PIĘCIOLINIA
GAZETKA PSM I ST. IM. F. CHOPINA KŁODZKU
MARZEC / KWIECIEŃ 2018 * NR 4

Wiosna radosna!
Dzisiaj od rana jest w naszej szkole witana
Długo przez nas oczekiwana,
Wieloma kolorami pięknie wymalowana,
W kwiat tulipana i fiołka ubrana.
Słońce do okien zagląda i nutkom się przygląda.
Skrzypce się wyprostowały
I piękny koncert nam dały.
Wiolonczela się włączyła i gitara też przybyła.
Fortepian z zachwytu się otworzył
I pani wiośnie się ukłonił.
Flety piękny dźwięk wydały
Gdy słowiki usłyszały.
My - uczniowie instrumenty chwytamy
CZESKO – POLSKIE PRZYWITANIE WIOSNY
W NACHODZIE
I wiosnę chętnie witamy!
Autorzy:
Magdalena Sadowska
Kinga Pieróg
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Wydarzenia z życia szkoły

FRYDERYK CHOPIN - PATRON SZKOŁY
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kłodzku może poszczycić się wspaniałym
PATRONEM, jakim jest FRYDERYK CHOPIN.W tym roku obchodziliśmy już 208
rocznicę urodzin tego wielkiego kompozytora. Z tej okazji 28 lutego br. odbył się w
naszej szkole Koncert Chopinowski, na którym wystąpili goście z Akademii Muzycznej we
Wrocławiu: Bartosz Nowak – tenor i Michał Skowronek - fortepian.
Uczniowie z klasy p. Joanny Kołodziejskiej, która przygotowała i prowadziła
koncert, napisali barwne relacje z tego ważnego wydarzenia.
Recenzje z koncertu:
Dnia 28 lutego 2018 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Fryderyka
Chopina w Kłodzku, odbył się koncert z okazji dnia patrona. Został on zorganizowany przez
panią Joannę Kołodziejską w dwieście ósmą rocznicę urodzin F. Chopina. W repertuarze
pojawiły się utwory patrona naszej szkoły, a także Mieczysława Karłowicza, Stanisława
Moniuszki i Ferenza Liszta. Wykonawcami byli tenor Bartosz Nowak i pianista Michał
Skowronek.
Pierwszym utworem, jakiego wysłuchaliśmy, była pieśń Karłowicza „Skąd pierwsze
gwiazdy”. Głos Bartosza Nowaka miał charakter liryczny - o pięknym i łagodnym
brzmieniu, z często pojawiającym się vibratem. Bardzo mi się podobał. Następnie
zabrzmiała pieśń Chopina „Smutna rzeka”. Ten przepiękny utwór o łagodnym brzmieniu był
bardzo smutny. Kolejno usłyszeliśmy pieśń „Moja Pieszczotka” autorstwa patrona naszej
szkoły -głos wykonawcy brzmiał dramatycznie i miał wielką siłę. Był bardzo ładny.
Czwartym utworem była pieśń F. Chopina „Dwojaki koniec”. W głosie wykonawcy słychać
było dużo dynamiki. Utwór był bardzo smutny. Następnie usłyszeliśmy pieśń Moniuszki
„Krakowiaczek”. Był to bardzo dynamiczny, skoczny, wesoły i żywy utwór, który bardzo mi
się podobał.
Szóstym utworem było „Preludium c-moll” op.28 nr 20 Chopina w wykonaniu Michała
Skowronka. Ta smutna kompozycja zagrana została z wdziękiem, ze zmienną dynamiką .
Kolejno artysta zaprezentował „Preludium e-moll” op.28 nr 4. Utwór był bardzo
zróżnicowany pod względem dynamiki, miał smutny charakter i wolne tempo. Następnie
zabrzmiał „Sonet 104 Petrarki” F. Liszta. Kompozycja była zagrana bardzo dynamicznie
i żywo, chwilami niesłychanie głośno. Było w nim dużo tryli, pasaży i fermat. To wykonanie
bardzo mi się podobało. Na koniec artysta zagrał „Balladę F-dur” op. 38 F. Chopina.
Początkowo kompozycja miała wolne tempo i smutny charakter. Kolejno trzykrotnie
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następowała gwałtowna zmiana tempa i dynamiki. W efekcie tego, utwór brzmiał
rewelacyjnie.
Najbardziej podobała mi się „Ballada F-dur”, ponieważ była pełna energii i radosna.
Cały koncert był bardzo udany. Wykonawcy doskonale zaprezentowali wszystkie dzieła
muzyczne - włożyli w to mnóstwo energii i serca. Publiczność była zachwycona i reagowała
gromkimi brawami.
Tego typu koncerty są dla nas, uczniów, doskonałą okazją do poznania nowego i mało
znanego repertuaru oraz przyjemnego spędzenia wolnego czasu.
Lena Wióra, kl. IV

