
KILKA SŁÓW OD REDAKCJI… 
Drodzy czytelnicy! 

 

Trzymacie w dłoniach pierwszy w tym roku szkolnym numer 

naszego szkolnego kwartalnika „Akolada”. Jest to też pierwszy numer  

z nowymi redaktorami, którzy mają ogromną ochotę dzielić się z Wami 

tym, co dzieje się w naszej szkole, opowiadać o koncertach, 

audycjach, wystawach, konkursach, sukcesach ucznów. Tak, abyśmy 

wszyscy mogli cieszyć się i doceniać pracę, która sprawia, że to 

wszystko jest możliwe. 

Czekamy również na prace wszytkich naszych koleżanek  

i kolegów, którzy zdecydują się podzielić z nami swoją twórczością. 

 

Zapraszamy do lektury! 

 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZOSTAŁY ROZSTRZYGNIĘTE! 

 

Przedstawiamy skład rady na rok szkolny 2019/2020 

 

PRZEWODNICZĄCA  
AMELIA RYMANOWSKA  

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ  
MAKSYMILIAN ABRAMOWSKI  

SEKRETARZ RADY SU  KLARA HERRLEIN  

SKARBNIK SAMORZĄDU  
JULIA ADAMCZYK  
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FESTIWAL ORKIESTR W BAD SCHLEMA 

 

   

  

 

 

  

  

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 
WARSZTATY Z AGNIESZKĄ LASKO 

 

 

 

  

  

W dniach 19-23 września 2019 Miejska Orkiestra Dęta Miasta 

Mińsk Mazowiecki zrzeszająca absolwentów MSA I stopnia im. Konstantego Ryszarda 

Domagały występowała na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Niemczech w 

Bad Schlema, niedaleko Drezna. Z grupą muzyków  pojechali również nauczyciele szkoły oraz 

dyrektor Paulina Rzewuska-Korycińska. Nasi muzycy zaprezentowali się bardzo dobrze. 

Swoją grą porwali niemiecką publiczność do tańca, brawom nie było końca a bisów nie 

brakowało. Po sześciu udanych koncertach, na których dopisała pogoda, wszyscy wrócili 

szczęśliwi do Polski.  

 

W dniu 7 października 2019  naszą szkolę 

odwiedziła Pani Agnieszka Lasko – autorka 

podręcznika "Fortepian. Pierwsza klasa". Poza 

wykładem dla pedagogów na temat nauczania 

początkowego gry na fortepianie                                

z ukierunkowaniem na improwizację fortepianową 

odbyły się również występy uczniów prezentujących 

utwory z Elementarza. Pani Agnieszka Lasko 

poprowadziła warsztaty w formie konsultacji. 

Dzieciom bardzo przypadły do gustu prowadzone 

zajęcia. 

 

 

https://msamm.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/343202/festiwal_orkiestr_w_bad_schlema
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KONCERT DLA ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 

 

 

          

PORY ROKU W MUZYCE, MALARSTWIE I POEZJI 

       

          

         

 

     

Dnia 9 października 2019 uczniowie szkoły wraz z 

pedagogami zaprezentowali koncert z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej w siedzibie ZNP w Mińsku Mazowieckim. Artyści 

zostali bardzo ciepło powitani. Zagrali utwory z repertuaru 

klasyki i folkloru. Jak zwykle artystów nagrodzono brawami i 

słodyczami.  

W sobotę 12 października 2019 odbyło się w 

szkole spotkanie z poezją i malarstwem lokalnej 

artystki Marii Korejwo. Spotkanie to było 

poprowadzone w formie warsztatów, których 

przewodnią myślą muzyczną były Koncerty 

skrzypcowe Antonio Vivaldiego - Pory Roku.  

Nauczyciele wraz z uczniami stworzyli piękny 

muzyczny obraz Pór Roku okraszony poezją czytaną 

przez autorkę i Nauczycieli naszej szkoły w pięknej 

scenerii obrazów ustawionych na sztalugach. 

Wykonane zostały fragmenty tychże koncertów przez 

zespół smyczkowy, poprzez wiersze (w tym również 

Sonety stanowiące program literacki muzyki 

Vivaldiego), wykonania utworów solowych  

i tematycznych piosenek, a także zaprezentowana 

została interpretacja ruchowa wybranych fragmentów 

koncertów. 

