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Rys. Marta Kustra z kl. gitary p. Witolda Kozakowskiego;
Anna Kustra z kl. fortepianu p. Angeliki Strzygockiej

A więc drodzy moi mili
weźcie może w wolnej chwili swój
instrument ukochany
i zagrajcie coś dla mamy.
Już we wrześniu wszyscy się
spotkamy
i razem znów zagramy,
pełni energii nauczycieli
naszych wspaniałych przywitamy!
Aut. Oliwia Gurzęda

z kl. klarnet p. Przemysława Polaka

Pięciolinia

Drodzy Czytelnicy!
Gazetka „Pięciolinia” już po raz 20 gości na stronie
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kłodzku!
Trochę wspomnień i strony tytułowe z trzech pierwszych numerów:

Podziękowania
Z okazji Jubileuszowego numeru „Pięciolinii” składamy podziękowania
uczniom pełniących funkcję redaktorów i grafików bez których nie byłoby naszej
gazetki. Nie sposób ich wszystkich wymienić, ale na szczególne wyróżnienie
zasługuje pierwsza redaktorka, którą była Laura Knopp oraz najdłużej pełniąca
tę funkcję - Lena Wióra.
Dedykujemy im słowa F. Schuberta:

„SZCZĘŚLIWI CI,
KTÓRZY MAJĄ W SERCU MUZYKĘ
I UŚMIECH NA USTACH”
Wywiad z redaktorką „Pięciolinii”
O swojej nauce w szkole muzycznej i pracy w „Pięciolinii” opowie
tegoroczna absolwentka i redaktorka naszej gazetki – Natalia Basak, z kl.
fortepianu p. Angeliki Strzygockiej.
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Red.: Kiedy zaczęłaś uczęszczać do szkoły muzycznej i czy była to twoja decyzja, czy ktoś
cię do tego zachęcił?
Natalka: Do szkoły muzycznej
zaczęłam uczęszczać mając niecałe
6 lat. Była to moja decyzja tym
bardziej, że już moja starsza siostra
chodziła do szkoły i była w 3 klasie.
Grała na flecie poprzecznym, a w
domu
również
na
pianinie.
Wspaniale grała również ze słuchu.
Podobało mi się to i też bardzo
chciałam już chodzić do szkoły
muzycznej.
Red.: Jak odkryłaś u siebie
umiejętności muzyczne?
Natalka: Mój tata grał na gitarze, a moja Natalka Basak z kl. p. Angeliki Strzygockiej - Andrzejki
siostra grała na flecie poprzecznym jak już
wspomniałam. Ja patrząc na nich uczyłam się również na takim małym zabawkowym
pianinku, które kupiła mi moja babcia. Wtedy pomyślałam że chyba mam to coś.
Red.: Dlaczego wybrałaś akurat ten instrument?
Natalka: Dlatego, że podoba mi się brzmienie tego instrumentu no i trochę może, że był
moim pierwszym dziecięcym takim instrumentem w moim domu.
Red.: Czy trudno było ci pogodzić naukę w szkole muzycznej z innymi zajęciami?
Natalka: O tak bardzo trudno. Pierwsze trzy lata praktycznie jeździłam ze szkoły do szkoły.
Nie mogłam np. zapisać się na dodatkowe zajęcia, ale mimo wszystko zdecydowałam, że
będę kontynuowała naukę w szkole muzycznej.
Red.: Przez ostatnie dwa lata swojej nauki w szkole muzycznej angażowałaś się jeszcze w
pracę Samorządu Uczniowskiego na czym to polegało i czy podobała ci się taka współpraca?
Natalka: Tak byłam w Samorządzie Uczniowskim jako sekretarz. Polegało to na tym, że
pisałam sprawozdania z koncertów i wywiady z uczniami na różne tematy. Bardzo mi się
podobała ta współpraca, ale przede wszystkim, że mogłam współpracować z
przesympatyczną panią Iwonką Sonką.
Red.: Czy masz jakieś szczególnie wspomnienia z tych sześciu lat nauki?
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Natalka: O tak na pewno wiele, ale takie, które przychodzą mi teraz do głowy to np.
koncerty klasowe i z chóru oraz zabawy Halloween i Andrzejki.
Red.: Czy są jakieś utwory, które najbardziej ci się podobały?
Natalka: Najbardziej podobały mi się takie utwory jak: Menuet, Etiuda 23, Gwiazdki,
Taniec Ognia, Sonatina
Red.: Co według ciebie daje edukacja muzyczna?
Natalka: Dzieci, które uczęszczają do szkoły muzycznej przełamują nieśmiałość ( sama
jestem tego najlepszym dowodem ) lepiej rozwijają się umysłowo. Kształtują dzieci na
dociekliwych, zaangażowanych społecznie i kulturalnie, wywołują emocje, pomagają się
odstresować i uspokajać.
Red.: Czy planujesz kontynuować naukę w szkole muzycznej?
Natalka: Na tą chwilę nie mogę powiedzieć czy będę kontynuowała naukę w szkole
muzycznej......Na razie chciałabym skupić się na nauce w szkole podstawowej.
Red.: Jakie porady udzieliłabyś swoim młodszym kolegom i koleżankom, którzy chodzą do
szkoły muzycznej albo rozpoczynają w niej naukę?
Natalka: Żeby bez stresu przychodzili na zajęcia, nawet jeśli czegoś nie będą dobrze umieli.
Ale przede wszystkim, żeby ćwiczyli nie ważne, że może nie udać się za pierwszym czy
drugim razem, ale trzeba ćwiczyć bo trening czyni mistrza!
Dziękujemy Ci za rozmowę i Twoje zaangażowanie w redagowaniu gazetki:
„Pięciolinii”.