DZIEŃ PATRONA

W mroźne popołudnie 28 lutego o godzinie 16.00 w auli Państwowej Szkoły
Muzycznej I st. w Kłodzku odbył się koncert z okazji dnia patrona szkoły - Fryderyka
Chopina.
W programie zaplanowane były przede wszystkim utwory polskich kompozytorów,
tj. Mieczysława Karłowicza, Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, ale również Ferenca
Liszta, które grane były na fortepianie przez pana Michała Skowronka i śpiewane przez pana
Bartosza Nowaka, którzy są studentami Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
Koncert prowadziła pani Joanna Kołodziejska. Na początku przedstawiła nam
wykonawców i opowiedziała krótką historię dotyczącą Fryderyka Chopina. Ciekawa była
m.in. informacja o tym, że do końca nie wiemy, kiedy urodziła się nasz patron, gdyż
podawane są dwie daty: 22.02. i 01.03.1810 r.
Koncert bardzo mi się podobał. Do gustu przypadło mi Preludium c-moll op.28 nr 20
F. Chopina. Wszystko było bardzo ciekawie zaplanowane, a zwłaszcza pomysł przeplatania
utworów fortepianowych z pieśniami. Najmniej podobała mi się Ballada F-dur op.38, choć
była bardzo ciekawie wykonana i sama chciałabym umieć tak grać.
Cieszę się, że uczestniczyłam w tym koncercie, gdyż niezbyt często mam okazję posłuchać
na żywo profesjonalnych wykonań znanych kompozytorów.
Wiktoria Osicka, kl. V
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W środowe popołudnie 28 lutego 2018 roku w Kłodzku, w auli Państwowej Szkoły
Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina o godzinie 16 odbył się koncert z okazji dnia patrona
szkoły. Po słowie wstępu pani dyrektor Małgorzaty Panek-Kiszczak, głos zabrała
prowadząca koncert pani mgr Joanna Kołodziejska. Wydarzenie odbyło się w przeddzień
208 rocznicy urodzin Chopina. Na początku, pani Kołodziejska przytoczyła kilka istotnych
ciekawostek z życia kompozytora. Program koncertu zaczął się dość niekonwencjonalnie, co
podkreśliła prowadząca, ze względu na to, że przyjęło się, że muzyka chopinowska to
głównie muzyka fortepianowa. Chopin głównie pisał dzieła fortepianowe, ale w jego
twórczości znajdujemy również 19 pieśni na głos w towarzystwie fortepianu. Utwory te za
życia kompozytora nie zostały wydane jednak znajdują się w jego twórczości i zajmują dość
ważne miejsce. W romantyzmie, czyli epoce w jakiej żył Chopin, pieśń jako gatunek była
bardzo charakterystyczna. Większość kompozytorów z tego okresu pisało pieśni, m.in.
Robert Schumann rówieśnik Chopina. Pośród innych polskich kompozytorów tego typu
utwory pisali również Mieczysław Karłowicz czy Stanisław Moniuszko.
Plan koncertu był tak ułożony, że w pierwszej kolejności usłyszeliśmy utwory
wokalno-instrumentalne. Na scenie zaprezentowali się znakomici studenci Akademii
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Pan Bartosz Nowak (tenor), student V
roku śpiewu solowego na Wydziale Wokalnym oraz pianista Michał Skowronek, student I
roku studiów Wydziału Instrumentalnego. Artyści zaprezentowali pieśni: Mieczysława
Karłowicza - Skąd pierwsze gwiazdy, Fryderyka Chopina - Smutna Rzeka, Moja
Pieszczotka, Dwojaki Koniec oraz Stanisława Moniuszki – Krakowiaczek.
W drugim etapie koncertu usłyszeliśmy muzykę fortepianową gdzie pan Skowronek
zaprezentował nam utwory Chopina: Preludium c-moll op. 28 nr 20 oraz Preludium e-moll
op. 28 nr 4, które powstały kiedy kompozytor był zakochany w George Sand. Utwory te są
wyjątkowe, kojarzone z konkursami związanymi z kompozytorem.
Następnie usłyszeliśmy utwór Ferenca Liszta, który jest autorem pierwszej biografii
Chopina. Pan Skowronek wykonał 2 Sonet Petrarki do Laury z op. 104 ze zbioru Trzech
sonetów Petrarki, który jest muzyczną interpretacją utworu literackiego napisanego przez
włoskiego poetę Francesco Petrarkę. To idealny przykład typowego dla romantyzmu
związku muzyki z literaturą co podkreśliła pani prowadząca. Na zakończenie spotkania z
twórczością patrona naszej szkoły, pan Michał Skowronek wykonał Balladę F-dur op. 38,
którą Chopin dedykował Robertowi Schumannowi.
Występ spodobał mi się, a jego obie części były równie interesujące. Pieśni wykonane
były z wielką starannością. Bez problemu mogłam zrozumieć o czym jest utwór, duża ilość
vibrata urozmaicała wykonanie wokalisty. Na YouTube obejrzałam interpretacje innych
artystów i muszę przyznać, że najbardziej podobało mi się wykonanie pana Nowaka.
Jestem niemal pewna, że o tym młodym artyście jeszcze wiele usłyszymy. Wszystkie
utwory były wyjątkowe. Jeżeli chodzi o pianistę, pana Skowronka, zachwycił mnie jego
profesjonalizm. Bardzo się wczuwał w wykonanie każdego utworu. Widać, że podchodzi do
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gry na fortepianie z dużym zaangażowaniem jego mimika podczas wykonywania utworów
była bardzo wymowna.
Podczas tego wydarzenia dowiedziałam się jaką muzykę tworzył Fryderyk Chopin.
Pogłębiłam również swoją wiedzę na temat życiorysu tego wybitnego kompozytora, co
niewątpliwie przyda mi się w szkole. Uważam, że najsłabszym punktem koncertu był fakt,
że niestety frekwencja nie była zadowalająca, co skomentowała pani dyrektor PanekKiszczak – tłumacząc to tym, że koncert odbył się w środku tygodnia.
Jeszcze raz muszę zaznaczyć, że koncert nie tylko mi się podobał, ale wyniosłam z
niego coś więcej. Było to przyjemne uczucie dla ducha, posłuchać takiej muzyki. Koncert
wzbudził wiele emocji. Nie można pozostać bez żadnych odczuć, refleksji, ponieważ koncert
był doskonale przygotowany przez panią mgr Kołodziejską, a zaproszeni artyści oklaskiwani
byli przez długą chwilę.
Aleksandra Pączka, kl. IV

