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Pięciolinia

Warto wiedzieć
Patroni Roku 2021
Sejm ustanowił patronów 2021 r. Uhonorowani zostali:
- kard. Stefan Wyszyński w związku z 40 rocznicą jego śmierci i 120 rocznicą urodzin;
- Stanisław Lem, uznany pisarz, w tym roku przypada 100 rocznica jego urodzin;
- Cyprian Kamil Norwid, poeta, dramatopisarz i artysta, który obchodziłby w tym roku 200
urodziny;
- Krzysztof Kamil Baczyński i Tadeusz Różewicz – znani polscy poeci;
2021 będzie także Rokiem Konstytucji 3 Maja w związku ze zbliżającą się - 230 rocznicą
jej uchwalenia.
22.01.2021r. – 100 ROCZNICA URODZIN
KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
„Trzeba uważać, czas się zbyt łatwo w przeszłość zamienia”.
Krzysztof Kamil Baczyński

Dzieciństwo
Krzysztof Kamil Baczyński urodził się 22 stycznia 1921 r. w Warszawie. Był synem krytyka
literackiego Stanisława Baczyńskiego i nauczycielki Stefanii Zieleńczyk. Ojciec Krzysztofa
był w przeszłości działaczem Legionów Polskich, a w późniejszym okresie służył również w
Wojsku Polskim. Rodzice wpajali swojemu jedynemu synowi miłość do ojczyzny. Młody
Baczyński był dzieckiem chorowitym i wrażliwym. Przeżył bardzo rozstanie swoich
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rodziców. Poetę łączyła szczególna więź z matką, do której często nawiązywał w swojej
twórczości.
Edukacja
Po ukończeniu nauki w szkole podstawowej Krzysztof zdał egzamin do gimnazjum
Batorego. Jego kolegami w gimnazjum byli późniejsi żołnierze Grup Szturmowych Szarych
Szeregów: Tadeusz Zawadzki "Zośka", Jan Bytnar" Rudy" i Maciej Aleksy Dawidowski.
Był średnim uczniem, nawet język polski nie był jego mocną stroną. Świetnie natomiast
rysował, co stało się wówczas jego największą pasją. W tym czasie powstały też pierwsze
jego utwory.
Czasy wojny
W 1939 r. zdał maturę, a po wakacjach miał rozpocząć studia w Akademii Sztuk Pięknych.
Jednak były to ostatnie wakacje jego pokolenia. Latem stracił ojca, a później wybuchła
wojna. W późniejszym okresie krótko studiował polonistykę na tajnym Uniwersytecie
Warszawskim. Wspomnienie sielankowej przeszłości z okresu przedwojennego jest stałym
motywem młodzieńczej twórczości poety. W 1943 r. Baczyński porzucił studia
polonistyczne, by poświęcić się konspiracji oraz poezji. Wstąpił do Harcerskich Grup
Szturmowych, zalążka harcerskiego batalionu AK "Zośka", do którego został później
przydzielony. Ukończył również konspiracyjną Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty
"Agricola" i otrzymał stopień starszego strzelca podchorążego rezerwy piechoty. Ze względu
na talent pisarski Baczyńskiego dowódcy zdecydowali się go wycofać z czynnej służby.
Jednak poeta nie zrezygnował z walki. Krzysztof zaangażował się w konspirację i
uczestniczył w wielu akcjach bojowych. Brał on m.in. udział w akcji wykolejania pociągu na
odcinku Tłuszcz - Urle. W lipcu 1944 r. wstąpił do batalionu "Parasol", w którym służył w
momencie wybuchu Powstania Warszawskiego.
Miłość i śmierć
1 grudnia 1941 r. Baczyński poznał dziewiętnastoletnią maturzystkę Barbarę Drapczyńską,
z którą szybko się ożenił. Poeta miał powiedzieć o swojej wybrance: „znalazłem dziewczynę
życia”. Poświęcił jej szereg wierszy. Ich szczęście nie trwało jednak długo. Krzysztof Kamil
Baczyński poległ z karabinem w ręku 4 sierpnia 1944 r., zastrzelony przez niemieckiego
snajpera. Barbara Baczyńska zmarła niecały miesiąc później - 1 września - w wyniku ran
odniesionych podczas Powstania Warszawskiego. Na łożu śmierci ściskała w dłoniach tomik
poezji swojego męża i ojca dziecka, o którym Baczyński nigdy się nie dowiedział. Krzysztof
Kamil Baczyński został pochowany pierwotnie na tyłach Pałacu Blanka. Po wojnie ciało
jego przeniesiono na Cmentarz Wojskowy na Powązkach gdzie spoczął obok swojej żony
Barbary.
3

