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„Dzisiaj Wielkanoc
Dzisiaj Wielkanoc, już słońce nas budzi,
złoci każdy kąt,
składamy życzenia, witamy się w tłumie,
dzień otwiera dom,
dzisiaj Wielkanoc, patrzymy na twarze,
omijamy cień,
w radosnej zadumie tańczymy wśród
marzeń i żyjemy dniem…
Witamy świat w dniu
Zmartwychwstania,
niebo otwiera nam życia drzwi,
a słowa myśli światłem pisane
na ziemię niosą świąteczne dni…
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Już biją dzwony, śpiewa Wielkanoc,
Dźwięki porywa wiosenny wiatr…
Nasz Pan Zbawiciel oczekiwany
Przynosi ludziom miłości czas.”
Anna Warecka

Szanowna Dyrekcjo, Nauczyciele,
Pracownicy Szkoły i Uczniowie
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości, spędzonych
w radosnym, wiosennym nastroju w gronie rodziny
życzy
Lena Wióra
Przew. Samorządu Uczniowskiego PSM I st. w Kłodzku

Pięciolinia

Warto wiedzieć
1 marca 2021 r. - 211 rocznica urodzin Fryderyka Chopina.
W Muzeum Fryderyka Chopina została zorganizowana niezwykła wystawa czasowa
„Chopin i jego przyjaciele”.
Na stronie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina czytamy: „Wystawa „Chopin i
przyjaciele” to próba przyjrzenia się z bliska serdecznym relacjom w życiu Fryderyka
Chopina poprzez wybrane obiekty, których historie wiążą się z ważnymi dla niego osobami –
Julianem Fontaną, Augustem Franchomme’em, George Sand, Wojciechem Grzymałą,
Pauline Viardot czy Camille’em Pleyelem. Zaprezentowanych zostało 30 eksponatów
układających się w opowieść o genialnym kompozytorze i niezwykłych relacjach, które
łączyły go z wielkimi osobowościami jego epoki.”
Wśród cennych obiektów, które znajdują się na wystawie znalazł się portret Fryderyka
Chopina namalowany przez Teofila Kwiatkowskiego a także nowo pozyskane do Muzeum
listy Chopina do najbliższych przyjaciół.

