
 

KILKA SŁÓW OD REDAKCJI…  
 
 

Drodzy czytelnicy! 
 

Niedawno trzymaliście w dłoniach pierwszy  numer szkolnego 
kwartalnika „Akolada” w roku szkolnym 2019/2020. Zapraszamy 
do zapoznania się z materiałem zawartym w kolejnym numerze. 

Dzielimy się z Wami tym, co dzieje się w naszej szkole, a dzieje 
się wiele - koncerty, audycje, wystawy, spektakle. Jednocześnie 

szukamy nowych rejonów działalności dziennikarskiej - bo słowo jest 
tym medium, które daje możliwość uwiecznienia naszych przeżyć, 
emocji i wzruszeń wywołanych dźwiękami muzyki. Prezentujemy 

nasze zdjęcia - bo tak cudownie popatrzeć i wyobrazić sobie 
jednocześnie utwory, które wykonywaliśmy na naszej sali 

koncertowej, czy też w pięknej auli a często i w innych niezwykłych 
miejscach. 

Cieszymy się, że możemy dzielić się w ten sposób naszymi 
wrażeniami z innymi. Mamy nadzieję, że czytelników "Akolady" 

znajdziemy nie tylko wśród naszych uczniów.,, 

Dziękujemy za każdą inicjatywę i zaangażowanie naszych 
koleżanek i kolegów - można powiedzieć - współtwórców naszego 

dzieła. Zachęcamy do dzielenia się swoją twórczością w następnych 
numerach gazetki. 

 

Zapraszamy do lektury! 

 

 

Samorząd Uczniowski 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 

 

  



 
JESTEŚMY ARTYSTAMI…
DZIELIMY SIĘ SZTUKĄ DŹWIĘKU…
WSPÓŁTWORZYMY PIĘKNO…
 
 W naszej szkole każdy z u
w ogólnoszkolnym wydarzeniu takim jak koncert, wycieczka, 
warsztaty. Jesteśmy z tego dumni. Możemy pokazać 
umiejętności muzyczne w prawdziwie profesjonalnych 
warunkach sali koncertowej
gwiazdą i grać na wielkiej scenie
rzeczywistością. 
 Wspaniałe jest też to, że cz
dla rodziców i znajomych, bo na nasze koncerty przychodzą 
uczniowie innych szkół, a także przedszkolaki. Potrafimy 
także wyjść z murów naszej szkoły 
zaproszenia innych. Cieszymy się, że tak wiele mamy 
propozycji i możliwości.
 
Oto najważniejsze wydarzeni
z ostatniego czasu: 
  

 

JESTEŚMY ARTYSTAMI… 
DZIELIMY SIĘ SZTUKĄ DŹWIĘKU… 
WSPÓŁTWORZYMY PIĘKNO… 

W naszej szkole każdy z uczniów ma okazję uczestniczyć 
ogólnoszkolnym wydarzeniu takim jak koncert, wycieczka, 

warsztaty. Jesteśmy z tego dumni. Możemy pokazać 
umiejętności muzyczne w prawdziwie profesjonalnych 

sali koncertowej. Takie małe marzenie, aby stać się 
gwiazdą i grać na wielkiej scenie, staje się tutaj 

Wspaniałe jest też to, że często występujemy nie tylko 
najomych, bo na nasze koncerty przychodzą 

uczniowie innych szkół, a także przedszkolaki. Potrafimy 
także wyjść z murów naszej szkoły odpowiadając na 
zaproszenia innych. Cieszymy się, że tak wiele mamy 
propozycji i możliwości. 

Oto najważniejsze wydarzenia z życia naszej szkoły 

czniów ma okazję uczestniczyć 
ogólnoszkolnym wydarzeniu takim jak koncert, wycieczka, 

warsztaty. Jesteśmy z tego dumni. Możemy pokazać swoje 
umiejętności muzyczne w prawdziwie profesjonalnych 

. Takie małe marzenie, aby stać się 
taje się tutaj 

ęsto występujemy nie tylko 
najomych, bo na nasze koncerty przychodzą 

uczniowie innych szkół, a także przedszkolaki. Potrafimy 
odpowiadając na 

zaproszenia innych. Cieszymy się, że tak wiele mamy 

życia naszej szkoły 



 

 

 

 

 

WARSZTATY PERKUSYJNE
 

 26 listopada 2019 w Miejskiej Szkole Artystycznej 
Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim odbyły si

przez dr
w
i
na instrumentach perkusyjnych. Dowiedzieli si
elementy gry mog
Warsztaty zako
uczniów klasy perkusji.
wydarzenie.

 

KONSULTACJE PIANISTYCZNE

Z PANIĄ DR HAB.

 

  

WYDARZENIA Z 

 

 
WARSZTATY PERKUSYJNE 

26 listopada 2019 w Miejskiej Szkole Artystycznej I stopnia 
ńsku Mazowieckim odbyły się warsztaty perkusyjne prowadzone 

przez dr Wojciecha Herzyka. Uczniowie dowiedzieli si
w jaki sposób ćwiczyć na instrumentach membr
i sztabkowych, aby szybciej rozwijać swoje umiej
na instrumentach perkusyjnych. Dowiedzieli si
elementy gry mogą poprawić w wykonywanych utworach. 
Warsztaty zakończył koncert w wykonaniu wszystkich 
uczniów klasy perkusji. Czekamy na kolejne takie 
wydarzenie. 

  

KONSULTACJE PIANISTYCZNE 

Ą DR HAB. KINGĄ FIRLEJ KUBIC

 W dniu 9 grudnia uczniowie klas fortepianu 
odbyli lekcje konsultacyjne z dr hab.
Kubicą, wykładowcą z Akademii Muzycznej w Łodzi. 
Lekcje pod kątem wybitnego wykładowcy były 
ukierunkowane na pracę nad programem 
do  przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej. 
Uczniowie i ich profesorowie- kolejny rok z rz
bardzo zadowoleni ze spotkania. D

WYDARZENIA Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY

I stopnia im. Konstantego 
perkusyjne prowadzone 

ka. Uczniowie dowiedzieli się 
 na instrumentach membranowych 

ć swoje umiejętności gry 
na instrumentach perkusyjnych. Dowiedzieli się także jakie 

ć w wykonywanych utworach. 
czył koncert w wykonaniu wszystkich 

ekamy na kolejne takie 

 

KUBICĄ 

W dniu 9 grudnia uczniowie klas fortepianu 
odbyli lekcje konsultacyjne z dr hab. Kingą Firlej-

 z Akademii Muzycznej w Łodzi. 
tem wybitnego wykładowcy były 

ę nad programem 
 Centrum Edukacji Artystycznej. 

kolejny rok z rzędu-byli 
bardzo zadowoleni ze spotkania. Dziękujemy! 

YCIA NASZEJ SZKOŁY 



KONCERT MIKOŁAJKOWY 

W  STOŁECZNYM CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ

 „Niesamowite wrażenie” 
koncercie w SCEK-u. 7 grudnia 2019 roku o godzinie
w pięknej sali koncertowej zebrali si

�

�

�

�

�

 

Naszą szkołę zaprezentowali uczniowie 
Chrulskiej, pani Katarzyny Łuszczyk, 
Kierzkowskiej, pani Julianny Siedler
Ziółkowskiego. Akompaniowała 
i pan Piotr Szczepanik. 

Ogromne gratulacje wszystkim artystom.:)

 

ŚWIĘTO GITARY W BIAŁEJ PODLASKIEJ
 

  

 

KONCERT MIKOŁAJKOWY  

TOŁECZNYM CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ

 

 

żenie” – takie słowa padły z ust rodziców i słuchaczy po sobotnim 
u. 7 grudnia 2019 roku o godzinie 17, na warszawskiej Starówce 

knej sali koncertowej zebrali się uczniowie kilku mazowieckich szkół:

� Miejskiej Szkoły Artystycznej z Miń
� Niepublicznej Szkoły Muzycznej Con Fuoco 
� Państwowej Szkoły Muzycznej z Pułtu
� Niepublicznej Szkoły Muzycznej z 
� Academy of the Future z Legionowa

prezentowali uczniowie pani Urszuli 
ani Katarzyny Łuszczyk, pani Beaty 

ani Julianny Siedler-Smugi  i pana Wojciecha 
Ziółkowskiego. Akompaniowała pani Olena Tasinkiewicz 

im artystom.:). 