Bartosz Nowak – tenor i Michał Skowronek - fortepian
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VII TURNIEJ AKORDEONOWY – XVII DZIEŃ AKORDEONU
Wielkim wydarzeniem muzycznym dla akordeonistów, nie tylko z naszej szkoły,
a także dla wszystkich wielbicieli muzyki akordeonowej, był „XVII Dzień
Akordeonowy” i III Turniej Akordeonowy Hrabstwa Kłodzkiego. Dn. 17 marca 2018 r. do
Muzeum Ziemi Kłodzkiej przybyli licznie uczniowie szkół muzycznych, ognisk i innych
instytucji oraz osoby dorosłe z różnych rejonów Dolnego Śląska, aby wziąć udział w
przesłuchaniach, które odbyły się aż w VI kategoriach. Każdy z uczestników reprezentował
dowolne utwory na akordeonie w określonym przedziale czasowym.

Laureaci I i IV kategorii z Burmistrzem Kłodzka, Michałem Piszko

Laureatem konkursu był uczeń naszej szkoły, z kl. p. Lilianny Stopki - Oskar Gałęski,
który zajął I miejsce. Świetnie zaprezentowali się też inni uczniowie p. Lilianny Stopki,
którzy znaleźli się w pierwszej trójce: Tymoteusz Bartlewski, Jakub Ferenz, Szymon Dulski
i Bartosz Czelnik. Młodzi akordeoniści z naszej szkoły bardzo ciepło wspominają swój
udział w konkursie. Niektórzy z nich wypowiedzieli się na ten temat.
Jakub Ferenz podzielił się z nami swoimi spostrzeżeniami: „ Podobały mi się nagrody
finansowe i statuetki dla laureatów, a dla pozostałych uczniów liczne upominki. Ja np.
oprócz dyplomu otrzymałem słuchawki bezprzewodowe, kubek termiczny i zeszyt do nut.
Mogłem też wiele się nauczyć i zdobyć nowe doświadczenie obserwując innych wykonawców
m. in. absolwentów klasy akordeonu p. Liliany Stopki a obecnie studentów Akademii
Muzycznej w Poznaniu oraz Akademii Muzycznej we Wrocławiu.”
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Natomiast Szymon Dulski stwierdził: „Cieszę się, że po raz kolejny mogłem wziąć udział w
Turnieju Akordeonowym Hrabstwa Kłodzkiego. Uważam, że takie konkursy są bardzo
potrzebne. Podobała mi się też bardzo sala w Muzeum Ziemi Kłodzkiej, w której młodzi
akordeoniści z regionu dolnośląskiego rywalizowali ze sobą”
W przebieg konkursu włączyli się również przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego PSM I st. w Kłodzku, którzy zapowiadali występujących na scenie
akordeonistów. Byli to: Mateusz Lasek z klasy trąbki, p. Jana Ostapowicza i gitarzystka Lila
Wyjadłowska, uczennica p. Witolda Kozakowskiego.
Swoją refleksją podzielił się z nami Mateusz Lasek: „Było to dla mnie bardzo
odpowiedzialne zadanie i zależało mi na tym, aby jak najlepiej zaprezentować wykonawców.
Jednak jestem bardzo zadowolony z udziału w takim ważnym wydarzeniu. Mogłem też
nauczyć się czegoś nowego, ponieważ do tej pory występowałem na scenie tylko z
instrumentem.”

