


2/MARZEC/2022

2

Redakcja :
♫ Joanna Dąbrowska

♫ Małgorzata Kołodziejczyk

♫ Dorota Kozińska

♫ Roksana Goc

♫ Kornelia Jędrych

♫ Maja Zabawska

Zdjęcia :
♫ Ewelina Stępień



2/MARZEC/2022

3

 Oddajemy w Wasze ręce 2 numer naszej szkolnej gazetki Muzyczne Echo.  
Pierwszy nakład rozszedł się niczym przysłowiowe ciepłe bułeczki, przez co jest nam  
niezmiernie miło. Chcemy również zaznaczyć, iż gazetka została sfinansowana ze  
środków Rady Rodziców  i z tego tytułu składamy na ręce Pani  przewodniczącej Marii Goleni  
serdeczne podziękowania za pomoc oraz wsparcie dla naszej inicjatywy.
       

Zespół Redakcyjny

Drodzy Czytelnicy! 
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 Jesteś żywą legendą. Twój mózg nosi w sobie potencjał geniuszu. Pomyśl o najmą-
drzejszej osobie, którą znasz, i wiedz, że nosisz w sobie ten sam potencjał co ona. Jesteś tak samo 
zdolny, twórczy i mądry. Ale sama inteligencja nie wystarczy...
 Każda podróż rozpoczyna się od pytań. Oto więc kilka z nich. Co sprawia, że skromna 
szkoła muzyczna w Meadowmount na północy stanu Nowy Jork wychowała wielu artystów ze 
światowej czołówki? Jak wyjaśnić fenomen zbiorowego talentu brazylijskich piłkarzy? Na czym 
polega tajemnica geniuszu wielkich mistrzów muzyki klasycznej? Jak uboga, źle wykształcona, 
brytyjska rodzina z małej wioski wydała na świat trzech światowej klasy pisarzy?
 Kuźnie talentów to tajemnicze miejsca, które przez media przedstawiane są jako osob-
ne zjawisko. W rzeczywistości istnieje tutaj prawidłowość. Zastanówmy się nad XIX wiecznymi 
wiedeńskimi kompozytorami, angielskimi pisarzami epoki Szekspira, czy artystami włoskiego re-
nesansu. W tym ostatnim wypadku senna Florencja, licząca 70 tys. mieszkańców, obrodziła ge-
niuszami, na skalę której nie doświadczono nigdy wcześniej, ani później. W każdym z tych wypad-
ków powtarza się pytanie: dlaczego pojawiają się nadzwyczajne talenty? Jak je stworzono?
 Aby odpowiedzieć na te pytania warto rozpocząć od niesamowitego nagrania, przed-
stawiającego piegowatą trzynastolatkę o imieniu Clarissa. Brała ona udział w badaniach, które 
przeprowadzili australijscy psychologowie zajmujący się muzyką-Gary McPherson i James Ren-
wick - monitorując jej postępy w grze na klarnecie przez kilka lat. Plik wideo nosił nazwę: dziew-
czynka, która wykonywała miesięczny zestaw ćwiczeń w sześć minut.
 Na nagraniu Clarissa nie wygląda na szczególnie utalentowaną. Nosi błękitną bluzę 
z kapturem, spodenki, a jej wyraz twarzy wskazuje na senną obojętność. Tak naprawdę, w ciągu 
sześciu minut zarejestrowanych na nagraniu, została sklasyfikowana jako muzyczny „przeciętniak”. 
Według przeprowadzonych przez McPhersona testów predyspozycji, jak również zgodnie z opi-
nią jej nauczyciela, rodziców i jej samej, Clarissa nie posiadała żadnych szczególnych zdolności. 
Brakowało jej muzycznego słuchu, poczucie rytmu było przeciętne, a motywacja nieszczególna 
(według pisemnej części badania dziewczynka odpowiedziała na pytanie o najważniejszy powód 
dla którego ćwiczy: „ponieważ mi kazano”). Jednak, Clarissa stała się sławna wśród psychologów 
muzyki, ponieważ pewnego poranka, kamera McPhersona zarejestrowała to przeciętne dziec-
ko robiące coś zdecydowanie niezwykłego. W ciągu pięciu minut i czterdziestu pięciu sekund, 
według obliczeń McPhersona, przyspieszyła swoją prędkość uczenia około dziesięciokrotne. 
Co więcej, nawet tego nie zauważyła.
 McPherson pokazuje nagranie: jest ranek, zwykła pora ćwiczeń Clarissy, dzień po jej co-
tygodniowych zajęciach. Pracuje nad nowym utworem zatytułowanym Złote wesele, autorstwa 
jazzowego klarnecisty Woody’ego Hermana. Przesłuchała go kilka razy. Spodobał jej się. Teraz 
spróbuje go zagrać.

