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„Uczyłbym dzieci
muzyki, fizyki i
filozofii; ale w
szczególności
muzyki, dla
wzorców w
muzyce i
wszelkich sztuk,
które są kluczowe
w uczeniu się.”
Platon

„Gdy uczeń
osiąga coś
dzięki
nauczycielowi,
nauczyciel
również czegoś
się uczy.”
P. Coelho

„Zacną rzeczą
jest uczyć się,
lecz jeszcze
zacniejszą –
nauczać.”
M. Twain

Laurki przygotowane przez Samorząd Uczniowski
z okazji Dnia Nauczyciela

D Z IE Ń E D UKA CJI NA RODOWE J
1 4. 1 0. 2 019
W jednym z ważniejszych dni w całym roku szkolnym
Dniu Nauczyciela
w imieniu całej społeczności szkolnej
składamy Pani Dyrektor, Radzie Pedagogicznej
i wszystkim Pracownikom PSM I st. w Kłodzku
najserdeczniejsze i szczere życzenia
słowa podziękowania za wysiłek wkładany
w wykonanie Państwa trudnej
i odpowiedzialnej pracy
Samorząd Szkolny

Pięciolinia

Wydarzenia z życia szkoły
Rozpoczęcie Roku Szkolnego w PSM I st. w Kłodzku
Dn. 2 września 2019 r. w auli naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie
nowego roku szkolnego 2019/2020. Pani Dyrektor Małgorzata Panek – Kiszczak przywitała
licznie przybyłych uczniów i ich rodziców oraz odczytała List Wicepremiera, Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego, który został napisany z tej
okazji. Fragmenty Listu świetnie obrazują zbliżający się czas nauki, który otwiera przed
uczniami „nowe artystyczne perspektywy” oraz dostarczy „wiele artystycznych doznań i
wzruszeń” .
Inaugurację nowego roku szkolnego uświetnił program artystyczny przygotowany
przez kwartet akordeonistów pod opieką nauczyciela p. Tomasza Brusińskiego.
Zgromadzona publiczność mogła podziwiać niezwykłe brzmienie akordeonu
elektronicznego m.in. w utworze ludowym: „Hej sokoły”.
Po muzycznym upominku przyszedł czas na część organizacyjną i przekazanie
podstawowych informacji dotyczących całorocznej edukacji w szkole muzycznej.
Tą ważną, dla całej społeczności szkolnej, uroczystość zakończyły miłe słowa
Pani Dyrektor Małgorzaty – Panek Kiszczak, które skierowała do wszystkich obecnych:
„Czujcie się jak w domu”.
Red. Pięciolinii

Rozpoczęcie Roku Szkolnego w Państwowej Szkole Muzycznej I st.
im. F. Chopina w Kłodzku

Samorząd Uczniowski PSM I stopnia w Kłodzku
Dn. 18 września br. odbyły się w auli naszej szkoły wybory do Samorządu
Uczniowskiego, które poprzedzone zostały naborem kandydatów. Pani Iwona Sonka,
nauczyciel bibliotekarz i opiekun Samorządu Uczniowskiego, przywitała ciepło wszystkich
przybyłych uczniów i omówiła znaczenie tego jakże ważnego zrzeszenia szkolnego.
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Po zaprezentowaniu kandydatów na poszczególne stanowiska i wzajemnym zapoznaniu się,
wybrany został Samorząd Uczniowski w skład, którego weszli:
Przewodniczący:

Lena Wióra

Zastępca przewodniczącego:

Alicja Czerniak

Sekretarz:

Zuzanna Bogdał

Skarbnicy:

Natalia Basak
Weronika Bober
Antoni Wilk

Członkowie zarządu:

Mateusz Lasek
Julia Rosiennik
Eliza Steblewska
Nadia Steblewska
Patrycja Szajter

Samorząd Uczniowski PSM I st. im. F. Chopina w Kłodzku – Rok Szkolny 2019/2020
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Nowo powstała Rada Szkolna przedstawiła swoje pomysły i wyłoniła główne zadania
do realizacji na cały rok szkolny. Działania, które chcą podjąć łączą się ściśle ze specyfiką
szkoły artystycznej i pozwalają rozwijać ich uzdolnienia nie tylko muzyczne ale także:
plastyczne, oratorskie, recytatorskie, organizacyjne i inne. Wspólna praca w Samorządzie
Uczniowskim może być pouczająca, pozwala na zdobycie nowego doświadczenia, ale łączy
się również ze świetną zabawą, dlatego zachęcamy innych uczniów do współpracy!
Red. Pięciolinii

