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… GRA MUZYKA…
W letni ranek wiersz się wierszy
Cicho jak cykanie świerszczy.
Przyłóż ucho do murawy,
Słuchaj co dziś piszczy w trawie
Bum cyk cyk, bum cyk cyk trrr!
W trawie świerszcz wędrowny cyka,
Pszczoła brzęczy, mucha bzyka,
A nad wodą koło młyna
Niecierpliwy chrząszcz brzmi w
trzcinach!
Bum cyk cyk, bum cyk cyk trrr!
W ciepły ranek gra muzyka,
jak zegarek łąka cyka.
Przyłóż ucho do pnia sosny,
Słuchaj, jak dziś trawa rośnie!
Bum cyk cyk, bum cyk cyk trrr!

Pięciolinia

Wydarzenia z życia szkoły
Wielki sukces trębaczy!
12 maja 2018 r. w Jeleniej Górze odbyły się II Międzyszkolne Konfrontacje
Trębaczy, w których wzięło udział 38 uczniów ze szkół muzycznych Dolnego Śląska.
Naszą szkołę reprezentowało trzech uczniów przygotowanych przez pana Jana
Ostapowicza, którym akompaniowała p. Angelika Rembowiecka. Z tej zaciętej rywalizacji
wyszliśmy zwycięsko otrzymując:
I miejsce, w kategorii kl. I – IV - Mateusz Lasek
II miejsce, w kategorii klas I – II – Jacek Opaliński
Wyróżnienie, w kategorii klas I – II – Piotr Kaźmierczak
Jury w szczególny sposób podziękowało panu Janowi Ostapowiczowi za wieloletnią pracę
i zaangażowanie w kształcenie młodych trębaczy. My również dziękujemy panu Janowi
i pani Angelice.

Mateusz Lasek
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„ZŁOTA PIĘCIOLINIA ZAPRASZA”
W Państwowej Szkole Muzycznej w Kłodzku odbywają się rokrocznie audycje
muzyczne, w ramach cyklu „Złota Pięciolinia zaprasza”. Mają one charakter koncertów i są
skierowane do dzieci ze szkół podstawowych oraz grup przedszkolnych z naszego regionu.
Jest to wspaniała okazja do kształtowania zainteresowań muzycznych wśród najmłodszych
mieszkańców Kłodzka i okolic oraz zachęcenia ich do podjęcia edukacji muzycznej.
W tym roku, w dn. od 14 do 18 maja szkołę muzyczną odwiedziła liczna grupa
zainteresowanych uczniów, dla których przygotowany został bogaty repertuar artystyczny.
Ciekawe prowadzenie audycji muzycznych przez nauczycieli PSM I st. w Kłodzku a przede
wszystkim piękne wykonanie młodych artystów przyciągały uwagę zgromadzonej
publiczności, która każdy występ nagradzała gromkimi brawami.
Dn. 16 maja w koncercie prowadzonym przez p. Angelikę Rembowiecką,
p. Katarzynę Brzeską – Krawczyk i p. Przemysława Polaka uczestniczyli uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 3 w Kłodzku z kl. I - VI. Mogli oni podziwiać grę koleżanek i kolegów ze
swoich klas, którzy uczą się również w szkole muzycznej. Spośród nich bardzo ładnie
zaprezentowała się Zuzanna Dudek, która zagrała walca na fortepianie. Kolejna pianistka –
Lena Wióra, wykonała w wielkim stylu utwór pt. : „W grocie króla gór”. Natomiast na
trąbce zaprezentował się Mateusz Lasek, który zagrał „Tarantellę”. Występowali również
starsi uczniowie PSM I st. w Kłodzku, którzy uczęszczają również do innych szkół
kłodzkich. Występy zostały zdominowane przez instrumenty dęte, takie jak saksofon, klarnet
i flet.

