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… DLA MAMY I TATY…
Wszyscy tu zgromadzeni zdają sobie sprawę
Że dziś córeczka zamienia się w damę.
Wszyscy sprawę sobie zdają,
Że przed oczami dżentelmena mają.
Dziś tu na tej scenie
Pokażemy Wam muzyki tchnienie,
To będzie jak Chopina utworów odkrycie
A wy poczujecie się jak w Madrycie.

Miłość do Was wyrażamy
Nie w chemii, biologii czy fizyce
Bo muzyka to język, który rozumiemy
I to w nim uczucia wyrazić chcemy

Przepraszamy jeśli będziemy fałszować,
Postaramy się temu jakoś podołać.
Mocno się postaramy,
Bo bardzo Was kochamy.

Tu wiersz dobiega końca
Bo ciepłe promienie słońca
Zachęcają do tego, by grać
I dużo miłości
Wam rodzicom przekazać

Każda mama na tej Sali,
Często bywała tu na auli,
By koncertu swego dziecka posłuchać
I innych młodych artystów wysłuchać.
Każdy tato, który tu siedzi,
Uważnie wzrokiem swoje dziecko śledzi.
Dla Was chcemy zagrać bezbłędnie,
Byście powiedzieli: „Wow, ale ładnie”.
Drogie mamusie i drodzy tatusiowie,
Każda pociecha Wam to powie,
Że nie zamienimy Was na nic innego
I nie ma w tym niczego ironicznego.
Zuzanna Bogdał

Koncert z okazji Dnia Mamy i Taty - Zuzzanna Bogdał,
uczennica z klasy p. Bożeny Adamskiej

Pięciolinia

Wydarzenia z życia szkoły
Koncert klasy wiolonczeli, p. Zbigniewa Szuby
29 kwietnia br. odbył się koncert uczniów klasy wiolonczeli p. Zbigniewa Szuby.
Zgromadzona publiczność mogła podziwiać występy dziewięciu wiolonczelistów. Jako
pierwsza wystąpiła na scenie Joanna Bugaj, kl. I/6, która zagrała „Karolinkę” – melodię
śląską. Podczas koncertu zabrzmiała nie tylko polska muzyka ludowa, ale również można
było usłyszeć trzy Pieśni ukraińskie, które zagrała Daryna Steblewska, kl. I/4. Pojawiły się
też 3 Pieśni narodów celtyckich: Króla z gór, Celtycka, Hornpipe, które zagrał Kornel
Bartlewski, kl. IV/6. Natomiast w podróż w Karaiby zabrała nas Nikola Handel, kl. I/4, która
zagrała temat z filmu: „Piraci z Karaibów”. Nie zabrakło też orientalnego klimatu, którego
dostarczyła nam Maria Zawadzka, kl. IV/4 prezentując utwór: Dans Orientale S.
Rachmaninowa. Kunszt wielkiego włoskiego kompozytora Vivaldiego można było
podziwiać podczas występu Wiktorii Eliaszuk – Konieczko, która zagrała Koncert C, A.
Vivaldiego. Natomiast współczesną polską kompozycję zaprezentowała Dominika
Olkiewicz, kl. I/4, grając utwór: „Antylopa”, A. Cofalika.

Koncert klasy wiolonczeli p. Zbigniewa Szuby
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Ponadto mogliśmy usłyszeć utwory skomponowane przez p. Zbigniewa Szubę,
nauczyciela PSM I st. w Kłodzku. Było to Concertino Nr 7, z którym wystąpiła Laura
Knopp, kl. VI/6 oraz Concertino Nr 8, które zagrał Wojciech Opaliński, kl. VI/6.
P. Zbigniew Szuba – jest nie tylko świetnym nauczycielem w klasie wiolonczeli, ale
również komponuje teksty dla swoich uczniów, o czym przypomniała na zakończenie
koncertu p. Dyr. Małgorzata Panek – Kiszczak.
Laura Knopp

