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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom i Uczniom
Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
im. F. Chopina w Kłodzku
Najpiękniejszych
Świąt Bożego Narodzenia
wypełnionych zapachem
świątecznych wypieków,
nutą wspólnie śpiewanej kolędy,
ciepłem kochających serc,
pokojem i radością!
Red. Pięciolinii

Pięciolinia

Wydarzenia z życia szkoły
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
I PASOWANIE NA UCZNIA PSM I ST W KŁODZKU
13 października br. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej
okazji odbył się u nas koncert poświęcony Dyrekcji, nauczycielom i wszystkim
pracownikom szkoły, który połączony został z Uroczystością Pasowania na ucznia PSM I st.
Była to wspaniała okazja do tego, aby uczniowie ze starszych klas mogli zaprezentować
swoje umiejętności Gronu Pedagogicznemu oraz swoim młodszym kolegom i koleżankom,
którzy dopiero rozpoczęli naukę w naszej szkole. Głównymi koordynatorami koncertu byli:
p. Bożena Adamska i p. Anna Bartkiewicz – Brzozowska.
W obchody Dnia Nauczyciela włączył się również Samorząd Uczniowski, którego
przedstawiciele złożyli uroczyście życzenia Dyrekcji, wszystkim nauczycielom oraz
pracownikom szkoły i wręczyli im róże własnoręcznie wykonane przez siebie laurki.

Fot. Red. Pięciolinii.

Po „bogatej uczcie muzycznej” pierwszoklasiści zostali uroczyście włączeni w szeregi
naszej szkoły i otrzymali imienne Akty Pasowania na Ucznia. Cieszymy się, że kolejne
pokolenia dzieci i młodzieży chcą uczyć się w naszej szkole i życzymy im samych szóstek!
Konrad Rudeński
Red. Pięciolinii
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„JUŻ JESIEŃ”
W naszej szkole zawitała jesień odkrywając bogactwo swoich barw nie tylko w
przyrodzie, ale również w muzyce, której mogliśmy posłuchać 26 października br. podczas
koncertu uczniów klas fortepianu p. Elżbiety Malinowskiej i p. Joanny Kocyan.
Uczniowie zaprezentowali przygotowane przez siebie utwory w pięknej scenerii, która
jest niepowtarzalna o tej porze roku. W dekoracji pojawiły się m.in. kolorowe liście, grzyby,
dynia, arbuz, jeż, wiewiórka, lampiony a nawet strach na wróble. Niezwykły klimat jesienny
zapewnili nam nauczyciele, którzy zorganizowali koncert a także uczniowie i ich rodzice.
Wykonanie niektórych elementów dekoracji było bardzo pracochłonne, czego przykładem
była piękna wiewiórka, która została zrobiona z wyjątkowych materiałów takich jak: kasza
gryczana, liście, płatki owsiane, orzechy i żołędzie.
Na tle tych niezwykłych eksponatów wyjątkowo pięknie zabrzmiały utwory młodych
wykonawców. W jesienny nastrój wprowadzały nas dzieci młodsze i starsze.
Najmłodsza uczennica Joanna Wójcik zagrała znane hity:„Krasnoludki” i „”Stary
farmer”. Natomiast z innym znanym utworem „Mało nas do pieczenia chleba” wystąpił
Błażej Sobczyk. Mogliśmy też usłyszeć utwory M. Nevina „Mini Balladę” w wykonaniu
Zuzanny Dziatczyk i „Little Czardasz”, którego zagrał Paweł Lekan. Z „Lamentem” C.
Rollin wystąpił Wojtek Walasek a „Tarantelę” zagrali: Małgorzata Szyndler i Konrad
Rudeński. Podczas koncertu wystąpił też duet: Julia Gawlas i Kacper Jacukowicz z
utworami: „Marsz Szkocki”A. Rowley i „Walc” F. Schuberta.