Starsi uczniowie oraz nauczyciele i rodzice 

dzielili się swoimi wrażeniami między sobą oraz z 

zaproszonym Gościem, a młodsi uczniowie 

zainspirowani własną interpretacją „Pór Roku” 

skorzystali z możliwości naniesienia swych wyobrażeń 

na papier w formie rysunków o tym samym tytule. 

https://msamm.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/341932/pory_roku_w_muzyce_malarstwie_i_poezji_relacja


   4  

 

 

        

 

        

 

 
 

„SPOTKANIE NA CZTERY RĘCE” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele i uczniowie zaangażowani podczas 

tworzenia warsztatów: 

 klasa rytmiki pani Anity Wasilewskiej i pani 

Anny Kabali - interpretacje ruchowe koncertów 

Vivaldiego 

 klasa skrzypiec pani Urszuli Chrulskiej i klasa 

wiolonczeli pani Katarzyny Łuszczyk - 

wykonania fragmentów koncertów Vivaldiego 

przez zespół smyczkowy 

 soliści z klasy fortepianu pani Joanny Nowik        

i pana Jacka Nazarczuka - utwory solowe            

i akompaniament 

 klasa teorii pani Anny Mazaj - wykonania 

tematycznych piosenek (śpiew) 

 pani Magdalena Idycka - warsztaty plastyczne 

 pani Monika Kuchta - zdjęcia 

 Rada Rodziców - poczęstunek 

 

Dnia 26 i 27 listopada 2019 uczniowie i pedagodzy szkoły wystawili ponownie 

spektakl teatralno - muzyczny o Moniuszce. Zaproszoną publicznością byli uczniowie 

klas I-III ze szkół podstawowych. Przedstawienie zostało wystawione w tych dniach aż 

czterokrotnie. Publiczność nagrodziła artystów wielkimi brawami. 
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KONCERT DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ruchowych i grania na instrumentach perkusyjnych. Powitanie zaśpiewała dyrektor 

Paulina Rzewuska-Korycińska a dalszej części programu znalazły się utwory  

w wykonaniu uczniów naszej szkoły. 

 

Dnia 28 października 2019 odbył się w 

naszej szkole koncert jesienny dla 

przedszkolaków z cyklu Pory Roku. W 

przystrojonej kolorami jesieni Auli wystąpili 

uczniowie, pedagodzy oraz przedszkolaki, 

którzy tym razem zostały zaproszone do zabaw 

 

https://msamm.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/348041/koncert_dla_przedszkolakow
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II SPOTKANIE DZIECI SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONCERT DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 28 października 2019r. odbył się w naszej 

szkole koncert jesienny dla przedszkolaków z cyklu Pory 

Roku. W przystrojonej kolorami jesieni Auli wystąpili 

uczniowie, pedagodzy oraz przedszkolaki, którzy tym 

razem zostały zaproszone do zabaw ruchowych i grania 

na instrumentach perkusyjnych. Powitanie zaśpiewała 

dyrektor Paulina Rzewuska-Korycińska, a dalszej części 

programu znalazły się utwory w wykonaniu uczniów 

naszej szkoły. 

 

W dniu 28 listopada 2019 naszą szkołę odwiedzili uczniowie z innych placówek, 

by wspólnie bawić się i uczyć. Na  II Spotkaniu Dzieci Szkół Artystycznych gościliśmy 

szkoły z Żyrardowa, Garwolina, Siedlec, Pułtuska, Halinowa i Łukowa. Spotkanie 

odbyło się w formie warsztatów, w ramach których odbyły się: 

1. Warsztaty plastyczne prowadzone przez p. Krzysztofa Rusieckiego,  

2. Warsztaty lutnicze prowadzone przez zaproszoną na tę okoliczność lutniczkę         

p. Irenę Sobecką,  

3. Warsztaty kompozytorskie z prezentacją programu nutowego prowadzone przez    

p. Monikę Kuchtę,  

4. Warsztaty teatralno-pantomimiczne prowadzone przez p. Justynę Kowynię-

Rymanowską,  

5. Warsztaty rytmiczne prowadzone przez p. Anitę Wasilewską 

 

Zajęcia były ciekawe i różnorodne, a uczestnicy z każdej sali wychodzili 

uśmiechnięci i zadowoleni. Dopełnieniem radości uczniów  stanowił słodki poczęstunek, 

pizza o różnych smakach i wspólny koncert. 

