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Chrystus zmartwychwstał
„Otom zmartwychwstał, szepce miłośnie,
Otom zmartwychwstał, raduj się ludu.
Po wielkim smutku przyszedł dzień cudu.
I oto ziemia ma się ku wiośnie.
Chrystus zmartwychwstał:
I ty, człowiecze,
Zmartwychwstań jasny w otchłani grzechu,
Wykąp się w blasku, co z nieba ciecze,
Zaczerpnij życia wiosny oddechu.
Wzbij się myślami w górne regiony.
I stargaj bielmo niewiary oka!
Oto jak ziemia długa, szeroka
Na „resurrexit” zagrały dzwony.”
Artur Opmann
Wesołych Świat Wielkanocnych!
Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom
oraz wszystkim uczniom naszej szkoły
z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy
Aby wraz z budzącą się do życia przyrodą
nastał pokój w naszych sercach,
odrodziła się nadzieja na lepsze jutro,
a z „biciem dzwonów”
zabrzmiał dźwięk instrumentów!
Samorząd Uczniowski

Pięciolinia

Warto wiedzieć
ROK 2020 – ROKIEM LUDWIGA VAN BEETHOVENA

„Jeśli zastanowię się nad sobą w odniesieniu do wszechświata, to kim ja jestem…?”
Ludwig van Beethoven

Rok 2020 jest dla świata kultury
niezwykłym wydarzeniem,
ponieważ cały świat obchodzi
jubileusz 250-lecia narodzin
Ludwiga van Beethovena,
jednego z największych
kompozytorów muzyki
klasycznej w historii,
który zrewolucjonizował
muzykę i nadał prąd dalszemu
jej rozwojowi.

1770 - 1827

Ludwig van Beethoven urodził się w grudniu 1770 r. w Bonn (Niemcy) jako drugie
dziecko Johanna oraz Marii Magdaleny.

W domu Beethovena mieści się dziś muzeum z dużymi zbiorami rękopisów,
instrumentów i innych rzeczy, które należały do kompozytora.

2

Nr 14
MARZEC / KWIECIEŃ 2020

Pięciolinia
Już w wieku 4 lat ujawnił swój ogromny talent muzyczny, a mając 7 lat dał swój pierwszy
koncert. Wtedy właśnie Ludwig rozpoczął karierę pianisty. Jako młodzieniec Beethoven
otrzymał posadę nauczyciela muzyki i wszedł do świata arystokracji. Gdy miał 17 lat,
wyjechał do Wiednia. Po powrocie do domu zmarła jego matka, a Ludwig wziął
odpowiedzialność za całą rodzinę. Dawał lekcje w mieszczańskim salonie Breuningów,
gdzie zetknął się ze środowiskiem elity. Zajął się nim hrabia Ferdinand von Waldstein, który
został przyjacielem i pierwszym mecenasem kompozytora.
W wieku 22 lat na stałe Beethoven przeprowadził się do Wiednia – ówczesnej europejskiej
stolicy muzyki. W tym czasie zyskał sławę wirtuoza oraz wsparcie zamożnych mecenasów,
mogąc całkowicie oddać się pracy twórczej.
W 1800 r. podczas swojego pierwszego płatnego koncertu zaprezentował
I symfonię, którą wiedeńska publiczność od razu pokochała.
Niestety u szczytu kariery, Beethoven mając zaledwie 25 lat, zaczął tracić najcenniejszy dla
muzyka zmysł słuchu. Po tym jak dowiedział się on o nieuleczalności i postępowaniu
choroby, załamał się. Z czasem jednak zaakceptował swoją ułomność i zrezygnował z
koncertów przed publicznością, skupiając się wyłącznie na komponowaniu. Wówczas
powstało jedno z jego najwspanialszych i najdoskonalszych dzieł- II symfonia D-dur op.36
oraz III symfonia Es-dur op.55 „Eroica”, która dała początek romantyzmowi w muzyce.
Nawet mimo braku koncertów, sława Beethovena rosła. Jego dorobek kompozytorski
powiększył się o:
 5 kwartetów,
 4 symfonie (m.in. IX d-moll op. 125),
 4 koncerty (np. Es-dur op. 73 „Cesarski”),
 tria,
 pieśni (np. „Adelaide” op. 46),
 uwertury (np. „Corolian” op. 62),
 bagatele (w tym: „Dla Elizy”),
 opery („Fidelio” op. 73),
 sonaty.
Po śmierci brata Kaspara musiał zaopiekować się jego synem – Karlem, zaniedbując tym
samym swoją pracę twórczą. Wówczas powstała Wielka Sonata B-dur op. 106 –
„Hammerklavier”. W 1819 r. Ludwig van Beethoven całkowicie utracił słuch. W ostatnich
latach życia tego kompozytora uhonorowano go złotym medalem oraz członkostwem w
szwedzkiej Akademii Nauk. Beethoven zmarł 26 marca 1827 r. w Wiedniu.
Twórczość Ludwiga van Beethovena to doskonałe połączenie formy z emocjonalnością,
a także klasycyzmu i romantyzmu. Dzieła tego kompozytora wyrażają idee wolności,
zachwytu nad pięknem natury i życia oraz postulat wzajemnego braterstwa
i uznania godności jednostki.
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Manuskrypt IX Symfonii Beethovena został uznany za światowy pomnik dziedzictwa
kultury UNESCO

