
 

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. 

Jest to numer inny od pozostałych - nie ma w nim opisu 
koncertów, audycji, występów artystycznych, ponieważ pandemia 

zamknęła na trzy miesiące naszą piękną salę koncertową, aulę i sale 
lekcyjne, w których tak fantastycznie się grało. W tym numerze 
dzielimy się z Wami naszymi doświadczeniami nauki zdalnej 

oraz opowiemy o muzykowaniu w sieci.  

Podobnie jak w poprzednim numerze - szukamy nowych rejonów 
działalności dziennikarskiej - bo słowo jest tym medium, które daje 

możliwość uwiecznienia naszych przeżyć, emocji i wzruszeń 
wywołanych dźwiękami muzyki. Jest więc tutaj miejsce na prezentację 
artykułów pedagoga z zaprzyjaźnionej szkoły muzycznej w Dąbrowie 

Górniczej a także  na krótkie wypowiedzi pisemne uczniów naszej 
szkoły. 

 Z radością znajdujemy wśród naszych uczniów młodych 
kompozytorów i plastyków, których twórczość prezentujemy w tym 

numerze. 

Dziękujemy za każdą inicjatywę 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  



 
UCZYMY SIĘ… 
SŁUCHAMY… 
OBSERWUJEMY… 
 
 Każdy z uczniów naszej szkoły nie tylko gra na 
instrumencie, ale uczestniczy w zajęciach zbiorowych 
teorii muzyki. Na lekcjach grupowych po
dotyczące muzyki - 
obserwować. Niejednokrotnie sami piszemy o muzyce, a to nie 
lada wyzwanie! 
Małgorzata Baraniuk 
ze Śląska zaprosiła naszą społeczn
się z jej artykułami, których t
do nauczycieli. Chociaż dla nas 
język, to staramy się zrozumieć każde słowo i termin.
 Zapraszamy do poznania sylwetki autorki oraz jej 
spojrzenia na "perce
w muzyce". Ilustracje do utworów muzyki programowej 
wykonali uczniowie naszej szkoły

  

 

Każdy z uczniów naszej szkoły nie tylko gra na 
instrumencie, ale uczestniczy w zajęciach zbiorowych 
teorii muzyki. Na lekcjach grupowych poznajemy zagadnienia 

 ogólnie: uczymy się słuchać, uczymy się 
obserwować. Niejednokrotnie sami piszemy o muzyce, a to nie 

Małgorzata Baraniuk – pedagog z zaprzyjaźnionej szkoły 
Śląska zaprosiła naszą społeczność szkolną d

jej artykułami, których treść skierowana jest głównie 
nauczycieli. Chociaż dla nas - uczniów - trudny jest to 

język, to staramy się zrozumieć każde słowo i termin.
Zapraszamy do poznania sylwetki autorki oraz jej 

spojrzenia na "percepcję sztuki" i pojęcie "programowości 
muzyce". Ilustracje do utworów muzyki programowej 

wykonali uczniowie naszej szkoły. 

Każdy z uczniów naszej szkoły nie tylko gra na 
instrumencie, ale uczestniczy w zajęciach zbiorowych - tzw. 
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gog z zaprzyjaźnionej szkoły 
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reść skierowana jest głównie 
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język, to staramy się zrozumieć każde słowo i termin. 
Zapraszamy do poznania sylwetki autorki oraz jej 

pcję sztuki" i pojęcie "programowości 
muzyce". Ilustracje do utworów muzyki programowej 



 

 

 

 

 

 

NOTKA BIOGRAFICZNA
 

 Małgorzata Baraniuk, ur. 06 marca 1988 roku w Jastrz
gry na fortepianie, dyrygent, akompaniator, organizator wydarze
kulturalnych. Stypendystka J. M. Re
im. K. Szymanowskiego w Katowicach dla najlepszych
2010/2011 oraz 2011/2012. Studia z dyrygentury uko
Aleksandry Paszek
warsztatach i seminariach. Praktyk
zespoły wokalno
zdobywała równie

W roku 2012 ukończyła studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskieg
w Katowicach,  na Kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalno
muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno 
muzyczne. 

W roku 2011 ukończyła studia licencjackie na Kierunku Instrumentalistyka, spe
instrumentalna – fortepian w klasie profesor Moniki Sikorskiej
konferencjach naukowych, warsztatach i seminariach 
Naukowej Studentów z cyklu Muzyka w zwierciadle czasu
w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w
muzyki rozrywkowej”. 

Obecnie jest nauczycielem mianowany i pracuje w Zespole Szkół Muzy
Dąbrowie Górniczej na stanowisku nauczyciela gry na fortepianie. 
uczniów do konkursów pianistycznych, na których niektórzy uczniowie zdobywaj
Organizuje popisy i koncerty. W ramach wymiany do
akordeonu w Dąbrowie Górniczej dzieli si
podnosi swoje kwalifikacje i zdobywa nowe do
organizowanych m.in.  przez CEA. W 2013 r. pełniła funkcj
Szkole Muzycznej I st. w Katowicach. 

Obok muzyki fascynuje ją równie
wpływ muzyki na rozwój muzyczny dz
na procesy kształcenia. Poprzez liczny udział w kursach, warsztatach, lekcjach 
mistrzowskich, stale poszerza metody pracy pozwalaj
rozwoju dziecka. 

ZDALNE SPOTKANIE 
Z MAŁGORZAT
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zata Baraniuk, ur. 06 marca 1988 roku w Jastrz
gry na fortepianie, dyrygent, akompaniator, organizator wydarze
kulturalnych. Stypendystka J. M. Rektora Akademii Muzycznej 

Szymanowskiego w Katowicach dla najlepszych
2010/2011 oraz 2011/2012. Studia z dyrygentury ukoń
Aleksandry Paszek-Trefon. Podczas studiów brała udział w lic

seminariach. Praktykę dyrygencką zdobywała na studiach prowadz
oły wokalno-instrumentalne oraz zespoły wokalne. Wiedz

zdobywała również jako chórzystka poprzez udział w wielu koncertach.

ńczyła studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskieg
kacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalno

muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno - instrumentalnych oraz przedmioty teoretyczno 

czyła studia licencjackie na Kierunku Instrumentalistyka, spe
fortepian w klasie profesor Moniki Sikorskiej-Wojtachy. Ponadto brała udział w licznych 

konferencjach naukowych, warsztatach i seminariach dla nauczycieli. Była prelegentem na  Konferencji 
zyka w zwierciadle czasu, organizowanej przez zakład Edukacji Muzycznej 

im. K. Szymanowskiego w Katowicach, wygłaszając referat na temat: „

Obecnie jest nauczycielem mianowany i pracuje w Zespole Szkół Muzy
browie Górniczej na stanowisku nauczyciela gry na fortepianie. W ramach swojej pracy przygotowuje 

uczniów do konkursów pianistycznych, na których niektórzy uczniowie zdobywają
ramach wymiany doświadczeń z nauczycielami 

browie Górniczej dzieli się wiedzą zdobytą na licznych kursach i warsztatach. Na
podnosi swoje kwalifikacje i zdobywa nowe doświadczenia pedagogiczne poprzez udział w
organizowanych m.in.  przez CEA. W 2013 r. pełniła funkcję dyrygenta w Państwowej Ogólnokształc
Szkole Muzycznej I st. w Katowicach.  

ą również psychologia i pedagogika, w szczególno
rozwój muzyczny dziecka i  wszelkie uwarunkowania mające wpływ 

na procesy kształcenia. Poprzez liczny udział w kursach, warsztatach, lekcjach 
rza metody pracy pozwalające na wspieranie prawidłowego  

ZDALNE SPOTKANIE 
MAŁGORZATĄ BARANIUK

zata Baraniuk, ur. 06 marca 1988 roku w Jastrzębiu Zdroju, nauczyciel 
gry na fortepianie, dyrygent, akompaniator, organizator wydarzeń muzyczno - 

ktora Akademii Muzycznej 
Szymanowskiego w Katowicach dla najlepszych studentów w latach 

2010/2011 oraz 2011/2012. Studia z dyrygentury ukończyła w klasie profesor 
Trefon. Podczas studiów brała udział w licznych koncertach, 

 zdobywała na studiach prowadząc 
instrumentalne oraz zespoły wokalne. Wiedzę i doświadczenie 
 jako chórzystka poprzez udział w wielu koncertach. 

czyła studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego 
kacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność: Edukacja 

instrumentalnych oraz przedmioty teoretyczno - 

czyła studia licencjackie na Kierunku Instrumentalistyka, specjalność: pedagogika 
Wojtachy. Ponadto brała udział w licznych 

nauczycieli. Była prelegentem na  Konferencji 
, organizowanej przez zakład Edukacji Muzycznej 

ąc referat na temat: „Obliczy 

Obecnie jest nauczycielem mianowany i pracuje w Zespole Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w 
ramach swojej pracy przygotowuje 

uczniów do konkursów pianistycznych, na których niektórzy uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia. 
 z nauczycielami Sekcji fortepianu i 

znych kursach i warsztatach. Na bieżąco 
a pedagogiczne poprzez udział w szkoleniach 

ństwowej Ogólnokształcącej 

w szczególności 
ące wpływ 

na procesy kształcenia. Poprzez liczny udział w kursach, warsztatach, lekcjach 
wspieranie prawidłowego  

ZDALNE SPOTKANIE 
BARANIUK 



TERMINOLOGICZNE UJ

 
Percepcja (z łac. perceptio) oznacza „ujmowanie, postrzeganie, u

zjawisk”1. Jest ona podstawowym ogniwe
mowy i uczenia się. Charakterystyczną
przez receptory.  