Nr 18
STYCZEŃ / LUTY 2021

Pięciolinia
Twórczość
Chociaż Krzysztof Kamil Baczyński zmarł w wieku zaledwie 23 lat, pozostawił po sobie
niemały dorobek poetycki. Już w czasie wojny opublikował cztery tomiki. W 1940 r. ukazały
się drukiem "Zamknięty echem" i "Dwie miłości", następnie w 1942 r. "Wiersze wybrane" i
wreszcie w 1944 r. "Arkusz poetycki Nr 1".W sumie na jego twórczość składa się kilkaset
wierszy, kilkanaście poematów i około dwadzieścia opowiadań. Jako poeta reprezentował
nurt pokolenia Kolumbów, do którego należeli również Tadeusz Gajcy czy Tadeusz
Borowski. Stał się inspiracją dla wielu twórców kolejnych pokoleń pisarzy a także
muzyków. Do najbardziej popularnych utworów Baczyńskiego należą: "Elegia... o [chłopcu
polskim]","Deszcze", "Z głową na karabinie" czy "Na moście w Avignion".
Odznaczenia
W 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pośmiertnie odznaczył Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Poeta otrzymał też
Medal za Warszawę oraz został odznaczony ustanowionym w roku 1966 przez gen.
Tadeusza Bora - Komorowskiego Krzyżem Armii Krajowej.
„Młodość”
Tak ogarniamy te lata, a one
jak łodyżki strzelające pod grad.
w żółtym blasku jeszcze zielona
dłoń się pręży jak kwiat.
Ach, jak w pędzie na rumaku, co szumi,
takie rumaki są - jak ulew maszt.
Jeszcze słowa, które się rozumie:
spełnia się pierwszy raz.
Krzysztof Kamil Baczyński

Wydarzenia ze świata muzyki
Koncert szkolny „Generacja Dźwięku – X”
Naszą propozycją w „wirtualnych podróżach” podczas zdalnego nauczania jest tym
razem wyjątkowy koncert „Generacja dźwięku – X” z Filharmonii im. Mieczysława
Karłowicza w Szczecinie. Zabawa połączona z eksperymentem dostarcza wyjątkowych
wrażeń, uczy i stanowi inspirację. Profesjonalni artyści wydobywają niezwykłe dźwięki z
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instrumentów zarówno indywidualnie jak i w orkiestrze symfonicznej, którą dyryguje
Jarosław Kordarczuk i orkiestrze sensorycznej pod kierunkiem Izabeli Kościeszy. Koncert
zapoczątkował cykl koncertów przeznaczonych dla uczniów klas: IV – VIII. Premiera
koncertu odbyła się drogą on - line 22 lutego br. na profilu EduFilharmonii na FB
oraz na kanale Youtube. Zachęcamy do udziału w kolejnych koncertach!
Red. Pięciolinii

Fot. Filharmonia w Szczecinie

Wydarzenia z życia szkoły
Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy we Francji
Akordeoniści z naszej szkoły: Oskar Gałęski z klasy p. Tomasza Brusińskiego oraz
Tymoteusz Bartlewski z klasy p. Liliany Stopki, zostali wysoko ocenieni przez
międzynarodowe jury pod przewodnictwem Richarda Galliano i uzyskali ocenę bardzo
dobrą. Występy naszych utalentowanych uczniów możemy posłuchać na stronie:
http://www.cma-2020.com/pages/resultsIOT3.html.
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W świątecznym nastroju
Boże Narodzenie – to niezwykłe wydarzenie w dziejach świata. Mały Jezus Narodzony w
ubogiej stajence stanowi rokrocznie źródło natchnienia dla uczniów z naszej szkoły, którzy
podtrzymują tradycję śpiewania i grania kolęd.
W tym roku uczniowie, pomimo utrudnień związanych ze zdalnym nauczaniem, wykazali
się wielkim talentem i pod opieką swoich nauczycieli przygotowali niezwykle bogaty
program artystyczny stwarzając wyjątkową atmosferę świąteczną.
Kolędy i pastorałki w wykonaniu młodych artystów zabrzmiały na różnych instrumentach i
w wielu aranżacjach dostarczając niezwykłych wrażeń.

