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ROK 2019
- ROKIEM STANISŁAWA
MONIUSZKI
„Ja nic nowego nie tworzę; wędruję po polskich ziemiach, jestem
natchniony duchem polskich pieśni ludowych i z nich mimo woli
przelewam natchnienie do wszystkich moich dzieł.”
Witold Rudziński, Moniuszko i jego muzyka

STANISŁAW MONIUSZKO
1819 - 1872
Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja 1819 r. w
Ubielu. Był wybitnym polskim kompozytorem,
dyrygentem, organistą i nauczycielem. Tworzył
muzykę nacechowaną krajowym folklorem.
Jego najsłynniejsze dzieła to opery m. in.
„Halka” i „Straszny dwór”. Pisał też operetki,
balety, kantaty, pieśni, pieśni, utwory
symfoniczne, instrumentalne.
Moniuszko już za życia zdobył międzynarodową
sławę. Zmarł nagle 4 czerwca 1872 r.
w Warszawie. Miał wówczas 53 lata. Jego
pogrzeb stał się pochodem patriotycznym.

Pięciolinia

Wydarzenia z życia szkoły
Szkolne kolędowanie
Dnia 21 grudnia 2012 r. w naszej szkole odbył się koncert kolędowy. W
programie usłyszeliśmy wiele znanych nam kolęd w różnych aranżacjach.
Na początku Wojciech Walasek zagrał i zaśpiewał piosenkę bożonarodzeniową pt.
„Jest taki dzień”. Następnie Wiktoria Osicka
zaprezentowała na fortepianie kolędę
„Mizerna cicha”. W wykonaniu kwartetu
akordeonowego w składzie: Bartosz Czelnik,
Szymon Dulski, Jakub Ferenz, Oskar Gałęski
z towarzyszeniem pianisty Jakuba Gacha
zabrzmiała kolęda „Bosy pastuszek”. Zespół
wokalny PSM wykonał kolędę „Oj maluśki”.
Później wysłuchaliśmy wiązanki kolęd w
wykonaniu sióstr: Edyty i Zuzanny Bogdał
na skrzypcach i na flecie. Zabawnie została
zagrana przez siedem skrzypaczek piosenka
zimowa „Jazzy Jingle Bells”. Piękną kolędę
„ Wśród nocnej ciszy” zaprezentowały
siostry pianistki: Eliza i Krystyna Steblewskie.
Tą samą kolędę zagrało rodzeństwo: Zosia
i Karol Mazurkiewicz na flecie i akordeonie.
Kolejny zespół akordeonowy z
towarzyszeniem Małgorzaty Wróbel
(śpiew) wykonał „Przybieżeli do Betlejem”
oraz „ Jingle Bells”. Następnie zespół
trąbek zaprezentował „Aniołowie śpiewają
na wysokościach” i „Pójdźmy wszyscy do
stajenki”. Pięknych wrażeń dostarczył nam
chór PSM śpiewając kolędy z dodatkiem instrumentów, a były to: „Lulajże Jezuniu”,
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”,” Dziecina mała”, „Pokłon Jezusowi” i „Bóg się rodzi”.
Sama miałam przyjemność zaśpiewać i zagrać w duecie na fortepianie z moją panią
Angeliką Strzygocką kolędę „Dzisiaj w Betlejem”.
Publiczność była zachwycona i chętnie włączała się do wspólnego kolędowania.
Koncert prowadzony przez panią Katarzynę Mąkę był wspaniale przygotowany
i wszystkich wprowadził w świąteczny nastrój.
Lena Wióra
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Music Party
7 stycznia br. w auli PSM I st. w Kłodzku odbyło się już tradycyjnie jak co roku
Music Party podczas którego w wielkim stylu zaprezentowali się uczniowie akordeonu
p. Liliany Stopki i p. Tomasza Brusińskiego. Gościem specjalnym w tym roku była orkiestra
akordeonowa prowadzona przez Jaroslawa Kubecka z Nachodu (Czechy).
Przy słodkim poczęstunku, w świąteczno- noworocznej atmosferze zgromadziła się
liczna publiczność, która mogła podziwiać występy młodych artystów. Prawie każdy z
uczniów zaprezentował kolędę i wybrany utwór solo na akordeonie. Mogliśmy też usłyszeć
wyjątkowy kwartet akordeonowy w składzie: Bartosz Czelnik, Szymon Dulski, Kuba
Ferenz, Oskar Gałęski, który zagrał kolędę „Bosy pastuszek”. Pojawił się też duet
wiolonczelowo – akordeonowy w składzie: Tymoteusz Bartlewski i Kornel Bartlewski.
Rodzeństwo zagrało utwór Elfentanze- Ezra Jenkinson w opr. Zbigniewa Szuby.
Prawdziwie rodzinną atmosferę podczas koncertu zapewnił bogaty repertuar kolęd w
mistrzowskim wydaniu: „Lulajże Jezuniu”, w wyk. duetu akordeonowego: Jagody
Leszczyńskiej i Szczepana Leszczyńskiego, „Jezus Malusieńki” – w wyk. Stanisława
Wróblewskiego, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, - w wyk. Bartosza Czelnika, „Bóg się
rodzi” – w wyk. Szymona Dulskiego, „Mędrcy świata” – w wyk. Kuby Ferenza, „Gdy się
Chrystus rodzi” – w wyk. Oskara Gałęskiego, „Gdy śliczna panna” – w wyk. Mateusza
Jakubowskiego, „O gwiazdo Betlejemska” – w wyk. Jana Steblewskiego, „Cicha noc” - w
wyk. Krzysztofa Jakubowskiego, „Wśród nocnej ciszy” – w wyk. Kajetana Zwierzyńskiego.
W klimat karnawałowy wprowadziły nas utwory popularne takie jak: „Zagraj mi
piękny Cyganie”, „Czarny baran”, „W zielonym gaju”, „Kogcia polka”, „Polonez
warszawski”, „Wesoły Caballero” i wiele innych.