Nad organizacją i płynnym przechodzeniem grup do wyznaczonych miejsc czuwał 

Samorząd Szkolny, zaś Rada Rodziców dbała o to, by uczestnicy i ich opiekunowie mieli 

pod dostatkiem słodyczy i napojów.  

Prawdziwą ucztą duchową okazał się koncert. Z zainteresowaniem wysłuchany 

został program przygotowany przez naszych Gości. Szkoła z Żyrardowa zaprezentowała 

utwory na zespół akordeonowy, Szkoła z Pułtuska i Siedlec przedstawiła realizację 

ruchową do słuchanej muzyki. Wystąpiły też zespoły smyczkowe: z Garwolina, Łukowa 

oraz integracyjny z Halinowa i Mińska Mazowieckiego. Z ciekawością słuchaliśmy 

zespołu harf i wokalistki z Garwolina. Goście pięknie zaprezentowali swoje możliwości i 

widać było, że dobrze się czują w naszych murach i na naszej sali koncertowej. 

Na zakończenie koncertu uczniowie Miejskiej Szkoły Artystycznej wystąpili          

z równie interesującym programem pt. "Pory roku" zawierającym wykonania zespołu 

smyczkowego, zespołów rytmicznych oraz piosenek chóralnych przeplatanych poezją      

i krótkimi wstawkami teatralnymi. Program stanowił kwintesencję idei naszej placówki - 

jako miejsca w której różne gałęzie sztuki takie jak śpiew, muzyka, ruch, teatr, poezja      

i malarstwo łączą się i uzupełniają. Oprócz prezentacji w formie koncertu uczniowie pod 

kierunkiem p. Magdaleny Idyckiej i p. Krzysztofa Rusieckiego wykonali szereg prac 

plastycznych zainspirowanych nie tylko przyrodą, ale też dźwiękami słynnych "Pór 

roku" Antonio Vivaldiego. Koncert poprowadzili uczniowie, przedstawiciele Samorządu 

Uczniowskiego: Maksymilian Abramowski i Julia Adamczyk. 

 

https://msamm.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/348041/koncert_dla_przedszkolakow


   7  

 

 

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 
  

 

 

   

  

 

 

  

 

 

W dniu 17 października 2019 odbyło się uroczyste pasowanie 

uczniów klas pierwszych. Aktu pasowania dokonała wielkim 

kluczem wiolinowym dyrektor Paulina Rzewuska-Korycińska, a 

dyrektor Arkadiusz Mizdalski wręczał uczniom upominki-

niespodzianki. Dyplomy zaś pierwszoklasiści otrzymali od 

swoich wychowawców. Całość uroczystości uświetniona została 

koncertem starszych kolegów, który został przez pierwszaków 

wysłuchany z ogromnym zainteresowaniem.  

“Wierzę, że czas spędzony w szkole wyda w przyszłości wspaniałe plony. Życzę Wam 

zatem jak najlepszych ocen oraz samych dobrych chwil, które będziecie mogli 

wspominać przez całe życie” 

Dyrektor Paulina Rzewuska - Korycińska 
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   07.11.2019 – odbyła się audycja klasy fortepianu pani Anny Kornackiej 

  

 
 

 

 

 

08.11.2019 - odbyła się audycja klasy wiolonczela pani Ewy Szymańskiej 

Kopcińskiej  

 

 

 

 

13.11.2019 – odbyła się audycja klasy skrzypiec pani Urszuli Chrulskiej 

oraz klasy fletu pani Marty Sosińskiej. Po audycji odbyła się krótka 

pogadanka na temat warsztatu pracy. 