Lila Wyjadłowska

Mateusz Lasek

„VII Turniej Akordeonowy Hrabstwa Kłodzkiego” zaszczycił swoją obecnością
Burmistrz Miasta Kłodzka, Michał Piszko, podkreślając w ten sposób rangę i znaczenie
turnieju dla naszego miasta.
Wieczorem odbył się koncert w Sali widowiskowej Kłodzkiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji, na którym wystąpił zespół „Prządka Trio”: Wiesław Prządka –
akordeon, bandoneon, Rafał Karasiewicz – fortepian, Zbigniew Wrombel – kontrabas.
Licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowali również swoje umiejętności laureaci
pierwszych miejsc poszczególnych kategorii. Inicjatorka i organizatorka całego
przedsięwzięcia p. Lilianna Stopka, nauczyciel PSM I st. W Kłodzku otrzymała specjalne
podziękowania od prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej, Adama Łąckiego.
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PIANISTYCZNE POWITANIE WIOSNY W CZECHACH
Tegoroczna wiosna została hucznie przywitana przez uczniów pianistów z naszej
szkoły wspólnie z czeskimi kolegami i koleżankami ze szkoły muzycznej w Nachodzie. W
ramach przygranicznej współpracy polsko – czeskiej dn. 20 marca br. odbyło się
integracyjne spotkanie młodych pianistów dwóch narodowości, których łączy
zamiłowanie do muzyki. Tego typu współpraca odbywa się z naszymi sąsiadami już od
sześciu lat i jest wspaniałą okazją do zdobycia nowej wiedzy zarówno teoretycznej jak i
praktycznej, pozwala na wymianę doświadczeń zarówno dla uczniów jak i nauczycieli oraz
stanowi pewnego rodzaju formę rekreacyjną, połączoną ze zwiedzaniem. Tak bogata
wymiana obu szkół staje się możliwa dzięki wzajemnej współpracy, w którą szczególnie
angażują się: pani dyrektor Oskana Tsiporenko i p. Angelika Rembowiecka.
Tym razem spotkaniu towarzyszył niezwykły klimat, ponieważ uroczysty koncert z
tej okazji odbył się w Galerii Sztuki w Zamku, w Nachodzie. W muzealnej scenerii swoje
umiejętności zaprezentowało 40 uczniów a w tym 12 z Polski, którzy wystąpili w
specjalnych strojach z epoki, nawiązujących do postaci kompozytorów. Mogliśmy usłyszeć
piękne utwory m.in. F. Chopina, R. Schumanna, C. Debussego, J. Brahmsa w wykonaniu
takich postaci jak: księżniczka Arabela, Rumburak, pszczółka, rusałki i dworzanie.
Lena Wióra, uczennica p. Angeliki Rembowieckiej, która wcieliła się w postać
Arabeli podzieliła się z nami swoimi wrażeniami ze spotkania: „ Podczas koncertu
zagrałam utwór L. Bas pt. Razem na spacer (z Arabelą). Z tej okazji sama zrobiłam
magiczny pierścień a wspólnie z mamą przygotowałyśmy strój księżniczki czeskiej na
podstawie baśni o Arabeli, którą obejrzałam. Wielką przyjemność sprawiła mi nauka
utworu, który zaprezentowałam w Galerii Sztuki w Zamku, w Nachodzie. Koncert, który tam
się odbył bardzo mi się podobał zwłaszcza w połączeniu z piękną scenerią muzealną. W
nagrodę otrzymałam dyplom z rys. pani Wiosny oraz broszkę z gliny i laleczkę z materiału,
które zostały ręcznie wykonane przez uczniów wydziału plastycznego nachodzkiej szkoły.
Natomiast Karol Bętkowski, również uczeń p. A. Rembowieckiej w następujący
sposób opisał swój udział w „Pianistycznym przywitaniu wiosny w Nachodzie”:
„Do Czech udaliśmy się pod opieką nauczycielek: p. dyr. Małgorzaty Panek – Kiszczak,
p. Angeliki Rembowieckiej, p. Elżbiety Malinowskiej i p. Anny Bartkiewicz – Brzozowskiej.
Panie zainspirowały nas do przygotowania pięknych strojów i ja np. byłem przebrany za
dworzanina z epoki Baroku. Po przybyciu na miejsce mieliśmy czas na przygotowanie się do
występu. Następnie udaliśmy się na uroczystą galę, na której przywitał nas dyrektor Mokrejš
Zbyněk – (Základní umělecká škola Náchod). Bardzo podobał mi się wystrój sali muzealnej,
który miał charakter klasyczno – współczesny oraz sam zamek w Nachodzie. Czesi przyjęli
nas bardzo serdecznie a na koncercie panowała wyjątkowo przyjazna atmosfera.
Duże wrażenie zrobiły na mnie upominki, które dostaliśmy od Czechów, ponieważ były to
prace zaprojektowane i ręcznie wykonane przez uczniów ze szkoły artystycznej (muzyczno –
plastycznej). Na zakończenie pani dyrektor Małgorzata Panek – Kiszczak podziękowała
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wszystkim: organizatorom, nauczycielom, uczniom i ich rodzicom. Muszę stwierdzić, że
mogłem się poczuć jak „wielki artysta w obcym kraju.”

Młodzi artyści z Polski i Czech - Pianistyczne powitanie wiosny w Nachodzie

WIOSNA W „GITAROWYM RYTMIE”
23 marca br. odbył się w naszej szkole koncert uczniów klasy gitary p. Witolda
Kozakowskiego pt. „Gitarowa wiosna”. Podczas występu swoje umiejętności
zaprezentowali zarówno początkujący jak i bardziej doświadczeni gitarzyści, którzy zagrali
solo i w duecie. Do grona najmłodszych uczniów można zaliczyć m. in. Andrzeja Śliwkę,
który zagrał utwór „Ślizgawka w parku” T. Stachak, oraz Wojciecha Łaćkowskiego z
„Melodią Hiszpańską” również T. Stachak.
Sporą ucztę gitarową zapewnili nam wykonawcy przygotowujący się do udziału w
„Gitariadzie” – Kłodzkim Festiwalu Muzycznym. Wystąpili m.in.: Lila Wyjadłowska, która
zagrała „Mazurek Etouffee” i „Mironge” T. Stachak oraz Etiudę nr 2 - L. Brouwera.
Kornelia Zawadzka zagrała utwory T. Stachak pt. „Ragtime” i „Milonge”. Małgorzata
Łapińska wystąpiła z „Kujawiakiem” T. Stachak, Etiudą L. Brouwera i „Tango”.
Koncert był wspaniałą okazją dla uczniów przygotowujących się do „Gitariady” , aby
wypróbować się na scenie a zgromadzonej publiczności pozwolił zachwycić się piękną
muzyką.
9
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6 kwietnia br. gitarzyści z klasy p. Witolda Kozakowskiego godnie
reprezentowali naszą szkołę na XXI Ogólnopolskim Konkursie Muzycznym –
Gitariada. Jury w składzie: dr hab. Marek Nosal (Akadamia Muzyczna w Katowicach),
dr Bartłomiej Marusiak (Państwowa Szkoła Muzyczna w Jarocinie), honorowy profesor
oświaty Marek Zieliński (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna we Wrocławiu) oceniało
występy młodych, utalentowanych gitarzystów, którzy przyjechali do Kłodzka z całej Polski
m.in. z: Warszawy, Poznania, Zielonej Góry, Gdyni, Wrocławia, Lublina, Opola.
Wśród laureatów konkursu znalazła się Lila Wyjadłowska, uczennica PSM I st. w
Kłodzku, która zajęła III miejsce w kategorii: Soliści gr. II. Natomiast w pozostałych
kategoriach wiekowych wyróżnienie otrzymały również uczennice naszej szkoły:
Jagoda Religa, Hanna Sawicka i Kornelia Zawadzka. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
Lila Wyjadłowska
Red. Pieciolinii