„Gitara wróciła z wakacji”
Młodzi gitarzyści z kl. p. Agnieszki Kozakowskiej i p. Witolda Kozakowskiego
przywitali nowy rok szkolny wspomnieniami z wakacji. Uczniowie z klasy gitary nie
rozstawali się ze swoimi instrumentami nawet podczas ferii letnich.
Dwie uczennice: Lila Wyjadłowska i Małgorzata Łapińska brały udział w XIII Letnich
Warsztatach Gitarowych, w Jedlinie Zdroju, których organizatorem i pomysłodawcą jest
p. Witold Kozakowski. Nauka połączona z dobrą zabawą dobrze służy młodym artystom,
którzy mogą poszczycić się wieloma sukcesami. To właśnie gitarzystka Lila Wyjadłowska,
uczennica p. Witolda Kozakowskiego uzyskała stypendium artystyczne Burmistrza Miasta
Kłodzka Michała Piszko - za osiągnięcia artystyczne na międzynarodowych i ogólnopolskich
konkursach gitarowych w roku szkolnym 2018/2019.

Cezary Petelski – uczeń z kl. I gitary, ze
swoją pracą plastyczną – gitarą.
własnsiebieprzygotowan

Koncert gitarowy pt. : „Gitara wróciła z
wakacji”

Podczas koncertu występowali uczniowie starsi, którzy mogli podzielić się swoimi
doświadczeniami z młodszymi kolegami i koleżankami. Natomiast dla większości
pierwszaków był to pierwszy koncert, na którym zaprezentowali własnoręcznie wykonane
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przez siebie gitary. Z ich twórczych dzieł powstała wystawa plastyczna pt. „Gitara moich
marzeń”. Dzieci wykazały się dużą pomysłowością i twórczym talentem. Największe
wrażenie wywarła na wszystkich zgromadzonych gitara w kształcie motyla, którą
przygotowała Marta Kustra. Natomiast największą gitarę wykonał Cezary Petelski, który
również zaprezentował się z prawdziwą gitarą grając podczas koncertu.
Pierwsze wspólne spotkanie po wakacjach, uczniów klasy gitary, było nie tylko
pouczające dla wszystkich uczestników, ale również pozwoliło im bliżej się poznać i miło
spędzić czas wspólnie ze swoimi nauczycielami i rodzicami.
Weronika Bober
Red. Pięciolinii

Witamy pierwszaków!
Jak co roku, już tradycyjnie odbyło się w naszej szkole Pasowanie Uczniów Klas
Pierwszych, które zostało połączone z Międzynarodowym Dniem Muzyki, obchodzonym
1 października. Aula PSM I st. W Kłodzku zapełniła się najmłodszymi uczniami, którzy
przyszli w odświętnych strojach a towarzyszyły im często całe rodziny.
Zanim uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście włączeni w grono uczniów naszej
szkoły, mogli jeszcze wysłuchać pięknego repertuaru muzycznego przygotowanego przez
ich starszych kolegów i koleżanki. Na scenie wystąpili laureaci wielu nagród. Pierwszy z
nich - Oskar Gałęski, z kl. p. Tomasza Brusińskiego zagrał na akordeonie „Polkę Kogucią”,
A. Pawina.