Wigilia 2020
22 grudnia 2020 r. zaprezentowali się on-line uczniowie ze wszystkich klas podczas
wspólnej Wigilii 2020. Koncert przygotowała p. Katarzyna Mąka
- Żelazko we współpracy z Gronem Pedagogicznym. Montażem
filmu zajął się p. Tomasz Brusiński.
W tym specyficznym okresie pandemii „wspólne kolędowanie”
nabrało wymiaru rodzinnego stwarzając niepowtarzalny klimat.
Występom towarzyszyła piękna dekoracja świąteczna i podniosły
nastrój.
Jako pierwszy wystąpił najmłodszy akordeonista Gabryś Charęza,
z kl. p. Tomasza Brusińskiego, który zagrał i zaśpiewał kolędę
Jezus Malusieńki. Kolejną kolędę Przybieżeli do Betlejem zagrała
Dominika Bednarska z kl. p. Angeliki Strzygockiej. Cichą noc
zagrała Milena Kucharska z kl. p. Krystyny Ślęzak. Mizerna cicha
została wykona przez rodzeństwo: Józefa i Łucję Milczarek.
Natomiast z tatą wystąpiła Natasza Zachara z kl. p. Anny
Bartkiewicz – Brzozowskiej, a zagrali oni kolędę Pójdźmy
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wszyscy do stajenki. W kolejnym duecie rodzinnym z kolędą Lulajże Jezuniu wystąpił razem
z mamą Andrzej Śliwka z kl. p. Witolda Kozakowskiego. We Wish You a Merry Christmas
zagrała Katarzyna Pieróg z kl. p. Katarzyny Góral – Szewczyk. Na wiolonczeli kolędę Gdy
się Chrystus rodzi zagrał Jan Jasiński, uczeń p. Zbigniewa Szuby. Na flecie kolędę Bóg się
rodzi zagrała Lena Habdas z kl. p. Bożeny Adamskiej. Następną wykonawczynią była Anna
Kustra z kl. p. Witolda Kozakowskiego, która zagrała na gitarze Jingle bells. Kolęda Gdy
śliczna panna została zaprezentowana przez duet rodzinny, w którym kolędę zagrali Gdy
śliczna panna Aurelia Krawczyk i jej mama a także nauczycielka p. Katarzyna Brzeska –
Krawczyk. W piękny stroju aniołka wystąpiła Weronika Osicka, uczennica p. Katarzyny
Mąki – Żelazko, która zagrała i zaśpiewała Cichą noc. We Wish You a Merry Christmas
zagrały w duecie siostry Wiktoria Osicka i Weronika Osicka. Małgorzata Łapińska zkl. P.
Agnieszki Kozakowskiej zagrała na gitarze Gore gwiazda Jezusowi w Betlejem. Z kolędą
Triumfy Króla Niebieskiego wystąpiła Ala Czerniak z kl. p. Katarzyny Brzeskiej –
Krawczyk. Franciszek Blechinger z kl. p. Katarzyny Góral – Szewczyk zagrał na skrzypcach
Dzisiaj w Betlejem. Cichą noc zagrała na flecie Lena Kancelarz z kl. p. Bożeny Adamskiej.
Kornelia Zawadzka z kl. p. Witolda Kozakowskiego zagrała na gitarze Nie było miejsca dla
Ciebie. White Christmas zagrał na trąbce Mateusz Lasek. W duecie zagrali też akordeoniści:
Szymon Dulski i Jakub Ferenz, z kl. p. Tomasza Brusińskiego, którzy zagrali Pasterze mili.
Wielkie wrażenie zrobił kwartet fletowy, w skład którego weszły uczennice p. Bożeny
Adamskiej: Lena Habdas, Joanna Wąs, Zofia Mazurkiewicz, Hanna Grzelak. Dziewczynki
zagrały Jingle bells. Duet akordeonowy w składzie: Oskar Gałęski i Bartosz Czelnik zagrał
Na kopie siana.