Terminem percepcja posługuje si
i psychologią muzyki, muzykoterapią
„zagadnienie percepcji odnosi się do fizjologii słyszenia, procesów poz
i muzycznym przetwarzaniu syntaktycznym w mózgu”
rozumianej jako zbiór dźwięków o okre
sukcesywnie w określonych odstępach czasowych odniesiono zwłaszcza do dwóch aspektów tego procesu: 
podmiotowego i przedmiotowego. W ten sposób ukazano zale
a właściwościami materiału muzycznego i czynnikami poznawczo

Według K. Daneckiej-Szopowej percepcja „jest organizacj
wieloraką czynnością, nastawioną na przedmioty, procesy, zdarzenia”
ważne znaczenie przybiera percepcja interpersonalna. Zło
1) widzeniu przedmiotów ( a nie zbiorów punktów),
2) holistycznym ujmowaniu – „wszystko albo nic”,
3) stałości spostrzegania – wytworzenie si
4) wybiórczości – wpływ nastawienia lub silnej potrzeby na spostrzeganie,
5) elastyczności – regularny, czarno-biały

Złożoność spostrzegania przedstawia
same obiekty. Podobnie jest w muzyce. Jedni widz
wnętrzu, innym potrzebna jest słuchowa obecno
wzrokowcami, jednakże coraz częściej u
we współczesnym świecie, odrywa narz
i wartościowania.  

„W toku spostrzegania wykształcaj
-nastawienie, 
-oczekiwanie, 
-schematy poznawcze, 
-antycypacja, 
-reiterpretacja”6. 
Wymienione czynniki stanowią

historyczne, czasy w jakich żył dany kompozytor, styl w którym pisał, sprawiamy, 
jest właściwy. Wówczas w pełni mo
informacje o dziele, kompozytorze itp. wprowadzaj
wymagając transcendencji, by przenieść
w percepcji muzyki jest świat duchowy człowieka. Bowiem muzyka na ten 
Dramatyczność i tragiczność człowie

                                                           
1 J. Wierszyłowski, Psychologia muzyki. PWN, Warszawa 1979, s
2 A. Adamski, Percepcja muzyki, jej wymiar w sztuce i psychologii kwantowej
3 Ibidem, s. 41. 
4 K. Danecka-Szopowa, Od muzyki do etyki. 
s. 87. 
5 K. Danecka-Szopowa, Od muzyki do etyki. 
s. 87. 
6 Ibidem, s. 88. 

 

TERMINOLOGICZNE UJĘCIE ZJAWISKA PERCEPCJI

Percepcja (z łac. perceptio) oznacza „ujmowanie, postrzeganie, uświadamianie sobie postrzeganych 
. Jest ona podstawowym ogniwem naszych procesów poznawczych, obok my

. Charakterystyczną cechą jest odbieranie zewnętrznych bodźców oddziałuj

Terminem percepcja posługuje się wielu muzyków, osób związanych z pedagogik
 muzyki, muzykoterapią. Pojęcie to jest stosowane wieloznacznie. Według A. Adamskiego 

ę do fizjologii słyszenia, procesów poznawczych, relacji w j
muzycznym przetwarzaniu syntaktycznym w mózgu”2. Jak autor pisze dalej: „złoż

ęków o określonej wysokości, głośności, brzmią
ępach czasowych odniesiono zwłaszcza do dwóch aspektów tego procesu: 

owego i przedmiotowego. W ten sposób ukazano zależność pomiędzy jako
ciami materiału muzycznego i czynnikami poznawczo-osobowościowymi słuchacza”

Szopowej percepcja „jest organizacją pola sensorycznego. Je
ą na przedmioty, procesy, zdarzenia”4. W kontaktach mi

ne znaczenie przybiera percepcja interpersonalna. Złożoność w spostrzeganiu przejawia si
1) widzeniu przedmiotów ( a nie zbiorów punktów), 

„wszystko albo nic”, 
wytworzenie się wzorca, 

wpływ nastawienia lub silnej potrzeby na spostrzeganie, 
biały5.  

 spostrzegania przedstawia nam, w jaki sposób każdy z nas z osobna mo
same obiekty. Podobnie jest w muzyce. Jedni widzą dźwięki, akordy, jednocześ

trzu, innym potrzebna jest słuchowa obecność dźwięku, by określić co to za akord. Wi
ęściej uświadamiamy sobie jak wielkie znaczenie dla nas, ludzi 

wiecie, odrywa narząd słuchu. Percepcja prowadzi do rozumienia muzyki, os

kształcają się modele percepcyjne wpływające na dalsze spostrzeganie:

Wymienione czynniki stanowią podstawę do percypowania muzyki. Dodatkowo, znaj
żył dany kompozytor, styl w którym pisał, sprawiamy, 

ciwy. Wówczas w pełni możemy rozumieć dzieło i poprawnie je interpretowa
informacje o dziele, kompozytorze itp. wprowadzają nas w świat muzyki, pozwalaj

c transcendencji, by przenieść się w czasie i wczuć w styl danego twórcy.  Wa
wiat duchowy człowieka. Bowiem muzyka na ten świat oddziałuje najsilniej. 
ść człowieka znakomicie wyrażona zostaje właśnie przez muzyk

PWN, Warszawa 1979, s. 225. 
Percepcja muzyki, jej wymiar w sztuce i psychologii kwantowej. Compal, Bielsko-Biała 2

. Muzykalność człowieka. Muzykalność świata. PWM, Kraków 

. Muzykalność człowieka. Muzykalność świata. PWM, Kraków 

CIE ZJAWISKA PERCEPCJI 

świadamianie sobie postrzeganych 
m naszych procesów poznawczych, obok myślenia, pamięci, 

źców oddziałujących na nas 

ązanych z pedagogiką muzyczną 
cie to jest stosowane wieloznacznie. Według A. Adamskiego 

nawczych, relacji w językowym 
. Jak autor pisze dalej: „złożoność percepcji muzyki, 

ci, brzmiących jednocześnie, bądź 
pach czasowych odniesiono zwłaszcza do dwóch aspektów tego procesu: 

ędzy jakością spostrzegania 
ściowymi słuchacza”3. 

 pola sensorycznego. Jest złożoną, 
. W kontaktach międzyludzkich 

 w spostrzeganiu przejawia się w: 

dy z nas z osobna może postrzegać te 
ki, akordy, jednocześnie słysząc we własnym 

 co to za akord. Większość ludzi jest 
wiadamiamy sobie jak wielkie znaczenie dla nas, ludzi żyjących 

d słuchu. Percepcja prowadzi do rozumienia muzyki, osądzania jej 

ące na dalsze spostrzeganie: 

 do percypowania muzyki. Dodatkowo, znając tło 
ył dany kompozytor, styl w którym pisał, sprawiamy, że odbiór danej muzyki 

 dzieło i poprawnie je interpretować. Uzyskane 
wiat muzyki, pozwalają przekroczyć granicę, 

nego twórcy.  Ważnym aspektem 
wiat duchowy człowieka. Bowiem muzyka na ten świat oddziałuje najsilniej. 

śnie przez muzykę. Przytaczając 

Biała 2008,  s. 41. 

PWM, Kraków – Warszawa 2000, 

PWM, Kraków – Warszawa 2000, 



 

słowa K. Daneckiej-Szopowej „świat d
w napięciach i rozluźnieniach”7. 

doświadczeń, jest ciekawe i chce ksz
pozwalające na dalszą stymulacje procesu percepcji. 

K. Leidecker podkreśla, że „percepcj
i znaczenia dla słuchacza”9. Istnieją dwie ko
Szymańska „jedna z nich przypisuje muzyce znaczenie desygnacyjne (koncepcja referencjalna), druga za
autonomiczne (koncepcja absolutystyczna). Nie wykluczaj
muzyki zawiera się w tym, na co ona wskazuje, a wi
pozamuzycznych. Może być ono potwierdzone przez tytuł, program, 
w odczuciach słuchaczy”10. Cytując dalej za A. Jordan
tłumaczy się przez nią samą, bez konieczno
dźwiękowe w utworze pozostają ze sob
nie są przypadkowe, lecz przyporządkowane regułom narzuconym przez kompozytora”

Podsumowując różne myśli na temat percepcji muzyki, chciałam zwróci
zjawiska jakim jest śpiew, który dzię
kształci poprawną intonację, prowadzi do rozwoju my
muzycznego. Ważną rolę odgrywa równie
tj. śpiewanie melodii i granie np. akompaniamentu na fortepi
tylko słuch muzyczny, wyobraźnię, poczucie tonalne ale tak
w nuty na zapis śpiewnej melodii i ruchow
melodyczny zaczyna rozwijać się w momencie, kiedy „wra
B. Tiepłow wyróżnia dwa stadia rozwoju słuchu melodycznego. Pie
i odtwarzaniu konturu melodii „kierunek ruchu, kolejno
stadium rozwoju przechodzą wszyscy ludzie. Drugie stadium „charakteryzuje rozpoznawanie i odtwarzanie 
stosunków interwałowych między dźwię
z poczuciem wysokości, w procesie spostrzegania melodii. Ale ani słuch wysoko

                                                           
7 Ibidem, s. 136. 
8 A. Adamski, Percepcja muzyki, jej wymiar w sztuce i psychologii kwantowej
9
 K. Leidecker, Elementarna muzyka dnia powszedniego

10 A. Jordan-Szymańska, Percepcja muzyki. [W:] M. Manturzewska, H. Kotarska (red.), 
muzyki. WSiP Warszawa 1990, s. 129; cyt. za A. Adamski, op. Cit. s.25. 
11 A. Adamski, Percepcja muzyki, jej wymiar w sztuce i psychologii kwantowej
12 B. Kamińska, Kompetencje wokalne dzieci i młodzie
13 B. Kamińska, Kompetencje wokalne dzieci i młodzie

Modest Musorgski - "Noc na Łysej Górze"

świat dźwięków i świat duchowy nie są heterogeniczne: jest to płyni

Podążając za wypowiedzi
A. Adamskiego „percepcja d
jest z określoną skalą muzyczn
do ich wysokości w sposób bezwzgl
możliwe dla osób, które posiadaj
słuch absolutny. Jednak wi
percypuje muzykę zapami
odległości pomiędzy d
interwały” 8 . Dla tych osób wa
uwarunkowania podmiotowe słu
z dojrzewaniem i rozwojem psychicznym 
dziecka, które nabywa zdolno
i syntezy oraz spostrzegania, odczuwania oraz 
bardziej zróżnicowanych stanów emocjona
zmienia się jego podejś
miejsce od 13 roku ż
szkolnym. Muzyka nie jest ju
zabawą, lecz pewnym zadaniem. W tym okresie 
dziecko chce się uczy

, jest ciekawe i chce kształtować swoje umiejętności, dlatego ważne s
 stymulacje procesu percepcji.  

