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KILKA SŁÓW OD REDAKCJI… 
 

 

Drodzy czytelnicy! 

 

Za nami czas świąt i kolędowania. W tym roku nie było 

tradycyjnego koncertu kolęd, czy spektaklu muzycznego. 

Kolędowaliśmy w gronie rodzinnym przy fachowym, zdalnym 

wsparciu nayszych nauczycieli.  

Wciąż działamy na odległość – tworzymy filmy, gramy na 

instrumentach, komponujemy, czytamy i piszemy o muzyce, 

rozmawiamy za pomocą komunikatorów internetowych o naszych 

pasjach i marzeniach. Swoje osiągnięcia prezentujemy w sieci i 

podczas lekcji zdalnych. 

Jest to kolejny numer będący kontynuacją zmagań 

pandemicznych. Zachęcamy więc do lektury ósmego numeru naszej 

gazetki. Jak widać pomysłów nam nie brakuje. 

W tym numerze opowiemy krótko o możliwościach muzykowania 

w sieci, o naszych osiągnięciach konkurskowych oraz zaprezentujemu 

naszą twórczość artystyczną. Odsyłamy na facebook naszej szkoły 

oraz kanał youtube.  

 

Zapraszamy do lektury! 

 

 

 

Samorząd Uczniowski 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego  



 

 

KOLĘDUJMY WSZYSCY WRAZ 

BO JUŻ NA TO WIELKI CZAS 

KOLĘDUMY TRA LA LA 

I SZYKUJMY CO SIĘ DA… 

 

Cyt. 

Skaldowie „Będzie Kolęda” 1968 

 

  

No i szykowaliśmy co się da! Nie da się koncertować 

na żywo – to poradziliśmy sobie w inny sposób. Kolędowaliśmy 

zdalnie, a potem nagraliśmy naszą pracę, a przy pomocy 

nauczycieli i programów do montażu filmów powstały kolędowe 

prezentacje. W ten sposób dzielimy się rozmaitymi 

i ciekawymi opracowaniami muzyki bożonarodzeniowej 

i piosenek świątecznych.  

 

Poniżej przedstawiamy taki mały katalog prezentacji, 

który może być przewodnikiem w Waszych podróżach 

po kanale youtube szkoły.  

  



 

 

 

 
Klasa I 

 „Święty Mikołaj” i „Śnieżna piosenka”  

 
 

Klasa II  

„Każdy może zostać Świętym Mikołajem” 

 
 

Klasa III 

Etiuda ruchowa „Magiczny zegar” 

 
 

 

Klasa III 

„Cicha noc” 

 
 

Klasa II i IV 

„Pasterze mili” 

 
 

Klasa I 

„Pójdźmy wszyscy do stajenki” 

 

 

 

ZDALNE KOLĘDOWANIE 



Oliwia i Rafał Lewczuk z Tatą 

 „Do szopy hej pasterze” 

 
 

Klasa II 

„Z narodzenia Pana” 

 

Klasa V i VI 

„Życzenia noworoczne” 

 
 

Maksymilian Szeląg we własnej aranżacji 

rytmicznej do ulubionej piosenki świątecznej 

 

 

 

  



 

 

 
 

Nie tylko kolędujemy, ale także podziwiamy pracę innych. 

Od lat działa przy szkole Miejska Orkiestra Kameralna pod 

batutą Wenantego Macieja Domagały uświetniając koncertami 

życie kulturalne miasta Mińsk Mazowiecki. W orkiestrze grają 

absolwenci naszej szkoły.  

 

W reżimie sanitarnym muzycy pracują nadal, a wykonane 

przez Miejską Orkiestrę Kameralną Kolędy zostały nagrane 

i zarejestrowane. Zapraszamy do oglądania i słuchania. Poniżej 

przedstawiamy krótki przewodnik. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

„Kolęda Nie w Betlejem” 

 

 

 

 

 

 

 

„Kolęda Maryi” 

 

 

 

„Kolęda dla nieobecnych” 

 

 

 

 

 

 

 

„Wiązanka kolęd” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„KOLĘDA ON-LINE”  

MIEJSKA ORKIESTRA KAMERALNA 



 

 
 

 

Kolędujemy w gronie rodzinnym. Dzielimy się 

umiejętnością gry z najbliższymi. Wspólnie śpiewamy i gramy 

tworząc rodzinne zespoły kameralne w blasku 

bożonarodzeniowych światełek choinkowych. Wiemy, że nasz 

śpiew i gra rozbrzmiewają też w domach naszych kolegów 

i koleżanek z Miejskiej Szkoły Artystycznej. 

 

Wśród nas mamy muzykujące wspólnie rodzeństwa. 

Właśnie o nich chcemy Wam opowiedzieć w kilku słowach. Ich 

grę doceniono na konkursach.  

 

 

A Oto Oni: 

Felicyta, Felicjan i Benedykt Sokołowscy 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

RODZINA SOKOŁOWSKICH – „KOLĘDOWO-KONKURSOWO” 

 

Okres kolędowania 

zwykle pełen był prób 

i występów na szkolnych 

audycjach, koncertach 

i spotkaniach opłatkowych. 

