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ŚWIĘTO KOBIET
Dzisiaj dzień piękny, uroczysty.
Taki dzień raz się w roku zdarza,
gdy 8 Marca z gwarem wiosny wytryska z kartek kalendarza.
Tak, to wspaniałe wielkie Święto,
Więc śpieszą chłopcy i panowie z bukietem życzeń w barwie kwiatów
Uśmiechnąć się do Wszystkich Kobiet.
Ryszard Przymus

Pięciolinia

Warto wiedzieć
Muzyka jest jedną z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na człowieka przez
dźwięki na całym świecie. W każdym narodzie są pieśni, które mają szczególne znaczenie a
jedna z nich swoją rangą urasta do hymnu narodowego i staje się symbolem narodowym.
W obliczu wojny na Ukrainie i łącząc się z naszymi sąsiadami w tym trudnym
czasie publikujemy słowa hymnu Ukrainy:
„Jeszcze nie umarła Ukraina, ni chwała ni wolność.
Wkrótce czasy złe przeminą, my będziemy rządzić.
W swoim kraju my zapanujemy, odmienią się losy,
a wrogowie nasi zginą jak na słońcu rosa.
Duszę, ciało poświęcimy za naszą swobodę
I pokażemy, że jesteśmy kozackiego rodu.”
Autorem słów jest etnograf i poeta Pawło Czubynski, muzykę zaś skomponował
ksiądz Mychajło Werbycki. Po utworzeniu państwa ukraińskiego w 1917 roku pieśń stała się
hymnem państwowym i ponownie, po odzyskaniu suwerenności, w 1992 roku.
W geście solidarności 3 marca br. hymn Ukrainy został odegrany równocześnie w wielu
polskich miastach, między innymi przez trębacza warszawskiej Straży Miejskiej z Wieży
Zegarowej Zamku Królewskiego a także z wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie.
Red. Pięciolinii

Wydarzenia z życia szkoły
MUSIC PARTY 2022
Wraz z nadejściem Nowego Roku w auli naszej szkoły zapanowała rodzinna
atmosfera, która towarzyszyła niezwykłej imprezie jaką było Music Party. To muzyczne
wydarzenie ma już swoją bogatą tradycję i każdego roku dostarcza licznym słuchaczom
niezwykłych wrażeń. Tym razem 14 stycznia br. aula szkoły przybrała biesiadny charakter a
wszystko za sprawą wspaniałej muzyki w wykonaniu akordeonistów z klasy Liliany Stopki i
Tomasza Brusińskiego a także przez ogromne zaangażowanie ich rodziców, którzy
przygotowali na tę okazję wspaniałe wypieki.
Na scenie można było podziwiać występy wszystkich akordeonistów, którzy zagrali
po 1 kolędzie i 1 utworze. Oprócz występów solo zaprezentowały się też dwa duety
rodzinne: Filip i Antoś Bernat oraz Tomcio i Zosia Brzeziccy, do których dołączył ich tato.
Swoją grą zachwycili również 2 absolwenci : Oskar Gałęski i Tymoteusz Bartlewski, którzy
w dalszym ciągu rozwijają swoje umiejętności pod opieką p. Liliany Stopki.
Licznie zgromadzana publiczność mogła podziwiać również nauczycieli swoich dzieci, pana
Tomasza Brusińskiego – solo oraz z panią Lilianą Stopką w duecie.
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Swoimi spostrzeżeniami z tego niezwykłego wydarzenia podzielił się jeden z wykonawców
– Gabryś Charęza:
„Bardzo podobało mi się Music Party, ponieważ mogłem wraz ze swoja rodziną spotkać się
z innymi akordeonistami i ich rodzinami. Wystąpiłem jako pierwszy i zagrałem kolędę: Bosy
Pastuszek oraz Taniec Śląski Z wielką przyjemnością wystąpiłem przed taką publicznością i
chętnie posłuchałem jak grają moi koledzy. Duże wrażenie zrobił na mnie występ mojego
nauczyciela p. Tomasza Brusińskiego, który zagrał Cztery pory roku Antoniego Vivaldiego.
Szczególną atmosferę podczas tego niezwykłego wydarzenia zapewniło piękne brzmienie
akordeonu połączone ze wspólnym biesiadowaniem przy stole w gronie najbliższych. Według
mnie występy w takim gronie rozwijają większą pewność siebie. Myślę, że starsi uczniowie
dają wspaniały przykład młodszym uczniom, którzy mogą się przez to bardziej rozwijać.
Przede mną kolejne wielkie wydarzenie już w marcu - VII Akordeonowy Turniej Hrabstwa
Kłodzkiego.”