ś że „percepcję muzyki możemy omawiać na poziomie spostrzegania sensu 
ą dwie koncepcje ujmowania znaczenia w muzyce. Jak podaje A. Jordan

ska „jedna z nich przypisuje muzyce znaczenie desygnacyjne (koncepcja referencjalna), druga za
autonomiczne (koncepcja absolutystyczna). Nie wykluczają się one wzajemnie. Znaczenie desygnacy

 w tym, na co ona wskazuje, a więc w uczuciach, nastrojach, zdarzeniach czy zjawiskach 
ć ono potwierdzone przez tytuł, program, tekst słowny czy te

ąc dalej za A. Jordan-Szymańską „(…)znaczenie autonomiczne muzyki 
ą, bez konieczności odwoływania się do zjawisk pozamuzycznych. Elementy 
ą ze sobą w pewnych relacjach, pełnią określone funkcje, a ich poł
ądkowane regułom narzuconym przez kompozytora”
śli na temat percepcji muzyki, chciałam zwróci

piew, który dzięki systematyczności ćwiczenia i śpiewania tematów muzycznych 
ę, prowadzi do rozwoju myślenia muzycznego, a przede wszystkim słuchu 

 odgrywa również granie na instrumencie. Jeśli obie czynno
piewanie melodii i granie np. akompaniamentu na fortepianie, będziemy w ten sposób kształtowa

ź ę, poczucie tonalne ale także koordynację wzrokow
piewnej melodii i ruchową – akompaniując jednocześnie na instrumencie. Słuch 

ć ę w momencie, kiedy „wrażenia wysokości stają
nia dwa stadia rozwoju słuchu melodycznego. Pierwszy polega na rozpoznawaniu 

odtwarzaniu konturu melodii „kierunek ruchu, kolejność wznoszenia i opadania 
ą wszyscy ludzie. Drugie stadium „charakteryzuje rozpoznawanie i odtwarzanie 
ędzy dźwiękami na bazie poczucia tonalnego”, które rozwija si

ie spostrzegania melodii. Ale ani słuch wysoko

Percepcja muzyki, jej wymiar w sztuce i psychologii kwantowej. Compal, Bielsko-Biała 2008, 
Elementarna muzyka dnia powszedniego. Szkoła Specjalna 1991, nr 4, s. 203; cyt. za A. Adamski, op. cit. s. 25.

. [W:] M. Manturzewska, H. Kotarska (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii 
. WSiP Warszawa 1990, s. 129; cyt. za A. Adamski, op. Cit. s.25.  

jej wymiar w sztuce i psychologii kwantowej. Compal, Bielsko-Biała 2008, s. 25
Kompetencje wokalne dzieci i młodzieży – ich poziom, rozwój i uwarunkowania. AMFC, Warszawa 1997, s. 61.
Kompetencje wokalne dzieci i młodzieży – ich poziom, rozwój i uwarunkowania. AMFC, Warszawa 1997, s. 61.

"Noc na Łysej Górze" 

rogeniczne: jest to płynięcie 

ąż ąc za wypowiedzią 
Adamskiego „percepcja dźwięków związana 

ą skalą muzyczną. Odwołanie się 
ści w sposób bezwzględny jest 

liwe dla osób, które posiadają tak zwany 
słuch absolutny. Jednak większość ludzi 

ę zapamiętując relacje 
ędzy dźwiękami, to znaczy 

. Dla tych osób ważne będą 
uwarunkowania podmiotowe słuchacza. Wraz 

dojrzewaniem i rozwojem psychicznym 
e nabywa zdolności do analizy 

syntezy oraz spostrzegania, odczuwania oraz 
nicowanych stanów emocjonalnych, 

 jego podejście do muzyki. Ma to 
miejsce od 13 roku życia, a więc w okresie 
szkolnym. Muzyka nie jest już w tym czasie 

, lecz pewnym zadaniem. W tym okresie 
ę uczyć, nabywać nowych 
żne są zabiegi dydaktyczne 

poziomie spostrzegania sensu 
ncepcje ujmowania znaczenia w muzyce. Jak podaje A. Jordan-

ska „jedna z nich przypisuje muzyce znaczenie desygnacyjne (koncepcja referencjalna), druga zaś 
 one wzajemnie. Znaczenie desygnacyjne 

c w uczuciach, nastrojach, zdarzeniach czy zjawiskach 
tekst słowny czy też zgodność 

 „(…)znaczenie autonomiczne muzyki 
 do zjawisk pozamuzycznych. Elementy 

ślone funkcje, a ich połączenia 
dkowane regułom narzuconym przez kompozytora”11. 
li na temat percepcji muzyki, chciałam zwrócić uwagę na ważność 

śpiewania tematów muzycznych 
lenia muzycznego, a przede wszystkim słuchu 

li obie czynności połączymy ze sobą 
dziemy w ten sposób kształtować nie 

wzrokową  - jeśli spoglądamy 
śnie na instrumencie. Słuch 

ści stają się coraz ostrzejsze”12. 
rwszy polega na rozpoznawaniu 

 wznoszenia i opadania melodii”13. Przez to 
 wszyscy ludzie. Drugie stadium „charakteryzuje rozpoznawanie i odtwarzanie 

kami na bazie poczucia tonalnego”, które rozwija się u dzieci wraz 
ie spostrzegania melodii. Ale ani słuch wysokościowy, ani poczucie 

Biała 2008,  s. 23. 
yt. za A. Adamski, op. cit. s. 25. 

Wybrane zagadnienia z psychologii 

Biała 2008, s. 25-26. 
. AMFC, Warszawa 1997, s. 61. 
. AMFC, Warszawa 1997, s. 61. 



Paul Ducas - "Uczeń czarnoksiężnika"

tonalne nie wystarczają do poprawnego odtwarzania melodii. B. Tiepłow „wyró
słuchu melodycznego – zdolność do muzycznych wyobra
operowania muzycznymi wyobraż
reproduktywnym słuchu melodycznego”

poznawczych i procesów związanych z funkcjonowaniem tych struktur”
zjawisko „uogólnionym wyobrażeniem słuchowym. W wyniku do
pojęcia brzmieniowe w zakresie metrorytmiki i melodyki”
wysokościowego. Zauważył „wysoką
podstawowej i średnim błędem jej wokalizacji”
głosem zależy od zdolności do różnicowania wysoko
intonowania głosem poprawia progi róż
(aktywności wokalnej) do procesu róż
także próby rozwinięcia słuchu wysokoś
się głosem do danej wysokości dźwię
Leontiew nazwał „aktem narodzin wyobra
B. Tiepłowa bardzo ważne znaczenie w 
twierdzić, że „niski poziom zdolnoś
śpiewaniu”22 , a nie brakiem podstawowych zdolno
muzycznych. Podsumowując należy zauwa
ze zdolnością różnicowania wysokoś
słuchem i pamięcią muzyczną” 23. Powodem złej intonacji w 
Gdy opanujemy motorykę wokalną i w naszym 
do rozwoju pamięci muzycznej, a tak
wysokościowy oraz pamięć tonalna bę ą
  

                                                           
14 Ibidem, s. 61. 
15 Ibidem, s. 61. 
16 Ibidem, s. 61. 
17 Ibidem, s. 61. 
18 Ibidem, s. 61. 
19 Ibidem, s. 62. 
20 Ibidem, s. 62. 
21 B. Kamińska, Kompetencje wokalne dzieci i młodzie
22 Ibidem, s. 62. 
23 Ibidem, s. 62. 

"Uczeń czarnoksiężnika" 

 do poprawnego odtwarzania melodii. B. Tiepłow „wyróżnia jeszcze jeden składnik 
ść do muzycznych wyobrażeń słuchowych, a wła

operowania muzycznymi wyobrażeniami słuchowymi” 14 . Zdolność tę
reproduktywnym słuchu melodycznego”15. 