Kwartet akordeonowy: Bartosz Czelnik, Szymon
Dulski, Kuba Ferenz, Oskar Gałęski,

Duet wiolonczelowo- akordeonowy:
Tymoteusz Bartlewski i Kornel Bartlewski
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Dużym zaskoczeniem był występ pana Tomasza Brusińskiego, który zagrał „Zimę”
Vivaldiego. Uczniowie i ich rodziny mogli podziwiać brawurową grę młodego nauczyciela
i zarazem absolwenta PSM I st. w Kłodzku.
Na uwieńczenie niezwykłego wieczoru wystąpiła wspaniała orkiestra z Czech, która
zagrała prawdziwe hity: muzykę z filmu Jams Bond: Mission Impossibole, z musicalu:
„Upiór w Operze”. Ich występ tak spodobał się publiczności, że mogła jeszcze usłyszeć na
bis muzykę z filmu: „Piraci z Karaibów”.
Bogaty repertuar, wspaniała atmosfera i wiele wrażeń muzycznych sprawiło, że był to
niezapomniany wieczór.
Jakub Ferenz
Red. Pięciolinii

Gitarowe kolędowanie
W okresie Bożonarodzeniowym w PSM I st. w Kłodzku organizowane są wyjątkowe
koncerty, na których rozbrzmiewają kolędy grane na różnych instrumentach.
Już tradycyjnie w auli naszej szkoły 4 stycznia 2019 r. odbył się koncert klasy
gitary p. Witolda Kozakowskiego połączony ze wspólnym kolędowaniem przy stole.
W bogatym repertuarze przygotowanym z tej okazji pojawiły się występy premierowe
pierwszoklasistów, zaprezentowali się też uczniowie starsi i absolwenci naszej szkoły.

Duet fletowo – gitarowy: Lena Kancelarz,

Klasa gitary p. Witolda Kozakowskiego

Lila Wyjadłowska

Na szczególne wyróżnienie zasługuje duet Leliduo: Lila Wyjadłowska na gitarze
i Lena Kancelarz na flecie, który zagrał kolędy: „Pójdźmy wszyscy do stajenki” i „Gdy się
Chrystus rodzi”. Wyjątkowa aranżacja i brzmienie kolęd wywołało wielkie poruszenie
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wśród publiczności. Wysoki poziom zaprezentowała również absolwentka naszej szkoły:
Jagoda Religa, która zastosowała technikę tremolo.
Koncert był dla uczniów swoistego rodzaju treningiem przed zbliżającymi się
przesłuchaniami. Część młodych artystów grało kolędy, które zostaną zaprezentowane na
zbliżającym się VI Ogólnopolskim Konkursie Kolędowym w Bystrzycy Kłodzkiej.
Na zakończenie, po uczcie muzycznej przyszła pora na wspólne kolędowanie przy
bogato zastawionym stole. We wspólne biesiadowanie świąteczne włączyli się uczniowie,
ich rodzice i nauczyciel p. Witold Kozakowski. Wszyscy miło spędzili czas i mogli bardziej
się poznać a także zintegrować grono gitarzystów oraz wielbicieli gry na gitarze.
Lila Wyjadłowska
Red. Pięciolinii

