PIĘCIOLINIA
GAZETKA PSM I ST. IM. F. CHOPINA W
KŁODZKU MAJ / CZERWIEC 2022 * NR 25

Konkurs „Na najpiękniejszą nutkę na świecie” - prace plastyczne wyk. przez uczniów z kl. I a
pod op. p. Marzeny Kierzkowskiej

Świetne pomysły mamy i do wspólnej zabawy
na nowy rok szkolny 2022/2023 zapraszamy!

Pięciolinia

Warto wiedzieć
Obchody Dnia Patrona
W dniach: 14.04 – 09. 05. 2022 roku odbyły się Dni Patrona naszej szkoły – Fryderyka
Chopina. Nauczyciele teorii – organizatorzy tego przedsięwzięcia wykazali się wieloma
pomysłami i zainspirowali uczniów do aktywnego włączenia się w obchody Dnia Patrona.
Odbyło się m.in. wspólne czytanie, pt: "Kilka słów o Chopinie" po którym można było
sprawdzić swoją wiedzę w klasowych quizach. Nauczyciele przygotowali i zaprezentowali
wybrane zagadnienia, przybliżając różne oblicza polskiego artysty. Niezwykła osobowość,
uzdolnienia muzyczne i pedagogiczne, mistrzowski styl, znajomość wielu języków obcych to tylko niektóre cechy wskazujące na fenomen Fryderyka Chopina.
Nauczyciele teorii wykazali się talentem oratorskim czytając fragmenty książek
poświęconych Fryderykowi Chopinowi a uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności
słuchowe w konkursie rozpoznawania wybranych kompozycji. Zorganizowany został
również konkurs plastyczny pt: "Moje chopinowskie inspiracje". Istotnym punktem
obchodów były prezentacje muzyczne wybranych uczniów: Gabriela Charęzy, Marty i
Anny Kustry, Marty Zawadzkiej i chóru szkolnego.
Na podsumowanie można stwierdzić, że pasja do muzyki, którą wyróżniał się nasz Patron
Fryderyk Chopin nadal inspiruje zarówno „tych którzy uczą muzyki jak i tych którzy o
muzyce się uczą”.

Konkurs: „Moje Chopinowskie inspiracje”

2

Nr 25
MAJ / CZERWIEC 2022

Pięciolinia

3

Nr 25
MAJ / CZERWIEC 2022

Pięciolinia

Wydarzenia z życia szkoły
XXIII Ogólnopolski Konkurs Gitarowy GITARIADA
W dniach 19 – 24 kwietnia odbył się w
naszej szkole XXIII Ogólnopolski Konkurs
Gitarowy Gitariada - objęty w tym roku
patronatem przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz wpisany przez
Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
na
listę
rekomendowanych
konkursów
gitarowych.
Pierwsza edycja Gitariady odbyła się w 1998
roku, a rok później przeprowadzono pierwszy
konkurs. Jak podkreśla twórca i dyrektor
festiwalu Witold Kozakowski, Gitariada ma nie
tylko wymiar konkursowy i edukacyjny, to też
cykl koncertów pokazujących gitarę w różnych
brzmieniach.
W programie festiwalu znalazły się liczne
atrakcje i niespodzianki. Podczas jego trwania
występowali zarówno młodzi utalentowani
gitarzyści jak i znamienici artyści. Pojawiły się
rytmy hiszpańskie w wykonaniu zespołu
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ProFlamenco. W ostatnim dniu zabrzmiały na lutni „Pieśni Szekspirowskie”
zakończenie odbył się koncert duetu Michał Honisz & Łukasz Gołąbek.