  

AUDYCJE 

28.10.2019 – odbyła się audycja klasy wiolonczeli pani Katarzyny 

Łuszczyk, przy akompaniamencie pani Oleny Tasinkiewicz  

 

  

05.11.2019 – odbyła się audycja klasy fletu poprzecznego pani 

Beaty Kierzkowskiej, przy akompaniamencie pana Jacka 

Nazarczuka  
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19 września uczennice szkoły Maryla Brzezińska, 

Alicja Mirosz i Halszka Rembowska wystąpiły na 

koncercie wraz z Natalią Kukulską. Wspólny występ 

był nagrodą za wygrany konkurs wokalny, który 

odbył się w maju br. roku w Jakubowie

 
Uczniowie Maksymilian i Mieszko Abramowscy, 

przygotowani przez panią Justynę Kowynię - 

Rymanowską zajęli I miejsce w Powiatowym 

Przeglądzie Pieśni Patriotycznej "Tu wszędzie jest 

moja Ojczyzna" organizowanym w GCK Mrozy. 

 Maksymilian i Mieszko 

Abramowscy zdobyli także nagrodę na VIII 

Międzyszkolnym Konkursie Piosenki 

Obcojęzycznej. Do tego konkursu również 

przygotowała ich pani Justyna Kowynia – 

Rymanowska. 

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW 

 

 
 

 

Uczennica Halszka 

Rembowska zajęła II 

miejsce w I etapie I 

Ogólnopolskiego Konkursu 

Wokalnego im. Stanisława 

Jopka organizowanego 

przez Zespół Pieśni i Tańca 

Mazowsze. Halszka została 

przygotowana przez Panią 

Justynę Kowynię - 

Rymanowską. 

 



 

 

Sukcesy flecistki Aleksandry 

Kruszewskiej. 

 

W dniach 12 – 16 

listopada 2019 odbył się IV Międzynarodowy 

Konkurs Instrumentów Dętych  w Białymstoku. Jak 

co roku w jury konkursu zasiedli muzycy z ogromnym 

dorobkiem artystycznym   i pedagogicznym: Michael 

Cede – flecista (Austria), Paola Fundaro – oboistka 

(Włochy), Dario Zingales – klarnecista 

(Austria).  Aleksandra Kruszewska uczennica klasy 

fletu poprzecznego pani Beaty Kierzkowskiej już po raz 

drugi brała udział w tym konkursie i w swojej kategorii 

wiekowej (C) zdobyła złoto.  Uczennicy akompaniował 

pan Jacek Nazarczuk. 

Aleksandra zdobyła także III nagrodę w X 

Ogólnopolskim Konkursie Szkól Muzycznych I 

Stopnia -  w kategorii Instrumentów  Dętych 

Drewnianych w Chełmnie. Konkurs został 

zorganizowany w dniach 22 – 23 listopada, przez 

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz 

Szkołę Muzyczną I stopnia im. G.G. Gorczyckiego w 

Chełmnie. Akompaniatorem uczennicy był pan Jacek 

Nazarczuk, który otrzymał  nagrodę za wyróżniający się 

akompaniament. Gratulujemy! 

 

 

  

 

 

W organizowanym przez 

Klub Żandarmerii Wojskowej 

Konkursie Piosenki 

Żołnierskiej i Patriotycznej 

"Piosenka w mundurze" 

laureatami zostali: 

- II miejsce Zofia 

Orzechowska w kategorii 

soliści 

- II miejsce Mieszko  

i Maksymilian Abramowscy 

w kategorii zespół 

- III miejsce Alicja Mirosz  

z zespołem w kategorii soliści 

Wszyscy zostali 

przygotowani przez panią 

Justynę Kowynię -

Rymanowską. 

 

https://msamm.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/350291/sukcesy_flecistki_aleksandry_kruszewskiej
https://msamm.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/350291/sukcesy_flecistki_aleksandry_kruszewskiej


 

 

UCZNIOWSKIE 

WSPOMINKI 

 

 

 
Mój pierwszy koncert gitarowy - wspomnienie 

Mój pierwszy w życiu koncert odbył się w Miejskiej Szkole 

Artystycznej dnia 20 maja 2019 o godzinie 16.30.Na koncert 

przyszedłem ze swoją gitarą. Utwór, który zagrałem to "Walc 

południowoamerykański". Gdy zbliżał się moment mojego występu 

zacząłem się denerwować. Ale gdy wyszedłem na scenę i zacząłem 

grać ów muzyczny kawałek - uspokoiłem się. Chyba scena podziałała 

na mnie mobilizująco. Gdy skończyłem grać otrzymałem brawa. Po 

występie byłem z siebie bardzo zadowolony i dumny, że udało mi się 

tak dobrze wypaść. 