Audycje muzyczne przygotowane przez nauczycieli z PSM I st. W Kłodzku: p. Angelika Rembowiecka
(fortepian), p. Katarzyna Brzeska – Krawczyk (saksofon), p. Przemysław Polak (klarnet )

Na zakończenie zaprezentował się duet klarnetowy ucznia i nauczyciela, który
stanowili: p. Przemysław Polak i Kamil Bednarczyk. Następnie p. Katarzyna Brzeska –
Krawczyk zaprosiła wszystkich na dzień otwarty szkoły oraz zachęciła do przyjścia na
przesłuchania i podjęcia nauki w szkole muzycznej.
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Podczas spotkania dzieci mogły nie tylko wysłuchać utwory grane przez uczniów
naszej szkoły, ale także była to świetna okazja do poznania różnych instrumentów. Niekiedy
mogły nawet na nich zagrać.
Młodzi słuchacze podziękowali brawami za wspaniały koncert, który zrobił na nich
duże wrażenie a świadczyło o tym wielkie skupienie podczas każdego występu.
Audycje cieszą się wielkim zainteresowaniem ze strony zgromadzonych gości, którzy
ochoczo odpowiadają na pytania oraz chętnie dają się zaprosić do wspólnego śpiewu i biorą
udział w muzycznych zabawach. Ja jako uczennica naszej szkoły bardzo lubię występować
przed moimi rówieśnikami, a niejednokrotnie koleżankami i kolegami. Jestem dumna, że
mogę pokazać im swoje umiejętności i tym samym zaprosić ich do nauki w naszej szkole.
Kinga Mąkowska

Szkoła przyjazna dzieciom!
18 maja br. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. odbył się kolejny Dzień Otwarty,
który prowadziły : p. Danuta Wolnomiejska i p. Joanna Kocyan. Plakaty, audycje muzyczne
a przede wszystkim muzyka przyciągnęły sporą grupę dzieci i młodzieży, z którymi przyszli
również ich opiekunowie.
Dla zaproszonych gości przygotowane zostały liczne atrakcje, które miały na
celu pobudzić zmysł słuchu a także wzbudzić zainteresowanie muzyką. Poprzez różnorodne
metody i formy pracy przyszli kandydaci do szkoły muzycznej odkrywali swoje uzdolnienia
muzyczne, rozpoznawali dźwięki a przy tym świetnie się bawili. Dzieci i młodzież z wielkim
zaangażowaniem wykonywali polecenia nauczycielek tej placówki tworząc bardzo
zintegrowaną grupę, chociaż większość z nich nie znała się wcześniej. Aktywny udział
uczestników spotkania zapewniły popularne melodie: „Mam chusteczkę haftowaną”, „Stary
niedźwiedź” i inne, a także wykorzystanie technik manualnych i rytmicznych takich jak np.
klaskanie, rysowanie palcem, robienie pociągu czy powtarzanie rytmu.
Zajęcia odbywały się w auli PSM I st. która zachwyca swoim wyglądem, piękną
sceną, dysponuje pianinem, zapewnia dużą przestrzeń i robi wielkie wrażenie.
Bogate wyposażenie, wykwalifikowana kadra nauczycieli, uczących gry na różnych
instrumentach takich jak: pianino, gitara, skrzypce, akordeon, flet, klarnet, saksofon, trąbka,
możliwość odkrywania talentów muzycznych i rozwijania ich a także miła atmosfera,
wszystko to zachęca do podjęcia nauki w szkole muzycznej.
Przekonani są o tym też goście, którzy przyszli na „Dzień Otwarty PSM”, co
potwierdzają ich wypowiedzi.
Piotr Z.: „ Jestem bardzo zadowolony, że mogłem uczestniczyć w tego typu zajęciach,
ponieważ były one bardzo ciekawe. Podobały mi się różne zabawy a przede wszystkim
zagadki muzyczne i taniec w rytmie muzyki a panie nauczycielki z tej szkoły były bardzo
miłe”.
Milena R.: „ Pierwszy raz uczestniczyłam w takich zabawach i bardzo podobały mi się,
chciałabym się uczyć gry na fortepianie”
Red. Pięciolinii
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Dzień Otwarty w PSM I st. w Kłodzku. Prowadzenie: p. Danuta Wolnomiejska, p. Joanna Kocyan

