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• Najnowsze informacje 

z życia naszej szkoły 

 

• Wspomnienie 

 Ś.P. Pana Romana 

Wachowicza 

 

• Kącik artystyczny 

 

• Trochę rozrywki… 

 

• Wywiad z Panią  

 

KILKA SŁÓW OD REDAKCJI… 

Drodzy czytelnicy! 

Trzymacie w dłoniach drugi już numer szkolnego 

kwartalnika „Akolada”. Jest nam niezmiernie miło,  

że są  wśród nas osoby, które interesują się szkolnymi 

nowinami i wydarzeniami. Jak już wspominaliśmy  

w pierwszym numerze - akolada, która w świecie 

muzyki „spina” pięciolinie – w naszej szkolnej 

społeczności będzie „spinać” życie naszej szkoły. 

Znajdziecie tu też specjalne zadania dla uczniów, czy 

wywiady z naszymi nauczycielami lub innymi ważnymi 

osobami dla nas wszystkich. Czekamy również  

na 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 W STOŁECZNYM CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ 

8 grudnia 2018 roku na warszawskiej Starówce uczniowie Pani Urszuli Chrulskiej, Pani 

Katarzyny Kaczyńskiej i Pana Arkadiusza Mizdalskiego wzięli udział  

w koncercie, który odbył się w pięknej sali koncertowej w Stołecznym Centrum Edukacji 

Kulturalnej. Akompaniowała Pani Olena Tasinkiewicz i Pan Piotr Szczepanik. Uczniowie  

zaprezentowali się w utworach solowych jak i kameralnych: 

Koncert a-moll na dwoje skrzypiec –A. Vivaldi – Julia Dworecka, Urszula Chrulska, Olena 

Tasinkiewicz 

Kajtuś na kucyku – Dorota Obijalska – 

Marianna Szczepanik, Pior Szczepanik 

Majowa piosenka - Marianna 

Szczepanik, Piotr Szczepanik 

Aria – Charles  Beriot – Magdalena 

Zalewska 

Scherzo - James Carson – Sebastian 

Rybak 

Smutna melodia – Piotr Czajkowski – 

Mateusz Król 

Sonata na dwoje skrzypiec – Giuseppe 

Tartini – Zosia Ławrynowicz, Urszula 

Chrulska i Olena Tasinkiewicz 

Figaro’s Minuet – W.A. Mozart – Bartosz Kosim 

2 części sonaty-Benedetto  Marcello -  Sebastian Rybak  

Ave Maria – Giulio Caccini – Julia Dworecka, Bartłomiej Szulc, Urszula Chrulska i Mateusz 

Chrulski 

Mroźna zima – Madgalena  Zalewska i Zosia Ławrynowicz 
 

SUKCES NASZYCH DUETÓW 

FORTEPIANOWYCH 

W dniu 2 grudnia duety fortepianowe  

w składzie:  

• Amelia Wiercioch i Maciej Bogdański  

oraz 

• Hanna Kibała i Julian Strzałkowski 

uczestniczyły w XIII Międzynarodowym Konkursie 

Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego, w którym 

zdobyły wyróżnienie.  Finał konkursu i rozdanie 

nagród odbyło się w Zamku Królewskim w 

Warszawie. Serdecznie gratulujemy! 
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KONCERT ŚWIĄTECZNY W PLACÓWCE MEDYCZNEJ 

- CENTRUM ZDROWIA DZIECKA 

W dniu 11 grudnia uczniowie naszej szkoły wraz  

z opiekunami merytorycznymi -  Tatianą Żarek,  

Małgorzatą Rąbalską, Januszem Komudą wystąpili   

z koncertem świątecznym w Centrum Zdrowia Dziecka 

w Warszawie. Pomysłodawcą i organizatorem 

koncertu była Tatiana Żarek. Koncert skierowany był 

do pacjentów szpitala. W programie znalazły się 

między innymi kolędy i  utwory bożonarodzeniowe. 

Najbardziej przypadł do gustu publiczności występ 

klasy kameralistyki wokalnej - „Koty” Rossiniego. 

Punktem kulminacyjnym imprezy była gra pacjentów 

na instrumentach z zestawu Carla Orffa. Publiczność 

akompaniowała na zestawie młodym artystom z MSA.  