Clarissa bierze oddech i odgrywa kilka nut. Zatrzymuje się. Odsuwa klarnet od ust i przygląda się 
partyturze. Jej oczy się zwężają. Odgrywa siedem nut, początkową frazę utworu. Omija ostatni 
dźwięk i natychmiast przestaje grać, wyszarpując klarnet z ust. Ponownie mruży oczy i wyśpiewu-
je delikatnie frazę: ta da da da dam.
 Zaczyna od początku i gra fragment kończąc kilka dźwięków dalej, opuszczając ostat-
nią nutę, cofając się i łatając powstałą dziurę. Początek zaczyna układać się w całość, dźwięki za-
czynają nabierać werwy i pasji. Gdy kończy grać tę frazę, zatrzymuje się na sześć długich sekund. 
Jak gdyby odgrywała fragment w pamięci, porusza palcami w trakcie rozmyślań. Pochyla się do 
przodu, bierze oddech i zaczyna grać.
 Brzmi naprawdę kiepsko. To nie muzyka, to połamany, nieregularny, koślawy zestaw 

Tajemnica geniuszu
♫ Rozdział I
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nut, pełen zatrzymań i omyłek. Zdrowy rozsądek wskazywałby nam, że Clarissa nie daje sobie 
rady. Jednak w tym wypadku zdrowy rozsądek wprowadza w błąd. 
 Na ekranie Clarissa pochyla się nad nutami, rozgryzając fragment, którego nigdy wcze-
śniej nie grała. Patrzy na swoją dłoń. Potem na nuty, a następnie znów na dłoń. Nuci melodię. Jej 
sylwetka pochylona jest do przodu, wygląda jak gdyby weszła w chłodny podmuch wiatru: słodka 
piegowata twarz przechodzi w grymas. Odgrywa fragment raz za razem, dodając przy tym war-
stwę uczucia, rytmu, swinga. 
 Ma w głowie schemat, z którym ciągle się porównuje. Pracuje na kawałkach, kompletuje 
myśli. Nie pomija błędów, wsłuchuje się w nie, naprawia. Dopasowuje małe kawałki do całości, 
skupiając uwagę i oglądając szerszy obraz przez cały czas, budując rusztowanie by osiągnąć wyż-
szy poziom. 
 To nie jest zwykłe ćwiczenie. To coś zupełnie innego: ściśle ukierunkowany, skupiony na 
błędach proces. Coś wzrasta, jest budowane. Piosenka wyłania się, a wraz z nią nowa jakość we 
wnętrzu Clarissy. 
 Nagranie trwa nadal. Po przećwiczeniu Złotego wesela, Clarissa przechodzi do pracy 
nad następnym utworem: Błękitnym Dunajem. Tym razem odgrywa go za jednym zamachem, 
bez zatrzymania. Bez drażniących przerw, utwór toczy się w melodyjnej, rozpoznawalnej formie, 
choć czasem przechodzi w pisk.
 McPherson powiedział: „Ona gra, jakby była na ruchomych schodach. To zupełnie 
okropne. Nie myśli, nie uczy się, nie buduje. Po prostu marnuje swój czas. Przechodzi od gry gor-
szej niż zwykle do błyskotliwej i z powrotem, nie mając o tym pojęcia”. Po kilku chwilach McPher-
son nie może już tego znieść. Przewija nagranie i ponownie ogląda Clarissę ćwiczącą Złote wese-
le. To nie obraz talentu pochodzącego z genów, to coś zdecydowanie ciekawszego. W ciągu tych 
sześciu minut przeciętna osoba wkracza w sferę magicznej wręcz produktywności, gdzie z każdą 
chwilą zdobywa coraz więcej umiejętności.
 To proste odkrycie: Clarissa i kuźnie talentów działają dokładnie tak samo. Sięgają po 
neurologiczny mechanizm, w ramach którego określone schematy ćwiczeń budują umiejętności. 
Nie zdając sobie z tego sprawy, ludzie wkraczają w strefę przyspieszonej nauki. Chociaż nie moż-
na tego momentu uchwycić, to wiedzę można wykorzystać. To właśnie „tajemnica talentu”. 
 Algorytm talentu jest oparty na rewolucyjnych odkryciach naukowych, dotyczących 
izolatorów nerwowych nazywanych otoczkami mielinowymi. Niektórzy neurolodzy uważają je za 
Święty Graal nabywania umiejętności. Oto dlaczego.
 Każda ludzka umiejętność, czy jest to gra w baseball, czy też granie utworów Bacha, 
jest generowana przez łańcuch włókien nerwowych, przenoszących drobny impuls elektrycz-
ny-sygnał krążący w układzie nerwowym. Otoczki mielinowe owijają te włókna , tak jak gumo-
wa izolacja oplata miedziane kable wzmacniając sygnał i go przyspieszają. Gdy odpalamy nasz 
układ w odpowiedni sposób, podczas treningu uderzenia, lub odgrywaniu określonych nut, nasze 
otoczki odpowiadają, owijając warstwami izolacji ten układ, z każdą warstwą dodając odrobinę 
więcej umiejętności i prędkości. Im grubszą wytworzymy otoczkę, tym lepszą uzyskujemy izola-
cję, a zatem nasze ruchy stają się coraz szybsze i dokładniejsze. 
 Otoczki mielinowe mają znaczenie z kilku powodów. Są uniwersalne: każdy może je 
wytworzyć, najszybciej w dzieciństwie, jednak w czasie dorosłego życia. Nie dyskryminują: ich 
wzrost pozwala na wytworzenie dowolnych umiejętności, zarówno psychicznych jak i fizycznych. 
Im więcej czasu i energii wkładamy w odpowiedni typ ćwiczeń, im dłużej pozostajemy w sferze 
Clarissy, odpalając odpowiednie sygnały w naszych układach nerwowych, tym więcej umiejęt-
ności nabywamy, lub nazywając to w inny sposób, tym więcej otoczek mielinowych budujemy. 
Wszystkie nabywane umiejętności, a więc i każda kuźnia talentów, opierają się na tych samych 
zasadach działania, niezależnie od tego jak różne mogą się nam wydawać. 
 W dalszej części przyjrzyjmy się tym zasadom w działaniu, analizując najlepszych 
skrzypków, artystów i piłkarzy. Opisane zostaną zadziwiające kuźnie talentów, które odnoszą suk-
cesy z powodów, których nie znają nawet ich mieszkańcy. Poznamy również sposoby na 
wykorzystanie narzędzi do nabywania umiejętności dla maksymalizacji  
potencjału jaki tkwi w naszym życiu codziennym i w życiu naszych bliskich. 
Ale o tym wszystkim dowiecie się w następnym wydaniu naszej gazetki