Fot. Red. Pięciolinii.
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Podczas koncertu nauczycielki: p. Elżbieta Malinowska i p. Joanna Kocyan w formie
zabawy przeprowadzały mini test sprawdzający skupienie uczniów i umożliwiający
ćwiczenie ich pamięci.
Ponadto wyłonieni zostali liderzy – uczniowie, którzy najlepiej zagrali na koncercie.
Wyróżnieni zostali: Antoni Wilk z utworami: „Taniec” L. Bas i „Sonatina” J. Garścia
(z kl. I – III ) i Maja Sawicka, która zagrała Balladę J. F. Burgmuller oraz Belzzing Bee
M. Nevin (z klas IV – VI).
Bogaty repertuar, zastosowanie wielu metod i środków dydaktycznych, połączenie
różnych dziedzin nauki i sztuki podczas koncertu wzbudziły wielkie zainteresowanie wśród
dzieci i zgromadzonej publiczności.
Konrad Rudeński
Red. Pięciolinii

DUETY
W miesiącu listopadzie uczniowie z naszej szkoły mogli wykazać się swoimi
uzdolnieniami grając w duetach.
9 listopada wystąpili uczniowie z klasy skrzypiec i wiolonczeli p. Tadeusza
Wachowskiego i p. Zbigniewa Szuby z akompaniamentem p. Elżbiety Malinowskiej.
Na rozpoczęcie koncertu zabrzmiała na skrzypcach „Melodia Stary Mc Donald” w
wykonaniu najmłodszego uczestnika: Franciszka Roli. Następnie w parach zaprezentowali
się m.in.: Maria Zawadzka i Kornel Bartlewski, którzy zagrali na wiolonczeli utwór J. M.
Leclerca pt. „Tamburin”. Kolejny duet to: Julia Rosiennik i Michał Piłasiewicz, którzy
wykonali na skrzypcach „Arię z Kantaty chłopskiej” J. S. Bacha.
Następnie pojawiły się wiolonczele i „Rondo” I. J. Pleyel, w pięknym wykonaniu
uczennic: Laury Knopp i Amelii Lutosławskiej. Po nich usłyszeliśmy na skrzypcach „Duet
nr 3 op 14” B. Compagnoli w wykonaniu Kingi Pieróg i Marcela Łabowicza. Następny duet
tym razem wiolonczelowy to: Wojciech Opaliński i Maria Zawadzka, którzy wykonali
„Etiudę nr 1” D. Popiera.
Niektórzy uczniowie występowali w duecie z nauczycielem, m.in.: Bartosz
Wawrzyniak i Agnieszka Bojczuk. Na zakończenie pojawiło się też trio: Marcel Łabowicz,
Bartosz Wawrzyniak i Agnieszka Bojczuk a uczniom akompaniowała p. Elżbieta
Malinowska. W ich wykonaniu mogliśmy usłyszeć wiązanki melodii żołnierskich, które
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szczególnie wyjątkowo zabrzmiały w kontekście zbliżającego się Święta Odzyskania
Niepodległości przez Polskę.

Fot. Red.
Pięciolinii.

Piękno wykonywanych utworów dodatkowo podkreślały wiersze odczytywane przez
prowadzącego p. Tadeusza Wachowskiego. Publiczność chętnie oklaskiwała występujących
uczniów.
Amelia Lutosławska

