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„Wigilijny Wieczór”, opłatek na stole,
Zapach potraw wśród płonących świec,
Betlejemska gwiazda mruganiem wesołym
Niesie ziemi swą niebiańską pieśń.
Bóg Miłością dusze rozświetla
I opłatek błogosławi biały,
Wlewa pokój w nasze smutne serca
Narodzony dzisiaj Jezus mały.
Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda,
Każdy dom i każdego z nas,
Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta
Niosą wszystkim betlejemski blask.
Z. E. Szczęsna

DYREKCJI, NAUCZYCIELOM
I PRACOWNIKOM SZKOŁY

POGODNYCH
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
WYPEŁNIONYCH BLASKIEM
BETLEJEMSKIEJ SZOPKI
I POMYŚLNOŚCI
W NOWYM 2020 ROKU
życzy
Samorząd Uczniowski
PSM I st. w Kłodzku
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Wydarzenia z życia szkoły
Warsztaty gitarowe
Dn. 19 października br. odbyły się w naszej szkole warsztaty gitarowe dla uczniów z
klasy gitary z PSM I st. w Kłodzku. Warsztaty były prowadzone przez dr Bartłomieja
Marusika z Poznańskiej Szkoły Talentów, nie tylko wykładowcę ale też kompozytora.
O godz. 9.30 w auli została przeprowadzona prelekcja zawierająca pouczające informacje na
temat gry na gitarze. Brali w niej udział zarówno uczniowie jak i ich rodzice. Odbyły się też
lekcje indywidualne, podczas których „niezwykły gość” przekazał cenne uwagi uczniom
naszej szkoły a także zachęcał do częstszych ćwiczeń. Warsztaty gitarowe dostarczyły
wszystkim uczestnikom wielu wrażeń, pobudziły wyobraźnię oraz pozwoliły poszerzyć
wiedzę i umiejętności.
Weronika Bober

Warsztaty gitarowe w PSM I st. w Kłodzku
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Dnia 20 października 2019 r. w Centrum Kultury Chrześcijańskiej przy parafii
Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku odbył się w koncert-widowisko „#Romantyczni”
w ramach doktoratu pani Katarzyny Mąki.
Wystąpił chór Concerto Glacensis i chór PSM 1 st. w Kłodzku. Program zawierał trzy
oryginalne kompozycje Stanisława Moniuszki oraz piętnaście innych jego pieśni w różnych
opracowaniach.
Dzieci z chóru PSM zaśpiewały cztery pieśni: „ Wiośnianka”, „Grajek”, „Kum i Kuma” oraz
„Słoneczko”. Resztę koncertu stanowiło czternaście pieśni w wykonaniu chóru Concerto
Glacensis oraz solistów. Były to : „Znasz li ten kraj”, „Do Niemna”, „Pieśń dożynkowa”,
„Postój piękna gołąbeczko”, „Nawrócona”, „Dalibógże”, „Prząśniczka”,
„Barkarola”, „Groźna dziewczyna”, „Improwizacja”, „Powiedzcie mi”, „Święty Piotr”,
„Przylecieli sokołowie” oraz „Matysek”.
Chórom towarzyszyły fortepian, lira korbowa, wiolonczela, skrzypce, akordeon,
instrumenty perkusyjne oraz flet. Całe wydarzenie zostało wyreżyserowane przez pana
Adama Łoniewskiego.
Koncert był bardzo piękny i pełen ekscytujących wrażeń. Wykonawcy zostali nagrodzeni
przez publiczność gromkimi brawami.
Lena Wióra

Chór Concerto Glacensis - koncert „#Romantyczni”

Koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę
Wielkim wydarzeniem w naszej szkole był wspaniały koncert z okazji 101 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez Polskę, który został połączony z obchodami 100 Rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Z utworami wielkiego polskiego kompozytora,
zaprezentowali się uczniowie grający na różnych instrumentach zarówno solo jak i w
zespole.
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Koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Piękną muzykę uświetniły pieśni i poezja w wykonaniu uczniów z kl. p. Anny
Bartkiewicz oraz członków Samorządu Uczniowskiego. Uzdolnionym wykonawcom
towarzyszyła dekoracja specjalnie przygotowana na tę okoliczność a były to: flaga oraz róże
biało – czerwone ręcznie wykonane przez dzieci z naszej szkoły, ramy, w które
wkomponowały się prawdziwe damy oraz zegar z kurantem.

Koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę
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Organizatorem tej niezwykłej uczty muzycznej była pani Marta Dąbrowska.
Pomysłowość i różnorodność zastosowanych środków oraz metod a przede wszystkim
profesjonalna muzyka zostały nagrodzone wielkimi brawami przez licznie zgromadzoną
publiczność.
Red. Pięciolinii

Konkurs na najlepsze wykonanie utworu S. Moniuszki
W ramach ogólnopolskich obchodów Roku Stanisława Moniuszki odbył się w naszej
szkole konkurs na najlepsze wykonanie utworu tego wielkiego polskiego kompozytora. Dn.
19 listopada 2019 r. w auli zabrzmiały m.in. fragmenty opery „Straszny Dwór” i „Flis”,
pieśni: „Znasz li ten kraj”, Pieśń wieczorna”, „Bajka” , „Prząśniczka” i inne.
Uczniowie grający na różnych instrumentach wystąpili w 2 kategoriach: soliści i
zespoły.
Poziom prezentacji uczniowskich był bardzo wysoki, w związku z tym, jury powołane
z pedagogów szkoły postanowiło uhonorować wszystkich wykonawców i przyznało
brązowe, srebrne i złote dyplomy.
W kategorii solistów brązowe dyplomy otrzymali: Wojciech Walasek i Julia
Warachim.
Srebrne dyplomy: Kinga Pieróg i Edyta Bogdał.
Złote dyplomy: Kornel Bartlewski i Magdalena Bartlewska, Kacper Jacukowicz,
Lena Habdas.
W kategorii zespołów brązowe dyplomy otrzymały : Trio fortepianowe w składzie:
Karolina Wójcik, Maja Wójcik i Joanna Wójcik. Kwartet skrzypcowy w składzie: Wiktoria
Węglowska, Kinga Pieróg, Julia Warachim i Aleksandra Pączka.
Srebrne dyplomy: Trio gitarowe w składzie Lilia Wyjadłowska, Małgorzata Łapińska
i Kornelia Zawadzka. Zespół fletowy w składzie: Lena Habdas, Magdalena Klasicka, Zofia
Mazurkiewicz i Hanna Grzelak. Zespół z klasy III a w składzie: Łucja Milczarek - śpiew,
Marta Zawadzka - fortepian oraz zespół perkusyjny: Aleksandra Żołnierz, Edyta Bogdał,
Lena Habdas.
Złoty dyplom otrzymał zespół z klasy III a w składzie: Edyta Bogdał, Marta
Zawadzka, Aleksandra Żołnierz, Lena Habdas, Karolina Wójcik, Joanna Wójcik, Maja
Wójcik oraz Miłosz Deptuła - fortepian.
Konkurs przygotowała i prowadziła p. Marta Dąbrowska. Muzyczne zmagania
wywołały duże zainteresowanie wśród obserwatorów a poszczególne występy były
nagradzane dużymi oklaskami. Gratulujemy zwycięzcom!
Nadia Steblewska
Red. Pięciolinii
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Koncerty duetów skrzypcowych i wiolonczelowych
Dn. 15 listopada br. odbył się koncert klasy skrzypiec p. Krystyny Ślęzak, podczas
którego na fortepianie akompaniowała p. Elżbieta Malinowska.
Na scenie wystąpiły głównie młodsze dzieci, którym często towarzyszył nauczyciel
prowadzący. Spora grupa pierwszaków, występujących przeważnie po raz pierwszy przed
publicznością, świetnie prezentowała swoje umiejętności nie wykazując tremy. W programie
pojawiło się sporo utworów Kathy i Davida Blackwell, m.in. „W górę i w dół”, „Dwoje na
łodzi”, „Pas szybkiego ruchu”, „Koń na biegunach”, melodia amerykańska i melodia
jamajska. Były też pieśni Stanisława Moniuszki: „Pieśń wieczorna” w wykonaniu sióstr
Mai, Karoliny i Joanny Wójcik, z kl. III oraz „Znasz li ten kraj” w wykonaniu Edyty Bogdał,
z kl. III. Warto dodać, że utwory te były też w wersji śpiewanej. Na zakończenie razem z
nauczycielem, z utworem Ragtime „Cleopha” wystąpiły: Zofia Zawada Budny i Julia
Rosiennik.
Piękna muzyka, ciekawy repertuar, dobrze dobrane stroje, wszystko to dostarczyło
zgromadzonym wielu wrażeń i wprawiło w dobry nastrój.
Red. Pięciolinii