♫ Małgorzata Kołodziejczyk
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 Zbliża się Wielkanoc – wyjątkowe święta, pełne 
radości, symboli i tradycji. To najważniejszy dzień w religii 
chrześcijańskiej, wielki tryumf życia nad śmiercią. Obcho-
dzimy go na pamiątkę Zmartwychwstania Jezusa Chrystu-
sa. Obok obrzędów religijnych, w tym czasie panuje także 
radosny nastrój związany z nadejściem wiosny i budzącej 
się do życia przyrody.
 Pierwsze wzmianki o Świętach Wielkanocnych 
pochodzą z 154 roku. Obowiązywał wtedy kalendarz księ-
życowy, a święta wypadały w dniu pierwszej pełni księżyca. 
Właśnie to wzbudzało kontrowersje wśród chrześcijan, któ-
rzy nie potrafili zrozumieć dlaczego mają obchodzić Wiel-
kanoc  np. w środę, gdy to niedziela jest pamiątką Zmar-
twychwstania. W 325 r. zajął się tą sprawą Sobór Nicejski 
i od tej pory datę Wielkiej Nocy ustanawia się w niedzielę 
po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Dlatego  każdego 
roku w kalendarzu Wielkanoc zapisana jest pod inną datą, 
pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia – jest to święto ruchome.  
 Skąd wzięła się nazwa Wielkanoc?  
Wielkanoc jest świętem nawiązującym do wielkich wyda-
rzeń związanych z  życiem Jezusa Chrystusa. W tradycji 
chrześcijańskiej obchodzi się Wielki Tydzień, w którym najważniejsze dni to piątek, sobota i nie-
dziela, zwane Triduum Paschalnym. Wedle tradycji biblijnej Chrystus zmartwychwstał nocą, stąd 
też nawiązanie w nazwie  świąt do wielkich wydarzeń  i podkreślenie tej pory dnia mianem Wielkiej 
Nocy.

Święta Wielkanocne
♫ Rozdział II

Polskie tradycje Wielkanocne

Niedziela Palmowa
 Niedziela Palmowa otwiera Wielki Tydzień, jest dniem, w którym wierni idą do 
kościoła, by poświęcić palmy. Zwyczaj ten upamiętnia przejazd Jezusa przez Jerozolimę. 
Według tradycji ludowej poświęcona palma wielkanocna zapewnia zdrowie i szczęście całej 
rodzinie, dlatego przyjęło się, aby nie wyrzucać uschniętych palm, aż do następnych świąt. 
Pobłogosławione palmy miały chronić domy przed kataklizmami i nieurodzajem przez cały 
rok. Dekorowano nimi domy, by odganiały wszelkie nieszczęścia.
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Wykonywanie pisanek
 Wielkanocne tradycje w Polsce to również zwyczaj robienia ozdób,  przede 
wszystkim pisanek. To jeden z ulubionych  zwyczajów wszystkich dzieci. Wywodzi się jesz-
cze ze starosłowiańskich wierzeń, gdzie jajko miało bardzo ważne znaczenie. Symbolizo-
wało siły witalne i podobnie jak dzisiaj – początek nowego życia. Dawniej pisanki były wy-
konywane z jajek lub wydmuszek, które były barwione, oklejane lub malowane. Wyłącznie 
kobiety mogły zdobić jajka na Wielkanoc, a mężczyznom nie wolno było nawet wchodzić 
do pokoju, gdzie je wykonywano. Obecnie pisanki wykonywane są wieloma  technikami 
i z różnych materiałów. Oprócz nich wykonuje się wiele innych dekoracji, które symbolizują 
Wielkanoc – kolorowe kurczaki, zajączki, baranki…