Koncert klasy skrzypiec p. Danuty Wolnomiejskiej i p. Krystyny Ślęzak
z akompaniamentem p. Elżbiety Malinowskiej
17 listopada w sali koncertowej naszej szkoły zabrzmiały duety skrzypcowe uczniów
z klas I-VI p. Danuty Wolnomiejskiej i p. Krystyny Ślęzak.
Na rozpoczęcie koncertu wystąpiły najmłodsze uczennice z kl I : Maja i Karolina
Wójcik, które zagrały „Down up, In flight” K. i D. Blackwell. Następnie mogliśmy usłyszeć
„Pajacyka”A. Cofalika i „Off to Paris” K. i D. Blackwell w wykonaniu Edyty Bogdan z kl.
I a także utwory: „Stary Mc Donald” (opr. A. Cofalika) i „In the groove” K. i D. Blackwell,
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które zagrała Jagna Schulz z kl. I. Dziewczynki dopiero rozpoczęły swoją naukę w szkole
muzycznej a już mogły zaprezentować się na scenie.
W bajkowy klimat utworu E. Griega „W grocie Króla Gór” przenieśliśmy się podczas
występu Aleksandry Pączki z kl. IV, Julii Warachim również z kl. IV i Zofii Zawady –
Budny z kl. II. Natomiast w taneczne rytmy wprowadziły nas: Dominika Olkiewicz, z kl VI i
Katarzyna Ferenz, z kl. III. Starsze uczennice: Karolina Żychowska z kl. VI i Zuzanna Denys
z kl. IV (cyklu 4 – letniego) zaprezentowały w pięknym stylu „Koncert a – moll na dwoje
skrzypiec” cz. I - A. Vivaldiego.
Na zakończenie koncertu swoją grą i pięknym strojem oczarowały nas uczennice:
Marcelina Staniów z kl. VI i Julia Topolanek z kl. IV, które zagrały dwa utwory pt. „Piotruś
i wilk” S. Prokofiewa oraz „Taniec słowiański” A. Dworaka.
Miłym akcentem, podsumowującym wszystkie występy, było krótkie przemówienie
Pani Dyrektor Małgorzaty Panek – Kiszczak, która pogratulowała uczniom i ich
nauczycielom, a także przypomniała wszystkim, że trwają przygotowania do przesłuchań
półrocznych.
Uśmiechy na twarzy wszystkich uczestników podczas sesji zdjęciowej świadczą o
świetnej atmosferze, która panowała podczas koncertu. Cieszymy się z możliwości
zaprezentowania swoich umiejętności i zabieramy się do dalszej pracy!
Karolina Żychowska, Marcelina Staniów