Laureaci XXI Kłodzkiego Festiwalu Muzycznego - Gitariada
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS AKORDEONOWY W SŁUPCY
W dn. 26 – 28 marca 2018 r. w Słupcy miał miejsce Ogólnopolski Konkurs
Akordeonowy pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Podczas konkursu odbyły się przesłuchania uczniów szkół muzycznych I stopnia z całej
Polski, które oceniało jury w składzie: prof. dr hab. Klaudiusz Baran (Akademia Muzyczna
w Warszawie) , prof. dr hab. Elżbieta Rosińska (Akademia Muzyczna w Gdańsku), dr Daniel
Lis (Akademia Muzyczna w Katowicach), prof. ośw. Jerzy Kozłowski, mgr Daniel
Baranowski (PSM I i II stop. w Piotrkowie Trybunalskim).
Uczestnikiem konkursu był Kamil Urbański, uczeń klasy akordeonu p. A.
Gembary w PSM I st. w Kłodzku, który zagrał utwory znanych kompozytorów
klasycznych i współczesnych: G. F. Händla, D. Cimarosy, K. Nakliciego, B. K.
Przybylskiego. Zaprezentował on wysoki poziom umiejętności otrzymując wyróżnienie
w swojej kategorii.
Kamil podzielił się swoimi wrażeniami z konkursu:
„ Bardzo cieszę się, że mogłem
wziąć udział w Ogólnopolskim
Konkursie Akordeonowym,
który odbył się w Słupcu.
Chociaż eliminacje były
bardzo trudne i
rywalizowali ze mną
utalentowani akordeoniści
z całej Polski, to jednak udało
mi się uzyskać wyróżnienie w
kategorii II. Jestem wdzięczny
za przygotowanie i mobilizację
swojemu panu A. Gembarze.
Lubię bardzo grać na akordeonie
i codziennie ćwiczę. Jest to moja
pasja. Z utworów, które zagrałem
na konkursie najbardziej podoba
mi się Scherziono B. K. Przybylskiego.
Podczas wyjazdu do Słupcy
towarzyszyli mi rodzice,
którzy dodawali mi otuchy podczas
przesłuchań.
Mogłem również zwiedzić z nimi tamtejsze
okolice korzystając z pobytu w urokliwym zakątku Polski.”
Kamil Urbański
Red. Pięciolinii
11
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XXII SPOTKANIA NAJMŁODSZYCH WIOLONCZELISTÓW
Tradycyjnie już po raz 22 - dn. 12 kwietnia br. odbyły się w Państwowej Szkole
Muzycznej I st. w Kłodzku Spotkania Najmłodszych Wiolonczelistów. Wzięli w nich
udział nauczyciele i uczniowie z regionu dolnośląskiego.
Z tej okazji gościliśmy w naszej szkole wspaniałych metodyków: dr Błażeja
Golińskiego (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku), mgr Tadeusza
Melkę (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego we
Wrocławiu) oraz mgr Katarzynę Baranowską (Szkoła Muzyczna I st. im. Grażyny Bacewicz
we Wrocławiu).
W ramach spotkań odbyły się: prezentacje uczniów z kl. III i IV, wykład dr Błażeja
Golińskiego na temat „Wystarczająco dobry nauczyciel” a na zakończenie
Koncert finałowy uczniów.
Naszą szkołę reprezentował Kornel Bartlewski z kl. III, uczeń klasy wiolonczeli
p. Z. Szuby. Zagrał on Etiudę 6 B. Romberga i „Wiolonczelowy Blueusik”, za co
otrzymał wyróżnienie w kategorii kl. III.
Prezentacje uczniów prowadziły uczennice naszej szkoły: Laura Knopp i Amelia
Lutosławska, które świetnie sobie poradziły w tej roli i chętnie zdały nam z tego relację.
Laura Knopp
Amelia Lutosławska
Red. Pięciolinii

Koncert finałowy uczniów III i IV roku
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WIOSENNY KONCERT KLAS FORTEPIANU
Dn. 17 marca br. w niezwykłej atmosferze wiosennej odbył się koncert klas
fortepianu p. Katarzyny Mąki i p. Anny Bartkiewicz – Brzozowskiej. W wiosenne
granie na fortepianie włączyli się uczniowie z kl. I – VI cyklu sześcioletniego i I – IV cyklu
czteroletniego. W przygotowanie koncertu zaangażowali się również rodzice młodych
artystów, którzy przygotowali z tej okazji poczęstunek i dekorację wiosenną.
Publiczność, która jak zwykle dopisała, zgromadziła się przy pięknie udekorowanych
stołach, na których pojawiły się różne smakołyki i akcenty wiosenne – tulipany. W sali
koncertowej zapanowała szczególnie rodzinna atmosfera sprzyjająca występom zwłaszcza
tych najmłodszych uczniów, którzy na scenie stawiają pierwsze kroki.