Music Party 2022

W klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu
21 stycznia br. w pięknym wystroju łączącym różne dziedziny sztuki:
muzykę, malarstwo i literaturę - w klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu
odbył się koncert kolędowo – noworoczny, na którym wystąpiły uczennice
naszej szkoły z klasy gitary p. Agnieszki Kozakowskiej i klasy gitary p. Witolda
Kozakowskiego: Milena Łapińska, Natalia Skrzydło, Marta Kustra.
3

Nr 23
STYCZEŃ/ LUTY 2022

Pięciolinia
Dodatkowo Marta wystąpiła w duecie z siostrą Anną z klasy p. Angeliki
Strzygockiej. To ogromny zaszczyt i wyróżnienie, że uczennice z naszej szkoły
mogły wystąpić w stolicy Dolnego Śląska!

Koncert kolędowo – noworoczny w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu

Międzynarodowy Dzień Kota
Uczniowie z naszej szkoły oprócz pasji do muzyki moją różne inne hobby i kochają
też zwierzęta. W związku z tym, że 17 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kota
młoda flecistka Weronika Ryba postanowiła napisać kilka słów o tych przemiłych
stworzeniach:„ Kto ma dwa uszka i sierść? Oczywiście kot. Dzień kota to moje ulubione
święto. Moje ulubione miejsce, to tam gdzie są koty. Mam też sama kota i jest moim
ulubionym zwierzątkiem.”
Red. Pięciolinii

Wywiady
Wywiad o tym, jak uczennice z PSM I st. spędziły ferie zimowe. Na pytania
odpowiadają: Lena Hatala z kl. fortepianu p. Angeliki Strzygockiej i Weronika Ryba z
kl. fletu p. Bożeny Adamskiej
Red: Gdzie spędziłyście ferie zimowe?
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Lena: Z rodziną w Gdańsku.
Weronika: Te ferie spędziłam głównie w domu.
Red: Jak urozmaiciłyście sobie ten czas?
Lena: Między innymi w aquaparku i w zoo.
Weronika: Podczas ferii byłam w kinie, na lodowisku w Bielawie u mojej babci i w
Kłodzku u moich dziadków w Droszkowie oraz na wycieczce w zamku Książ a także w
Palmiarni
Red: Czy grałyście na swoich instrumentach podczas ferii?
Lena: Tak, grałam chętnie w domu
Weronika: Tak, w chwilach wolnych grałam na flecie.
Red. Czy stęskniłyście się już za szkołą muzyczną?
Lena: Tak bardzo tęskniłam!
Weronika: Tak, bardzo!
Red: Czym są dla Was ferie?
Lena: Fajnym czasem na odpoczynek i nowe przygody.
Weronika: Odpoczynkiem.
Red: Czy podczas tegorocznych ferii wypoczęłyście?
Lena: Tak wypoczęłam i nabrałam nowych sił do nauki.
Weronika: Tak, oczywiście.
Red: Jakie miejsca na wypoczynek poleciłybyście koleżankom i kolegom na czas ferii?
Lena: Na pewno polecam Gdańsk, bo jest tam dużo ciekawych atrakcji.
Weronika: Lodowisko, kino, góry.
Red: Jak oceniacie tegoroczne ferie?
Lena: Było super.
Weronika: Te ferie oceniam 100/100.
Red: Dziękuję za wywiad
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Książki z naszej biblioteki
Tym razem chciałabym Was zachęcić do
przeczytania książki, która jest w naszej bibliotece pt.
„Frycek opowiada” Lidii Kućmierz.
W tej książce Fryderyk Chopin opowiada o swojej
rodzinie,
wakacjach, nauczycielu i przyjaciołach.
Najbardziej ze swoich sióstr lubił Ludwikę, ponieważ grała
z nim na cztery ręce. Jego nauczycielem był Wojciech
Żywny, który uczył go jak budzić dźwięki. Frycek
skomponował dla pana Wojciecha Poloneza. Najlepszym
przyjacielem Frycka był Tytus.. Dzięki wspomnieniom z
wakacji skomponował dużo mazurków.
Do książki dołączona jest płyta z muzyką Frycka. Polecam przeczytać tę książkę.
Weronika Osicka