„DLA MAMY”
W pięknej majowej aurze odbył się niezwykły koncert w naszej szkole, który był
dedykowany szczególnym osobom, jakimi są nasze mamy.
22 maja o godz. 16.30 w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I st. klasy: fortepianu
p. Angeliki Rembowieckiej, saksofonu p. Katarzyny Brzeskiej – Krawczyk i klarnetu p.
Przemysława Polaka przygotowały muzyczne upominki dla wszystkich MAM z okazji ich
ŚWIĘTA.
Młodzi artyści zaprezentowali utwory, które zabrzmiały szczególnie wyjątkowo,
wzbudzając raz po raz: radość, poruszenie i refleksję wśród zgromadzonej publiczności,
wyrażającej swoje podziękowania poprzez liczne oklaski. Koncert rozpoczął się tanecznym
krokiem utworem M. Vozara pt. „Taniec”, który wykonała na fortepianie Natalia Bosak z kl.
III. Na tym samym instrumencie wesołe rytmy zagrali uczniowie kl I: Mateusz Olkiewicz,
który zaprezentował utwór pt. „Jedzie pociąg” oraz Miłosz Deptuła, który wystąpił z
utworem E. Burnama pt. „Tarantella”. W podobnym radosnym klimacie zabrzmiał kolejny
utwór R. Mauaza pt. „Jesteśmy muzykantami”, którego wykonała na klarnecie – Oliwia
Gurzęda. Z „Paradą żołnierzyków” E. Bozza wystąpiła Liwia Strzelec, z kl. I.
W zupełnie inny nastrój wprowadził nas prawdziwy hit E. Presleya: „ Love Me
Tender”wykonany na saksofonie przez Piotra Bodzka z kl. I. Natomiast „chwilkę
zapomnienia” zapewnił nam utwór I. Wyczyńskiego pt. „Zegar dziadunia”, w wykonaniu
Julii Kopytkowskiej na klarnecie. W bajkowy świat wprowadziła nas Maria Babińska z
dwoma utworami, najpierw na fortepianie: „Za górami za lasami”, a następnie na
saksofonie: „Mały Chińczyk przy obiedzie” . Następnym podarunkiem muzycznym była
Sonatina J. Vanhala, którą na fortepianie zagrała Patrycja Szajter z kl. IV. Ponadto na
saksofonie utwór J. Rae pt. „Pocket Rag” - zagrał Michał Karpiński.
Na zakończenie koncertu niezwykle podniośle zabrzmiała przepiękna Pieśń g- moll
J. Ed. Barata w wykonaniu Kamila Bednarczyka na klarnecie.
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Wszystkie występy uzdolnionych wykonawców były zapowiadane przez Lenę Wiórę,
uczennicę kl. IV, p. Angeliki Rembowieckiej. Chociaż wystąpiła ona po raz pierwszy w
takiej roli i sama zaprezentowała jeszcze na scenie dwa utwory L. Bas pt. „Jedwabny Szalik”
i „Wiosenny deszczyk”, to jednak świetnie sobie poradziła, wręcz wykazała się talentem
oratorskim. Potwierdziła to również p. Dyr. Małgorzata Panek – Kiszczak, która szczególnie
podziękowała jej na zakończenie.
Oto kilka refleksji z koncertu, którymi podzieliła się z nami Lena Wióra: „Cieszę
się bardzo, że miałam zaszczyt poprowadzić koncert, który spełnił funkcję muzycznego
podarunku złożonego na ręce wszystkich
mam.
Bardzo dobrze czuję się na scenie i
potrafię
poradzić sobie z tremą, dlatego chętnie
zgodziłam się na propozycję
p. Angeliki Rembowieckiej.
Nauczyciele: p. Angelika Rembowiecka,
p. Katarzyna Brzeska – Krawczyk
i p. Przemysław Polak zaprosili mnie
na scenę i oddali mi głos. Miałam za
zadanie zapowiadać młodych artystów
przekazując informacje odnośnie klasy,
do której uczęszczają i utworu, który
Prowadząca koncert Lena Wióra
prezentują. Przy występie jednej z koleżanek
a mianowicie Marysi, dodałam wyjaśnienie, że zagrała ona na dwóch instrumentach:
saksofonie, na którym się uczy i na fortepianie, który jest dla niej dodatkowym instrumentem.
Z wielką przyjemnością zagrałam również swoje utwory, a jeden z nich - Jedwabny
szal - był upominkiem dla mojej mamy. Podczas koncertu zauważyłam, że mama była
bardzo szczęśliwa, a to sprawiło mi największą radość. Cieszę się również, że moje
zapowiedzi podobały się pani Angelice Rembowieckiej i pani Dyrektor Małgorzacie Panek –
Kiszczak, które mnie bardzo pochwaliły. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to chętnie mogę
wystąpić ponownie w takiej roli.
Red. Pięciolinii