Chór pod kierunkiem
p. Katarzyny Mąki - Żelazko

Na szczególne uznanie zasługuje kolęda Narodził się Jezus Chrystus, którą na
zakończenie zaśpiewał chór pod kierunkiem p. Katarzyny Mąki – Żelazko. To
wspaniale, że koncert kolęd i pastorałek łączy pokolenia i wyzwala niezapomniane emocje.
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„Śpiewajmy i grajmy Mu – Małemu”
Tymi słowami jednej z kolęd można podsumować wielkie zaangażowanie uczniów
we wspólne kolędowanie również w zespołach klasowych.
Każda prezentacja dostarczała wyjątkowych wrażeń!
Pianiści z kl. p. Angeliki Strzygockiej przygotowali Koncert Mikołajkowy z pięknymi
życzeniami świątecznymi.
Koncert Mikołajkowy jak również wigilijny w 2020r przebiegał inaczej niż w poprzednich
latach. Przez panującą pandemię nie mogliśmy na żywo uczestniczyć w koncertach. Było to
dla nas wszystkich bardzo smutne, ponieważ te wszystkie kolędy, które uczyliśmy się grać
na instrumentach czy tez śpiewać kolędy na chórze nie mogliśmy tego przekazać naszym
rodzinom, przyjaciołom, znajomym w tym najpiękniejszym dniu jakim jest Boże
Narodzenie. Ale pomysł na jaki wpadli nasi kochani nauczycieli, żeby nasz trud jaki
włożyliśmy w naszą pracę jak i również naszych pedagogów nie poszedł na marne był
rewelacyjny. Każdy uczeń w domu nagrywał swoją kolędę na telefonie. Wszystko potem
było zmontowane.

Adam Wilk, kl. 1 c. 6

Miłosz Deptuła, kl. 4 c.6

Dominika Bednarska, kl. 2 c. 6

Natalia Basak kl. 6
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Były światełka, świąteczna atmosfera, były również pozdrowienia i życzenia świąteczne.
Koncert został wyemitowany na fb on-line. Udało nam się przygotować i wziąć udział
mimo, że było bardzo ciężko to pracowaliśmy wytrwale żeby nasi najbliżsi byli z nas
dumni, a my zapamiętamy ten inny czas świątecznych przygotowań jakże odmienny od
tego, którego pamiętamy na bardzo długo.
Natalia Basak
Uczennice z klasy flety p. Bożeny Adamskiej wystąpiły przy pięknych choinkach zarówno
solo jak i w zespole.
Uczniowie klasy skrzypiec p. Katarzyny Góral – Szewczyk wprowadzili w świąteczną
atmosferę nie tylko grając i śpiewając kolędy, ale też występując w stroju aniołka, Mikołaja.
Gitarowe kolędowanie uczniów z klasy p. Agnieszki Kozakowskiej i Witolda
Kozakowskiego przebiegało w bardzo ciepłej i rodzinnej atmosferze.
Uczniowie z klasy trąbki p. Wojciecha Lizureja zagrali z mocą Małemu Jezusowi
życząc wszystkim - Wesołych Świąt!

„Kolędowanie przy Szopce Bożonarodzeniowej”
Pod takim tytułem odbyły się 22 grudnia br. w Szkole Podstawowej nr 3 w
Kłodzku Jasełka on-line, w których kolejny raz wystąpili uczniowie ze szkoły muzycznej.
Akordeoniści z klasy p. Tomasza Brusińskiego zagrali
piękne kolędy zarówno solo jak i w duecie. Podczas Jasełek
prezentowane były Szopki Bożonarodzeniowe wykonane
przez najmłodszych uczniów szkoły podstawowej.
Dekoracje świąteczne nabrały niezwykłego blasku w
połączeniu z zagranymi przez młodych artystów kolędami
takimi jak; Wśród nocnej ciszy, Gdy się Chrystus rodzi, Bóg
się rodzi, Do szopy, Pójdźmy wszyscy do stajenki, Północ
już była.
Wzajemna współpraca szkół w naszym regionie promuje
talenty młodych mieszkańców Kłodzka i okolic a przy
Praca plast. Weronika Osicka,
okazji stanowi inspirację twórczą i edukacyjną.
Zachęcamy do obejrzenia Jasełek na stronie uczennica SP 3 i PSM I st. w
Kłodzku
internetowej SP 3 w Kłodzku:
https://pl-pl.facebook.com/sp3klodzko/.
Red. Pięciolinii
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Music Party 2021
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kłodzku hucznie przywitała
Nowy Rok 2021. Świąteczny i karnawałowy nastrój zapewniły nam
klasy akordeonu p. Liliany Stopki
i p. Tomasza Brusińskiego. 16 stycznia br. odbyło się w naszej
szkole tym razem on - line Music Party. W niezwykle miłej
atmosferze zaprezentowali się wszyscy uczniowie zarówno
indywidualnie jak i zespołowo z piosenką Jingle Bells. Realizację
zespołowej gry przeprowadził p. Tomasz Brusiński.
Dużą niespodzianką był wspólny występ p. Liliany Stopki i p.
Tomasza Brusińskiego, którzy zaprezentowali kompozycję
Władysława Żeleńskiego opartą na melodii kolędy oraz tanga
Richarda Galliano.
Red. Pięciolinii

