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WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2018/2019
Redakcja Pięciolinii

3 września
Rozpoczęcie
roku szkolnego

JESIEŃ W LESIE
Sosny się kołyszą,
Las nas wita ciszą.
Jesień, jesień, jesień,
Coraz ciszej w lesie.
Obłoki nad głową,
Wrzos kwitnie liliowo.
Jesień, jesień, jesień,
Wrzos rozkwita w lesie.

23 września
Pierwszy Dzień
Jesieni
14 października
Dzień Nauczyciela

Drżą listki na brzózkach
Jak złote serduszka.
Jesień, jesień, jesień,
Złoci liście w lesie.
Przycupnął pod krzakiem
borowik z maślakiem.
Jesień, jesień, jesień,
gubi grzyby w lesie.

Laurki wykonane przez uczniów PSM I st.
w Kłodzku z okazji Dnia Edukacji
Narodowej

Muzyka: Edward Pałłasz
Słowa: Wiera Badalska

Pięciolinia

Wydarzenia z życia szkoły
Nowy rok szkolny rozpoczęty!
3 września 2018 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste rozpoczęcie nowego roku
szkolnego 2018/2019. Tradycyjnie Pani Dyrektor Małgorzata Panek – Kiszczak przywitała
wszystkich uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kłodzku a szczególnie ciepłe
słowa skierowała do pierwszaków i ich rodziców. Wszyscy uczniowie naszej szkoły z
wielkim skupieniem wysłuchali ważnych informacji dotyczących organizacji nowego roku
szkolnego i zapoznali się z „Listem MKiDN”. Wraz z przekroczeniem progu szkoły
muzycznej warto uświadomić sobie, że „ Nauka w szkole artystycznej wiąże się z wysiłkiem
codziennej pracy, ale także z radością, jaki daje kontakt ze sztuką.”, o czym przypomniał
minister kultury, prof. Piotr Gliński.
Inaugurację roku szkolnego uświetnił również piękny program artystyczny, który
zapewnił nam kwartet akordeonowy i trio trąbek. Podczas występów uczniowie mogli
również poznać nowych nauczycieli PSM I st. w Kłodzku: od akordeonu p. Tomasza
Brusińskiego i od trąbki p. Wojciecha Mizureja.
Na zakończenie Pani Dyrektor Małgorzata Panek – Kiszczak zachęciła uczniów do
wytężonej pracy i podała terminy: zebrania rodziców oraz wyborów do Samorządu
Uczniowskiego.
Laura Knopp
Red. Pięciolinii

Uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2018/2019
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Samorząd Uczniowski PSM I st. w Kłodzku
Witajcie uczniowie! Jak już chyba wiecie, w ostatnim czasie przeprowadzony został
nabór nowego Samorządu Szkolnego PSM w Kłodzku, czyli naszej szkoły.
Na początku dzieci, które wcześniej zgłosiły swoją kandydaturę u pani
bibliotekarki Iwony Sonki, która już drugi rok opiekuje się Samorządem Szkolnym, zebrały
się na auli. Każdy z nich musiał powiedzieć coś o sobie, pokazać swoje talenty i przedstawić
swoje propozycje. Po krótkiej prezentacji chętnych uczniów, nastąpiła krótka burza mózgów,
głosowanie i przydzielano stanowiska. Wszystko przebiegało szybko i sprawnie, ponieważ
uczestnicy współpracowali z panią organizatorką bardzo zgodnie. Gdy stanowiska zostały
przydzielone i zaakceptowane, zebranie zakończyło się brawami i krótkim omówieniem
programu prac Samorządu Szkolnego PSM I st. w Kłodzku .
Laura Knopp
19 września br. w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka
Chopina w Kłodzku, o godz. 16.30 odbyło się pierwsze zebranie Samorządu
Uczniowskiego, które zakończyło się wyborem jego nowego składu na rok szkolny:
2018/2019.
Przewodniczącym została: Laura Knopp, zastępcą przewodniczącego: Wojciech
Opaliński, sekretarzami: Lena wióra i Lila Wyjadłowska, skarbnikami: Lena Kancelarz i
Alicja Czerniak.
Pozostałymi członkami Samorządu Uczniowskiego zostali:
Kinga Mąkowska, Małgorzata Szyndler, Aleksandra Pączka, Krzysztof Babiński.
Wszyscy uczniowie stanowiący Samorząd Uczniowski zostali przydzieleni do nastepujących
sekcji: edukacyjno – kulturalnej, dziennikarskiej i dekoracyjnej.
Lena Wióra