Warto wiedzieć
08. 06. – 13. 06. 2021- Festiwal „Słyszę Dobre Dźwięki”
W pięknej aurze czerwcowej w
Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza
w Szczecinie odbył sześciodniowy
Festiwal dotyczący dobrych dźwięków
dostępnych dla wszystkich oraz w formie
szerokiego wsparcia i jako elementu
ekologii. W bogatym programie festiwalu
znalazły się koncerty, warsztaty,
konferencje i happeningi mówiące o tym jak
walczyć z hałasem i tworzyć dobre dźwięki
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na co dzień. Podczas festiwalu powstało m.in. Miasteczko Dobrych Dźwięków podczas
którego odbywało się badanie słuchu. W ostatnim dniu - 13 czerwca zabrzmiał Econcert –
głębia morskiej ciszy dostępny online.
Repertuar koncertu to dwie uwertury koncertowe Felixa Mendelssohna. Pierwsza z
nich to pamiątka z wyprawy kompozytora na szkockie wybrzeże, gdzie w archipelagu
Hebrydy trafił do tajemniczej Groty Fingala, pełnej kolorowych skalnych filarów. Inspiracją
drugiego utworu były dwa bardzo popularne wiersze Goethego. W dźwiękową podróż po
morskich falach zabrali słuchaczy: Agata Kolasińska i Rafał Hajdukiewicz oraz dwoje
tłumaczy języka migowego: Małgorzata Limanówka i Bernard Kinow.

https://szczecin.naszemiasto.pl/festiwal-slysze-dobre-dzwieki-w-filharmonii-w-szczecinie/ga/c138321558/zd/62737726
https://infoludek.pl/czas-wolny/festiwal-slysze-dobre-dzwieki-muzyczna-kampania-na-rzecz-osobgluchych-i-niedoslyszacych/
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Festiwal „Chopin i jego Europa” 2021
W dniach: 14.08. – 31. 08. 2021 roku odbędzie
się 17 Międzynarodowy Festiwal Muzyczny pod
dyrekcją Stanisława Leszczyńskiego organizowany
w Warszawie przez Narodowy Instytut Fryderyka
Chopina przedstawiający muzykę europejską od
klasycyzmu do współczesności w kontekście jej
związku z życiem i twórczością polskiego pianisty,
kompozytora i pedagoga Fryderyka Chopina.
Atrakcją festiwalu jest wykonywanie części utworów na fortepianach historycznych
Érarda z 1849, Pleyela z 1848 i kopii Grafa z ok. 1819.
Koncerty i recitale odbywać się będą w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej
oraz Sali Moniuszki Teatru Wielkiego. Wykonawcami będą m.in. Jos Van Immerseel,
Kate Liu, Angela Hewitt, Yulianna Avdeeva, Chloe Jiyeong Mun, Rafał Blechacz.
Źródło: https://nifc.pl/pl/home/aktualnosci/festiwal/236

Wydarzenia z życia szkoły
„Flety wiosną”
19 kwietnia 2021 r. na szkolnym Facebook’u ukazał się
internetowy koncert fletowy pod tytułem „Flety wiosną”. Uczestnikami
byli uczniowie klasy fletu p. Bożeny Adamskiej ze Szkół Muzycznych
w Bystrzycy – Kłodzkiej i Kłodzku. Wykonawcy zagrali utwory o
wiosennym charakterze w swoich domach.
Lena Wióra