Kartka z kalendarza
212 Rocznica urodzin Fryderyka Chopina
Patrona naszej szkoły
Fryderyk Franciszek Chopin urodził się 1 marca 1810 w
Żelazowej Woli, zmarł 17 października 1849 w Paryżu. Polski
kompozytor i pianista. Od października 1831 roku mieszkał we
Francji. Jest uważany za jednego z najwybitniejszych kompozytorów
romantycznych, a także za jednego z najważniejszych polskich
kompozytorów w historii. Był jednym z najsłynniejszych pianistów
swoich czasów, często nazywany poetą fortepianu. Elementem
charakterystycznym dla utworów Chopina jest pogłębiona ekspresja
oraz czerpanie z wzorców stylistycznych polskiej muzyki ludowej.
Z okazji 150-lecia urodzin Fryderyka Chopina uchwałą Rady
Państwa z 8 maja 1958 rok 1960 został ogłoszony Rokiem
Chopinowskim. Z okazji jubileuszu 200-lecia urodzin Chopina
zarówno uchwałą Sejmu RP z 9 maja 2008, jak i uchwałą Senatu
RP z 7 października 2009, rok 2010 został ustanowiony Rokiem
Fryderyka Chopina.

Fryderyk Chopin
1810 - 1849
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DzieciŃstwo
Według legendy Chopin urodził się w czasie, gdy w pobliżu jego ojciec Mikołaj grał na
skrzypcach w jednej z dworskich oficyn Kaspra Skarbka, w której mieszkała rodzina
Mikołaja i Tekli Justyny z Krzyżanowskich. Na chrzcie nadano mu imiona Fryderyk
Franciszek. Jesienią 1810 Mikołaj i Justyna wraz z dziećmi przenieśli się do Warszawy. W
październiku zamieszkali w nieistniejącej obecnie kamienicy należącej do Jana Böhma. Tam
w lipcu 1811 przyszła na świat ich druga córka, Izabella. Wkrótce potem Chopinowie
przeprowadzili się do służbowego mieszkania w pałacu Saskim, w którym mieściło się
Liceum. W tym okresie liceum przeniesiono z dotychczasowej siedziby w Pałacu Saskim do
pałacu Kazimierzowskiego przy Krakowskim Przedmieściu, a Chopinowie zamieszkali w
1817 w prawej oficynie pałacu, w jego środkowej części na drugim piętrze, za sąsiadów
mając m.in. Lindego, Brodzińskiego i Kolberga z synami. 24 lutego 1818 roku w pałacu
Radziwiłłów (obecnie Pałac Prezydencki) odbył się pierwszy koncert publiczny Chopina,
zorganizowany na rzecz Towarzystwa Dobroczynności przygotowany przez ordynatową
Zamoyską. Julian Ursyn Niemcewicz fakt wykorzystania talentu 8-letniego dziecka dla
potrzeb filantropii skomentował w komedii, gdzie wyśmiał pogoń za sensacją i gorliwość
filantropek, które na fikcyjnym zebraniu licytują się w odejmowaniu lat „Szopenkowi”, a w
końcu sztuki zapada uchwała, że cudowne dziecko na scenę wniesie niańka. Sam koncert
zgromadził licznych słuchaczy. Chopin zagrał koncert fortepianowy wiedeńskiego
kompozytora Adalberta Gyrowetza, przy czym wykazał się dużą wprawą techniczną.
Pierwsze sukcesy
20 września 1818 odwiedziła Warszawę carowa Maria Fiodorowna, której Chopin ofiarował
dwa swoje tańce polskie. Wójcicki wspomina, że gdy mały Chopin grywał u księcia
Konstantego, namiestnika warszawskiego, podczas gry Marsza wojskowego wznosił oczy w
górę, że książę go pytał: „Co tam patrzysz w górę mały? Czytasz nuty na suficie?” W 1825
w kościele ewangelickim św. Trójcy odbył się koncert Chopina dla cara Aleksandra I, który
przyjechał do Warszawy na obrady Sejmu. Chopin zagrał na niedawno wynalezionym
instrumencie. Zachwycony monarcha podarował młodemu muzykowi drogi pierścień z
brylantem. Później w Paryżu Chopin otrzymał propozycję zostania nadwornym
kompozytorem carskim, jednak odrzucił tę propozycję, a pierścień sprzedał. W Warszawie
kilkakrotnie grał w Belwederze, będącym od 1822 siedzibą wielkiego księcia Konstantego.
W latach 1823–1826 Chopin uczył się w Liceum Warszawskim, gdzie pracował jego ojciec.
W tych latach zwiedził znaczną część Polski. W latach 1827 i 1829 spędzał wakacje na
dworze księcia Antoniego Radziwiłła w Antoninie i bywał u przyjaciół mieszkających w
odległych miejscach kraju. W 1826 roku Chopin odbywał swoją pierwszą zagraniczną
podróż do Berlina. W 1826 spędził wakacje także w Bad Reinertz (dzisiejsze DusznikiZdrój) na ziemi kłodzkiej.
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Wczesne utwory
Pierwszy młodzieńczy okres twórczości Chopina ukształtował się pod wpływem polskiej
tradycji dworskiej i wiejskiej (np. Michał Kleofas Ogiński, Karol Kurpiński), z drugiej
strony na europejskim stylu brillant wczesnych romantyków (Johann Nepomuk Hummel,
John Field, Carl Maria von Weber). Takimi popisowymi, a zarazem błyskotliwymi
wirtuozowsko utworami są oba koncerty fortepianowe. W młodzieńczym dorobku Chopina
obecne są formy klasyczne, takie jak rondo, wariacje, sonata, koncert, trio. Formy poloneza i
mazurka nawiązują do tradycji narodowej i ludowej. Z łączenia form klasycznych i tradycji
narodowej powstawały takie utwory jak Rondo à la Mazur, Rondo à la Krakowiak.
Dojrzałe utwory
Drugi dojrzały okres twórczości tak charakteryzuje Józef M. Chomiński:
W drugim okresie twórczości (począwszy od op. 6) skrystalizował się w pełni styl Chopina
jako kompozytora narodowego i romantycznego. Wyrastająca z ducha okresu Romantyzmu
stylizacja muzyki tanecznej otrzymała w walcach pogłębiony artystycznie wyraz. Nowe
podejście do techniki pianistycznej, manifestujące się w obu cyklach etiud, zaczęło
decydować o obliczu wszystkich podstawowych gatunków... Kontrast wyrazowy o silnych
znamionach dramatycznych stał się charakterystycznym rysem takich form jak scherzo,
ballada, nokturn.
Opr. Hanna Sadowska