 

TO GITARY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 W dniach 29-30 listopada wszyscy nauczyciele 
gitary z naszej szkoły  oraz uczniowie
Sokołowski i Wiktor Wasiluk 
Podlaskim Seminarium Gitarowym, które odbyło si
w ZSM I i II stopnia im. Fryderyka Chopina
Podlaskiej. 

TOŁECZNYM CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ 

takie słowa padły z ust rodziców i słuchaczy po sobotnim 
17, na warszawskiej Starówce 

kilku mazowieckich szkół: 

stycznej z Mińska Mazowieckiego 
Niepublicznej Szkoły Muzycznej Con Fuoco z Warszawy 

stwowej Szkoły Muzycznej z Pułtuska 
 Legionowa 

ademy of the Future z Legionowa 

TO GITARY W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

30 listopada wszyscy nauczyciele 
oraz uczniowie Benedykt 

 wzięli udział w XIX 
m Gitarowym, które odbyło się 

ZSM I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Białej 



 

KONSULTACJE 

dr Małgorzata Waszak – pedagog z wieloletnim do
w Warszawie, obecnie prowadzą
ul. Miodowej w Warszawie.  Spotkanie zako
gościa z klasami najstarszymi zatytułowana „W kierunku II stopnia” ukazuj
różne rodzaje ćwiczeń harmonicznych. Dla
od codzienności, zaś dla pedagogów sprawdzeniem swoich umiej
zwykle gronie, wzbogaceniem swojego warsztatu pedagogicznego a tak
wymiany doświadczeń w twórczej i miłej atmosferze 
wydarzenia w naszej szkole. 

 

 

  

 
KONSULTACJE Z TEORII  

 

 W sobotę 7 grudnia 2019 odbyły si
klas teorii, w szczególności klas II cyklu czteroletniego 
pani Anny Mazaj i pani Moniki Kuchty
najstarszych – klasy IV cyklu czteroletniego i klasy VI 
kierunku muzycznego pani Moniki Kuchty i p
Magdaleny Strusińskiej. 

 Odbyły się dwie lekcje pokazowe pedagogów 
naszej szkoły, które obserwowała 

pedagog z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca na UMFC 
Warszawie, obecnie prowadząca klasy teorii w Szkole Muzycznej II stopnia 

Spotkanie zakończyła lekcja prowadzona przez 
cia z klasami najstarszymi zatytułowana „W kierunku II stopnia” ukazuj

ń harmonicznych. Dla uczniów spotkanie okazało si
edagogów sprawdzeniem swoich umiejętnoś

zwykle gronie, wzbogaceniem swojego warsztatu pedagogicznego a tak
ń w twórczej i miłej atmosferze . Mamy nadziej

 

Z KOLĘDĄ W WKU 

 W dniu 18 grudnia uczniowie 
Felicyta i Benedykt Sokołowscy wraz 
z nauczycielem gitary panem Andrzejem 
Przeździakiem wprowadzali 
nastrój kolędami, które zagrali podczas 
spotkania opłatkowego w Wojskowej 
Komendzie Uzupełnie
Mazowieckim. D
za zaproszenie Komendantowi WKU
panu ppłk. Krzysztofowi

  

 7 grudnia 2019 odbyły się konsultacje 
ści klas II cyklu czteroletniego 

Moniki Kuchty  oraz klas 
klasy IV cyklu czteroletniego i klasy VI 

Moniki Kuchty i pani 

 dwie lekcje pokazowe pedagogów 
naszej szkoły, które obserwowała pani 

adczeniem, wykładowca na UMFC 
asy teorii w Szkole Muzycznej II stopnia przy 

czyła lekcja prowadzona przez zaproszonego 
cia z klasami najstarszymi zatytułowana „W kierunku II stopnia” ukazująca uczniom 

nie okazało się miłą odmianą 
edagogów sprawdzeniem swoich umiejętności w szerszym niż 

zwykle gronie, wzbogaceniem swojego warsztatu pedagogicznego a także możliwość 
. Mamy nadzieję na kolejne takie 

W dniu 18 grudnia uczniowie 
ta i Benedykt Sokołowscy wraz 

nauczycielem gitary panem Andrzejem 
dziakiem wprowadzali świąteczny 

ędami, które zagrali podczas 
spotkania opłatkowego w Wojskowej 
Komendzie Uzupełnień w Mińsku 
Mazowieckim. Dziękujemy 

zaproszenie Komendantowi WKU-
panu ppłk. Krzysztofowi Gemzie. 



WYCIECZKA 

 13 grudnia 2019 w piątek miał miejsce kameralny 
wyjazd uczniów naszej szkoły na koncert do Studia 
Koncertowego  im. Witolda Lutosławskiego 
w Warszawie. Wyjazd zorganizowały nauczycielki 
nasze szkoły: pani Anna Mazaj i p
Uczniowie mieli okazję wysłucha
w wykonaniu Chóru Polskiego Radia,
i Historycznej Orkiestry: 

 

� Bartłomiej Pękiel -Missa concertata la Lombardesca
� Georg Friedriech Haendel

 Koncert był krótki – zaledwie godzinny 
na żywo instrumenty z epoki renesansu i baroku, a przede wszystkim 
brzmienia. Wśród historycznych instrumentów pojawiły
z wygiętym w łuk smyczkiem, lutnia, klawesyn i pozytyw. Koncert miał te
edukacyjny – gdyż Msza „La Lombardessa” stanowi 
stałych części Mszy . Przejrzyście i ciekawie przedstawione one były w wykonaniu Chóru 
Polskiego Radia. Możliwości wokalne solistów, ale tak
słuchając trudnego wykonawczo utworu Haendla. Wszystkich nas 
zaskoczył dźwięk – czysty, miękki i naturalny. Przyzwyczajeni do mikrofonów i gło
– tutaj mieliśmy okazję zetknąć
wykonaniu. 

 Oprócz wymiaru edukacyjnego , wycieczka miała wymiar równie
Podczas powrotu do Mińska busem, 
– gdzie spędziliśmy kilkanaście minut. Miło było popatr
i sytych na koniec wycieczki uczniów.

  

 

WYCIECZKA DO STUDIA KONCERTOWEGO

ątek miał miejsce kameralny 
wyjazd uczniów naszej szkoły na koncert do Studia 

im. Witolda Lutosławskiego 
Warszawie. Wyjazd zorganizowały nauczycielki 

Anna Mazaj i pani Monika Kuchta. 
ę wysłuchać dwóch utworów 

wykonaniu Chóru Polskiego Radia, Solistów 

Missa concertata la Lombardesca 
Georg Friedriech Haendel - Let Got arise – Anthems 

zaledwie godzinny – natomiast uczniowie mieli okazj
ywo instrumenty z epoki renesansu i baroku, a przede wszystkim 

ród historycznych instrumentów pojawiły się: puzony , obój, skrzypce 
tym w łuk smyczkiem, lutnia, klawesyn i pozytyw. Koncert miał te

 Msza „La Lombardessa” stanowi świetny materiał do ukazania ucz
ci Mszy . Przejrzyście i ciekawie przedstawione one były w wykonaniu Chóru 

ści wokalne solistów, ale także i chóru mogli podziwia
c trudnego wykonawczo utworu Haendla. Wszystkich nas – 

czysty, miękki i naturalny. Przyzwyczajeni do mikrofonów i gło
ę zetknąć się z prawdziwie kojącym brzmieniem w 

Oprócz wymiaru edukacyjnego , wycieczka miała wymiar równie
ńska busem,  uczniowie świetnie się bawili a takż

ście minut. Miło było popatrzeć na roześ
uczniów. 