Fot. Red. Pięciolinii.
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AUDYCJE MUZYCZNE – „ZŁOTA PIĘCIOLINIA”
Uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje talenty muzyczne, ale także dzielą się nimi z
młodszymi kolegami i koleżankami, którzy również mogą pójść ich śladami.
Każdego roku nasza szkoła wychodzi naprzeciw kolejnym pokoleniom dzieci z
Kłodzka i okolic organizując dla nich audycje muzyczne. W to niezwykłe przedsięwzięcie
angażują się nauczyciele z naszej szkoły, którzy razem ze swoimi uczniami ukazują piękno
muzyki, pomagają poznać dzieciom różne instrumenty i w ten sposób rozbudzają w nich
zainteresowania muzyczne.
Poprosiliśmy uczniów biorących udział w audycjach muzycznych, które odbyły się 16
listopada, aby podzielili się z nami swoimi opiniami na ten temat. Oto wypowiedzi
niektórych z nich.
„Grałem na akordeonie podczas audycji, którą prowadziła p. Lilianna Stopka. Na tym
samym instrumencie grał jeszcze Jakub Ferenz. Wystąpiła też Katarzyna Ferenz grająca na
skrzypcach. W audycji uczestniczyły dzieci z Przedszkola nr 1 z Kłodzka oraz z Przedszkola
Gminnego, z Szalejowa Dolnego. W przerwach między występami pani nauczycielka
zadawała maluchom różne pytania, które dotyczyły m.in. powstawania dźwięków oraz
budowy instrumentów. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem słuchały muzyki i chętnie
włączały się w pogadankę. Uważam, że dzięki takim spotkaniom dzieci mogą poznać różne
instrumenty i dowiedzieć się wielu informacji o szkole muzycznej”.
Oskar Gałęski
„Według mnie dzieci poprzez udział w audycjach muzycznych mogą wiele się nauczyć
na temat muzyki i poznać różne instrumenty. Ja sam kiedyś uczestniczyłem w takich
audycjach i wówczas spodobał mi się akordeon, dlatego teraz uczę się grać w szkole
muzycznej właśnie na tym instrumencie”.
Jakub Ferenz
„Podobała mi się pogadanka, którą prowadziła z dziećmi pani Lilianna Stopka.
Przedszkolaki nie tylko dowiedziały się ciekawych informacji na temat prezentowanych
instrumentów, ale mogły je również zobaczyć z bliska i dotknąć. Myślę, że taka „żywa lekcja
muzyki” ma wielkie znaczenie dla dzieci, ponieważ od tego może się rozpocząć ich przygoda
z muzyką. Przykładem jest moja koleżanka, która po udziale w takich audycjach
zdecydowała się zapisać do szkoły muzycznej.”
Katarzyna Ferenz
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Koncert uczniów klasy fortepiany p. Angelikmi Rembowieckiej
24 listopada odbył się w naszej szkole kolejny koncert, tym razem uczniów klasy
fortepianu p. Angeliki Rembowieckiej. Miał on szczególny charakter, ponieważ nie tylko
usłyszeliśmy piękne utwory grane przez wykonawców, ale mogliśmy też dowiedzieć się
więcej o nich samych. A wszystko za sprawą dwóch uczniów: Karola Bętkowskiego i Jana
Sadko, którzy na zmianę przed każdym występem zapowiadali wykonawców przedstawiając
również ich hobby i zainteresowania.
Jako pierwsza wystąpiła Dominika Olkiewicz z utworem „Czas na dżez”, grająca na
dodatkowym fortepianie a na co dzień skrzypaczka. Dowiedzieliśmy się, że ma ona szerokie
zainteresowania zarówno sportowe, podróżnicze jak i taneczne. Kolejnym wykonawcą był
Mateusz Olkiewicz, który zagrał „Meryli”, „Wróbelka” i „Krasnoludki”. Podobnie jak
jego siostra lubi on podróże i sport, poza tym uwielbia kino. Następna pojawiła się na scenie
pasjonatka malowania, pływania i siatkówki – Matylda Hulboj, akordeonistka, która
pierwszy rok zagrała na fortepianie dodatkowym. Usłyszeliśmy w jej wykonaniu 3 utwory:
„Miłosny temat z serialu telewizyjnego”, „W moich marzeniach”, „Giga dżez”.
Z innym repertuarem wystąpił Miłosz Deptała, a mianowicie zagrał: „Sonatinę Baletto”,
„Pierwszą kadrową” i „Zabawę w deszczowy dzień”. Jego pasje to: biatlon, pływanie, piłka
nożna, teatr i gry komputerowe. Następną wykonawczynią była właścicielka chomika Natalia Bosak, która lubi chodzić na spacery i czytać książki a zaprezentowała na scenie
„Sonatinę”. Kolejny utwór, który usłyszeliśmy, to: „Odpocznij sobie”, wykonany przez
Marię Babińską, saksofonistkę, grającą pierwszy rok na fortepianie dodatkowym. Wykazuje
ona zainteresowania matematyczne i w tej dziedzinie osiągnęła już nawet sukces zajmując 3
miejsce w konkursie matematycznym orgami. Następną wykonawczynią była Patrycja
Sztajer, pasjonatka lekkoatletyki i baletu a na scenie zagrała ona dwa utwory: „Żniwiarze” i
„Kolekcja motyli”. Kolejne utwory, które zabrzmiały na fortepianie - to: „Wariacje” i
„Walc” F. Chopina a wykonał je Jakub Gach, który uwielbia muzykę.
Na zakończenie koncertu zagrali uczniowie pełniący funkcję prezenterów. Najpierw
wystąpił Karol Bętkowski – pasjonata gier komputerowych, dżampingu i piłki nożnej, który
zagrał 3 utwory: „Rondo”, „Etiudę” i „Gaik” W. Lutosławskiego. Po nim usłyszeliśmy
ostatniego wykonawcę – Jana Sadko, który zaprezentował dwa utwory: „Etiudę” i „Radość
dla Ewy Weberowej”.
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Podsumowując koncert przytoczymy wypowiedzi uczniów, którzy najbardziej
zaangażowali się w jego prowadzenie i pięknie odnaleźli się w tej roli. Mamy nadzieję, że
ich ukryte talenty dziennikarskie wykorzystamy jeszcze nieraz w naszej gazetce szkolnej.

Fot. Red. Pięciolinii.

