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Dobrego wypoczynku na feriach!

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

Przepis na udane ferie zimowe
Na 1 nutkę szczęścia podczas
ferii potrzebujemy:
- dwie półnuty zdrowego
rozsądku,
- cztery ćwierćnuty dobrej
zabawy,
- osiem ósemek dobrego humoru.
Wszystko razem mieszamy
i śpiewająco ferie spędzamy!
Rys. Nadia Steblewska z kl. klarnetu p. Przemysława Polaka

Samorząd Uczniowski

Pięciolinia

Warto wiedzieć
ROK 2020 – to rok, w którym obchodzimy wiele ważnych rocznic narodowych, takich jak
np. 100 - Rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Wspominamy także znamienitych
Polaków, którzy zasłużyli się dla naszego kraju. Parlament Polski uhonorował w tym roku,
w sposób szczególny: Jana Pawła II – w 100 rocznicę urodzin, hetmana Stanisława
Żułkiewskiego - w 400 rocznicę śmierci, Romana Ingardena w - 50 rocznicę śmierci.

Natomiast w muzyce przypada 210 rocznica urodzin Fryderyka Chopina ,
wielkiego kompozytora, który jest patronem naszej szkoły.
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kłodzku, każdego roku - w rocznicę urodzin
Fryderyka Chopina obchodzi uroczyście Dzień Patrona. W ramach przygotowań do tego
dnia warto przypomnieć sobie życiorys tego wielkiego Polaka.
Fryderyk Chopin urodził się 1 marca 1810 r. w Żelazowej Woli koło Warszawy w
rodzinie francuskiego imigranta. Jego ojciec był nauczycielem, a matka, Justyna z
Krzyżanowskich, zajmowała się domem.
Fryderyk od najmłodszych lat przejawiał niezwykłe uzdolnienia muzyczne, a ponieważ
muzyką zajmowała się cała rodzina, pierwsze fortepianowe próby kompozytorskie
sześcioletniego chłopca przyjęto jako rzecz naturalną. Regularne lekcje gry na fortepianie
zaczął pobierać w wieku lat siedmiu i okazał się tak
obiecującym uczniem, że natychmiast posypały się
zaproszenia na występy od znakomitych rodzin
warszawskich.
Fryderyk Chopin pierwszy duży koncert
fortepianowy dał w wieku ośmiu lat. W wieku 16
lat wstąpił do nowo otwartej Szkoły Głównej
Muzyki w Warszawie. Zetknął się tam z J.
Elsnerem, który wcześnie docenił jego wyjątkowy
talent i wysłał go do Wiednia dla poszerzenia
horyzontów muzycznych.
Będąc w Warszawie Chopin stał się
ulubieńcem salonów. Towarzystwo ujmowała jego
uprzejmość i kurtuazja, wyważone poczucie
humoru, a nade wszystko wyjątkowo przystojna
postać i blada fizjonomia, naznaczona już piętnem
choroby. Wszystko to razem – wraz z niezwykłymi
2

Nr 13
STYCZEŃ / LUTY 2020

Pięciolinia
zdolnościami fortepianowymi artysty – odpowiadało romantycznemu wyobrażeniu o
tragicznym geniuszu skazanym na beznadziejną walkę z przeznaczeniem.
Krótkie życie Chopina naznaczyła choroba, brak powodzenia w miłości i artystyczna
frustracja. Nieszczęścia nie zdławiły jednak jego wrażliwości i twórczego geniuszu, które
znajdują wyraz w muzyce. Rzadki dar komponowania melodii przepełnionych emocjami i
zdolność wydobycia z fortepianu niemal magicznej skali nastrojów zapewniają Fryderykowi
Chopinowi miejsce wśród nieśmiertelnych.
W następnym numerze gazetki omówimy twórczość Fryderyka Chopina.