DO STUDIA KONCERTOWEGO 

natomiast uczniowie mieli okazję oglądać 
ywo instrumenty z epoki renesansu i baroku, a przede wszystkim posłuchać ich 

ę: puzony , obój, skrzypce 
tym w łuk smyczkiem, lutnia, klawesyn i pozytyw. Koncert miał też wymiar 

wietny materiał do ukazania uczniom 
cie i ciekawie przedstawione one były w wykonaniu Chóru 

e i chóru mogli podziwiać uczniowie 
 uczniów i pedagogów 

kki i naturalny. Przyzwyczajeni do mikrofonów i głośników 
ącym brzmieniem w świetnym 

Oprócz wymiaru edukacyjnego , wycieczka miała wymiar również integracyjny. 
 bawili a także w MacDonaldzie 
ć na roześmianych, wesołych 



 

 

KONCERT BO
 

 Dnia 19 grudnia w sali koncertowej 
odbył się koncert bożonarodzeniowy. W 
tym roku publiczność miała okazj
wysłuchać kolęd z różnych stron ś

 

 Uczniowie i wraz ze swoimi 
nauczycielami wykonali nastę
kolędy:  

Biją dzwony, W maleńkiej stajence, 
Pastorałka od serca do ucha, 
świąteczna, Jingle bells, We 
a merry Christmas, White 
Christmas, I heard the bells on Chri
Day, Drogi Jezu, Anioły wokół nas, 
I dreaming of  white Christmas, W
nocnej ciszy, Idzie na ziemię
hiszpańska, Tak jak śnieg, Szczedrik, 
Cicha noc, O tanneunbaum, Józefie, 
stajenki nie szukaj, Feliz navidad, Jaka
to gwiazda, W żłóbku na sianie.

 

 

  

 

KONCERT BOŻONARODZENIOWY

Dnia 19 grudnia w sali koncertowej 
żonarodzeniowy. W 
ść miała okazję 

n świata. 

Uczniowie i wraz ze swoimi 
nauczycielami wykonali następujące 

ńkiej stajence, 
astorałka od serca do ucha, Piosenka 

 wish you 
y Christmas, White 

heard the bells on Christmas 
Drogi Jezu, Anioły wokół nas, 

white Christmas, Wśród 
nocnej ciszy, Idzie na ziemię, Kolęda 

śnieg, Szczedrik, 
tanneunbaum, Józefie, 

stajenki nie szukaj, Feliz navidad, Jakaż 
 

 

 Na koniec koncertu 
dyrektor Paulina Rzewuska
dyrektor szkoły Wenanty
oraz burmistrz miasta- Marcin

 

 

 

ONARODZENIOWY 

Na koniec koncertu życzenia złożyła 
dyrektor Paulina Rzewuska-Korycińska, były 
dyrektor szkoły Wenanty Maciej Domagała 

Marcin Jakubowski. 



DZIEŃ POMARA
 

 31 stycznia obchodziliśmy 
sprzeciwu wobec hejtu w sieci. 

  

 
 

Ń POMARAŃCZOWEJ SZNURÓWKI

śmy w naszej szkole Dzień Pomarańczowej Sznurówki na znak
 

W tym dniu 
sznurówki widoczne były jako cz
garderoby ka
i nauczyciela.  

Oprócz tego zewn
sprzeciwu wobec hejtowi w sieci, 
mieliśmy okazj
w warsztatach prowadzonych przez 
panią Joannę Nowik, pana Tomasza 
Beredę, pana Jan
którzy wyjaśnili uczniom ró
oblicza tej negatywnej, internetowej 
działalności a tak
element dyskusji i zabawy. Ka
z nas mógł zaprezentowa
rozumienie poj
a najważniejsze 
radzenia sobie w 
zetknięcia się z hejtem.

Jesteśmy wdzię
za poprowadzenie warsztatów. Teraz 
wiemy jak porusza
bezpiecznie. 

CZOWEJ SZNURÓWKI 

ńczowej Sznurówki na znak 

W tym dniu pomarańczowe 
sznurówki widoczne były jako część 
garderoby każdego ucznia 

 

Oprócz tego zewnętrznego znaku 
sprzeciwu wobec hejtowi w sieci, 

śmy okazję uczestniczenia 
warsztatach prowadzonych przez 
ą ę Nowik, pana Tomasza 
ę, pana Janusza Komudę, 

którzy wyjaśnili uczniom różne 
oblicza tej negatywnej, internetowej 

ści a także wprowadzili 
element dyskusji i zabawy. Każdy 

nas mógł zaprezentować swoje 
rozumienie pojęcia "hejt", 

żniejsze - określić sposób 
radzenia sobie w przypadku 

ę ę z hejtem. 

śmy wdzięczni nauczycielom 
poprowadzenie warsztatów. Teraz 

wiemy jak poruszać się po sieci 



 

SPOTKANIE NO
 

 Czas śpiewania pieśni boż
więc choć już święta daleko za nami, to o kol
mieszkańców Mińska Mazowieckiego

instrumentów jak: klarnet (Oliwia Jachimowicz), tr
Kuza) i flet (Aleksandra Kruszewska). Pon
fortepianowego „Noworoczny zegar” (M
seniorom muzyczne życzenia w oparciu o piosenk
zaprezentował się zespół instrumentalny: tr
i skrzypce (Edyta Mazaj) oraz zespół wokaln
Nie zabrakło także wspólnego śpiewu z s
i słuchali z zainteresowaniem, wyra
Występujących uczniów przygotowali nauczyciele: Janusz Komuda, Joanna Nowik
Ewa Szymańska-Kopcińska, Beata Kierzkowska, Wojciech Ziółkowski i Anna Mazaj.
  

WYCIECZKA UCZNIÓW DO SIEDZIBY PA
LUDOOWEGO PIE

 

SPOTKANIE NOWOROCZNE Z SENIORAMI

śni bożonarodzeniowych w polskiej tradycji trwa a
ta daleko za nami, to o kolędach pamiętamy i kolędujemy dla 
ska Mazowieckiego. 

 30 stycznia uczniowie Miejskiej 
Szkoły Artystycznej rozpocz
takim koncertem spotkanie 
noworoczne Seniorów. Młodzi arty
wykonali tradycyjne kol
nocnej ciszy”, „Bóg si
„Przybieżeli do Betlejem”, „Dzisiaj 
w Betlejem” i „Gdy 
prezentując brzmi

instrumentów jak: klarnet (Oliwia Jachimowicz), trąbka (Piotr Mazaj), wiolonczela (Barbara 
Kuza) i flet (Aleksandra Kruszewska). Ponadto po wykonaniu tematycznego utworu 
fortepianowego „Noworoczny zegar” (Maksymilian Abramowski)

yczenia w oparciu o piosenkę zespołu Arka Noego:
 zespół instrumentalny: trąbka (Piotr Mazaj), flet (Julia Bachleda) 

Edyta Mazaj) oraz zespół wokaln uczniów klasy pierwszej cyklu czterole
e wspólnego śpiewu z seniorami. Występ uczniów seniorzy przyj

i słuchali z zainteresowaniem, wyrażając również nadzieję, że usłysz
cych uczniów przygotowali nauczyciele: Janusz Komuda, Joanna Nowik

ńska, Beata Kierzkowska, Wojciech Ziółkowski i Anna Mazaj.

 
 

WYCIECZKA UCZNIÓW DO SIEDZIBY PAŃSTWOWEGO ZESPOŁU 
LUDOOWEGO PIEŚNI I TAŃCA - MAZOWSZE

 
 23 stycznia odbył się wyjazd na koncert
edukacyjne „Betlejem Polskie” do
„Mazowsze” w Otrębusach. Dwugodzinne przedstawienie 
dzieci oglądały z  zainteresowaniem
Uczniowie podziwiali piękne kolorowe stroje, narodowe 
tańce, śpiew i choreografię, muzyk
dźwiękowe, światła. Wszyscy byli
wrażeniem. Wyjazd został zorganizowany i sfinansowany 
przez Radę Rodziców szkoły. 