W trakcie kształcenia mo
wewnętrzny (zdolność do wyobra
Wyobrażenia słuchowe odnoszą się
dźwięku oraz do strony rytmicznej.  Dzi
słuchu wewnętrznego poprzez 
wyobrażenia muzyczne. Dlatego im wi
śpiewamy, tym szybciej pracujemy nad rozwojem 
poprawnej intonacji. Zatem jak s
„słuchanie muzyki i śpiewanie od najwcze
życia sprzyja rozwojowi słuchu wysoko
i poczucia tonalnego, ale słuch wysoko
dla większości ludzi nie jest powodem ewentualnej 

niedokładności intonacyjnej” 16

że o poprawnej intonacji w śpiewie decyduje audiacja, 
która „obejmuje całokształt brzmieniowych struktur 

ązanych z funkcjonowaniem tych struktur”17. B. Tiepłow nazywa podobne 
żeniem słuchowym. W wyniku doświadczeń w słuchaniu dziecko wytwarza 

cia brzmieniowe w zakresie metrorytmiki i melodyki”18. Loentiew zwrócił uwag
ył „wysoką korelację między wielkością progów wyodr
ędem jej wokalizacji”19. Pojawiło się pytanie: „Czy dokładno

żnicowania wysokości dźwięku, czy odwrotnie 
intonowania głosem poprawia progi różnicowania wysokości dźwięku”20. Wykazał

ci wokalnej) do procesu różnicowania dźwięków obniża próg różnicowania wysoko
cia słuchu wysokościowego u osób „głuchych tonalnie”. Praca polegała na dostrajaniu 

źwięku, kolejno badany intonował głosem dźwięk po jego ustaniu. Etap ten 
Leontiew nazwał „aktem narodzin wyobrażania sobie wysokości dźwięku” 21

ne znaczenie w śpiewie. Śpiewanie bowiem rozwija motoryk
e „niski poziom zdolności różnicowania dźwięków jest rezultatem ubogich do

, a nie brakiem podstawowych zdolności sensorycznych czy percepcyjnych zdolno
ą ży zauważyć, że „poprawna intonacja w śpiewie idzie zazwyczaj w parze 

nicowania wysokości dźwięków i zdolnością dostrzegania zmian w melodii, czyli ze 
. Powodem złej intonacji w śpiewie jest brak doś
ą i w naszym życiu śpiew będzie na pierwszym miejscu, przyczynimy si

ci muzycznej, a także nabierzemy wprawy w różnicowaniu d
 tonalna będą funkcjonowały poprawnie. 

Kompetencje wokalne dzieci i młodzieży – ich poziom, rozwój i uwarunkowania. AMFC, Warszawa 1997, s. 61.

 do poprawnego odtwarzania melodii. B. Tiepłow „wyróżnia jeszcze jeden składnik 
 słuchowych, a właściwie do dowolnego 

ść tę nazywa „składnikiem 

W trakcie kształcenia można rozwijać słuch 
ść do wyobrażeń słuchowych). 

enia słuchowe odnoszą się do wysokości i barwy 
ku oraz do strony rytmicznej.  Dzięki kształtowaniu 

trznego poprzez śpiew wzmacniamy 
enia muzyczne. Dlatego im więcej i częściej 

piewamy, tym szybciej pracujemy nad rozwojem 
poprawnej intonacji. Zatem jak sądzi B. Kamińska 

śpiewanie od najwcześniejszych lat 
zwojowi słuchu wysokościowego 
ego, ale słuch wysokościowy 

ci ludzi nie jest powodem ewentualnej 
16 . E. Gordon twierdzi, 
śpiewie decyduje audiacja, 

która „obejmuje całokształt brzmieniowych struktur 
. B. Tiepłow nazywa podobne 
ń w słuchaniu dziecko wytwarza 

. Loentiew zwrócił uwagę na rozwijanie słuchu 
 progów wyodrębniania częstotliwości 

 pytanie: „Czy dokładność intonowania 
ku, czy odwrotnie – zdolność do dokładnego 

. Wykazał on, że włączenie śpiewu 
żnicowania wysokości. Podjął 

ciowego u osób „głuchych tonalnie”. Praca polegała na dostrajaniu 
źwięk po jego ustaniu. Etap ten 

21 . Etap ten ma według 
piewanie bowiem rozwija motorykę wokalną. Zaczęto 

ków jest rezultatem ubogich doświadczeń w 
ci sensorycznych czy percepcyjnych zdolności 

śpiewie idzie zazwyczaj w parze 
 dostrzegania zmian w melodii, czyli ze 

piewie jest brak doświadczenia w śpiewaniu. 
dzie na pierwszym miejscu, przyczynimy się 

nicowaniu dźwięków, zatem słuch 

. AMFC, Warszawa 1997, s. 61. 



 

KILKA SŁÓW NA TEMAT MUZYKI PROGRAMOWEJ 
I POZBAWIONEJ PROGRAMU

muzyki programowej był Ludwig van Beethoven. Jako pierwszy opatrzył tytułem ka
VI Symfonii nazywanej też programowo 
II. Scena nad strumykiem, III. Wesołe spotkanie wie
burzy. Jest wiele utworów posiadają
rozumieniu muzyki” 25. Jest rodzajem wst
się pewne wyobrażenia tego, co za chwil
Często sam kompozytor nadaje tytuł dziełom.  Jednak
danym dziełom. Weźmy jedną z symfonii J. Haydna np. Symfonia g 
„Kura”, lecz nie wykazuje żadnych zwią
muzyki. Związany jest ze skojarzeniami motywów muzycznych z okre
partia oboju imituje „gdakanie” kury, stą

Są też i takie utwory, które nie zostały wydane z tytułem jak np. Etiuda Ges 
zwana „motylkową” z uwagi na swój charakter i le
utwory zawierające ukryty program pozamuzyczny. Taki zabieg zastosował m.in. R. Schumann 
B-dur. Pierwotnie poszczególnym częś
wydaniem zrezygnował z nich, pozostawiaj
Wiosenna.   
  

                                                           
24

http://pl.wikipedia.org/wiki/Utw%C3%B3r_programowy, dostęp: 
25Zofia Burowska, Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole, 
 

Modest Musorgski - Taniec kurcząt w skorupkach

 
ILKA SŁÓW NA TEMAT MUZYKI PROGRAMOWEJ 

POZBAWIONEJ PROGRAMU 

Muzyka programowa zawiera tre
pozamuzyczne, wyra
muzycznymi24 . Mogą
przeżycia, doznania lub my
Treści te mogą posłu
napisania danego dzieła przez kompozytora. 
Zadaniem ich jest pobud
słuchacza i wykonawcy utworu muzycznego 
oraz „ubranie” w odpowiednie skojarzenia. 
Całe dzieło powinno odzwierciedla
Tematy zazwyczaj mają
często pojawia się w nich na
dźwiękowe. 

Apogeum rozwoju muzyki 
programowej przypada na I połow
(Romantyzm),  jednakż
widoczne już w Klasycyzmie.  Prekursorem 

muzyki programowej był Ludwig van Beethoven. Jako pierwszy opatrzył tytułem ka
 programowo - Pastoralną: I. Obudzenie pogodnych uczu

Wesołe spotkanie wieśniaków, IV. Burza, V. Pogodne odczucia po przebytej 
. Jest wiele utworów posiadających tytuły literackie. Tytuł utworu ma du

. Jest rodzajem wstępu, pełni funkcję narratora. Znając tytuł, w naszym umy
enia tego, co za chwilę nastąpi. Możemy wyobrazić sobie nastrój i charakter utworu. 

sto sam kompozytor nadaje tytuł dziełom.  Jednakże zdarza się i tak, że to słuchacze nadaj
symfonii J. Haydna np. Symfonia g - moll „Kura

żadnych związków z muzyką programową. Tytuł został nadany przez odb
skojarzeniami motywów muzycznych z określonymi sy

partia oboju imituje „gdakanie” kury, stąd skojarzenia publiczności i ów tytuł. 
 i takie utwory, które nie zostały wydane z tytułem jak np. Etiuda Ges 

” z uwagi na swój charakter i lekkość. W literaturze muzycznej pojawiaj
ce ukryty program pozamuzyczny. Taki zabieg zastosował m.in. R. Schumann 

. Pierwotnie poszczególnym częściom symfonii kompozytor nadał tytuły pór roku, jednak
niem zrezygnował z nich, pozostawiając jedynie określenia temp wykonawczych i ogólny tytuł 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Utw%C3%B3r_programowy, dostęp: 10.07.2020 r. godz. 21:00. 

Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole, WSiP, Warszawa 1980, s.55. 

Taniec kurcząt w skorupkach 

ILKA SŁÓW NA TEMAT MUZYKI PROGRAMOWEJ 

Muzyka programowa zawiera treści 
pozamuzyczne, wyrażone środkami 

. Mogą to być wiersz, obraz, 
ycia, doznania lub myśli kompozytora. 

ą posłużyć za inspirację do 
napisania danego dzieła przez kompozytora. 
Zadaniem ich jest pobudzenie wyobraźni 

wykonawcy utworu muzycznego 
oraz „ubranie” w odpowiednie skojarzenia. 

e dzieło powinno odzwierciedlać fabułę. 
Tematy zazwyczaj mają charakter ilustracyjny, 

sto pojawia się w nich naśladownictwo 

Apogeum rozwoju muzyki 
programowej przypada na I połowę wieku XIX 
(Romantyzm),  jednakże pierwsze zalążki były 

ż w Klasycyzmie.  Prekursorem 
muzyki programowej był Ludwig van Beethoven. Jako pierwszy opatrzył tytułem każdą  z pięciu części 

Obudzenie pogodnych uczuć po przybyciu na wieś, 
Pogodne odczucia po przebytej 

cych tytuły literackie. Tytuł utworu ma duże znaczenie, „sprzyja 
ąc tytuł, w naszym umyśle rodzą 

ć sobie nastrój i charakter utworu. 
że to słuchacze nadają tytuły 
Kura” nr 83. Posiada ona tytuł 

. Tytuł został nadany przez odbiorców 
lonymi sytuacjami. W drugiej części 

 i takie utwory, które nie zostały wydane z tytułem jak np. Etiuda Ges - dur op. 25 F. Chopina 
. W literaturze muzycznej pojawiają się również 

ce ukryty program pozamuzyczny. Taki zabieg zastosował m.in. R. Schumann I Symfonii 
ciom symfonii kompozytor nadał tytuły pór roku, jednakże przed 

lenia temp wykonawczych i ogólny tytuł - 



SŁUCHANIE MUZYKI I SZTUKA ODTWÓRCZA
 
Zadaniem szkoły muzycznej jest rozwini

spostrzegawczości, koncentracji, zdolno
aby nastąpił pełny rozwój jego wrażliwo
o jak najlepsze wykonanie prezentowanego przykładu i omawianie muzyki.  Prócz jako
ogromne znaczenie ma sprzęt, na którym odtwarzana jest muzyka. Niestety szkoły dysponuj
która nie ułatwia rozwijania wrażliwoś
sprzęt ma fabrycznie ograniczone pasmo basów? Do pełnego prze
posiadanie sprawnych narządów zmysłów, potrzebne s
predyspozycje psychofizyczne, odpowiednia atmosfera i wła
dzieci będziemy mogli kształtować tylko przez kontakt z muzyk
rozumiemy jakieś dzieło sztuki, tym pełniej 
sztuki wielkiej, to tym goręcej ukochać

Kolejną formą poznawania muzyki jest 
widzenia pedagogiki jest bardzo cenna. Tworzenie muzyki p
słuchania muzyki i wzbogaca o warto
pozwala dziecku dziesięcio lub dwunastoletniemu na kontakt z prawdziwymi dziełami sztuki, wobec 
których może ono mieć zupełnie taką
jak człowiek dorosły ”27. Zgadzam się
10 czy 12 letnie, ale i te najmłodsze, które cho
nie reagują. 