"Karnawałowe ostatki" i "Walentykowy Koncert Gitarowy”
Na zakończenie karnawału niezwykłą ucztę muzyczną dostarczyli nam gitarzyści ze
szkół muzycznych w Kłodzku, Wałbrzychu i Bystrzycy Kłodzkiej z kl. p. Witolda
Kozakowskiego. Taneczne i sentymentalne rytmy w brzmieniu gitary w połączeniu ze
starannie dobraną dekoracją karnawałową to doskonała porcja świetnej zabawy w
mistrzowskim stylu. W tym trudnym okresie pandemii karnawałowe rytmy w wykonaniu
utalentowanych młodych artystów okazują się szczególnie cenne! Koncertowanie on –line
pozwala dotrzeć do szerokiego grona publiczności i daje możliwość ponownego wysłuchania
wyjątkowych utworów.
Red. Pięciolinii

Rys. Anna Kustra, Marta Kustra,
uczennice PSM I st. w Kłodzku
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Wywiady
Tym razem zapraszamy na wywiad z P. Katarzyną Mąką – Żelazko, nauczycielką
PSM I st. w Kłodzku, która zgodziła się odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących wybitnie
uzdolnionego absolwenta naszej szkoły – Jeremiego Łukanusa. Wystąpił on gościnnie
podczas koncertu on-line z okazji 75- lecia Jubileuszu szkoły.
Pytania przygotowała i wywiad przeprowadzi Natalia Basak, uczennica PSM I st. w
Kłodzku.
Natalia: W imieniu Redakcji naszej szkolnej gazetki Pięciolinii chciałabym zadać Pani kilka
pytań odnośnie absolwenta PSM I st. – Jeremiego Łukanusa, który uczył się gry na
fortepianie w Pani klasie.
- Czy może nam Pani zdradzić, gdzie obecnie uczy się Jeremi i jakie sukcesy ma na swoim
koncie?
Katarzyna Mąka- Żelazko: Jeremi uczy się obecnie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej
tzw. Szkole Talentów im. Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu. Jest tegorocznym dyplomantem
i maturzystą. Jest laureatem wielu konkursów pianistycznych ogólnopolskich i
międzynarodowych. Ostatni sukces to II miejsce na konkursie w Stanach Zjednoczonych i
stypendium na 4 – letnie studia w USA.
Natalia: Kiedy Jeremi skończył naszą szkołę?
Katarzyna Mąka – Żelazko: Naukę w Kłodzku ukończył 4 lata temu.
Natalia: Czym wyróżniał się podczas nauki w naszej szkole?
Katarzyna Mąka – Żelazko: Jeremi wyróżniał się od początku nauki niezwykłą
dojrzałością. Gra na instrumencie zawsze go fascynowała, z radością pokonywał kolejne
zadania techniczne, z wielkim zainteresowaniem pracował nad utworami. Nie było nigdy
problemu z zachęceniem go do ćwiczenia i pracy. Zawsze był też niezwykle muzykalny,
wrażliwy i cechowała go wysoka inteligencja.
Natalia: Jak wspomina Pani lekcje z tak utalentowanym uczniem?
Katarzyna Mąka – Żelazko: Lekcje z Jeremim to była czysta przyjemność. Praca nad
muzyką. Radość wynikająca z obserwacji tak pięknego rozwoju ucznia.
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Natalia: Jakie utwory zagrał Jeremi podczas koncertu Jubileuszowego?
Katarzyna Mąka – Żelazko: Na koncercie Jubileuszowym Jeremi zagrał program konkursu
w Stanach Zjednoczonych. Utwory Franciszka Liszta i Fryderyka Chopina.
Natalka: Jakie porady udzieliłaby Pani uczniom naszej szkoły, dla których Jeremi może być
wzorem?
Katarzyna Mąka – Żelazko: Rada dla zdolnych uczniów, którzy dążą do rozwoju i myślą o
dalszym kształceniu muzycznym- radzę aby traktowali naukę gry jak przyjemność, zabawę,
radość, doświadczenie. Oczywiście systematyczność i chęć pracy jest tu nieodzowna. Talent
musi byś poparty systematycznym, wytrwałym dążeniem do podnoszenia swoich
umiejętności.
Natalia: Dziękuję, że znalazła Pani dla nas czas i gratuluję wielkiej pasji do muzyki!