WOROCZNE Z SENIORAMI 

onarodzeniowych w polskiej tradycji trwa aż do 2 lutego, 
ędujemy dla 

30 stycznia uczniowie Miejskiej 
Szkoły Artystycznej rozpoczęli właśnie 
takim koncertem spotkanie 
noworoczne Seniorów. Młodzi artyści 
wykonali tradycyjne kolędy – „Wśród 
nocnej ciszy”, „Bóg się rodzi”, 

żeli do Betlejem”, „Dzisiaj 
Betlejem” i „Gdy śliczna Panna” 

ąc brzmienia takich 
bka (Piotr Mazaj), wiolonczela (Barbara 
po wykonaniu tematycznego utworu 

aksymilian Abramowski) uczniowie złożyli 
Arka Noego: „Życzenia”. Tutaj 
Mazaj), flet (Julia Bachleda) 

uczniów klasy pierwszej cyklu czteroletniego. 
p uczniów seniorzy przyjęli ciepło 

ę że usłyszą ich ponownie. 
cych uczniów przygotowali nauczyciele: Janusz Komuda, Joanna Nowik, 

ska, Beata Kierzkowska, Wojciech Ziółkowski i Anna Mazaj. 

STWOWEGO ZESPOŁU 
MAZOWSZE 

ę wyjazd na koncert-widowisko 
edukacyjne „Betlejem Polskie” do siedziby zespołu 

busach. Dwugodzinne przedstawienie 
interesowaniem, nawet  ci najmłodsi. 

ękne kolorowe stroje, narodowe 
ę, muzykę na żywo, efekty 
zyscy byli pod wielkim 

eniem. Wyjazd został zorganizowany i sfinansowany 



KONCERT DLA PRZEDSZKOLAKÓW

 W dniu 3 stycznia uczniowie 
dla przedszkolaków dwa koncerty z cyklu „Pory Roku 
zaśpiewała dyrektor Paulina Rzewuska
oraz  „Podajmy sobie ręce, już powitania czas…” .

 Uczniów przygotowali nauczyciele Miejskiej Szkoły Artystycznej: Tatiana 
Joanna Nowik, Urszula Chrulska, Mirosław Mozol, Małgorzata R
Anita Wasilewska. 

 

 Gramy, śpiewamy i cieszymy si
dźwiękowym cudownym prze
przedszkolaków. Tak niedawno jeszcze 
chodziliśmy do przedszkola. Teraz dzielimy si
tym co umiemy z młodszymi.  

 

 

  

 

ONCERT DLA PRZEDSZKOLAKÓW
 

W dniu 3 stycznia uczniowie  Miejskiej Szkoły Artystycznej
przedszkolaków dwa koncerty z cyklu „Pory Roku – Zima”. Powitanie muzyczne 
piewała dyrektor Paulina Rzewuska- Korycińska melodią „Wszyscy s

ę ż powitania czas…” . 

 Podczas koncertu usłyszeli
utwory: „Wesoły  wieś
księżyca”, „Przyjemny u
„Mazurek”, „Etiuda wirtuozowska”, 
„Polka”, „Nazywają
„Polonez Ogińskiego 
ojczyzny”, “Różowa Pantera”, „Poci
„Zabawę  „Jedzie pocią
„Music”, „Sanie”, „W
zima, zima”, „Nazywaj
i "Zima" 

Uczniów przygotowali nauczyciele Miejskiej Szkoły Artystycznej: Tatiana 
Urszula Chrulska, Mirosław Mozol, Małgorzata R

piewamy i cieszymy się 
kowym cudownym przeżyciem 

przedszkolaków. Tak niedawno jeszcze 
my do przedszkola. Teraz dzielimy się 

ONCERT DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

Miejskiej Szkoły Artystycznej wykonali 
Zima”. Powitanie muzyczne 
ą „Wszyscy są,  witam Was” 

czas koncertu usłyszeliśmy 
wieśniak”, „W świetle 

yca”, „Przyjemny uśmiech”, 
„Mazurek”, „Etiuda wirtuozowska”, 
„Polka”, „Nazywają mnie poleczka”, 

ńskiego – Pożegnanie 
żowa Pantera”, „Pociąg”, 

pociąg z daleka”, „Zegar”, 
sic”, „Sanie”, „W karnawale”, „Zima, 

zima, zima”, „Nazywają mnie poleczka” 

Uczniów przygotowali nauczyciele Miejskiej Szkoły Artystycznej: Tatiana Żarek, 
Urszula Chrulska, Mirosław Mozol, Małgorzata Rąbalska, 



 

KONCERT Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA 

 W dniu 5 lutego uczniowie naszej szkoły zagrali koncert w siedzibie 
Związku  Nauczycielstwa Polskiego z okazji minionego 
płynące prosto z serca dla babci i dziadka napisał i odczytał Maksymilian Abramowski.

 

 Wystąpili: Aleksandra Kruszewska,
Majos Bartosz Kulma, Piotr Skowron, Michalina K
koncertu wszyscy artyści otrzymali du

  

 
 

KONCERT Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA 
W SIEDZIBIE ZNP 

W dniu 5 lutego uczniowie naszej szkoły zagrali koncert w siedzibie 
Nauczycielstwa Polskiego z okazji minionego Dnia Babci i Dziadka. 

ce prosto z serca dla babci i dziadka napisał i odczytał Maksymilian Abramowski.

„ Babcia z Dziadkiem dziś świętują
Wszystkie dzieci więc pracują 
Zetrą kurz w każdym kątku 
Przypilnują dziś porządku 
W kuchni błyszczą już talerze 
Wnusia Babci bluzkę pierze 
Wnusio już podaje kapcie 
Bardzo kocha swoją Babcię 
Dzisiaj wszystkie smutki precz 
Święto Dziadków ważna rzecz!!! 
Bo u Babci i Dziadka zawsze jest: 
– Bajeczka na dobranoc 
– Przytulaski, łaskotanie i mnóstwo u
– Ogromne pokłady miłości i zrozumienia
– Gry i zabawy bez końca 
– Przyjaźń na zawsze” 
 

pili: Aleksandra Kruszewska, Maksymilian Abramowski, Marcin Stal Antonina 
Majos Bartosz Kulma, Piotr Skowron, Michalina Kąca, Helena Gomulska. Na koniec 

ści otrzymali duże brawa a na każdego czekała słodka niespodzianka.

KONCERT Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA 

W dniu 5 lutego uczniowie naszej szkoły zagrali koncert w siedzibie 
nia Babci i Dziadka. Życzenia 

ce prosto z serca dla babci i dziadka napisał i odczytał Maksymilian Abramowski. 

ś ś ętują 

 
 

Przytulaski, łaskotanie i mnóstwo uśmiechów 
ci i zrozumienia 

Maksymilian Abramowski, Marcin Stal Antonina 
ca, Helena Gomulska. Na koniec 

dego czekała słodka niespodzianka. 



 

POKAZUJEMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI…

UCZYMY SIĘ "NIE BAĆ SIĘ" 

GRAMY DLA NASZYCH NAJBLIŻSZYCH…

Każdy z nas gra na innym instrumencie, ma inny krąg 
najbliższych znajomych
czujemy się w swojej klasie instrumentu 
nauczyciela, który spełnia rol
i wychowawcy - 
To nauczyciele instrumentu głównego wychodzą z inicjatywą 
mniejszych spotkań zwanych "audycjami". Na takim spotkaniu 
każdy z nas może zaprezentować
i dla  każdego z nas jest wtedy czas. Audycje najczęściej 
mają miejsce w Auli im. Wenantego Macieja Domagały
 
Lubimy grać na i na wielkich koncertach i na kameralnych 
audycjach. Jest to dla nas
nie wierzycie - zerknijnie do ostatniego numeru w miejce: 
"Uczniowskie wspominki". Poniżej prezentujemy kilka 
z audycji ostatniego czasu.

  

 

POKAZUJEMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI… 

UCZYMY SIĘ "NIE BAĆ SIĘ" WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH…

GRAMY DLA NASZYCH NAJBLIŻSZYCH… 

Każdy z nas gra na innym instrumencie, ma inny krąg 
najbliższych znajomych.  Często jest też tak,

się w swojej klasie instrumentu - pod skrzydłami 
nauczyciela, który spełnia rolę najważniejszego przewodnika 

 nauczyciela instrumentu głównego. 
nauczyciele instrumentu głównego wychodzą z inicjatywą 

mniejszych spotkań zwanych "audycjami". Na takim spotkaniu 
każdy z nas może zaprezentować swoje umiejętności

każdego z nas jest wtedy czas. Audycje najczęściej 
im. Wenantego Macieja Domagały

Lubimy grać na i na wielkich koncertach i na kameralnych 
audycjach. Jest to dla nas niezwykłe przeżycie. Jeśli 

zerknijnie do ostatniego numeru w miejce: 
"Uczniowskie wspominki". Poniżej prezentujemy kilka 

ostatniego czasu.  

WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH… 

Każdy z nas gra na innym instrumencie, ma inny krąg 
.  Często jest też tak, że najlepiej 

pod skrzydłami 
ę najważniejszego przewodnika 

yciela instrumentu głównego. 
nauczyciele instrumentu głównego wychodzą z inicjatywą 

mniejszych spotkań zwanych "audycjami". Na takim spotkaniu 
swoje umiejętności 

każdego z nas jest wtedy czas. Audycje najczęściej 
im. Wenantego Macieja Domagały. 

Lubimy grać na i na wielkich koncertach i na kameralnych 
niezwykłe przeżycie. Jeśli 

zerknijnie do ostatniego numeru w miejce: 
"Uczniowskie wspominki". Poniżej prezentujemy kilka relacji 



 

 

 

 

 

MIKOŁAJKOWA AUDYCJA KLASY 
FLETU POPRZECZNEGO I KLARNETU 

 

 W dniu 6 grudnia  2019 roku w auli naszej szkoły odbyła się mikołajkowa audycja 
uczniów klas fletu poprzecznego i klarnetu. Gościnnie wystąpili także uczniowie z klas: 
gitary, wiolonczeli i fortepianu. Na scenie zaprezentowali się soliści oraz zespoły.  

 Repertuar audycji obejmował dzieła 
mistrzów z różnych epok. Publiczność 
wysłuchała utworów takich kompozytorów 
jak: H. Purcell, G. F. Haendel, 
W.A. Mozart, L. van Beethoven, 
F. Chopin, W. Kilar i wielu innych.  

 Świąteczny nastój podkreśliły 
pięknie wykonane kolędy a każdy 

z wykonawców otrzymał słodki, mikołajkowy upominek ufundowany przez Radę Rodziców. 

 

 

AUDYCJA ŚWIĄTECZNA 
 

 W dniu 16 grudnia uczniowie klasy fletu pani Beaty Kierzkowskiej i klasy fortepianu 
pani Anny Kornackiej zaprezentowali się w kolędach polskich. 

 Dzieci grały w duetach fletowo-
fortepianowych  i fortepianowych. Słuchaliśmy też 
duetu skrzypcowo- fortepianowego i tria złożonego 
z fletu, wiolonczeli i fortepianu z gościnnym 
występem uczniów klasy skrzypiec pani Urszuli 
Chrulskiej i klasy wiolonczeli pani Katarzyny 
Łuszczyk. Spotkanie uwieńczyło wspólne 
z publicznością wykonanie kolędy i słodki 
poczęstunek. 

  

AUDYCJE 



AUDYCJA Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA 

Babcię i Dziadka to samo raduje: pocałunek, uśmiech i słowo DZIĘKUJĘ …. 

 

 Pod takim hasłem w dniu 27 stycznia 
o godz. 17.30 odbyła się audycja  uczniów 
z klasy pani Urszuli Chrulskiej i pana Piotra 
Grabowicza. Gościnnie w koncercie wzięła też 
udział uczennica pani Anny Kornackiej i uczeń 
pana Arkadiusza Mizdalskiego. Uczniom 
akompaniowali: pani Olena Tasinkiewicz 
i pani Anna Kornacka oraz pan Piotr 
Szczepanik. 

 

  



 

 

WSPOMINAMY… 
PAMIĘTAMY… 
 
Co roku w naszej szkole obchodzimy "Święto Patrona Szkoły" 
w formie koncertu lub spekta
że w tym roku będzie to niemożliwe. Przygotowania do tego 
wielkiego szkolnego św
na początku marca wiedzieliśmy, że koncert z tej okazji stoi 
pod znakiem zapytania. Nauczyciele zadbali o to by w innej 
formie zorganizować  Święto Patrona. 
notki biograficznej p
do wykonania, po rozwią
wiedzę na temat życia i twórczości Konstantego Ryszarda 
Domagały. Tak powstała idea TYGODNIA PATRONA SZKOŁY.
  

 

Co roku w naszej szkole obchodzimy "Święto Patrona Szkoły" 
w formie koncertu lub spektaklu. Nikt nie przypuszczał, 

tym roku będzie to niemożliwe. Przygotowania do tego 
wielkiego szkolnego święta przerwała pandemia. 

początku marca wiedzieliśmy, że koncert z tej okazji stoi 
pod znakiem zapytania. Nauczyciele zadbali o to by w innej 
formie zorganizować  Święto Patrona. Na podstawie krótkiej 
notki biograficznej powstały interaktywne zadania 

wykonania, po rozwiązaniu których mogliśmy utrwalić 
wiedzę na temat życia i twórczości Konstantego Ryszarda 

Tak powstała idea TYGODNIA PATRONA SZKOŁY.

Co roku w naszej szkole obchodzimy "Święto Patrona Szkoły" 
u. Nikt nie przypuszczał, 

tym roku będzie to niemożliwe. Przygotowania do tego 
ięta przerwała pandemia. Już 

początku marca wiedzieliśmy, że koncert z tej okazji stoi 
pod znakiem zapytania. Nauczyciele zadbali o to by w innej 

Na podstawie krótkiej 
owstały interaktywne zadania 
zaniu których mogliśmy utrwalić 

wiedzę na temat życia i twórczości Konstantego Ryszarda 
Tak powstała idea TYGODNIA PATRONA SZKOŁY. 



 
 
Zachęcamy do przeczytania notki biograficznej
do wykonania zadań, bo:
 
To dla Was Uczniowie 
są przeznaczone do wykonania
 
bo wstyd to dla Ucznia każdego
nie znać życiorysu Pana Konstantego
 
Tak poznasz sylwetkę patrona i fakty z kultury 
muzycznej 
blisko związane z historią Miejskiej Szkoły 
Artystycznej 
  

 

Zachęcamy do przeczytania notki biograficznej
do wykonania zadań, bo: 

To dla Was Uczniowie drodzy - zadania 
są przeznaczone do wykonania 

bo wstyd to dla Ucznia każdego 
nie znać życiorysu Pana Konstantego 

Tak poznasz sylwetkę patrona i fakty z kultury 

blisko związane z historią Miejskiej Szkoły 

Zachęcamy do przeczytania notki biograficznej, a następnie 

Tak poznasz sylwetkę patrona i fakty z kultury 

blisko związane z historią Miejskiej Szkoły 



 

 

 

 

 

Notka biograficzna 
 

 Konstanty Ryszard Domagała urodził się 6 września 1923 

roku w Siedlcach, w rodzinie rzemieślniczej. Wychowany był w kulcie 

muzyki. Ojciec jego był wieloletnim chórzystą chóru parafii św. 

Stanisława w Siedlcach. Tradycje te zostały przekazane synowi, który 

rozmiłowany w muzyce, rozpoczął w roku 1939 naukę gry 

na fortepianie i organach u wspaniałego muzyka Walentego 

Hakowskiego, organisty Katedry Siedleckiej, który przygotował pana 

Konstantego Domagałę do dalszych studiów muzycznych. 

 W roku 1944 pan Konstanty Domagała rozpoczął samodzielną 

pracę jako organista w parafii Niwiski k/Siedlec. W tymże roku zawarł 

związek małżeński z siedlczanką panią Zofią Święcką. W roku 1947 

rozpoczyna naukę w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w klasie 

organowej w Lublinie, a następnie kontynuuje ją w Warszawie. 

Od 1950 do 1955 roku wspólnie ze swym nauczycielem Walentym 

Hakowskim pracuje w Katedrze Siedleckiej. W roku 1953 rozpoczął 

pracę w Państwowym Ognisku Muzycznym w Łukowie, prowadząc 

klasę fortepianu i przedmioty teoretyczne. W roku 1954 kończy studia w Konserwatorium Warszawskim. 