Warto zaznaczyć, że muzyka posługuj
przekazywania przeżyć bez pomocy słów i  ma wymiar ponadczaso
od zarania dziejów. 
 Każdy skomponowany ut
właściwości,  której współdziała wiele elementów. Kompozytor tworzy utwór, natomiast wykonawca 
odtwarzając - powinien go współtworzy
informacji dotyczących danego kompozytora czy dzieła, by lepiej zrozu
z nami podzielić. Możliwości dziecię
utworu może być wiele. 

R. Gloton i C. Clero porównują
z nich jest taki sam, pozostaje pod wpływem tych samych praw. „Twórczo
równoznaczna z nagłymi narodzinami z niczego, nie mo
Twórczość stanowi rezultat pracy ukrytej, skomplikowanej, cz
podobnie jak wyobraźnia artysty pracuje na materiałach zdobytych z rzeczywisto
organizuje, porządkuje i przekształca z my
świata”28. Mówiąc o twórczości dziecka mam na my
z nut. Chodzi głównie o interpretację utworu, gdy
tylko jako akt tworzenia, kreowania dzieł, nowych warto
dzieła. Dzieło muzyczne swoje istnienie, swój byt zawdzi
zależna od wykonawcy, jego intuicji oraz twórczej interpretacji dzieł
odnosi się do twórcy, jak i odtwórcy muzyki”
co sama twórczość. 

                                                           
26

M.Wallis: Przeżycie i wartość, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1965, s.73.
27

E.Souriau: Wpływ muzyki na rozwój psychiczny dziecka 
28Zofia Burowska, Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole, 
29

Ibidem. s. 29. 
30

Zofia Burowska, Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole, 

 
SŁUCHANIE MUZYKI I SZTUKA ODTWÓRCZA

daniem szkoły muzycznej jest rozwinięcie u dziecka - ucznia słuchu muzycznego, 
ci, koncentracji, zdolności do analizy i syntezy i przekazanie wiadomo

pił pełny rozwój jego wrażliwości estetycznej.  Aby sprostać temu zadaniu, powinni
jak najlepsze wykonanie prezentowanego przykładu i omawianie muzyki.  Prócz jako

ęt, na którym odtwarzana jest muzyka. Niestety szkoły dysponuj
żliwości estetycznej dziecka. Bo jak omówić np. temat  wiolonczel, je

t ma fabrycznie ograniczone pasmo basów? Do pełnego przeżycia estetycznego nie wystarczy wi
ądów zmysłów, potrzebne są też wrażliwość emocjonalna, od

predyspozycje psychofizyczne, odpowiednia atmosfera i właściwe nastawienie psychiczne. Smak muzyczny 
ć tylko przez kontakt z muzyką przez duże M, poniewa

 dzieło sztuki, tym pełniej możemy je przeżyć i tym lepiej ocenić
cej ukochać” 26. 

 poznawania muzyki jest tworzenie jej. Ta forma aktywnoś
widzenia pedagogiki jest bardzo cenna. Tworzenie muzyki przygotowuje dzieci tak
słuchania muzyki i wzbogaca o wartości estetyczne. „(…) Muzyka jest jedyną

cio lub dwunastoletniemu na kontakt z prawdziwymi dziełami sztuki, wobec 
upełnie taką samą postawę i takie same przeżycia umysłowe i emocjonalne 

. Zgadzam się z tym zdaniem, jednakże uważam, że wpływa ona nie tylko na dzieci 
czy 12 letnie, ale i te najmłodsze, które choć nie potrafią jeszcze określać swoich prze

że muzyka posługując się własnym językiem, językiem emocji, ma moc 
 bez pomocy słów i  ma wymiar ponadczasowy. Towarzyszyła człowiekowi 

dy skomponowany utwór, jest organizacją dźwięków, posiada
której współdziała wiele elementów. Kompozytor tworzy utwór, natomiast wykonawca 
powinien go współtworzyć. By uprościć sobie zadanie i naukę utworu, szukamy niezb

cych danego kompozytora czy dzieła, by lepiej zrozumieć muzyk
ści dziecięcej wyobraźni są nieograniczone. Zatem i interpretacji tego samego 

R. Gloton i C. Clero porównują twórczość dziecka do twórczości artysty. Proces tworzenia u obu 
nich jest taki sam, pozostaje pod wpływem tych samych praw. „Twórczość

równoznaczna z nagłymi narodzinami z niczego, nie można bowiem wydobywa
stanowi rezultat pracy ukrytej, skomplikowanej, często nieświadomej. Wyobra

nia artysty pracuje na materiałach zdobytych z rzeczywisto
dkuje i przekształca z myślą o realizacji własnego projektu, o ekspresji wewn

ści dziecka mam na myśli jego indywidualny sposób odbioru i odczytu muzyki 
z nut. Chodzi głównie o interpretację utworu, gdyż „muzyczna aktywność twórcza mo

tworzenia, kreowania dzieł, nowych wartości artystycznych, lecz tak
dzieła. Dzieło muzyczne swoje istnienie, swój byt zawdzięcza wykonaniu”29. Jako

na od wykonawcy, jego intuicji oraz twórczej interpretacji dzieła. „Pojęcie artysty 
 do twórcy, jak i odtwórcy muzyki”30. Dlatego sztuka odtwórcza ma równie wa

 

Wydawnictwo Literackie, Kraków 1965, s.73. 

Wpływ muzyki na rozwój psychiczny dziecka W: Wychowanie przez sztukę,  PZWS, Warszawa 1965, s.234.

Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole, WSiP, Warszawa 1980, s.27. 

Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole, WSiP, Warszawa 1980, s. 29. 

SŁUCHANIE MUZYKI I SZTUKA ODTWÓRCZA 

ucznia słuchu muzycznego, 
ci do analizy i syntezy i przekazanie wiadomości w taki sposób, 

u zadaniu, powinniśmy zadbać 
jak najlepsze wykonanie prezentowanego przykładu i omawianie muzyki.  Prócz jakości nagrania, 

t, na którym odtwarzana jest muzyka. Niestety szkoły dysponują aparaturą, 
ć np. temat  wiolonczel, jeżeli 

ycia estetycznego nie wystarczy więc 
ść emocjonalna, odpowiednie 

ciwe nastawienie psychiczne. Smak muzyczny 
że M, ponieważ „im doskonalej 

 i tym lepiej ocenić. Jeśli zaś jest to dzieło 

tworzenie jej. Ta forma aktywności dziecięcej z punktu 
rzygotowuje dzieci także do aktywnego 

ci estetyczne. „(…) Muzyka jest jedyną dziedziną sztuki, która 
cio lub dwunastoletniemu na kontakt z prawdziwymi dziełami sztuki, wobec 

ycia umysłowe i emocjonalne 
ływa ona nie tylko na dzieci 
woich przeżyć, ale żywo na 

zykiem, językiem emocji, ma moc 
wy. Towarzyszyła człowiekowi 

ęków, posiadających określone 
której współdziała wiele elementów. Kompozytor tworzy utwór, natomiast wykonawca 

ę utworu, szukamy niezbędnych 
ć muzykę, którą chciał się 

 nieograniczone. Zatem i interpretacji tego samego 

tysty. Proces tworzenia u obu 
nich jest taki sam, pozostaje pod wpływem tych samych praw. „Twórczość spontaniczna nie jest 

na bowiem wydobywać czegoś z niczego. 
świadomej. Wyobraźnia dziecka, 

nia artysty pracuje na materiałach zdobytych z rzeczywistości zewnętrznej, którą 
go projektu, o ekspresji wewnętrznego 

li jego indywidualny sposób odbioru i odczytu muzyki 
ść twórcza może być pojmowana nie 

ci artystycznych, lecz także jako interpretacja 
. Jakość wykonania będzie 

ęcie artysty - muzyka jednakowo 
za ma równie ważne znaczenie 

PZWS, Warszawa 1965, s.234. 



 

 
WSPOMINAMY… 
TĘSKNIMY… 
 
 Za chwilę podzielimy się z Wami naszymi doświadczeniami 
z nauki zdalnej. Zanim jednak nastąpiło zamknięcie szkół 
jeszcze w marcu miały miejsce warsztaty "W
oraz odbywały się tradycyjne lekcje.
 
Gdy patrzymy na zdjęcia,
to ożywają wspomnienia
jak to na wspólnych zajęciach
spełniały się nasze marzenia.
 