Wielki sukces gitarzystek!
12 stycznia 2019 r. odbył się w Bystrzycy
Kłodzkiej – VI Ogólnopolski Kolędowy Konkurs
Gitarowy. W gronie 40 młodych gitarzystów
z całej Polski, m.in. z Poznania, Wrocławia,
Wałbrzycha, Opola, biorących udział w konkursie,
znalazły się uczennice z naszej szkoły, z klasy
p. Witolda Kozakowskiego i p. Bożeny Adamskiej.
Były to: Lila Wyjadłowska, Lena Kancelarz,
Hanna Zawadzka i Kornelia Zawadzka.
Występy oceniało jury w składzie:
prof. Marek Zieliński (Wrocław), Nula Stankiewicz
(Warszawa), i Janusz Strobel (Warszawa).
Dziewczynki prezentowały bardzo wysoki poziom.
W kategorii zespołów szkół muzycznych I st.
III miejsce uzyskał duet fletowo - gitarowy:
Hanna Zawadzka i Kornelia Zawadzka.
Lila Wyjadłowska – nagroda Grand Prix
Jednak najbardziej utalentowana okazała
się Lila Wyjadłowska, która zdobyła
nagrodę główną w kategorii solistów - otrzymała gitarę klasyczną „Martinez”.
Natomiast w duecie z flecistką Leną Kancelarz zajęła również I miejsce w kategorii
zespołów kameralnych. Rywalizacja była bardzo duża, dlatego gratulujemy ogromnych
sukcesów i życzymy kolejnych!
Red. Pięciolinii
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Karnawałowy Koncert dla sympatyków PSM w Kłodzku
Pierwszy semestr w naszej szkole zakończył się karnawałowym koncertem
„Dla Sympatyków Szkoły”. Ma on inną formę niż koncerty odbywające się w ciągu całego
roku szkolnego. Występujący uczniowie i nauczyciele przebierają się w prawdziwe stroje
karnawałowe.
Koncert poprowadził pan Witold Kozakowski, który przybliżał słuchaczom
prezentowane utwory i ich kompozytorów. Na rozpoczęcie zagrała orkiestra szkolna, która
wykonała dwie kompozycje pana Zbigniewa Szuby - dyrygenta orkiestry.
Podczas koncertu mogliśmy wysłuchać utwory w wykonaniu solistów: Hanny
Grzelak, Oskara Gałęskiego, Małgorzaty Szyndler, Lilii Wyjadłowskiej, Ali Czerniak,
Kamila Urbańskiego, Wiktorii Drzewieckiej i Michała Karpińskiego.
Na szczególna uwagę zasługują bracia Bartlewscy, którzy w duecie zaprezentowali
swoje umiejętności, w utworze „Taniec elfów”, a siostry Zawadzkie w kolędzie „Do szopy”.
Wieczór umilili nam także uczniowie występujący w kwartecie fletowym, w duecie
gitarowym oraz w zespole trąbek. Akompaniatorkami były panie nauczycielki: Elżbieta
Malinowska i Andżelika Strzygocka, które wzbudziły szczególne poruszenie wśród
publiczności grając utwór G. Austin: „ Bravo Brasilia”. Koncert ten jak co roku cieszył się
ogromnym zainteresowaniem widowni. Do zobaczenia za rok!
Kinga Mąkowska

Zespół trąbek: p. Jan Ostapowicz, Andrzej Puć,
Konstanty Łukasiewicz, Jacek Opaliński, Piotr
Kaźmierczak, Mateusz Lasek, Jakub Sadko,
Mateusz Ślak

Nauczycielki fortepianu: p. Elżbieta Malinowska,
p. Andżelika Strzygocka
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Wywiady
W noworocznym numerze gazetki przeprowadziliśmy wywiad z Weroniką Leś,
uczennicą PSM I st. w Kłodzku, w kl. fletu p. Bożeny Adamskiej. Weronika Leś brała
udział w Regionalnych Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej uczniów szkół
muzycznych I st. w Świdnicy. Z uczennicą naszej szkoły rozmawiała Kinga Mąkowska.
Kinga: Czy pierwszy raz reprezentowałaś
naszą szkołę na Regionalnych Przesłuchaniach
CEA?
Weronika: Nie, już drugi raz brałam udział w
takich przesłuchaniach, dlatego mogłam sprawdzić
co udało mi się osiągnąć od poprzedniej prezentacji.
Kinga: W jakim mieście odbywały się przesłuchania?
Weronika: W tym roku odbywały się w Świdnicy,
ale w poprzednich latach były w innych miastach.
Kinga: Jakie utwory zaprezentowałaś?
Weronika: Z nut zagrałam etiudę, a z pamięci
pierwszą wolną część sonaty oraz utwór dowolny
,, La Cinquantaine" .
Kinga: Jak komisja oceniała? Czy była bardzo surowa?
Weronika: Komisja składała się z 5 osób. Od każdej
z nich dostawałam punkty, z których średnia
była moją oceną. Jurorzy byli bardzo mili,
Dyplom Weroniki Leś z udziału w
ale też wymagający. Dzięki temu dowiedziałam
Regionalnych Przesłuchaniach CEA
się, co robię dobrze, ale także nad czym muszę jeszcze
popracować.
Kinga: Czy bardzo denerwowałaś się przed występem?
Weronika: Oczywiście, chyba nie było tam nikogo, kto nie denerwowałby się. Jednak
skupiłam się na jak najlepszym wykonaniu swojego programu.
Kinga: Czy byli tam tylko uczniowie grający na flecie?
Weronika: Przesłuchania trwały przez kilka dni i codziennie był inny instrument.
Kinga: W jaki sposób przygotowywałaś się do tych przesłuchań?
Weronika: Do przesłuchań przygotowywałam się z moją nauczycielką - panią Bożeną
Adamską. Lekcje odbywały się 2 razy w tygodniu a czasami miałam dodatkowe próby w
soboty. Ćwiczyłam też dużo w domu.
Kinga: Dziękuję, za szczerą rozmowę i życzę Ci, aby Twoja wytężona praca
i doświadczenia z udziału w przesłuchaniach zaowocowały świetnymi wynikami!
Wywiad przeprowadziła Kinga Mąkowska
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Książki z naszej biblioteki
Witajcie moje kochane mole! Oj… Przepraszam! Wy przecież jesteście ludźmi, to ja
jestem molem książkowym  Ferie…Co z tymi feriami… Aha no tak! Znalazłam bardzo
ciekawą książkę dla najmłodszych ,,Piosenki i zabawy rytmiczne”, autorstwa Marii
Kaczurbiny, Alicji Ludwikiczowej i Lecha Miklaszewskiego.