Święcenie pokarmów
 Święcenie pokarmów ma związek z dawnym błogosławieniem dań spożywanych 
podczas świątecznej uczty. Dawniej święcono wszystkie pokarmy, które miały zostać spo-
żyte w czasie wielkanocnego śniadania. Dzisiaj święcimy w Kościele tylko symboliczne po-
karmy, które mieszczą się w niewielkim, zazwyczaj wiklinowym koszyku. Zawartość takiej 
święconki może być też różna, w zależności od danego regionu. Nie może jednak zabrak-
nąć: jajek, chleba, kiełbasy lub wędlin, soli, baranka, masła, chrzanu oraz kawałka domowego 
ciasta.  Poświęcone pokarmy spożywa się podczas świątecznego śniadania w Wielką Nie-
dzielę. Bardzo ważny jest również zwyczaj dzielenia się jajkiem – ma podobne znaczenie 
do dzielenia się opłatkiem w czasie wigilijnej wieczerzy. Bliscy życzą sobie wszelkiego dobra 
i sił witalnych, w nadziei, że nie opuszczą ich przez cały rok.

Propozycje ozdób wielkanocnych wykonanych własnoręcznie
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Śmigus – dyngus
 Śmigus-dyngus jest zwyczajem słowiańskim, polegającym na polewaniu wodą, 
które symbolizować miało nadchodzące po zimie oczyszczenie i radość z nadejścia wiosny. 
Tradycja mówi, że te dziewczęta, które nie zostały oblane wodą, powinny mieć powody do 
niepokoju, gdyż brak zainteresowania ze strony chłopców w tym szczególnym dniu, mógł 
być wróżbą o staropanieństwie. Uważa się, że słowo „śmigus” oznacza polewanie się wodą, 
z kolei dyngus wywodzi się od niemieckiego słowa „dingen”, co oznacza wykupywać się. 
Ma to związek ze zwyczajem, według którego panny mogły wykupić się od oblania wodą , 
obdarowując kawalerów pisankami.

Włochy
 Wielka Niedziela obchodzona jest w gronie rodzinnym, gdzie najważniejszy jest 
uroczysty obiad. Jako, że Włosi zwracają dużą uwagę na posiłki, świąteczny obiad obfituje 
w wymyślne dania z jagnięciny, baraniny, przystawki czy wielkanocną Colombę czyli pla-
cek, który przypomina lecącego ptaka. Symbolem świąt jest baranek, Włosi nie przywiązują 
wagi ani do ozdabiania jajek, ani święconki. Po niedzieli obfitującej w spotkania rodzinne 
i delektowanie się przysmakami, wyruszają za miasto na pikniki lub trochę dalsze podróże 
na południe kraju.

Szwecja
 W Szwecji spędza się Wielkanoc podobnie jak w Ameryce Halloween. W Wielki 
Czwartek szwedzkie dzieci przebierają się za wielkanocne wiedźmy. W takich przebraniach 
odwiedzają sąsiadów, od których otrzymują słodkie przysmaki. Tradycja ta jest w Szwecji 
obchodzona od wielu lat. Powiązana jest ona z wylatującymi na zabawę z diabłem w Wielki 
Czwartek czarownicami, które wracały w Wielkanoc. Wielkanocną niedzielę i  poniedzia-
łek Szwedzi spędzają podobnie jak Polacy, czyli przy suto zastawionych stołach i wspólnie 
z rodziną. Najpopularniejszymi daniami wielkanocnymi w Szwecji są przyrządzane na wiele 
sposobów jajka, jagnięcina, śledzie i inne ryby. Na deser w Wielkanoc podaje się tort mar-
cepanowy.

Symbole wielkanocne ukryte w koszyczku 
♫ Chleb gwarantuje pomyślność.
♫ Wędlina jest symbolem zdrowia i dobrobytu.
♫ Jajko symbolizuje życie.
♫ Sól symbolizuje nam oczyszczenie i prawdę.
♫ Masło jest elementem dostatniego życia.
♫ Ser oznacza przyjaźń człowieka z przyrodą.
♫ Ciasto to symbol umiejętności i doskonałości.
♫ Chrzan oznacza siłę.
♫ Baranek symbolizuje przezwyciężenie zła.

Tradycje wielkanocne na świecie
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Anglia
 Anglicy z okazji świąt mają aż cztery dni wolnego. Z reguły czas ten wykorzystują 
na zakupy i wyjazdy za miasto. Na wyjazdy przygotowuje się ogromne kosze z przysmaka-
mi. Tradycją już jest rozdawanie przez królową pensów. W Wielki Piątek królowa brytyjska 
obdarowuje ludzi specjalnie na tę okazję wybitymi monetami. W niedzielny poranek dzieci 
raczone są dużą ilością czekoladowych jajek, często z różnego rodzaju nadzieniem. Na wy-
spach do tradycji należą zawody w turlaniu jajek czyli Egg Rolling, a turyści mogą podziwiać 
występy kapel ludowych.

Niemcy
 Święta w Niemczech to przede wszystkim symbol świątecznego zająca, który zo-
stawia prezenty. Poszukiwanie ukrytych prezentów w postaci jajek, słodyczy i drobiazgów 
stanowi świetną zabawę, nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych. Ponadto przyjęło się deko-
rować domy w świąteczne drzewka, na których wiesza się kolorowe jajka. Mniej popularne, 
ale wciąż praktykowany jest zwyczaj palenia ognisk i zbierania się przy nich w celu poże-
gnania zimy a przywitania wiosny.