 

 

KONCERT ZIMOWY DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

W dniu 18 grudnia z inicjatywy pani dyrektor Pauliny Rzewuskiej- Korycińskiej odbył się 

Koncert Zimowy dla przedszkolaków z cyklu "Pory roku". W świątecznej atmosferze, w 

pięknie sali przystrojonej sali koncertowej uczniowie szkoły zagrali utwory oraz śpiewali 

piosenki bożonarodzeniowe dla najmłodszych widzów z przedszkoli. 

Na koniec koncertu wyjście Mikołaja  ogłosiła perkusja -kotły. To był najwspanialszy 

punkt całego  programu. Dzieci bardzo się ucieszyły kiedy zobaczyły Mikołaja. Tego 

dnia przedszkolaki wspaniale bawiły się  przy muzyce o tematyce 

bożonarodzeniowej.  
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"CZARCIA INTRYGA"- SPEKTAKL BOŻONARODZENIOWY  

20 grudnia był w naszej szkole dniem uroczystym  

i świątecznym. Po raz pierwszy w historii naszej 

szkoły, zamiast tradycyjnego koncertu 

świątecznego uczniowie wraz z nauczycielami  

wystawili musical - spektakl bożonarodzeniowy pt. 

"Czarcia intryga". Spektakl był połączeniem sztuki 

muzycznej, teatralnej, plastycznej. Zebraną 

publiczność, wśród której znaleźli się honorowi 

goście powitała dyrektor Paulina Rzewuska-

Korycińska. Uroczystość rozpoczęła się 

wspomnieniem  

o Śp. Romanie Wachowiczu, wieloletnim, zasłużonym pedagogu i dyrygencie, który co roku 

dyrygował orkiestrą podczas koncertów wigilijnych. Pamięci naszemu zasłużonemu 

Pedagogowi orkiestra kameralna zagrała utwór bożonarodzeniowy.   

Spektakl rozpoczął się piosenką – „Choinkowe święta”- na flecie zagrała Zofia Muzyka, na 

fortepianie –Jagoda Komorowska a na wiolonczelach –uczniowie Katarzyny Kaczyńskiej.  W 

piosence – „Gwiazda lśni” wystąpiła szkolna orkiestra pod batutą  Piotra Grabowicza, klasa 

kameralistyki wokalnej Justyny Kowyni-

Rymanowskiej, na fortepianie grała Joanna Nowik. 

Na scenie pojawiły się również takie postacie jak: 

Lucyfer, Boruta, Belzebub, oraz harcerze i dzieci 

pod przewodnictwem Archanioła Gabriela.  

W piosence „Gdy na ziemi Bóg się rodzi” wystąpił: 

zespół instrumentów dętych pod kierownictwem 

dyrektora  Arkadiusza Mizdalskiego, chór, klasa 

teatralna Justyny Kowyni-Rymanowskiej, klasa 

rytmiki Anity Wasilewskiej. Piosenkę – „Mali 

Pastuszkowie” wykonała flecistka Aleksandra Kruszewska, pianistka Natalia Komorzycka oraz 

klasa kameralistyki wokalnej Pawła Hruszwickiego. „Zapalcie światła na Ziemi” wykonała 

orkiestra szkolna Piotra Grabowicza, nauczycielka fortepianu Joanna Nowik, klasa 

kameralistyki wokalnej Justyny Kowyni-Rymanowskiej.  „Walca”  zagrał   duet fortepianowy 

Franciszek Góras z Tatianą Żarek wraz z perkusją. Po scenie z  udziałem Archanioła, Maryi i 

Józefa piosenkę – „ Kolędowy czas” zagrał na 

fortepianie Maciej Bogdański z zespołem 

smyczkowym Małgorzaty Rąbalskiej, klasą perkusji, 

śpiewem chóru, harcerzy, dzieci i pasterzy. Do 

piosenki " Narodzenia czas" przywiodła scena z 

Lucyferem, Aniołem Gabrielem, Józefem, Maryją. 