Teraz też marzymy - 
 
by bawić się, świat poznawać,
by grać na pięknej scenie
by uczyć się realnie i śmiać
to nasze aktualne marzenie
 

  

 

Za chwilę podzielimy się z Wami naszymi doświadczeniami 
Zanim jednak nastąpiło zamknięcie szkół 

marcu miały miejsce warsztaty "Wygrać z tremą" 
oraz odbywały się tradycyjne lekcje. 

Gdy patrzymy na zdjęcia, 
to ożywają wspomnienia 
jak to na wspólnych zajęciach 
spełniały się nasze marzenia. 

 ale trochę inaczej: 

by bawić się, świat poznawać, 
by grać na pięknej scenie 

i śmiać 
marzenie 

Za chwilę podzielimy się z Wami naszymi doświadczeniami 
Zanim jednak nastąpiło zamknięcie szkół 

marcu miały miejsce warsztaty "Wygrać z tremą" 



 

 

 

WARSZTATY "WY
 

w przezwyciężeniu stresu na scenie podczas szkolnych uroczysto
doświadczył w czasie koncertu jak z nerwów sztywniej
możemy sobie z tym poradzić
i relaksacyjnych przydaje się w nabraniu pewno

 Ponieważ obydwie panie ucz
warsztaty skierowane były w szczególno
uczniów klas instrumentów dę
trąbki, fletu, saksofonu, puzonu, klarnetu techniki 
oddechowe przydają się także w czasie 
Dziękujemy pani Marcie Sosiń
Kierzkowskiej za to spotkanie. 

  

DWA WSPOMNIENIA SPRZED PANDEMII

 

WARSZTATY "WYGRAĆ Z TREMĄ"

 2 marca jeszcze nie 
spodziewaliśmy si
fantastyczne spotkania
z nauczycielami nie b
odbywały już do ko
radości uczestniczyli
w warsztatach prowadzonych przed 
panią Beatę Kierzkowsk
Martę Sosińską
pedagogów 
w szczególności miały pomóc nam 

eniu stresu na scenie podczas szkolnych uroczystości. Chyba ka
wiadczył w czasie koncertu jak z nerwów sztywnieją palce, stajemy si
emy sobie z tym poradzić. Okazuje się, że stosowanie technik oddechowych 

ę w nabraniu pewności siebie na scenie i nie tylko.

 obydwie panie uczą gry na flecie - to 
warsztaty skierowane były w szczególności do 
uczniów klas instrumentów dętych. Uczniom klas 

bki, fletu, saksofonu, puzonu, klarnetu techniki 
ę że w czasie ćwiczeń. 

kujemy pani Marcie Sosińskiej i pani Beacie 

DWA WSPOMNIENIA SPRZED PANDEMII

Ą"  

2 marca jeszcze nie 
śmy się, że takie 

fantastyczne spotkania 
nauczycielami nie będą się 

ż do końca roku. Pełni 
ci uczestniczyliśmy 

warsztatach prowadzonych przed 
ę Kierzkowską i panią 

ką. Pokazane przez 
ćwiczenia 

ści miały pomóc nam 
ści. Chyba każdy z nas 
stajemy się spięci i nie 

tosowanie technik oddechowych 
e na scenie i nie tylko. 

DWA WSPOMNIENIA SPRZED PANDEMII 



 

LEKCJA AUDYCJI 

klasie V kierunku ogólnoartystycznego opowiedział o instrumentach i zaprezentował ich 
brzmienie. Jedna z uczennic tej klasy podzieliła si
Zapraszamy do przeczytania tej relacji:

 "We wtorek ( 3.03.2020 ) odbyła si
lekcja z instrumentami perkusyjnymi. 
Mogliśmy tam zobaczyć instrumenty
podzielone na dwie grupy: idiofony 
i membranofony. Membranofony to grupa 
instrumentów, w których źródłem d
jest drgająca membrana, jedna z cz
instrumentu. Jej wibracja pobudzana jest 
zazwyczaj przez uderzenie pałką
to grupa instrumentów, w których 
wibratorem jest najczęściej cały instrument, 
dlatego instrumenty takie nazywane s
również samo dźwięcznymi. Tego dowiedzieli
instrumenty z tych grup takie jak: kotły, b
zestaw perkusyjny. Mogliśmy usłysze
sposób grania. Widzieliśmy też róż
a jeszcze inna do dzwonków. Na lekcji nauczyli
rzeczy o instrumentach perkusyjnych. Bardzo podobała mi si
poszłabym na inne takie lekcje."

 

 

  

 
EKCJA AUDYCJI "NA ŻYWO" 

 

 Żaden film nie odda w pełni nastroju wydarzenia 
kulturalnego tak dobrze jak naoczne do
i realne uczestnictwo w nim. Zawsze w pami
pozostaje nam bardziej koncert w którym 
uczestniczyliśmy, niż ten -
w telewizji, czy na youtube. Podobnie jest z lekcj
audycji muzycznych. Dlatego bardzo dzi
wspaniałą lekcję pokazową 
Graczykowi - nauczycielowi kla

klasie V kierunku ogólnoartystycznego opowiedział o instrumentach i zaprezentował ich 
brzmienie. Jedna z uczennic tej klasy podzieliła się z nami wrażeniami w formie pisemnej. 
Zapraszamy do przeczytania tej relacji: 

020 ) odbyła się 
lekcja z instrumentami perkusyjnymi. 

ć instrumenty 
upy: idiofony 

membranofony. Membranofony to grupa 
źródłem dźwięku 

ca membrana, jedna z części 
wibracja pobudzana jest 

zazwyczaj przez uderzenie pałką. Idiofony 
to grupa instrumentów, w których 

ciej cały instrument, 
dlatego instrumenty takie nazywane są 

cznymi. Tego dowiedzieliśmy się na lekcji. Zobaczyli
instrumenty z tych grup takie jak: kotły, bębny, dzwonki, klawesyn, marimba, wibrafon i cały 

śmy usłyszeć dźwięki i brzmienie instrumentów i ich budow
ż różne rodzaje pałek, inna była do kotłów inna do klawesynu 

a jeszcze inna do dzwonków. Na lekcji nauczyliśmy się wiele interesuj
rzeczy o instrumentach perkusyjnych. Bardzo podobała mi się ta lekcja i z wielk

" 

 

odda w pełni nastroju wydarzenia 
rze jak naoczne doświadczenie 

. Zawsze w pamięci 
ostaje nam bardziej koncert w którym 

- który oglądaliśmy 
telewizji, czy na youtube. Podobnie jest z lekcją 

. Dlatego bardzo dziękujemy za 
ą panu Mikołajowi 

nauczycielowi klasy perkusji, który 
klasie V kierunku ogólnoartystycznego opowiedział o instrumentach i zaprezentował ich 

żeniami w formie pisemnej. 

 na lekcji. Zobaczyliśmy też różne 
bny, dzwonki, klawesyn, marimba, wibrafon i cały 

ki i brzmienie instrumentów i ich budowę oraz 
kotłów inna do klawesynu 

 wiele interesujących, ciekawych 
ę ta lekcja i z wielką chęcią 

Amelia Skrabalak 



Zapraszamy do rozwiązania krzyżówek, które zredagowali uczniowie klasy V 

kierunku ogólnoartystycznego zainspirowani lekcją pokazową. Opisy haseł 

krzyżówkowych ułożyła Tosia Kurkiewicz na podstawie książki i lekcji pokazowej. 

Gratulujemy pomysłowości! 

 

Krzyżówka nr 1 
 

 
     1               

    2                

       3             

    4                

     5               

6                    

 7                   

      8              

       9             

 10                   

     11               

     12               

                    

 

1. Mały płaski bębenek z brzęczącymi na obręczy blaszkami 

2. W zestawie perkusyjnym może być "mały" lub "wielki" 

3. Instrument sztabkowy, dłuższy od ksylofonu 

4. Bęben używany w orkiestrach wojskowych (wystukuje rytm marszowy) 

5. Instrumentalista, który gra na zestawie 

6. Perkusyjny instrument klawiszowy 

7. wydobycie dźwięku za pomocą pałki 

8. Duży instrument perkusyjny - nazwą tą określamy też duże naczynie 

kuchenne 

9. Owinięte są nim pałeczki 

10. Instrument perkusyjny wydający wibrujące dźwięki 

11. Podobny do istrumentu: "tam-tam" 

12. Instrument perkusyjny złożony z drewnianych płytek 

 

  



 

Krzyżówka nr 2 
 

 

 

    1                

    2                

     3               

     4               

     5               

      6              

    7                

       8             

 

1. Drewniane lub okryte filcem 

2. Można ją zagrać na dzwonkach, ksylofonie, wibrafonie, marimbie 

3. Wydobywane są z instrumentu. Na instrumentach perkusyjnych mogą być o 

określonej lub nieokreślonej wysokości 

4. Instrument perkusyjny nazywany błędnie "cymbałkami" 

5. Haydn napisał słynny utwór pt: "....................... z uderzeniem w kocioł" 

6. Rodzaj pałeczek ("do zamiatania") 

7. Instrument wykorzystywany w orkiestrze, wygląda jak pionowe, metalowe 

rury 

8. Gra się go na bębnach 

 

 

 
 

ODPOWIEDZI PODAMY W KOLEJNYM NUMERZE AKOLADY!!! 
  



 
UCZYMY SIĘ… 
GRAMY… 
SPOTYKAMY SIĘ… 
BAWIMY SIĘ… 
ROZMAWIAMY… 
ŚPIEWAMY… 
RYSUJEMY… 
WYSTĘPUJEMY… 
 
 
a wszystko to za pomocą komputera, przy pomocy naszych 
nauczycieli. 
 