Stany Zjednoczone
 Święta w USA ograniczają się do jednego dnia. W niedzielę wielkanocną orga-
nizowane są konkursy na najciekawszy Easter Bonnet, czyli wielkanocny kapelusz. Zwyczaj 
zapoczątkowały kobiety, ale coraz częściej można spotkać w nich również małych chłop-
ców. Na świątecznym stole oprócz jajek, pieczonej szynki w słodkim sosie i ciast, nie ma 
specjalnych potraw. Dzieci zbierają jajka schowane przez Easter Bunny, a później muszą je 
zjeść. W Stanach z okazji świąt zajączek przynosi dzieciom prezenty.

Australia
 W tym kraju Wielkanoc jest końcem lata. Podczas Wielkanocy odbywa się wiele 
pikników i festiwali. Obchodzony jest  Pancake day, bo jednym z symbolów Wielkanocy są 
tam naleśniki. Inne tradycje to gorące bułeczki krzyżowe i czekoladowe pisanki, które często  
w ramach zabawy rodzice ukrywają , by ich dzieci mogły się zabawić w ich szukanie. Królik 
nie jest tam symbolem wielkanocnym, gdyż kojarzy się z niszczeniem upraw.

♫ Kornelia Jędrych

Meksyk
 Święty Tydzień rozpoczyna się od Niedzieli Palmowej. Meksykanie uczestniczą  
w procesji i święcą gałązki palm. W Wielki Piątek w wielu miasteczkach odgrywa się sce-
ny męki i ukrzyżowania Jezusa. Meksykanie nie mają zwyczaju malowania i święcenia jajek. 
Niedziela Zmartwychwstania to huczne święto obchodzone do późnej nocy. Towarzyszą 
mu pokazy sztucznych ogni, zabawy w wesołym miasteczku oraz jedzenie tradycyjnych 
potraw z ulicznych budek. Rozpoczyna się wtedy drugi tydzień świąt – Tydzień Paschalny. 
Święty Tydzień i tydzień Paschalny to dni wolne od szkoły i pracy.
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♫ Rozdział III

Zdarzyło się nam  
Szkoła Muzyczna

Styczeń

Luty

Marzec

16 stycznia
Koncert Kolęd i Piosenek świątecznych w kościele pw św. Barbary w Ropczycach.

20 stycznia
Popis uczniów klasy akordeonu Pana Dariusza Kota oraz saksofonu Pana Andrzeja Gorczycy.

21 stycznia
Koncert klasy perkusji Pana Mariusza Knota.

21 stycznia
Wyjazd uczniów naszej szkoły do Filharmonii Podkarpackiej .

21 stycznia
Popis uczniów z klasy klarnetu Pana Mariusza Stępnia.

27 stycznia
Wizyta uczniów i nauczycieli z kolędami i piosenkami świątecznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Ropczycach.

18 marca - Dzień Patrona
Z okazji obchodów Dnia Patrona Centrum Kultury, którym jest Józef Mehoffer odbędą się warsztaty plastyczne 
pt. Śladem mistrza Józefa Mehoffera – witrażowe lampiony ze słoika.
Wstęp na warsztaty jest bezpłatny. Szczegółowe informacje będą podane na plakatach.

25 lutgo
Wyjazd do Filharmonii Podkarpackiej na koncert gitarzysty Krzysztofa Meisingera.

4 marca 
Koncert w wykonaniu nauczycieli Szkoły Muzycznej na obchodach 660 rocznicy nadania praw miasta Ropczyce. 

4 marca
Wyjazd do Filharmonii Podkarpackiej na Koncert zdobywcy III nagrody w XVIII Miedzynarodowym Konkursie 
Pianistycznym im. Fryderyka Chopina -  Martina Garcia Garcia.
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Zapowiedzi z Regionu   
Centrum Kultury w Ropczycach

Kwiecień

Maj/Czerwiec

8 kwietnia – Kiermasz wielkanocny
Palmy, pisanki i wielkanocne ozdoby – to wszystko będzie można kupić 3 kwietnia na ropczyckim Rynku podczas 
Kiermaszu Wielkanocnego. Tradycyjnie w kiermaszu wezmą także udział panie z Kół Gospodyń Wiejskich 
serwując wielkanocne przysmaki.

10 kwietnia – Koncert pasyjny (godz. 16.00)
W niedzielę palmową, w sali widowiskowej Centrum Kultury w Ropczycach odbędzie się wyjątkowy koncert 
pieśni pasyjnych podczas którego wystąpią lokalni artyści. Konkurs plastyczny pt. Wielkanocny stół. Konkurs ad-
resowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z gminy Ropczyce. Rozstrzygnięcie odbędzie 
się 10 kwietnia. 

Kwiecień
Przegląd Piosenki Obcojęzycznej.

3 maja – Uroczyste obchody 3-go Maja 
W godzinach popołudniowych na ropczyckim Rynku odbędzie się koncert Ropczyckiej Orkiestry Dętej.

