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W numerze: 

 Najnowsze informacje 

z życia naszej szkoły 

 

 Wspomnienie 

 Ś.P. Pana Romana 

Wachowicza 

 

 Kącik artystyczny 

 

 Trochę rozrywki… 

 

 Wywiad z Panią 

Justyną Kowynią – 

Rymanowską 
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KILKA SŁÓW OD REDAKCJI… 

Drodzy czytelnicy! 

Szkolny kwartalnik „Akolada”, którą teraz trzymacie  

w dłoniach jest kierowany do wszystkich tych, którzy interesują się 

szkolnymi nowinami i wydarzeniami. Nie bez przyczyny nazwaliśmy ją w 

taki sposób, ponieważ czasopismo to, tak jak akolada „spina” pięciolinie - 

będzie „spinać” życie naszej szkoły. Pojawiać się tu będą najświeższe 

informacje z naszej szkolnej społeczności.  

Nie zabraknie tu także elementów takich jak zadania specjalne dla 

uczniów, czy wywiadów z ciekawymi osobistościami. Z chęcią 

opublikujemy również prace naszych koleżanek i kolegów, którzy 

zdecydują się podzielić z nami swoją twórczością. Mamy nadzieję, że 

dzięki Wam gazetka będzie nieustanne się rozwijać, a my dołożymy 

wszelkich starań, aby każdy znalazł tu coś dla siebie. 

Zapraszamy do lektury ! 

Redakcja  w składzie : 

Joanna Nowik – opiekun redakcji 

Redaktorzy 

Martyna Jaworek – redaktor naczelny 

Weronika Karkowska, 

   Natalia Komorzycka,  

Aleksandra Kruszewska         
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KONCERT JESIENNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z 

CYKLU „PORY ROKU” 

Dnia 25 września z inicjatywy dyrektor Pauliny 

Rzewuskiej-Korycińskiej odbył się koncert jesienny 

dla przedszkolaków z cyklu "Pory roku". Uczniowie 

naszej szkoły  zaprezentowali następujący program: 

Asia - zagrała utwór pt. "Mały Chińczyk", Ala - 

"Karawanę", Klasa skrzypiec - "Kangurka", Asia - 

"Cabalero", Hania - "Tajemniczą wyprawę", 

Maksymilian - "Zabawę", Marcin - "Piosenkę Krysi", 

Alicja - "Krakowiaczka", Asia w duecie z panią 

Pauliną zagrały "Patyczki", Ola w duecie z panią 

Pauliną zagrały "Deszczowy blues". 
 

 

 
KONCERT ZNANYCH PIEŚNI ŻOŁNIERSKICH 

Na koncercie 27 września 2018 nasza szkoła przedstawiała klasom IV-VI najbardziej znane piosenki 

z czasów powstania listopadowego, I i II Wojny Światowej, a także utwory współczesne 

nawiązujące do czasów wojennych. Piosenki zostały zaaranżowane na zespół w składzie: 

 skrzypce (p. Urszula Chrulska oraz jej klasa, Edyta Mazaj - absolwentka, Zosia Ławrynowicz, 

Magda Zalewska, Julia Stępień); 

 wiolonczele (p. Katarzyna Kaczyńska i Sebastian Rybak – uczeń czwartej klasy działu 

młodzieżowego) 

 flety (p. Marta Sosińska wraz z uczennicą Amelką Kowalewską) 

 śpiew (klasy teorii p. Anny Mazaj - klasa I działu młodzieżowego oraz IV działu 

ogólnoartystycznego oraz absolwentki Gosi Krzyżewskiej) 

  

 
.  

 

 

 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZOSTAŁY ROZSTRZYGNIĘTE !  