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2018/2019
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„Gitara już dawno wróciła z wakacji”
Dn. 28. września 2018r.odbył się pierwszy koncert klasowy p. Witolda
Kozakowskiego zatytułowany: „Gitara już dawno wróciła z wakacji”.
Na koncercie tym uczniowie z klasy gitary zaprezentowali utwory, których nauczyli
się i wyćwiczyli przez okres wakacji. Najmłodsza uczennica Milena Łapińska, która dopiero
rozpoczęła naukę gry na instrumencie przygotowała pracę plastyczną na temat: „Gitara
moich marzeń”. Była to gitara wykonana z różnych materiałów z pięknymi ozdobami.

Milena Łapińska, kl I

Koncert prowadził p. Witold Kozakowski. Publiczność stanowili rodzice i dziadkowie
uczniów. Wszystkie prezentacje bardzo mi się podobały. Ten koncert to możliwość
spotkania z kolegami i koleżankami z klasy gitary i zaprezentowania na scenie efektu swojej
pracy oraz wysłuchania utworów przygotowanych przez kolegów.
Po prezentacji Pan Witold Kozakowski udzielał uczniom wskazówek, dotyczących
tego jak należy ćwiczyć, aby nasze muzykowanie było jeszcze lepsze.
Koncert „Gitara wróciła z wakacji” jest organizowany cyklicznie, ponieważ odbywa
się każdego roku po wakacjach. Zawsze czekam na ten koncert i z zapałem ćwiczę zadane
utwory, aby moje wykonanie było jak najlepsze. Na zakończenie koncertu p. Witold
Kozakowski pogratulował uczniom udanych występów.
Lila Wyjadłowska
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Koncert klasowy p. Witolda Kozakowskiego

Stypendia artystyczne
Dn. 20 września br. podczas zebrania Sesji Rady Miejskiej wręczone zostały stypendia
Burmistrza Miasta Kłodzka dla uczniów uzdolnionych artystycznie za rok szkolny
2017/2018.
W gronie stypendystek znalazła się Lila Wyjadłowska, uczennica p. Witolda
Kozakowskiego. Ta młodziutka gitarzystka z naszej szkoły, to bardzo pracowita i
utalentowana laureatka wielu konkursów. Gratulujemy jej dotychczasowych sukcesów i
życzymy kolejnych!
Redakcja Pięciolinii

Lila Wyjadłowska – tegoroczna stypendystka Burmistrza Miasta Kłodzka.
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Międzynarodowy Dzień Muzyki i Pasowanie uczniów
Od 1975r. w pierwszy dzień października obchodzony jest na całym świecie
Międzynarodowy Dzień Muzyki. W wielu miastach odbywają się w tym dniu uroczyste
koncerty mające na celu ukazać piękno muzyki i promować muzyków. Z tej okazji w naszej
szkole tradycyjnie odbył się koncert, który w tym roku został połączony z Uroczystością
Pasowania uczniów klas pierwszych.
1 października br. w auli PSM I st. w Kłodzku zgromadziła się liczna publiczność,
którą stanowili przede wszystkim uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. Wszyscy goście
zostali uroczyście przywitani przez Panią Dyrektor Małgorzatę Panek – Kiszczak, która w
barwny sposób opowiedziała o muzyce. Wielu filozofów i myślicieli z różnych epok
podkreślało piękno i wyjątkowość tej niezwykłej dziedziny sztuki, jaka jest muzyka. Warto
zacytować Platona, który powiedział, że „muzyka jest reminiscencją niebiańskiego
błogosławieństwa”.
Po „niezwykłej podróży z muzyką poprzez wieki” rozpoczął się program artystyczny, w
wykonaniu uczniów ze starszych klas. Wystąpili m. in: Lena Wióra z kl. fortepianu p.
Angeliki Rembowieckiej, Szczepan Leszczyński z kl. p. Tomasza Brusińskiego, Tymoteusz
Bartlewski z kl. p. Zbigniewa Szuby i Nelek Bartlewski, z kl. p. Lilianny Stopki, którzy
zagrali w duecie akordeonowo – wiolonczelowym oraz Lila Wyjadłowska z kl. p. Witolda
Kozakowskiego, która zagrała również w duecie z Leną Kancelarz z kl. p. Bożeny
Adamskiej.
P. Marta Dąbrowska prowadziła koncert i zapewniła wszystkim pierwszakom świetną
zabawę. Kulminacyjnym punktem uroczystości było pasowanie na ucznia, które
przeprowadziła p. Dyrektor Małgorzata Panek – Kiszczak specjalnym kluczem wiolinowym.
Wszystkie pierwszaki otrzymały Akty Pasowania na ucznia i słodkie upominki.
Red. Pięciolinii

