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Pięciolinia

Wydarzenia z życia szkoły
FRYDERYK CHOPIN - NIEZWYKŁY PATRON!
Dnia 28 lutego 2019 r. odbył się w naszej szkole koncert poświęcony Fryderykowi
Chopinowi - Patronowi Szkoły - w 209 rocznicę jego urodzin. Biografię tego
najwybitniejszego polskiego kompozytora połączoną z pokazem multimedialnym
przedstawiła organizatorka tegorocznego Dnia Patrona Szkoły - p. Agata Neumanowa.
Zgromadzona publiczność z wielkim zainteresowaniem wysłuchała barwnie opowiedzianej
historii życia Fyderyka Chopina: od dzieciństwa do śmierci.
Różne wątki z życia wielkiego kompozytora przeplatane były występami młodych
artystów z naszej szkoły, którzy zagrali znamienite utwory skomponowane przez Fryderyka
Chopina. Pojawiły się też wielkie arcydzieła tego niezwykłego kompozytora odtworzone
drogą audiowizualną, były to m. in: Polonez Dziecięcy, Scherzo H - moll, Etiuda C- moll,
zwana Rewolucyjną.
Publiczność z wielką przyjemnością wysłuchała występów młodych wykonawców.
Pierwszą uczennicą, która zaprezentowała na scenie Mazurek F - dur op. 68 nr 3 - była
Zuzanna Dziatczyk z klasy p. Joanny Kocyan. Następnie Pieśń pt. Życzenie op. 74 nr 1
zagrał Miłosz Deptuła - z klasy p. Angeliki Strzygockiej a akompaniowała mu p. Elżbieta
Malinowska. Preludium A - dur op. 28 nr 1 zagrała Maja Sawicka - z kl. p. Elżbiety
Malinowskiej. Na zakończenie koncertu zabrzmiało Preludium c - moll op. 28 nr 20 w
wykonaniu trio akordeonowego z klasy p. Tomasza Brusińskiego: Krzysztofa
Jakubowskiego, Mateusza Jakubowskiego i Kajetana Zwierzyńskiego.

Koncert z okazji Dnia Patrona Szkoły
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W tym roku szkolnym Dzień Patrona Szkoły przypadł w tłusty czwartek. W związku
z tym dla wszystkich uczestników koncertu był poczęstunek. Przewodnicząca szkoły Laura
Knopp rozdała wszystkim uczestnikom koncerty pyszne pączki. Zatem po uczcie muzycznej
przyszła pora na ucztę kulinarną, co sprawiło wszystkim wiele radości.
Doskonałym podsumowaniem tego ważnego corocznego wydarzenia i jego znaczenia
dla całej społeczności szkolnej są słowa Roberta Schumana: "Muzyka Chopina to armaty
ukryte wśród kwiatów". Cieszymy się, że Nasz Niezwykły Patron - Wielki Rodak – Fryderyk
Chopin - inspiruje kolejne pokolenia dzieci i młodzieży, które uczą się w naszej szkole!
Kinga Mąkowska
Red. Pięciolinii