a na

Prezentacje konkursowe oceniało jury: prof. Wanda Palacz - przewodnicząca, prof. ośw.
Marek Zieliński, dr Bartłomiej Marusik. Wśród laureatów znalazła się uczennica z naszej
szkoły: Natalia Skrzydło z klasy gitary p. Witolda Kozakowskiego, która w kategorii
solistów najmłodszych zdobyła III miejsce, a dwa zespoły kameralne z naszej szkoły: Duet
fletowo-gitarowy (Lena Habdas - flet, Natalia Skrzydło - gitara) oraz Nietypowe Trio
Kameralne (Weronika Ryba - flet, Natalia Skrzydło - gitara, Cezary Petelski - gitara)
uzyskały wyróżnienie w kategorii zespołów młodszych. Zespoły przygotowali nauczyciele:
Bożena Adamska i Witold Kozakowski.
Gitariada – to wspaniałe wydarzenie muzyczne, które dostarcza niezwykłych wrażeń,
promuje młodych utalentowanych gitarzystów i gromadzi liczną publiczność. Cieszymy się,
że po trzech latach udało się ponownie zorganizować festiwal w naszej kłodzkiej szkole i
gratulujemy wszystkim laureatom konkursu!
Red. Pięciolinii

VIII Czesko - Polska wiosna w Fabryce Fortepianów Petrof
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kłodzku zaskakuje licznymi inicjatywami, które
wyróżniają ją na tle innych placówek. Na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt, że nasza
szkoła podejmuje międzynarodową współpracę z Podstawową Szkołą Artystyczną w
Nachodzie.
Dn. 29 kwietnia br. po dwuletniej przerwie, odbyła się VIII Czesko – Polska Wiosna z
inicjatywy pani Angeliki Strzygockiej z naszej szkoły oraz pani wicedyrektor Oksany
Ciporenko z Podstawowej Szkoły Artystycznej w Náchodzie.
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Tegoroczna VIII edycja była wyjątkowa, ponieważ nasi pianiści mieli okazję zwiedzić
Fabrykę Fortepianów Petrof. Uczniowie obejrzeli proces powstawania fortepianów i pianin
na poszczególnych stanowiskach rzemieśliniczych, w których 80 % produkcji odbywa się
ręcznie. Kolejną atrakcją była wizyta w Muzeum Petrof, w którym dzieci poznały historię
firmy, dawne instrumenty, w tym także nowatorski model fortepianu z kolorowym
podświetleniem.
Zwiedzanie zakończyło się w Petrof Gallery – salonie, w którym gotowe do sprzedaży
fortepiany i pianina można było wypróbować. Testom i próbom wszystkich modeli nie było
końca, największe wrażenie zrobił fortepian sygnowany nazwą Ant. Petrof, co świadczy o
najwyższej klasie Royal, również futurystyczne pianino zaprojektowane specjalnie dla
Narodowej Biblioteki Technicznej w Pradze, czy też kolorowe pianina z kolorowymi
klawiszami.
Cała grupa po przyjeździe do Náchodu została zaproszona na obiad do restauracji. Punktem
kulminacyjnym wyjazdu był tradycyjnie wspólny koncert w Podstawowej Szkole
Artystycznej w Náchodzie. Swoje umiejętności prezentowało 28 pianistów z Polski i z
Czech. Po koncercie uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.
Młodzi pianiści z naszej szkoły biorący udział w tym niezwykłym wydarzeniu zgodzili
się zrelacjonować swoje wrażenia z pobytu w Czechach. Oto ich wypowiedzi:
W Fabryce Fortepianów Petrof
„Podczas zwiedzania Fabryki Fortepianów Petrof dowiedzieliśmy się z jakiego materiału
powstaje fortepian, ze specjalnie dobranego gatunku świerku, w gęsto ułożonych słojach
powstaje serce fortepianu – płyta rezonansowa. Najbardziej podobały nam się kolorowe
wersje fortepianów np. miętowe, czerwone, żółte, zielone.”
Adam Wilk
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„Zaimponował mi środek fortepianu, mechanizm z młoteczkami i z tłumikami. Ok 50
elementów potrzeba żeby klawisz wydobył dźwięk. Mogliśmy obejrzeć każdy etap produkcji
fortepianów i pianin na poszczególnych stanowiskach rzemieślniczych.
Widzieliśmy ramy żeliwne, etap montażu strun, regulowanie mechanizmów oraz
dowiedzieliśmy się także, że lakierowanie instrumentu to aż 8 warstw w 2 mm.
Znajdowało się tam też urządzenie testujące wytrzymałość klawiszy. Fabryka ta produkuje
fortepiany, które są sprzedawane na całym świecie. Nawet w naszej auli jest pełno koncertowy fortepian, który pochodzi z tej fabryki.”
Mateusz Olkiewicz