„Fortepianowa Majówka”
18 maja 2021 r. odbył się wirtualny koncert uczniów klasy fortepianu p. Angeliki
Strzygockiej. Młodzi pianiści prezentowali utwory w auli naszej szkoły oraz na własnych
instrumentach w swoich domach. W nagraniach uczestniczyli: Adam Wilk kl. I/6, Dominika
Bednarska kl. II/6, Anna Kustra kl. II/4, Magdalena Bartlewska kl. III/6, Miłosz Deptuła
kl.IV/6, Mateusz Olkiewicz kl. IV/6, Natalia Basak kl. VI. Udział w koncercie wzięli także
uczniowie fortepianu dodatkowego: Kornel Bartlewski z klasy wiolonczeli p. Z. Szuby,
który wystąpił w duecie z siostrą Magdaleną oraz solo Bartosz Czelnik, Szymon Dulski,
Jakub, Ferenz, Oskar Gałęski z klasy akordeonu p. T. Brusińskiego i Iwan Steblewski z
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klasy akordeonu p. J. Stopki. W programie można było usłyszeć nie tylko kompozycje
wielkich mistrzów ale i znane tematy z muzyki filmowej jak tematy przewodnie z „Star
Wars, czy Mission: Impossible”. Koncert zakończyła Julia Sulikowska kl. V, która
przygotowała w ramach przedmiotu nauka akompaniamentu występ w duecie z Karoliną
Kołodziejczyk z klasy fletu p. B. Adamskiej. Gratulujemy wszystkim młodym artystom
znakomitych występów, wytrwałości w zdalnej nauce i dziękujemy rodzicom za wsparcie!
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Koncert klasy fortepianu p. Angeliki Strzygockiej.

Warto się uczyć w szkole muzycznej!
Takimi słowami zachęcała do nauki w szkole muzycznej - Dominika Bednarska,
z kl. 2 fortepianu, p. Angeliki
Strzygockiej,
która
wystąpiła
podczas koncertu: „Fortepianowa
majówka”. Młodziutka pianistka
opowiedziała
też
o
swoim
zamiłowaniu do muzyki:
„Dzień
dobry,
jestem
Dominika Bednarska. Bardzo lubię
grać na pianinie, bo sprawia mi to
wielką przyjemność. Uwielbiam
moją panią, która nazywa się
Angelika Strzygocka.
Ostatnio
przygotowywałam się do przesłuchań i występowałam podczas koncertu: „Fortepianowa
majówka”. Utwory, które prezentowałam bardzo mi się podobają. Grałam Etiudę JeanBeptiste Duvernoy ,
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Menuet Ecossaise Ludwiga van Beethovena, Czarnoksiężnika Carola Noona, Pata i Mata,
Petra Skoumala. Szkoła muzyczna jest dla mnie szczególnie ważna.
Poprzez ćwiczenia i przygotowania do koncertów mogę bardziej rozwijać swoją
pamięć, koncentrację i umysł. Cieszę się, że mogę grać na fortepianie również podczas
różnych uroczystości rodzinnych np. na Święta Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy. Nauka
w szkole muzycznej mobilizuje mnie też do lepszej organizacji czasu i gra na fortepianie nie
przeszkadza w rozwijaniu innych moich zainteresowań. Lubię też sport i nawet uczę się w
klasie sportowej, chodzę też na taekwondo i na konie. Jestem dumna z tego, że uczę się w
szkole muzycznej i jest to dla mnie wielkie wyróżnienie!”

Konkurs Fortepian na plus
W klasie fortepianu p. Angeliki Strzygockiej 1 czerwca br. odbyło się
rozstrzygnięcie konkursu „Fortepian na plus”. Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy.
Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych fortepianistów i pozwala im
wykazać się
nie tylko osiągnięciami muzycznymi, ale także motywuje ich do
zaangażowania się w życie szkoły.
Wyróżnienie zdobyli: Natalia Basak, Julia Sulikowska, Mateusz Olkiewicz.
Natomiast laureaci to:
I miejsce: Dominika Bednarska
II miejsce: Magdalena Bartlewska, Adam Wilk
III miejsce: Anna Kustra, Miłosz Deptuła
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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 na żywo i online pozwoliły uczcić tak ważne dla wszystkich
święto.