KONCERT ROCZNY UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
Pierwszoklasiści z naszej szkoły ćwiczyli sumiennie przez cały rok na instrumentach
i chętnie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych a mogliśmy się o tym przekonać na ich
koncercie rocznym, który odbył się 25 maja br.
Swoje umiejętności, z całorocznej pracy, zaprezentowali uczniowie: Edyta Bogdał, Miłosz
Deptuła, Oliwia Grzęda, Lena Habdas, Zuzanna Kostrzewska, Łucja Milczarek, Mateusz
Olkiewicz, Błażej Sobczyk, Celina Strap, Wiktoria Węglowska, , Marta Zawadzka,
Aleksandra Żołnierz oraz siostry: Maja, Karolina i Joanna Wójcik.
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Dzieci zagrały na fortepianie, skrzypcach, flecie i karnecie utwory znanych kompozytorów
takich jak: W. A. Mozart, A. Greczaninow, Z. Burnam, R. Manz, J. Garścia, Kathy & David
Blackwell. Usłyszeliśmy m.in.: „Fiddle time”, „Go for the Gold”, „In the groove”,
„Chinese garden”, „Ready, steady, go”, „long, long, time ago”, Tarantella, „Jesteśmy
artystami, „Jechał kozak”, „Anuszkę”, „Był sobie król”, „Wesołka”,
„Żabkę” i
„Bajeczkę”. Obok muzyki poważnej i popularnej pojawiły się również ukraińskie i czeskie
melodie ludowe.
Uczniom towarzyszył często akompaniament fortepianu, który zapewnili nauczyciele:
p. Joanna Kocyan, p. E. Malinowska, p. Angelika Rembowiecka.
Podczas koncertu mali artyści mogli również sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną. W
przerwach pomiędzy występami na scenie dzieci odgadywały zagadki muzyczne i utrwalały
sobie znajomość nut oraz znaków z pięciolinii.
Nad przebiegiem koncertu czuwała organizatorka - p. Joanna Kocyan. Bogaty
program artystyczny, zastosowanie innowacyjnych metod aktywizujących i niezwykły urok
małych wykonawców sprawiły, że publiczność nagradzała wszystkie dzieci wielkimi
brawami. Na zakończenie koncertu głos zabrała pani Dyrektor Małgorzata Panek –
Kiszczak, która podziękowała wszystkim: nauczycielom, uczniom i ich rodzicom za
codzienny trud i zaangażowanie w edukację muzyczną.

Koncert roczny uczniów klas pierwszych w PSM I st. w Kłodzku
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PROMOCJE MŁODYCH MUZYKÓW
Dn. 15 czerwca br. w Muzeum
Ziemi Kłodzkiej odbył się niezwykły
koncert pt.
„Promocje Młodych Muzyków Kłodzkich”.
Wyróżniający się artyści naszej szkoły
w mistrzowskim stylu zaprezentowali
swoje talenty muzyczne.
Występ każdego z czternastu wykonawców,
laureatów tegorocznych konkursów, był
prawdziwą ucztą muzyczną dla
zgromadzonej publiczności.
Na scenie wystąpili następujący
uczniowie PSM I st. w Kłodzku:
Kornelia Zawadzka (gitara), Oskar Gałęski (akordeon),
Tymoteusz Bartlewski (akordeon), Hanna Sawicka
(gitara), Batosz Czelnik (akordeon), Szymon Dulski (akordeon), Kornel Bartlewski
(wiolonczela), Jakub Ferenz (akordeon), Szczepan Leszczyński (akordeon), Lila
Wyjadłowska (gitara), Zofia Kozłowska (akordeon), Kamil Urbański (akordeon), Jacek
Opaliński (trąbka), Jagoda Religa(gitara).
Cieszymy się, że mamy takich uzdolnionych kolegów i koleżanki, gratulujemy im
oraz życzymy dalszych sukcesów!
Red. Pięciolinii