W Muzeum Instrumentów
„Obejrzeliśmy tam kilka fisharmonii, pianole, która sama grała. Oprócz starych
instrumentów oglądaliśmy też nowoczesne.”
Adam Wilk
„Znajdował się też tam szklany fortepian ze szklanym balkonem, fortepian w kształcie
kaloryfera oraz nowoczesny fortepian z podświetleniem ledowym w różnych kolorach.”
Mateusz Olkiewicz
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W salonie sprzedaży Petrof – Galery
„Tam mogliśmy wypróbować wszystkie eksponowane instrumenty w tym najdroższy model
sygnowany imieniem pierwszego właściciela i producenta Ant.Petrof.
Mateusz Olkiewicz

Atrakcje kulinarne
„Następnie pojechaliśmy do restauracji położonej na starym rynku w Nachodzie. Mieliśmy 3
dania do wyboru: kotlet z kurczaka z ziemniakami, gulasz z indyka z knedlikiem oraz ser
smażony z ziemniakami. Podbudowani smacznym posiłkiem udaliśmy się na próbę przed
koncertem do Podstawowej Artystycznej Szkoły w Nachodzie gdzie czekał na nas pyszny
deser przygotowany przez rodziców uczniów z Czech.”
Adam Wilk

Koncert
„Podobała mi się bardzo scena o charakterze teatralnym. Miłą niespodzianką była okazja do
uczczenia urodzin naszej pani Andżeliki Strzygockiej, która otrzymała kwiaty, prezent a
gromkie Sto lat zagrały wspólnie na cztery ręce p. Katarzyna Mąka i p. Joanna Kocyan.”
Adam Wilk
„Bardzo podobały mi się występy uczniów z Czech i my też dobrze zaprezentowaliśmy się o
czym świadczyła aktywna publiczność, która nagradzała nas gromkimi brawami. Każdy z
uczestników koncertu otrzymał dyplom i słodki upominek. Organizator całej imprezy Pani V8
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ce Dyrektor Oksana Ciporenko wyraziła chęć dalszej współpracy miedzy naszymi szkołami i
potwierdziła IX Edycję POLSKO – CZESKĄ WIOSNĘ w naszej szkole. Czekam z radością
na rewizytę.”
Mateusz Olkiewicz

Podsumowanie
„Cieszymy się ze wspólnej współpracy i wspaniałych przyjaciół z Czech. Szkoda że czas
upłynął tam tak szybko, bo bardzo nam się tam podobało. O tej niezwykłej wizycie będą
przypominać nam młoteczki od fortepianu i inne eksponaty wchodzące w skład fortepianu.
Cały pobyt nie tylko dostarczył nam ciekawych wrażeń, ale był też bardzo pouczający.”
Adam Wilk
Mateusz Olkiewicz

Audycje muzyczne w PSM I st. w Kłodzku
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Kłodzku 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 9 do 13 maja szkołę muzyczną odwiedziły dzieci z
Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2, Przedszkola „Promyczek” oraz uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Zespołu Szkół Społecznych. Łącznie
naszą szkołę odwiedziło 145 przedszkolaków i 463 uczniów. Można było zaobserwować, że
goście nie tylko w wielkim skupieniu słuchali utworów prezentowanych przez młodych
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artystów, ale byli też bardzo zainteresowani instrumentami i ich budową. Wykonawcy
wykazali się dużym zmysłem scenicznym i aktorskim zjednując sobie licznie zgromadzoną
publiczność.