200 Rocznica Urodzin Stanisława Moniuszki!
Obchody Roku Stanisława Moniuszki to wspaniała okazja do poznania bliżej życia
i twórczości Wielkiego Polskiego Kompozytora. Z tej okazji w Państwowej Szkole
Muzycznej I stopnia w Kłodzku dn. 7 maja br. odbyła się prelekcja i audycja muzyczna,
którą poprowadził mgr Dariusz Marciniszyn, muzykolog, absolwent naszej szkoły.
Licznie zgromadzeni uczniowie, nauczyciele i ich rodzice mogli wysłuchać barwnie
opowiedzianej historii życia i powstania najważniejszych dzieł Stanisława Moniuszki.
Fascynująca prelekcja przeplatana była występami uczniów naszej szkoły. Wysłuchaliśmy
m. in. „Pieśni wieczornej” na wiolonczeli w wykonaniu Marii Zawadzkiej z
akompaniamentem p. Zbigniewa Szuby. Fragment z opery Halka: „Szumiały Jodły” zagrał
na trąbce Mateusz Lasek a akompaniowała mu p. Elżbieta Malinowska. Doskonałym
podsumowaniem był „Polonez” z opery: Halka, którego zagrał na wiolonczeli Wojciech
Opaliński.
Audycja uświetniona została również prezentacją multimedialną ze zdjęciami
Stanisława Moniuszki. Różnorodne środki przekazu i piękna aranżacja utworów sprawiły,
że było to wyjątkowo interesujące i kształcące spotkanie dla wszystkich zgromadzonych.
Red. Pięciolinii

Prelekcja i audycja muzyczna z okazji 200 – lecia urodzin Stanisława Moniuszki
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„Fortepianowa Majówka”
14 maja br. w auli naszej szkoły odbył się koncert klasy fortepianu p. Angeliki
Strzygockiej pt. „Fortepianowa Majówka”. Program artystyczny przygotowany na tę
okoliczność składał się z 4 odrębnych części: „Kraina wielkich kompozytorów”, „Majówka
z fortepianem”, „Słońce w nutach”, „Na podwieczorek”.
W pierwszej części: „Krainie wielkich kompozytorów”, wystąpiły gościnnie
uczennice: Hanna Morawska, kl. II SM II ST. w Bystrzycy Kłodzkiej (absolwentka naszej
szkoły), która zagrała Preludium G – dur op. 37 – Romana Statkowskiego oraz Kornelia
Szkudlarek, kl. IV /4 PSM I st. w Bystrzycy Kłodzkiej, która zagrała Etiudę F – dur „Per
aspera ad astra” op. 72- Maurycego Moszkowskiego, Preludium i fugę d – moll – Johanna
Sebastiana Bacha a także Polonez A – dur op. 40 nr 1 – Fryderyka Chopina.
Podczas drugiej części: „Majówki z fortepianem” zabrzmiały wesołe rytmy:
„Krakowiaka” w wykonaniu Elizy Stablewskiej, kl. I/IV. Natomiast Magdalena Bartlewska,
kl. I/6 zagrała Menuet – Alexandra Reingla, „Żyrafę” i „Morskie fale” Martina Vozara. Dwa
żywioły: woda i ogień zbiegły się w Sonatinie a – moll „Deszczyk za oknem” – Ludmiły Bas
oraz „Tańcu ognia” – Cathariny Rollin, które zagrał Miłosz Deptuła, kl. II/6. W trzecią
część „Słońce w nutach” zabrała nas Natalia Basak, kl. IV/6, która zagrała Sonatinę C – dur
Charlsa Henry Wiltona oraz Catfish Ballet – Rosemary Byers. Z „Chorałem „Jesus bleibet
meine Freude” z Kantaty BWV 147 – Johanna Sebastiana Bacha wystąpiła Lena Wióra, kl.
V. Natomiast Karol Bętkowski, kl. VI zagrał Etiudę C – dur op. 176 – Jeana Baptiste
Douvernoy i III Taniec Juriannna Andriessena.
„Na podwieczorek” - ostatnią część, zaprosił wszystkich zgromadzonych Miłosz
Deptuła , kl. II/6, który zagrał utwór Far Out (Daleko) – Lee Evans. Na zakończenie
wystąpiła Lena Wióra, która zagrała „Śpij kochanie” – Henryka Warsa oraz „Idzie niebo
ciemną nocą” – Tadeusza Mayznera.
Podczas koncertu wszyscy uczniowie z klasy p. Angeliki Strzygockiej nie tylko
oczarowali zgromadzonych gości swoją grą, ale również wykazali się innymi talentami.
Młodzi pianiści wspólnie ze swoją nauczycielką p. Angeliką Strzygocką
zaprojektowali: plakat z ekspozycją klasową oraz kolorowy program koncertu.
W roli prezenterów wystąpili: Lena Wióra, Karol Bętkowski i Miłosz Deptuła.
Uczniowie zapowiadając poszczególnych artystów dostarczali również informacji o autorach
wykonywanych utworów. Anegdoty i wątki z życia wielkich kompozytorów wzbudziły
zainteresowanie wśród słuchaczy a także spełniły funkcję dydaktyczną.
Na zakończenie koncertu odbyło się rozstrzygnięcie całorocznego konkursu
„Fortepian na plus” .
Zwycięzcami zostali:
Lena Wióra – I m.
Magdalena Bartlewska – II m.
Miłosz Deptuła – III m.
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Bogaty repertuar koncertu, ogromne zaangażowanie i świetne przygotowanie dydaktyczno –
merytoryczne uczniów sprawiły, że „Fortepianowa majówka” była niezwykłym przeżyciem
dla jej wszystkich uczestników.
Natalia Bosak
Redakcja Pięciolinii