IV TURNIEJ AKORDEONOWY
Prawdziwą ucztę akordeonową zapewnił nam IV Akordeonowy Turniej Hrabstwa
Kłodzkiego, który odbył się dn. 16 marca br. W Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Do naszego
miasta przybyli licznie uczniowie szkół muzycznych, ognisk oraz osoby dorosłe z różnych
rejonów Dolnego Śląska, aby wziąć udział w przesłuchaniach, które odbyły się aż w VI
kategoriach. 47 uczestników reprezentowało dowolne utwory na akordeonie w określonym
przedziale czasowym. Wśród młodych – utalentowanych artystów znalazła się spora grupa
uczniów, która kształci się w kl. akordeonu p. Liliany Stopki, p. Tomasza Brusińskiego i p.
Arkadiusza Gembary.
Wykonania wszystkich uczestników turnieju były oceniane przez 5 osobowe jury w
składzie: prof. zw. dr hab. Jerzy Mądrawski, dr hab. Paweł Paluch, dr hab. Piotr
Chołołowicz, mgr Jacek Gąsior , mgr Julian Kwiatkowski.
Laureaci z PSM I st. w Kłodzku to:
w kat .I I m.- Iwan Steblewski -naucz. Liliana Stopka,
II m. - Stanisław Wróblewski i Szczepan Leszczyński - naucz. Tomasz Brusinski
wyróżnienie – Zofia Kozłowska – naucz. Arkadiusz Gembara
w kat. II
I m. - Oskar Gałęski – naucz. Tomasz Brusiński
wyróznienia: Bartosz Czelnik, Szymon Dulski, Jakub Ferenznaucz. Tomasz Brusiński
w kat. III
I m. - Tymoteusz Bartlewski – naucz. Liliana Stopka
wyróżnienia: Kajetan Zwierzyński – naucz. Tomasz Brusinski
Kamil Urbański – naucz. Arkadiusz Gembara
W przebieg IV Turnieju Akordeonowego włączyli się uczniowie z Samorządu
Uczniowskiego: Wiktoria Osicka, Lila Wyjadłowska, Lena Kancelarz i Mateusz Lasek.
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Zapowiadali oni artystów występujących na scenie oraz wręczali im dyplomy i nagrody.
Natomiast prezentacje multimedialną przygotowała opiekunka samorządu – p. Iwona Sonka.
Mistrzowskie wykonania utworów, wysoki poziom artystyczny, wybitni jurorzy,
niezwykła sceneria muzealna, wszystko to sprawia, że Turniej Akordeonowy Hrabstwa
Kłodzkiego, który odbył się już po raz czwarty w Kłodzku, ma wielkie znaczenie dla
kreowania młodych talentów muzycznych a także promocji naszej szkoły i całego regionu.
Wiktoria Osicka
Lila Wyjadłowska
Lena Kancelarz
Mateusz Lasek

IV TURNIEJ AKORDEONOWY HRABSTWA KŁODZKIEGO

GITAROWE PRZEDWIOŚNIE
Uczniowie gitary z klasy p. Witolda Kozakowskiego przygotowani są do
koncertowania o każdej porze roku. Młodzi gitarzyści aktywnie czekają na wiosnę o czym
świadczy ich wspólny koncert: Gitarowe Przedwiośnie, który odbył się 20 marca br. w auli
PSM I st. w Kłodzku.
Zgromadzona publiczność mogła podziwiać nie tylko występy solo wszystkich
wykonawców, ale również duety gitarowe w połączeniu z innymi instrumentami. Swoim
duetem gitarowym mogły pochwalić się: Małgorzata Łapińska i Milena Łapińska. Następny
duet to: Kornelia Zawadzka - gitara i Hanna Zawadzka – flet. Był też duet, który przyjął
własną nazwę: Leliduo, w którego skład wchodzi Lila Wyjadłowska – gitara oraz Lena
Kancelarz – flet. Warto zaznaczyć, że Leliduo ma już na swoim koncie liczne sukcesy o
czym pisaliśmy w poprzednim numerze gazetki szkolnej.
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Koncert klasy gitary p. Witolda Kozakowskiego

Koncert był wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń. Starsi uczniowie mogli
wykazać się większą brawurą i zmysłem scenicznym z czego mogli czerpać wzorce młodsi
gitarzyści. Natomiast na wszystkich wykonawców czeka specjalne wydarzenie, jakim jest
zbliżająca się Gitariada, tuż po Świętach Wielkanocnych o czym poinformował nauczyciel
gitary p. Witold Kozakowski.
Lila Wyjadłowska
Red. Pięciolinii

WIOSNĘ WITAMY PIĘKNIE GRAMY!
28 marca br. w naszej szkole odbył się koncert klasowy. Występowali uczniowie klasy
fortepianu pani Joanny Kocyan, pani Elżbiety Malinowskiej oraz trąbki pana Jana
Ostapowicza. Część koncertu prowadził pan Jan Ostapowicz a druga część pani Joanna
Kocyan. Koncert miał tematykę wiosenną. Grali m.in. Klara Drobik: Czwarta ulica, Antoni
Wilk: Niedźwiedzie tango, Zuzanna Dudek: El Matador, Małgorzata Szyndler: Baba Jaga
oraz Maja Sawicka: Fontanna w deszczu. Utwory były warte usłyszenia. Każdy uczeń zagrał
naprawdę interesująco i przedstawił utwór najlepiej jak umiał.
Małgorzata Szyndler
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Koncert klas fortepianu p. Joanny Kocyan i p. Elżbiety Malinowskiej oraz klasy trąbki p. Jana Ostapowicza