Ciakawostka o Ludwigu van Beethovenie
Gdy Ludwig van Beethoven był u szczytu sławy, pewna dama zapytała go, dlaczego się nie
żeni.
– Droga pani jestem taki brzydki, że żadna kobieta nie wyraziła dotąd chęci zostania moją
żoną. A gdyby nawet znalazła się taka, to i tak nie ożeniłbym się z nią, bo nie lubię kobiet o
złym guście
– odpowiedział Beethoven.

Wydarzenia z życia szkoły
Edukacja muzyczna online
Mimo, że uczniowie nie uczęszczają do szkół, nadal się uczą.
Lekcje odbywają się przez komunikatory takie jak Skype. Za pomocą filmów na You Tube,
zamieszczanych tam przez nauczycieli danych przedmiotów. Przez strony internetowe szkół.
Facebook'a, Messenger'a, WhatsApp'a. Moje lekcje, podobnie jak lekcje wielu uczniów
p. Angeliki Strzygockiej odbywają się przez Skype'a. Uczniowie innych nauczycieli np.
wysyłają im filmy z nagranym wykonaniem utworu przez WhatsApp.
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Ja obecnie pracuję nad ośmioma utworami.
Są to: Taniec -L.Mozarta, ”Lodowy Rag”,
Preludium E-dur – J.S Bacha, Rondo z
sonaty C-dur -W.A.Mozarta,
”Miotła Baby Jagi”,
„Dmuchawce, latawce, wiatr” oraz
na 2 utwory na sześć rąk „Wróbelek”
i „Agent 003”.
Najbardziej z nich lubię
grać ze śpiewaniem „Dmuchawce, latawce, wiatr”.
Lena Wióra – Przewodnicząca
Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski w gotowości!!!
Zanim szkoła nasza została zamknięta z powodu pandemii członkowie Samorządu
Uczniowskiego przygotowywali prace plastyczne z okazji 210 – Rocznicy urodzin
Fryderyka Chopina - zdobywając w ten sposób ciekawe informacje o Patronie naszej szkoły.

Samorząd Uczniowski PSM I st. w Kłodzku
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W „galerii plastycznej” powstała również suknia dla PANI WIOSNY, której
wyczekiwaliśmy śpiewająco!

„Maszeruje wiosna”
Tam daleko, gdzie wysoka sosna,
maszeruje drogą mała Wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.
Refren
Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.
Nosi Wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę.
Chętnie żuje gumę i robi balony,
a z nich każdy jest zielony.
Refren…
Wiosno, Wiosno, nie zapomnij o nas,
każda trawka chce być już zielona.
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła,
zima by została mroźna.
Refren…
Autor: Krystyna Bożek - Głowik