W tym samym roku zakłada w Siedlcach Miejskie Społeczne Ognisko Muzyczne i zostaje jego dyrektorem. 

Była to pierwsza i jedyna placówka kształcenia muzycznego w powojennych Siedlcach, realizująca program 

nauczania zlecony przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu nauczycieli, 

uczniów, rodziców i dyrektora, pomimo bardzo trudnych warunków lokalowych – w 1957 roku Ognisko to 

stało się placówką państwową. Dwa lata później Państwowe Ognisko Muzyczne w Siedlcach otrzymało 

budynek adaptowany dla potrzeb przyszłej szkoły muzycznej. Wymagało to wielkiej determinacji 

i zaangażowania pana Konstantego Domagały. 

 Od 1 września 1960 roku w miejsce Państwowego Ogniska Muzycznego, na mocy zarządzenia 

Ministra Kultury i Sztuki, powołana została Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia. Wiedząc, że to nie 

rozwiązuje sprawy absolwentów Szkoły Muzycznej I stopnia, Pan Dyrektor Konstanty Domagała czynił 

starania o powołanie w Siedlcach Szkoły Muzycznej II stopnia. Dzięki dobremu poziomowi 

dydaktycznemu, jak też popularyzacji muzyki przez zespoły i solistów na terenie całego województwa, 

w roku 1975 powołano Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia – tworząc w Siedlcach Zespół Szkół 

Muzycznych. 

 Muzyka w domu Konstantego Domagały zawsze zajmowała ważne miejsce. Córki - Judyta i Maria 

ukończyły Szkołę Muzyczną I st. Syn  Wenanty Maciej – muzyk z wykształcenia , absolwent Akademii 

Muzycznej w Warszawie, został dyrektorem Szkoły Muzycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim. Wnuk 

Daniel, syn Wenantego Macieja, i ukochane wnuczki- Paulina i Ewelina, córki Marii są absolwentkami 

TYDZIEŃ PATRONA SZKOŁY 



Akademii Muzycznej. Konstanty Domagała często wspominał żonę Zofię – pedagoga, mówiąc, że to ona 

wniosła do domu klimat pracy twórczej i ukochanie wiedzy. 

 Pan Konstanty Domagała pracował przez 20 lat w resorcie oświaty, jako nauczyciel przedmiotów 

muzycznych i dydaktycznych w Liceum Pedagogicznym, w Studium Nauczycielskim, w Wyższej Szkole 

Pedagogicznej, a później w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej. W latach pięćdziesiątych z ciężkim 

magnetofonem odwiedzał wiele miejscowości zapisując melodie podlaskie, obrzędy, muzykę wiejskich 

muzykantów. Zaowocowało to utworzeniem w 1962 roku Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie”, którego przez 

20 lat był dyrygentem, a przez 15 lat pełnił funkcję kierownika artystycznego. Dla zespołu opracował wiele 

pieśni i programów. Wraz z „Podlasiem” przejechał Polskę wzdłuż i wszerz. Występował od gór po Bałtyk, 

a także za granicą: na Białorusi, w Czechosłowacji i Niemczech. Ponadto wielokrotnie występował 

w ośrodkach telewizyjnych w Warszawie, Łodzi i Katowicach. Zespół nagrał wiele pieśni podlaskich 

w Ośrodku Polskiego Radia w Warszawie i Olsztynie. Dzięki Panu Konstantemu Domagale podlaska pieśń 

nie zaginęła, lecz przeciwnie – była propagowana w radiu, telewizji i wszędzie tam, gdzie Zespół 

występował. 

 W roku 1966 Konstanty Domagała reaktywował Podlaskie Towarzystwo Muzyczne, którego przez 

wiele lat był prezesem. W roku 1970 Konstanty Domagała założył Ognisko Muzyczne w Łosicach, 

i któremu nadzorował przez kolejne 5 lat. Dzisiaj również w Łosicach jest Państwowa Szkoła Muzyczna. 

W roku 1976 Laureat założył fili ę Siedleckiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim, która 

od 1983 roku pracuje samodzielnie. 

 Pracę dla kultury muzycznej miasta i regionu Konstantego Domagały doceniło społeczeństwo Miasta 

Siedlce. W ogłoszonym przez „Kurier Siedlecki” plebiscycie na siedlczanina XX wieku Konstanty 

Domagała znalazł się w pierwszej dziesiątce zasłużonych dla Siedlec. Uznano jego pracę oraz pasje 

muzyczne. Podkreślono, że swoje marzenia realizował właśnie w swym rodzinnym mieście. 

 Pan Konstanty Ryszard Domagała był również autorem prac o charakterze etnomuzykologicznym 

i historycznym oraz wielu wydawnictw muzycznych, m.in.: „Na Podlasiu byłem” – zbiór 50 pieśni 

z repertuaru Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie”, „Obrazki Podlaskie” – historia powstania i działalności 

Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie”, wydana w 1977 roku z okazji 15.lecia zespołu; „Pieśni i tańce ziemi 

siedleckiej w opracowaniu na akordeon”; „Przez Podlaską Wieś” – opracowanie 100 pieśni podlaskich 

jedno-, dwu- i trzygłosowych; „Zespół Pieśni i Tańca Podlasie” – kolejna, wydana w 1983 roku z okazji 

20.lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie” historia powstania i działalności tego zespołu; „30 lat 

Szkolnictwa Muzycznego w Siedlcach” – to wydana w 1985 roku praca o charakterze historycznym 

i biograficznym, ukazująca początki i rozwój szkolnictwa muzycznego w powojennych Siedlcach; 

„Towarzystwa Muzyczne. Powstanie i rozwój szkolnictwa muzycznego w Siedlcach” – to wydane w 2004 

roku obszerne kompendium wiedzy na temat ruchu i szkolnictwa muzycznego na ziemi siedleckiej. W 2007 

roku wydał monografię zatytułowaną „Muzyczna Jubilatka”, w której wskazuje jak trudną i długą drogę 

miał proces powstania szkolnictwa muzycznego w Siedlcach. O Nim i Jego pracy napisano już 14 prac 

magisterskich, zaś w 2003 roku wnuczka Paulina napisała biografię swojego dziadka tytułując ją „Marzenia 

Pana Konstantego”. 

 W roku 1984 pan Konstanty Domagała przeszedł na emeryturę. Jako emeryt do 1999r. nadal 

pracował w Zespole Szkół Muzycznych. Mimo zaawansowanego wieku pozostał nadal społecznikiem. 

Służenie i pomoc innym było zakodowane w Jego sercu. Często uczestniczył w jury konkursów dziecięcych 

i młodzieżowych. Przez kilka lat był akompaniatorem chóru w Kościele św. Stanisława, opracował wiele 

pieśni dla chóru. Aktywnie zaangażował się w działalność Klubu Seniora „Zdrowie”, akompaniując 

i prowadząc zespół wokalny oraz bardzo często można było Go spotkać jak swoją grą, opowieściami 

i wiedzą muzyczną ubogaca życie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Nad Stawami”. Kompozycja 



 

Konstantego Domagały napisana do słów żony Zofii Domagała pt: „Polonez Ratuszowy” uświetniła 

obchody Jubileuszu 460-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. 

 Za pracę pedagogiczną, artystyczną, upowszechnianie kultury i pieśni regionu Podlasie pan 

Konstanty Domagała został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi, dyplomami 

i nagrodami. Są wśród nich między innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny 

Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 30-lecia, Złota Odznaka za Zasługi dla 

Województwa Warszawskiego, Odznaka za Zasługi dla Województwa Siedleckiego, Zasłużony Działacz 

Kultury, Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki za Osiągnięcia Artystyczne, Nagroda Artystyczna 

Województwa Warszawskiego w dziedzinie upowszechniania kultury regionu podlaskiego, za całokształt 

pracy wychowawczo-artystycznej, Nagrody Ministra Oświaty i Wychowania, Ministra Kultury i Sztuki, 

wpis do Złotej Księgi Zasłużonych dla Województwa Warszawskiego oraz do Złotej Księgi Zasłużonych 

dla Ziemi Siedleckiej, otrzymał również Odznakę 1000-lecia Państwa Polskiego a także powołanie na 

stanowisko Profesora Szkoły Średniej. W 2005 roku został laureatem Honorowej Nagrody Prezydenta 

Miasta Siedlce –„Aleksandria”. 30 października 2008 roku Rada Miasta Siedlce za zasługi dla siedleckiej 

kultury nadała Konstantemu Ryszardowi Domagale tytuł Honorowy Obywatel Miasta Siedlce. 