Koncert klasy fortepianu p. Angeliki Strzygockiej:
prowadzenie Lena Wióra

Koncert klasy fortepianu p. Angeliki Strzygockiej:
prowadzenie - Karol Bętkowski

Koncert klasy fortepianu p. Angeliki Strzygockiej:
prowadzenie - Miłosz Deptuła

W roli prezenterów wystąpili: Lena Wióra, Karol Bętkowski i Miłosz Deptuła.
Uczniowie zapowiadając poszczególnych artystów dostarczali również informacji o autorach
wykonywanych utworów. Anegdoty i wątki z życia wielkich kompozytorów wzbudziły
zainteresowanie wśród słuchaczy a także spełniły funkcję dydaktyczną.
.
Redakcja Pięciolinii
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„Dla Mamy i Taty”
Dn. 17 maja 2019 r. odbył się koncert z okazji Dnia Mamy i Taty. Wystąpili na nim
uczniowie klasy fletu i fortepianu. Wszystkich uczniów przygotowały: p. Bożena Adamska
i p. Joanna Kocyan. Uczniom grającym na flecie towarzyszył akompaniament fortepianu, na
którym grała p. Joanna Kocyan. Piękna muzyka wprowadziła wszystkich rodziców w nastrój
zadumy i wzruszenia.
Oprócz pięknego upominku muzycznego, każda mama dostała również laurkę lub
kwiaty. Na koniec koncertu była jeszcze dodatkowa niespodzianka: wszystkie uczennice
klasy fletu zagrały razem: Sto lat. Każdy rodzic wyszedł z Sali koncertowej z uśmiechem na
twarzy, więc chyba podobało się!
Kinga Mąkowska

Koncert dla Mamy i Taty, kwartet fletowy: Weronika Leś, Kinga Mąkowska, Hanna Dworzańska, Zuzanna Hes.

