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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
„Wyśpiewać dziś chcemy życzenia!”

Wszystkim Nauczycielom
Państwowej Szkoły Muzycznej
I st. im. F. Chopina w Kłodzku
składamy najserdeczniejsze życzenia:
wszelkiej pomyślności,
satysfakcji z działań
na rzecz rozwijania
talentów muzycznych
oraz zadowolenia
z pracy i powodzenia
w życiu osobistym!
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Wydarzenia z życia szkoły
„Wspomnienia z wakacji”
Dn. 15 września br. odbył się w naszej szkole koncert uczniów klas fortepianu
p. Elżbiety Malinowskiej i p. Joanny Kocyan pt. „Wspomnienia z wakacji”. Chociaż pierwszy
dzwonek w szkole mamy już za sobą, to jednak myślami często jeszcze jesteśmy na wakacjach.
Podczas koncertu jeszcze raz mogliśmy odbyć podróż do różnych miejsc w Polsce i na świecie,
zrelaksować się i miło spędzić czas. Piękna dekoracja, muzyka i refleksje dzieci a także ich
nauczycieli wprowadziły słuchaczy w niezwykły nastrój. Muzyce towarzyszyły oryginalnie dobrane
stroje i eksponaty przyniesione przez dzieci. Słuchaliśmy utworów w wykonaniu uczniów z klas: IVI. Wśród wykonawców warto wyróżnić najmłodszą uczennicę, którą była Joanna Wójcik. Zagrała
ona utwór pt. „Żabka”. Mogliśmy się przenieść na nieznane wyspy podczas utworu pt. „Piraci z
Karaibów” w wykonaniu Mai Sawickiej oraz odwiedzić piękną plażę z Amelią Gałowską, która
zagrała: „Zabawę na plaży”. Były też hity, przy których zawsze można się świetnie bawić, wśród nich
warto wymienić: „ Starego niedźwiedzia”, zagranego przez Antosia Wilka i „Ptasie radio” ,
wykonane przez Zuzię Dziatczyk. Wystąpili też: Julia Galas, Małgorzata Szyndler, Paweł Lekan i
Konrad Rudeński. Przy tak bogatym repertuarze wszyscy świetnie się bawili o czym świadczyły
gromkie brawa.
Konrad Rudeński
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Samorząd Uczniowski wybrany!
Zgodnie z tradycją PSM I st. w Kłodzku dn. 20 września br. odbyły się wybory do Rady
Samorządu Uczniowskiego poprzedzone wcześniejszym naborem kandydatów. Działając zgodnie z
regulaminem szkolnym wybraliśmy Radę w składzie:

Przewodniczący:
Zastępca przewod:
Sekretarz:
Skarbnik:

Konrad Rudeński
Amelia Lutosławska
Laura Knopp
Julia Topolanek

Członkowie zarządu:

Kinga Mąkowska
Julia Radziszewska
Mateusz Ślak
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„Gitara

już dawno wróciła z wakacji”