Relacja Karola Bętkowskiego:
„ Koncert mojej pani Angeliki Rembowieckiej odbył się w ciepłej i rodzinnej
atmosferze. Pojawiły się utwory zarówno klasyczne jak i współczesne. Myślę, że publiczności
mógł spodobać się niezwykły klimat, jaki panował na koncercie a także bogaty repertuar. Ja
sam czułem się wyróżniony, że mogłem wystąpić w roli prowadzącego. W ten sposób mogę
oswoić się ze sceną, przezwyciężyć tremę i lepiej przygotować się do egzaminu”.
Wypowiedź Jana Sadko:
„Podczas koncertu uczniowie z naszej klasy mogli zaprezentować swoje umiejętności.
Był to dla nich swoistego rodzaju trening przed przesłuchaniami a także mobilizacja do
pracy i częstych ćwiczeń. Podobało mi się, że podczas koncertu dowiedzieliśmy się o
zainteresowaniach i hobby poszczególnych uczniów, ponieważ w ten sposób mogliśmy się
bliżej poznać i dzięki temu wytworzył się taki ciepły klimat sprzyjający występom. Myślę, że
koncerty uczniów p. Angielki Rembowieckiej są wyjątkowe, ponieważ moja nauczycielka ma
świetne pomysły i każdy uczeń jest przez panią zauważony. Ja sam po raz pierwszy
zapowiadałem wykonawców i było to dla mnie duże wyzwanie, ponieważ czułem ogromną
odpowiedzialność za właściwy przebieg koncertu.”
Red. Pięciolinii.
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Koncert klasy p. Witolda Kozakowskiego i p. Małgorzaty Panek - Kiszczak
pt. "Gitara w barwach jesieni"
1 grudzień br. dostarczył nam wielu wrażeń, ponieważ odbyły się w tym dniu dwa
piękne koncerty. Jednym z nich był koncert klasy p. Witolda Kozakowskiego i p.
Małgorzaty Panek – Kiszczak pt. „Gitara w barwach jesieni”.
Z

prawdziwą

przyjemnością

mogliśmy

wysłuchać

bogatego

repertuaru

doświadczonych gitarzystów a także tych, którzy dopiero niedawno rozpoczęli swoją naukę
w szkole. Pierwszaki zaskoczyły nas swoimi umiejętnościami, zdobytymi w tak krótkim
czasie, co świadczy o ich bardzo dobrym przygotowaniu. Natomiast starsi uczniowie mogli
wykazać się znakomitą grą oraz podzielić się swoimi doświadczeniami z młodszymi
kolegami i koleżankami.

Fot. Red. Pięciolinii.

Wielu z występujących mogło poszczycić się ogromnymi sukcesami, które osiągnęli
w ostatnim czasie. Wśród nich szczególnie wyróżniły się tegoroczne stypendystki zarówno
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miasta Kłodzka, jak i Stronia Śląskiego, które zagrały w niezwykłym duecie: Jagoda Religa i
Hanna Sawicka. Mogliśmy również usłyszeć „Mazurek Etouffee”, którego wykonawczyni
Lila Wyjadłowska, również stypendystka, zajęła III miejsce w konkursie: „Ludowe
inspiracje”, w Strzelinie. Podczas koncertu zabrzmiały utwory znamienitych kompozytorów,
takich jak: L. Brouwer, M. Carcassi, J. Lenon & P McCartney, W. Lutosławski, T. Stachak.

Fot. Red. Pięciolinii.

Niezwykłą ucztą dla fanów muzyki gitarowej był występ Bystrzyckiego Kwartetu
Gitarowego, który gościł u nas, składającego się częściowo z absolwentów naszej szkoły.
Lila Wyjadłowska

Koncert klasy fletu p. Bożeny Adamskiej i klasy trąbki p. Jana Ostapowicza
pt. "Z flecikiem i trąbeczką"
Nasza szkoła przywitała grudzień kolejnym koncertem - klasy fletu p. Bożeny
Adamskiej i klasy trąbki p. J. Ostapowicza. Akompaniatorkami były: p. Joanna Kocyan i p.
A. Rembowiecka. Można było wysłuchać dowolne utwory współczesne jak i klasyczne z
różnych stron świata, takich kompozytorów jak: G. Engels, S. Moniuszko, F. Schubert, G.
Meunier, W. A. Mozart, K. Schoenberg, J. Offenbach, N. Bakłanow, D. Szostakowicz.
Koncert urozmaicony był wypowiedziami p. Bożeny Adamskiej, która zapowiadała
występy uczniów. Chociaż niektórym wykonawcom zdarzyły się małe potknięcia na scenie,
to jednak wszyscy starali się wypaść jak najlepiej. Usłyszeliśmy na zakończenie od Pani
Dyrektor Małgorzaty Panek – Kiszczak, że podczas koncertu „nie było złego wykonawcy”.
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Fot. Red. Pięciolinii.