„Dla taty i mamy na gitarach gramy”
Pod takim tytułem odbył się kolejny koncert klasy gitary p. Agnieszki Kozakowskiej i
p. Witolda Kozakowskiego. Dn. 28 maja br. w auli naszej szkoły zabrzmiały utwory
kompozytorów z różnych epok dedykowane po raz kolejny rodzicom uczniów z okazji Dnia
Mamy i Taty. Muzyczne upominki podarowali swoim rodzicom następujący gitarzyści:
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Kornelia Zawadzka, Magdalena
Sadowska, Maja Borcz, Milena Łapińska,
Antoni Rolla i Lila Wyjadłowska.
Piękna gra i szczególnie ciepła, rodzinna
atmosfera podczas koncertu dostarczyły wiele
radości i niezwykłych wrażeń zarówno dzieciom
jak i ich rodzicom.
Lila Wyjadłowka

Akordeoniści na podium!
25 maja br. akordeoniści z klasy p. Liliany Stopki i p. Tomasza Brusińskiego
wzięli udział w X Lubańskim Konkursie Akordeonowym połączonym z warsztatami.
Reprezentowali oni godnie Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Kłodzku stając na
najwyższym podium. Młodzi artyści zostali zwycięzcami w różnych kategoriach:
Tymek Bartlewski - I miejsce w kategorii III
Oskar Gałęski - I miejsce w kategorii II
Iwan Steblewski - III miejsce w kategorii I.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Tymek Bartlewski, uczeń z kl.
akordeonu p. Liliany Stopki

Oskar Gałęski, uczeń z kl.
akordeonu p. Tomasza
Brusińskiego

Iwan Steblewski, uczeń z
kl. akordeonu p. Liliany
Stopki
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Sukcesy duetu: „Le – Li Duo”
Uczennice: Lila Wyjadłowska, z kl. gitary p. Witolda Kozakowskiego i Lena
Kancelarz z kl. fletu p. Bożeny Adamskiej tworzą niezwykły duet fletowo-gitarowy "Le - Li
Duo", który poszczycić się może wieloma sukcesami. 26 kwietnia br. zdobyły one III
miejsce na XXVI Bystrzyckim Konkursie Zespołów Kameralnych, a 23 kwietnia br. - także
III miejsce w kategorii zespołów kameralnych na Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym w
ramach XXII Kłodzkiego Festiwalu Muzycznego GITARIADA w Kłodzku. Oprócz tego Lila,
jako solistka, w swojej grupie wiekowej zajęła na GITARIADZIE III miejsce oraz otrzymała
pozaregulaminową nagrodę specjalną dla uczennicy, która zdobyła najwyższą punktację
wśród uczestników mieszkających na ziemi kłodzkiej, a biorących udział w konkursie.
Natomiast 18 maja br. duet „Le – Li Duo” reprezentował naszą szkołę na III
Tuchowskich Kameraliach Gitarowych w Tuchowie k. Tarnowa, gdzie zdobył III miejsce.
Gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych!
Red. Pięciolinii

Duet Le – Li Duo pod opieką nauczycieli: p. Bożeny Adamskiej i p. Witolda
Kozakowskiego oraz Przewodniczący jury p. Robert Horna