Wiosenny koncert klas fortepianu p. Katarzyny Mąki i p. Anny Bartkiewicz - Brzozowskiej.

W bajecznym klimacie mogliśmy usłyszeć utwór „Bajeczka” w wyk. Antoniny
Kostrzewskiej z kl. p. Katarzyny Mąki a ponadto z utworem pod tym samym tytułem
wystąpiła: Marta Zawadzka z kl. p. Anny Bartkiewicz – Brzozowskiej. Byli też uczniowie,
którzy porwali nas do tańca utworami pt. „Taniec” w wyk. Jakuba Szczerby, „Baletto”
w wyk. Hani Zabożyńskiej z kl. p. Anny Bartkiewicz - Brzozowskiej „Boogie starego
wampira” w wyk. Łucji Milczarek z kl. p. Katarzyny Mąki.
W nastrój beztroskiego odpoczynku na łonie rodzącej się do życia przyrody porwały
nas utwory: „Leniwe popołudnie” w wyk. Aleksandry Kostrzewskiej, „Muzyczny obraz”
w wyk. Wiktorii Osickiej, „Nokturn” w wyk. Jakuba Gacha, „Fale Dhesa” w wyk. Adama
Bartkiewicza, „Jedwabny Szalik” w wyk. Karola Reifa z kl. p. Katarzyny Mąki oraz
13
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„Miniatura w dawnym stylu” w wyk. Aleksandry Czerniak i „Dom” w wyk. Wiktorii
Drzewieckiej z kl. p. Anny Bartkiewicz – Brzozowskiej. Pojawiły się też utwory gorące
i romantyczne: „Temat miłosny” w wyk. Martyny Gołębiowskiej, „Matador” w wyk.
Aleksandra Bugaja i „Agent w Egipcie” w wyk. Wiktorii Bartkiewicz.
Młodzi artyści wykazali się świetnym przygotowaniem, przy tym dobrze się bawili
i dostarczyli wielu wrażeń i rozrywki wszystkim zgromadzonym.
Martyna Gołębiowska
Red. Pięciolinii

WIOSENNY KONCERT KLASY SKRZYPIEC I WIOLONCZELI
Wiosna stanowi doskonałą inspirację dla muzyki a także dla poezji, które mogą
Się wzajemnie ubogacać. Przykładem tego był koncert klasy skrzypiec p. Tadeusza
Wachowskiego i klasy wiolonczeli p. Zbigniewa Szuby, który odbył się 19 kwietnia br.
Doskonałej rozrywki dostarczyła nam piękna muzyka połączona z „poetyckimi
pejzażami”. Mogliśmy usłyszeć utwory: „Allegretto” S. Suzuki w wyk. Aleksandry
Żołnierz, „Łoś Pataj” D. Obijalskiej, „ Ragtime”, „Kot Włóczikij” D. Obijalskiej w wyk.
Bartosza Wawrzyniaka z kl. p. Tadeusza Wachowskiego.
Podczas koncertu przeważała znana muzyka popularna. Był to „Smooth Criminale”
M. Jaksona w wyk. Amelii Lutosławskiej, „Billie Jean” również M. Jaksona w wyk. Marii
Zawadzkiej, „Beat It” M. Jaksona w wyk. Wojciecha Opalińskiego, z kl. p. Tadeusza
Wachowskiego.
Pojawiły się też muzyczne hity: „What a Wonderful Word”, G. D. Weissa w wyk.
Marcela Łabowicza, „Can You Feel The Love Tonight” E. Johna, w wyk. Julii Rosiennik,
„Colors off the Wind” A. Menkena w wyk. Kingi Pieróg z kl. p. Tadeusza Wachowskiego.
Był też „Wiolonczelowy Blusik” p. Z. Szuby w wyk. jego ucznia Kornela Bartlewskiego.
Występy uczniów przeplatane były recytacją wierszy znanych pisarzy polskich:
Tadeusza Kubiaka, Małgorzaty Strzałkowskiej, Doroty Gellner, Mieczysławy Buczkównej.
Piękna muzyka połączona z poezją o tematyce wiosennej dostarczyła publiczności
niezwykłych wrażeń.