Wielkie poruszenie wśród publiczności wywołało pojawienie się na scenie ostatnich
wykonawców: tria trąbek i kwartetu fletowego. Absolwenci naszej szkoły: Andrzej Puć i
Konstanty Łukasiewicz oraz uczeń obecnej kl. III - Mateusz Ślak zagrali „Balladę”.
Natomiast na flecie usłyszeliśmy dwa utwory: „Słodką godzinę” i „Intradę” w wykonaniu
uczennic naszej szkoły: Weroniki Leś, Kingi Mąkowskiej, Magdaleny Dworzańskiej oraz
Zuzanny Hes.
Kinga Mąkowska

Koncert klasy klarnetu p. Przemysława Polaka i saksofonu p. Katarzyny
Brzeskiej – Krawczyń
Liczne koncerty w naszej szkole z udziałem różnych instrumentów, które odbywają
się przez cały rok szkolny ukazują, że uczniowie nieustannie ćwiczą i podejmują żmudną
pracę a także oswajają się z występami na scenie.
Następnymi wykonawcami, którzy próbowali swoich sił na scenie i mogli
zaprezentować swoje umiejętności byli uczniowie z klasy klarnetu p. Przemysława Polaka i
saksofonu p. Katarzyny Brzeskiej – Krawczyk.
Na klarnecie zagrali m.in. uczniowie z klasy I: Oliwia Gurzęda, która wystąpiła z
utworem „Din, Don” R. Mauza oraz Julian Bereza - z utworem „Oh, Suzanna”. Z klas II
wysłuchaliśmy utworu: „Wir sind zwei Musikanten”, R. Mauza w zaprezentowanego przez
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Matyldę Miękisiak. Julia Kopytkowska zagrała utwór „Remember” H. Botka a Amelia
Rymarz wystąpiła z utworem „Zegar dziadunia” I. Wyczyńskiego. Starsi uczniowie:
Krzysztof Babiński, z kl. III i Kamil Bednarczyk, z kl. IV, zagrali m.in. utwory francuskie:
„Petite Anche” i „Petite Koncert”.
Wśród saksofonistów, którzy wystąpili na tym koncercie znaleźli się: Liwia Strzelec,
Piotr Bodzek, Michał Karpiński, Maria Babińska, Jakub Golec i Nikola Handel. W ich
repertuarze pojawiły się następujące utwory: „Straingers In the Night”, B. Kaemferta,
„Promenade en Roller”, „En Bateau sur le Missisipi”, A. Ghidoni, „Koncert dla
Astronauty”, M. Fische oraz „Suite Breve” D. Milhaud, „L'Eléphant et la Pompee”, A.
Krepin.
Koncert był świetną okazją do zaprezentowania swoich postępów w pracy, którą
podjęliśmy od początku roku szkolnego. Takie występy przed publicznością dają poczucie
radości z możliwości dzielenia się swoimi umiejętnościami z innymi. Dzięki temu starsi
uczniowie mogli podzielić się swoimi doświadczeniami z młod1,szymi kolegami i
koleżankami. Duży podziw wśród publiczności wzbudziły również występy pierwszaków,
którzy potrafili już zagrać i to z akompaniamentem.
Każdy koncert to krok naprzód w naszej edukacji muzycznej!
Saksofonistka- pseud. Gabrysia

Fot. Red. Pięciolinii.
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Małymi krokami zbliża się koniec I semestru a przed nami przesłuchania półroczne,
które wymagają od nas wiele wysiłku i zaangażowania. Jednak czeka nas również piękny
okres świąteczny i wspólna Szkolna Wigilia. Próby do niej już trwają, o czym świadczą
odgłosy kolęd dobiegające z sal lekcyjnych. Pozostaje nam zanucić słowa kolędy:
„Pójdźmy wszyscy do stajenki…”
Redakcja Pięciolinii