Obchody Międzynarodowgo Dnia Muzyki i Pasowanie uczniów klas pierwszych.

Możemy być dumni z tego, że tak liczna grupa dzieci podjęła naukę w naszej szkole a
szczególnie cieszy fakt, że nasi uczniowie zarażają innych swoją pasją do muzyki. W gronie
pierwszaków znalazło się bowiem rodzeństwo artystów kształcących się w naszej placówce,
a jest to Jagoda Leszczyńska, siostra Szczepana i Magda Bartlewska, siostra Nelka i Tymka.
Red. Pięciolinii
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Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki i Pasowania uczniów klas pierwszych

„Najważniejsze na świecie i w życiu jest Dobro”
Rok 2018 został ogłoszony przez Sejm Rokiem Ireny Sendlerowej. Z tej okazji dn. 19
października w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Kłodzku odbyła się audycja słowno muzyczna poświęcona pamięci Ireny Sendlerowej. Ta „wielka bohaterka o wielkim sercu”
uratowała w czasie II wojny światowej 2, 5 tysiąca dzieci żydowskich. Biografię i myśli Ireny
Sendlerowej przedstawiły ucznnice z Samorządu uczniowskiego naszej szkoły a były to:
Lena Wióra, Alicja Czerniak, Laura Knopp i Lena Kancelarz. Montaż słowny połączony był z
prezentacją multimedialną oraz z występami muzycznymi uczniów i nauczycieli naszej
szkoły.

Audycja słowno – muzyczna poświęcona Irenie Sendlerowej
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W wyjątkowy nastrój wprowadziła nas fanfara, którą zaprezentował kwartet trąbek,
w składzie: Jacek Opaliński, Piotr Kaźmierczak, Mateusz Lasek i Mateusz Ślak, uczniowie p.
Wojciecha Lizureja. Na fortepianie zagrał najmłodszy uczestnik audycji - Miłosz Deptuła,
uczeń p. Angeliki Rembowieckiej. W jego wykonaniu usłyszeliśmy trzy utwory: „Życzenie” F.
Chopina, „ Pierwsza kadrowa”, nieznanego autora i „Ostatni mazur”, F. Tymulskiego.
Bohaterską postawę Polaków podczas II wojny światowej wyraziła piosenka popularna pt.:
„Na wysokiej górze”, wykonana przez kwartet akordeonowy uczniów p. Tomasza
Brusińskiego: Oskara Gałęskiego, Bartosza Czelnika, Szymona Dulskiego, Jakuba Ferenza.
Nie zabrakło również gitary, na której zagrała Lila Wyjadłowska, uczennica p. Witolda
Kozakowskiego. Pojawił się również duet rodzinny w składzie: Zuzanna Bogdał, uczennica p.
Bożeny Adamskiej, grająca na flecie i Edyta Bogdał, uczennica p. Krystyny Ślęzak, która
zagrała na skrzypcach. Jednak największe wrażenie na zgromadzoną publiczność wywarł
duet nauczycieli: p. Angeliki Rembowieckiej i p. Przemysława Polaka, którzy zagrali utwór
Bella Kovacs –pt.” Sholem – alekhem, rov Feidman” , dedykowany Irenie Sendlerowej.
Mistrzowskie wykonanie utworów, wspaniała atmosfera podczas występów, ciekawa
dekoracja i uniwersalne przesłanie Ireny Sendlerowej, wszystko to sprawiło, że artyści
nagrodzeni zostali gromkimi brawami.
Laura Knopp