„Dla Mamy dzisiaj gramy”
26 maja 2021 r. na szkolnym Facebook’u ukazały się dwa
koncerty pierwszoklasistów z okazji Dnia Mamy. Na jednym
koncercie zagrali uczniowie klas pierwszych cyklu sześcioletniego,
a na drugim cyklu czteroletniego. Oba koncerty są bardzo
różnorodne pod względem instrumentów jak i utworów. Widać, że
wykonawcy, włożyli w swoje utwory całe serce, a ich Mamom z
pewnością spodobał się muzyczny prezent.
Lena Wióra
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„Dla taty i mamy na gitarach gramy”
Pod takim tytułem odbył się koncert klasy gitary p. Agnieszki Kozakowskiej
i p. Witolda Kozakowskiego. Dn. 26 maja br. w auli naszej szkoły po raz pierwszy po
długim okresie kwarantanny zabrzmiały utwory kompozytorów z różnych epok dedykowane
po raz kolejny rodzicom uczniów. W tym szczególnym dniu poświęconym mamom i tatomdzieci sprawiły swoim rodzicom niepowtarzalny upominek muzyczny, który dał im wiele
radości. Ponadto rodzice wreszcie na żywo, na scenie po długiej przerwie mogli podziwiać
występy swoich dzieci i być dumni z ich ciężkiej pracy.
Piękna gra i szczególnie ciepła, rodzinna atmosfera podczas koncertu dostarczyły wiele
radości i niezwykłych wrażeń zarówno dzieciom jak i ich rodzicom.
Marta Kustra

Koncert klasy gitary p. Agnieszki Kozakowskiej i p. Witolda Kozakowskiego
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„Z okazji Dnia Mamy na akordeonach gramy”
Wyjątkową niespodziankę dla wszystkich mam
przygotowali uczniowie z kl. akordeonu p. Liliany Stopki
i p. Tomasza Brusińskiego. Młodzi dżentelmeni w galowych
strojach złożyli życzenia z okazji Dnia Mamy oraz
zaprezentowali wzruszające i często porywające do tańca
utwory.
Jako pierwszy wystąpił Wiktor Styrkacz i zagrał utwór pt.
”Zagraj mi czarny cyganie”. Piękną Polkę F. N. Czajkina
zaprezentował Gabryś Charęza. Utwór: „Tańczy góral”
W. Kulpowicza zaprezentowany został przez dwóch
wykonawców: Aleksandra Mierzchałę
i Miłosza
Kaczmarka. Jakub Nosol zagrał również radosny utwór: „Taniec śnieżynek” N. Czajkina.
Jakub Ferenz zaprezentował: „Zakarpacki taniec” A. T. Dorenskija. Bartosz Czelnik
oczarował utworem: „Zaczarowany kołowrotek” F. Frachowicza. Na zakończenie
prawdziwą ucztę przygotował kwartet akordeonowy: Bartosz Czelnik, Jakub Ferenz,
Oskar Gałęski, Szymon Dulski. Ich dedykacja dla mam - to: „Medalions Calls” Klausa
Badelta.

Sukcesy akordeonistów
Akordeoniści z klasy p. Liliany Stopki
i p. Tomasza Brusińskiego wyróżnili się szczególną
aktywnością w życiu szkoły i w środowisku lokalnym.
Ponadto jako jedyni w tym roku szkolnym
reprezentowali naszą szkołę na Międzynarodowym
Konkursie w USA, gdzie zdobyli punktację powyżej
22 punktów! W ich gronie znaleźli się: Gabryś
Charęza, Oskar Gałęski i Tymoteusz Bartlewski.
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Audycje muzyczne w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku
18 maja br. nauczyciele akordeonu: pani Liliana Stopka i pan Tomasz Brusiński
zachęcali uczniów z klas I – III do rozpoczęcia edukacji muzycznej. Każdego roku nasza
szkoła ogłasza nabór do pierwszej klasy w specjalnościach: fortepian, skrzypce, altówka,
wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, saksofon, trąbka. Placówka nasza zapewnia
bogatą ofertę edukacyjną umożliwiając odkrywanie i rozwijanie talentów muzycznych
najmłodszym mieszkańcom Kłodzka i okolic. O tym, jak przebiega nauka w szkole
muzycznej i dlaczego warto rozpocząć przygodę z muzyką, mogą usłyszeć uczniowie z
okolicznych szkół podczas audycji muzycznych, które rokrocznie są organizowane przez
Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Kłodzku. Takie wydarzenie połączone jest również z
koncertem, na którym prezentują się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