266 Rocznica urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta

Wyk. Julia Rosiennik
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Porady nie od parady
Każdy z uczniów naszej szkoły kształci się na wybranym instrumencie i doskonali
swoje umiejętności pod okiem nauczyciela. Systematyczna praca przynosi często wspaniałe
efekty, co można podziwiać na licznych koncertach, które odbywają się w naszej szkole.
Występom na scenie czasami jednak może towarzyszyć trema.
Czym jest trema?
Zjawisko tremy związane jest z nieprzyjemnymi objawami:
nadmierna potliwość, zaburzenia oddychania, suchość w ustach, problemy żołądkowe,
zawroty głowy, strach i niepokój, uczucie napięcia, słaba koncentracja, problemy z pamięcią,
drżenie rąk, nienaturalne ruchy, nerwowy uśmiech
To wszystko prowadzi do poczucia braku wiary we własne umiejętności i zniechęca
nas do podejmowania publicznych występów w przyszłości. Często z góry jesteśmy
nastawieni na porażkę, nie dając sobie szansy na sukces.
Jednak nie każda trema ma negatywny wydźwięk. Doświadczeni i pewni siebie muzycy
przed koncertem czują ekscytację, która motywuje ich do świetnego występu.
Mając świadomość jak działa trema i co ją powoduje możesz ją pokonać. Oczywiście
wymaga to konkretnego wysiłku, ale warto nad tym pracować.