14

Nr 4
MARZEC / KWIECIEŃ 2018

Pięciolinia

Wiosenny koncert klasy skrzypiec p. Tadeusza Wachowskiego i wiolonczeli p. Zbigniewa Szuby

MUZYCZNE KWIATKI Z WIOSENNEJ RABATKI
Niezwykłych wrażeń muzycznych i wizualnych dostarczył nam kolejny koncert klas
fortepianu p. Elżbiety Malinowskiej i p. Joanny Kocyan, który odbył się 20 kwietnia br.
„Kwiatki z wiosennej rabatki” były nieodłącznym elementem koncertu, ponieważ pojawiły
się nie tylko w dekoracji, ale również w kompozycji strojów występujących uczniów.
Rodzice młodych artystów zadbali o wiosenny wizerunek i postarali się również o specjalne
żółte koszulki z napisem: „Lider klasowy” dla wybieranych podczas koncertu, już po raz
kolejny, liderów klasowych.
Uczniowie, którzy występowali na scenie pełnili również funkcje prowadzących,
ponieważ samodzielnie zapowiadali grane przez siebie tytuły utworów i ich kompozytorów.
Repertuar muzyczny prezentowany przez uczniów świetnie wyrażał nastrój wiosenny.
Pojawiły się m.in. utwory pt.: „Słoneczko”, „Tajemnicza wyprawa”, „Krasnale”.
15

Nr 4
MARZEC / KWIECIEŃ 2018

Pięciolinia

Koncert był doskonałą formą sprawdzenia się na scenie i podjęcia rywalizacji o miano
lidera klasowego. Taka forma nauki motywuje do podjęcia bardziej wytężonej pracy i
pomaga ulepszyć swoje umiejętności. Docenili to zgromadzeni goście, którzy nagradzili
młodych artystów gromkimi brawami.

Konrad Rudeński
Red. Pięciolinii

Koncert klas fortepianu p. Elżbiety Malinowskiej i p. Joanny Kocyan

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kłodzku nie tylko kształci i rozwija utalentowane
dzieci i młodzież, ale także przez cały rok szkolny oferuje bogaty program artystyczny
dla wszystkich miłośników muzyki,
o którym informują nas zawsze aktualne plakaty.
16
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WIOSENNY KONCERT KLASY SKRZYPIEC
Dn. 20 marca br. odbył się kolejny koncert klasy skrzypiec p. Danuty
Wolnomiejskiej i p. Krystyny Ślęzak.
Na rozpoczęcie koncertu mogliśmy usłyszeć: „ Gotów – Start” K. i D. Blackwella w
wyk. Karoliny Wójcik a następnie wystąpiła jej siostra Maja Wójcik, która zagrała utwór
tych samych kompozytorów pt. „W dolinie”. Pierwszoklasistki wywarły duże wrażenie na
zgromadzonej publiczności nie tylko swoją grą, ale także strojami, które przypominały
wiosenne kwiaty.
Równie ciepło przyjęta została następna uczennica Celina Strap, która wystąpiła z utworem
pt. „Piosenka francuska” W. A. Mozarta. Następnie zaprezentowała się Wiktoria
Węglowska z „Dwoma osiołkami” A. Cofalika a po niej zagrała Jagna Schulz - Etiudę W.
Krotkiewskiego.

Wiosenny koncert klasy skrzypiec p. Danuty Wolnomiejskiej i p. Krystyny Ślęzak

Podczas prezentacji kolejnej uczennicy Zofii Zawada – Budny popłynął wiosenny
„Strumyk” J. Garści. Następna wystąpiła Katarzyna Ferenz z utworem „Kontredans”.
Kolejne dwie uczennice zagrały piosenki: „Starodawną piosenkę francuską” P.
Czajkowskiego - Julia Warachim a „Piosenkę neapolitańską” również P. Czajkowskiego Aleksandra Pączka.
Pozostałe utwory, które można było usłyszeć w wykonaniu starszych uczennic, to
sonaty. Zuzanna Denys i Marcelina Staniów zagrały Sonaty G. F. Handla a Julia Topolanek
wystąpiła z Sonatą e – moll cz. I i II A. Corelli. Publiczność doceniła ogromne
zaangażowanie uczniów a także piękną dekorację wiosenną w postaci kolorowych kwiatów a
świadczyły o tym liczne oklaski.
17
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Wywiady
Zawitała już wiosna i obudziła się nawet „pierwsza pszczółka” – Maja Sawicka,
uczennica p. Elżbiety Malinowskiej, która pięknie reprezentowała naszą szkołę na
spotkaniu polsko – czeskim w Nachodzie. Wywiad z nią przeprowadziła: Laura Knop.
L: Maju - wiemy, że wcieliłaś się w postać „Pszczółki”
i wykonując utwór pod tym samym tytułem
zachwyciłaś czeską publiczność. Jakie wrażenie
zrobił na tobie koncert poza granicami naszego
kraju?
M: Czułam się bardzo fajnie, ponieważ była tam
miła
atmosfera i podobał mi się zamek, w którym
odbywał
się koncert (ładne obrazy, naczynia starodawne –
eksponaty muzealne). Koleżanki i koledzy z Czech,
młodsi ode mnie i starsi byli bardzo sympatyczni
i ładnie grali. Mogłam poznać kilka utworów
czeskich kompozytorów.
Spotkała mnie też miła niespodzianka w postaci
upominków, które otrzymałam a były to: dyplom,
broszka, aniołek i słodycze.
L: Czy miałaś dużą tremę podczas występu?

