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ŚWIĘTO KOBIET
Dzisiaj dzień piękny, uroczysty!
Taki dzień raz się w roku zdarza,
Gdy 8 marca z gwarem wiosny
wytryśnie z kartek kalendarza.
Tak, to wspaniałe, wielkie święto,
Więc śpieszą chłopcy i panowie
Z bukietem życzeń w barwach kwiatów
- Uśmiechnąć się do Wszystkich Kobiet!
Ryszard Przymus



Z okazji Dnia Kobiet
Wszystkim Paniom z naszej szkoły
składamy życzenia:
Niech zawsze uśmiech
na twarzy Waszej gości!
A każdy dzień
Wypełni się NUTĄ słodkości!
Red. Pięciolinii

Pięciolinia

Wydarzenia z życia szkoły
„Niech Gwiazdka zabłyśnie”
Dnia 22 grudnia 2018 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Kłodzku tradycyjnie,
jak co roku, odbyła się Szkolna Wigilia połączona z uroczystym koncertem kolęd. W
niezwykłym klimacie świątecznym, przy pięknej choince zgromadziła się liczna
publiczność, która mogła posłuchać kolęd polskich i innych narodów w wykonaniu naszych
uczniów.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością dwaj goście specjalni. Jeden z nich to
Sigmund Lindner, Dyrektor artystyczny i muzyczny Sillesian Jazz Orchestra, światowej
sławy dyrygent i instrumentalista. Drugi gość to Marek Mazurkiewicz, Dyrektor Kłodzkiego
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji.

Wigilia szkolna. Fot. Red. Pięciolinii

W świąteczny nastrój wprowadził nas utwór pt. „Dzień jeden w roku” zaśpiewany
przez chór szkolny pod kierunkiem Władysława Zakrzewskiego. Na scenie występowali
soliści oraz zespoły kameralne w rozmaitych aranżacjach i opracowaniach kolęd a także
melodii świątecznych. Usłyszeliśmy m.in. kolędę
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„Z Narodzenia Pana” w wykonaniu Julii Warachim na skrzypcach i Leny Wióry na
fortepianie. Na gitarze zabrzmiała kolęda „Przybieżeli do Betlejem pasterze” zagrana przez
Hannę Sawicką, „Mędrcy świata” w wykonaniu Lili Wyjadłowskiej, „Gore Gwiazda
Jezusowi”, którą zagrała Weronika Bober oraz „Mizerna cicha” w wykonaniu Jagody
Religii. Na fortepianie usłyszeliśmy znane kolędy: „Wesołą Nowinę”, którą zagrała Zuzanna
Dziatczyk, „Północ już była” w wykonaniu Małgorzaty Szyndler oraz „W dzień Bożego
Narodzenia” Jakuba Gacha. Natomiast w duecie fortepianowym z kolędą: „Mędrcy świata”
wystąpili: Karol Bętkowski i Jakub Sadko. Mogliśmy również zachwycić się pięknym
wykonaniem kolęd: „Jezus Malusieńki” i „Na kondrackiej Hali” w duecie wiolonczelowym:
Laury Knopp i Wojciecha Opalińskiego.
Duże poruszenie wśród zgromadzonej publiczności wywołały trąbki, ponieważ
zabrzmiały zarówno w duecie jak i w zespole, który reprezentowali: Andrzej Puć, Konstanty
Łukasiewicz, Jakub Sadko, Mateusz Spyra, Mateusz Ślak, Mateusza Lasek i Jacek
Opaliński. Nie zabrakło również zespołu smyczkowego, który przeniósł nas w aurę zimową
utworem: „Dzwonią dzwonki sań” a w jego skład weszli: Kinga Pieróg, Marcel Łabowicz i
Bartosz Wawrzyniak.
W bogatym repertuarze, który przygotowała dla nas na tę wyjątkową uroczystość pani
Joanna Kocyan, pojawiły się rozmaite kolędy, te bardziej i mniej znane a wśród nich na
szczególne wyróżnienie zasługuje polska kolęda – „Wśród nocnej ciszy”, która rozpoczyna
Pasterkę w kościele i jednoczy wszystkich Polaków w kraju i zagranicą. „Wśród nocnej
ciszy” mogliśmy usłyszeć na początku koncertu odśpiewaną przez chór, następnie w
pięknym wykonaniu Zofii Mazurkiewicz grającej na flecie i Karola Mazurkiewicza, który
zagrał na akordeonie a pod koniec kolęda ta poderwała wszystkich zgromadzonych gości do
wspólnego śpiewu podczas występu kwartetu akordeonowego, w skład którego weszli:
Jakub Siusia, Antoni Wachowski, Kamil Urbański, Piotr Wrona, Małgorzata Wróbel
(wokal).
Młodzi artyści zachwycili nas nie tylko swoją grą i śpiewem, ale także piękną poezją i
strojami związanymi z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia. Pojawiły się Mikołaje,
pasterze, królowie a nawet Maryja z Dzieciątkiem Jezus, Postacie te wprowadziły nas w
niezwykłą atmosferę tych szczególnych świąt i przybliżyły nam ich bogatą symbolikę.
Pięknym podsumowaniem tej niezwykłej uroczystości są słowa poety C. K. Norwida,
które zacytowała Pani Dyrektor Małgorzata Panek – Kiszczak przy okazji składania życzeń:
„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, przy wzejściu pierwszej gwiazdy
wieczornej na niebie ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze przekazując
uczucia w tym chlebie”.
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Wigilia Szkolna. Fot. Red. Pięciolinii