Audycje muzyczne w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Kłodzku
przygotowane przez nauczycieli: p. Lilianę Stopkę, p. Tomasza Brusińskiego.
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W tym roku, ze względu na obowiązujące zaostrzenia dzieci ze SP 3 w Kłodzku
mogły w swoich klasach wysłuchać wybranych utworów muzycznych i zapoznać się z
korzyściami płynącymi z nauki gry na instrumencie. To specjalnie dla nich nauczyciele
akordeoniści przygotowali ciekawą prezentację i przeprowadzili pogadankę pobudzając ich
zmysł słuchu i wzbudzając zainteresowanie muzyką. Dzieci nie tylko zdobyły nową wiedzę,
ale też świetnie się przy tym bawiły. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach,
zgłaszali się, odpowiadali na pytania, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i chętnie próbowali
grać na akordeonie.
Wiele radości sprawiło im wysłuchanie popularnych utworów muzycznych np.
„Wlazł kotek na płotek”, „Panie Janie” i świetnie poradzili sobie z rozpoznaniem ich.
Szczególne wrażenie zrobiły na nich możliwości wydobycia różnorodnych dźwięków z
instrumentu przypominających rozmaite odgłosy np. zwierząt lub pojazdów takich jak
lokomotywa. Okazało się, że prawie każdemu uczniowi podoba się jakiś konkretny
instrument, na którym chciałby uczyć się grać.
Goście byli bardzo życzliwie przyjęci przez dzieci, które nagradzały ich licznymi
brawami. Pozostaje mieć nadzieję, że obudzą się w nich talenty muzyczne i chęć
rozwijania ich!
Red. Pięciolinii

Pamięci Baczyńskiego rapsod żałobny
100 lat temu w 1921 roku, w Niepodległej Polsce przyszedł na świat Krzysztof Kamil
Baczyński, wielki poeta, przedstawiciel pokolenia Kolumbów, którym przyszło żyć w czasie
wojny. Obdarzony wieloma talentami 23 – letni poeta zginął w Powstaniu Warszawskim w
1944 roku. W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, kultury
i polskiej niepodległości Sejm ustanowił go Patronem Roku 2021.
Akordeoniści z naszej szkoły przyłączyli się do obchodów upamiętniających jednego
z najwybitniejszych polskich twórców w Szkole Podstawowej Nr 3 i wystąpili w montażu
słowno–muzycznym pt. „Pamięci Baczyńskiego rapsod żałobny”.
Scenariuszem i realizacją filmu zajmowali się nauczyciele bibliotekarze z Trójki:
p. Beatę Bogusławska i Iwona Sonka. Poruszająca historia życia uzdolnionego literacko
i plastycznie Krzysztofa Baczyńskiego, pełna tkliwej zadumy poezja, piękna muzyka
i zdjęcia archiwalne dostarczają wielu wrażeń i stanowią niezwykłą lekcję historii.
Red. Pięciolinii
Film dostępny na stronie:
https://www.facebook.com/sp3klodzko/videos/1202469400211090
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Witajcie w naszej bajce
11 czerwca br. w Centrum Kultury Chrześcijańskiej w
Kłodzku zabrzmiały piękne melodie z bajek, filmów i musicali w
wykonaniu Kłodzkiego Chóru Concerto Glacensis i Chóru
Państwowej Szkoły Muzycznej w Kłodzku.
„Krasnoludki Ufoludki”, „Piękna i bestia”, „Kolorowy wiatr”,
„Dumka na dwa serca, „Na wyspach Bergamutach, „Meluzyna”,
„The Lion sleeps tonight tonigt” – to kompozycje, które robią
wielkie wrażenie i poruszają serca słuchaczy a także tych, tych,
którzy występują na scenie. Jedna z uczennic naszej szkoły – Marta
Kustra, która przygotowywała się do występu, podzieliła się swoimi
spostrzeżeniami: „Jestem dumna z tego, że mogę śpiewać takie
utwory w takim gronie. Jest to dla mnie także niezwykłe
doświadczenie i możliwość zdobycia nowych umiejętności. Mogę nauczyć się odróżniać np.
tenor od altu i czerpać wzór ze starszych kolegów i koleżanek należących do Chóru
Glacensis.”
Red. Pięciolinii

„Mój ulubiony utwór”
Pod takim tytułem 16 czerwca br. odbył się kolejny koncert gitarowy w wykonaniu
uczniów z klas p. Agnieszki Kozakowskiej i p. Witolda Kozakowskiego. Tym razem
uczniowie mogli samodzielnie wybrać utwór, który zaprezentowali na scenie.
Pojawiły się kompozycje
m.in.: Antonio Diabellego, Mauro Giulaniego, Marka
Piasecznego, Tatiany Stachak. Podczas koncertu gościnnie wystąpiły wybitnie uzdolnione
absolwentki naszej szkoły: Lila Wyjadłowska i Jagoda Religa, kontynuujące swoja naukę w
szkole muzycznej II st. w Bystrzycy Kłodzkiej. Gitarzystom towarzyszyła również flecistka
Lena Habdas z kl. p. Bożeny Adamskiej.
Wszyscy artyści świetnie się spisali podczas ostatniego swojego koncertu w tym roku
szkolnym. Przed nim zasłużony odpoczynek na wakacjach.