MIĘDZYNARODOWE SUKCESY AKORDEONISTÓW Z PSM I ST. W
BYSTRZYCY KŁODZKIEJ, KŁODZKA ORAZ SM II W BYSTRZYCY
KŁODZKIEJ Z KLASY AKORDOENU ARKADIUSZA GEMBARY
W dniach 25-27 kwietnia najlepsi młodzi akordeoniści z całej Polski zachwycali
swoim talentem, kreatywnością i pasją podczas XVIII Gorlickich Konfrontacji
Akordeonowych pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej. To jeden z najbardziej
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prestiżowych festiwali akordeonowych organizowanych w Polsce, dlatego przyciągają liczną
rzeszę wykonawców zarówno z Polski jak i z krajów ościennych (Białoruś, Rosja, Ukraina,
Słowacja). W ciągu wielu lat festiwal gorlicki przeobrażał się, ciągle doskonaląc swoją
formę i tworząc własną bogatą tradycję.
W tym roku rywalizacja odbywała się w pięciu kategoriach solistycznych oraz trzech
zespołowych. Jury festiwalu jak zawsze stanowią wybitni pedagodzy, kompozytorzy i
wirtuozi akordeonu. W tym roku wykonawców oceniali; prof. Bogdan Dowlasz
(przewodniczący Jury, kompozytor, były rektor Akademii Muzycznej w Łodzi ; Grzegorz
Palus (wykładowca na Uniwersytecie Muzycznym F.Chopina w Warszawie; dr Daniel Lis
(wyk. na Akademii Muzycznej w Katowicach) dr Janusz Pater (dyrektor artystyczny
festiwalu), Daniel Baranowski (pedagog OSM I i II st. w Łodzi oraz PSM I i II st. w
Piotrkowie Trybunalskim) oraz Marek Hnatkiewicz (pedagog w PSM I i II st. w Nowym
Sączu). Wszyscy wymienieni członkowie Jury są znakomitymi ekspertami w dziedzinie
muzyki akordeonowej, posiadającymi znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i
pedagogiczne. W gorlickim festiwalu licznie tym razem zaprezentowali się uczniowie klasy
akordeonu z PSM I st. w Bystrzycy Kłodzkiej, PSM I st. w Kłodzku oraz SM II st. w
Bystrzycy Kłodzkiej z klasy akordeonu Arkadiusza Gembary.
Szkoły, reprezentowali: Szymon Kaczor, który uzyskał wyróżnienie z PSM I st. w
Bystrzycy Kłodzkiej oraz Jakub Barycz z SM II st. w Bystrzycy Kłodzkiej, Kamil Urbański,
Piotr Wrona z PSM I st. w Kłodzku oraz Krzysztof Dziasek z PSM I st. w Bystrzycy
Kłodzkiej.
Przy okazji sukcesów klasy akordeonu Arkadiusza Gembary, należy wspomnieć o
tegorocznym MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU TWÓRCZOŚCI ,,KALEJDOSKOP
TALENTÓW" W POLANICY ZDROJU, w którym Zofia Kozłowska uczennica z PSM I
st. w Kłodzku, otrzymała wyróżnienie oraz o w zeszłorocznym wysokim osiągnięciu na
MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE AKORDEONOWYM W CASTELFIDARDO WE
WŁOSZECH, w którym Jakub Barycz z SM II st. w Bystrzycy zajął V miejsce z bardzo
wysoką punktacją 17,683 na 19 punktów oraz Kamil Urbański z PSM I st. w Kłodzku VI
miejsce z punktacją 16,833 na 19. Uczniowie rywalizowali z najlepszymi akordeonistami w
Europie. W komisji jury zasiadało 8 wybitnych profesorów z różnych państw Europy.
Przewodniczącym komisji był prof. Cao Xiaoqing, pochodzący z Chin, prof. Roman Jbanov
- Russia-France, prof. Olivier Douyez - Belgia, prof. Anders Grøthe - Norwegia, prof. Ivano
Paterno - Italia, Kazys Stonkus - Litwa, Adriano Ranieri - Italia, Erakovic Gvozden - Serbia.
Jako nauczyciel, duże podziękowania składam na ręce rodziców, którzy wspaniale angażują
się w liczne konkursy, warsztaty akordeonowe i wyjazdy organizowane przez klasę
akordeonu, wspomagając swoje pociechy w każdy możliwy sposób. Wysoki poziom nauki w
klasie akordeonu sprawia, że klasa akordeonu od 3 lat organizuje wyjazdy na
Międzynarodowe Konkursy Akordeonowe m.in. do Włoch, Warsztaty Akordeonowe w
Plenerze i szereg innych projektów.
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Zapraszam na stronę klasy akordeonu www.klasa-akordeonu.pl.
Nauczyciel kl. akordeonu Arkadiusz Gembara