Wywiady
Uczniowie z naszej szkoły biorą udział w zajęciach online i ćwiczą grę na swoich
instrumentach, pomimo zamkniętych szkół. Jednak bardzo tęsknią za „spotkaniami na
żywo” ze swoimi nauczycielami i rówieśnikami. O tym m.in. możemy dowiedzieć się z
wywiadu, z Oliwią Socik, uczennicą kl. I fletu, p. Bożeny Adamskiej.
Red.: Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z muzyką? Kiedy zdecydowałaś
się na naukę w szkole muzycznej?
Oliwka: Jak miałam 5 lat chciałam chodzić na jakieś dodatkowe zajęcia,
babcia zapisała mnie na rytmikę do szkoły muzycznej.
Red.: Dlaczego postanowiłaś grać na flecie a nie na innym instrumencie?
Oliwka: Pani z rytmiki wprowadziła mnie w świat muzyki. Chodziłam na koncerty.
W wieku 6 lat mogłam wybrać instrument - bardzo chciałam flet poprzeczny.
Interesowało mnie jak się na nim gra.
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Red.: Mogliśmy już oglądać Cię na scenie, bardzo ładnie grasz i
świetnie prezentujesz się przed publicznością, chociaż jesteś dopiero w
pierwszej klasie. Jak znajdujesz czas na naukę w dwóch szkołach?
Oliwka: Czasem nie chce mi się robić lekcji bo wolałabym się pobawić, ale staram się
być sumienna. Lubię dobrze wypaść na koncercie więc staram się dużo grać.
Red.: Jak wyglądają obecnie Twoje zajęcia online (co i ile ćwiczysz
utworów dziennie)?
Oliwka: Ćwiczę codziennie zadane utwory a mama nagrywa jak gram. Wysyłamy
nagrania Pani a Ona je ocenia.
Red.: Czy masz, jakiś swój ulubiony utwór?
Oliwka: Nie mam jeszcze ulubionego utworu ale lubię grać kolędy oraz piosenki
które wpadną mi w ucho.
Sama próbuje zagrać utwory które usłyszę nie widząc nutek.
Red.: Co podoba Ci się najbardziej w szkole muzycznej i czy tęsknisz za
udziałem w lekcjach na żywo?
Oliwka: W szkole muzycznej najbardziej lubię grać, nie lubię teorii, choć wiem
że jest mi potrzebna. Tęsknie za Panią i koleżankami.
Red.: Co poradziłabyś innym uczniom w tym trudnym czasie, kiedy trzeba
uczyć się w domu?
Oliwka: Szybko odrobić lekcje, a potem bawić się, bawić się, bawić się..... :)
Red.: Mamy nadzieję, że wkrótce spotkamy się znów w szkole muzycznej.
Dziękujemy za wywiad i życzymy samych sukcesów w nauce!
Oliwka: Dziękuję i do zobaczenia.

Oliwia Socik, uczennica kl. I fletu, p. Bożeny Adamskiej
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Książki z naszej biblioteki
W Roku Ludwiga von Beethovena polecamy
książki z naszej biblioteki, z których możemy
się dowiedzieć czegoś więcej o tym wielkim
kompozytorze. Jedną z nich jest pozycja pt.
„ Bach, Beethoven i inne chłopaki”,
której autorem jest David W. Barber.
Jak podaje sam tytuł w książce zawarte
są informacje o różnych kompozytorach,
którzy odegrali szczególną rolę w dziejach
muzyki. Warto zaznaczyć, że autor przybliża
nam ważnych prekursorów muzyki, używając
przystępnego języka, tak aby dotrzeć do
młodego czytelnika.
Drugą pozycją, którą chcemy polecić to
: „Dla Elizy” - zbiór utworów na fortepian,
keyboard i inne instrumenty w opr.
Lesława Lica. Tytuł wskazuje na jedną
z najbardziej znanych miniatur
fortepianowych, którą skomponował
Ludwig van Beethoven w 1810 r.
"Preludium" F. Chopin; znajdziemy
tam również nuty innych znanych
utworów m.in. "Jezioro łabędzie"
P. Czajkowski, "Fascinatin"
F. D. Marchettiego,
"Poemat" Z. Fibicha, "Mazurek" F. Chopin;
"Marzenie" R. Schumanna "Kołysankę" J. Brahmsa, "Marsz turecki" W. A. Mozarta i inne.
Red. Pięciolinii
8

Nr 14
MARZEC / KWIECIEŃ 2020

Pięciolinia

Kartka z kalendarza
29 marca 2020 r. - zmarł Krzysztof Penderecki, wybitny polski kompozytor,
dyrygent i pedagog muzyczny.
"Polska kultura poniosła dziś wielką i niepowetowaną stratę. Po długiej chorobie odszedł
Maestro Krzysztof Penderecki - najwybitniejszy polski kompozytor współczesny, którego
muzyki słuchano od Japonii po Stany Zjednoczone"- napisał na Twitterze minister kultury
i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