Jeremi Łukanus, absolwent PSM I st. w Kłodzku, tegorocznym dyplomantem i maturzysta w Szkole Talentów im.
Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu
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Podziękowania dla Pani Dyrektor Małgorzaty Panek – Kiszczak!
Od Nowego Roku 2021 Pani Małgorzata Panek – Kiszczak, wieloletnia Dyrektor PSM I st.
w Kłodzku objęła funkcję wizytatora szkół artystycznych regionu dolnośląskiego.
Niezwykła Dyrektor i świetna pedagog od wielu lat związana z PSM I st. w Kłodzku cieszy
się wielkim uznaniem zarówno w gronie nauczycieli, pracowników szkoły a także wśród
uczniów i rodziców.
Niejedno pokolenie uzdolnionych mieszkańców Kłodzka i okolic mogło odkryć i rozwinąć
swój talent i zamiłowanie do muzyki pod okiem tak kompetentnej osoby. Mimo własnych
obowiązków i zajęć, bo przecież praca dyrektora nie jest łatwa, miała ona zawsze dla nas
serdeczny uśmiech i pomocną dłoń. Pani Dyrektor dbała nie tylko o wysokie wyniki w
nauce, ale także o nasz rozwój kulturalny. Natomiast szkoła, w którą włożyła Pani Dyrektor
wiele wysiłku i serca jest bardzo dobrze wyposażona i nowoczesna. Pomimo trudności, jakie
niesie ze sobą zdalne nauczanie, PSM I st. w Kłodzku jest świetnie zorganizowana i może
poszczycić się wysokim poziomem nauczania, co przejawia się m.in. w przygotowaniu
licznych koncertów szkolnych i pozaszkolnych a także udziale uczniów w prestiżowych
konkursach.
Wielkie zaangażowanie i pasja Pani Małgorzaty Panek – Kiszczak na trwałe zostanie
w naszej pamięci!
Za wszystko serdecznie Pani Dyrektor, dziękujemy i życzymy, aby dalsze lata pracy
upływały w serdecznej atmosferze, wśród ludzi życzliwych!

Samorząd Uczniowski PSM I st. w Kłodzku
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Książki z naszej biblioteki
Jeśli ktoś chce przenieść się w magiczny świat
oper, baletów i operetek, to zachęcamy do zapoznania
się z książką, która jest dostępna w naszej bibliotece
zatytułowaną „Opowieści nutą pisane”. Autorka książki
Dorota Skwarek w sposób bardzo przystępny obrazuje
treść dzieł najsłynniejszych kompozytorów muzyki
klasycznej. W bajkach opartych na kanwie librett
spotkamy znane postacie bajkowe takie jak Królewna
Śnieżka, czy Kot w butach, ale możemy też dowiedzieć
się kim była Królowa nocy, kogo kochała Halka, skąd
wzięło się Jezioro łabędzie?
Pouczającym treściom bajek towarzyszą piękne
ilustracje, które przyciągają wzrok i pobudzają
wyobraźnię. Pozycja ta jest szczególnie aktualna w czasie pandemii, kiedy nie można
wybrać się bezpośrednio do opery lub na przedstawienie baletowe. Polecamy książkę
zarówno tym, którzy chcą poznać ten niezwykły świat oper, baletów i operetek, jak i tym
którzy się już za nim stęsknili!
Red. Pięciolinii