Koncert klasy skrzypiec p. Krystyny Ślęzak

Dn. 18 listopada br. mogliśmy podziwiać kolejne duety podczas koncertu klasy
skrzypiec i wiolonczeli p. Tadeusza Wachowskiego i p. Zbigniewa Szuby.
Program artystyczny przygotowany na tę okoliczność został bardzo ciepło przyjęty przez
zgromadzoną publiczność. Miło było usłyszeć utwory zaprezentowane przez młodych
artystów, które w znaczącej części zaczerpnięte były z dobrze znanej i lubianej muzyki
filmowej. Pojawiły się m.in. „Polskie drogi” muz. Andrzej Kurylewicz, „Rodzina
Połanieckich”, muz. Wojciech Kilar, Walc „Noce i dnie”, muz. Waldemar Kazanecki, „Lista
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Schindlera”, muz. John Williams. Swoje umiejętności prezentowali uczniowie z kl: I-VI,
witani i nagradzani licznymi oklaskami. Pomiędzy występami publiczność mogła usłyszeć
piękną poezję o tematyce jesiennej, znanych polskich pisarzy takich jak: Julian Tuwim czy
Jan Brzechwa. Świetnie przygotowany koncert pozwolił uczestnikom nie tylko wysłuchać
pięknej muzyki, ale także dostarczył dobrej zabawy i relaksu.
Red. Pięciolinii

Koncert klasy skrzypiec i wiolonczeli p. Tadeusza Wachowskiego i p. Zbigniewa Szuby.

„Fortepianowe andrzejki”
Dnia 26 listopada br. odbył się koncert klasy fortepianu p. Angeliki Strzygockiej
zatytułowany „ Fortepianowe andrzejki”. Program był podzielony na dwie części.
W pierwszej uczniowie wystąpili z utworami solowymi, a w drugiej w duetach oraz
zespołach. Kolejność występów była losowana przez każdego ucznia.
W pierwszej części zagościły utwory:
- „Polonez młodzieńczy g-moll” F. Chopina w wykonaniu Zuzanny Dziatczyk
- „Pliszka” J.F. Burgmullera w wykonaniu Krystyny Steblewskiej;
- „Za górami, za lasami” M. Biskupskiej w wykonaniu Elizy Steblewskiej;
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- „Etiuda” A. Nikolajewa w wykonaniu Magdaleny Bartlewskiej;
- „Czarcie gusła” M. Holma w wykonaniu Jakuba Gacha;
- „Na łodzi” M. Vozara w wykonaniu Weroniki Osickiej;
- „Morskie opowieści” w wykonaniu Natalii Basak;
- „Marsz”, „Wszyscy święci”, „Swing”, „Boogie Man”, Blues Scale Rock” w wykonaniu
Miłosza Deptuły;
- „Miotła Baby Jagi” L. Bas w wykonaniu Leny Wióry;
- „Monster Marsch” J. Linn w wykonaniu Anny Kustry
W drugiej części zabrzmiały utwory wykonane przez uczniów w duetach z p. Angeliką
Strzygocką.
Gościnnie wystąpiła Dominika Olkiewicz, która towarzyszyła swojemu bratu
Mateuszowi Olkiewiczowi na wiolonczeli. Na koniec drugiej części Alicja Czerniak ( z
klasy p. Anny Bartkiewicz-Brzozowskiej ) zagrała wspólnie z Zuzanną Dziatczyk i Leną
Wiórą utwór na sześć rąk pt. „Agent 003”.