Klasa akordeonu p. Arkadiusza Gembary

„Pianista z klasą”
Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kłodzku startują w wielu
prestiżowych konkursach krajowych i międzynarodowych. W roku szkolnym 2018/2019
szczególnymi osiągnieciami może poszczycić się utalentowany młody pianista z naszej
szkoły – Wojciech Walasek, uczeń z kl. p. Katarzyny Mąki.
Ogromnym sukcesem zakończył się udział Wojciecha Walaska w Ogólnopolskim
Konkursie Pianistycznym dla uczniów Szkół Muzycznych I stopnia – „POLSKA Z
CHACZATURIANEM – 3” w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie zajął I miejsce w grupie II
i otrzymał nagrodę Ambasadora Armenii Samvela Mkrtchiana za najlepsze wykonanie
utworu Arama Chaczaturiana.
Inne konkursy i festiwale, w których brał udział Wojciech Walasek w tym roku szkolnym,
zdobywając liczne nagrody to:
- XIII Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej, w którym był laureatem i przeszedł do etapu
wojewódzkiego, do Wrocławia;
- XIX Międzynarodowy Festiwal Twórczości – Kalejdoskop Talentów, gdzie zajął I miejsce
w kategorii wokal;
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- XIX Międzynarodowy Festiwal Twórczości – Kalejdoskop Talentów - II miejsce w
kategorii solo instrumentalne mini;
- XIII Międzynarodowy Konkurs Interpretacji Muzycznej im. Wandy Wiłkomirskiej w
Krasiczynie i Przemyślu, wyróżnienie w kategorii I.
Młody artysta już od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie instrumentami
klawiszowymi. Muzyka stała się jego pasją, którą dzieli się z innymi występując na scenie.
Pomimo, że tak bardzo mocno związany jest z muzyką, to jednak potrafi też znaleźć czas na
czytanie książek, interesuje się astronomią, gra w piłkę nożną, pływa, jeździ na nartach.
Można o Wojtku powiedzieć, że jest on „zwykłym – niezwykłym” młodym pianistą.
Życzymy Ci Wojtku dalszych sukcesów!
Redakcja Pięciolinii

Wojciech Walasek, uczeń PSM I st. w Kłodzku, w kl. fortepianu p.
Katarzyny Mąki, laureat wielu konkursów

„ZŁOTA PIĘCIOLINIA ZAPRASZA”
W maju br. pod takim tytułem zostały zorganizowane przez Państwową Szkołę
Muzyczną I st. w Kłodzku audycje muzyczne dla dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli .
W tym roku uczniowie z naszej szkoły pod opieką nauczycieli nie tylko prezentowali się
przed zaproszonymi gośćmi w Auli PSM I st. w Kłodzku, ale także odwiedzili szkoły i
przedszkola w naszym regionie.
Jest to wspaniała okazja do kształtowania zainteresowań muzycznych wśród najmłodszych
mieszkańców Kłodzka i okolic oraz zachęcenia ich do podjęcia edukacji muzycznej.
Red. Pięciolinii
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Audycje muzyczne w PSM I st. w Kłodzku
W dniach od 13 do 17 maja 2019 r. odbyły się w naszej szkole – jak co roku –
audycje muzyczne. Zapraszane na nie byli dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie
pierwszych klas szkół podstawowych. Podczas audycji uczniowie szkoły muzycznej
prezentowali utwory na różnych instrumentach, a uczestnicy mieli okazję poznać nazwy i
zasady ich działania. Dzieci wspólnie śpiewały popularne piosenki. W ten sposób chcemy
zachęcić młodszych kolegów do rozpoczęcia nauki gry na wybranym instrumencie w naszej
szkole.
Lena Wióra