24 maja - 1 czerwca – Obchody Dni Ziemi Ropczyckiej 
W ramach obchodów Dni Ziemi Ropczyckiej planowane są :

• Przedszkolada – parada i występy dzieci przedszkolnych z gminy Ropczyce

• Potańcówka dla seniorów na ropczyckim Rynku

• Dzień Działacz Kultury- święto wszystkich działaczy i animatorów kultury

• Dzień Samorządowca

• Taneczne Figle

• Disco pod gwiazdami (stadion)

• Aero Piknik oraz koncert na ropczyckim stadionie

•          Dzień Sportu

•          Dzień Dziecka (kino plenerowe)

♫ Rozdział IV

♫ Dorota Kozińska
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Powstanie i działalność Szkoły Muzycznej I stopnia w Ropczycach

 Kolejne lata działalności szkoły charakteryzowały się zwiększeniem liczby uczniów jak 
i powiększeniem kadry pedagogicznej. W kolejnych latach otwierano nowe klasy instrumentalne : 

• 2006 rok - klasa perkusji

• 2008 rok - klasa trąbki i wiolonczeli

• 2010 rok - klasa altówki i kontrabasu 

 Na przestrzeni 26 lat działalności systematycznie wzrastała liczba nauczycieli 

i uczniów. Pierwszą kadrę pedagogiczną tworzyło 5 nauczycieli, dziś jest ich 28, a liczba 

uczniów wzrosła od 40 do około 200. Warto nadmienić, że oprócz gry na instrumencie 

w Szkole prowadzi się zajęcia z obowiązujących przedmiotów teoretycznych oraz zespo-

łowych. Działalność Szkoły charakteryzuje się nie tylko zwiększaniem liczby nauczycieli 

i uczniów, ale również wdrażaniem nowych inicjatyw w różnych zakresach. Od 2012 roku po-

wołani zostali kierownicy, koordynując pracę nauczycieli danych specjalności. W szkole dzia-

łają sekcje : fortepianu, instrumentów smyczkowych i gitary, instrumentów dętych, akorde-

onu i perkusji oraz teorii.Od 2014 roku funkcjonuje stanowisko zastępcy dyrektora - jest nim  

mgr Andrzej Gorczyca. 

 W szkole organizowane są warsztaty dla nauczycieli i uczniów, mające istotny 

wpływ na podnoszenie poziomu nauczania. Odbyły się warsztaty fletowe, skrzypcowe, 

fortepianowe, akordeonowe i gitarowe. Od kilku lat odbywa się również uroczystość paso-

wania na ucznia, połączona z koncertem, częste popisy sekcyjne, oraz okolicznościowe na 

przykład z okazji Święta Niepodległości, Mikołajkowe, czy Noworoczne. Charakteryzując 

działalność Szkoły należy podkreślić istnienie od 2012 roku szczególnego rodzaju zespołu, 

jest nim Belfer Band. To jedyny w naszym województwie zespół instrumentalny, składający 

się wyłącznie z nauczycieli Szkoły. Powstał z inicjatywy Dyrektora Janusza Wojnarowskiego, 

który jest nie tylko kierownikiem zespołu, ale również jednym z muzyków. W repertuarze-

Belfer Bandu znajduje się muzyka rozrywkowa, filmowa i taneczna. Zespól koncertuje nie 

tylko na terenie szkoły, ale również uświetnia swoimi występami w Tyczynie, rzeszowskim 

Ratuszu oraz w partnerskim mieście Ropczyc - słowackim Stropkowie. 

Historia szkoły
♫ Rozdział V

♫ Joanna Dąbrowska
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Rozdział 6

Koncert zespołu Belfer Band, 2014 

Zespół rytmiki prowadzony  

przez Beatę Parkosz, 2015
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Rozdział 6

Absolwenci wspominają
„Umiejętność nauczania jest darem, darem doświad-
czenia, amalgamatem błędów i odkryć, sukcesów i po-
rażek; darem tak nieprzewidywalnym jak ziarno, któ-
re sieje rolnik nie wiedząc, co z niego wykiełkuje, jaka 
będzie ta roślina i jakie sama wyda ziarno, dołączając do wiel-
kiego cyklu natury i tworzenia”     
    Yehudi Menuhin