I Zlot Młodych Gitarzystów Ziemi Kłodzkiej
19 czerwca br. gitarzyści z naszej szkoły uczestniczyli w niezwykłym wydarzeniu,
jakim był I Zlot Młodych Gitarzystów Ziemi Kłodzkiej, zorganizowany z inicjatywy p.
Agnieszki Kozakowskiej i p. Witolda Kozakowskiego w Bystrzycy Kłodzkiej. To wspólne
spotkanie uczniów ze szkół muzycznych z Kłodzka i Bystrzycy Kłodzkiej połączone było z
koncertem i towarzyszyła mu niezwykła wystawa: „Świat dźwięków”. Integracja miała
charakter edukacyjny i stała się też świetną okazją do uczczenia wspólnego spotkania po
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długiej kwarantannie. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spędzili miło czas przy pizzy na
bystrzyckim rynku. Piękna pogoda i świetne towarzystwo pozwoliło już wszystkim poczuć
atmosferę zbliżających się wakacji.
Red. Pięciolinii

I Zlot Młodych Gitarzystów Ziemi Kłodzkiej

Odgłosy natury
Z inicjatywy Adama Wilka, z kl. I fortepianu
p. Angeliki Strzygockiej, otwieramy nową rubrykę w naszej
gazetce, w której zaprezentujemy dźwięki ukryte w świecie
zwierząt i roślin.
Słowik szary
W przyrodzie można usłyszeć różne dźwięki np. ptaki
śpiewające, szelest liści, szum wiatru, trzepotanie piór,
brzęczenie owadów. Niektóre z nich są bardzo piękne.
Szczególnie wyjątkowo śpiewa słowik szary. Jest on koloru
rudego. W zależności od tego, czy śpiewa, przyjmuje różne
figury i zmienia się kształt jego dziubka, którego kolor jest
podobny do piór i odróżnia się jeszcze pomarańczowym
odcieniem. Dziubek jego służy też do przyjmowania
pokarmów. Zjada on różne owady, a także owoce: porzeczki i
jagody. Słowiki są ptakami ruchliwymi i płochliwymi, ich

Adam Wilk z I kl. fortepianu
p. Angeliki Strzygockiej.
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ubarwienie pozwala łatwo się ukryć. Najpiękniejszych treli słowika można posłuchać w
maju, kiedy ptaki te śpiewają przez całe noce.
Warto wiedzieć, że jest on ptakiem wędrownym, przylatuje do Polski w kwietniu i
maju a odlatuje we wrześniu. Gatunek jest objęty ochroną. O tej porze roku zachęcamy, żeby
pójść do lasu albo do ogrodu botanicznego i tam wsłuchać się w śpiew i odgłosy ptaków.
Pszczoła miodna
Owady też często wydają różne dźwięki. Wśród
nich najbardziej słychać brzęczenie pszczół, os,
bąków, much, trzmieli, świerszczy, chrabąszczy,
modliszek. Poza tym, że owady te są głośne, to
wyróżniają się też charakterystycznymi cechami i
ciekawym
wyglądem.
Opiszemy
owada
szczególnie pożytecznego, który zajmuje się
zapylaniem roślin, a jest nim pszczoła miodna.
Dzięki niej rośliny wydają dorodne owoce i
nasiona. Ich ciało pokryte jest żółtymi włoskimi.
Na tylnej parze odnóży widoczny jest koszyczek,
do którego sczesują pyłek zbierany z kwiatów. Posiada też żądło, służące do obrony, jeżeli
musi go użyć, to może niestety zginąć. Jeśli wszystkie owady, które zapylają kwiaty
zginęłyby, to wówczas świat, też mógłby zginąć, bo nie byłoby tlenu, który dostarczają
rośliny. O pszczołach możemy powiedzieć, że są bardzo inteligentne. Tworzą rodziny zwane
rojami, które mogą liczyć nawet 80 tys. osobników. Owady te są bardzo potrzebne, dlatego
jeśli słyszymy ich dźwięk, to starajmy się je chronić!
Adam Wilk
Źródło: Jaki to owad? Atlas dla dzieci, J. Dedio, E. Wójcik; Praca zbiorowa
Jaki to ptak? Atlas dla dzieci, Dominik Marchowski, Praca zbiorowa