Audycje muzyczne w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Kłodzku przygotowane przez nauczycieli: p. Bożenę Adamską,
Liliane Stopkę, p. Angelikę Strzygocką, p. Krystynę Ślęzak, p. Joannę Kocyan, p. Zbigniewa Szubę, p. Tomasza
Brusińskiego, p. Wojciecha Lizuraja.
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Audycja muzyczna w Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku
– 14. 05. 2019 r.
Oj, dzisiaj się działo w szkole podstawowej nr 6 w Kłodzku. Było bardzo koncertowo
i dużo euforii, na audycjach muzycznych, prowadzonych przez: Arkadiusza
Gembarę nauczyciela kl. akordeonu (www.klasa-akordeonu.pl) oraz Przemka
Polaka nauczyciela kl. klarnetu. Na audycjach muzycznych prezentowany był akordeon
guzikowy i nowość - akordeon cyfrowy marki Roland oraz klarnet. Uczniowie usłyszeli:
Raqtime z filmu Va Bank, The Loner, Czardasza Montiego, Walce, Swing a na samym
końcu wybrzmiał utwór ,,The Final Countdown" zespołu Europe. Utwór tak się spodobał, że
uczniowie szkoły nr 6, zażyczyli sobie jeszcze raz powtórzenie tego utworu. Bardzo
dziękujemy pani dyrektor Agnieszce Kawie, zastępcy dyrektora pani Bożenie Wrócińskiej,
nauczycielom tej szkoły oraz przede wszystkim uczniom za sympatyczne przyjęcie nas i
radosną atmosferę jaka była podczas audycji. Mamy nadzieję, że jeszcze zawitamy w
waszych progach. Zapraszamy oczywiście na zapisy do szkoły muzycznej. Ulotki z
informacją o przesłuchaniach, wszystkie zostały rozdane jak świeże bułeczki (las rąk po
ulotki widać na zamieszczonych zdjęciach).
Nauczyciel akordeonu – p. Arkadiusz Gembara
Nauczyciel saksofonu – p. Przemysław Polak

Audycja muzyczna w Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku prowadzona przez nauczyciela akordeonu
– p. Arkadiusza Gembarę i nauczyciela saksofonu p. Przemysława Polaka.
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Audycja akordeonowo – fletowa w Polanicy Zdroju – 30. 05. 2019 r.
Audycję muzyczną dla uczniów z klas: I – III ze Szkoły nr 2 w Polanicy Zdrój
poprowadzili nauczyciele z naszej szkoły: p. Bożena Adamska i p. Tomasz Brusiński.
Prezentacji utworów towarzyszyło wspólne wydobywanie dźwięków z instrumentów, co
wzbudziło szczególne zainteresowanie wśród zgromadzonej publiczności.
Red. Pięciolinii

Audycja akordeonowo – fletowa w Szkole Podstawowej nr 2 w Polanicy zdrój prowadzona
przez nauczycieli: p. Bożenę Adamską i p. Tomasza Brusińskiego.
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INNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

Wywiady
Na zakończenie roku szkolnego postanowiliśmy przeprowadzić wywiad z
Tymoteuszem Bartlewskim, uczniem akordeonu w klasie p. Liliany Stopki, laureatem
X Lubańskiego Konkursu Akordeonowego.
Wywiad przeprowadziła Lena Wióra.
L.: Jak to się stało, że spośród wielu instrumentów muzycznych wybrałeś właśnie akordeon?
T: Akordeon pierwszy raz zobaczyłem na audycjach muzycznych, na które zabrała nas pani z
zerówki. Największe wrażenie zrobił na mnie saksofon, dowiedziałem się jednak, że jestem
za mały, żeby na nim grać – więc wybrałem akordeon.
L: Czy lubisz grę na swoim instrumencie?
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T: To zależy. Jak spodoba mi się jakiś utwór i dobrze mi wychodzi, to bardzo lubię grać.
Zdarza się jednak, że utwór mi się nie podoba i nie wychodzi mi, albo jest bardzo trudny, to
wtedy go nie lubię.
L: Ile czasu na nią poświęcasz?
T: Staram się grać 45 minut dziennie, choć nie zawsze mi się to udaje.
L: Wiem, że otrzymałeś I miejsce w X Lubańskim Konkursie Akordeonowym, czy
spodziewałeś się tego sukcesu?
T: Pierwsze miejsce było dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem. Nie myślałem o tym,
wydawało mi się, że mogę dostać wyróżnienie.
L: Otrzymałeś jakąś nagrodę?
T: Otrzymałem puchar pamiątkowy i medal.
L: Jakie grałeś utwory?
T: Grałem cztery utwory:
Fugę – Georga Telemana,
„Pamiątka z Duseldorfu”
i „Marsza żołnierzyków”
ze Suity Dziecięcej nr 1
– Władysława Zołotariewa
oraz „Sonatinę Piccola” –
Mirosława Niziurskiego.
L: Czy miewasz tremę przed występami
publicznymi?