PONIŻEJ KILKA WSKAZÓWEK
BĄDŹ PRZYGOTOWANY NA 120%
– naucz się dokładnie całego repertuaru na pamięć, zrób rozgrzewkę przed występem
NIE PRZEJMUJ SIĘ OCENĄ
– polegaj na własnej ocenie swoich umiejętności, doceń swoje mocne strony
STOSUJ TECHNIKĘ WIZUALIZACJI
– wyobraź sobie szczegółowo scenariusz występu, na którym wypadasz świetnie
SKONCENTRUJ SIĘ NA ZADANIU
– nie zajmuj głowy myśleniem o sukcesie czy porażce, skup się na muzyce
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ZDOBYWAJ DOŚWIADCZENIA SCENICZNE
– zacznij od występów dla rodziny i znajomych
POZNAJ MIEJSCE, W KTÓRYM GRASZ
– zrób próbę dźwięku, sprawdź czy sprzęt działa prawidłowo
MYŚL POZYTYWNIE
– wyeliminuj destrukcyjne myślenie, uśmiechaj się, słuchacze będą po Twojej stronie
UNIKAJ NIEZDROWEGO PERFEKCJONIZMU
– stawiaj sobie realistyczne, łatwo osiągalne cele i zadania, ciesz się z ich realizacji
UCZ SIĘ NA BŁĘDACH
– wyciągaj wnioski z nieudanych występów, praktyka czyni mistrza
ZAMIEŃ STRES W SOJUSZNIKA
– z czasem naucz się traktować stres jako zjawisko, które pozytywnie mobilizuje do
działania

Ciekawostki o instrumentach
Ciekawostki o trąbce
Pierwsze trąbki wytwarzano także z rogów zwierząt, kości słoniowej, drewna, a nawet
morskich muszli.
W okresie baroku trębacze bywali prawdziwymi gwiazdami, było ich niewielu i byli dobrze
opłacani za wirtuozowską grę. Pisali dla nich utwory m.in. Jan Sebastian Bach, Jerzy
Fryderyk Haendel i angielski kompozytor Henry Purcell
Do najsłynniejszych producentów skrzypiec wszech czasów należy Antonio Stradivari.
Wyprodukował on około 1100 egzemplarzy, z których wiele zachowało się do dziś i są
przedmiotem pożądania wszystkich skrzypków.
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Ciekawostki o puzonie
Najsłynniejszym duetem puzonu z głosem ludzkim jest Tuba Mirum z Requiem Mozarta.
W XIX wieku puzony były stałą częścią zespołów dętych, które wykonywały przede
wszystkim transkrypcje dzieł orkiestrowych oraz aranżacje popularnych i patriotycznych
melodii. W napisanej na taki zespół Grande symphonie funèbre et triomphale Hectora
Berlioza solo puzonu zajmuje całą część drugą.

Ciekawostki o waltorni
W XVIII wieku po raz pierwszy zastosowano specjalną technikę gry na rogu. Polegała ona
na włożeniu prawej ręki do czary głosowej i zmienianiu w ten sposób długości słupa
powietrza. Dało to nowe możliwości gry melodycznej, które wykorzystał np. Wolfgang
Amadeusz Mozart w swoich koncertach na róg.

Ciekawostki o tubie
Jako pierwszy użył tuby w orkiestrze Hector Berlioz, francuski kompozytor i wybitny
znawca orkiestracji.
Dla swoich oper specjalny rodzaj tuby wymyślił Ryszard Wagner. Były to tzw. tuby
wagnerowskie,
nieco mniejsze od standardowych. Wykorzystywali je także inni późniejsi kompozytorzy, jak
Anton Bruckner, Ryszard Strauss oraz Igor Strawiński.
Opr. Lena Wióra
Źródło: muzykotekaszkolna.pl
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Rozrywka
Do okulisty przychodzi

W szkole:

dinozaur.

- Jasiu, jak ty śpiewasz, to
mówisz…?

- Ważka wpadła mi do oka
- mówi.

- Ja śpiewam.

Okulista zagląda do oka i mówi :

- Dobrze. Jak mama śpiewa, to…?

- To nie ważka, to helikopter.

- Ona śpiewa.

Przepełniony autobus wciąż

- A jak tata śpiewa, to mówisz…?
- Tato, przestań!

stoi na przystanku.
- Dlaczego nie jedziemy?denerwuje się jeden z pasażerów.
- Kierowca okazał się dżentelmenemodpowiada ktoś z przodu
- i ustąpił miejsca starszej pani.
Opr. Lena Wióra

„Wiosenne przebudzenie” - rys. Adam Wilk

Redaguje zespół w składzie: Lena Wióra, Weronika Osicka, Julia Rosiennik, Adam Wilk,
Dominika Bednarska, Hanna Sadowska
Opiekun redakcji:
Iwona Sonka
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