Źródło: https://nifc.pl/pl/home/aktualnosci/muzeum/1311

Podczas trwania wystawy odbywać się będą m.in. Mała Akademia Chopinowska – zajęcia
dla dzieci w wieku 4-6 i 7-11 lat oraz Spotkania przyjaciół i miłośników Chopina. Wystawa
potrwa do 11 kwietnia 2021 r.
Więcej informacji znajduje się na stronie: https://nifc.pl/pl/home/aktualnosci/muzeum/1311
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Wydarzenia ze świata muzyki
Witaj wiosno! Koncert familijny
W pierwszym dniu kalendarzowej wiosny Filharmonia Gorzowska przygotowała dla
dzieci i ich rodzin wspaniały koncert pt. „Witaj wiosno” transmitowany na żywo na kanale:
https://www.youtube.com/watch?v=g98BTArQ3_4, którego fragment nadal jest dostępny!
Muzyczne opowieści o świecie przyrody: owadach, ptakach i wodnych przestworzach
stanowią doskonałą propozycję spędzenia wolnego czasu, dostarczają świetnej zabawy a
przy tym rozwijają wyobraźnię i pobudzają zmysły. Warto zauważyć, że autorką słów do
Ornitologii skomponowanej przez Jarosława Siwińskiego jest Małgorzata Kołcz,
absolwentka PSM I st. w Kłodzku.
Część poświęcona Owadologi – to świat baśni z Pani Komarzycą w głównej roli,
który jest dziełem Anny Marii Huszczy. Wodny żywioł został ujęty w Hydrologii Adriana
Robaka do słów Mai Baczyńskiej, w którym to głos ludzki został zestawiony z partią harfy
oraz instrumentów perkusyjnych.
W dobie istniejących ograniczeń związanych z pandemią takie wydarzenia muzyczne
dostępne online stanowią niezastąpiona pomoc w uwrażliwianiu najmłodszych na muzykę i
piękno przyrody. Warto zaglądać na stronę internetową Filharmonii Gorzowskiej i
skorzystać z tak bogatego repertuaru, jaki oferuje!
Red. Pięciolinii
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Wydarzenia z życia szkoły
Brązowy Medal!
Wielkim sukcesem zakończył się udział Gabrysia Charęzy, najmłodszego
akordeonisty z naszej szkoły, ucznia p. Tomasza Brusińskiego w Międzynarodowym
Konkursie w Anglii.
PSM I st. w Kłodzku może być dumna z tego, że młody artysta, który dopiero rozpoczął
naukę w naszej szkole stanął na podium, zdobywając brązowy medal w prestiżowym
konkursie, który jest już organizowany od 85 lat. Sam Gabryś skromnie przyznał, że „był
bardzo zaskoczony wygraną i sprawiło mu to wiele radości”. Więcej o Gabrysiu można
dowiedzieć się w wywiadzie, który zgodził się udzielić Pięciolinii.
Szczególne gratulacje należą się również p. Tomaszowi Brusińskiemu, który jest
świetnym nauczycielem i swoją pasją do muzyki zaraża uczniów.
Gabryś Charęza jest bardzo uzdolnionym i pracowitym uczniem. Obecnie przygotowuje się
on do udziału w Akordeonowym Turnieju Hrabstwa Kłodzkiego oraz w dwóch konkursach:
Międzynarodowym Konkursie w Ostrawie i Konkursie Transgranicznym w Raciborzu.
Życzymy powodzenia!
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„Dla Wszystkich Pań,