Przedstawiamy skład rady na rok szkolny 2018/2019 

PRZEWODNICZĄCA MARTYNA JAWOREK 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ ALEKSANDRA KRUSZEWSKA 

SEKRETARZ RADY SU NATALIA KOMORZYCKA 

RADA SAMORZĄDU WERONIKA KARKOWSKA 
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KONCERT DLA  

ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 

Dnia 3 października w Auli im. Wenantego Macieja Domagały uczniowie MSA zagrali koncert 

dla emerytowanych nauczycieli ze Związku Nauczycielstwa Polskiego z okazji zbliżającego się 

Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości gościem honorowym był burmistrz miasta Mińsk 

Mazowieckiego - Marcin Jakubowski. Po części oficjalnej publiczność wysłuchała następujący 

program artystyczny w wykonaniu młodych muzyków: Franciszek  i Wiktor zagrali – „Słoniątko”, 

Mateusz – „Elegię i  pastorale”, Dominika  – „Solo koncertowe”, Aleksandra – „Pastorale 

enfantine, Maksymilian  – Etiudę, Władzia i Julia- zagrały w zespole „Spacer” i „ Walczyka”, 

Anna -  „Izbę”, Amelia - Preludium c-moll J. S. Bacha, Alicja  – „Krakowiaczek”  i „Romans” na 4 

ręce, Joanna -„Mały Chińczyk”, Hanna - „Grozik” na 4 ręce. 

Akompaniamenty do utworów wykonali nauczyciele MSA - Tatiana Żarek, Joanna Nowik, 

Paweł Szeląg. 
 

 

 

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 

Dzień 9 października był uroczystym świętem  

w naszej szkole. Do pasowania przystąpili 

uczniowie klas pierwszych. Aktu pasowania 

dokonała wielką nutką-ósemką dyrektor 

Paulina Rzewuska-Korycińska razem                

z dyrektorem Arkadiuszem Mizdalskim, który 

wręczał uczniom upominki-niespodzianki.  

Po części oficjalnej uroczystości odbyła się 

część artystyczna składająca się z koncertu 

starszych kolegów. Finałem koncertu była 

pieśń "Dziad i baba", którą wykonała klasa 

kameralistyki wokalnej pani Justyny Kowyni  

- Rymanowskiej w aktorskich przebraniach.  
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KONSULTACJE 

 Z PANIĄ DR KINGĄ FIRLEJ – KUBICĄ 

Dnia 12 października na zaproszenie dyrektor 

Pauliny Rzewuskiej-Korycińskiej gościliśmy w naszej 

szkole dr Kingę Firlej-Kubicę, wykładowcę  

z Akademii Muzycznej w Łodzi. Uczniowie z klas 

fortepianu mieli okazję pracować pod okiem znanej 

pianistki w Polsce. Lekcje miały charakter konsultacji. 

 

 

 

 

SUKCES NASZYCH UCZENNIC  

Miło nam poinformować, że Dominika Dmowska, 

Emilia Kuśmierczyk, Halszka Rembowska  

i Amelia Rymanowska zajęły drugie miejsce   

na konkursie "Tu wszędzie jest moja Ojczyzna"  

w Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej  

w Mrozach, wykonując piosenkę pt. „Nie pamiętasz, 

bo nie możesz”.  W tym repertuarze wyśpiewały 

także miejsce pierwsze w Konkursie Piosenki 

Żołnierskiej i Patriotyczniej organizowanym przez 

Centrum Żandarmerii Wojskowej. Do konkursów 

dziewczyny przygotowała pani Justyna Kowynia – 

Rymanowska. 
 

MAMY WŚRÓD SIEBIE PRAWDZIWYCH AKTORÓW! 

Zapraszamy wszystkich czytelników  na spektakl  

"Oskar i Róża" do Centrum Kultury i Sztuki  

im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce  

w reżyserii Iwony Orzełowskiej,  

w którym grają uczniowie naszej szkoły: Benedykt 

Sokołowski, Mateusz Kowalczyk, Halszka Rembowska  

i Amelia Rymanowska. Spektakl powstał na podstawie 

znakomitej książki Erica-Emmanuela Schmitta  

pt. „Oskar i Pani Róża”. 