Oto kilka artykułów o naszych zdalnych zmaganiach:

  

 

a wszystko to za pomocą komputera, przy pomocy naszych 

Oto kilka artykułów o naszych zdalnych zmaganiach:

a wszystko to za pomocą komputera, przy pomocy naszych 

Oto kilka artykułów o naszych zdalnych zmaganiach: 



 

 

 

 

 

FORTEPIAN ZDALNIE 

 "Nauczanie on-line zaskoczyło niespodziewanie nas 
wszystkich. W dobie postępu technicznego musieliśmy 
dostosować odpowiednie metody, narzędzia i techniki 
do pracy z uczniem. Pomocny okazał się internet 
oraz aplikacje. Ja osobiście wybrałam aplikację 
Messenger oraz WhatsApp z kamerą do lekcji fortepianu. 
Moi uczniowie sprawnie dostosowali się do takiego trybu 
pracy. Większość uczniów zaskoczyło mnie pozytywnie 
nabywaniem samodzielności i odpowiedzialności podczas 
takiej pracy. I choć w szkołach ogólnokształcących 
przybyło pracy, zadań, lekcji to moi uczniowie 
informowali mnie, że jest więcej czasu na ćwiczenie na 
instrumencie. Cieszę się, że wszyscy uczniowie  zgłosili się 
na zajęcia i systematycznie pracowali ze mną podczas 
kwarantanny. Dziękuję rodzicom i moim uczniom za 
współpracę. Mogłam Was jeszcze lepiej poznać. Znam już 
Wasze domowe instrumenty. Poznałam też Wasze 
zwierzątka domowe, które czasami  towarzyszyły podczas 
naszych lekcji- pieski, świnki morskie." 

Joanna Nowik 

 

AUDYCJE MUZYCZNE ZDALNIE 

Maile, spotkania, linki, wiadomości i inne środki komunikacji sprawiły, że lekcje audycji 
muzycznych były interesujące i motywujące do samodzielnej pracy. Nauczyciele dzielili się 
z nami ciekawymi odkryciami w sieci. Okazało się, że jest bardzo dużo edukacyjnych 
filmów, porywających muzycznych wykonań, interaktywnych zadań. Lekcje podawane 
w różnej formie - blogu, zdalnego spotkania, maila - można było kilka razy odtworzyć 
w dogodnym czasie. Nauczyciele wykazali się też pomysłowością w sprawdzaniu nabytej 
wiedzy. Tworzyli testy internetowe, karty pracy i zachęcali do samodzielnego pisania 
o muzyce. 

  

NAUKA ZDALNA 



SKRZYPCE ZDALNIE 

 Uczniowie klasy Pani Urszuli Chrulskiej w
do nauki w klasie skrzypiec. Każ
muzycznym zaproszeniu swój głos. Pi
wykonywanych utworów zachęcają

 

 

ZDALNE ZAPROSZENIE DO NAUKI GRY 

nie zachęca do nauki, poznawania instrumentu jak wspólne muzykowanie z 
W naszej szkole często muzykujemy wspólnie i tego 
brakowało. Dziękujemy Panu Tomaszowi za pomysł prezentacji instrumentu i jego 
możliwości. Podczas oglądania 
możliwości wspólnego grania, to mamy nadziej
i zagramy z panem w duecie. 

  

 Czasami niemożliwe - staje si
z nauczycieli stanął przed wyzwaniem przekazania 
wiedzy i umiejętności zdalnie. Ka
nauczyć się ćwiczyć na instrumencie przed 
monitorem, a często też nagrywać
przekazywać za pośrednictwem internetu swojemu 
nauczycielowi. Niejednokrotnie dz
współpracy na odległość powstały wspaniałe filmy. 
Zamiast tradycyjnych koncertów i audycji 
osiągnięcia uczniów moż
multimedialnej prezentacji. 

Uczniowie klasy Pani Urszuli Chrulskiej w niekonwencjonalny sposób zapraszaj
ki w klasie skrzypiec. Każdy z uczniów ma w tym internetowym, a jednocze

niu swój głos. Piękne zdjęcia i uśmiechnięte twarze, przy d
ęcają do nauki w naszej szkole.  

ZDALNE ZAPROSZENIE DO NAUKI GRY NA GITARZE 

Zdalna prezen
sposób dotarcia 
do wię
odbiorców. Pan Tomasz 
Bereda 
w naszej szkole jest 
autorem filmu, w którym 
prezentuje mo
gitary i zaprasza do nauki 
w swojej klasie. Nic tak 

auki, poznawania instrumentu jak wspólne muzykowanie z 
sto muzykujemy wspólnie i tego nam w czasie kwarantanny bardzo 

kujemy Panu Tomaszowi za pomysł prezentacji instrumentu i jego 
 filmu możemy poczuć się trochę jak na lekcji i cho

ci wspólnego grania, to mamy nadzieję, że niebawem

staje się możliwe. Każdy 
ł przed wyzwaniem przekazania 
ci zdalnie. Każdy uczeń musiał 
ć na instrumencie przed 
ż nagrywać swoje osiągnięcia i 

rednictwem internetu swojemu 
nauczycielowi. Niejednokrotnie dzięki takiej 

ść powstały wspaniałe filmy. 
amiast tradycyjnych koncertów i audycji - 

czniów można zobaczyć na 

encjonalny sposób zapraszają 
dy z uczniów ma w tym internetowym, a jednocześnie 

ęte twarze, przy dźwiękach 

Zdalna prezentacja to też 
sposób dotarcia 

większego grona 
odbiorców. Pan Tomasz 
Bereda - nauczyciel gitary 
w naszej szkole jest 
autorem filmu, w którym 
prezentuje możliwości 
gitary i zaprasza do nauki 
w swojej klasie. Nic tak 

auki, poznawania instrumentu jak wspólne muzykowanie z pedagogiem. 
nam w czasie kwarantanny bardzo 

kujemy Panu Tomaszowi za pomysł prezentacji instrumentu i jego 
ę jak na lekcji i choć brakuje 

e niebawem wrócimy do szkoły 



 

RYTMIKA ZDALNIE 

Zachęcamy do obejrzenia 
na facebooku jeszcze jednego filmu, 
który pokazuje efekt współpracy 
na zdalnych lekcjach rytmiki 
pani Anity Wasilewskiej. Body 
Percussion, a właściwie ruchowa 
interpretacja utworu Edwarda Griega 
"W grocie króla gór" jest pełna 
energii, zgrania, porywa 

wykonawczo i emocjonalnie. Interpretacja wzbogacona jest dodatkowo multimedialnymi 
efektami. Porozumiewając się za pomocą platform komunikacyjnych i sprawnie posługując 
się narzędziami multimedialnymi można stworzyć wspaniałe zdalne koncerty i pokazy. 
Tęsknimy za tradycyjnymi lekcjami rytmiki, ale jak widzicie - nie nudziliśmy się na nich 
przed komputerem!!! 

 

KSZTAŁCENIE SŁUCHU ZDALNIE 

"Prowadzenie zajęć z kształcenia słuchu zdalnie 
było dla mnie ogromnym wyzwaniem. Musiałam 
zmierzyć się z techniką i takimi narzędziami, 
z którymi wcześniej nie miałam do czynienia. 
Zastanawiałam się, czy bardziej ja się uczę, czy 
moi uczniowie. Po jakimś czasie 
przyzwyczaiłam się do prowadzenia zajęć za 
pomocą internetu. Początkowo założyłam bloga 
- który do końca roku był narzędziem stałym we 
współpracy z uczniami. Później zaczęłam 
posługiwać się platformami komunikacyjnymi. 

Wspaniałym przeżyciem było dla mnie zobaczenie moich uczniów na monitorze komputera. 
Pomimo opóźnienia dźwięku, problemów ze słabym łączem udało mi się wypracować metody 
pracy, o których mogłabym opowiadać godzinami. Bardzo przydatnymi programami 
w prowadzeniu zajęć okazały się programy nutowe, które wspólnie z uczniami 
poznawaliśmy. Nagrywałam też dyktanda, ćwiczenia do śpiewania, filmiki z prezentacją 
nowego materiału. Praca, którą włożyłam, aby móc prowadzić zajęcia z kształcenia słuchu w 
czasie narodowej kwarantanny, przyda się i w nauce tradycyjnej - pozostanie na blogu 
edukacyjnym." 

 

Anna Mazaj 

  



 
PISZEMY O MUZYCE…
PISZEMY MUZYKĘ… 
 
Kompozytor – pisze muzykę
Krytyk muzyczny – pisze o muzyce
 
Czasem i my mamy wenę twórczą
jesteśmy już kompozytorami. Potrafimy też pisać o muzyce i 
naszych przeżyciach.  Poniżej przedstawiamy nasze utwory i 
artykuły. 
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Felicjan Sokołowski – ma 10 lat, uczy się gry na klarnecie i skrzypcach. Prezentujemy dwie 
Etiudy na skrzypce solo jego autorstwa 

 

 

SĄ WŚRÓD NAS KOMPOZYTORZY 



Julia Bachleda – ma 11 lat, uczy si

Lekarstwo na wszystkie smutki
 
1. Gdy coś pójdzie nie tak 
Lub problem masz 
Nie zadręczaj się 
I niech wracają żagle na maszt. 
 
2. Bo najlepszym lekarstwem 
Na Twój ból i strach 
Jest przyjaźń, która 
Zwycięży złość i pomoże Ci wstać
 
 

lat, uczy się gry na flecie. Prezentujemy piosenkę

Lekarstwo na wszystkie smutki 

 

e Ci wstać. 