 Miałam to szczęście, że na swojej szkolnej dro-
dze napotykałam nauczycieli, którzy posiedli dar naucza-
nia i niestrudzenie przekazywali wiedzę i umiejętności,  
a także motywowali mnie do poznawania świata. To dzię-
ki nim oraz ogromnemu zaangażowaniu moich rodziców 
jestem dziś absolwentką klasy fletu na Akademii  Mu-
zycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz  
Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku biotechnologia.  
 W Szkole Muzycznej I Stopnia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej   
w Ropczycach, bo taką nazwę nosiła wówczas nasza szkoła, napotkałam wielu wspania-
łych pedagogów. Moim pierwszym nauczycielem fletu została Pani Anna Pacześniak. 
Zapamiętałam ją jako osobę niezwykle życzliwą i sumienną. Dzięki jej zaangażowaniu 
brałam udział w wielu konkursach i przesłuchaniach. Kształtowało to moją odporność 
sceniczną i dawało motywację do dalszego rozwoju. We wszystkich publicznych wystę-
pach dzielnie towarzyszył mi Pan Jacek Pacześniak – wzorowy akompaniator. Nad na-
szym rozwojem w sferze teorii czuwali Pani Anna Czyrek, Pani Iwona Tokarska oraz Pan 
Stanisław Wośko. Były to zajęcia zbiorowe, dzięki którym poznawaliśmy rówieśników 
i środowisko muzyczne. Wspominając czasy szkolne należy również wspomnieć o za-
angażowaniu moich rodziców. Żaden sukces w Szkole Muzycznej I Stopnia nie miałby 
miejsca, gdyby nie godziny poświęcone na czekanie pod salą mamy czy taty. Do szko-
ły dojeżdżaliśmy 25 km, mama czy tato prowadzili samochód, a ja z siostrą zajadałyśmy 
zupkę z termosu. I tak przez cztery lata do godziny 19:30, dwa lub trzy razy w tygodniu.  
 Jest jeszcze jedna osoba, o której muszę wspomnieć – a najlepsze na koniec. Jest 
to nauczycielka, która pojęła trud wykształcenia naszego słuchu – Pani Małgorzata Gajew-
ska. Kto ją zna wie jak pisać „śmierćnuty”, „klucz waniliowy”, nigdy nie pstryka długopisem 
i nie szura krzesłem. Dzięki niej miałam szansę zmierzyć się z realiami teorii szkoły mu-
zycznej II stopnia i im sprostać. Jestem wdzięczna, że mogłam spotkać ją na swojej drodze. 
 Na zakończenie chciałabym podziękować wszystkim pracownikom 
szkoły z Panem Januszem Wojnarowskim na czele oraz rówieśnikom 
za piękne, wspólnie spędzone cztery lata oraz życzyć wszystkiego, co 
najlepsze całej społeczności Szkoły Muzycznej I stopnia w Ropczy-
cach. 

♫ Anna Mucha

♫ Rozdział VI
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Fotoreportaż
Popisy sekcyjne

Rozdział 5

Mateusz Zabawski Krystian Górka, Jan Grabowy, Michał Król

Oliwia Marć Piotr Kulig

Szymon Ryba Zofia Zach

♫ Rozdział VII
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Aleksander i Gabriel Kramarz

Filip Wodzisz

koncert fletowy Kornelia Darłak
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Julia Pociask

Sebastian Ziobro

Rozdział 5

Kornelia Darłak
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Koncert kolęd - Koścół pw Św. Barbary w Ropczycach 
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♫ Ewelina Stępień
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 Wolfgang Amadeusz Mozart urodził się 27 
stycznia 1756 roku w Salzburgu.  Choć był kompozyto-
rem austriackim, często mówi się, że niemieckim. Gdy 
Mozart przyszedł na świat, Salzburg był stolicą niezależ-
nego arcybiskupstwa. Dopiero w latach 1805-1810, a na-
stępnie od 1814 tereny te stały się częścią Cesarstwa Au-
striackiego. Wolfgang był siódmym dzieckiem Leopolda 
Mozarta oraz Anny Marii z domu Pertl. Ojciec Mozarta 
był nadwornym skrzypkiem i kompozytorem, autorem 
pierwszego podręcznika gry na skrzypcach. Wolfgang 
Amadeusz miał starszą o pięć lat siostrę Marię Annę, 
przez domowników nazywaną Nannerl. On sam nosił 
przydomek Wolfie. Pozostała piątka rodzeństwa zmarła 
w wieku niemowlęcym.
 Zarówno młody Wolfgang Amadeusz, jak 
i Nannerl wykazywali zdolności muzyczne, dlatego oj-
ciec zrezygnował z własnej kariery i poświęcił się mu-
zycznej edukacji dzieci. 
Wolfgang Amadeusz od piątego roku życia uczył się gry na klawesynie. Jako trzylatek przy-
słuchiwał się grze siostry na tym instrumencie 
i bawił się wyszukiwaniem tercji. Prawdopodobnie już wtedy wymyślał pierwsze menuety, 
które zapisywał mu ojciec, ponieważ Wolfgang Amadeusz nie potrafił jeszcze pisać. Często 
w biografiach można  spotkać informację, że geniusz poznał nuty i nauczył się je zapisywać 
wcześniej niż zapoznał się z alfabetem. 
 Pierwsze koncerty dawał przed rodziną, gdy miał zaledwie 6 lat. W tym wieku 
odbył też swoją pierwszą zagraniczną podróż do Monachium. Młody Mozart dużo podró-