Ten piękny „Wieczór Wigilijny” w naszej szkole stał się okazją do wielu wspólnych
przeżyć i wzruszeń zarówno dla artystów jak i publiczności.
Konrad Rudeński
Red. Pieciolinii
„Gitarowe

kolędowanie”

Kolędowanie to piękny zwyczaj, który mocno zakorzenił się w polskiej tradycji. Samo
słowo „calendae” oznacza pierwszy dzień miesiąca, co wskazuje na początek nowego roku
kalendarzowego. W naszej szkole z nastaniem Nowego Roku 2018 również zabrzmiały
kolędy.
Dnia 5 stycznia 2018 r. uczniowie z klasy gitary p. Witolda Kozakowskiego
rozpoczęli Nowy Rok od „Gitarowego kolędowania”. W programie pojawiły się
najpiękniejsze kolędy i pastorałki w opracowaniu głównie polskich kompozytorów m.in.
Dariusza Domańskiego, Jana Pająka i Bogusława Przybylskiego. Podczas występu wszyscy
uczniowie zaprezentowali po 2 kolędy: solo i w duecie. Pojawiły się trzy duety gitarowe a
wśród nich dwa debiuty. Po raz pierwszy na scenie wystąpiły w duecie: Lila Wyjadłowska i
Małgorzata Łapińska. W skład drugiego nowego duetu weszły: Magdalena Sadowska i Maja
Borcz, które przyjęły wdzięczną nazwę: „Dwie Kukułki”.
Uczniowie z różnych grup wiekowych zagrali m.in. „Wśród nocnej ciszy”, „Mędrcy
świata”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Mędrcy świta”, „Hej, hej, lejla”.
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Swoją grą zachwycili nas wszyscy wykonawcy, ale szczególnie wysoki poziom
reprezentowały starsze uczennice a wśród nich warto wyróżnić Jagodę Religię, która w
jednym ze swoich utworów zastosowała technikę tremolo.

Koncert pt. „Gitarowe kolędowanie”. Fot. Red. Pięciolinii

Podczas koncertu można było zaobserwować ogromne skupienie i zaangażowanie
zarówno wśród wykonawców jak i zgromadzonej publiczności. Wsłuchując się w piękne
wykonanie kolęd wszyscy uczestnicy koncertu włączyli się w atmosferę świąteczno noworoczną, która przekształciła się we wspólne biesiadowanie przy stole. Rodzice młodych
wykonawców zatroszczyli się o liczne smakołyki i włączyli się we wspólne kolędowanie. Za
wigilijny poczęstunek i zaangażowanie podziękowała rodzicom Pani Dyrektor Panek –
Kiszczak.
Spotkanie w tak zacnym gronie, w rodzinnej i radosnej atmosferze sprawiło, że
przyjemnie spędziliśmy czas i na pewno będziemy mieć miłe wspomnienia.
Lila Wyjadłowska
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V Ogólnopolski Kolędowy Konkurs Gitarowy w Bystrzycy Kłodzkiej
W dn. 13 stycznia br. uczniowie z naszej szkoły z klasy gitary p. Witolda
Kozakowskiego wzięli udział w V Ogólnopolskim Kolędowym Konkursie Gitarowym w
Bystrzycy Kłodzkiej. Na konkurs zjechali się młodzi gitarzyści z całej Polski. Z wysokim
poziomem artystycznym wykonawców zmagało się jury w składzie: dr Franciszek
Wieczorek (przewodniczący) z Katowic, prof. oświaty Marek Zieliński z Wrocławia, dr
Bartłomiej Marusik ze Środy Wielkopolskiej oraz dr Dariusz Domański z Gdyni.
Reprezentantki PSM w Kłodzku, które stanęły w szranki konkursu zdobyły liczne nagrody w
różnych kategoriach.
Wyróżnienie uzyskały dwie uczennice: Jagoda Religia – w grupie starszej i
Małgorzata Łapińska – w grupie młodszej. Znakomicie wypadła Lila Wyjadłowska, która
uzyskała nagrodę w kategorii gitarzystów najmłodszych. Natomiast Hanna Sawicka zdobyła
nagrodę w kategorii solistów i w duecie z Jagodą Religią. Gratulujemy wspaniałych
sukcesów i życzymy kolejnych!
Lila Wyjadłowska

Konkurs kolędowy. Fot, Red. Pięciolinii

Warsztaty gitarowe
Uczniowie z naszej szkoły są bardzo aktywni i ciągle doskonalą swoje umiejętności,
co staje się widoczne w sukcesach, które osiągają. W zdobywaniu wiedzy i nowych
doświadczeń dużą rolę odgrywają zajęcia praktyczne, które są organizowane w PSM w
Kłodzku. Ostatnie takie zajęcia odbyły się 12 stycznia br. dla uczniów z klasy gitary,
zorganizowane przez Pana Witolda Kozakowskiego. Były to „Warsztaty gitarowe”
prowadzone przez dr Dariusza Domańskiego z Akademii Pomorskiej w Słupsku. Swoją
obecnością zaszczycił nas jeden z najaktywniejszych polskich gitarzystów, kompozytor i red.
naczelny „Świata Gitary”.
W ramach warsztatów odbyły się lekcje otwarte, na których Pan Dariusz Domański
udzielał naszym uczniom fachowych porad i uczył grać „po mistrzowsku”. Następnie w auli
PSM usłyszeliśmy jego ciekawy wykład, połączony z prezentacją multimedialną pt. „Gitara
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niejedno ma imię”. Mogliśmy zaczerpnąć najświeższych informacji na temat różnych gitar,
miejsca ich powstania i przeznaczenia, w wielu zakątkach świata. Razem z Panem
Dariuszem odbyliśmy podróż m.in. do: Frankfurtu, Los Angeles i Szanghaju, gdzie
odbywały się Międzynarodowe Targi Instrumentów Muzycznych.