Tym razem nasi uczniowie 

szlifowali świąteczny 

repertuar w domu. Felicyta 

i Felicjan Sokołowscy wzięli 

też udział w kilku konkursach 

kolędowych online 

w kategoriach solistów lub 

jako zespół „Szczęśliwe 

Dzieciaki”, który tworzą od dwóch lat wraz ze starszym bratem. Benedykt - ubiegłoroczny 

absolwent klasy gitary naszej szkoły, uczy się teraz w klasie oboju 

ZPSM II st. im. F. Chopina w Warszawie.  

 

Efektem pracy ostatnich 

miesięcy są otrzymane nagrody: 

Złota Nutka dla Benka 

(za tradycyjną kolędę katalońską 

„El Noi de la Mare” na gitarze) 

oraz Srebrna Nutka 

dla „Szczęśliwych Dzieciaków” 

(za angielską kolędę „God Rest Ye 

Merry Gentlemen” w dętym 

składzie Fela – flet, Felek – 

klarnet, Benek – obój) 

na przeprowadzonym przez 

SUKCESY KOLĘDOWE NASZYCH 

UCZNIÓW I ABSOLWENTA 



 

Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach Świąteczno-Noworocznym przeglądzie 

Instrumentalistów - Pasje i Talenty 2021, a także Wyróżnienie dla Feli w wokalnym VIII 

Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek „Gloria” tego samego organizatora za kolędę 

„Cóż to za Dziecię słodko śpi”. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

W poprzednim numerze trzymaliśmy przysłowiowe kciuki 

za Mariannę Szczepanik, która oczekiwała na wyniki konkursu. 

Z radością przekazujemy wiadomość o otrzymaniu tytułu 

LAUREATA, który jest najwyższym regulaminowym 

osiągnięciem. O sukcecie piszemy poniżej. Zapraszamy do 

lektury. 

 

Jak wiemy z poprzedniego numeru „Akolady” - Marianna 

przygotowała i wysłała nagranie swojego wykonania programu 

konkursowego pod koniec listopada, a z początkiem grudnia 

zostały ogłoszone wyniki. 

 

GRATULACJE!!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SKRZYPKÓW, 

ALTOWIOLISTÓW, WIOLONCZELISTÓ I KONTRABASISTÓW 

 

 

Ogromne gratulacje dla Marianny 

Szczepanik – uczennicy klasy skrzypiec 

Pani Urszuli Chrulskiej za wzięcie udziału 

i reprezentowanie naszej szkoły 

w V Ogólnopolskim Konkursie dla 

skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów 

i kontrabasistów organizowanym w ramach 

festiwalu FORTE przez impresariat 

muzyczny Jan Romanowski, do którego 

przystąpiło 327 artystów z całej Polski. 

 

Konkurs był nietypowy, gdyż on-line, 

co było kolejnym wyzwaniem dla młodej 

artystki. Nagranie utworu trzeba było 

wysłać do końca listopada 2020 r. 

a oficjalne wyniki zostały ogłoszone 

6 grudnia. 

 

 

Marysia  zdobyła najwyższe regulaminowe osiągnięcie, czyli tytuł LAUREATA.  

W kategorii, której startowała, czyli klasa 3 i 4 I stopnia, wzięło udział 56 uczestników. 

 

GRATULUJEMY! 

 

FESTIWAL „FORTE” 



Marianna przy akompaniamencie Pana Piotra Szczepanika wykonała utwór: 

Alberto Curci – Czardasz 

 

To nie jedyne osiągnięcie Marianny, które zyskało uznanie. Sukces jest wielki, ale też 

praca jaką wykonała nasza koleżanka jest ogromna. Oto kilka dyplomów, kursów i nagród, 

które świadczą o wielkim talencie i ogromnej pasji Marianny, jaką jest gra na skrzypcach. 

 

 

  



 

 

 

SĄ WŚRÓD NAS KOMPOZYTORZY I POECI… 

 

Jest czasem tak, że jeszcze nie jesteśmy pewni, czy to 

co napiszemy spodoba się innym. Nie sztuka jednak napisać 

i schować do szuflady. Prawdziwą sztuką jest umiejętność 

dzielenia się z innymi. Tak więc tradycją stało się, że na 

łamach naszej „Akolady” dzielimy się swoimi kompozycjami, 

osiągnięciami literackimi, malarskimi i innymi pomysłami.  

 

Możemy się pochwalić całkiem pokaźnym dorobkiem 

uczniowskim. Pora zatem na kolejne propozycje naszej 

twórczości. 

 

Zapraszamy do naszego kącika twórczości uczniowskiej. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Damian Kurek – uczeń klasy II cyklu czteroletniego w klasie altówki 

Pana Piotra Grabowicza. Gra również na fortepianie i gitarze oraz w zespole. 