Koncert klasy fortepianu p. Angeliki Strzygockiej pt. „ Fortepianowe andrzejki”
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Koncert zakończył się wspólną zabawą kubeczkową : każdy uczeń otrzymał kubeczek
ze słodyczami, a w nim po dwie zabawne sentencje, które były odczytywane na głos. Słodki
poczęstunek dla wszystkich zebranych był dodatkową atrakcją. Aulę przyozdabiały piękne
dekoracje wykonane przez panią Agnieszkę Gach.
O miłą atmosferę podczas całego koncertu zadbały prowadzące:
Zuzanna Dziatczyk i Lena Wióra.
Lena Wióra

Audycje muzyczne w PSM I st. w Kłodzku
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Kłodzku już od
czasów powojennych kształci muzycznie kolejne pokolenia dzieci i młodzieży z Kłodzka i
okolic. Placówka stwarza odpowiednie warunki do odkrywania i rozwijania talentów
muzycznych naszych mieszkańców. Wykwalifikowana kadra, bogate tradycje, miła
atmosfera i wiele innych czynników powoduje, że w szkole rokrocznie rozpoczynają naukę
nowi uczniowie, którzy uczą się gry na: fortepianie, skrzypcach, flecie, klarnecie,
wiolonczeli. Placówka prowadzi także różne formy upowszechniania kultury muzycznej w
naszym regionie. Wychodząc naprzeciw najmłodszym mieszkańcom Kłodzka każdego roku
w szkole odbywają się dla nich audycje muzyczne prowadzone przez nauczycieli i ich
uczniów.
W tym roku, w dniach od 18 do 22 listopada szkołę muzyczną odwiedziły dzieci z
Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 4, ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz ze
Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta. Łącznie była to grupa ok. 600 dzieci. Można
było zaobserwować, że goście nie tylko w wielkim skupieniu słuchali utworów
prezentowanych przez młodych artystów, ale byli też bardzo zainteresowani instrumentami i
ich budową. Wykonawcy wykazali się dużym zmysłem scenicznym i aktorskim zjednując
sobie licznie zgromadzoną publiczność. Kreatywność i pomysłowość nauczycieli oraz
świetne przygotowanie ich uczniów spotkało się z wielkim uznaniem i entuzjazmem ze
strony dzieci i ich opiekunów.
Podczas każdej z audycji panował wyjątkowy klimat związany z jej inspirującym
przesłaniem, który przejawiał się m.in. w innym tytule i treści.
„Muzyczne podróże z akordeonem” poprowadzili: p. Liliana Stopka
i p. Tomasz Brusiński. W akordeonowy świat wprowadzali uczniowie z klasy
p. Tomasza Brusińskiego: Oskar Gałęski, Szymon Dulski, Kuba Ferenz , Bartosz Czelnik
oraz Tymoteusz Bartlewski z klasy Liliany Stopki. Zaprezentowane zostały akordeony:
klawiszowy, guzikowy, basowy oraz elektroniczny. Gościnnie wystąpiła flecistka Oliwia
Socik z klasy p. Bożeny Adamskiej.
Na kolejnych audycjach pt. „Muzyczna wyprawa z Panem Fortepianem” , które
poprowadziła p. Angelika Strzygocka wspólnie ze swoją uczennicą Leną Wiórą, pojawiły się
przedstawienia muzyczno –teatralne.
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Pani Angelika Strzygocka jako Pan Fortepian razem ze swoją uczennicą Leną Wiórą
wybrała się do krainy księżniczek i królów, aby w zabawny sposób przedstawić dzieciom
wielkie dzieła m.in. J. S. Bacha - Tokkatę d – moll,
W. A. Mozarta - „Ah! Vous dirai-je maman” ze znaną melodią o kurkach trzech oraz
historię miłości do pięknej Elizy L. v. Beethovena.
Pan Fortepian podróżował także po Polsce. Odwiedził F. Chopina
i S. Moniuszkę, których pieśni, lirycznym głosem prezentowała Lena Wióra. Publiczność
miała także okazję zatańczyć uroczysty menuet I. J. Paderewskiego.
Dzieci wybrały się również do baśniowej krainy Groty Króla Gór
i w magicznym świecie latały na Miotle Baby Jagi, który to utwór brawurowo wykonała
Lena Wióra.
Na zakończenie przedstawienia muzyczno-teatralnego, cała publiczność przy
układzie choreograficznym prowadzonym przez Lenę, tańczyła Boogie Woogie.
Po powrocie z Ameryki zabrzmiały jednocześnie dwa fortepiany koncertowe w
energetycznym utworze „Spacerując z psem, który nazywa się Jazz”.
Po audycji dzieci mogły podejść do fortepianu, zobaczyć jego wnętrze i spróbować swoich
sił na klawiaturze.
Natomiast audycje pod hasłem „Z fletem i trąbką” zostały poprowadzone przez p.
Bożenę Adamską i p. Wojciecha Lizureja, którzy przybliżyli tajniki gry na tych
instrumentach. Młoda widownia z dużą uwagą wysłuchała także utworów wykonanych przez
trio trąbek. Uczniowie: Jacek Opaliński, Mateusz Lasek i Piotr Kaźmierczak pracujący pod
kierunkiem p. Wojciecha Lizureja zaprezentowali umiejętności muzykowania w zespole. Był
też czas na wspólne śpiewanie oraz pierwsze próby wydobywania dźwięków z główki fletu i
ustnika trąbki. Wszystkim wykonawcom na fortepianie towarzyszyła p. Angelika
Strzygocka.
Dla młodej publiczności było to zapewne niecodzienne spotkanie z muzyką a także z
ludźmi, dla których jest ona pasją. Na zakończenie warto przytoczyć wrażenia jednego z
uczestników. Maks, uczeń szkoły podstawowej, zrelacjonował swój udział w audycji w
następujący sposób: „ Nauczyciele, którzy prowadzili audycję byli bardzo mili i zabawni.
Zabrali nas w muzyczną podróż razem z misiem, który nazywał się Akordzik i miał na
plecach malutki akordeon. Przy okazji zwiedzania różnych miejsc pojawiały się piękne
melodie grane przez uczniów na akordeonie i flecie. Dowiedziałem się z czego są zbudowane
te instrumenty. Bardzo spodobał mi się akordeon elektroniczny, różne dźwięki i tony, które
wydawał a także to, że mógł on imitować inne instrumenty np. trąbkę. Chciałbym kiedyś
nauczyć się grać na akordeonie i występować przed publicznością na tak pięknej scenie.
Według mnie takie audycje są bardzo potrzebne, ponieważ zachęcają dzieci do słuchania
muzyki, podejmowania nowych wyzwań i do tego, aby podjąć naukę w szkole muzycznej a w
przyszłości zdobyć w tej dziedzinie duże osiągnięcia.”
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Zapraszamy na kolejne audycje muzyczne, które odbędą się w naszej szkole - na
wiosnę!
Red. Pięciolinii