Kartka z kalendarza
W 2021 roku w muzyce przypadają następujące rocznice:
- 165 rocznica śmierci Roberta Schumanna, niemieckiego kompozytora;
- 135 rocznica śmierci Franza Liszta, węgierskiego kompozytora i pianisty;
-180 rocznica urodzin Antonina Dvoraka, czeskiego kompozytora i dyrygenta;
- 125 rocznica urodzin Tadeusza Szeligowskiego, kompozytora i pedagoga;
- 125 rocznica urodzin Tadeusza Sygietyńskiego, kompozytora, dyrygenta,
twórcy zespołu Pieśni i Tańca Mazowsza;
- 115 rocznica urodzin Dymitrija Szostakowicza, rosyjskiego kompozytora;
- 110 rocznica urodzin Władysława Szpilmana, kompozytora i pianisty;
- 160 rocznica Karola Lipińskiego, kompozytora i skrzypka
14
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- 265 rocznica urodzin i 230 rocznica śmierci Wolfganga Amadeusza
Mozarta.
Kim był Wolfgang Amadeusz Mozart?
Wolfgang Amadeusz Mozart – urodził się 27 stycznia 1756 r. w
Salzburgu. Wybitny przedstawiciel epoki klasycyzmu. Jeden z
trzech słynnych klasyków wiedeńskich, obok Ludwika van
Beethovena i Josepha Haydna. Był on synem Leopolda oraz Anny
Marii z domu Pertl. Już od najmłodszych lat komponował swoje
pierwsze utwory, nazywany przez wiele osób cudownym
dzieckiem. W wieku 6 lat wybrał się z ojcem w podróż po
Europie, był m.in. w Monachium, Wiedniu, w stolicach Francji i
Anglii, w Hadze, Amsterdamie, Genewie i Zurychu, wszędzie
budząc zachwyt swoimi muzycznymi występami. Już jako dorosły
mężczyzna zamieszkał w Wiedniu gdzie prowadził dość burzliwie życie kulturalnotowarzyskie. Jego talent szybko zdobywał sobie uznanie i w roku 1787 Mozart został
kompozytorem na dworze cesarskim. Dorobek tego wielkiego kompozytora jest niezwykle
bogaty pod względem form i objętości. 5 grudnia zmarł. Nie dokończył „Requiem”,
ostatniego utworu, nad którym pracował do ostatnich chwil.

Ciekawostki o skrzypcach
Pierwsze graficzne wyobrażenie skrzypiec
pochodzi z roku 1529 z malowideł w kościele św.
Krzysztofa w mieście Vercelli we Włoszech.
Pierwsza publikacja muzyki na skrzypce pochodzi
z 1581 i zawiera ówczesną francuską dworską
Rys. Marta Zawadzka, uczennica PSM
muzykę taneczną.
st. w Kłodzku
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.
Źródło: muzykotekaszkolna.pl
Opr. Lena Wióra
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Rozrywka
Student próbuje zdać egzamin
z elektrotechniki.
- Dam panu tróję, jeżeli powie pan,
ile jest żarówek w tej sali.
Zaskoczony student szybko liczy.
- Trzydzieści – odpowiada.
- Nieprawda – mówi profesor
i wyciąga z kieszeni jeszcze jedną
żarówkę.
Na egzaminie poprawkowym sytuacja się powtarza .
- Ile żarówek jest w tej sali? - pyta
profesor.
- Trzydzieści jeden.
- Nieprawda – uśmiecha się profesor. - Nie mam w kieszeni żarówki.
- Ale ja mam.
Siedzi zajączek w kawiarni
i pije kawę. Na chwilę wychodzi
do łazienki, a gdy wraca, widzi,
że kawa wypita.
- Kto mi wypił kawę?! - pyta
zdenerwowany.
Zza jednego ze stolików wstaje
niedźwiedź:
- Ja, a bo co?
- Eee, nic… może jeszcze ciasteczko...?

16

Nr 18
STYCZEŃ / LUTY 2021

Pięciolinia
- Baco co robicie, żeby wam
wilk owiec nie porwał?
- Ano takich stucek ich
ponaucałem…
- Jakich?
- Naucyłem je, ze jak wilka wycujom, to majom po całej łące jak
kangury skokać… Cały rok je ucyłem!
- Hm… oryginalny pomysł…
- A potem… - ciągnie dalej baca majom se jedne drugim na grzbiet
wdrapać… Dwa lata treningu!
- I co, działa?
- Nie wiem w tych lasach ni ma
Wilków
Opr. Lena Wióra

Rys. Marta Kustra, Anna Kustra,
uczennice PSM I st. w Kłodzku

Redaguje zespół w składzie: Lena Wióra, Natalia Basak, Anna Kustra, Marta Kustra,
Marta Zawadzka, Julia Rosiennik
Opiekun redakcji:

Iwona Sonka
17

Nr 18
STYCZEŃ / LUTY 2021