 Największą nagrodą i dumą Konstantego Domagały byli zawsze Jego wychowankowie. Większość 

artystów - muzyków, nauczycieli muzyki, animatorów i instruktorów kultury muzycznej w kwadracie 

Warszawa, Białystok, Terespol, Lublin – to Jego uczniowie, studenci, kursanci, seminarzyści oraz osoby 

które muzykowały, tańczyły oraz śpiewały w zespołach które prowadził. Duże grono Jego wychowanków 

rozjechało się po całym świecie, gdzie znakomicie funkcjonują jako muzycy i twórcy. 

 Pan Konstanty Ryszard Domagała zawsze był wielkim przyjacielem Ziemi Siedleckiej, przyjacielem 

szkoły muzycznej i wszystkich artystów oraz twórców, zawsze uśmiechnięty, wspaniały „Profesor” 

i Człowiek o Wielkiej Kulturze, sercem i duchem zawsze rozmiłowany w Siedlcach. 

 

20 czerwca 2012 roku zmarł Konstanty Ryszard Domagała, Honorowy Obywatel Miasta Siedlce. 
Pochowany został w Siedlcach. 
 

Źródło: www.siedlce.pl 
  



Zadania 
 

Zadanie 1: KRZYŻÓWKA 

poznajemy kilka faktów z życia Pana Konstantego 

HASŁO - TO JEDEN Z INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH NA KTÓRYM GRAŁ 
K. R. DOMAGAŁA 

    1                  

      2                

    3                  

 4                     

      5                

     6                 

     7                 

     8                 

  9                    

 

1. Imię żony K.R. Domagały 

2. Zespół nagrał wiele pieśni podlaskich w Ośrodku Polskiego Radia w Warszawie. Podaj nazwę 
drugiego miasta w którym również K.R. Domagała nagrywał z zespołem pieśni 

3. Funkcja jaką sprawował w założonym przez siebie Miejskim Społecznym Ognisku 
Muzycznym 

4. Imię pierwszego nauczyciela K.R. Domagały 

5. Badacz muzyki ludowej 

6. Osoba prężnie działająca dla ludzi w regionie 

7. W tym mieście powstała filia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Siedlcach 

8. Nazwisko pierwszego nauczyciela K.R. Domagały 

9. Zawód jaki K.R. Domagała wykonywał w kościołach i katedrach 

  



 

Zadanie 2: KOLOROWANKA 

uczymy się nazw nagród przyznanych patronowi naszej szkoły, poznajemy 
tytuły książek autorstwa K.R. Domagały oraz poznajemy obszary 
działalności zawodowej 

Pokoloruj na czerwono tytuły pozycji książkowych autorstwa Patrona Miejskiej Szkoły 
Artystycznej w Mińsku Mazowieckim  - litery w nawiasach tworzą jedno z imion syna Pana 
Konstantego 

Pokoloruj na żółto nagrody jakie otrzymał Patron Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku 
Mazowieckim - litery w nawiasach tworzą jedno z imion syna Pana Konstantego 

Pokoloruj na niebiesko obszary działalności zawodowej - litery w nawiasach tworzą Nazwisko 
Ojca i Syna 

Na Podlasiu byłem (C) 
Honorowa Nagrody Prezydenta Miasta Siedlce –„Aleksandria” (M) 
Dyrygent zespołu "Podlasie" (W) 
Pieśni i tańce ziemi siedleckiej w opracowaniu na akordeon (M) 
Złota Odznaka za Zasługi dla Województwa Warszawskiego (A) 
Medal Komisji Edukacji Narodowej (O) 
Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki za Osiągnięcia Artystyczne (G) 
Nagrody Ministra Oświaty i Wychowania (D) 
Przez Podlaską Wieś (A) 
Prezes Podlaskiego Towarzystwa Muzycznego (N) 
Akompaniator (E) 
Muzyczna Jubilatka (I) 
Towarzystwa Muzyczne. Powstanie i rozwój szkolnictwa muzycznego w 
Siedlcach (J) 
Nagroda Artystyczna Województwa Warszawskiego w dziedzinie 
upowszechniania kultury regionu podlaskiego, za całokształt pracy 
wychowawczo-artystycznej (A) 
Honorowy Obywatel Miasta Siedlce (A) 
Dyrektor placówek artystycznych (A) 
Obrazki  Podlaskie (E) 
Praca w resorcie oświaty jako nauczyciel przedmiotów muzycznych i 
dydaktycznych w Liceum Pedagogicznym, w Studium Nauczycielskim, w 
Wyższej Szkole Pedagogicznej, a później w Wyższej Szkole Rolniczo-
Pedagogicznej (N) 
Odznaka za Zasługi dla Województwa Siedleckiego, Zasłużony Działacz Kultury 
(Ł) 
Organista w parafii Niwiski (Y) 
Nauczyciel przedmiotów teoretycznych i klasy fortepianu w szkołach 
muzycznych (T) 



Zadanie 3: TEKST Z LUKAMI 
 
a) Uzupełnij luki wyrazami z ramki, a dowiesz się: 
Jak K.R. Domagała zdobył muzyczne wykształcenie 
 
Wychowany był w kulcie muzyki. Ojciec jego był wieloletnim ................... chóru parafii 
św. Stanisława w .................. . K.R. Domagała rozpoczął naukę gry na fortepianie w roku 
......... (rok wybuchu II wojny światowej). Jego nauczycielem był Walenty 
................................................ - organista Katedry .............................. 
 
W roku ............. (dwa lata po zakończeniu II wojny światowej) rozpoczyna naukę 
w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w ..................... Uczy się tam gry 
na .................. W roku 1954 kończy studia w ........................... Warszawskim. 
 
Hakowski, organach, Konserwatorium, Lublinie, w Siedlcach, chórzystą, 
1947, 1939, Siedlcach 
 
 
 
b) Uzupełnij luki wyrazami z ramki, a dowiesz się: 
Jak K.R. Domagała organizował szkolnictwo artystyczne w swoim regionie 
 
W roku 1954 zakłada w .................... Miejskie Społeczne Ognisko Muzyczne. Placówka 
realizowała program zlecony przez ......................... Kultury i Sztuki. W 1957 roku 
Ognisko stało się placówką państwową. Dwa lata później ........................ Ognisko 
Muzyczne w ................... otrzymało budynek adaptowany dla potrzeb przyszłej szkoły 
muzycznej. 
 
W 1960 Od 1 września 1960 roku w miejsce Państwowego Ogniska Muzycznego, na mocy 
zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki, powołana została Państwowa Szkoła Muzyczna ..... 
stopnia. K.R. Domagała czynił starania, aby uczniowie tej szkoły mogli kontynuować naukę 
na miejscu na wyższym szczeblu. Tak więc w 1975 powstała Państwowa Szkoła Muzyczna ...... 
stopnia – tworząc w Siedlcach ................ Szkół Muzycznych. 
 
K.R. Domagała dbał o to, by szanse na rozwój muzyczny miały również inne miasta. W roku 
1970 Konstanty Domagała założył Ognisko Muzyczne w ...................... . Dzisiaj jest 
tam ....................... Szkoła Muzyczna. W roku 1976 założył filię Siedleckiej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w ..........................................., która od 
....................... roku pracuje samodzielnie. 
 