 

 

Źródło : CK Mrozy 

Źródło : CK i S Siedlce 



 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KONCERT „DZIECI DZIECIOM” 

 W dniu 19 października odbył się koncert  "Dzieci 

Dzieciom" z okazji upamiętnienia jubileuszu XX- lecia 

działalności Mazowieckiego Stowarzyszenia Dzieci  

i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym 

"Krok dalej" i Światowego Dnia Mózgowego 

Porażenia Dziecięcego. Koncert zagrali uczniowie 

MSA oraz przedstawicielka stowarzyszenia - pani 

Agnieszka Makowska. Podczas imprezy pani 

Grażyna Wiącek- prezes stowarzyszenia - wręczyła 

statuetki i podziękowania dla  sponsorów oraz osoby 

wspierające działalność organizacji.  
 

 

ODBYŁY SIĘ PIERWSZE AUDYCJE  klas fortepianu p. Anny Kornackiej i p. Joanny Nowik oraz Pani 

Pauliny Rzewuskiej-Korycińskiej i Pani Tatiany Żarek, a także klasy fletu poprzecznego Pani Beaty 

Kierzkowskiej, klasy skrzypiec Pani Urszuli Chrulskiej i klasy wiolonczeli Pani Katarzyny Kaczyńskiej.  
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SPOTKANIE UCZNIÓW SZKÓŁ 

ARTYSTYCZNYCH 

W dniu 15 listopada odbyło się w naszej szkole 

Spotkanie Uczniów Szkół Artystycznych, w którym 

udział wzięli uczniowie z miast: Płocka, Siedlec, 

Wołomina, Halinowa, Mińska i Łukowa. W tym dniu 

młodzież miała okazję uczestniczyć w grze 

planszowej "Muzyczne statki", następnie  

w  warsztatach artystycznych oraz we wspólnym 

koncercie, który był całej zwieńczeniem 

uroczystości. Impreza była kontynuacją spotkań, 

które zapoczątkowała na początku lat 2000 - 

skrzypaczka - Magdalena Specjał. 
 

SUKCES FLECISTKI ALEKSANDRY 

Miło nam poinformować, że  

Aleksandra Kruszewska - uczennica z klasy fletu 

pani Beaty Kierzkowskiej zdobyła Srebrną Nagrodę 

w swojej kategorii wiekowej na   

Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych 

w Białymstoku, 

WYSTĄPILIŚMY W TELEWIZJI  

Uczniowie naszej szkoły mieli przyjemność wystąpić dwukrotnie  w programie TVP 

 Pani Elżbiety Jaworowicz, gdzie razem z zespołem Caro Dance  zaprezentowali się  

w świątecznym repertuarze. Na  ekranach telewizorów zobaczymy ich już  20 grudnia. 
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WARSZATY TEATRALNE  

29 listopada odbyły się warsztaty teatralne 

"Charyzma i odwaga na scenie" prowadzone 

przez Panią Julię i Pana Mateusza Mikołajczyków. 

 

 

Ś.P. Pana Romana Wachowicza  

– wspaniałego długoletniego pedagoga naszej szkoły, 

dyrygenta Miejskiej Orkiestry Kameralnej oraz szkolnej 

orkiestry Kameralnej. 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy 

wiadomość o śmierci 
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W pierwszym wydaniu naszej gazetki 

przedstawiamy prace plastyczne  

Dominiki Dmowskiej. 

 

 

Drodzy Uczniowie!  

Jeśli jesteście autorami  prac plastycznych, wierszy, a może tworzycie własne kompozycje, czy 

też inne rzeczy świadczące o waszej twórczości, zgłoście się do redakcji „ Akolady”!  

Z milą chęcią umieścimy je w naszej szkolnej gazetce, aby Wasze talenty podziwiać mogło 

szersze grono odbiorców, niż dotychczas.  
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Sprawdź się w krzyżówce przygotowanej przez Natalię Komorzycką. 

       

       

     

      

         

        

         

        

 

1. Jak się nazywa osoba, która sama wykonuje utwór? 

2. Chodzisz do niej od poniedziałku do piątku. 

3. Wyznacza go metronom. 

4. Pora roku, która jest bardzo mroźna. 

5. Szkoła, w której można nauczyć się gry na instrumencie. 

6. Tak ma na imię nasza Pani dyrektor. 

7. Jest sprawdzana przez nauczyciela na początku lekcji. 

8. Nazwisko jednego z najsłynniejszych polskich pianistów i 

kompozytorów romantycznych, nazywanego „poetą fortepianu”. 