Prace plastyczne przygotowane
przez uczniów z Samorządu
Uczniowskiego

Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia
Muzyki i Pasowania Uczniów
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Z wielkim entuzjazmem publiczność przyjęła kolejnego wykonawcę: Jana
Steblewskiego, z kl. p. Liliany Stopki, który również zagrał na akordeonie „Fantazję
rosyjską” J. Anthala. Oprócz akordeonistów, którzy wiedli prym podczas koncertu, pojawiła
się również gitarzystka Lila Wyjadłowska, z kl. p. W. Kozakowskiego, która zagrała razem
w duecie z uczennicą Leną Kancelarz, z kl. fletu, p. Bożeny Adamskiej. W ich wykonaniu
zabrzmiały dwa utwory: „Taniec hiszpański” M. Drożdżowskiego i Scherzo A. Diabelli.
Dużą niespodzianką był występ samego nauczyciela akordeonu, p. Tomasza
Brusińskiego, który również uczył się kiedyś w naszej szkole, a zachwycił on wszystkich
zgromadzonych pięknym wykonaniem Zimy A. Vivaldiego.
Pierwszoklasiści z kl. I a i I b pod opieką p. Anny Bartkiewicz – Brzozowskiej
wykazali się zmysłem muzycznym o czym wszyscy zgromadzeni mogli się przekonać
podczas ich wspólnego występu z utworem: „My pierwszaki”.
Na zakończenie dzieci uroczyście złożyły przysięgę i obiecały, że dołożą wszelkich
starań, aby zdobyć wiedzę i umiejętności muzyczne.
Weronika Bober
Red. Pięciolinii

III WYJAZD NA MIĘDZYNARODOWY KONKURS AKORDEONOWY
DO CASTELFIDARDO WE WŁOSZECH, KLASY AKORDEONU
ARKADIUSZA GEMBARY
Trochę historii…
Nasza przygoda ze słoneczną Italią rozpoczyna się w roku 2017, w miasteczku
Ossimo. Tam postanowiliśmy wybrać się z 15 osobową grupą rodziców, uczniów na
Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy. Pierwszy wyjazd miał charakter bardziej
dydaktyczny, żeby zobaczyć konkursy na najwyższym poziomie i poznać namacalnie
historię akordeonu.
Na drugi wyjazd pojechaliśmy na Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy do
Castelfidardo z 25 osobową grupą rodziców. W roku 2018, wróciliśmy do Polski z
dyplomami i z wysokimi miejscami, m.in. uczeń Kamil Urbański z PSM I st. w Kłodzku
zajął VI miejsce, natomiast uczeń Jakub Barycz uczeń z SM II stopnia był V wśród
najlepszych akordeonistów w Europie. Kamil Urbański dostał również dyplom od burmistrza
miasta Castelfidardo, dla najmłodszego uczestnika konkursu oraz nagrodę pieniężną 200
6

Nr 11
WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2019

Pięciolinia
euro. Uczniowie, rywalizowali z najlepszymi akordeonistami na świecie. Liczyły się setne
punkty, żeby zakwalifikować się do pierwszej trójki. Dla zobrazowania, różnica między I i V
miejscem wynosiła niecałe 1.5 punktu.

Międzynarodowy Konkurs Akordeonu w Castelfidardo we Włoszech.

W roku 2019, w konkursie brał udział mój uczeń Kamil Urbański, który rywalizował z
19 uczestnikami kategorii Classical Student 12, m.in. z Chin, Rosji, Francji, Włoch, Bośni i
Hercegowiny, Czech oraz Serbii. Uczniowie, oceniani byli przez 7 osobowe jury, w skład,
którego wchodzili: Przewodniczący z Wietnamu Nguyen Tai Hung, Rosji - Roman Jbanov,
Francji - Frederic Deschamps, Włoch - Walter Di Girolamo, Macedoni - Bete IIin oraz
Kazachstanu - Narymbetov Galymzhan. Tegorocznym uczestnikiem konkursu, który
pojechał z
nami, był Witold Zyga, uczeń OSM w Warszawie w klasie Jacka
Małachowkiego. Witold rywalizował, w kategorii Classical Student 15. Oba wykonania
można posłuchać na stronie https://www.youtube.com/watch?v=jDMmllrAjtI oraz
https://www.youtube.com/watch?v=mDRlByOUomo&t=2s