Wydarzenia z życia szkoły
Music Party 2020
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kłodzku hucznie przywitała Nowy Rok 2020.
Świąteczny i karnawałowy nastrój zapewniły nam klasy akordeonu p. Liliany Stopki
i p. Tomasza Brusińskiego. 16 stycznia br. odbyło się, już tradycyjnie w naszej szkole Music Party. Aula szkoły wypełniła się zapachem domowych wypieków, które pojawiły się
na pięknie przystrojonych stołach, przygotowanych przez rodziców akordeonistów. W
niezwykle miłej atmosferze zaprezentowali się wszyscy uczniowie od pierwszej do ostatniej
klasy a byli to: Stanisław Wróblewski, Jakub Nosal, Jagoda Leszczyńska, Wiktor Strykacz,
Szczepan Leszczyński, Szymon Dulski, Kuba Ferenz, Oskar Gałęski, Bartosz Czelnik,
Tymoteusz Bartlewski, Mateusz Jakubowski, Jan Steblewski, Krzysztof Jakubowski,
Kajetan Zwierzyński. Licznie zgromadzeni goście mogli podziwiać zarówno występy
solowe jak i zespołowe.

Kwartet akordeonowy w składzie: Bartosz Czelnik, Szymon Dulski, Jakub Ferenz,
Oskar Gałęski, z klasy Pana Tomasza Brusińskiego,
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W bogatym repertuarze znalazły się znane kolędy, takie jak: Pójdźmy wszyscy do
stajenki, Lulajże Jezuniu, Wśród nocnej ciszy, Dzisiaj w Betlejem, Bóg się rodzi, W żłobie
leży, Cicha noc.
W karnawale nie mogło zabraknąć tańców, był m.in. Walc i Polka, N. Czajkina. Pojawiły się
też utwory innych narodowości: Kukułka, Louis – Claude Daquin w oprac. Nauczyciela p.
Tomasza Brusińskiego, Taniec Hiszpański, H. Bella, Jechał Kozak za Dunaj – ros. mel.
ludowa, La Noyee – Yann Tiersen. Niektórzy z młodych akordeonistów zagrali również na
fortepianie wzbudzając podziw wśród publiczności.
Na zakończenie Music Party zagrał sam nauczyciel p. Tomasz Brusiński, który brawurowo
wykonał walca „Pod dachami Paryża” oraz „Zimę” Vivaldiego.
Piękna muzyka, niezwykły nastrój i rodzinna atmosfera dostarczyły wszystkim
zgromadzonym wielu wrażeń i stały się okazją do świetnej zabawy.

Music Part 2020
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W świątecznym nastroju
Akordeoniści z Państwowej Szkoły Muzycznej w Kłodzku grają z wielka pasją i
zaangażowaniem zachwycając swoimi występami nie tylko podczas imprez szkolnych, ale
także podczas występów w innych placówkach.
Dn. 24 stycznia br. uczniowie: Bartosz Czelnik, Szymon Dulski, Jakub Ferenz,
Oskar Gałęski, z klasy Pana Tomasza Brusińskiego wzięli udział w wieczorku poetycko –
muzycznym pt. „Jezus Chrystus naszym królem” zorganizowanym przez Szkołę
Podstawową Nr 3 w Kłodzku. Impreza przygotowana przez Panią Iwonę Sonkę i Panią
Małgorzatę Mokrzycką w bibliotece szkolnej, miała na celu ukazać bogate tradycje związane
ze Świętami Bożego Narodzenia w oparciu o poezję uczniów - zwycięzców
Ogólnopolskiego Konkursu Poezji. Wiersze przeplatane utworami zagranymi na akordeonie
wywołały wielkie wrażenie na uczestników wieczorku. Uczniowie SP 3 w Kłodzku mieli
okazję wysłuchać niezwykłych dźwięków instrumentu, z którym nie spotykają się na co
dzień. W bogatym repertuarze akordeonistów, znalazły się m. in. kolędy: Wśród nocnej
ciszy, Gdy się Chrystus rodzi, Bóg się rodzi, W żłobie leży, Przybieżeli do Betlejem.
Organizatorzy imprezy składają serdeczne podziękowania nauczycielowi Panu Tomaszowi
Brusińskiemu i jego uczniom za bogatą oprawę muzyczną!
Red. Pięciolinii