 

 

HASŁO: _________________________________________________________ 
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PANI JUSTYNA KOWYNIA – RYMANOWSKA 

w naszej szkole prowadzi klasę 

kameralistyki wokalnej oraz uczy zajęć teatralno 

muzycznych.  Jest również dyrygentką  

Chóru Miasta Siedlce. Dzięki ogromnemu 

zaangażowaniu i doświadczeniu Pani Justyny 

uczniowie naszej szkoły uczestniczą w wielu 

przedsięwzięciach muzycznych odnosząc liczne 

sukcesy.  

Zapraszamy do przeczytania wywiadu, który z 

Panią Justyną przeprowadziła Martyna Jaworek 

 

 

 

1. Jak zaczęła się Pani przygoda z 

muzyką? 

 

Naukę w Szkole Muzycznej I st. w Mińsku 

Mazowieckim rozpoczęłam w wieku 6 lat w 

klasie skrzypie. Po ukończeniu Zespołu Szkół 

Muzycznych I i II stopnia w Siedlcach przyszedł 

czas na studia muzyczne w Akademii 

Muzycznej w Poznaniu. 

 

2. Jak wspomina Pani naukę w murach 

Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku 

Mazowieckim? Czy łatwo było Pani 

przestawić się z roli ucznia w rolę nauczyciela 

naszej szkoły? 

 

W latach mojej nauki, wtedy jeszcze Szkoły 

Muzycznej I stopnia, byłam świadkiem wielu 

przemian. Pamiętam szkołę, w której było 5 

klas. Sekretariat, a właściwie biurko Pani 

Halinki Dróżdż stało w korytarzu. Z czasem 

budynek został rozbudowany. Powstało 9 klas 

i sala koncertowa.  

Trudno powiedzieć o przestawieniu się z roli 

ucznia w rolę nauczyciela. Gdy podjęłam 

prace w MSA minęło ponad 20 lat od 

ukończenia przeze mnie szkoły. Myślę, że 

wszyscy absolwenci mają sentyment do 

szkoły, w której spędzili kilka lat… 

 

3. Jako muzyk bierze Pani udział w wielu 

przedsięwzięciach muzycznych. Jak znajduje 

Pani czas na pogodzenie wszystkich 

obowiązków, jakie na Pani spoczywają? 

 

Staram się, choć bywają chwile, że nie jest 

łatwo. Potrzebna jest dyscyplina pracy. 

Muzycy są poniekąd sportowcami i pewne 

działania wymagają odpowiedniej 

organizacji, aby osiągnąć postawiony cel. 

Jako muzyk nauczona byłam pełnego 

poświęcenia, ponieważ sztuka tego wymaga, 

a co za tym idzie - dodatkowe próby, nawet 

w niedziele czy dni wolne oraz praca na 

pewno nie z zegarkiem w ręku. To, co jest do 

wypracowania należy zrobić, aby efekt naszej 

pracy mógł zachwycić odbiorców. 

 

4. Z jakim artystą chciałaby Pani 

wystąpić na jednej scenie? 

 

Dużą przyjemność sprawia mi udział w 

koncertach z własnymi uczniami i 

Chórem  
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4. Z jakim artystą chciałaby Pani 

wystąpić na jednej scenie? 

 

Dużą przyjemność sprawia mi udział w 

koncertach z własnymi uczniami i Chórem  

Miasta Siedlce, który prowadzę. Jest wielu 

wspaniałych artystów, z którymi stanąć na 

jednej scenie byłoby zaszczytem… 

 

5. W rolę jakiego głównego bohatera 

musicalowego czy operowego chciałaby 

Pani się wcielić? 

 

Bardzo lubię operę buffa. Odkąd pamiętam 

fascynował mnie Gioacchino Rossini i jego 

dzieła operowe, w których w większości 

główne partie napisał na mezzosopran. 

(Cyrulik Sewilski, Włoszka w Algierze, 

Kopciuszek) 

 

6. Gdyby mogła się Pani cofnąć w 

czasie, to w jakiej epoce muzycznej 

chciałaby Pani 

działać? 