Audycja słowno – muzyczna poświęcona Irenie Sendlerowej
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przeprowadzony został w naszej szkole konkurs:
„Na najładniejszą laurkę dla nauczyciela”. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością i
niezwykłymi uzdolnieniami plastycznymi. Starannie wykonane przez nich prace plastyczne
zawierały pięknie ozdobione motywy muzyczne.
Gratulujemy zwycięzcom!

KONKURS PLASTYCZNY:
„Na najładniejszą laurkę dla nauczyciela” - z okazji
Dnia Edukacji Narodowej rozstrzygnięty:
I miejsce:

Julia Rosiennik,

II miejsce:

Piotr Kaźmierczak

III miejsce:

Hanna Grzelak
Lila Wyjadłowska

Laurki z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Koncert klasowy p. Joanny Kocyan i p. Elżbiety Malinowskiej
28 września br. odbył się w naszej szkole koncert
klas fortepianu. Prowadziła go p. Joanna Kocyan oraz p.
Elżbieta Malinowska. Koncert o tematyce jesiennej
zorganizowany został z okazji Dnia Nauczyciela. Scena
była pięknie ozdobiona kolorowymi liśćmi i kasztanami.
Każdy uczeń zaprezentował swoje umiejętności. W ten
sposób Pianistyczny Sezon Koncertowy można było uznać
za otwarty!
Oprócz muzycznego upominku uczniowie
obdarowali swoje panie nauczycielki kwiatami i złożyli im
życzenia. Po wykonaniu wszystkich utworów p. Joanna
Kocyan i p. Elżbieta Malinowska wybrały dwóch liderów
koncertu, czyli tych, którzy zagrali najlepiej. Koncert był
bardzo interesujący i podobał się wszystkim, o czym świadczyły liczne oklaski. Dużą
atrakcją był też poczęstunek przygotowany przez uczniów i ich rodziców. Były to różne
ciasta i ciasteczka. Wszyscy zebrani miło spędzili czas przy pięknej muzyce i słodkich
smakołykach.
Małgorzata Szyndler
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Szanowna Dyrekcjo, Kochani Nauczyciele
i wszyscy Pracownicy Szkoły
Rzekę pięknych kwiatów zanosimy,
Tulipanów, róż i bzów.
Dla Nauczycieli mamy
najpiękniejszy bukiet słów:
Niech Wam słonko ciepło gra,
Niech Wasz uśmiech długo trwa.
Niech ten radosny dzień
Na zawsze Wasze troski odsunie w cień.
I niech śmieje się do Was świat
Blaskiem szczęśliwych długich lat!
życzy
Samorząd Uczniowski
Wywiady
Nasz pierwszy wywiad po wakacjach przeprowadzimy z Kamilem Urbańskiego, który
reprezentował Państwową Szkołę Muzyczna I st. w Kłodzku na Międzynarodowym
Konkursie Akordeonowym w Castelfidardo we Włoszech. Pytania przygotowała i wywiad z
nim przeprowadzi Alicja Czerniak.