Dosłownie mogłabym ją pożreć, ale nie martwcie się, nie zjadłam jej  Znajdziecie w
niej w zabawny sposób przekazane podstawowe informacje o rytmice, które każdy wzorowy
uczeń powinien znać. Przy okazji, dowiecie się też innych, bardzo interesujących rzeczy, np.
coś o kujawiaku, mazurze czy polonezie – polskich tańcach narodowych.
Słuchajcie, mam też pomysł na nową rubrykę w szkolnej gazetce : FORUM, w której
KAŻDY może się wypowiedzieć – np. organizujemy zabawę. Co o niej sądzicie? Co
chcecie, by się na niej działo? Na takie i wiele innych tego typu pytań, będziecie mieli prawo
wypowiedzieć się, a wasze zdanie zostanie ( oczywiście za waszą zgodą) umieszczone w
gazetce. Jeżeli chcielibyście, by taka zakładka powstała, koniecznie podejdźcie do biblioteki
szkolnej, i zapiszcie się na listę ,,Zwolennicy Szkolnego Forum” .
Mol książkowy – Gratka
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Muzyka z filmów Walta Disneya
Postanowiliśmy utworzyć nową rubrykę w naszej gazetce szkolnej poświęconą
bajkom Disneya. Te wzruszające historie zawierają nie tylko znakomitą oprawę muzyczną,
ale też piękne obrazki.
Pierwszą bajką, którą zaprezentujemy jest: „Kraina lodu” . Powstała ona w 2013r.
i zyskała tak wielką popularność, że przetłumaczono ją aż na 41 języków, a w tym również
na język polski. Piosenki z „Krainy lodu” to: „Serca lód”, „Ulepimy dziś bałwana”,
„Pierwszy raz jak sięga pamięć”, „Miłość stanęła w drzwiach”, „Mam tę moc”, „Człowiek
zwierzęciu jest wilkiem”, „Lód w lecie”.
Głównymi bohaterkami filmu są: Elsa i jej siostra Anna.

Rys. wykonała Lena Wióra

Dla wszystkich fanów „Krainy lodu” mamy dobrą wiadomość! W listopadzie 2019 r.
pojawi się kolejna część - „Kraina Lodu II”.
Lena Wióra
Red. Pięciolinii
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Rozrywka

Kiedy przyjdzie wiosna?
Minął luty, a mróz ciągle trzyma,
Wszystkim nam się znudziła ta zima.
Ciepłe buty i czapy wyrzucamy do szafy,
Ale wiosny wciąż nie ma i nie ma.
Kiedy przyjdzie wiosna? Nikt nie wie.
Wiedzą tylko wysmukłe modrzewie.
Zasłuchane, w białe chmury zapatrzone,
Wysuwają igiełki zielone,
Wyciągają do słońca ramiona,
Bo nadchodzi już pora zielona.
Wiosno, wiosno, gdzie jesteś, odpowiedz,
Czy zaspałaś, czy ruszył lodowiec?
Co dzień pytam się słonka, razem ze mną biedronka
I spod śniegu malutka poziomka.
Elżbieta Szeptyńska

Redaguje zespół w składzie: Lena Wióra, Ala Czerniak, Laura Knopp, Kinga Mąkowska,
Lila Wyjadłowska, Lena Kancelarz, Wojciech Opaliński.
Opiekun redakcji:
Iwona Sonka
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