Wywiady
W kolejnym numerze gazetki szkolnej jest nam niezmiernie miło gościć
Lilę Wyjadłowską, uczennicę klasy gitary p. Witolda Kozakowskiego.
Wywiad przeprowadziła Julia Topolanek
J: Ile lat uczysz się już w naszej szkole?
L: Jestem już w III klasie szkoły muzycznej.
J: Co wpłynęło na to, że zdecydowałaś się zapisać do szkoły muzycznej?
L: Już od przedszkola lubiłam występować
na scenie i brałam udział w różnych konkursach
recytatorskich i muzycznych. Potem była
Estrada Dziecięca a następna - szkoła muzyczna.
J: Dlaczego postanowiłaś grać na gitarze?
L: W domu miałam małe ukulele, które
prababcia kupiła dla mojej mamy i bardzo
lubiłam na nich grać. Myślałam, że to jest
gitara i tak się zaczęła moja przygoda z tym
instrumentem. Chciałam się też dowiedzieć,
jak się stroi gitarę i jak się na niej gra.
Podobało mi się brzmienie tego instrumentu.
J: Czy masz jakiś swój ulubiony utwór?
Fot. Red. Pięciolinii.
L: W I kl. najbardziej lubiłam utwór
„Nad strumieniem” T. Stachak, ponieważ bardzo spodobał mi się jego dźwięk

wyciszający i uspokajający. Natomiast teraz mój ulubiony utwór to „Mazurek Etouffee”.
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Składa się on z 3 części, najpierw jest wesoły, potem spokojniejszy i znów wesoły.
Zawiera w sobie wiele różnorodności i nawiązuje do inspiracji ludowych.
J: Mimo młodego wieku osiągnęłaś już tak wiele sukcesów, czy chciałabyś opowiedzieć nam
o nich?
L: Pierwszy sukces odniosłam na konkursie w Oleśnicy, w kl. I i zajęłam wtedy III miejsce,
zagrałam utwór„Nad strumieniem” i „Arpegiową Melodię” p. T. Stachak. W kl. II
startowałam w konkursie kolędowym w Bystrzycy Kłodzkiej i zajęłam II miejsce.
Zagrałam „Mizerna cicha” i „Dzisiaj w Betlejem”. Następnie w Koszalinie na konkursie –
Hity na gitarze, otrzymałam wyróżnienie za utwory „Mamaja” i „Ragtime”. W Oleśnicy,
(też w kl. II)otrzymałam wyróżnienie. We wrześniu tego roku otrzymałam stypendium
artystyczne za osiągnięcia w poprzednim r. szk. 2016/17. Jeśli chodzi o ten rok szkolny –
to 18 listopada brałam udział w konkursie „Ludowe inspiracje” w Srzelinie, na którym
zajęłam III miejsce.
J: Jakie masz wrażenia z ostatniego konkursu, w którym brałaś udział?
L: Czułam się swobodnie na scenie pomimo wysokiego poziomu i wielu uczestników
grających na różnych instrumentach. Zagrałam „Mazurek Etouffee” i ”Mironga”. Na
początku myślałam, że członkowie jury grają na różnych instrumentach, jednak okazało
się, że tylko p. dr Jakub Niedoborek z Lublina grał na gitarze a pozostałe panie oceniały
jaki prezentowałam wyraz artystyczny, dobór repertuaru oraz technikę gry. Były to: prof.
dr hab. Anna Waluta z Akademii Muzycznej w Katowicach, Julita Gonzalez Springer,
wybitna śpiewaczka pochodząca z Meksyku.
J: Czy oprócz muzyki interesujesz się czymś jeszcze?
L: Interesuję się bardzo j. angielskim, startowałam tez w wielu konkursach w szkole.
Fascynują mnie również: przyroda i zwierzęta. Mam nawet pieska.
J: Jak udaje Ci się znaleźć na to wszystko czas?
L: Muszę wiele zajęć sobie zaplanować. Pomagają mi w tym bardzo rodzice. Mam też dobry
kontakt z moim nauczycielem, p. Witoldem Kozakowskim, który zaraził mnie swoja pasją
do muzyki. Bardzo lubię również wyzwania i jestem uparta w dążeniu do celu.
J: Jakie wskazówki udzieliłabyś innym uczniom, aby ich praca przynosiła podobne efekty?
L: Poradziłabym, aby się nie zniechęcali jak coś im nie wychodzi, bo ja też nie zawsze
wygrywałam, jednak się nie poddawałam. Trzeba też być konsekwentnym w dążeniu do
celu i realizować swoje marzenia!
J: Gratuluję i życzę dalszych sukcesów!
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Książki z naszej biblioteki
Witam! Kojarzycie opis książki o przygodach Dydka? Podobało się Wam? Na
recenzje (nie tylko opisu, ale książki i całej gazetki) czeka pani bibliotekarka. Ja, Gratka
tymczasem mam dla was nową książkę, pt. ,, Jak dżdżownica Akolada o Muzyce opowiada”.
Jak widzicie, nie tylko Dydko, zna już p. Muzykę. Jest też (prawdopodobnie trochę starsza)
dżdżownica Akolada, która wam o Niej opowie! Nie każdy potrafi zrozumieć trudny, jak
zarazem piękny język Muzyki. W tej książce
znajdziecie opisane części muzyki i miejsca, w
których możecie ją znaleźć wierszem. Mi bardzo
dobrze czytało się tę książkę - to nauka
przez przyjemność. Czytając ją będziecie śmiać się,
ale i uczyć. Przypomnę iż takim oto sposobem
najlepiej
Przyswajamy nowo poznane informacje.
Czekam na was w bibliotece!