najlepsze życzenia od akordeonistów!”
Takimi słowami rozpoczął się koncert z okazji Dnia Kobiet przygotowany przez
uczniów z klasy akordeonu p. Tomasza Brusińskiego. Gabryś Charęza, Tymek Bartlewski,
Oskar Gałęski zaprezentowali się w wielkim stylu tworząc niezapomnianą „muzyczna
laurkę” dla wszystkich kobiet - tych małych i tych dużych.
Nauczyciel akordeonu, p. Tomasz Brusiński nie tylko przygotował swoich uczniów do
występu, ale również dołączył do młodych artystów prezentując się jak przystało na
prawdziwego dżentelmena.
Po raz kolejny akordeoniści pokazali wysoki poziom swoich umiejętności a także,
wykazując się przy tym wysokim poziomem kultury.
Zostaje tylko pogratulować i złożyć podziękowania młodym artystom w imieniu wszystkich
pań, do których skierowane były piękne słowa i pięknie zagrane utwory.
Red. Pięciolinii

Pr. plast. – Gabrysyś Charęza,
z kl. akordeonu p. Tomasza Brusińskiego

„Gitarowe przywitanie wiosny”
Wiosna w naszej szkole została uroczyście
przywitana przez uczniów z klasy gitary p. Agnieszki
Kozakowskiej i z klasy gitary Witolda Kozakowskiego solistów i zespoły kameralne.
Na rozpoczęcie koncertu wystąpiła Małgorzata
Łapińska, która zagrała B. Impromptu, B. Henze i tym
utworem wprowadziła w wiosenny nastrój. Sporą grupę
gitarzystów stanowili pierwszoklasiści, którzy również
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witali wiosnę swoimi utworami, skomponowanymi w większości przez Tatianę Stachak.
W gronie najmłodszych gitarzystów znaleźli się: Natalia Skrzydło, która zagrała utwór
„Blues na karuzeli”, Olga Kancelarz, która wystąpiła z utworem „Kowboj”, Wiktoria
Sadowska zagrała „Nad strumieniem” a po niej wystąpił Janek Konieczny i zaprezentował
utwór: „Była sobie żabka mała”. Następne początkujące gitarzystki – to Hanna Sadowska,
która zagrała „Bal lalek” i Kalina Konieczna – wystąpiła z „Balladą o rycerzu”. Natomiast
ich starsza koleżanka Milena Łarcińska zaprezentowała Menuet.
Z utworem Guitar Sheike, J. Wandersa wystąpił Wojciech Zając a po nim utwór
„Marionetki” T. Stachak – zagrał Benedykt Milczarek. W wykonaniu następnej gitarzystkiMarty Kustry, zabrzmiała Etiuda C-Dur, T. Stachak. Cezary Petelski zagrał Andantino a
„Renesansowy taniec” – Antoni Rola.
Kornelia Zawadzka, uczennica z kl. IV przywoływała wiosenne słońce utworem: „Gdy się
rozjaśni”M. Carcassi. Równie wiosennie zabrzmiał utwór „Z głową w chmurach”, który
zagrał Sebastian Wachowicz. Nową porę roku witali również: Pola Barul - utworem „Taniec
argentyński” , Magdalena Sadowska - utworem: „Uciekaj” i Jakub Fila - utworem „Nigt
piece”.
Miłą niespodzianką na zakończenie koncertu - był duet fletowo – gitarowy w
składzie: Lena Habdas i Andrzej Śliwka, który wystąpił z utworem: „Auld Lang Syne.”
Młodzi gitarzyści z wdziękiem i w piękny stylu przywitali wiosnę dostarczając przy tym
wielu wrażeń!