Wieczorek poetycko – muzyczny pt. „Jezus Chrystus naszym królem”
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„Karnawałowe szaleństwa”
„Cieszymy się, że możemy podzielić się tym, co kochamy – muzyką”. Takie m.in.
słowa przywitania skierowała Pani Dyrektor Małgorzata Panek - Kiszczak do wszystkich
gości zgromadzonych na koncercie dla Sympatyków Szkoły, który odbył się 29 stycznia
br. Swoją obecnością zaszczycił naszą placówkę gość honorowy. Był to Burmistrz Miasta
Kłodzka – Pan Michał Piszko. W gronie sympatyków szkoły znalazł się również Pan
Waldemar Bicz – prezes Wodociągów Kłodzkich oraz Pan Sigmund Lindner – dyrektor
artystyczny Silesian Jazz Orchestra. Aula wypełniła się licznie zgromadzoną publicznością.

Koncert Karnawałowy dla Sympatyków Szkoły

„Karnawałowe szaleństwa” (tytuł koncertu), to przede wszystkim piękna muzyka, ale także
karnawałowy wystrój, pomysłowe stroje, niezwykłe niespodzianki i wystrzałowe eksponaty
towarzyszące wykonawcom.
Muzykę, która porywała do tańca i wywoływała uśmiech na słuchaczach, zapewnili
uczniowie naszej szkoły oraz ich nauczyciele. Swoim solowym występem zachwycił m.in.
Wojciech Walasek, z klasy fortepianu Pani Elżbiety Malinowskiej, który doskonale
wykonał utwory z repertuaru Eltona Johna, zespołu The Rolling Stons oraz Arii „Ten Stary
Zegar” z opery Straszny Dwór Stanisława Moniuszki. Szczególnym zaangażowaniem
wyróżnili się akordeoniści, którzy nie tylko grali ale też śpiewali i tańczyli. Mateusz
Jakubowski zaśpiewał „O sole mio”, przy akompaniamencie fortepianowym Pani Elżbiety
Malinowskiej oraz z towarzyszeniem Pana Wojciecha Lizureja na trąbce.
Jan Steblewski, uczeń z klasy Pani Lilianny Stopki zatańczył z Gabrielą
Kozłowską w rytm tanga Astora Piazzolli, które zagrał Tymoteusz Bartlewski, uczeń z
klasy Pani Liliany Stopki. Na akordeonie zabrzmiał również „Lot Trzmiela” M. Rimskiego
– Korsakowa, znakomicie wykonany przez Pana Tomasza Brusińskiego, do którego
zatańczyły małe pszczółki – pierwszoklasistki.
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Koncert Karnawałowy dla Sympatyków Szkoły