Wywiady
Na zakończenie roku szkolnego postanowiliśmy przeprowadzić wywiad z Janem
Sadko, tegorocznym absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kłodzku,
który uczył się gry na fortepianie w cyklu sześcioletnim, w kl. p. Angeliki Rembowieckiej.
Wywiad przeprowadzi Laura Knopp.
Laura: Kiedy zacząłeś uczęszczać do szkoły muzycznej i czy była to twoja decyzja, czy
ktoś cię do tego namówił?
Jan: Naukę w szkole muzycznej rozpocząłem w 2012 r. a namówiła mnie do tego moja
mama ale później spodobało mi się tutaj.
Laura: Jak odkryłeś u siebie umiejętności muzyczne?
Jan: Odkryłem je dopiero w szkole muzycznej.
Laura: Dlaczego wybrałaś akurat taki instrument?
Jan: Na początku chciałem grać na trąbce, tak jak mój brat bliźniak, ale nie mogłem
wybrać tego instrumentu ze względu na problemy zdrowotne, dlatego postanowiłem
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grać na fortepianie, tak samo jak mój starszy brat, który też skończył szkołę
muzyczną.
Laura: Czy masz jeszcze jakieś rodzeństwo i czy wszyscy uczęszczaliście do szkoły
muzycznej?
Jan: Nie mam więcej rodzeństwa, jest nas trzech braci i każdy gra na jakimś instrumencie.
Na zakończenie roku szkolnego zagram razem z bratem bliźniakiem w duecie.
Laura: Czy trudno było ci pogodzić naukę w szkole muzycznej z innymi zajęciami?
Jan: Na początku nie sprawiało mi to trudności, ale z czasem było coraz więcej nauki
i coraz trudniej.
Laura: Czy masz jakieś szczególne wspomnienia z tych sześciu lat nauki?
Jan: Najbardziej wspominam koncerty klasowe.
Laura: Czy są jakieś utwory, które najbardziej ci się podobały?
Jan: Najbardziej podobał mi się utwór: „Joy for Eva Weberoza”
Laura: Co według ciebie daje edukacja muzyczna?
Jan: Pozwala odkryć umiejętności muzyczne, uczy lepszego zorganizowania się, daje
pewność siebie, pozwala poznać wielu ciekawych ludzi…
Laura: Czy planujesz kontynuować naukę w szkole muzycznej?
Jan: Na tę chwilę nie, ale może kiedyś?
Laura: Jakie porady udzieliłbyś swoim młodszym kolegom i koleżankom, którzy chodzą do
szkoły muzycznej albo rozpoczną w niej naukę?
Jan: Zachęciłbym ich, aby uczyli się pilnie już od pierwszej klasy!

Książki z naszej biblioteki
Cześć! Ja znowu zabiegana, zamotana, ale tym razem z innego powodu. Zbliżają się
wakacje!!!
Niby fajnie, ale jak dla mnie- mola książkowego- nie jest fajnie. Pewnie sobie
myślicie, że nie lubię wakacji. Ależ nie. Po prostu biblioteka będzie zamknięta…
Ale! Hola! Mam dla was dwie ciekawe książki z wierszykami Sebastiana Sasa.
Pierwsza: ,,Wiersze pierwsze”, a druga : ,, Wiersze wtóre”. Znajdziecie w nich pełno bardzo
interesujących wierszy (wypełnionych kolorowymi, zanadto także białymi do pokolorowania
obrazkami) takie jak np. Terepałka, Pan Doktor czy też Cenzor.
Mam nadzieję, że do końca roku zdążycie je chociaż pooglądać…
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Wiem też, że jako ciekawostka dla was może być to, że autor, p. Sas, dedykował
wiersze swoim synom: Tomkowi i Karolowi.
Mol książkowy – Gratka

Rozrywka
Wiersze na każdą porę!
PCHŁA
Była sobie pchła,
Pchła co dziś urodziny ma.
I myślała cały dzień,
Co ona może mieć.
Wreszcie krzyczy: Mam! Mam!
Życzę sobie długowłosego psa!
PAŁAC OD NIECHCENIA
Zażyczyła sobie Zuzia pałac od niechcenia,
Chciała i chciała, ale bez proszenia.
Bardzo była leniwa, nic nie pracowała,
Ale pałac od niechcenia bardzo chciała.
Więc, po długim czasie,
Wyruszyła w długą trasę.
Znalazła swój piękny zamek,
Do którego zaprosiła mamę nawet.
I z tego morał mamy: chcieć możemy,
więc to mamy.
Lecz pamiętaj, wszystkim się dziel!

KŁAMCZUSZKA
Była sobie Ania,
Co bez przerwy kłamała.
To nie ja!-krzyczała,
Bo się prawdy bała.
Chciała prawdy od innych,
Wszyscy za wszystko dla niej byli
winni.
Aż wreszcie krzyknął ktoś basta!
I już Ania powoli z kłamstwa wyrasta.

Autor: Laura Knopp
Redaguje zespół w składzie: Laura Knopp, Kinga Mąkowska, Konrad Rudeński, Amelia Lutosławska,
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Iwona Sonka
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