 

Myślę, że w romantyzmie. Jest to epoka 

trudna dla nas historycznie, ale muzycznie 

daje cały wachlarz kolorów. Kompozytorzy z 

powstałych szkół narodowych wnoszą 

ogromna różnorodność. Muzyka romantyzmu 

to kult uczucia. W całej literaturze można 

wyrazić subiektywne przeżycia. Jest silnie 

emocjonalną epoką. Natomiast jeśli chodzi o 

życie w innej epoce to z podziwem patrzę w 

okres dwudziestolecia międzywojennego, a w 

szczególności jeśli chodzi o kulturę, szacunek i 

sposób traktowania drugiego człowieka. 

 

7. Jakiej muzyki Pani słucha? Czy jest 

Pani w stanie wymienić swoich muzycznych 

ulubieńców? 

 

Z przykrością stwierdzam, że muzyka, która 

płynie do nas z radia czy z telewizji jest w 

większości tandetna… Promowana jest 

prymitywna linia melodyczna z mało 

ambitnym tekstem. Z przerażeniem obserwuję, 

że to zadawala nasze społeczeństwo. Warto 

posłuchać Marka Grechuty, Zbigniewa 

Wodeckiego, Michała Bajora lub muzyki 

jazzowej. 

 

 

 

 

 

 

8. Jak spędza Pani czas wolny? Czy 

posiada Pani jakieś zainteresowania? 

 

Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, 

ponieważ nie mam czasu wolnego i nie 

umiem odpoczywać. 

 

9. Proszę dokończyć zdania: 

    

Nie wyobrażam sobie dnia bez KAWY. 

 

3  rzeczy jakie zabrałabym na bezludną 

wyspę to DOBRY HUMOR, HAMAK, RODZINĘ. 

 

Muzyka jest dla mnie ŻYCIEM. 

 

Idealny koncert to taki, który ZOSTAWIA 

NIEZAPOMNIANE WRAŻENIE. 

      

 Jestem szczęśliwa, gdy WSZYSTKO IDZIE PO 

MOJEJ MYŚLI. 

 

10. Jakie doświadczenie uważa Pani za 

swój największy sukces zawodowy? 

 

Myślę, że to jeszcze przede mną. 

 

11. Czym by się Pani dzisiaj 

prawdopodobnie zajmowała, gdyby nie 

muzyką? 

 

Tego nie wiem. Muzyka towarzyszy mi 

praktycznie całe życie. Jest ze mną odkąd 

pamiętam, więc trudno mi sobie wyobrazić  

jakby jej nie było… 

 

12. W jakim muzycznym przedsięwzięciu 

chciałaby Pani  wziąć udział w przyszłości? 

 

Na obecną chwilę muzyczne przedsięwzięcia 

same do mnie przychodzą i staram się je 

wszystkie doprowadzić do efektownego 

finału. 

 

 

13. Jakich podstawowych wskazówek 

wokalnych chciałaby Pani udzielić naszym 

czytelnikom na koniec wywiadu? 

 

Śpiew to przedłużenie mowy, powinien być 

naturalny, więc unikajmy krzyku. Jesteśmy 

instrumentem dętym, więc pamiętajmy o 

przeponie, a przede wszystkim śpiewajmy 

sercem… 

 

 

 

 

REDAKCJA „AKOLADY” DZIĘKUJE PANI JUSTYNIE ZA POŚWIĘCONY CZAS 

 I UDZIAŁ W PIERWSZYM WYWIADZIE W HISTORII NASZEJ GAZETKI. 
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Ty  także możesz być twórcą „Akolady”!  

Jeśli uważasz, że możesz sprawić, aby nasza  

gazetka stała się ciekawsza i nabrała nowych barw 

skontaktuj się z nami. Czekamy na Wasze zdjęcia, 

listy, prace , które umieścimy w następnych 

numerach kwartalnika! 
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NA KOLEJNE WYDANIE „AKOLADY” ZAPRASZAMY JUŻ ZA 3 MIESIĄCE ! 