Tymoteusz Bartlewski, uczeń z klasy akordeonu
p. Liliany Stopki

T: Zdarza się
L: Jakie są Twoje pozostałe zainteresowania?
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T: Czytanie, rysowanie, konstruowanie, jeżdżenie na rowerze.
L: Słyszałam, że Twoje rodzeństwo także chodzi do szkoły muzycznej. Czy gracie czasem
razem?
T: Gram razem z moim bratem Nelkiem.
L: Kim chcesz zostać w przyszłości?
T: Chciałbym zostać robotykiem.
Wywiad przygotowała i przeprowadziła Lena Wióra

Książki z naszej biblioteki
Chciałabym Wam polecić książkę, która jest dostępna w naszej bibliotece.
„Opowieści nutą malowane” przenoszą w magiczny świat oper, baletów i operetek.
W sposób bardzo przystępny obrazują treść dzieł najsłynniejszych kompozytorów muzyki
klasycznej. Napisane są w formie bajek. Można bardziej poznać treść baletów np. „Jezioro
łabędzie”, „Dziadek do orzechów” oraz jedną z oper Stanisława Moniuszki pt. „Halka”. W
książce można znaleźć wiele więcej oper, operetek i baletów. Wypożyczcie, a przekonacie
się!
Dodatkowym atutem opowieści są niezwykłe ilustracje, które w sposób bardzo
realistyczny ukazują różne sytuacje i sceny prezentowanych treści.
Moim zdaniem ta książka jest bardzo interesująca i dzięki niej poznacie świat muzyki!
Alicja Czerniak

Rozrywka
Drugą bajką, którą możemy przedstawić jest „Król lew”. Wydana ona została w
1994 r. Piosenki z „Króla lwa” to: „Krąg życia”, „Strasznie już być tym królem chcę”,
„Przyjdzie czas”, „Hakuna matata”, „Pieśń o miłości”, „Zabójcza niespodzianka”, „Lwia
ziemia”, „Hieny”, „Pod gwiazdami”, „Król lwiej skały”, Can you Feel The Love Tonight”.
Bohaterami filmu są: Mufasa, Simba, Savabi, Nala, Skaza.
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rys. Lena Wióra z kl. fortepianu p. Angeliki Strzygockiej

Humor
Wykładowca mówi do studentów:
- Osoba, która odpowie na moje następne pytanie, ma zaliczone zajęcia i może iść do domu.
W tym momencie ktoś rzucił długopis pod nogi prowadzącego.
- Kto to zrobił?! – pyta wykładowca
- Ja! Dziękuję, do widzenia
Spotyka się dwóch chłopaków
- Wiesz co dziewczyny traktują wyjścia ze mną jak modlitwę…
- Czyli jak?
- Każda odmawia.
-Jakie jest największe marzenie ślimaka?
-Dostać mandat za przekroczenie prędkości.
Opr. Lena Wióra
Redaguje zespół w składzie: Lena Wióra, Alicja Czerniak, Laura Knopp, Kinga Mąkowska,
Lila Wyjadłowska, Natalia Bosak, Małgorzata Szyndler
Opiekun redakcji:

Iwona Sonka
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