Warsztaty gitarowe. Fot. Red. Pięciolinii

Nasz wykładowca opowiedział nam o różnych pomysłach i rozwiązaniach, które
stosują lutnicy tworząc gitary i zaprezentował te, które były o bardzo nietypowym wyglądzie
oraz przeznaczeniu. Mogliśmy zobaczyć np. basówkę w kształcie topora, którą
zaprojektował dla siebie Gene Simmons, basista i wokalista Kiss.
Niezwykłe wrażenie zrobiły na nas dwie gitary: jedna w kształcie kontynentu
afrykańskiego, która powstała, aby zwrócić uwagę na potrzeby tego kontynentu a druga z
podpisem wielu znanych muzyków, aby ukazać problem ubóstwa przed szczytem G 8. Były
też gitary: z napisem: „Nigdy więcej wojny”, w kształcie deskorolki, z wizerunkiem Piratów
z Karaibów, Spangeboba a nawet z kawałka orzecha włoskiego. Można było też obejrzeć
najdroższą gitarę na świecie, która kosztuje 2 mln dolarów.
Barwne przemówienie i autentyczne zdjęcia sprawiły, że publiczność nagrodziła
wspaniałego gościa gromkimi brawami.
Na zakończenie warsztatów odbył się recital dr Dariusza Romańskiego, na którym
wystąpiła również jego jedenastoletnia córka Hanna Domańska.
Mamy nadzieję, że pasja do gry na gitarze, którą Pan Dariusz Domański zaszczepił
swojej córce udzieli się również nam po tak ciekawie spędzonym dniu z gitarą.
Lila Wyjadłowska
Red. Pięciolinii
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Róża Kłodzka 2017
PSM w Kłodzku zapewnia wszystkim uczniom fachową kadrę nauczycielską, która
jest doceniana również w całym naszym regionie. Miłą niespodzianką okazał się ogromny
sukces naszego nauczyciela gitary – Pana Witolda Kozakowskiego, który 26 stycznia br.
otrzymał Różę Kłodzka 2017 w kategorii OSOBOWOŚĆ POWIATU. Tę prestiżową
nagrodę Starosty rozdano uroczyście w auli im. Arnosta z Pardubic w Liceum
Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego w Kłodzku, w ośmiu kategoriach: instytucjom,
firmom i osobom, które w minionym roku wyróżniły się na polu społecznym,
gospodarczym, kulturalnym i sportowym. Pan Witold Kozakowski został wyróżniony za
„rozwijanie kultury muzycznej regionu, organizację przedsięwzięć muzyczno- edukacyjnych,
w tym Festiwalu Muzycznego Gitariada, działalność artystyczną pracę pedagogiczną”.
Potwierdzeniem stałej aktywności Pana Witolda Kozakowskiego nie tylko na terenie
szkoły, jest koncert charytatywny pt. „Gitarowe pożegnanie z kolędą”, który zorganizował 2
lutego br. dla Dzieci z Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Piszkowicach. Ten niezwykły
nauczyciel z naszej szkoły jest bardzo lubiany przez swoich uczniów, którzy chętnie
uczęszczają na lekcje gitary i osiągają wiele sukcesów startując w licznych konkursach.
Gratulujemy sukcesu!
Red. Pięciolinii

Fot. Red. Pięciolinii
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Music Party 2018
8 stycznia 2018 r. w naszej szkole odbyło się niezwykłe wydarzenie akordeonowe MUSIC PARTY, które mocno zakorzeniło się już w tradycje szkoły.
Z tej okazji do auli PSM w Kłodzku przybyła liczna grupa akordeonistów z kl. Pani
Lilianny Stopki, Pana Arkadiusza Gembary i Kłodzkiego Towarzystwa Muzycznego
Polifonia. Byli też gościnnie uczniowie z kl. I PSM II st. w Bystrzycy. Wykonawcom
towarzyszyła nieraz całe rodziny. Podczas wspólnego biesiadowania obecna była także Pani
Dyrektor Małgorzata Panek – Kiszczak. W organizację i przebieg tej pięknej uroczystości
włączyli się rodzice uczniów klasy akordeonu, którzy przygotowali poczęstunek i stworzyli
miłą, domową atmosferę. W bogatym programie przygotowanym na tę okoliczność pojawiły
się utwory takich kompozytorów jak: Leonard Cohen, J. Fedyczkowski, E. Hereck, S. Pawin,
O. Sziłow, N. Krawczenko, Ł. Woś, H. Gerlach, J. Anthal, A, Rodygin, K. Naklicki, B. K.
Przybylski, J. Mądrawski, W. Zołatariew, C. Bazin, J. Bock, Astor Piazolla, Wiktor
Gruszewski, D. Scarletti.
W klimacie świąteczno – noworocznym, przy pięknej choince na scenę wychodzili
poszczególni artyści, którzy zachwycali nas swoim wykonaniem i brzmieniem tego
niezwykłego instrumentu, jakim jest akordeon. Prawie każdy z wykonawców zagrał kolędę,
w śpiew której włączali się zgromadzeni goście. Do wspólnego kolędowania porwały nas
kolędy: „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Jezus Malusieńki”, „Mędrcy świata”, „Bóg się
rodzi”, Gdy się Chrystus rodzi”, „O gwiazdo Betlejemska, „W żłobie leży”, „Cicha noc”,
„Wśród nocnej ciszy”, „Przybieżeli do Betlejem”. Pojawiły się też inne utwory porywające
do tańca lub wzbudzające refleksję i zadumę. Wśród nich warto wymienić: „Zagram ci ja”,
wykonane przez Szczepana Leszczyńskiego, ucznia z kl I, „Flegmatic fox” zagrane przez
Mateusza Jakubowskiego z kl. II, „Czastuszka”, zaprezentowana przez Bartosza Czelnika z
kl. III, „Wesołe podróżowanie” w wykonaniu Szymona Dulskiego z kl. III, „Wiosenna
kapela” zaprezentowana przez Jakuba Ferenza z kl. III. Oskar Gałęski zagrał Wariacje „Nie
leć słowiku” Tymek Bartlewski z kl. IV wykonał utwór pt. „Cyganeczka”. Natomiast
„Suitę dziecięca” zagrał Krzysztof Jakubowski z kl. II a „Tańczące palce” zaprezentował
Kajetan Zwierzyński z kl. II.