Zaproszeni goście mogli poznać różne instrumenty, próbowali swoich sił w grze m. in. na
akordeonie, fortepianie, brały udział w orkiestrze perkusyjnej, odpowiadali na pytania,
odgadywali zagadki, uczestniczyli w zabawach ruchowo – muzycznych,
Prowadzenia audycji podjęli się następujący nauczyciele: Katarzyna Brzeska, Przemek
Polak, Karolina Kulla , Zbigniew Szuba, Bożena Adamska , Tomasz Brusiński, Angelika
Strzygocka, Krystyna Ślęzak, Liliana Stopka , Renata Fiałkowska –Duma.
Kreatywność i pomysłowość nauczycieli oraz świetne przygotowanie ich uczniów spotkało
się z wielkim uznaniem i entuzjazmem ze strony słuchaczy.

Red. Pięciolinii
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„Jednym głosem z Ukrainą”
Dnia 13 maja 2022 r. w Kłodzkim Ośrodku Kultury odbył się koncert pt. „Jednym
głosem z Ukrainą” organizowany przez szkołę muzyczną. Rozpoczął się krótkim
wprowadzeniem w dwóch językach – polskim i ukraińskim. Na scenie wielu uczniów
zaprezentowało swoje umiejętności zarówno w grze solowej, jak i w zespole. Wystąpili też
nauczyciele : p. Karolina Kulla i p. Przemysław Polak, którzy zagrali szczególnie piękne
utwory.

Zaprezentowali się także dwaj wykonawcy, którzy przyjechali z Ukrainy – Tania Hrybok,
która oczarowała wszystkich swoim śpiewem, oraz Jurij Basowskij, który zagrał dwie
ukraińskie melodie ludowe. Na szczególną uwagę zasłużył też Dziewczęcy Zespół
Wokalny pod kierunkiem p. Katarzyny Mąki - Żelazko, wykonujący znaną piosenkę
„Mamma Mia” zespołu ABBA. Większości wykonawcom akompaniowała pani Iryna
Jakymets. Koncert był prowadzony przez p. Joannę Kocyan. Wszyscy wykonawcy zostali
nagrodzeni gromkimi brawami, a cały koncert bardzo podobał się publiczności.
Lena Wióra
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DZIEŃ MATKI w PSM I st. w Kłodzku był pełen muzycznych niespodzianek, które
przygotowali uczniowie pod opieką swoich nauczycieli. Piękne występy w odświętnych
strojach połączone z poczęstunkiem pozwoliły uczcić tak ważne dla wszystkich święto.

19. 05. 2022 - „Akordeony dla Mamy i Taty”

24.05.2022 - „Gitarowe kwiatki na Dzień Ojca i Matki”
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Dn. 1 czerwca br. brałem udział w wyjeździe z naszej szkoły do Narodowego Forum
Muzyki We Wrocławiu. Wyjechaliśmy z parkingu, ze szkoły Podstawowej nr 3.
Naszymi opiekunami były panie: Bożena Adamska, Elżbieta Malinowska i Liliana Stopka.
Droga była dość długa, ale moim zdaniem warto było wytrzymać, ponieważ koncert był
niezmiernie ciekawy. Jako pierwsza była grana żartobliwa kompozycja C. Saint - Saensa pod
tytułem ,,Karnawał Zwierząt”. Jako drugi był grany egzotyczny utwór na równie
egzotycznym instrumencie który nazywał się Zimbawska Marimba. Na końcu wystąpiły
ukraińskie i polskie dzieci z Wrocławskich szkół. Ta część koncertu była bardzo energiczna i
zabawna, ponieważ pani Anna Wagner która prowadziła ten koncert zachęciła wszystkich do
klaskania, aby dodać dzieciom otuchy. Podsumowując koncert był bardzo ciekawy i był
świetnym prezentem na Dzień Dziecka.
Jan Jasiński
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Koncerty klasowe
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Sukcesy