Fot. Red. Pięciolinii.

Mól książkowy- Gratka

Witam! To ja, - Gratka. Chciałabym przedstawić Wam książkę, która pod względem
zawartości bardzo mnie zaciekawiła. Piszę do Was, iż bardzo smakowicie ona wygląda.
Mam zamiar ją zjeść, chociaż dogadałam się z panią bibliotekarką, że jeżeli jej do końca
lutego nikt nie wypożyczy, to po prostu ją zjem, lub nadgryzę. Jest to książka z piosenkami
dla dzieci (oczywiście zimowymi) z cyklu Cztery Pory Roku. Nawet, jeśli nie za dobrze
grasz na fortepianie- nie martw się! Przy każdym utworze znajduje się notka techniczna
dotycząca grania danego utworu. Znajdziecie w niej również:
- klawiaturę – która ułatwi Wam zapisywanie i odczytywanie nut,
- teksty - przy każdej melodii znajduje się tekst.
Dobrze! Więc ja dokańczam ciastko, dopijam kawę, i mam nadzieję, że kiedy znów
odwiedzę naszą p. bibliotekarkę, dowiem się od Niej czegoś więcej 
Mól książkowy- Gratka
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Rozrywka
Humor
Jasiu pyta nauczyciela muzyki:
- Czy muzyka ma coś wspólnego z przyrodą?
Nauczyciel odpowiada:
- Nie.
Jasiu na to:
- To dlaczego pan ciągle powtarza na lekcji fa-so-la?
Przychodzi Hania do domu a mam pyta się jej:
- Co ciekawego słychać w szkole?
Córka odpowiada:
- Dzisiaj mieliśmy matematykę zamiast muzyki.
Mama pyta:
- Dlaczego?
Hania odpowiada:
- Pani tłumaczyła nam, co dają nam
dwie półnuty, ćwierćnuty i ósemki.
Zosia mówi do taty:
- Dzisiaj w szkole mieliśmy język niemiecki.
Tato na to:
- Przecież uczycie się tylko języka angielskiego.
Zosia na to:
- Tak, ale na muzyce poznawaliśmy
Mozarta, Haydna i Beethovena.

Krzyżówka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jedna z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na człowieka.
Instrument muzyczny.
„Przybieżeli do ……………………… pasterze”.
Przedstawienie z okazji Świat Bożego Narodzenia.
Złożyli je trzej królowie.
Pod nią prezenty.

Redaguje zespół w składzie: Laura Knopp, Kinga Mąkowska, Julia Topolanek, Konrad Rudeński, Amelia Lutosławska, Lila
Wyjadłowska, Karolina Żychowska, Marcelina Staniów, Jan Sadko, Karol Bętkowski,
Opiekun redakcji:
Iwona Sonka
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