Music Party 2018. Fot. Red. Pięciolinii
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Music Party 2018. Fot. Red. Pięciolinii

Mogliśmy też usłyszeć melodie ludowe: „Krakowiaczek” w wykonaniu Maćka
Janiszewskiego (polifonia), „Jechał kozak”, zagrany przez Zbigniewa Ożarowskiego
(polifonia). Popularny utwór „Jarzębina czerwona” zagrał Jerzy Kożuch (polifonia).
Był też „Walczyk” w dwóch różnych aranżacjach: jeden wykonany przez Zofię
Kozłowską z kl. I, a drugi przez Kamila Urbańskiego z kl. IV, także „Walc Mirabelle”
zaprezentowany przez Małgorzatę Wróbel z kl. IV.
Trochę urozmaicenia i egzotyki zapewnili nam goście z Bystrzycy Kłodzkiej: Jakub
Siusta, który zagrał „Rio Sena” i „Toccatę” op. 2 oraz Jakub Barycz, który zaprezentował
m.in. „Sonatę d- moll”.
Szczególne poruszenie wśród zgromadzonych wywołał występ uczniów, którzy
wystąpili zespołowo i zagrali „Hallelujah”. Na wyróżnienie zasługuje też duet fletowo –
akordeonowy Zofii Mazurkiewicz grającej na flecie i Karola Mazurkiewicza na akordeonie.
Był też duet i kwartet akordeonowy: Jakub Siusta, Antoni Wachowski, Piotr Wrona, Kamil
Urbański i Małgorzata Wróbel.
Tak wielu wykonawców grających zarówno znane, jak i te mniej popularne utwory,
występujących solo, w duetach, kwartecie i zespołowo dostarczyło wszystkim
zgromadzonym wielu wrażeń.
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Music Party 2018. Red. Pięciolinii

My, uczniowie czerpiemy z tego wiele przyjemności, ale także korzyści. Możemy
szlifować swoje umiejętności przygotowując się na występ, zdobywamy więcej pewności
siebie, przezwyciężamy tremę, zdobywamy nowe doświadczenia obserwując grę innych
kolegów i koleżanek, rozwijamy intelekt, możemy się też lepiej poznać z innymi
akordeonistami oraz miło spędzić czas z nauczycielami i rodziną, przy pysznych
smakołykach.
Małgorzata Wróbel,
Bartek Czelnik
Oskar Gałęski

Bawmy się, Bawmy się!
Zwieńczeniem tegorocznego karnawału w naszej szkole był Koncert Karnawałowy
dla Sympatyków Szkoły, który odbył się 8 lutego br. Ze względu na swój wyjątkowy
charakter, każdego roku gromadzi on liczną publiczność. I tym razem na wezwanie tytułowe
koncertu: Bawmy się, Bawmy się! odpowiedzieli nie tylko uczniowie, nauczyciele, rodzice,
ale również znamienici goście: Adam Łącki, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi
Kłodzkiej, Sigmund Lindner, Dyrektor artystyczny i muzyczny Sillesian Jazz Orchestra,
Marek Mazurkiewicz, Dyrektor Kłodzkiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji i Waldemar
Bicz, Prezes Wodociągów Kłodzkich.
Pani Dyrektor Małgorzata Panek – Kiszczak rozpoczęła koncert złożeniem życzeń
noworocznych: „Aby Nowy Rok był lepszy niż wczoraj…”.Następnie głos zabrali nauczyciele
prowadzący tą widowiskową imprezę, tj. Pani Marta Dąbrowska i Pan Jan Ostapowicz,
którzy z wielką gracją i wrodzonym talentem konferansjerskim, zapowiadali poszczególnych
artystów.
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Koncert dla Sympatyków Szkoły. Fot. Red. Pięciolinii