Audycje muzyczne przygotowane przez nauczycieli z PSM I st. w Kłodzku: p. Liliana Stopka
(akordeon), p. Tomasz Brusiński (akordeon), p. Angelika Strzygocka (fortepian). Uczniowie:
Oskar Gałęski, kl. V, Lena Wióra, kl. VI.

Audycja muzyczna pt.: „Smyczki w górę”
Dnia 21.11.2019 w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina
w Kłodzku odbyły się audycje muzyczne. Poprowadzili je pani Krystyna Ślęzak i pan
Zbigniew Szuba, a uczniowie ich klas umilali atmosferę swoimi występami.
Aby nas posłuchać i nauczyć się czegoś o godzinie 9:00 i 10:30 na Aulę Państwowej Szkoły
Muzycznej przybyły przedszkolaki, oraz uczniowie klas III szkoły podstawowej. Dzieci
bardzo dużo dowiedziały się o instrumentach smyczkowych i usłyszały utwory, takie jak:
„Pas szybkiego ruchu” w wykonaniu Poli Pielech, ”Dwoje na łodzi” w wykonaniu Karoliny
Luty, ”Melodię amerykańską” w wykonaniu Karoliny Poprzeczki oraz Wiktorii Skóry,
„Pieśń wieczorną” w wykonaniu Mai, Karoliny i Joanny Wójcik i Ragtime „Cleopha” w
wykonaniu Julii Rosiennik i Zofii Zawada-Budny. Na audycjach można było także usłyszeć
zagadkowe dźwięki Niny Stupak i Janka Jasińskiego, duet Magdaleny i Kornela
Bartlewskich, oraz technikę pizzicato na wiolonczeli pana Zbigniewa. Nauczyciele ciekawie
opowiadali o tym jak gra się na instrumentach smyczkowych, a także jaki dźwięk
wydobywają skrzypce i wiolonczela. Dzieci nie tylko mogły to usłyszeć z ust pani Krysi i
pana Zbigniewa, ale zobaczyły na własne oczy jak wyglądają te instrumenty, oraz jak się na
nich gra, a nawet sami próbowali wydobyć z nich dźwięk.
Dzieciom bardzo spodobały się audycje. Przez cały koncert zachowywały się cicho i
grzecznie, nie przeszkadzając ani prowadzącym, ani wykonawcom. Uważnie słuchały
duetów uczniów skrzypiec i wiolonczeli, oraz ich nauczycieli. Miejmy nadzieję że kiedyś
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zawitają do naszej szkoły, by rozwijać swoją wiedzę o muzyce i że tak jak my zagrają na
audycjach dla dzieci.
Julia Rosiennik