Kamil Zadunajski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncert Warszawskiego 

Chóru Międzyuczelnianego    

z okazji 101 rocznicy 

odzyskania Niepodległości 

 

11 listopada 2019 byłem na 

koncercie "Raduj się Matko, 

Polsko!". Warszawski Chór 

Międzyuczelniany pod dyrekcją 

Borysa Somerschafa zaprosił 

słuchaczy na muzyczną podróż 

przez wieki polskiej historii. W 

Zabytkowym Kościele św. Anny w 

Wilanowie zabrzmiały hymny, 

pieśni patriotyczne i religijne 

wybitnych kompozytorów i poetów 

polskich. O muzyce opowiadał Igor 

Pogorzelski. 

Zespół śpiewał pięknie  

i przejmująco, ale najbardziej 

wzruszył mnie :marsz Pierwszej 

Brygady". Miałem też okazję wziąć 

udział w rozśpiewaniu chóru, w 

którym występuje moja Mama. To 

bardzo miłe przeżycie, że mogłem 

słuchać chóru jeszcze przed 

koncertem.  

 

Felicjan Sokołowski 

 



 

 

 

 

 

 

 

Koncert klasy fortepianu Pana Mariusza Adamczaka 

z zaprzyjaźnionej Szkoły Muzycznej            w 

Halinowie 

15. 10.2019 odbył się koncert fortepianowy w 

wykonaniu uczniów zaprzyjaźnionej szkoły z Halinowa. Zostały 

zagrane utwory J.S.Bacha, F. Chopina, J.Haydna, F. Liszta. 

Wykonawcy - bez względu na wiek - wykazali się ogromnym 

poziomem umiejętności gry. Najbardziej podobało mi się 

Preludium Jana Sebastiana Bacha. 

Agnieszka Kluska 

 

Dnia 15 października 2019 roku odbył się koncert 

pianistyczny dzieci z zaprzyjaźnionej szkoły z Halinowa. 

Wydarzenie miało miejsce w Auli Miejskiej Szkoły 

Artystycznej I st. w Mińsku Mazowieckim. Grano tam między 

innymi  - Nokturny, Etiudę po czarnych klawiszach i inne 

utwory Fryderyka Chopina, zapamiętałem też Sonatę D-dur 

Haydna i Etiudę Franciszka Liszta. To był przepiękny występ. 

Barwne dźwięki fortepianu rozbrzmiewały na całą salę.             

Z wykonanych utworów najbardziej spodobał mi się jeden          

z Nokturnów Fryderyka Chopina - jego elegancja, spokój i miłe 

dla ucha brzmienie. 

Kacper Kaim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncert w Nieborowie - 

wspomnienie 

 
Piątego maja 2019                     

o godzinie 18.00 odbył się 

wspaniały koncert, który trwał 

około 2 godziny. Aby w nim 

uczestniczyć musiałam przyjechać 

do Pałacu Radziwiłłów w 

Nieborowie. Na tym koncercie grali 

głównie młodzi fleciści ze szkoły 

warszawskiej. Ja również miałam 

okazję tam wystąpić i słuchać 

pięknych utworów. 

Na początku nauczycielka flecistów 

przywitała wszystkich bardzo 

gorąco i zaprosiła widzów do 

wysłuchania koncertu. Impreza 

trwała dość długo ponieważ 

występowało aż 11 wykonawców. 

Każdy utwór bardzo mi się podobał, 

niektóre nawet bardzo mnie 

zaskoczyły. Myślę, że każdemu 

wykonawcy grało się bardzo dobrze, 

bo widownia była zachwycona. 

Moje utwory też wypadły świetnie. 

Moim zdaniem warto było pojechać 

do Nieborowa na ten koncert. Taki 

koncert poleciłabym każdemu. 