Piosenkę zagrał zespół smyczkowy Urszuli Chrulskiej: 

Magdalena Zalewska, Julia Stępień, na fortepianie – 

Dominika Płochocka, śpiew – klasa kameralistyki 

wokalnej. Finałem spektaklu była piosenka – „Pokłon Trzech Mędrców”, którą zagrał zespół 

instrumentów dętych oraz pani dyrektor Paulina Rzewuska-Korycińska. Piosenkę – „Wigilijna 

noc” wykonała orkiestra szkolna przy śpiewie chóru i wszystkich wykonawców. Po spektaklu 

na scenie pojawił się Mikołaj, który przywitał się z dziećmi i rozdawał cukierki. Spektakl ten 

został wystawiony ponownie w dniu 10 stycznia i cieszył się również dużym zainteresowaniem. 
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KOLEJNE AUDYCJE ZA NAMI…… 

• w dniu 12 grudnia odbyła się audycja klasy fortepianu  p. Anny Mazaj i klasy skrzypiec  

p. Urszuli Chrulskiej 

• w dniu 18 grudnia odbyła się świąteczna audycja klasy fletu p. Beaty Kierzkowskiej 

oraz klasy fortepianu p. Anny Kornackiej  pt. "Kolędowanie na flet i fortepian" 

                                  

 

KONCERT NOWOROCZNY W SIEDZIBIE ZWIĄZKU 

 NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 

W dniu 10 stycznia uczniowie naszej szkoły zagrali koncert  

noworoczny dla seniorów ze Związku Nauczycielstwa 

Polskiego.  

W programie znalazły się kolędy oraz utwory z programu 

prezentowanych klas instrumentalnych. Seniorzy 

wysłuchali prezentacji klasy fortepianu, fletu 

poprzecznego, akordeonu, gitary, skrzypiec. W 

życzeniach dla seniorów nie zabrakło akcentu 

związanego z nadchodzącym Świętem Babci i Dziadka. 
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KONCERT KARNAWAŁOWY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

W dniu 25 stycznia z inicjatywy dyrektor Pauliny Rzewuskiej-Korycińskiej  odbył  się koncert 

karnawałowy dla szkół podstawowych, którego celem była prezentacja instrumentów 

dętych. Ale nie zabrakło też fortepianu, akordeonu i kameralistyki wokalnej. O brzmieniu 

instrumentów opowiadał konferansjer koncertu - 

Janusz Komuda. Publiczność miała okazję wysłuchać 

następujące instrumenty, wykonawców i utwory: 

• Klasa śpiewu: Halszka Rembowska i Amelia 

Rymanowska – Modelka.  

• Flet poprzeczny: Dominika Kobza – Gerard 

Meunier – Le Marie. 

• Fortepian: Duet – Amelia Wiercioch i Maciej 

Bogdański – J. Strauss – Nad pięknym modrym 

Dunajem. 

• Klarnet: Aleksandra Bodecka – Karnawał 

wenecki.    

• Akordeon: Emilia Delegacz – W.A. Mozart – 

Marsz turecki. 

• Gitara klasyczna – Benedykt Sokołowski – 

Mirosław Drożdżowski – Bossa na każdy dzień. 

• Saksofon – Mateusz Waligóra – Jean-Baptiste 

Loeillet – Sonata część IV Allegro Giocoso. 

• Flet poprzeczny: Aleksandra Kruszewska – 

Wilhelm Popp – Mały Koncert, cz. II Allegretto.         

• Fortepian: Natalia Komorzycka – F. Chopin – 

Preludium h – moll. 

• Flet poprzeczny i fortepian: Aleksandra 

Kruszewska i Natalia Komorzycka – Mili 

pastuszkowie. 

• Trąbka i puzon: Dawid Ławrynowicz i Bartosz 

Kosim –  Ryszard Jasiński – Simply Blues. 

• Zespół wokalny: Juliusz Dixon i Beverly Ross – 

Lollipop. 
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KONKURS KOLĘD w OTWOCKU 

25 stycznia w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku odbył się koncert 

laureatów XVI Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek, w którym wystąpiło rodzinne trio 

uczniów naszej szkoły: Felicyta (flet), Felicjan (klarnet) i Benedykt (gitara) Sokołowscy. 

Rodzeństwo, występujące pod nazwą „Szczęśliwe Dzieciaki”, zdobyło I nagrodę w kategorii 

zespołów kl. I-IV, śpiewając i grając pastorałkę „Józefie, stajenki nie szukaj”. 