„Muzyczne Barwy Jesieni”
Jesień to wyjątkowa pora roku, która
wyróżnia się różnymi barwami nie tylko w
przyrodzie, ale również w muzyce. Można
było się o tym przekonać podczas koncertu
klasy fortepianu p. Elżbiety Malinowskiej
i klasy trąbki p. Wojciecha Lizureja.
Na scenie wystąpiła spora grupa
uczniów grających na fortepianie a byli to:
Julia Czuba, Joanna Wójcik, Zuzanna Dudek,
Antoni Wilk, Małgorzata Szyndler, Amelia
Gałowska. Przenieśli oni zgromadzoną
publiczność w zaczarowany, bajkowy świat,
prezentując utwory m.in. takie jak: „Kołysanka”
czy „Zaczarowany klucz”.
Nieco inny bardziej „burzliwy klimat” wprowadzili
uczniowie grający na trąbce, co wynika z samej
specyfiki instrumentów a ponadto pojawił się także utwór pt. „Burza”. Uczniowie z kl. p.
Wojciecha Lizureja, którzy zaprezentowali swoje umiejętności to: Jacek Opaliński, Piotr
Kaźmierczak, Mateusz Lasek, Karol Reif i Szymon Firlit.
Pięknym występom towarzyszył jesienny nastrój przejawiający się w dekoracji, do
której zaliczały się: świecące lampiony i jesienne liście.
Julia Czuba
Red. Pięciolinii

Jesienny Koncert Gitarowy
W dniu 29 listopada br. odbył się w naszej szkole Jesienny Koncert Gitarowy.
Wystąpili uczniowie z klasy gitary Agnieszki Kozakowskiej i z klasy gitary Witolda
Kozakowskiego. Na koncercie gitarzyści ze wszystkich roczników zagrali nie tylko solo, ale
również w zespołach. Mogliśmy podziwiać Trio Gitarowe oraz duet fletowo- gitarowy "Le Li - Duo". Swoje umiejętności zaprezentowali również młodzi artyści, którzy przygotowują
się do udziału w etapie szkolnym Regionalnych Przesłuchań Uczniów Klas Gitary
organizowanym przez CEA (Maja Borcz, Weronika Bober, Lila Wyjadłowska). Była to
wspaniała uczta muzyczna!
Red. Pięciolinii
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Koncert gitarowy klasy p. Agnieszki Kozakowskiej i p. Witolda Kozakowskiego

Wywiady
Finalistami konkursu z wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki zostali:
Tymoteusz Bartlewski i Kornel Bartlewski. Wywiad z nimi przygotowała
Nadia Steblewska.
Red.: Jak podobał się wam konkurs z wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki?
Tymoteusz: Podobał mi się. Myślę, że warto było poznać utwory i życie Moniuszki.
Red.: Czy potraficie wymienić osoby, które walczyły o główną wygraną w finale konkursu?
Kornel i Tymoteusz: Tak – Daryna Steblewska, Karol Mazurkiewicz, Tymek Bartlewski,
Kinga Pieróg, Kornel Bartlewski, Wojtek Walasek, Kornelia Zawadzka i Lila Wyjadłowska.
Red.: Jak przygotowywaliście się do konkursu?
Kornel: Wiele razy czytałem materiały i razem z bratem oglądaliśmy fragmenty oper
i filmów biograficznych.
Red.: Z jakich materiałów korzystaliście?
13
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Kornel: Z informacji, które otrzymaliśmy ze szkoły oraz przedstawień oper i programów o
Moniuszce.
Tymoteusz: Słuchałem oper, oglądałem filmy o życiu Moniuszki. Najważniejsze były
materiały od p. Marty.
Red.: Czy konkurs był według was trudny i czy mieliście dużą tremę?
Kornel: Były pytania, na które nie znałem odpowiedzi, jednak większość była prosta. Na
początku się tremowałem, później mniej.
Tymoteusz: Niektóre pytania były trudne. Najłatwiejsze dostawali inni. Jeśli chodzi o tremę,
to z tym było średnio.
Red.: Czy któryś z jego utworów spodobał się wam najbardziej?
Kornel: „Dziad i baba” i Aria Skołuby.
Tymoteusz: „Dziad i baba”, „Stary kapral” i Aria Jontka „Szumią jodły”
Red.: Jak ocenilibyście zmagania finalistów w niekonwencjonalnej formule, jaka był
teleturniej 1 z 10?
Kornel: Finaliści mieli dużą wiedzę i opanowali tremę.
Tymoteusz: Myślę, że większość osób była dobrze przygotowana.
Red.: Wykazaliście się dużą wiedzą i wielkim opanowaniem zdobywając największą liczbę
punktów, co wobec tego poradzilibyście kolegom i koleżankom , którzy będą brać udział w
podobnych konkursach?
Kornel: Żeby się dużo uczyli.
Tymoteusz: Żeby na konkurs zabrali wiedzę i trochę poczucia humoru.
Red.: Gratulujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów!
Kornel i Tymoteusz: Dziękujemy.