W karnawale nie mogło zabraknąć Walca, Edwarda Sevena, którego zagrała Kinga
Pieróg, z klasy skrzypiec Pana Tadeusza Wachowskiego. Natomiast klimat zimowy
zapewniła Natalia Bodzek, z klasy Pani Krystyny Ślęzak, która zagrała „Dzwonki sań”
J. Pierponta a towarzyszyły jej śnieżynki - piątoklasistki. Dziewczynki zapewniły
słuchaczom efekty specjalne pokrywając aulę śnieżnym puchem.
Na scenie pojawiały się też zadziwiające postacie, a były to „Chochlik”, Stanisława
Moniuszki, którego zagrała Lena Hebdas, z klasy Pani Bożeny Adamskiej, Był też
Karnawał – w rolę którego wcielił się Karol Mazurkiewicz oraz Pianista Fikus, którym
był Miłosz Deptuła.
Publiczność mogła również podziwiać zespół akordeonowy w składzie: Bartosz Czelnik,
Szymon Dulski, Jakub Ferenz, Oskar Gałęski, z klasy Pana Tomasza Brusińskiego,
który wykonał „Kukułkę”: Louisa Daquina.
Zagrał również kwartet skrzypcowy w składzie: Aleksandra Żołnierz, Kinga
Pieróg, Julia Warachim i Wiktoria Węglowska przygotowany przez Pana Tadeusza
Wachowskiego, z akompaniamentem Pani Elżbiety Malinowskiej, który wykonał utwór pt.
„We are the World” Michela Jacksona.
Z wielką klasą zaprezentował się też duet gitarowo – fletowy w składzie: Lena
Kancelarz, z klasy Pani Bożeny Adamskiej i Lila Wyjadłowska, z klasy Pana Witolda
Kozakowskiego. Dziewczynki zagrały „Hiszpańskiego”, Mirosława Drożdżowskiego.
Gitary wystąpiły również w trio z utworem „Volta Polonica”, Józefa Powroźniaka, w
składzie: Lila Wyjadłowska, Małgorzata Łapińska i Kornelia Zawadzka z klasy Pana
Witolda Kozakowskiego.
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Pojawiły się też znane i lubiane utwory, takie jak: La donna e mobile, Giuseppe
Verdi, w wykonaniu Hanny Grzelak na flecie, z klasy Pani Bożeny Adamskiej oraz
„Skrzypek na dachu”, Jerry Bock, którego zagrała Natalia Bodzek, z klasy skrzypiec Pani
Krystyny Ślęzak, z akompaniamentem niestrudzonej Pani Elżbiety Malinowskiej.
Wielki kunszt, pomysłowość, utalentowani artyści, doskonała choreografia oraz
ciekawe prowadzenie koncertu przez jego organizatorkę Panią Martę Dąbrowską,
dostarczyły wszystkim obecnym świetnej zabawy i niezapomnianych wrażeń o czym
świadczyły ogromne brawa.
Red. Pięciolinii

Przygotowanie i prowadzenie Koncertu Karnawałowego dla Sympatyków Szkoły –
pani Marta Dąbrowska
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Koncert charytatywny klasy akordeonu z PSM I st. w Bystrzycy Kłodzkiej
i Kłodzku oraz SM II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej
Dnia 21.01.2020 roku odbył się koncert charytatywny, klasy akordeonu z PSM I st. w
Bystrzycy Kłodzkiej i Kłodzku oraz SM II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej. Podczas
koncertu zebrano kwotę 1000 - na rehabilitację dla pana prof. Krzysztofa Naklickiego.
Serdecznie dziękuję za liczne przybycie, aula pękała w szwach, trudno było znaleźć wolne
miejsce. Dziękuję rodzicom, zaproszonym gościom, za hojność waszych serc oraz życzliwą
atmosferę. Życzymy dużo zdrowia Panu Krzysztofowi i oby jak najszybciej powrócił
edukować polską młodzież.
Nauczyciel klasy akordeonu Arkadiusz Gembara

Koncert charytatywny klasy akordeonu z PSM I st. w Bystrzycy Kłodzkiej
i PSM I st. w Kłodzku oraz SM II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej
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Krzysztof Naklicki jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w
Gdańsku na wydziale instrumentalnym w klasie akordeonu oraz na wydziale wychowania
muzycznego i rytmiki. Jest laureatem konkursów akordeonowych w Klingenthal i Wiedniu,
wykładowcą na kursach wakacyjnych dla dzieci i młodzieży. Jest autorem setek utworów o
charakterze pedagogicznym na akordeon solo oraz opracowań na zespoły akordeonowe i
chóry. Od roku 1986 pracuje jako nauczyciel gry na akordeonie w Państwowej Szkole
Muzycznej I stopnia w Świnoujściu”
Prowadzi też szeroko pojętą działalność artystyczną i pedagogiczną na terenie całego kraju.
Bierze udział w licznych warsztatach dla nauczycieli i uczniów szkół muzycznych
organizowanych przez CEA.
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, tj. 30 listopada na drodze S3 w rejonie Ostromic
samochód marki renault, w którym jechało małżeństwo Naklickich wpadł w poślizg. Auto
uderzyło w drzewo. W wyniku zderzenia pani Elżbieta – żona Krzysztofa – zginęła na
miejscu, a Krzysztof w ciężkim stanie trafił do szpitala w Szczecinie. Przez miesiąc lekarze
walczyli żeby wybudzić go ze śpiączki.