 

 

Zachęcamy do rozwiązania rebusów przygotowanych przez Ole Kruszewską, 

dzięki którym zrelaksujecie się, a także łatwiej utrwalicie różne terminy 

związane z muzyką. To także dobra powtórka przed lekcjami teorii ☺ 

 

REBUSY MUZYCZNE 
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ZAPISZ NAZWY LITEROWE PODANYCH DŹWIĘKÓW, A OTRZYMASZ ROZWIĄZANIA 

REBUSÓW MUZYCZNYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 

3 4 

ODPOWIEDZI: 

 

 

W tym numerze zachęcamy do przeczytania 

wywiadu z Panią Joanną Nowik – nauczycielką 

gry na fortepianie, opiekunką Samorządu 

Uczniowskiego, a także organizatorką wielu 

koncertów oraz szkolnych imprez. Rozmowę 

przeprowadziła uczennica klasy fortepianu – 

Natalia Komorzycka. 

 1. Jak zaczęła się Pani przygoda z muzyką? 

Moja przygoda z muzyką rozpoczęła się  kiedy byłam 

małą dziewczynką w naszej szkole. Szkoła nosiła 

wtedy inną nazwę – Państwowa Szkoła Muzyczna I 

stopnia. Był to wtedy mały budynek, składający się z 

kilku sal. Dyrektorem od początku był pan Wenanty 

Maciej Domagała i to dzięki Niemu szkoła rozrosła 

się oraz rozbudowała do aktualnego stanu. 

 

1 – fach; 2 – figa, 3-

gad; 4- haft; 
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2. Z jakim artystą chciałaby Pani wystąpić na 

jednej scenie? 

Na jednej scenie mogę wystąpić z każdym 

muzykiem klasycznym. Jestem otwarta na 

propozycje. Bardzo lubię grać w duecie. 

3. Gdyby mogła Pani przenieść się w czasie to 

do jakich czasów czy epoki muzycznej chciałaby 

Pani powrócić? 

Chciałabym przenieść się do baroku, spotkać Bacha 

lub Haendla. Usłyszeć, jak Bach interpretuje 

swoje dzieła – preludia, fugi, inwencje.  

4. Jakie ma Pani zainteresowania poza muzyką? 

Moje zainteresowanie to szycie. Nie tak dawno 

nauczyłam się szyć na maszynie. Uczestniczę w 

kursach krawieckich. Szycie to trudna sztuka. 

Dziedzina ta powraca teraz do życia. Współczesne 

szycie różni się od tego z epoki naszych babć.  I 

patrzę, że w tej dziedzinie  potrzebna jest 

precyzja, dokładność, dobór barw, zdolności 

manualne, wyobraźnia zresztą tak jak u muzyce. 

5. Jaka jest Pani ulubiona potrawa, piosenka i 

film?  

Moja ulubiona potrawa to ryż z kurczakiem i 

sałatką.  

Piosenka to „Była sobie żabka mała”, ta którą 

pamiętam z dzieciństwa i została mi w głowie do 

dziś. Mam nawet jeszcze podręcznik z nutami i 

słowami tej piosenki. 

A ulubiony film to „Noce i dnie” z niepowtarzalną 

muzyką filmową.  

6. Czy komponuje Pani czasem swoje własne 

utwory? 

Komponowanie to bardzo trudna sztuka. Musi 

odbywać się według pewnych zasad. I chyba nie 

wszyscy zdają sobie sprawy, co to znaczy 

naprawdę komponować. 

 

7. Proszę wymienić kilku muzycznych 

ulubieńców, cenionych aktorów? 

Ulubiony pianista to Krystian Zimermann,  aktorzy 

to Danuta Stenka i Piotr Adamczyk. 

8. Jaki utwór muzyczny z dzieciństwa pozostał 

w Pani pamięci? 

Z dzieciństwa pozostał mi w pamięci utwór „Dla 

Elizy”, chyba każdy uczeń fortepianu chciał go 

grać lub nawet  grał, ale tylko jego fragment czyli 

pierwszą stronę. 

9. Który z utworów fortepianowych lubi Pani 

najbardziej? 

Bardzo lubię Nokturn B-dur Johna Fielda, który 

ćwiczę aktualnie z moją dyplomantką Natalią. 

10. Gdyby Pani nie została nauczycielem 

muzyki, to jaki inny zawód wybrałaby Pani?  

Nie wyobrażam sobie już chyba innego zawodu niż 

muzyk…. 
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