Cała aula PSM w Kłodzku wypełniła się dźwiękiem muzyki podczas pierwszego
wykonania utworu : „Xyminger”, który zagrała z wielkim impetem - orkiestra szkolna
prowadzona przez Pana Zbigniewa Szubę. Następnie w niezwykły nastrój wprowadziło nas
„Te Deum” w wykonaniu zespołu trąbek, powadzonego przez Pana Jana Ostapowicza, który
razem z Panią Martą Dąbrowska zaprosił nas do tańca w kolejnym utworze: „Tańcuj,
tańcuj”w wykonaniu duetu fortepianowego: Karola Bętkowskiego i Pani Angeliki
Rembowieckiej
Jak zabawa, to zabawa, dlatego nie obyło się bez kolejnych tańców. Marcelina
Staniów i Julia Topolanek, które są uczennicami w klasie skrzypiec u Pani Danuty
Wolnomiejskiej, zagrały „Taniec słowiański” z akompaniamentem Pani Elżbiety
Malinowskiej. Potem przyszedł czas na wspomnienia związane z melodią filmową: „Polskie
drogi” w wykonaniu Wiktorii Drzewieckiej, uczennicy z klasy fortepianu Pani Anny
Bartkiewicz oraz „La la land”, Justina Hurwitza w wykonaniu duetu: Hanny Zawadzkiej na
flecie, z kl. Pani Bożeny Adamskiej i Marii Zawadzkiej na wiolonczeli, z kl. Pana Zbigniewa
Szuby.
Zawiało również romantyzmem podczas wykonania „Mini Ballady” przez Zuzannę
Dziatczyk z kl. fortepianu Pani Joanny Kocyan. Jeśli karnawał, to nie mogło również
zabraknąć opery na wesoło, której dostarczyły nam w „Arii – Madama Buttefly” P. Joanna
Kocyan – śpiew i Pani Elżbieta Malinowska na fortepianie.
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Innym śpiewem, tym razem współczesnym zachwyciła nas również Marcelina
Staniów, która przygotowała utwór „Who’ s Lovin You” Michela Jacksona. Warto dodać, że
uczennica wykonała też świetny układ taneczny w przebraniu Michela Jaksona. Tego
wieczoru jeszcze raz pojawił się ten kultowy piosenkarz a właściwie jego utwór: „Biily
Jean”, wykonany w duecie fortepianowym przez Panią Elżbietę Malinowską i Panią Joannę
Kocyan.
Następną postacią, która pojawiła się, tym razem z bajki, była pszczółka Maja
Sawicka, uczennica Pani Elżbiety Malinowskiej, która wykonała na fortepianie utwór
„Bzyczaca pszczoła” M. Navina. Był też „Piotrus i wilk” w duecie skrzypcowym uczennic
Pani Danuty Wolnomiejskiej: Marceliny Staniów i Julii Topolanek. Wystąpiły też inne
postacie: „Skaczące fleciki: Weronika Les, Kinga Mąkowska, Magdalena Dworzańska,
Zuzanna Hes, które zagrały w kwartecie fletowym pod opieką Pani Bożeny Adamskiej.
Pojawił się również akordeon, który zabrzmiał solo w utworze „Rio Sena” A. Piazollo
zagrany przez Jakuba Siustę oraz w duecie Antoniego Wachowskiego i Jakuba Siusty,
uczniów Pana Arkadiusza Gembary, którzy zagrali popularny utwór: „Gdybym był bogaty”.
Inne znany utwory, których nie mogło zabraknąć na zabawie karnawałowej, to „Can
Can”J. Offenbacha, zaprezentowany na flecie przez Kingę Mąkowską, uczennicę Pani
Bożeny Adamskiej z akompaniamentem Pani Joanny Kocyan oraz „Tango” A. G. Villoldo
zagrane przez duet trąbek: Andrzeja Pucia i Konstantego Łukasiewicza, uczniów Pana Jana
Ostapowicza.
Podczas tej niezwykłej uroczystości pojawił się również akcent patriotyczny w
związku z obchodami 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Pan Jan
Ostapowicz w towarzystwie Pani Angeliki Rembowieckiej, która mu akompaniowała na
fortepianie, zaśpiewał utwór: „Ułani, ułani” i tym samym porwał wszystkich
zgromadzanych do wspólnego śpiewu.
Wielkim kunsztem wykazał się Pan Zbigniew Szuba, ponieważ to z jego klasy
wystąpili uczniowie w trio wiolonczelowym: Kornel Bartlewski, Laura Knopp, Amelia
Lutosławska z utworem „Despacito” Luisa Fonsi, następnie kwartet wiolonczelowy:
Wojciech Opaliński, Laura Knopp, Maria Zawadzka z utworem: „Cello Rock” (opr. Pan
Zbigniew Szuba). Natomiast na zakończenie pod kierunkiem Pana Zbigniewa Szuby
wystąpiła orkiestra szkolna z utworem „Blues”, ze wszystkimi instrumentami, na których
uczą się uczniowie z PSM w Kłodzku.
Impreza zaskakiwała nas różnymi niespodziankami. Pojawił się np. szwadron ułanów,
którego stanowili uczniowie z kl. III cyklu sześcioletniego. Był prawdziwy toast, chociaż nie
z prawdziwego szampana, którego uroczyście wniosła Pani Krystyna Ślęzak. W związku z
tym, że uroczystość przypadła w „Tłusty czwartek” nie mogło zabraknąć też pączków,
którymi uczniowie poczęstowali wszystkich zgromadzonych.
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Koncert dla Sympatyków Szkoły. Fot. Red. Pięciolinii

Muzyka w mistrzowskim wykonaniu z udziałem wielu instrumentów, niezwykłe
stroje, karnawałowy wystrój… Wszystko to wywarło ogromne wrażenie na publiczność o
czym świadczyły gromkie brawa. Koncert był wyjątkowy również dla wykonawców, z
których relacji wynika, że nie tylko świetnie się bawili, ale zapomnieli nawet o tremie dzięki
wspaniałej
atmosferze,
która
towarzyszyła
im
przez
całą
imprezę.
Laura Knopp
Red. Pięciolinii

Koncert dla Sympatyków Szkoły. Fot. Red. Pięciolinii
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Wywiady
W trzecim numerze naszej szkolnej gazetki przeprowadziliśmy wywiad z wybitną
osobą – dr Dariuszem Domańskim, Dyrektorem Instytutu Muzyki, gitarzystą i
kompozytorem oraz red. naczelnym „Świata Gitary Klasycznej
i Akustycznej”, który gościł w naszej szkole.

