie swoim
uczniom, którym chciałem nie tylko pomóc, ale również urozmaicić ich proces nauczania..
Jan: Jakie zdanie ma Pan o naszej szkole?
P. Z. Szuba: Szkoły w takich maleńkich
miasteczkach jak Kłodzko, czy bystrzyca
Kłodzka stwarzają doskonałe warunki dla
wyławiania talentów, jak i rozwijania ich, do
momentu kiedy pokochają swój instrument i
zdecydują się kontynuować naukę w tym
kierunku.
Jan: Biorąc pod uwagę Pana duży dorobek
pracy i doświadczenie, co chciałby Pan
przekazać kolejnym pokoleniom uczniów?
P. Z. Szuba: No cóż? Talent to nie wszystko.
Każdy młody człowiek musi zdawać sobie
sprawę z tego, ze sam talent nie gwarantuje
sukcesu. Wielogodzinne ćwiczenia, czasem
płacz i zwątpienie, to coś co nieodłącznie
towarzyszy pracy nad sobą, co wyściela drogę
do sukcesu. Sukcesu, który dla każdego nie
zawsze znaczy to samo.

P. Zbigniew Szuba, nauczyciel w klasie wiolonczeli.

Wywiad przeprowadził i pytania do niego ułożył Jan Jasiński, uczeń z klasy wiolonczeli
p. Zbigniewa Szuby
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Książki z naszej biblioteki
W naszej bibliotece można znaleźć bardzo ciekawą książkę pt.
„Muzyczne łamigłówki”. Książka zawiera 50 muzycznych zagadek i
służy do oglądania. Znajdują się w niej sudoku, rebusy, wykreślanki,
zagadki matematyczne i labirynty z różnymi znakami i terminami
muzycznymi, a także kompozytorami i instrumentami.
Weronika Osicka

Ciekawostki o wiolonczeli
Najsłynniejsi wiolonczeliści XX wieku to Katalończyk Pablo Casals (1876-1973) i Rosjanin
Mścisław Roztropowicz (1927-2007). Do współczesnych mistrzów wiolonczeli należy YoYo Ma, Amerykanin urodzony w Paryżu w rodzinie chińskiej, laureat wielu nagród
Grammy.
W ostatnich dekadach używa się także wiolonczeli elektrycznej, w której niepotrzebne jest
pudło rezonansowe; dźwięk uzyskiwany jest poprzez jego elektroniczne wzmocnienie, a nie
rezonans akustyczny.
Opr. Lena Wióra

Kartka z kalendarza
29 marca przypada - Światowy Dzień Fortepianu
(World Piano Day). Święto to odbywa się w 88 dniu roku.
Liczba ta nawiązuje do fortepianu, który liczy sobie tyle
klawiszy. Inicjatorem tego święta był Nils Frahm, niemiecki
pianista, kompozytor i producent. Wokół tego dnia organizowane
są liczne koncerty, recitale, wykłady i pokazy na całym świecie.
Pierwszy Dzień Fortepianu odbył się w 2015 r. Z tej okazji
zbudowano wtedy największy na świecie fortepian – Klavins
M450 zaprojektowany przez Davida Klavinsa, ważył on tonę i
miał 4,5 metra wysokości.
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Porady nie od parady
W jednym z numerów Szkoły Artystycznej wydawanej przez Centrum Edukacji
Artystycznej znajduje się ciekawy artykuł: „Jak poradzić sobie z negatywnym myśleniem”,
której autorką jest psycholog Barbara Wojtanowska – Janusz. Dowiadujemy się w nim, że
sposób myślenia ucznia szkoły artystycznej może mieć ogromny wpływ na jego
samopoczucie i możliwości. Umysł człowieka ma tendencję do negatywnego myślenia, co
może ograniczać rozwój człowieka, jego kreatywność, zmniejszać poczucie pewności siebie
i skuteczności.
Kilka propozycji i wskazówek, jak radzić sobie z negatywnymi myślami:
1. Obserwuj swoje myśli bardzo uważnie z perspektywy widza, staraj się ich nie
oceniać, aby złapać do nich dystans.
2. Nazwij swoje myśli, przyjrzyj się czego dotyczą i czemu towarzyszą, bo to co
myślisz silnie wpływa na twoje uczucia.
3. Zapisz swoje myśli, aby zobaczyć w jaki pułapki możesz wpadać.
4. Wypracuj w sobie nawyk bardziej krytycznego oglądu swoich negatywnych myśli,
gdy się pojawiają staraj się podważać i prawdziwość.
5. Pracuj nad umiejętnością mówienia „stop” złym myślom.
6. Wprowadź ruch. Gdy uświadomisz sobie, że jesteś w pułapce negatywnych myśli,
zacznij działać. To dobry czas np. na ćwiczenie gry na instrumencie.
7. Jeżeli to możliwe, staraj się unikać tego, co wywołuje w tobie negatywne myśli:
wiadomości w TV, towarzystwa niektórych osób.
8. Postaraj się znaleźć przeciwwagę dla negatywnej myśli. Wyrabiaj w sobie nawyk
pozytywnego myślenia.
9. Pamiętaj: negatywne myśli są krótkotrwałe i tymczasowe, przypływają i
odpływają. Nie dopuść, by przejęły nad tobą kontrolę.
10. Praktykuj w sobie wdzięczność. Umiejętność doceniania tego co masz poprawi
twoje samopoczucie i nastrój.
11. Skorzystaj z pomocy specjalisty, jeżeli trudno ci opanować destrukcyjny wpływ
dręczących myśli. Wsparcie specjalisty pomoże przyjrzeć się źródłom tych myśli i
przyspieszyć powrót do równowagi.
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Rozrywka
- Czy to Radio Z?
- Tak.
- I wszyscy mnie teraz słyszą?
- Tak. Jest Pani na antenie.
- W supermarketach i sklepach też mnie słyszą?
- Zapewne tak.
- No dobrze. ROMAN NIE KUPUJ MLEKA!
MATKA KUPIŁA!
Dwie mrówki upolowały słonia.
- Popilnuj go - mówi jedna – a ja
pójdę po drewno i potem rozpalimy
ognisko.
Po powrocie zastaje zapłakaną
przyjaciółkę.
- Co się stało? - pyta.
- Słoń mi uciekł!
- Kłamiesz! Na pewno sama go
zjadłaś.
Nauczyciel pyta:
- Jasiu, ile lat skończyłeś w ostatnie
urodziny?
- Siedem.
- A ile skończysz w następne?
- Dziewięć.
- Siadaj, niedostateczny!
- A niech to, jedynka w urodziny!

Opr. Lena Wióra

Redaguje zespół w składzie:

Lena Wióra, Weronika Osicka, Dominika Bednarska,

Julia Rosiennik, Jan Jasiński.
Opiekun redakcji:

Iwona Sonka
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