Gabriela Miąskiewicz 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Koncert Orkiestry Dętej Miasta Mińsk 

Mazowiecki – wspomnienie 

 

Dnia 24 lutego 2019 byłem na koncercie Orkiestry Dętej Miasta 

Mińsk Mazowiecki pod dyrekcją Marcina Ślązaka pt. "Orkiestra z innej 

bajki". O godzinie 18.00 w sali koncertowej Miejskiej Szkoły 

Artystycznej zebrał się tłum ludzi. Zajęliśmy swoje miejsca, które 

znajdowały się na prawym balkonie. Przygasły światła, a na scenę 

weszli muzycy przywitani gromkimi brawami. Dyrygent przedstawił 

orkiestrę i powiedział kilka słów o tematyce koncertu. Orkiestra zaczęła 

grać melodie z filmu "Zorro", a na wielkim ekranie zobaczyliśmy 

niektóre sceny z tego filmu, co wywołało wielki aplauz na widowni. 

Spontanicznie reagowali widzowie w każdym wieku. Dwoje 

konferansjerów w ciekawy sposób opowiadało anegdoty z filmów. 

Usłyszeliśmy piosenki i melodie z takich filmów jak "Pocahontas", 

"Król lew", "dzwonnik z Notre Dame", Iniemamocni". "Frozen", 

"Piękna i Bestia", "Akademia Pana Kleksa". Na ekranie pokazane były 

sceny z poszczególnych filmów. Bardzo podobały się wszystkim 

występy wokalistów: Basi Majewskiej, Karoliny Świętochowskiej, 

Romana Koguta. Burzę oklasków wywołał występ najmłodszej solistki, 

dziewięcioletniej Mai Demaniuk. Na zakończenie koncertu muzycy 

oraz Chór Mińskiego Towarzystwa Muzycznego pod dyrekcją Tomasza 

Zalewskiego zaprezentowali piosenki z filmu "Akademia Pana Kleksa": 

"Kaczka Dziwaczka", "Na wyspach Bergamutach". Cała sala śpiewała 

wraz z chórem rytmicznie klaszcząc. Bisów nie było końca. Koncert 

porwał wszystkich słuchaczy. Dla wielu widzów było to przypomnienie 

sobie młodości, a dla innych powtórka z rozrywki. 

Bartosz Piotrkowicz  

 

 

Moje przeżycie artystyczne 

podczas warsztatów 

artystycznych pt.Cztery Pory 

Roku w muzyce, malarstwie        

i poezji. Spotkanie z poezją          

i malarstwem lokalnej artystki 

Marii Korejwo - przy muzyce. 

 

5 października 2019 

śpiewaliśmy na koncercie. 

Podczas lekcji dwugłosowa 

piosenka skomponowana do słów 

Pani Marii przez naszą Panią Annę 

Mazaj prowadzącą zajęcia 

Kształcenia słuchu nie najlepiej 

nam wychodziła. Z czasem jednak 

dwugłos brzmiał coraz ładniej. 

Zaśpiewanie tej piosenki na 

koncercie było dla mnie 

najbardziej wzruszającym 

punktem programu. Miło było 

widzieć tak szczęśliwą autorkę 

tekstu. Taki koncert jest dla mnie 

prawdziwą przyjemnością, świetną 

zabawą, bo nikt nas nie zmusza do 

nauki, a chwile są niezapomniane. 

Sara Rokicka 

 

 

 



 

 

WSPOMNIENIE TYCH, KTÓRYCH JUŻ NIE MA… 

 

Jak co roku 1 listopada 2019 roku uczniowie i pracownicy naszej szkoły odwiedzili groby byłych 

pracowników, gdzie zapalili znicze. Szczególnie w naszej pamięci pozostaną na zawsze: 

Pan Konstanty Ryszard Domagała – Patron naszej szkoły, który ma największe zasługi w powstaniu naszej szkoły  

 

 

Pan Roman Wachowicz - wspaniały długoletni pedagog naszej szkoły, dyrygent Miejskiej Orkiestry Kameralnej 

oraz Szkolnej Orkiestry Kameralnej 

 

 

Pan Adam Krywiczanin – jeden z pierwszych pedagogów szkoły, wspaniały pianista 

 

 

I wielu, wielu innych pedagogów i pracowników szkoły. 