I miejsce
VII Ogólnopolski Konkurs
Akordeonowy w Wieliczce
MOTION MUSIC FESTIVAL

II miejsce
I Redzki Konkurs Gitarowy
II miejsce
VIII Festival Gitarowy
„Wśród pól”

III miejsce
XI Międzyszkolny Konkurs
Pianistyczny „Z tańcem przez świat”

Wywiady
W szkole muzycznej uczniowie uczą się grać na
wybranym przez siebie – instrumencie. O swoim
instrumencie zgodził się opowiedzieć Mikołaj Szewców,
uczeń z kl. IV klarnetu u p. Przemysława Polaka.
Red.: Na jakim instrumencie uczysz się grać w szkole
muzycznej?
Mikołaj: Uczę się grać na klarnecie.
Red.: Co dowiedziałeś się o swoim instrumencie?
Mikołaj: Na audycjach muzycznych uczyliśmy się o różnych
instrumentach: strunowych, dętych, blaszanych, drewnianych.
Kiedyś w ogóle nie wiedziałem, że istnieje taki instrument jak
klarnet. Teraz wiem z jakiego materiału jest zrobiony,
15
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potrafię wskazać różnice pomiędzy różnymi klarnetami. Wiem, że najlepiej brzmiący klarnet
jest drewniany z kryształowym ustnikiem i znam dokładnie jego budowę.
Red.: Dlaczego akurat taki instrument wybrałeś?
Mikołaj: Moja przygoda z muzyką zaczęła się już w przedszkolu. Na początku chciałem
grać na saksofonie, potem na fortepianie, ale były to dla mnie
za duże instrumenty i wtedy padła propozycja, żeby uczyć się
grać na klarnecie. Myślę, że wyszło mi to na dobre, bo fajnie
się na nim gra i można go łatwo przenieść, wszędzie ze sobą
zabrać.
Red.: Czy poza szkoła udało ci się jeszcze gdzieś zagrać na
swoim instrumencie?
Mikołaj: Grałem już na jednym ślubie i jestem zaproszony na
kolejny. Występowałem tez podczas Jasełek i będę tez grać na
festynie szkolnym na koniec roku szkolnego.
Red.: Jak zachęciłbyś innych do nauki gry na takim samym
instrumencie jak ty się uczysz?
Mikołaj: Przygotowałbym film z nagraniami kilu osób, które
uczą się grać na klarnecie i umieściłbym taki film na
internecie.
Red.: Dziękujemy Ci za wywiad i życzymy, aby Twoje
zainteresowania muzyczne nadal się rozwijały!

Książki z naszej biblioteki
Polecam do przeczytania książkę pt. „Wesołe
instrumenty”. Opisuje ona wszystkie instrumenty. Na początku
książki żółtym kolorem jest opisana orkiestra a dopiero później
instrumenty. Na zielono instrumenty strunowe, na czerwono
instrumenty dęte, a na fioletowo instrumenty perkusyjne. Każdy
instrument jest opisany najpierw wierszem a później
szczegółowo jego budowa i działanie. Do niektórych
instrumentów jest dołączona ciekawostka Janusza Cegiełły
oznaczona ramka danego koloru. Bardzo polecam tę książkę!
Weronika Osicka
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Sebastian Sas napisał książkę pt. „Pierwsze
wiersze”, która jest dostępna w naszej bibliotece,
Wydał też inne wiersze dla dzieci np. „Do
szkoły”, „Kropka nad Y”, „Dysputy cyferek”,
„Pan doktor”, „Terapałka”, „Wierszyk krótki dla
bardzo malutkich”, „Czas nie ma przystanków”,
„Kokoszka”, „Tato”. Spośród wszystkich
wierszy najbardziej spodobał mi się wiersz: „Do
szkoły”. Zachęcam do zapoznania się z tą książką.
Weronika Ryba