Powrotom dzieci z wakacji do szkoły towarzyszyła również gitara, co potwierdził kolejny
koncert klasowy pt. „Gitara już dawno wróciła z wakacji”, w wykonaniu uczniów p. Witolda
Kozakowskiego. Występom dzieci towarzyszyły piękne prace plastyczne pt. „Gitara moich marzeń”,
przygotowane przez pierwszoklasistów: Gabrielę Kozłowską, Wojciecha Kułaczkowskiego i Kornelię
Zawadzką.
Rok szkolny dopiero się rozpoczął a uczniowie klasy gitary już mogą poszczycić się ogromnym
sukcesem, ponieważ dwoje z nich: Lila Wyjadłowska i Jagoda Religa otrzymało stypendia Burmistrza
Kłodzka.
Z ogromną radością mogliśmy podziwiać utwór „ Libertango” w profesjonalnym wykonaniu
Jagody Religi z kl. V oraz „Bass Blues” i „Milonga” - bardzo uzdolnionej - Lili Wyjadłowskiej z kl.
III. Młodsi uczniowie z klasy drugiej i trzeciej zagrali utwory p. T. Stachak, takie jak „Berek”Sebastian Wachowicz, „Milonga” i „Mała etiuda” – Bartosz Węglowski, „Tango” - Małgorzata
Łapińska, „Berek”- Andrzej Śliwka, „Kowboj”- Antoni Rola.
Inne znane przeboje, które mogliśmy usłyszeć w wykonaniu uczniów, to: „Alleluja”- Hanna
Sawickia, kl. IV, „Time for Bossa” - Klaudia Cież, kl. VI , „Nothing Else Matters”- Maja Borcz, kl.
IV oraz „Romanze de Amor” – Weronika Bober, kl. II
Piękna muzyka połączona z rysunkami dzieci wprowadziła niezwykły nastrój i wywarła ogromne
wrażenie na zgromadzonych gości. Na każdym z takich występów można posłuchać rozmaitych
utworów, zobaczyć, jak ogromne postępy robią uczniowie i coraz lepiej potrafią sobie radzić z tremą.
Dzięki temu każdy z występujących może nabrać większej pewności siebie i ukazać w pełni swoją
ciężką pracę pod kierunkiem nauczyciela a także talenty, którymi może się poszczycić.
Klaudia Cież
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Międzynarodowy Dzień Muzyki
Już po raz 42 na całym świecie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Muzyki, który w
kalendarzu przypada na 1 października. Z tej okazji odbywają się liczne koncerty mające na celu
ukazać piękno muzyki i wypromować tych, którzy ją tworzą.
Nasza szkoła już od wielu lat włącza się w te obchody i również w tym roku zorganizowała koncert,
który odbył się w Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Tym razem mogliśmy podziwiać piękną muzykę
wiolonczelowo - klawesynową.
Na klawesynie zagrała dla nas p. Lilianna Stawarz, znana w Polsce i na całym świecie.
Uczestniczyła w licznych koncertach i festiwalach muzyki dawnej m.in. w Brukseli, Moskwie,
Nowym Jorku, Rzymie i Berlinie. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy posłuchać pięknej muzyki w
wykonaniu niezwykłej klawesynistki.
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Swoją obecnością zaszczycił nas również wiolonczelista – p. Ryszard Bednarczuk,
kompozytor, trzykrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, koncertmistrz
orkiestry Warszawskiej Opery Kameralnej.
Wykonawcy zagrali utwory J. S. Bacha, któremu koncert był poświęcony z okazji 500 – lecia
reformacji. Mogliśmy też usłyszeć utwory takich kompozytorów jak: Francois Couperin, czy Luigi
Bocherini.
Koncert zgromadził liczną publiczność wśród, której sporą grupę stanowili uczniowie naszej
szkoły. Skupienie i oklaski, którymi nagradzano artystów, świadczą o tym jak wielkie wrażenie
wywarła na zgromadzonych muzyka wiolonczelowo – klawesynowa.
Laura Knopp wspomina: „Na koncercie wykonawcy grali utwory J. S. Bacha, jednego z
najbardziej znanych kompozytorów świata. Pojawiły się między innymi: preludia, etiudy i muzyka
chorałowa w opracowaniu na wiolonczelę i klawesyn. Występ bardzo mi się spodobał, ponieważ sama
gram na wiolonczeli. Mój nauczyciel bardzo lubi utwory J. S. Bacha, więc zachęca nas, abyśmy je
grali.”
Inny uczeń z klasy wiolonczeli - Wojtek Opaliński zaobserwował, że p. Ryszard Bednarczuk
musiał włożyć wiele pracy w to, aby tak przepięknie grać i stwierdził, że „taki wykonawca, może być
wzorem do naśladowania”
Natomiast Konrad Rudeński, uczeń z klasy fortepianu, podzielił się z nami innymi
spostrzeżeniami: „Podobała mi się gra na klawesynie, ponieważ ma on unikatowe brzmienie. Mogłem
też zobaczyć, jak wygląda gra w wykonaniu profesjonalnego muzyka”.
Red. Pięciolinii
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Wywiady
Otwieramy stałą rubrykę w naszej gazetce, w której chcemy przeprowadzać wywiady z
przedstawicielami naszej społeczności szkolnej a także ze znamienitymi artystami, którzy często
u nas goszczą.
W naszym pierwszym wywiadzie zajmiemy się niezwykłym przypadkiem, jaki zaistniał w
naszej szkole. W nowym roku szkolnym 2017/2018 w gronie uczniów PSM I st. im. F. Chopina
w Kłodzku znalazły się trojaczki - 7-letnie dziewczynki: Karolina, Maja, Joanna.
Wywiad z nimi przeprowadzi…Julia Topolanek.
Julia: Od czego zaczęła się Wasza przygoda z muzyką?
Karolina: Od filharmonii w przedszkolu, tam pierwszy raz
miałyśmy styczność z nutami i nauczyłyśmy się
wielu piosenek.
Joanna: W domu mamy pianino, skrzypce i keyboard.
Maja: Spodobały mi się skrzypce i pani, która teraz nas
uczy.
Karolina: Zachwyciłam się muzyką w tej szkole, zrobiła
na mnie duże wrażenie.
Julia: Jakiej muzyki słuchacie?
Karolina: Lubię słuchać muzyki łagodnej
Maja: Lubię muzykę rockową.
Joanna: Lubię muzykę trochę szybką i trochę łagodną.
Maja: Mam swoją ulubioną piosenkę pt. „Biedronka”.
Joanna: Lubię śpiewać i grać utwór pt. „Jerzyk”.
Karolina: Lubię sama wymyślać piosenki.
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Julia: Czy w Waszej rodzinie ktoś gra na jakimś instrumencie lub śpiewa?
Karolina: Mój kuzyn Iwo uczył się grać na fortepianie a ja lubię bardzo śpiewać i chciałabym zostać
piosenkarką.
Julia: Czy macie jeszcze jakieś inne zainteresowania?
Karolina: Lubię pływanie i jazdę na nartach.
Maja i Karolina: Lubimy jazdę konną.
Maja: Lubię grać w piłkę nożną.
Julia: Czy występowałyście już na scenie?
Karolina: Występowałyśmy w przedstawieniu teatralnym pt. „Zając i jeż” w przedszkolu.
Joanna: Występowałam już tez tutaj w szkole i grałam utwór pt. „Żabka” na koncercie:
Wspomnienia z wakacji
Julia: Na jakich instrumentach chcecie się uczyć grać i dlaczego akurat na tych?
Karolina: Lubię bardzo grać na skrzypcach, są kolorowe i mają fajny kształt.
Maja: Lubię skrzypce i gitarę.
Joanna: Ja gram na pianinie.
Julia: Skąd dowiedziałyście się o naszej szkole?
Karolina i Maja: Zauważyłyśmy plakaty przechodząc obok szkoły i przeczytałyśmy informację
umieszczoną na stronie internetowej.
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Julia: Jakie są Wasze wrażenia z pierwszych dni w szkole? Czy podoba się Wam tutaj?
Karolina: Podobają mi się nuty i piosenki.
Maja: Mi się podoba moja pani – p. Krysia.
Joanna: Ja polubiłam też swoją panią – p. Elę.
Julia: Jak zachęciłybyście inne dzieci do nauki w szkole muzycznej?
Karolina: Przede wszystkim zachęciłabym wszystkich do muzyki.
Joanna: Jest bardzo fajnie są miłe panie, podoba się nam biblioteka.
Maja: Są tutaj ciekawe instrumenty i można poznać nuty.
Julia: Czy chciałybyście jeszcze coś dodać od siebie?
Karolina, Maja, Joanna: Bardzo podoba się nam szkoła muzyczna!