Wielki finał konkursu z okazji obchodów Roku Stanisława
Moniuszki
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W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU
„Wiara w święta”
Każdy kto wierzy w te święta,
Zawsze o nich pamięta.
Dobroć, uprzejmość nagradza,
Miłość coraz bardziej się pomnaża.
Każdy kto o Narodzinach Jezusa pamięta,
obchodzi te Święta!
Wiktoria Węglowska z kl. skrzypiec
p. Tadeusza Wachowskiego

Książki z naszej biblioteki
W tym miesiącu warto przeczytać książkę Joanny Wiśnios pt. „Bajka o Mozarcie”.
W żartobliwy sposób opowiada ona historię małego muzykanta Wolfganga który przeżyje
fascynującą przygodę. „Bajka o Mozarcie” posiada płytę CD w ,,oprawionej muzyce ‘’,
15
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dzięki której treść stanie się jeszcze bardziej interesująca. Książka jest godna polecenia dla
młodszych i starszych uczniów szkoły muzycznej. Pozycję tę można wypożyczyć w
bibliotece szkolnej znajdującej się na 2 piętrze w naszej szkole. Zachęcam do zapoznania się
z treścią i poznania wielkiego kompozytora Mozarta!!!
Karolina Kołodziej

Rozrywka
W więzieniu
-Za co siedzisz?
-Za nic.
-A ile dostałeś?
-10 lat.
-To musiałeś coś zrobić,
bo za nic dawali 7 lat.
Zbliżają się święta. Dwie blondynki jadą po
choinkę. Szukają, wybierają, nie mogą
się zdecydować. W końcu jedna mówi:
”Wiesz co, zimno mi strasznie. Weźmy
pierwszą z brzegu, nie musi mieć nawet
bombek....”
Pianistka
Kiedy grała na fortepianie,
to płakali panowie i panie.
I płakano-by tak rzec - u góry
bo jej gra przyciągała chmury:
choćby dzień skwarny jakich mało
kiedy grać zaczynała - wnet lało.
Gdy więc powódź w ojczyźnie szalała,

Jasio wchodzi do klasy.
-Moja siostra jest chora na
szkarlatynę!
-To wracaj od razu do domu, bo mi
całą klasę zarazisz-denerwuje się
wychowawczyni.
Po dwóch tygodniach Jasio pojawia
się w szkole.
-Siostra już wyzdrowiała?-pyta
nauczycielka.
-Nie wiem, jeszcze nie napisała.
-To gdzie ona jest?
-W Niemczech.

to błagano ją, żeby nie grała.
Nim zaś susza zniszczyła zbóż
masę, to pianistka wyruszała w
trasę. Raz jej ktoś podziękował
wzruszony za jej wpływ na
krajowe plony, przełamała
wówczas opory
i przestała grać smutne utwory
Michał Rusinek

Opr. Lena Wióra
Redaguje zespół w składzie: Lena Wióra, Karolina Kołodziej, Weronika Bober,
Julia Rosiennik, Natalia Bosak, Julia Czuba.
Opiekun redakcji:
Iwona Sonka
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