Kartka z kalendarza
04. 06. 1872 r. – 150 Rocznica śmierci
Stanisława Moniuszki, wybitnego polskiego
kompozytora, dyrygenta, organisty i
nauczyciela.
Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja 1819 r. w
Ubielu. Tworzył muzykę nacechowaną krajowym
folklorem. Jego najsłynniejsze dzieła to opery m. in.
„Halka” i „Straszny dwór”. Pisał też operetki, balety,
kantaty, pieśni, pieśni, utwory symfoniczne,
instrumentalne. Moniuszko już za życia zdobył
międzynarodową sławę. Zmarł nagle 4 czerwca 1872 r.
w Warszawie
1819 - 1872
w wieku 53 lat. Jego pogrzeb stał się pochodem patriotycznym.
„Ja nic nowego nie tworzę; wędruję po polskich ziemiach, jestem natchniony duchem
polskich pieśni ludowych i z nich mimo woli przelewam natchnienie do wszystkich moich
dzieł.”
Witold Rudziński, Moniuszko i jego muzyka
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Rozrywka
Ciekawostki o saksofonie
Saksofon został zbudowany w 1840 roku przez belgijskiego konstruktora Adolfa Saxa i
opatentowany w roku 1846. Instrument ten zyskał wkrótce wielką popularność w Francji, a
potem w Ameryce Północnej.
Saksofon składa się z metalowej rury w kształcie fajki (w przypadku saksofonu sopranowego
- prostej), wyposażony jest w klapy i pojedynczy stroik, jak w klarnecie. Obecnie buduje się
saksofony w 7 wielkościach: kontrabasowy, basowy, barytonowy, tenorowy, altowy i dwa
sopranowe.
Saksofony nie są zwykle częścią orkiestry, można je spotkać raczej wzespołach
instrumentów dętych, orkiestrach jazzowych i w muzyce popularnej. Czasem pojawiają się
jednak także w orkiestrach symfonicznych, jak np. w dziełach Claude'a Debussy’ego,
Mauricea, Ravela, Ryszarda Straussa czy Dariusa Milhauda.
Źródło: muzykotekaszkolna.pl
Opr. Lena Wióra

Humor
Przychodzi Indianin do wodza:
- Dlaczego mamy takie brzydkie
imiona?
- Jak to? Nie podoba ci się imię syna:
Sokole Oko?
- No...podoba…
- A imię brata: Ryczący Niedźwiedź?
- Też mi się podoba.
- To nie zawracaj mi głowy, Śmierdzący
Mokasynie.

Zdenerwowany zajączek wpada
do baru.
Podciąga rękawy i krzyczy:
- Kto pobił mojego brata?!
- Ja!- zawołał niedźwiedź. - A bo,
co?
- Nic...właściwie...należało się
draniowi!

Rozmawiają studenci:
- Jak mam napisać rodzicom, że znowu
oblałem egzaminy?
- Napisz: „Już po egzaminach, u mnie nic nowego.

Opr. Lena Wióra
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Pięciolinia
Szanowna Pani Dyrektor, Drodzy Nauczyciele
i wszyscy pracownicy szkoły
w imieniu absolwentów Państwowej Szkoły muzycznej I
stopnia imienia Fryderyka Chopina w Kłodzku cytując słowa
Platona: „Muzyka to dusza wszechświata, skrzydła umysłu, lot
wyobraźni i wszelkie życie.”
pragniemy podziękować Państwu:
- za wprowadzenie nas w fascynujący świat muzyki i piękna.
- za trud włożony w naszą edukację,
- za czas spędzony wspólnie,
Zawsze będziemy powracać do wspomnień z lat szkolnych z
wielkim sentymentem!
Dziękujemy!!!

Absolwenci
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Pięciolinia

Rys. Weronika Osicka

Redaguje zespół w składzie: Lena Wióra, Weronika Osicka, Mateusz Olkiewicz, Adam Wilk
Dominika Bednarska, Jan Jasiński.
Opiekun redakcji:
Iwona Sonka
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