Książki z naszej biblioteki
Dydko odwiedza bibliotekę!
Poznaliście już panią „Muzykę”?
Około tygodnia temu, naszą bibliotekę odwiedził
Dydko, który zna ją doskonale. Zostawił w
bibliotece kilka książek o tym, jak on zaczął swoją
przyjaźń z „Muzyką” i nie tylko.
Jedną z niech jest „Dydko i Książka”. Mówi
ona o tym, jak powstała książka, gdzie możemy
ją znaleźć i dlaczego warto po nią sięgać.
Oprócz Dydka jest jeszcze Majka,
jego najlepsza przyjaciółka.

Niestety, nie mogę zdradzić Wam treści innych przygód
Dydka, ponieważ –tak jak dowiadujemy się w pierwszym
tomie pt. „Książka” - to dla was zadanie do wypełnienia:

Przyjdźcie do biblioteki !!!
!!! Poznajcie kolejne jego przygody !!!
Ja sama przeczytałam 2 części - mam nadzieję, że
pobijecie mój rekord, ponieważ w bibliotece jest ich
aż 5.Myślę, że przy następnej wizycie, kiedy przyjdę pomóc
w pracach naszego Samorządu Szkolnego, to
p. bibliotekarka przekaże mi dobrą wiadomość, że ktoś
bardziej zainteresował się książkami a zwłaszcza chciał
poznać Dydka i jego przygody.
Pozdrawiam i zapraszam do czytania gazetki!
Laura Knopp
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Rozrywka
Humor
Spotykają się dwaj muzycy jazzowi
i jeden mówi do drugiego:
- Wiesz wydałem płytę!
- Świetnie, a ile sprzedałeś?
- Eee, niewiele - dom, samochód...
–Jaka jest różnica między
słoniem a fortepianem?
– Fortepian da się zasłonić,
ale słonia nie da się zafortepianić.

Zagadki
Ma trzy nogi - nie do biegania.
Ma klawisze - nie do pisania.
Ma pedał - nie do gazu.
Gdy zagra, poznasz go od razu.
Błyszczy pięknie cała,
gustuje w hejnałach.
Na koncertach gra:
tra ta ta ta ta.
Mają cztery struny,
gdy użyjesz smyka,
rozlegnie się wokół
wspaniała muzyka.
Okrągły, brzuchaty,
wśród zabawek leży.
Zależy mu na tym,
by w niego uderzyć.

Stopka redakcyjna:
Redaguje zespół w składzie:
Laura Knopp, Kinga Mąkowska, Julia Topolanek,
Konrad Rudeński, Mateusz Ślak, Klaudia Cież
Opiekun redakcji:
Iwona Sonka

7