Słowa podziękowania pani Doroty Naklickiej dla uczestników tego koncertu
Szanowni Państwo
Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom dzisiejszego koncertu klasy
akordeonu Arkadiusza Gembary. Jesteśmy wielce poruszeni inicjatywą podejmowaną przez
Was. W tym trudnym czasie są one dla nas ogromnym pocieszeniem i wsparciem. Nasz tata
od jakiegoś czasu przebywa w klinice rehabilitacyjnej w Krakowie, gdzie codziennie ciężko
pracuje nad powrotem do sprawności fizycznej. Już teraz wiemy na pewno, że jest to
możliwe. Dużo trudniejsza i bardziej czasochłonna będzie praca umysłowa, która jeszcze
przed nami. Zgromadzone z Państwa pomocą środki to pomoc, za którą wdzięczności nie
potrafimy wyrazić. Dziękujemy za każdy datek, dźwięk i gest.
Z pozdrowieniami Dorota, Mikołaj i Mateusz Nakliccy
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Wywiady
W Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Kłodzku każdego roku, podobnie jak
we wszystkich szkołach artystycznych, odbywa się badanie jakości kształcenia. W
organizowanych w tym celu - Regionalnych Przesłuchaniach Centrum Edukacji
Artystycznej, w r. szkolnym 2019/2020 wzięła udział przewodnicząca naszej szkoły
Lena Wióra, z którą postanowiliśmy przeprowadzić wywiad.
Red.: Czy brałaś już kiedyś udział w takich przesłuchaniach?
Lena: Nie miałam jeszcze do tej pory okazji uczestniczyć w takich przesłuchaniach.
Red.: Gdzie odbywały się przesłuchania?
Lena: Przesłuchania odbywały się w nowej, Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I
I II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.
Red.: Jakie utwory zaprezentowałaś?
Lena: Zagrałam małe preludium E-dur Johanna Sebastiana Bacha, sonatinę C-dur
op.20 nr.5 cz. I Jana Ladislava Dusska oraz Pieśń późnego lata Josefa Loukoty
Red.: Kto wchodził w skład komisji?
Lena: W skład komisji wchodzili: Elżbieta Pasierkowska ,Patrycja Chałupnik,
Marek Gidaszewski, Przemysław Lechowski oraz Justyna Galant-Wojciechowska.
Osoby te pochodziły z różnych Części Polski i różnych szkół.
Red: Ile miałaś czasu na zaprezentowanie się?
Lena: Występ jednego uczestnika musiał zajmować około 10-15 minut.
Zagranie wszystkich moich utworów zajęło mi 10 minut.
Red.: Czy bardzo denerwowałaś się przed występem?
Lena: Oczywiście, każdy chyba miał tremę przed tym występem. Były to inne
warunki, niż są w naszej szkole ,więc każdy czuł się trochę nieswojo .
Red.: Czy byli tam tylko uczniowie grający na fortepianie?
Lena: W ten dzień tak, ale na przesłuchania CEA jadą także uczniowie grający na
innych instrumentach. Odbywają się one w innych terminach i innych miejscach.
Red.: W jaki sposób przygotowywałaś się do tych przesłuchań?
Lena: W przygotowaniach do przesłuchań pomogła mi pani Angelika Strzygocka –
moja nauczycielka fortepianu , która na każdej lekcji dostarczała mi cennych uwag
pomagających w jeszcze lepszym wykonaniu moich utworów. Dodatkowo wiele
razy odbyły się koncerty w naszej szkole na których mogłam ogrywać się przed
przesłuchaniami.
Red.: Co zrobiło na tobie szczególne wrażenie?
Lena: Szczególne wrażenie zrobiła na mnie sala koncertowa, bardzo dobrze
opracowana pod względem akustycznym jak i świetny fortepian Fazioli , na którym
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naprawdę cudownie mi się grało. Naprawdę chciałabym częściej grać na takim
fortepianie.
Red.: Jakich porad udzieliłabyś, tym którzy będą kiedyś uczestniczyć w
przesłuchaniach.
Lena: Radziłabym, aby mimo trudności w grze oraz opanowaniu utworów dalej
brnęli do celu i się nie poddawali.
Red.: Cieszymy się, ze podzieliłaś się z nami swoimi wrażeniami i życzymy ci, aby
twoja wytężona praca zaowocowała!