„POLSKO – CZESKA WIOSNA”
Dn. 29. 03. 2019 r. odbył się w naszej szkole koncert pt. „Polsko – Czeska Wiosna”.
Na scenie wystąpiło po 17 wykonawców z Polski i z Czech. Grane utwory zostały
podzielone na różne grupy tematyczne: „Przybycie do muzycznej krainy”, „Pożegnanie
zimy”, „Parada niezwykłych postaci” „W dawnych czasach”, „Latynowskie zaproszenie”, „W
uroczystym nastroju”, „Zakochani na wiosnę”, „Romantyczna herbatka”.
Z grupy „Przybycie do muzycznej krainy” najbardziej podobał mi się utwór „Rainy
Dy Play” zagrany przez Magdalenę Bartlewską i p. Angelikę Strzygocką. Natomiast w
grupie „Pożegnanie zimy” najładniej według mnie zagrała Nela Petrasowa utwór: „ Winter
Walz”. Bardzo podobał mi się także utwór „Deszczowa panienka” z grupy: „ Parada
niezwykłych postaci” w wykonaniu Liliany Charbakowej. Hanna Zabożyńska z grupy: „W
dawnych czasach” bardzo ładnie zagrała Adagio – Arcangelo Corelli. W grupie:
„Latynowskie zaproszenie” było wiele ładnych utworów, ale najbardziej podobała mi się:
„Samba Seville” zaprezentowana przez Julie Pacattovą. Sonatę G – dur Domenico Scarletti
umieszczoną w grupie „W uroczystym nastroju” zagrał podziwiany przez publiczność
Vaclav Podskubka.
W grupie „Zakochani na wiosnę” znalazł się m. in. Godny uwagi utwór „Dla Elizy”
w wykonaniu Adeli Sretrovej.
Najbardziej ze wszystkich utworów spodobała mi się: „Fontanna w deszczu”, którą zagrała
Maja Sawicka. Utwór ten został przypisany do grupy: ”Romantyczna herbatka” .
Koncert został poprowadzony przez p. Joannę Kocyan. Na tę okazję przygotowana
została piękna dekoracja wiosenna w formie kwiatów i ptaków
a sceny i występujących artystów strzegła „Pani wiosna”. Po uroczystym koncercie odbył
się wspólny poczęstunek dla uczniów i nauczycieli przygotowany przez rodziców dzieci z
naszej szkoły.
Takie spotkania polsko – czeskie odbywają się rokrocznie już od 7 lat, raz w Polsce a
raz w Czechach. Są to wspaniałe okazje do tego, aby posłuchać, co grają dzieci z innego
kraju.
Lena Wióra
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„Polsko – Czeska Wiosna”

KONCERT UCZNIÓW KLASY SKRZYPIEC
Dn. 12 kwietnia br. odbył się koncert klasy skrzypiec p. Danuty Wolnomiejskiej
i p. Krystyny Ślęzak z akompaniamentem p. Elżbiety Malinowskiej.
Licznie zgromadzona publiczność mogła podziwiać bogaty repertuar utworów w rytmach
tanecznych. Były to m.in.: „Czardasz”- A. Cofalika w wykonaniu Karoliny Poprzeczki z kl.
I, „Polka”- E. Iwan, którą zagrała Maja Wójcik z kl. II, „Tańczące koniki” – L. Jelicz w
wykonaniu Karoliny Wójcik z kl. II, „Taniec krasnoludków” – S. Herman i W.
Walentynowicz, który zaprezentowała Aleksandra Żołnierz z kl. II, „Krakowiak”- J. Garścia
w wykonaniu Julii Rosiennik z kl. III.
Wysoki poziom zaprezentowali starsi uczniowie, którzy zagrali utwory klasyczne
takie jak: Sonata E- dur cz. 1 i 2 – G. F. Handla w wykonaniu Marcela Łabowicza z kl. VI,
Sonata e – moll cz. 1 i 4 – A. Corelli w wykonaniu Bartosza Warzyniaka z kl. VI, „Smutna
pieśń”- P. Czajkowskiego w wykonaniu Kingi Pieróg z kl. IV.
Szczególne poruszenie wśród
wszystkich zgromadzonych na koncercie
wywarły żywiołowe utwory J. Obera
a były to: „Presto”,które zagrały
solo: Katarzyna Ferenz z kl. IV
oraz Julia Warachim z kl. V a także tego
samego komozytora – „Tamburin”,
który zagrała Aleksandra Pączka z kl. V.
Była też przerwa na „Spacer”
– N. Rakow, który zaprezentowała
Zofia Zawada – Budny z kl. III.
Był to wyjątkowy koncert, o czym
świadczyły gromkie brawa, jakimi byli
nagradzani wszyscy młodzi artyści.
Katarzyna Ferenz
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Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kłodzku przez cały rok szkolny oferuje
bogaty program artystyczny dla wszystkich miłośników muzyki a przede wszystkim
zapewnia wysoki poziom dydaktyczny połączony z profesjonalnymi zajęciami
praktycznymi.
W tym celu odbyły się w ostatnim czasie:
Warsztaty: pianistyczne (02. 04. 2019), które prowadził dr Lukáš Michel, kierujący
Katedrą Instrumentów Klawiszowych Wydziału Muzyki na Ostrawskim Uniwersytecie.