Wywiad z dr Dariuszem Domańskim. Fot. Red. Pięciolinii

LILA: Jest nam niezmiernie miło gościć w naszej szkole tak znakomitego polskiego
gitarzystę. Chcielibyśmy zadać Panu kilka pytań, zwłaszcza, że mamy tutaj sporą grupę
uczniów uczących się w klasie gitary.
Jak był Pan w moim wieku, to gdzie Pan uczęszczał do szkoły muzycznej i czy od razu
postanowiła Pan grać na gitarze?
D.D: Jak byłem w twoim wieku, to w ogóle nie myślałem jeszcze o grze na gitarze, bo
wiem, że ty masz 9 lat a ja zacząłem grę na gitarze dopiero w wieku 12 lat i to wcale nie
chciałem grać na niej. Zmusili mnie do tego rodzice, tylko dlatego, żebym odprowadzał
młodszą siostrę na lekcję gry fortepianu, ponadto zapisali mnie na lekcje w ognisku
muzycznym. Było mi wówczas wszystko jedno na jaki instrument mnie zapiszą, bo w ogóle
nie chciałem grać! Dyrektor ogniska zdecydował, że zapisze mnie na lekcje gry na
GITARZE. Początkowo nie miałem instrumentu i nie lubiłem tych lekcji, nie interesowały
mnie. W domu nie miałem gitary, ponieważ były to czasy, kiedy nic nie można było kupić i
każdy zakup nowego sprzętu do domu, to było wielkie wydarzenie. Rodzice chcieli mi kupić
gitarę, lecz musieli przez kilka tygodni czekać na dostawę. Po paru tygodniach lekcji, które
mi się w ogóle nie podobały przychodzę do domu ze szkoły i patrzę a tu stoi nowa
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GITARA, pamiętam zapach drewna, chciałem wypróbować tę gitarę, zaczęła mnie wciągać
gra na tym instrumencie. Rodzice wrócili z pracy i patrzą... a ja już trzy godziny gram na
niej. Krzyknąłem: „ mamo, jutro jest lekcja gitary. Nie doczekam się jej!” I zakochałem się
w gitarze od razu, właśnie przez to, że wziąłem do ręki swoją własną gitarę i ta miłość trwa
do tej pory, ale kiedy miałem 9 lat, to jeszcze w ogóle nie grałem...grałem na cymbałkach i
to wszystko.
LILA: A czym w ogóle jest dla Pana muzyka, co najbardziej lubi Pan słuchać i czy ma Pan
jakiegoś mistrza, który jest dla Pana wzorem?
D.D: Ponieważ granie na instrumencie, wykonywanie muzyki, czy nawet ukończenie szkoły
muzycznej nie jest prostą rzeczą dlatego, że wymaga bardzo dużej ilości ćwiczenia i pracy to
tak naprawdę wydaje mi się, że muzyką mogą zajmować się tylko ludzie, którzy naprawdę
kochają to, kochają muzykę, grać na instrumencie, śpiewać czy grać w zespole, ponieważ
wtedy ci ludzie nie odczuwają ćwiczenia czy grania jako jakiegoś obowiązku, czegoś co
trzeba zrobić tylko robią, to chętnie bo im się to po prostu podoba. Wtedy ten człowiek gra
godzinę, dwie godziny, trzy godziny i on nie czuje, że to jest jakiś obowiązek tylko wie, że
to jest dla niego przyjemność, rodzaj odpoczynku. To nie może być coś narzuconego, czyli
jeśli kochasz muzykę czy lubisz, to co robisz, to jest szansa, że rzeczywiście możesz wtedy
fajnie grać.
Trzeba mieć jakieś wzory, oczywiście tych wzorów jest wiele i wszystko zmienia się z
czasem. Jak byłem młody, miałem 12, 13, 14 lat - takim wzorem dla mnie był: Narciso
Yepes, Andres Segovia i John Wiliams, później pojawili się gitarzyści jeszcze bardziej
zaawansowani, pojawił się David Russell, Roberto Aussel, Jorge Cardoso, potem bracia
Romero. Coraz więcej gitarzystów znakomitych: Łukasz Kuropaczewski czy Marcin Dylla.
Są to osoby, które są wzorem, nawet w śmieszny sposób, np. byłem osobą, która
doprowadziła do wydania pierwszej i drugiej płyty Łukasza Kuropaczewskiego, wybitnego
polskiego gitarzysty, który jest jednym z najwybitniejszych gitarzystów na świecie w ogóle,
ale kiedy ja miałem ponad 20 lat to on miał dopiero kilkanaście lat i zaczynał grę na gitarze.
Teraz on jest dla mnie wzorem, ale pamiętam czasy, kiedy on zaczynał i ledwo grał na
gitarze, więc te wzory się zmieniają z czasem, muzyka się rozwija, estetyka, gitara się
rozwija, pojawiają się nowi, wspaniali muzycy i myślę, że warto tych muzyków słuchać,
najmłodszych też, bo oni mają bardzo często wiele do przekazania. Tak jak Łukasz
Kuropaczewski czy Marcin Dylla, choć czasami jest to bardzo ciężka muzyka i rok temu
byłem na recitalu Łukasza Kropaczewskiego w Gdańsku, w filharmonii, zabrałem tam
nieopatrznie moją córkę, która też jest gitarzystką, aby posłuchała wspaniałej, pięknej
muzyki. Powiem tak: może była to piękna i wspaniała muzyka ale 1,5 godz. muzyki
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współczesnej: Penderecki, Górecki... naprawdę bardzo trudne intelektualnie rzeczy, nawet
ludzie, którzy kochają muzykę byli już bardzo zmęczeni.
LILA: Opublikował Pan kilkadziesiąt transkrypcji utworów na gitarę i nagrał płyty CD. Co
Pana inspiruje do własnych kompozycji?
D.D: Teoretycznie inspiracją powinno być to, że coś tam w duszy zagrało i chce się to
zrobić.... i tak byłoby w świecie idealnym, kiedy człowiek nie musiałby pracować, zarabiać
pieniędzy, miałby dużo czasu, mógłby chodzić po łące i nagle... jak coś w duszy zagrało
więc biorę gitarę i sobie komponuję. W świecie realnym tak nie jest, ponieważ nawet jak „w
duszy zagra” to zawsze są jakieś obowiązki..... nie ma czasu, żeby to przelać na papier. W
związku z tym u mnie przynajmniej jest tak, że większość tych rzeczy, które komponuję, to
muszę je zrobić np. moja córka wymyśliła sobie, że pojedzie na konkurs kolędowy, to
wówczas musiałem dla niej napisać kolędę. Oczywiście przyszła mi jakaś inspiracja, dwa dni
się z tym mierzyłem, ale musiałem to zrobić to zrobiłem. Teraz przygotowuję płytę aranżacje amerykańskiej muzyki i też siadam i robię Trzeba to zrobić i trzeba znaleźć na to
czas. Nie jest, to łatwe, ponieważ czasami nie wiem, co pisać. Na pewno wołałbym czekać
na natchnienie, ale w realnym świecie tak jak w szkole, gdybym czekał na natchnienie, żeby
się uczyć matematyki, to pewnie bym się nie doczekał.