Improwizuje w wolnym czasie, doskonali swoje umiejętności w nutowych 

programach komputerowych. Z pasją wypowiada się na tematy barwy w muzyce, 

poszukuje ciekawych brzmień harmonicznych. Już w poprzednim numerze 

Akolady wydaliśmy kompozycję gitarową. Tym razem zainspirowany muzyką 

Fryderyka Chopina Damian skomponował „Alternatywny walc a-moll” 

 

Małgosia Krzyżewska – absolwentka naszej szkoły. Chociaż szkołę ukończyła 

kilka lat temu jej życie silnie związane jest z muzyką. Śpiewa w zespole 

młodzieżowym i komponuje muzykę do własnych tekstów. 

 

Kinga Żelazowska – uczennica klasy I naszej szkoły – bardzo lubi rysować. 

Zainspirowana muzyką Antonio Vivaldiego, a konkretnie jego „Koncertem 

skrzypcowym - Zima” z cyklu „Cztery Pory Roku” narysowała: 

 

SĄ WŚRÓD NAS KOMPOZYTORZY I NIE 

TYLKO… 



 

Małgosia Krzyżewska 

„Duch Zimowych Świąt” 

 

Czuć już duch zimowych świąt 

Wszędzie reklamy i banery świecą wkoło 

Witryny sklepów przyciągają wzrok 

Jodłowe drzewka tysiącem świateł płoną 

 

Wśród tych błyskotek my spędzamy czas 

Szukając ciągle rodzinnego spokoju 

Gdzie to uczucie zagubione w nas? 

Gdzie ta istota świątecznego nastroju? 

 

Prawdziwe szczęście nie zna terminu 

Najlepszy prezent tym od serca jest 

A od tysiąca lampek na choince 

Ważniejszy człowiek co zapalił je 

 

I chociaż, może dziać się źle 

I nawet jeśli nadzieję stracić możesz 

Pamiętaj zawsze nowe jutro jest 

I w nowym roku ktoś bliski ci pomoże 

 

Prawdziwe szczęście nie zna terminu 

Najlepszy prezent tym od serca jest 

A od tysiąca lampek na choince 

Ważniejszy człowiek co zapalił je 

Dla Ciebie… 





 

 



 

 

 

 

 

Interpretację barwno-ruchową utworu pt. "Improwizorka", kompozycji gitarowej Damiana 

Kurka (zapis nutowy – w poprzednim numerze „Akolady”) możemy oglądać na kanale 

youtube naszej szkoły. 

 

Interpretacja pokazuje piękno ludzkiego gestu wyciągniętej ręki - gestu, który w dzisiejszej 

rzeczywistości nabrał wręcz nierealnego wymiaru. Interpretacja kieruje naszą uwagę 

w stronę potrzeby bliskości drugiego człowieka. Resztę niech dopowiada sam obraz i 

dźwięk. Zachęcamy do obejrzenia tej interpretacji ruchowej, do której uczniowie 

zaangażowani w zdalny projekt zaprosili swoich domowników.  
 

 

  

INTERPRETUJEMY RUCHOWO UTWORY 

NASZYCH KOLEGÓW I KOLEŻANEK 



 

 

 

 

 

 

Krzyżówka 1 

HASŁO: OŚWIECENIE 

1. MOZART, 2. RADOŚCI, 3. JOWISZOWA, 4.SCHILLER, 5. BEETHOVEN, 

6. FUNKCYJNA, 7. FIDELIO, 8. HAYDN, 9. LACRIMOSA, 10. HEILIGENSTADT 

 

Krzyżówka 2 

HASŁO: PAPA HAYDN 

1. PAPAGENO, 2. SONATA, 3. PORPORA, 4. CODA, 5. ROHRAU, 6.MOZART, 

7. REPRYZA, 8. LONDYN, 9. SERENADA 

 

Krzyżówka 3 

HASŁO: SYMFONIA 

1. SALZBURG, 2. HAYDN, 3. MOZART, 4. FORMA, 5. SONATOWE, 6. RONDO, 

7. REQUIEM, 8. WARIACJE 

  

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ  

ZAWARTYCH W NR 7 



 

Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do 

współpracy w tworzeniu kolejnych numerów 

gazetki samorządu uczniowskiego. 

 

A w następnym numerze planujemy wydanie 

bajek muzycznych, wierszy oraz opowieści 

pisanych przez uczniów naszej szkoły. 

 

Będzie to prawdziwie bajkowy numer!!! 

 
 

 

 

Redakcja w składzie :  

 

Redaktorzy: 

Anna Mazaj 

Samorząd Uczniowski 

 

Ewa Szymańska-Kopcińska – opiekun redakcji  



 

 
 

Ty także możesz być twórcą „Akolady”! 

Możesz sprawić, że nasza gazetka stanie się 

ciekawsza i nabierze nowych barw. Skontaktuj 

się z nami. Czekamy na Wasze zdjęcia, listy, 

prace., które umieścimy w następnych 

numerach kwartalnika! 

 

Pomysły i prace możesz przesłać na adres:  

redakcjaakolada@gmail.com 
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NA KOLEJNE WYDANIE „AKOLADY” ZAPRASZAMY JUŻ ZA 3 MIESIĄCE 
  !   