Warsztaty pianistyczne prowadzone przez Dr Lukáša Michela

Warsztaty fletowe: (13. 04. 2019),
które prowadziła ad. Dr Ewa Mizerska,
solistka NFM Filharmonii Wrocławskiej,
wykładowca Akademii Muzycznej
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.
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Wywiady
W kolejnym numerze "Pięciolinii" zdecydowaliśmy się przeprowadzić wywiad z
Oskarem Gałęskim - uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kłodzku, w klasie
akordeonu p. Tomasza Brusińskiego. Został on laureatem I m. w kategorii II w IV
Akordeonowym Turnieju Hrabstwa Kłodzkiego, który odbył się 16 marca br. w
Muzeum Ziemi Kłodzkiej.
Wywiad przygotowała i przeprowadziła Alicja Czerniak
Ala: Dlaczego zdecydowałeś się grać na akordeonie?
Oskar: Na samym początku zacząłem grać na keyboardzie. Później zastanawiałem się nad
fortepianem, ale ostatecznie chciałem już tylko grać na akordeonie.
Ala: Czy lubisz chodzić do szkoły muzycznej?
Oskar: Tak lubię nawet bardzo, ponieważ dzięki temu mogę rozwijać się podwójnie
zarówno w szkole podstawowej, jak i dodatkowej - muzycznej.
Ala: Jak ocenisz swój sukces podczas IV Turnieju Akordeonowego Hrabstwa Kłodzkiego?
Oskar: Uważam, że był udany. Tylko w minimalnym stopniu spodziewałem się wygranej.
Ala: Jak oceniłbyś przebieg turnieju?
Oskar: Cóż, wszyscy ładnie zagrali. Moi koledzy: Bartek, Szymek i Kuba dostali
wyróżnienia (1k i 2 k.).
Ala: Czy powiesz nam, jaka nagrodę otrzymałeś zajmując I miejsce?
Oskar: Tak. Był to bon do empiku na 100 zł i bardzo ładny dyplom. Dostałem też podobnie
jak wszyscy wykonawcy kubek i torbę z napisem: IV Turniej Akordeonowy Hrabstwa
Kłodzkiego.
Ala: Czy długo przygotowywałeś się do występu?
Oskar: Ok 2 miesięcy.
Ala: Jakie utwory grałeś?
Oskar: Grałem Polifonię, Etiudę, Funny Thing i znaną na całym świecie Polkę Kogucią.
Ala: Czy miałeś tremę przed wyjściem na scenę?
Oskar: Oczywiście, ze miałem, chyba jak każdy występujący.
Ala: Jak oceniasz swój występ?
Oskar: Mój występ był dobry. Pomyliłem się tylko raz w Funny Thing.
Ala: Czy oprócz gry na akordeonie masz jeszcze jakieś inne pasje?
Oskar: Oczywiście, że mam np. pływanie, rysowanie i granie w domu na keyboardzie.
Dziękujemy za udzielenie wywiadu i życzymy dalszych sukcesów!
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Wywiad przygotowała i przeprowadziła: Alicja Czerniak

Oskar Gałęski - laureat I m. w kategorii II w IV Akordeonowym Turnieju Hrabstwa Kłodzkiego