LILA: Jest pan jednym z najaktywniejszych gitarzystów w Polsce, prowadzącym
różnorodną działalność zarówno koncertową, pedagogiczną jak i publicystyczną. Skąd tyle
pomysłów i jak pan znajduje na to wszystko czas?
D.D: Z tym czasem, to tak jest, że zawsze go brakuje na wszystko, na pewno chciałoby się,
żeby go było więcej. Natomiast czas ma taką ciekawą właściwość, że im więcej zajęć tym on
się bardziej rozciąga być może, że się nie marnuje tego czasu na rzeczy mniej istotne jak
oglądanie telewizji, czy gry na tablecie. Zawsze lubiłem coś nowego wymyślać, coś co by
mnie inspirowało i dodawało mi energii. Nie lubię sytuacji kiedy trzeba powtarzać jedną
czynność dlatego ciągle wymyślam coś nowego, dlatego też m.in. prowadzę czasopismo, w
który niby co miesiąc jest to samo, ale z inną zawartością. Każda gazeta jest całkowicie
nowa i to nie nudzi. Tak samo jak gra się cały czas inne utwory, teraz grasz taki a za dwa
tygodnie inny i za miesiąc inny, wtedy jest to fajne.
LILA: Wiemy, że był pan redaktorem naczelnym czasopisma muzycznego "Świat Gitary
Klasycznej i Akustycznej". My też wydajemy gazetkę szkolną – „Pięciolinię”. Do czego
przywiązywał pan szczególną wagę pełniąc tę funkcję?
D. D: Mam powiedzieć szczerze, czy politycznie? Jeżeli jest czasopismo, które ma
określone koszty. Ważne jest, żeby przychody były większe niż koszty, żeby nie nastąpił
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deficyt, kiedy tych pieniędzy jest coraz mniej a potem ich nie ma wcale i czasopismo trzeba
zamknąć. Wy macie tutaj inną sytuację, ponieważ czasopismo jest robione na zasadach
społecznych w związku z tym nie musicie specjalnie myśleć o środkach finansowych, ale
trzeba też wydrukować, zrobić ksero, pewnie szkoła to finansuje. A dla mnie najtrudniejszą
rzeczą było finansowanie. To jest jakby ta ciemna strona prowadzenia czasopisma. Jasną
stroną jest to, że można realizować się znajdując bardzo ciekawe materiały. Tak jak wy
robicie tutaj wywiady, mogą one być z różnymi muzykami bardziej lub mniej ciekawe ale
znajdywanie bardzo ciekawych materiałów jest rzeczą bardzo istotną, bo trzeba szukać i
publikować to co jest fajne, nie żeby tylko zapełniło miejsce w gazecie. Oczywiście druga
rzecz - musi być estetyka, czyli nie mogą być błędy stylistyczne, ortograficzne, muszą być
ładne zdjęcia. Nie może być czasopismo zrobione byle jak, trzeba zadbać o to, żeby ta
zewnętrzna forma była zachowana. W samochodzie liczy się też fajna karoseria, wszystko
musi być ładne wewnątrz i na zewnątrz.
LILA: Często zasiada pan w jury konkursów. Jakie porady udzieliłby pan nam – uczniom
klasy gitary, którzy również biorą udział w konkursach?
D. D. Bardzo ciekawą rzecz powiedział Kamil Stoch, który kilka dni temu po raz czwarty
zajął pierwsze miejsce w turnieju czterech skoczni i jako drugiemu człowiekowi w historii
udało mu się to zrobić. Kiedy dziennikarze podbiegli do niego i powiedzieli panie Kamilu o
czym pan myślał przed tym mistrzowskim skokiem? - „Ja myślałem tylko o tym, żeby
skoczyć, bo jakbym zaczął myśleć, które zajmę miejsce, to wówczas rozproszyłbym się tym
tak, że nie byłbym w stanie skoczyć”. Taka prawda dotyczy też konkursów, po prostu trzeba
się przygotować, iść na konkurs i myśleć tylko o tym, żeby zagrać a nie o tym, co jest za
oknem albo, że ktoś chrząknął. My mamy zrobić swoje i nie myśleć o innych, czy ktoś np.
lepiej zagra albo co wygramy. Pamiętajcie, że konkurs jest wygrany dla każdego, kto się do
niego przygotuje, bo jaki jest cel konkursu? Żeby się czegoś nauczyć, dobrze przygotować.
Wygrana, to jest tak naprawdę skutek uboczny. Nawet jeśli nic nie wygramy, ale dobrze
przygotujemy się, to taki konkurs jest dla nas wygrany.
LILA: Czy zdradziłby pan nam, czym zajmuje się obecnie i czy ma pan jakieś nowe
pomysły?
D. D: Obecnie pracuję na wyższej uczelni, od 2 lat jestem Dyrektorem Instytutu Muzyki,
czyli taka funkcja administracyjna, która zabiera mi niestety bardzo dużo czasu a oprócz tego
prowadzę wydawnictwo, które wydaje czasopisma muzyczne, ale mniej z muzyki klasycznej
a więcej z muzyki rozrywkowej a oprócz tego gram koncerty, byłem kilka tygodni temu w
Japonii na koncertach, opracowuję utwory. Czy nowe pomysły? Oczywiście, jestem teraz na
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etapie przygotowywania nowej płyty. Ciągle uczę studentów, przygotowuję papiery, ale z
tego właśnie składa się życie. Nie można tylko grać koncerty.
W. K: Czy pamięta pan swój pierwszy przyjazd do Kłodzka i z czym on się kojarzy?
D. D: Pamiętam dokładnie ten przyjazd i kojarzy mi się z dwiema rzeczami. Pamiętam, że
jechałem wagonem sypialnym i wtedy wyszedł po mnie z gazetą w prawej ręce pan Witold
Kozakowski, po tym jak zadzwonił wcześniej do redakcji „Świata Gitary”. To był taki nasz
znak rozpoznawczy, bo wtedy nie znaliśmy się jeszcze. Przyjechałem wtedy na konkurs –
Gitariadę. Wtedy grał kwartet: Lesicki, Smetana, to był szczególny występ, bo oni już nigdy
więcej razem nie zagrali, sala była pełna. To była taka chwila, której się nie zapomina i dla
których warto żyć.
W. K: Jest to nie pierwsze nasze spotkanie, wielokrotnie pan już występował i był w jury
konkursów.
D. D: Jest tutaj bardzo fajnie, atmosfera jest przyjazna, ale zdaję sobie z tego sprawę, że tak
naprawdę jest potrzebna osoba, która czuwa nad tym wszystkim, przyciąga środowisko w
regionie i tutaj taką osobą jest pan Witold Kozakowski. Są liderzy, którzy ciągną to
wszystko.
Lila: Dziękujemy za uwagę i życzymy przyjemnego pobytu na Ziemi Kłodzkiej.
D. D: Dziękuję bardzo.
Redakcja Pięciolinii składa szczególne podziękowania Pani Alicji Wyjadłowskiej, mamie
Lili za pomoc techniczną podczas przeprowadzenia wywiadu!