Międzynarodowy Konkurs Akordeonu w Castelfidardo we Włoszech.
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Podczas pobytu we Włoszech, oprócz codziennych lekcji i przygotowań do konkursu,
mogliśmy również pobudzić wyobraźnię historią, zaklętą w zachwycających zabytkach oraz
potęgą natury, bijącą z przepięknych krajobrazów.
Odwiedziliśmy Sanktuarium loretańskie w Loreto, tj. miejsce kultu maryjnego, z tzw.
Świętym Domkiem, który wg legendy jest nazareńskim domem Maryi. Warto wspomnieć o
cmentarzu polskich żołnierzy, który mieści się przy Sanktuarium. Znajduje się tutaj 1112
grobów polskich żołnierzy 2 Korpusu Polskiego z okresu II wojny światowej.
Niesamowitym przeżyciem dla każdego z nas, a w szczególności dla młodych,
utalentowanych uczniów, była wizyta w Fabryce Akordeonów -Pigini. Fabryka, znajduje się
w Castelfidardo. Zostaliśmy tutaj bardzo serdecznie i życzliwie przyjęci przez sama
właścicielkę Franciscę Pigini, która oprowadzała nas po fabryce i pokazywała proces
tworzenia się akordeonów. Mogliśmy zobaczyć tutaj, jak ciężkim i długim procesem, jest
produkcja tego instrumentu. Ile precyzji oraz szczegółów, musi być zawartych, żeby można
było wydobyć odpowiedni dźwięk.

Międzynarodowy Konkurs Akordeonu w Castelfidardo we Włoszech.

Na szlaku naszego wyjazdu było również zwiedzanie Międzynarodowego Muzeum
Akordeonu w Castelfidardo a miodem na nasz dusze, były koncerty, których mogliśmy tam
posłuchać. Włochy, to gościnność, otwartość i pogodny nastój, towarzyszący ich
mieszkańcom. To wszystko wpływa tutaj na całokształt i chęć pobytu w celach
edukacyjnych, ale też turystycznych.
Podczas zwiedzania tego wspaniałego kraju, mieliśmy również okazję podziwiać
panoramę krajobrazu z Belveder Nord, jednego z najpiękniejszych punktu widokowych
Conero, zażywać kąpieli morskich w Morzu Adriatyckim, przy plaży w Porto Recanati.
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Po 10 dniach pobytu we Włoszech, pełni pozytywnych wrażeń, emocji, doświadczeń,
wróciliśmy do Polski. Po skończonym konkursie, zadałem pytanie Przewodniczącemu jury
prof. Nguyen Tai Hung, w jakim wymiarze godzin , powinien ćwiczyć uczeń, aby móc
stanąć na podium takiego konkursu ? Otrzymałem solidną odpowiedź: 4-6 godz. dziennie.
Ile nam brakuje do perfekcji, na jakim poziomie jesteśmy, czego musimy się jeszcze
nauczyć, z czego możemy być dumni i co już potrafimy, to odpowiedź dla każdego z nas,
aby móc być uczestnikiem kolejnych akordeonowych konkursów, czy to we Włoszech, czy
może za rok w innym kraju. Kto to wie…

Międzynarodowy Konkurs Akordeonu w Castelfidardo we Włoszech.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim moim rodzicom moich uczniów, którzy
bardzo angażują się w wyjazdy na tego typu konkursy i różnego rodzaju inicjatywy w mojej
klasie akordeonu. Szczególne podziękowania składam, rodzicom Kamila Urbańskiego:
Karolinie i Piotrowi, którzy są współorganizatorami wyjazdów na konkursy akordeonowe
m.in. do Włoch. Wyrazy podziękowania składam również, wypożyczalni aut ,,Autocentrum
Jedynka”, którzy udostępnili nam samochód, który z pomocą kierowcy Piotra Urbańskiego
dowiózł nas do celu .
Z wyrazami szacunku Arkadiusz Gembara , nauczyciel klasy akordeonu w PSM I st.
w Kłodzku oraz Bystrzycy Kłodzkiej i SM II st. w Bystrzycy Kłodzkiej (www.klasaakordeonu.pl).
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Warsztaty chóralne w ośrodku „Osada Górski Potok”
Dnia 2 października 2019 r. odbyły się całodniowe warsztaty chóralne w
ośrodku „Osada Górski Potok” w Starej Łomnicy. Brali w nich udział członkowie szkolnego
chóru. Wyjechaliśmy autokarem rano o godzinie 8.30 i około 9.00 dotarliśmy na miejsce.