Maja Sawicka – Pianistyczne powitanie
wiosny w Nachodzie

M: Prawie wcale nie denerwowałam się, ponieważ lubię grać i sprawia mi to przyjemność
a ten utwór szczególnie przypadł mi do gustu.
L: Jak trwały przygotowania do występu?
M: Wspólnie z mamą przygotowywałyśmy przebranie dla pszczółki Mai. Natomiast z tym
utworem wystąpiłam już na koncercie dla Sympatyków Szkoły, więc umiałam go już dobrze
grać.
L: Jakie inne postacie z bajek pojawiły się podczas koncertu?
M: Była pani Wiosna, za którą przebrała się Wiktoria Drzewiecka, pan Wiosna,
czarnoksiężnik Rumburak.
18
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L: Czy podobało ci się szczególnie jakieś wykonanie twoich czeskich kolegów lub
koleżanek?
M: Podobał mi się utwór Vozar, Martin, który zagrała Skodava Barbara. Ładna melodia
i piękne wykonanie zrobiły na mnie duże wrażenie.
L: Jak długo uczysz się już w naszej szkole?
M: Jestem już w 5 klasie.
L: Co zainspirowało cię do rozpoczęcia nauki w szkole muzycznej i dlaczego postanowiłaś
grać na fortepianie?
M: Moja przygoda z muzyką zaczęła się od gitary, którą kupił mój dziadek dla siostry a mi
spodobało się pianino i razem z siostrą rozpoczęłyśmy naukę gry na tych instrumentach.
L: Czy masz, jakieś swoje ulubione utwory?
M: Ulubiony kompozytor to Fryderyk Chopin a utwory to: „Piraci z Karaibów” , „Buzing
Bee” – „Brzęczące pszczoły”, Walc Chopina – Valase.
L: Czy łatwo jest pogodzić naukę w dwóch szkołach?
M: Mam edukację domową, uczę się razem z rodzicami w domu i zdaję egzaminy
w Drohiczynie. Mama organizuje mi naukę a tata pomaga szczególnie przy j. angielskim
i matematyce. Dlatego jest mi łatwiej uczęszczać do szkoły muzycznej ze względu na
większą dyspozycyjność czasową, chociaż do każdej szkoły muszę dojechać, bo mieszkam
w Stroniu Śląskim.
L: Czy oprócz gry na fortepianie masz jeszcze jakieś inne zainteresowania?
M: Interesuję się szyciem na maszynie i astronomią. Lubię czytać książki o kosmosie,
malować i codziennie gram na pianinie.
L: Czy oprócz tego, że nauczyłaś się grać widzisz jeszcze jakieś inne korzyści z nauki w
szkole muzycznej?
M: W przyszłości chciałabym zostać nauczycielką gry na fortepianie, ponieważ lubię grać na
pianinie i chciałabym zdobyć o tym jak największą wiedzę a następnie przekazywać ją
innym.
L: Jak zachęciłabyś innych do pójścia twoimi śladami?
M: Warto uczyć się muzyki, ponieważ nie tylko rozwija się wówczas swoje zainteresowania,
ale ćwiczy się słuch, a także rozwija się pamięć i wrażliwość.
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Książki z naszej biblioteki
Wiosna ,wiosna…Co z wiosną? A! No tak! Przecież w szkolnej bibliotece (dla mnie
najlepszej kawiarni) znajdziecie książeczkę z piosenkami dla dzieci pt. „WIOSNA”.
Niestety w naszej bibliotece jest tylko jeden egzemplarz tej książeczki , tak więc spieszcie
się! Oprócz nut i tekstu możecie też uzyskać informacje na temat autora słów, kompozytora i
ilustratora oraz o tym jak powstała ta książeczka i dla kogo szczególnie jest przeznaczona.
-Tak! Naprawdę! Jeszcze jedna z książeczek, która uśmiecha się do Was w bibliotece
i którą z przyjemnością udostępni Wam pani Iwonka Sonka, nasza bibliotekarka.
Ojć! Przepraszam! Faktycznie zapomniałam, że w książce pt.: „ŚpiewankiMalowanki” natkniecie się na ciekawe wiosenne piosenki, jak ta: „Wiosna, Kwiaty
i Kolory”.
Mol książkowy – Gratka

Zagadki

Rozrywka
Wszyscy muzycy,

Ma trzy nogi - nie do biegania
Ma klawisze - nie do pisania
Ma pedały nie do gazu
Gdy zagra, poznasz go od razu.

Muszą je znać,
By ładnie śpiewać
By ładnie grać

Błyszczy pięknie cała,
Testuje w hejnałach.
Na koncertach gra:
Tra ta ta tra ta ta.

Na czym zapisać
Nuty ,piosenki
By muzyk wiedział,
jakie to dźwięki?

Ten instrument zrobiono z drewna,
Jestem go zupełnie pewna
Wygląda jak łapki drewniane,
Które tańczą w rękach hiszpanek.

Dęty, strunowy,
Mały i duży
Do wytwarzania
Dźwięków służy.
Strzeże tajemnic,
Jest wiolinowy,
Otwiera zamki,
Jest i basowy i
wiolinowy

Zagadki z strony zagadki dla dzieci.net
Opr. Kinga Mąkowska
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Z okazji zbliżającej się przerwy majowej (majówki) Wszystkim:
Nauczycielom, uczniom oraz innym pracownikom tej szkoły

Życzymy:
Udanego wypoczynku
oraz bliższego spotkania z wiosenną przyrodą
i samych słonecznych dni!

Laura Knopp wraz z Samorządem Uczniowskim

Redaguje zespół w składzie: Laura Knopp, Kinga Mąkowska, Julia Topolanek, Konrad Rudeński, Amelia
Lutosławska, Lila Wyjadłowska, Karol Bętkowski, Jakub Ferenz.
Opiekun redakcji:

Iwona Sonka
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