Książki z naszej biblioteki
Wiosna to pora roku, która zachęca do różnego rodzaju wycieczek, rajdów, do
wspólnego biesiadowania przy ognisku lub grillu. Świetnym instrumentem, który może nam
wówczas towarzyszyć jest gitara.
Poniższa pozycja książkowa pt. „Wiosna”,
która dostępna jest w naszej
bibliotece zawiera chwyty
gitarowe i teksty następujących piosenek:
„Wiosna”, „ Wiosenny potok”,
„Dlaczego wiosną”, „Gdy zakwitną krokusy”
„Wycieczka”, „Przyleciały boćki”,
„Dzieci na wsi”.
Zachęcam do wypożyczenia tej publikacji cytując fragment jednej z piosenek: „ O jak błogo,
jak wesoło. Kiedy przyjdzie wiosny pora bujać w polach, bujać w łąkach
Od poranku do wieczora!.
Mol książkowy – Gratka
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Rozrywka
W związku z Rokiem Moniuszki i 200 Rocznicą jego urodzin, która przypada
5 maja br. zamieszczamy kilka informacji i ciekawostek o życiu i twórczości Wielkiego
Kompozytora.
STANISŁAW MONIUSZKO – przyszedł na świat 5 maja 1819 r. na terenach
należących dziś do Białorusi, w majątku Ubiel, niedaleko Mińska. Czesław Moniuszko,
ojciec Stanisława, herbu Krzywda, był ziemianinem, zasłużonym w armii napoleońskiej w
stopniu kapitana, matka natomiast, Elżbieta Madżarska, była z pochodzenia Węgierką.
Młody Moniuszko już we wczesnym dzieciństwie przejawiał zdolności muzyczne.
Pierwszym jego nauczycielem była uzdolniona w kierunku muzycznym matka. Pierwszym
natomiast profesjonalnym nauczycielem był August Freyer. Następnie pobierał nauki w
Wilnie, skąd udał się do Wiednia, gdzie mógł zapoznać się z najnowszymi trendami muzyki
operowej. Emigracja ta trwała trzy lata, po której to wrócił do Wilna
Przełom w życiu Moniuszki miał miejsce w 1840 r. w związku z osobą Aleksandry
Mullerówny, z którą ożenił się. Dało to mu stabilność finansową, ponieważ jego wybranka
była majętna. Mieli razem dziesięcioro dzieci. Wówczas to wrócił do Wilna zostając
organistą w kościele, był także nauczycielem muzyki.
Rok 1858 przyniósł Moniuszce europejskie podróże. Zapoznał się wówczas z muzyką
Gounoda, Aubera i Rossiniego. Zaprzyjaźnił się też z Lisztem. Po powrocie do kraju
zamieszkał w Warszawie. Został kapelmistrzem Opery Polskiej w Teatrze Wielkim a
następnie znalazł zatrudnienie w Instytucie Muzycznym. Sława jego ciągle wzrastała.
Moniuszko zmarł na atak serca w 1872 r.
Najsłynniejszym utworem Stanisława Moniuszki jest „Halka”, inne opery to m.in.:
„Straszny Dwór”, „Flis”. W twórczości religijnej wsławił się siedmioma mszami (np. „Msza
żałobna”), czteroma „Litaniami ostrobramskimi”, a także „Ojcze nasz”.
Moniuszko komponował również pieśni (268) przede wszystkim do tekstów
współczesnych sobie poetów polskich, głównie Adama Mickiewicza, a także Aleksandra
Chodźki, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Teofila Lenartowicza i innych.
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CIEKAWOSTKI O STANISŁAWIE MONIUSZCE:
- ojciec kompozytora walczył
w armii Napoleona;
- pogrzeb Moniuszki stał
się wielka narodową manifestacją;
- „Halka” Moniuszki grana jest
po dziś dzień niemal
pod każdą szerokością geograficzną;
- Kompozytor został wybitną
postacią jeszcze za życia
i rozsławił Polskę na całym świecie.
Julia Warachim

Dyrekcji, Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom PSM I st. w Kłodzku
Radosnych, pełnych słońca
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
miłych spotkań przy rodzinnym stole,
ciepła i nadziei w sercach
oraz Wesołego Alleluja!
życzy
Redakcja Pięciolinii

Redaguje zespół w składzie: Lena Wióra, Alicja Czerniak, Laura Knopp, Kinga Mąkowska,
Lila Wyjadłowska, Małgorzata Szyndler, Julia Warachim.
Opiekun redakcji:
Iwona Sonka
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