Prace wiosenne wykonane przez Samorząd Uczniowski PSM I st. w Kłodzku
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XIX Dzień Akordeonu w Kłodzku
Dn. 19 marca br. w Kłodzkim Ośrodku Kultury
odbył się XIX Dzień Akordeonu. To niezwykłe
wydarzenie muzyczne jest nie tylko świętem akordeonu,
ale odgrywa też dużą rolę w życiu kulturalnym naszego
miasta. Rokrocznie gromadzi artystów i dużą
publiczność, chociaż obecnie, w dobie pandemii
przebiegało zgodnie z wymaganymi ograniczeniami.
Prawdziwą ucztę muzyki akordeonowej zapewnili
młodzi, zdolni uczniowie z naszej szkoły, którzy mają
na swoim koncie liczne sukcesy a także znamienici
goście. Był to małżeński duet Amalgalis Duo: Ewa
Grabowska Lis i Daniel Lis, który występuje już od 10
lat na scenie i wyróżnia się dojrzałym brzmieniem. Z
kolei drugi duet, który zaszczycił na swoją obecnością –
to Art Acc Duo, w skład którego wchodzą młodzi
chłopcy z Akademii Muzycznej w Poznaniu,
reprezentujący połączenie tradycyjne akordeonu
koncertowego z brzmieniem akordeonu cyfrowegoelektronicznego. Na podsumowanie warto przytoczyć słowa p. Marka Mazurkiewicza,
Dyrektora Kłodzkiego Ośrodka Kultury, który podkreślił znaczenie i walory tego
niezwykłego instrumentu, jakim jest akordeon i powiedział:
„Ogromnie się cieszę, że mogliśmy się spotkać na Dniu Akordeonu ostatniego dnia przed
lockdawnem”. Koncert prowadziła nauczycielka akordeonu PSM I st. – p. Liliana Stopka,
która zaprosiła wszystkich na przyszły rok, na Jubileuszowy, bo XX Dzień Akordeonu.
Gratulujemy organizatorom i dziękujemy za zaproszenie!
Red. Pięciolinii
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Wywiady
Gabryś Charęza, z klasy akordeonu p. Tomasza Brusińskiego zdobył brązowy
medal na Międzynarodowym Konkursie w Anglii!
Młody akordeonista opowie o udziale w konkursie oraz o swoich planach i marzeniach.
Red.: Jak czujesz się jako laureat niezwykle prestiżowego konkursu o randze
międzynarodowej?
Gabryś: Jestem bardzo zaskoczony, że udało mi się zdobyć brązowy medal, była to dla
mnie wielka niespodzianka, ale bardzo się z tego cieszę! Nigdy nie byłem w Anglii a tu
mogłem odbyć taką „muzyczną podróż”. Było to dla mnie niezwykłe przeżycie.
Red.: Dopiero rozpocząłeś naukę w szkole muzycznej a już osiągnąłeś taki wielki sukces,
jak to jest możliwe?
Gabryś: Lubię bardzo się uczyć i dużo
zawdzięczam swojemu nauczycielowi
p. Tomaszowi Brusińskiemu. Zależy mi na
tym, aby rozwijać się i stawać się coraz
lepszym. Poza tym gra na akordeonie
sprawia mi przyjemność. Jest to moje
ulubione
zajęcie! Każda chwila spędzona przy
akordeonie jest dla mnie szczególnie cenna!
Red.: Jak przygotowywałeś się do konkursu?
Gabryś: Bardzo dużo ćwiczyłem. Poza tym
nauczyciel udzielał mi cennych porad, jak
postępować
zwłaszcza
w
trudnych
sytuacjach. Wiele też zawdzięczam swoim
rodzicom, którzy we wszystkich tych
działaniach bardzo mnie wspierają i to oni
zarazili mnie pasją do muzyki.
Gabryś Charęza z kl. akordeonu p. Tomasza
Brusińskiego
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Red.: Jakie utwory zaprezentowałeś?
Gabryś: Zagrałem trzy utwory: „Nie leć słowiku”, „Tańczy góral”
„Polifoniczna miniatura”. Wszystkie utwory nauczyłem się grać na pamięć i bardzo je
polubiłem.
Red.: Czy lubisz spędzać czas również na lekcjach?
Gabryś: Bardzo lubię spędzać czas ze swoim nauczycielem i jestem mu niezmiernie
wdzięczny, za to że mnie uczy.
Red.: Masz dopiero 7 lat, czy zastanawiałeś się nad tym, żeby związać swoją przyszłość z
muzyką?
Gabryś: Myślę o tym poważnie i chciałbym zachęcić też innych do gry na akordeonie.
Red:. Czy oprócz gry na akordeonie znajdujesz jeszcze czas na inne zainteresowania?
Gabryś: Tak, znajduję czas np. na rysowanie i lubię przygotowywać różne dania.
Preferuję taką tradycyjną kuchnię
polską. Zależy mi też na dobrych
wynikach w szkole.
Red.: Czy potrafiłbyś namalować swój
akordeon?
Gabryś: Bardzo chętnie!
Red.: Co poradziłbyś swoim kolegom i
koleżankom, którzy chcieliby tak jak ty
rozpocząć swoją przygodę z muzyką?
Gabryś: Zachęciłbym ich
do zapisania się do szkoły muzycznej
i żeby wybrali sobie instrument, taki jaki chcą, który im się spodoba, tak jak mi
spodobał się akordeon.
Red.: Rozmowa z tobą, to wielka przyjemność! Dziękujemy, że zgodziłeś się nam udzielić
wywiadu i życzymy kolejnych sukcesów!
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Książki z naszej biblioteki
Naszą propozycję książkowa kierujemy tym razem do
młodszych czytelników, polecając im: „Bajkę o Piosence i
nutkach”, której autorka jest Lidia Bajkowska a barwne
ilustracje wykonała Krystyna Lipka Sztarbałło. Pełna uroku
opowieść o dziewczynce nazwanej Piosenką i dzieciach –
nutkach rozpoczyna się od słów: „W ślicznym domku na skraju
muzycznego lasu mieszkała Piosenka razem ze swoja przemiła
kotką zwrotką i mądrym pieskiem Refrenem…”. W bajkowym
świecie można spotkać las muzyczny, profesorów Basa i
Wiolina a nawet muzyczne miasto Symfonię. Warto sięgnąć po
ta historię, ponieważ miło spędzając przy niej czas można też
wiele się nauczyć!
Red. Pięciolinii