Warsztaty chóralne zorganizowane przez p. Katarzynę Mąkę

Przez cały dzień pilnie ćwiczyliśmy z panią Katarzyną Mąką, ponieważ
przygotowujemy się do koncertu, który odbędzie się 20 października. Pracowaliśmy nad
czterema pieśniami Moniuszki. W przerwach mogliśmy posilić się oraz spędzić czas na
zabawach grupowych: graliśmy w rzutki, tenisa stołowego, bilard i piłkarzyki.
Ośrodek położony jest w pięknej okolicy wśród lasów u podnóża Gór Bystrzyckich.
Jedna z koleżanek- Ala znalazła dwa dorodne maślaki w czasie krótkiego spaceru na
pobliskiej polanie.
Cały dzień ciężkiej pracy zakończyliśmy pieczeniem kiełbasek przy ognisku.
Wróciliśmy wieczorem do Kłodzka-wszyscy w dobrych humorach. Chętnie
powtórzylibyśmy takie warsztaty.
Lena Wióra

Warsztaty chóralne zorganizowane przez p. Katarzynę Mąkę
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Wywiady
Chociaż dopiero rozpoczął się nowy rok szkolny, to jednak nasza szkoła tętni już
życiem a wszystko za sprawą uczniów, którzy chcą się tutaj uczyć. Często pasją do muzyki
zarażają innych ze swojej rodziny lub otoczenia i zdarza się, że naukę podejmują osoby
spokrewnione ze sobą. Takim niezwykłym przypadkiem jest rodzina Steblewskich,
ponieważ aż piątka rodzeństwa uczy się w naszej szkole gry i to na różnych instrumentach:
akordeonie, wiolonczeli, fortepianie i klarnecie. Postanowiliśmy przeprowadzić wywiad z
dwójką sióstr: Nadią, z kl. klarnetu p. Przemysława Polaka (11 lat) i Daryną, z kl.
wiolenczeli p. Zbigniewa Szuby ( 13 lat),
Red.: Jak to się stało, że aż pięcioro z waszego rodzeństwa postanowiło się uczyć w szkole
muzycznej?
Nadia: Nasza mama zaszczepiła w nas miłość do muzyki, ponieważ bardzo lubi śpiewać. W
domu często razem śpiewamy a teraz też możemy grać na różnych instrumentach, które sami
sobie wybraliśmy.
Daryna: Zaraziłam się zamiłowaniem do muzyki od starszego rodzeństwa. Szczególnie
spodobały mi się skrzypce, na których początkowo uczyłam się grać. Potrafiłam też grać na
flecie a jak przeprowadziłam się do Polski, to postanowiłam grać na wiolonczeli.
Red.: Kiedy zaczęła się wasza przygoda z muzyką?
Nadia: Pochodzimy z Ukrainy i już tam moje starsze rodzeństwo chodziło do szkoły
muzycznej: Daryna uczyła się gry na skrzypcach, Janek na akordeonie a Krysia na
fortepianie, Bogdan na bandurze, Eliasz i Wasyl na bajanie. Jak przyjechaliśmy do Polski, to
stworzyliśmy „domową orkiestrę”.
Daryna: Chciałam się uczyć w szkole muzycznej już od dzieciństwa i czekałam aż skończę
7 lat, żeby rozpocząć edukację.
Red.: Dlaczego wybrałyście akurat takie instrumenty?
Nadia: Ja wybrałam klarnet, ponieważ ten instrument nie tylko podoba mi się, ale też
pomaga mi w moich problemach zdrowotnych (mogę lepiej oddychać).
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Daryna: Zawsze lubiłam instrumenty smyczkowe dlatego początkowo wybrałam skrzypce a
potem wiolonczelę.
Red.: Czy są utwory, które podobają się wam najbardziej?
Nadia: Najbardziej spodobały mi się dwa utwory: „Piękny dzień”, Piotra Czajkowskiego i
„Donkey Riding”
Daryna: Moim ulubionym utworem jest: „W grocie króla gór”, E. Griega.
Red.: Wasza historia jest niezwykle ciekawa, ponieważ pochodzicie z Ukrainy a wasz
pradziadek był Polakiem. Jak podoba się wam w Polsce i jakie wrażenie zrobiła na was
szkoła muzyczna?
Nadia: Polska to piękny kraj i dobrze się w nim czuję, tylko brakuje mi mojej rodziny
(babci, dziadka, cioci, wujka i kuzynów). Często podziwiamy piękne krajobrazy na
wspólnych wycieczkach zwiedzając okolice. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kłodzku
jest na bardzo wysokim poziomie i cieszę się, że mogę się w niej uczyć. Bardzo zależy mi,
żeby grać jak najlepiej.
Daryna: Dobrze się czuję zarówno w Polsce jak i w szkole muzycznej. Odpowiada mi
tutejszy system nauczania a nauczyciele są bardzo mili i pomocni.
Red.: Czy macie jeszcze jakieś inne zainteresowania oprócz muzyki?
Nadia: Lubię bardzo sport a zwłaszcza pływanie. Moim ulubionym przedmiotem w szkole
oprócz wf - u jest język angielski. Mam też zainteresowania plastyczne.
Daryna: Bardzo lubię podróżować po innych krajach i zwiedzać różne zakątki świata. Moje
ulubione przedmioty to: matematyka, biologia i chemia. Moim hobby są też zwierzęta i
uwielbiam pomagać innym.
Red.: Czy już wiecie, kim chciałybyście zostać w przyszłości?
Nadia: Mogłabym być nauczycielką w klasach młodszych, uczyć j. angielskiego, muzyki
albo zostać masażystką, ale do końca jeszcze tego nie wiem.
Daryna: Moim marzeniem jest zostać lekarzem, ponieważ chciałabym pomagać innym.
Red.: Czy chciałybyście jeszcze coś dodać od siebie?
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Nadia: Życie z muzyką jest bardzo wspaniałe!
Daryna: Muzyka wpływa na wszechstronny rozwój człowieka dlatego cieszę się, ze jestem
w tej szkole!
Red.: Dziękujemy za uwagę i życzymy powodzenia!