Wywiady
W szkole muzycznej uczniowie uczą się grać na wybranym przez siebie –
instrumencie, ale też świetnie sobie radzą z dodatkowym instrumentem. Swoimi
spostrzeżeniami w tej kwestii podzielił się z nami Bartosz Czelnik, z kl. akordeonu p.
Tomasza Brusińskiego.
Red.: Od ilu lat uczysz się w szkole muzycznej i na jakim instrumencie grasz?
Bartosz: Uczę się już szósty rok w klasie akordeonu p. T. Brusińskiego i potrafię też grać
na fortepianie a lekcje gry na dodatkowym instrumencie mam z p. Angeliką Strzygocką.
Red.: Czy chcesz kontynuować edukację muzyczną?
Bartosz: Jeszcze się nad tym zastanawiałem. Mam w domu akordeon i keybord, tak więc na
pewno będę z nich korzystał. Poza szkołą muzyczną zdarza mi się grać podczas różnych
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uroczystości i imprez rodzinnych a także szkolnych. Występowałem np. w jasełkach a także
podczas apeli z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości Przez Polskę, uchwalenia
Konstytucji 3 maja. Gram także kolędy, każdego roku podczas Świąt Bożego Narodzenia.
Red.: Świetnie sobie radzisz też grając na fortepianie. Czy podoba Ci się gra na tym
instrumencie?
Bartosz: Tak, bardzo mi się podoba. Nie spodziewałem się, że tak szybko nauczę się na nim
grać. Myślę, że jeśli ktoś nauczy się grać na jednym instrumencie, to szybko też może
nauczyć się grać na innym. Oczywiście dużo zawdzięczam też dobrym nauczycielom. Pani
Angelika Strzygocka jest miła, spokojna, nie pospiesza mnie i potrafi dobrze wszystko
wytłumaczyć.
Red.: Czym te instrumenty, na których umiesz grać różnią się miedzy sobą a jakie mają
podobieństwa?
Bartosz: Instrumenty te maje wiele podobieństw, łączy je ważna część, jaką jest klawiatura.
Fortepian ma pedały a akordeon miech. Jednak fortepianu nie da się przenieść.
Red.: Jak udaje ci się pogodzić naukę w dwóch szkołach i ćwiczenia na dwóch
instrumentach?
Bartosz: Bardzo ważna jest dobra organizacja i odpowiedni grafik
Red.: Czy miałeś okazję już wystąpić jako pianista na koncercie?
Bartosz: Tak, w duecie. Bardzo miło to wspominam.
Red.: Co daje możliwość nauki gry na dodatkowym instrumencie?
Bartosz: Rozwija koncentrację, uczy organizacji,
Red.: Jeśli ktoś zastanawiałby się nad wyborem instrumentu, na którym chciałby uczyć się
grać, to co poradziłbyś mu?
Bartosz: Najważniejsze, jest to, żeby instrument podobał się komuś. Warto też zastanowić
się od strony technicznej np. czy jest on przenośny, czy też nie.
Dziękujemy Ci za wywiad i życzymy, aby Twoje zainteresowania muzyczne nadal się
rozwijały!

Książki z naszej biblioteki
Tytuł: Wesołe instrumenty
Autorzy książki: Alicja Twardowska, Wojciech Próchniewicz
Redaktor techniczny i opracowanie graficzne: Ewa Gawrońska
Książka skierowana jest do tych, którzy lubią grać na instrumencie i interesują się
muzyką. Można znaleźć w niej bardzo rozśmieszające wierszyki i dowiedzieć o różnych
instrumentach a przy okazji o tym, co to jest orkiestra.
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Po tą pozycję mogą sięgnąć wszyscy czytelnicy, którzy
interesują się muzyką i instrumentem. Rozpoczyna się ona od zdań:
"Na pewno wiele razy byliście na koncercie, w którym występowała
duża orkiestra...". Czytając całą jej treść można przenieść się w świat
instrumentów.
W książce najbardziej podobały mi się wierszyki o instrumentach,
które mnie rozśmieszyły.
Warto wypożyczyć tę książkę z naszej biblioteki!
Dominika Bednarska