Kamil Urbański na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Castelfidardo we Włoszech
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Alicja: Kamilu, czy długo przygotowywałeś się do tego konkursu?
Kamil: Przygotowywałem się przez cały rok szkolny w czwartej klasie.
Alicja: Czy liczyłeś na jakąś wygraną?
Kamil: Nie spodziewałem się, że zajmę VI miejsce. Ważny był dla mnie udział w samym
konkursie.
Alicja: Jak odbyła się Twoja podróż?
Kamil: Była wspaniała, udało mi się zobaczyć Wiedeń oraz Alpy, Wybrzeże Adriatyku oraz
park rozrywki Mirabilandię.
Alicja: W jaki sposób był zorganizowany ten konkurs?
Kamil: Wspaniale! Cała miejscowość żyła przez cały tydzień tym wydarzeniem. Wszystkie
muzea, sklepy i restauracje przygotowały coś dla uczestników i gości.
Alicja: Gdzie nocowałeś?
Kamil: Nocowaliśmy w Porto Reccenati, w ośrodku przy samym Adriatyku, była tam,
boisko do gry w piłkę, basen i wiele innych atrakcji.
Alicja: Czy miałeś okazję pojechać na wycieczkę na miejscu i zwiedzić okolicę?
Kamil: Oczywiście, zwiedziliśmy Castelfidardo, Loretto – miejsce święte, górę nad Sirdo,
na której jest taras widokowy na Adriatyk. Chodziliśmy również po lesie i wspinaliśmy się
wysoko w górach.
Alicja: Czy widziałeś Muzeum Akordeonowe w Castelfidardo?
Kamil: Udało mi się zwiedzić to niezwykłe muzeum. Mogłem się zapoznać z historią
powstania akordeonu. Zafascynowało mnie też to, jak z wielką pasją ludzie podchodzili do
tego instrumentu. Podobał mi się też pokaz telewizyjny i liczne eksponaty, które tam się
znajdowały.
Alicja: Co najbardziej podobało ci się podczas wyjazdu?
Kamil: Koncerty, przyroda, piękne widoki i wspólny czas z kolegami z wyjazdu. Mam
nadzieję, że za rok znowu uda mi się pojechać!
Dziękujemy za udzielenie wywiadu i życzymy dalszych sukcesów!

Książki z naszej biblioteki
Witajcie kochane dzieci! Szkoła dopiero się zaczęła, a ja już myślę o wakacjach. Z tej
okazji zorganizowany został konkurs: „Na najładniejszą laurkę dla nauczyciela”. A co to
ma wspólnego z wakacjami?- zapytacie. A to, że im więcej takich atrakcji tym szybciej rok
szkolny mija. A uwierzcie mi- ja jako mól książkowy znam się na tym doskonale…
Ostatnio udało mi się natrafić na książkę- „ akie to łatwe” autorstwa Ewy
Marchwickiej. Autor tej książki ukazuje nam nowy sposób uczenia się śpiewu
wielogłosowego. Jeżeli macie więc z tym problem- śpieszcie się, bo mamy w bibliotece
tylko jeden egzemplarz!!!

Mol książkowy – Gratka
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Cześć, witam!
Mam na imię Joanna, i zaczęłam
w tym roku naukę gry na wiolonczeli.
Lubię bardzo czytać. Opiszę Wam,
dlaczego spodobała mi się książka
Izabeli Klebańskiej pt.
„Jak dżdżownica Akolada o muzyce opowiada”.
Jest to świetna książka dla tych, którzy zaczynają
naukę w szkole muzycznej. Na wesoło uczy ona
o nutach, kluczu wiolinowym, basowym, oktawie, krzyżyku, bemolu. Wyjaśnia znaczenie
takich pojęć jak: piano, forte, fortissimo, portato i legato. Można się z niej dowiedzieć, co to
jest filharmonia i batuta. Wszystko brzmi tak czarodziejsko. Ważne wiadomości muzyczne
na wesoło wpadają do ucha. Polecam!
Joanna

Rozrywka
Przychodzi Jasio do szkoły na lekcję muzyki ze skrzypcami.
Już je otwiera, a tam karabin maszynowy.
Pani się pyta Jasia:
-Jasiu coś ty przyniósł?
A Jasiu odpowiada;
-Ojejku, tata poszedł ze skrzypcami na napad na bank!!
Na czym gra chirurg?
-Na organach ludzkich!
Jaki jest najbardziej znienawidzony przez rzezimieszków instrument?
-Organy śledcze!
Idzie Chopin i bah (Bach)
-Co pan robi?
-Śpiewam dla zabicia czasu.
-To wybrał pan wyjątkowo okrutną broń!

opr. Wojciech Opaliński

Redaguje zespół w składzie: Laura Knopp, Kinga Mąkowska, Małgorzata Szyndler, Wojcuiech Opaliński,
Lena Wióra, Lila Wyjadłowska, Alicja Czerniak, Lena Kancelarz, Krzysztof Babiński, Aleksandra
Pączka.
Opiekun redakcji:
Iwona Sonka
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