Książki z naszej biblioteki
Chciałam przekąsić, u p. Iwonki w bibliotece i natrafiłam na coś, co może się Wam
spodobać. Chwilka…Jest to fantastyczna książka…o! „Bajka o instrumentach muzycznych”.
Jest ona ilustrowaną, zanadto wierszowaną książką. Dodatkowo w zestawie znajdziecie też
płytkę CD.
Warto dodać, że jest tam dużo ręcznie wykonywanych obrazków, w barwach tęczy. A!
Słuchajcie, podczas czytania w tekście znajdziecie wiele zagadek oraz gier. Tym sposobem
w przygodę z tą książką wciągniecie też rodzinę! Niestety,  w bibliotece jest tylko jeden
egzemplarz tej opowieści..
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Śpieszcie się więc, bo jak to mówi przysłowie:
KTO PIERWSZY, TEN LEPSZY!
Pozdrawiam,
Mól Książkowy- Gratka

Rozrywka
Humor
Pewien pan wychodząc z opery pyta się przechodzącego obok lekarza:
- Jak podobał się panu śpiew?
- To najpiękniejsza astma, jaką w życiu słyszałem.
Wchodzi blondynka do sklepu i mówi:
- Poproszę ten czerwony saksofon i biały akordeon.
A sprzedawca:
- Mogę pani sprzedać gaśnicę, ale kaloryfer musi pozostać na miejscu.
Pani w szkole pyta się uczniów:
- Co robi muzyk kiedy wstaje rano?
Bartek odpowiada:
- Myje zęby śpiewająco!
Nauczycielka pyta się dzieci:
- Na jakich instrumentach chcielibyście grać?
Jasiu odpowiada:
- Proszę pani, ale ja już umiem grać na nerwach!
Opr. Wojciech Opaliński
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Pięciolinia

Wiosenne zagadki muzyczne
Zgadnij kto to taki?
Cztery pory roku mamy,
a w muzyce Jemu je zawdzięczamy.
„Nad jeziorem łabędzim”
wiosenne dni z Nim miło jest spędzić.
Żelazowa Wola na wiosnę 1810 r.
pierwsza na świecie Go ujrzała.

Fryderyk Chopin

Johann Strauss

Antonio Vivaldi
Redaguje zespół w składzie: Laura Knopp, Kinga Mąkowska, Konrad Rudeński,
Amelia Lutosławska, Lila Wyjadłowska, Małgorzata Wróbel, Bartek Czelnik,
Oskar Gałęski, Wojciech Opaliński.
Opiekun redakcji:
Iwona Sonka
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