Siedlcach, II, Mińsku Mazowieckim, Państwowa, Państwowe, Siedlcach, 
Ministerstwo, Zespół, I, Łosicach, 1983 
 
  



 

c) Uzupełnij luki wyrazami z ramki, a dowiesz się: 
Jak K.R. Domagała działał w późnych latach życia 
 
W roku ...................... K.R. Domagała przeszedł na emeryturę. Nie przerwał jednak 
pracy w Zespole Szkół Muzycznych. Był społecznikiem. Służenie i pomoc innym było 
zakodowane w Jego sercu. Często uczestniczył w ................... konkursów dziecięcych i 
młodzieżowych. Przez kilka lat był .................................... chóru w Kościele św. 
Stanisława, opracował wiele ......................... dla tamtejszego ................ Aktywnie 
zaangażował się w działalność Klubu Seniora „.....................”. Swoją grą, opowieściami i 
wiedzą muzyczną ubogacał życie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej 
„...............................”. 
 
pieśni, jury, akompaniatorem, Zdrowie, Nad Stawami, 1984, chóru 
 
 

Zadanie 4: TEST WYBORU 
Wybierz właściwą odpowiedź 
 
Miasto szczególne dla K.R. Domagały.. Władze miasta przyznały za działalność K.R. Domagały 
tytuł "Honorowego Obywatela". Wybierz, które? 
a) Siedlce 
b) Mińsk Mazowiecki 
c)  Łosice 
 
Którego regionu muzyka (pieśń) przetrwała w dużej mierze dzięki działalności 
etnomuzykologicznej K.R. Domagały 
a) Lubelszczyzny 
b) Podlasia 
c) Białostocczyzny 
 
K. R. Domagała zakładał placówki edukacji muzycznej w Siedlcach, Łosicach i Mińsku 
Mazowieckim. Które z nich początkowo były ogniskami muzycznymi, a dopiero z czasem 
przekształciły się w szkoły muzyczne? 
a) W Mińsku Mazowieckim i Łosicach 
b) W Siedlcach i w Łosicach 
c) W Siedlcach i w Mińsku Mazowieckim 
 
Wybierz właściwą datę urodzin i śmierci K.R. Domagały 
a) ur. 20 czerwca 1923, zm. 6 września 1923 
b) ur. 6 września 1923, zm. 20 czerwca 2012 
c) ur. 6 września 1923, zm 20 czerwca 2011 
 



W 1947 roku K.R. Domagała rozpoczął naukę w Średniej Szkole Muzycznej w klasie organowej. 
W jakim mieście znajdowała się ta szkoła? 
a) Warszawa 
b) Płock 
c) Lublin 
 
K.R. Domagała ukończył studia w Konserwatorium warszawskim. W którym roku? 
a) 1957 
b) 1954 
c) 1955 
 
Jakie wydarzenie w mieście Siedlce (związane z postacią K.R. Domagały) miało miejsce 1 
września 1960? 
a) powstanie Państwowego Ogniska Muzycznego 
b) powstanie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
c) powstanie Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia 
 
Począwszy od 1966 roku, przez wiele lat był prezesem zrzeszenia muzyków zwanego 
a) Siedleckim Towarzystwem Muzycznym 
b) Mińskim Towarzystwem Muzycznym 
c) Podlaskim Towarzystwem Muzycznym 
 
Wśród wielu działalności związanych z muzyką jedną z nich jest pisarstwo. Której pozycji z 
poniżej przedstawionych nie napisał K.R. Domagała? A może wiesz kto jest autorem tej 
książki? 
a) „30 lat Szkolnictwa Muzycznego w Siedlcach” 
b) „Obrazki Podlaskie” 
c) „Marzenia Pana Konstantego” 
  



 

Zadanie 5: UZUPEŁNIANKA 
 

a) Książka K.R. Domagały opisująca proces powstania szkolnictwa muzycznego w Siedlcach 

_ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

b) W 2003 roku ukochana wnuczka K.R. Domagały - Paulina napisała biografię swojego dziadka 
tytułując ją 

_ _ _ _ _ _ _ _       _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

c) Kompozycja Konstantego Domagały napisana do słów żony Zofii w rytmie poloneza 

_ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

d) Z którego regionu K.R. Domagała dokonał zbioru 50 pieśni dla stworzonego przez siebie 
Zespołu Pieśni i Tańca 

 _ _ _ _ _ _ _ _ 

e) Historia powstania i działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie”, wydana w 1977 roku 
z okazji 15-lecia zespołu 

_ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

f) W 2008 władze którego miasta przyznały tytuł Honorowego Obywatela? 

_ _ _ _ _ _ _ 

 
 
 

ODPOWIEDZI PODAMY W KOLEJNYM NUMERZE AKOLADY!!! 
  



Ty także możesz być twórcą 
 

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
Prosimy o przesłanie na adres:
 

redakcjaakolada@gmail.com

 

 
 

Ty także możesz być twórcą „Akolady”!

uważasz, że możesz sprawić, aby nasza 
gazetka stała się ciekawsza i nabrała nowych 

ontaktuj się z nami. 
Wasze zdjęcia, listy, prace

Prosimy o przesłanie na adres: 

redakcjaakolada@gmail.com 

Redakcja w składzie : 

Samorząd 

Joanna Nowik

„Akolady”! 

uważasz, że możesz sprawić, aby nasza 
gazetka stała się ciekawsza i nabrała nowych 

Wasze zdjęcia, listy, prace. 

 
 

Redakcja w składzie :  
 

Redaktorzy: 
Anna Mazaj 

Samorząd Uczniowski 
 

Joanna Nowik – opiekun redakcji  



 

 
 

W tym miejscu miał być kalendarz planowanych 
wydarzeń… 

Cóż… pozostaje nam napisać wielki znak 
zapytania, ponieważ nie wiemy, ani my 

Uczniowie, ani nasi Pedagodzy jak dalej 
rozwinie się pandemiczna sytuacja. 

Wiemy jednak, że dołożymy wszelkich starań, 
aby kolejny numer AKOLADY ukazał się. 

Jesteśmy także przekonani, że nasi 
Nauczyciele zrobią wszystko, by nam się 

nie nudziło. 
  



Rada rodziców 

Rada Rodziców Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda 
Domagały  
w Mińsku Mazowieckim uchwaliła wysoko
w wysokości 50 zł miesięcznie za pierwsze dziecko oraz 25 zł za drugie
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
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 miesi
dziecko oraz 200 zł za drugie i kolejne dziecko. 

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymaniem powy
na Radę Rodziców proszę w podanych terminach wpłaci
zapłacone składki (za wrzesień

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
instrumentów, nagrody dla uczniów, dofinansowanie warsztatów, finansowanie 
koncertów i różnego rodzaju wydarze

 

 
Rada rodziców informuje 

 

Rada Rodziców Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda 

sku Mazowieckim uchwaliła wysokość składki w roku szkolnym 2019/2020 
ęcznie za pierwsze dziecko oraz 25 zł za drugie

 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 

, czyli wpłaca 200 zł za pierwsze dziecko oraz 100 zł za drugie i kolejne 

ż ść wpłaty za cały rok z góry do dnia 15 listopada. Wówczas 
z dwóch składek miesięcznych, czyli wpłaca 400 zł za pierwsz

dziecko oraz 200 zł za drugie i kolejne dziecko.  

stwo zainteresowani otrzymaniem powyższych zniżek, ale dokonali ju
ę w podanych terminach wpłacić brakujące kwoty odliczaj

zapłacone składki (za wrzesień i/lub październik). 

w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto Rady Rodziców
ńsku 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 

nego rodzaju wydarzeń organizowanych dla uczniów szkoły.

 

Rada Rodziców Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda 

dki w roku szkolnym 2019/2020 
cznie za pierwsze dziecko oraz 25 zł za drugie i kolejne 

 wpłaty za cały semestr z góry do dnia 15 listopada (I semestr) i do 
zwolniony z jednej składki 

, czyli wpłaca 200 zł za pierwsze dziecko oraz 100 zł za drugie i kolejne 

 wpłaty za cały rok z góry do dnia 15 listopada. Wówczas 
czyli wpłaca 400 zł za pierwsze 

żek, ale dokonali już wpłat 
ące kwoty odliczając już 

w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto Rady Rodziców 

ą ędzy innymi na zakup 
instrumentów, nagrody dla uczniów, dofinansowanie warsztatów, finansowanie 

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