 

 

 

„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim” 



 

 

 

 

 

Janusz Szymański 

 

Nadeszła pora moich ćwiczeń.     

Ja na swą pracę bardzo liczę, 

a zapał dziś do pracy mam 

więc chwytam puzon i już gram. 

 

Gamy durowe gram wspaniale 

uwagi nie rozpraszam wcale   

gdy sąsiad stuka czymś w mą ścianę 

i krzyczy dziecko zapłakane. 

 

Sąsiadka z dołu już nie może 

„Ucisz go, ucisz Panie Boże” . 

Modli się biedna babcia stara 

„Za co spotkała nas ta kara?” 

 

A inna znów z rozgoryczenia 

zawoła „Niech go święta ziemia   

pochłonie  kiedy on tak gra, 

kiedy nam wreszcie spokój da?” 

 

Lecz ja nie zważam na te jęki, 

na prośby, krzyki i lamenty, 

bo czyż to wina C-dur gamy, 

że zbudowano cienkie ściany? 

 

 

Puzonista z M4 



 

 

 

 

 

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!  

 

 

 

 

 



 

 

Kalendarz wydarzeń MSA 2019/2020 

 
 

 LISTOPAD  
1  26.11.2019 wtorek  Spektakl „Spotkanie na 4 

ręce” dla szkół  

2  27.11.2019 środa  Spektakl „Spotkanie na 4 

ręce” dla szkół  

3  28.11.2019 czwartek  II Spotkanie Dzieci Szkół 

Artystycznych  

GRUDZIEŃ  
1  9.12.2019 poniedziałek  Kapela Góralska Beskidzcy 

Zbóje – audycje muzyczne na 

Boże Narodzenie (15:00, 

16:00, 17:00)  

2  18.12.2019 środa  Koncerty edukacyjne dla 

przedszkoli  

3  19.12.2019 czwartek  Koncert Kolędowy  

STYCZEŃ  
1  28.01.2020 wtorek  Koncerty edukacyjne dla 

przedszkoli  

LUTY  
1  7.02.2020 piątek  Koncert karnawałowy dla 

szkół  

MARZEC  
1  14.03.2020 sobota  Dzień Patrona Szkoły  

 

 

Ciąg dalszy w kolejnym numerze….. 

 
Redakcja w składzie :  

 

Redaktorzy: 

Maksymilian Abramowski 

Julia Adamczyk 

 

Joanna Nowik – opiekun redakcji  

 

 



 

 

 

Rada rodziców informuje 

 

Rada Rodziców Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały  

w Mińsku Mazowieckim uchwaliła wysokość składki w roku szkolnym 2019/2020 w wysokości 

50 zł miesięcznie za pierwsze dziecko oraz 25 zł za drugie i kolejne dziecko. 

Istnieje możliwość wpłaty za cały semestr z góry do dnia 15 listopada (I semestr) i do dnia 15 

kwietnia (II semestr). Wówczas Rodzic jest zwolniony z jednej składki miesięcznej, czyli 

wpłaca 200 zł za pierwsze dziecko oraz 100 zł za drugie i kolejne dziecko. 

Istnieje również możliwość wpłaty za cały rok z góry do dnia 15 listopada. Wówczas Rodzic jest 

zwolniony z dwóch składek miesięcznych, czyli wpłaca 400 zł za pierwsze dziecko oraz 200 zł 

za drugie i kolejne dziecko.  

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymaniem powyższych zniżek, ale dokonali już wpłat na 

Radę Rodziców proszę w podanych terminach wpłacić brakujące kwoty odliczając już zapłacone 

składki (za wrzesień i/lub październik). 

Składkę można wpłacać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto Rady Rodziców 

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim: 

90 9226 0005 0000 1007 2000 0010 

Składki wpłacone na Radę Rodziców przeznaczone są między innymi na zakup 

instrumentów, nagrody dla uczniów, dofinansowanie warsztatów, finansowanie koncertów 

i różnego rodzaju wydarzeń organizowanych dla uczniów szkoły.  
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NA KOLEJNE WYDANIE „AKOLADY” ZAPRASZAMY JUŻ ZA 3 MIESIĄCE 
  ! 

  