Lena Wióra, z kl. fortepianu p. Angeliki Strzygockiej, uczestniczka Przesłuchań CEA

Książki z naszej biblioteki
Zachęcam wszystkich uczniów naszej szkoły do przeczytania
książki pt. „Hej zagrajcie siarczyście”, której autorką jest Izabella
Klebańska. Książka opowiada o życiu Stanisława Moniuszki.
Narratorem jest 11- letnia dziewczynka, która nazywa się Tosia
Zarębska. Czytając poszczególne rozdziały książki można
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dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o życiu tego słynnego polskiego kompozytora.
Opisane są dzieła, które napisał
i miejsca, po których podróżował Stanisław Moniuszko, takie jak Warszawa, Mińsk, Wilno,
Berlin. Proponuję, aby sięgnąć po tę pozycję, jest ona dostępna w bibliotece.
Nadia Steblewska

Kartka z kalendarza
21. 01. 2020 – Dzień Babci

22. 01. 2020 – Dzień Dziadka

14. 02. 2020 – Walentynki – Święto Zakochanych
Rys. Eliza Steblewska,
z kl. fortepianu
p. Angeliki
Strzygockiej;
Nadia Steblewska
z kl. klarnetu p.
Przemysława Polaka
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Rozrywka
Na lekcji muzyki:
-Proszę pani ,gdzie na pięciolinii
jest nuta „zy”? - pyta Jasio .
-Jasiu, nie ma nuty „zy”.
-Ale ja widziałem, że na przystanku
było napisane DO-RE-MI-ZY.
Sierżant do żołnierzy:
-Kto chce pojechać na wykopki na polu
siostry generała?
Zgłosiło się dwóch.
- Dobra, pozostali pójdą na piechotę.
-Tato, czy to prawda, że mężczyzna
zawsze musi zachować zimną
krew?-pyta Jasio.
Tak, synku.
-To co chcesz zobaczyć najpierw
moje świadectwo czy rachunek
za nowe futro mamy?

Stewardesa
Po podniebnych mknie bezkresach
moja stryjenka stewardesa.

Po chwili znów jest w samolocie,
Bo zaraz musi być w Bogocie.

Ląduje, pije łyczek kawy
i prędziutko do Warszawy

W Bogocie tylko jest do wtorku,
bo do Nowego leci Jorku.

W Warszawie ma niewiele czasu,
bo zaraz leci do Teksasu.

Chwilkę odpocznie sobie wreszcie,
Lecz wnet musi być w Budapeszcie.

W teksasie spędzi noc jedynie,
bo zaraz musi być w Londynie.

potem w Paryżu i w Madrycie.
Ech, ona to ma fajne życie...

Z Londynu leci na Hawaje,
lecz na Hawajach nie zostaje.

„Gdzie lecisz na wakacje ?”spytałem ją raz po kryjomu.
A ona na to: „ Wakacje?
Wakacje spędzam w domu!”.
Michał Rusinek

Opr. Lena Wióra

Redaguje zespół w składzie: Lena Wióra, Alicja Czerniak, Weronika Bober, Julia Rosiennik,
Natalia Basak.
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