3. Jeśli masz osobę 
Taką, jak my 
Osobę, która 
Zawsze pomoże Ci. 
 
4. To wiedz,  
Że zwyciężysz strach
I znów będzie  
Dobrze tak. 

 gry na flecie. Prezentujemy piosenkę jej autorstwa 

 

 

ysz strach 



 

 
 
 
Aktywność muzyczna daje nam uczniom i nauczycielom 
ogromną siłę. Mamy dla kogo grać, z kim dzielić się sztuką. 
Czas kwarantanny bardzo dob
aktywności brak. 
 
Zapraszamy do przeczytania kilku artykułów 
szkoły na temat: 
 
"Dlaczego warto być aktywnym muzykiem?" 

- krótkie wypracowanie na pod

Konstantego Ryszarda Domagały i własnych doświadczeń 

artystycznych 

 
  

 

Aktywność muzyczna daje nam uczniom i nauczycielom 
ogromną siłę. Mamy dla kogo grać, z kim dzielić się sztuką. 
Czas kwarantanny bardzo dobitnie pokazał jak bardzo nam tej 

Zapraszamy do przeczytania kilku artykułów 

"Dlaczego warto być aktywnym muzykiem?"  

krótkie wypracowanie na podstawie działalności 

Ryszarda Domagały i własnych doświadczeń 

Aktywność muzyczna daje nam uczniom i nauczycielom 
ogromną siłę. Mamy dla kogo grać, z kim dzielić się sztuką. 

itnie pokazał jak bardzo nam tej 

Zapraszamy do przeczytania kilku artykułów uczniów naszej 

 

stawie działalności 

Ryszarda Domagały i własnych doświadczeń 



 

 

 

 
"Muzyka daje radość! 
Każdy, kogo znam, lubi muzykę. W moim domu wszyscy grają lub śpiewają. Trio 
z rodzeństwem daje mi radość, a teraz każdego dnia mamy rodzinne śpiewanie na głosy, 
co pozwala łatwiej przetrwać kwarantannę. 
Przykład patrona szkoły pokazuje, że muzyka umożliwia podróżowanie. Radość dają też 
sukcesy uczniów, którym można przekazać miłość do muzyki. Ona pozwala działać nawet na 
emeryturze, a dobry nastrój przedłuża życie." 
 

Felicjan Sokołowski 
 
"Ponieważ można grać na instrumencie rodzinie, można popisywać się grając, można coś 
osiągnąć, można się rozwijać, jest się bardziej kreatywnym i wrażliwym na piękno dźwięku." 
 

Kamil Zadunajski 
 
"Bycie aktywnym muzykiem daje uznanie wielu osób. Na przykład Konstanty Ryszard 
Domagała został za swoją działalność uhonorowany wieloma odznaczeniami. Konstanty 
Ryszard Domagała cieszył się szacunkiem wielu osób, propagował sztukę i wspierał 
działalności związane z muzyką. 
Mi śpiewanie daje satysfakcję i wielką przyjemność. Muzyka może wzruszać, bawić 
i podtrzymywać na duchu." 
 

Igor Księżopolski 
 
"Muzyka wzbogaca wyobraźnię, można poznać znanych kompozytorów, a co najważniejsze 
można nauczyć się dobrze grać na instrumencie i wyrażać poprzez granie swoje emocje." 
 

Dawid Ławrynowicz 
 
 
"Muzyka daje ludziom radość i poczucie piękna. Rozwija w nas poczucie rytmu, dodaje sił. 
Umacnia naszą pamięć dzięki częstym ćwiczeniom. Konstanty Ryszard Domagała całe życie 
był aktywnym muzykiem. Pozwoliło to rozwinąć się także jego uczniom." 
 

Hania Podbielska 
 
"Aktywnym muzykiem warto być, ponieważ podczas koncertów można zdobywać 
doświadczenie, poznawać wielu ciekawych ludzi, zwłaszcza muzyków. Częsty kontakt ze 
sceną to przede wszystkim spotkanie z publicznością, co daje aktywnemu muzykowi 
największą radość." 
 

Wiktoria Abramowska 

PISZEMY O MUZYCE 



 

"Konstanty Ryszard Domagała bez wątpienia był aktywnym muzykiem. Był założycielem 
ognisk muzycznych. Dzięki jego zaangażowaniu powstała Szkoła Muzyczna w Siedlcach 
oraz w Mińsku Mazowieckim, w której obecnie uczę się gry na skrzypcach. Swoją wiedzę 
i miłość do muzyki przekazywał jako nauczyciel przez 20 lat. Dzięki niemu nie zaginęła, 
a wręcz została rozpropagowana pieśń podlaska. Muzykę nie tylko uprawiał, ale i o niej 
pisał, był autorem między innymi takich prac: „Przez Podlaską Wieś” – opracowanie 
100 pieśni podlaskich jedno-, dwu- i trzygłosowych, „Zespół Pieśni i Tańca Podlasie” – 
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” – 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 nai 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. Jego aktywność 
muzyczna na wielu płaszczyznach przyniosła mu wiele nagród i wyróżnień. Moją 
aktywnością muzyczną jest granie na skrzypcach. Sprawia to wiele radości i satysfakcji mi 
i moim bliskim." 
 

 Blanka Juszczak 
 
 

 

 

 

 

zadanie 1: Fortepian 

zadanie 2: Wenanty Maciej Domagała 

zadanie 3a (kolejność): chórzystą, Siedlcach, 1939, Hakowski, w Siedlcach, 1947, Lublinie, 
organach, Konserwatorium 

zadanie 3b (kolejność): Siedlcach, Ministerstwo, Państwowe, Siedlcach, I, II, Zespół, 
Łosicach, Państwowa, Mińsku Mazowieckim, 1983 

zadanie 3c (kolejność): 1984, jury, akompaniatorem, pieśni, chóru, Zdrowie, Nad Stawami 

zadanie 4: a, b, b, b, c, b, b, c, c 
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PODZIĘKOWANIE ABSOLWENTKI 

Nasza absolwentka Aleksandra Kruszewska 
w podziękowaniu dla wszystkich uczniów 
oraz nauczycieli szkoły. 

Bardzo miło jest nam również 
poinformować, że Ola będzie kontynuowała 
naukę gry na flecie w Ogólnokształcącej 
Szkole Muzycznej II stopnia 
im. Z. Brzewskiego w Warszawie. 

 

 

 

PRZEMÓWIENIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 Szanowna Dyrekcjo, drodzy nauczyciele, pracownicy szkoły, kochani Rodzice, 
koleżanki i koledzy. W imieniu Samorządu Uczniowskiego witam wszystkich na dzisiejszym 
wręczeniu dyplomów. Jest to szczególny czas dla nas, ponieważ to nasz ostatni dzień w tej 
szkole. 

 Z całego serca pragnę podziękować pani Dyrektor, wszystkim nauczycielomi 
pracownikom szkoły. Dziękujemy, że przez całą edukację: przekazaliście nam wiedzę, 
opiekowaliście się nami i troszczyliście się o nas, dbaliście o nasze bezpieczeństwo, 
rozbudzaliście w nas ciekawość i otwartość na świat. Mamy nadzieję, że będziecie nas 
dobrze wspominać. Dziękujemy Wam za trud i serce jakie nam okazaliście. Podziękowania 
składam również naszym rodzicom za wszelką  pomoc i wsparcie. Po podziękowaniach 
nadszedł czas na pożegnanie. Choć odchodzimy stąd, to mamy nadzieję, że wspomnienie 
o nas pozostanie w murach tej szkoły jeszcze przez długie lata. My na pewno będziemy mile 
wspominać każdy moment nauki tutaj. Teraz, rozstając się, chcielibyśmy pożegnać 
wszystkich, którzy pomagali nam się rozwijać się. Żegnamy panią dyrektor Paulinę 
Rzewuską-Korycińską, która zawsze była pełna nowych pomysłów oraz  pana dyrektora 
Arkadiusza Mizdalskiego, który prowadzi sferę dydaktyczną szkoły, żegnamy także 
nauczycieli,  pracowników szkoły i naszych młodszych kolegów. 

 Kończąc chciałabym jeszcze raz w imieniu swoim i swoich kolegów podziękować 
wszystkim za wspólnie spędzone lata oraz życzyć wszystkim mile i bezpiecznie spędzonych 
wakacji. Od września niektórzy z Was drodzy absolwenci podejmą naukę w szkołach 
II stopnia. Życzę dalszych sukcesów  w życiu i edukacji.  

Klara Herrlein- Samorząd Uczniowski 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 



 

Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom
cudownych wakacji. Do zobaczenia w przyszłym 

Mamy nadzieję, 

że REALNIE, a nie ZDALNIE!!!
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Ty także możesz być twórcą 

Możesz sprawić, że nasza gazetka stanie
ciekawsza i nabierze
się z nami. Czekamy na

prace., które umieścimy w n
numerach kwartalnika!

 

Pomysły i prace możesz przesłać na adres: 

redakcjaakolada@gmail.com

 
 

 

 

Ty także możesz być twórcą „Akolady”!

z sprawić, że nasza gazetka stanie
ierze nowych barw. S

się z nami. Czekamy na Wasze zdjęcia, listy, 
, które umieścimy w następnych 

numerach kwartalnika! 

i prace możesz przesłać na adres: 

redakcjaakolada@gmail.com 
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Rada rodziców 

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

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 ora
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 sekretariaci
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim:

90 9226 0005 0000 1007 2000 0010

Składki wpłacone na Radę
instrumentów, nagrody dla uczniów, dofinansowanie warsztatów, fi
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 w 
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 pierwsze 

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, fi

nego rodzaju wydarzeń organizowanych dla uczniów szkoły.

 

Rada Rodziców Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda 

 składki w roku szkolnym 2019/2020 w 
25 zł za drugie i kolejne dziecko. 

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

z 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 

e 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 
  !   