Kartka z kalendarza
29. 03. 2021 r - Pierwsza rocznica śmierci Krzysztofa Pendereckiego,
wielkiego kompozytora, dyrygenta i pedagoga.

Źródło: dzieje.pl

„Penderecki był autentycznym, wybitnym polskim kompozytorem. Był to człowiek lojalny,
o ogromnym talencie, który w sposób nadzwyczajny potrafił stworzyć utwory do dzisiaj
ważne, które będą istotne nadal"
Zygmunt Krauze
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Biografia
Krzysztof Penderecki urodził się w 1933 roku w Dębicy w rodzinie pochodzenia
ormiańskiego. W jego domu rodzinnym tradycje muzyczne były podtrzymywane od
pokoleń. Penderecki uczył się pod kierunkiem Franciszka Skołyszewskiego. Już od
wczesnego dzieciństwa przejawiał zdolności kompozytorskie.
Po wojnie studiował kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie.
Po ukończeniu studiów został wykładowcą na tej samej uczelni.
W latach 50 - tych Penderecki zaczął zdobywać sławę jako kompozytor i otrzymywał
wówczas pierwsze prestiżowe nagrody. W latach 1966-68 wykładał w Volkwang
Hochschule fur Musik w Essen w Niemczech. Od lat 70 -tych zaczął również działać jako
dyrygent. W 1972 roku został rektorem PWSM. Był też dyrektorem artystycznym
Filharmonii Krakowskiej, pełni również rolę dyrektora muzycznego Simfonii Varsovii.
Penderecki był laureatem wielu prestiżowych nagród muzycznych, między innymi Grammy
za najlepszą kompozycje współczesną („II Koncert Skrzypcowy”), a także za nagranie tego
utworu. Został również odznaczony Orderem Orła Białego. Zmarł 29 marca 2020 roku w
Krakowie.
Twórczość
Krzysztof Penderecki debiutował jako kompozytor w 1959 roku utworem „Strofy”, za który
otrzymał pierwszą nagrodę na II Ogólnopolskim Konkursie dla Młodych Kompozytorów.
Bardzo znanym dziełem, które zainicjowało jego międzynarodową sławę, był „Tren”
(nagrodzony przez UNESCO). W 1966 roku skomponował „Pasję według świętego
Łukasza”.
Ważnym gatunkiem jego twórczości była również opera: „Diabły z Loudun”, „Raj
utracony”, „Czarna Maska”, „Ubu Rex”. W latach 70. skierował się w stronę monumentalnej
muzyki symfonicznej („Symfonia wigilijna”, „Polskie Requiem”, „Siedem bram
Jerozolimy”).
Katalog kompozycji Pendereckiego jest imponujący. Znajdziemy tu utwory prawie
wszystkich form i gatunków: symfonie, koncerty instrumentalne, opery, oratoria, pieśni,
dzieła kameralne, kwartety smyczkowe, sonaty.
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Ciekawostki o klarnecie
Wczesnym typem klarnetu był starożytny żydowski hallim, o którym wspomina się
Torze.W XVIII wieku popularny był tzw. rożek basetowy (po niemiecku: Bassethorn) –
nieco większa, altowa odmiana klarnetu, posiadająca zakrzywioną czarę głosową.
Wielbicielem tego instrumentu był Wolfgang Amadeusz Mozart, który wykorzystał go m.in.
w swoim Requiem.
Klarnet jest także instrumentem stosowanym w jazzie i muzyce jazzem inspirowanej. Jedną
z najbardziej znanych partii klarnetowych jest solo otwierające Błękitną rapsodię George’a
Gershwina.
Źródło: muzykotekaszkolna.pl
Opr. Lena Wióra

Rozrywka
W restauracji:
- Proszę pana, miesiąc temu jadłem
tu świeżą i smaczną rybę. A dzisiaj
ryba jest nieświeża!
- Niemożliwe, proszę pana, przecież
to ta sama ryba!
Mąż do żony:
- Kochanie, nie mogę znaleźć
herbaty.
- Beze mnie byś sobie z niczym nie
poradził! Herbata jest w apteczce,
w puszcze po kakao z naklejką „sól”.
Mąż wchodzi na wagę i mocno
wciąga brzuch.
- Myślisz, że to ci w czymś pomoże?
- pyta rozbawiona żona.
- Oczywiście przynajmniej zobaczę
ile ważę.
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- Co to jest pisanka? - To jajko,
któremu święta Wielkanocne
przeszkodziły w zostaniu kurą.
Czym różni się jajo kury od jaja dinozaura?
- To drugie nie mieści się w koszyczku wielkanocnym.
W kurniku spotykają się kurczak i jajko.
Kurczak pyta: - Będziesz kurą czy kogutem?
- Ani tym, ani tym. Jutro Wielkanoc, więc będę pisanką.
Kiedy strażacy mają najmniej pracy?
W lany poniedziałek.

Opr. Lena Wióra

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

Iwona Sonka
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