1933 - 2020
"Myślę, że artysta jest świadkiem epoki, w której żyje i swoją
twórczością reaguje na to, co się wokół niego dzieje".
Krzysztof Penderecki
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Krzysztof Penderecki urodził się 23 listopada 1933 r. w Dębicy w rodzinie o bogatej
tradycji muzycznej. Rozpoczął swoją przygodę z muzyką w wieku 8 lat. Grał na skrzypcach
i fortepianie, tworzył też pierwsze proste utwory muzyczne. W 1958 r. ukończył studia
kompozytorskie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (dzisiejszej Akademii
Muzycznej) w Krakowie. Kiedy miał 25 lat spotkało go spore wyróżnienie - został
asystentem przy Katedrze Kompozycji S. Wiechowicza. W latach 1966-68 Penderecki
wykładał w niemieckiej Volkwang Hochschule für Musik w Essen.
Jego publiczny debiut odbył się w 1959 r. podczas Festiwalu Warszawska Jesień. Na całym
świecie był znany m.in. z wykorzystania sonoryzmu -niekonwencjonalnej techniki
wydobywania dźwięku z tradycyjnych instrumentów. W 1972 r. kompozytor został także
mianowany rektorem krakowskiej Akademii Muzycznej - pełnił tę funkcję kolejnych 15 lat.
W trakcie całej swojej kariery skomponował cztery opery, osiem symfonii i szereg innych
utworów orkiestrowych, koncertów instrumentalnych, oprawę chóralną głównie tekstów
religijnych, a także utwory kameralne i instrumentalne.
Najbardziej znane to: „Pasja według św. Łukasza”, „Tren - ofiarom Hiroszimy”, „III
Symfonia” i „Polskie Requiem”. W 1996 r. skomponował symfonię-oratorium „Siedem bram
Jerozolimy” a ro później kolejne wielkie dzieło chóralne" Dies Irae", znane również jako
"Oratorium Oświęcimskie". Utwory autorstwa Pendereckiego pojawiły się na ścieżkach
dźwiękowych wielu filmów tj. „Lśnienie”, „Egzorcysta”, „Dzikość serca”, „Ludzkie
dzieci”, „Katyń” czy „Wyspa tajemnic”.
Krzysztof Penderecki pisał muzykę na wielkie rocznice i uroczystości. Był doktorem
honoris causa kilkudziesięciu uniwersytetów, członkiem honorowym najważniejszych
akademii artystycznych i naukowych, a także honorowym profesorem wielu
prestiżowych uczelni artystycznych. Był także Kawalerem Orła Białego. Za swą
twórczość kompozytor uhonorowany został wysokimi odznaczeniami krajowymi
i zagranicznymi oraz prestiżowymi nagrodami, m.in. pięciokrotnie nagrodą Grammy.
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Rozrywka
Przychodzi mężczyzna do restauracji
i zamawia pomidorową oraz schabowego
z frytkami. Po chwili przychodzi kelner
i przynosi ogórkową.
- Zamawiałem pomidorową, a nie ogórkową – mówi mężczyzna.
- I to zupa, i to zupa- odpowiada kelner.
Gdy mężczyzna już zjadł, kelner przynosi
mielonego z ziemniakami.
- Ale ja zamawiałem schabowego z frytkami,
a nie mielonego z ziemniakami – złości się
mężczyzna.
- I to mięso z ziemniakami, i to mięso z ziemniakami – ucina kelner.
Gdy mężczyzna wszystko zjadł, kelner przynosi rachunek.
- Należy się 100 zł – mówi kelner.
Mężczyzna wyjmuje 1 grosz i podaje
kelnerowi.
Kelner zdziwiony:- Ale jak to?
- I to pieniądze, i to pieniądze- odpowiada
mężczyzna i wychodzi.
- Co robi kucharz , gdy zostanie zaatakowany?
- Wzywa posiłki.
- Dlaczego koszykarze piją wodę gazowaną przed meczem ?
- Żeby im się lepiej odbijało.

Opr. i fot. Lena Wióra

Redaguje zespół w składzie: Lena Wióra, Alicja Czerniak, Weronika Bober, Julia Rosiennik,
Oliwia Socik
Opiekun redakcji:

Iwona Sonka
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