Książki z naszej biblioteki
Chciałabym Wam polecić książkę, która jest dostępna w naszej bibliotece pt.
„Chopin”. Dzieło to wciąga nas w świat patrona naszej szkoły i pozwala nam go bardziej
poznać. Wzrok przyciągają zawarte w książce kolorowe ilustracje i obrazy z życia Chopina.
Julia Rosiennik

Rys. Eliza Steblewska, z kl. fortepianu
p. Angeliki Strzygockiej

Książka zawiera opis domu rodzinnego Fryderyka Chopina. Opowiada jego historię.
Dzięki tej książce możemy dowiedzieć się więcej o ludziach, którzy towarzyszyli Chopinowi
podczas jego życia i twórczości. Możemy też zwiedzić miejsca, w których ten wielki
kompozytor przebywał, mieszkał, lub dzielił się swoim talentem muzycznym.
Książka zawiera przepiękne zdjęcia, ilustracje, a także fragmenty nut utworów.
Alicja Czerniak
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Rozrywka
Rozmawiają dwa ślimaki:
-Jechałeś kiedyś autostopem?
-Nie, nigdy. Jak to się robi?
-Idziesz na wylotówkę z miasta,
czekasz i za chwilę ktoś cię zabiera.
-Zawsze się udaje?
-To zależy od bieżnika......
Baco, a umiecie powiedzieć:
chrząszcz brzmi w trzcinie?
- A co mom ni umić.
- No to mówcie.
- Chrobok burcy w trowie.
Jedzie baca wozem.
- Baco, ile do Zakopanego? - pyta
turysta.
- Pięć kilometrów.
- A można się dosiąść?
- Można, można.
Po trzech godzinach zniecierpliwiony
turysta pyta:
- A teraz ile do Zakopanego?
- Teraz 25 kilometrów - odpowiada
baca.
- Jak to?! Przecież jedziemy już ponad
3 godziny! - denerwuje się turysta.

Rys. Nadia Steblewska z kl.
klarnetu p. Przemysława Polaka

Opr. Lena Wióra
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