Kartka z kalendarza
07. 05. 2021 r. – 188 Rocznica urodzin Johannesa
Brahmsa, niemieckiego kompozytora, pianisty i
dyrygenta okresu romantyzmu.
Miłością do muzyki zaraził Johannesa ojciec, który był
kontrabasistą orkiestry miejskiej w Hamburgu.
Kompozytor od dzieciństwa śpiewał w chórze, z czasem
stał się także profesjonalnym dyrygentem chóru oraz
orkiestry. Około 1853 r. Brahms poznał kompozytora Roberta Schumanna, który
zachwycił się talentem dwudziestolatka. W opublikowanym artykule obwieścił
pojawienie się nowej gwiazdy muzyki klasycznej. Od 1857 do 1859 r. pracował
jako nadworny muzyk w Detmold. Później kierował Singakademie w Wiedniu,
następnie był dyrektorem artystycznym wiedeńskiego Towarzystwa Przyjaciół
Muzyki. Jako kompozytor Brahms inspirował się twórczością Beethovena,
Bacha i Schuberta. Nawiązywał do muzyki baroku oraz klasycyzmu. Najbardziej
znane utwory Johannesa Brahmsa to: „Uwertura akademicka”, „Wariacje na
temat Haydna”, „I Koncert fortepianowy d-moll”, „Kwintet fortepianowy
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f-moll”, „Wariacje i fuga na temat Händla”, „Wariacje na temat Paganiniego”.
Kompozytor zmarł 3 kwietnia 1897 r. w Wiedniu.
Źródło: https://biografia24.pl/johannes-brahms/

Rozrywka
Ciekawostki o fortepianie
Od XIX wieku fortepian jest bardzo popularny jako instrument solowy i koncertowy.
Zdarza się jednak, że kompozytorzy przeznaczają na fortepian partie orkiestrowe. Zrobił to
np. Igor Strawiński w balecie Pietruszka oraz
Aaron Copland w utworze pt. Appalachian
Spring.
W XX wieku konstruowano przeróżne,
zmodyfikowane wersje fortepianów, które służyły
do wydobywania niekonwencjonalnych brzmień
lub wykonywania muzyki opartej na innych niż
tradycyjne skalach. Były to np. fortepian
ćwierćtonowy o trzech klawiaturach nastrojonych
w odległości ¼ tonu, używany przez rosyjskiego kompozytora, Iwana Wyszniegradzkiego i
fortepian preparowany, w którym na strunach wewnątrz pudła rezonansowego zamocowane
były rozmaite, drobne przedmioty, jak np. śrubki, kawałki drewna, czy skóry. W ten sposób
modyfikował brzmienie fortepianu John Cage.
Najdroższy sprzedany na aukcji fortepian firmy Steinway był wart 1,2 miliona dolarów.
Źródło: muzykotekaszkolna.pl
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Humor
Przychodzi smok na leśną polanę
pełną zwierząt i pyta:
- Nazwisko?
- Niedźwiedź.
- Wpisuję cię na moją listę. Jutro
stawisz się tu na polanie i cię zjem.
- Nazwisko?
- Wilk.
- Wpisuję cię na moją listę. Jutro
stawisz się tu na polanie i cię zjem.
- Nazwisko?
- Zając.
- Wpisuję cię na moją listę. Jutro
stawisz się tu na polanie i cię zjem.
- A można nie przyjść?
- Można, wykreślam.
Trzej przyjaciele otwierają sklepy
obok siebie. Jeden wywiesił szyld:
„Tu najładniej”.
Drugi zachęca szyldem:
„Tu najtaniej”.
A trzeci, którego sklep znajduje
się w środku , popatrzył na szyldy
kolegów i powiesił szyld z napisem:
„Tu wejście”.

Jasio wchodzi do klasy i od progu
informuje nauczyciela:
„A moja siostra jest chora!”.
- To natychmiast wracaj do domu,
bo zarazisz całą klasę! - rozkazuje
nauczyciel.
Po dwóch tygodniach Jasio pojawia
się w szkole.
- I co, wyzdrowiała siostra? - pyta
nauczyciel.
- Nie wiem, bo jeszcze nie pisała.
- Co to znaczy: nie pisała?
- Bo ona mieszka w Australii.

Opr. Lena Wióra

Redaguje zespół w składzie: Lena Wióra, Natalia Basak, Marta Kustra, Anna Kustra,
Dominika Bednarska, Adam Wilk
Opiekun redakcji:
Iwona Sonka
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