żował. 14 lat swojego życia spędził poza domem.  
W Wiedniu występował zarówno na dworze cesar-
skim, jak i w pałacach arystokracji. Na koncercie we 
Frankfurcie nad Menem obecny był młody Goethe.
 Ośmioletni Wolfgang Amadeusz koncertował 
w Wersalu dla Ludwika XV i w pałacu Buckingham 
dla Jerzego III. W wieku ośmiu lat Wolfgang Amade-
usz skomponował swoją pierwszą symfonię Es-dur 
KV 16. Z kolei w wieku trzynastu lat został koncert-
mistrzem kapeli arcybiskupiej.
  W czasie pobytu w Rzymie w Kaplicy 
Sykstyńskiej, czternastoletni Mozart usłyszał Mise-
rere Gregorio Allegriego. Według opowieści, 
Wolfgang Amadeusz usłyszał ten 
utwór podczas środowego 
nabożeństwa. Później tego 
samego dnia zapisał go cał-

Wolfgang Amadeusz Mozart
♫ Rozdział VIII
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kowicie z pamięci. Do Kaplicy wrócił w piątek, aby 
wprowadzić drobne poprawki. Po niecałych trzech mie-
siącach Amadeusz został wezwany ponownie do Rzy-
mu przez papieża Klemensa XIV, który pochwalił go za 
geniusz muzyczny i przyznał mu rycerski Order Złotej 
Ostrogi, nadając tytuł Kawalera Orderu Złotej Ostrogi. 
Wcześniej takie odznaczenie przyznano tylko Christo-
phowi Willibaldowi Ritter von Gluck - niemieckiemu 
kompozytorowi okresu klasycyzmu.
 W 1773 roku Wolfgang Amadeusz wraz z ojcem, 
który poszukiwał lepszej posady, udał się na dwór wie-
deński. Tam zaznajomił się z Haydnem i jego twórczo-
ścią. Następnie młody Mozart podróżował do Mona-
chium, gdzie skończył komponować operę komiczną 
Rzekoma ogrodniczka i dyrygował jej premierą. W Mo-
nachium Wolfgang Amadeusz poznał szesnastoletnią 
sopranistkę Alojzę Weber i zakochał się w niej. Chcieli 
razem wyruszyć w podróż, ale sprzeciwił się temu ojciec 

Mozarta. 
 Wolfgang Amadeusz wyruszył więc w podróż w towarzystwie swojej matki. Udali 
się m.in. do Paryża. W czasie tej podróży matka Mozarta zachorowała i zmarła. Cały pobyt 
w Paryżu nie należał do udanych, ponieważ Amadeusz nie zdobył uznania paryskich melo-
manów, nie znalazł też żadnej posady i stracił matkę. Dodatkowo w drodze powrotnej do 
Salzburga, spotkał się ze swoją pierwszą miłością Alojzą Weber, która wyznała Mozartowi, 
że nie odwzajemnia już jego uczuć. Po powrocie so Salzburga przyjął posadę u hrabiego 
Hieronymusa von Colloredo, ówczesnego księcia arcybiskupa.
 Z Monachium otrzymał zamówienie na napisanie wielkiej opery na rozpoczęcie 
grudniowego sezonu operowego w 1780r. Tak powstał Idomeneo, król Krety. Planowana 
premiera nie odbyła się ze względu na żałobę po śmierci córki cesarza - Marii Teresy. Prze-
sunięto premierę  na styczeń następnego roku. Przyjechał na nią ojciec Mozarta i siostra 
Maria Anna. Mozart odniósł w Monachium wielki sukces w wyższych sferach. Tymczasem 
jego pracodawca, traktujący go jak zwykłego muzyka na służbie, zabronił Mozartowi dawa-
nia koncertów. Nie zgodził się nawet na koncert w obecności cesarza. Wolfgang Amadeusz 
złożył więc dymisję, która została przyjęta słowami: “Niech sobie idzie, nie potrzebuję go”.
 Wolfgang Amadeusz Mozart po porzuceniu pracy u arcybiskupa i przeniósł się 
do Wiednia. Zamieszkał w wynajętym u rodziny Alojzy Weber pokoju. Alojza był już wtedy 
mężatką, ale miała siostrę Konstancję, która bardzo spodobała się Mozartowi. Młodzi po-
brali się w 1782 roku. 
 Konstancja Weber, podobnie jak siostra Alojza, była 
śpiewaczką. Małżeństwo z Mozartem trwało dziewięć lat 
i w czasie jego trwania Konstancja urodziła sześcioro dzieci, 
z których przeżyła jedynie dwójka synów: Franz Xaver Wol-
fgang i Karl Thomas.
 Wolfgang Amadeusz praktycznie nie opuszczał 
już Wiednia. Zmarł jego ojciec, a on sam zaczął pogrążać 
się w depresji. W takim depresyjnym stanie rzucał się w wir 
komponowania. Powstały wówczas dwie jego naj-
bardziej znane opery: Wesele Figara 
i Don Giovanni. 
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Zwolniło się też miejsce Kammermusikusa na dworze cesarskim, zmarł Christoph Willibald 
Gluck, a na jego miejsce zatrudniono Mozarta.
 Do końca swoich dni Mozart mieszkał w Wiedniu. Do dziś można oglądać jeden 
z jego apartamentów przy Domgasse 5 w pobliżu katedry św. Szczepana, gdzie Amadeusz 
skomponował Wesele Figara.
W 1783 roku odbyło się prawykonanie Wielkiej Mszy c-moll KV 427. 
W 1786 roku otrzymał zaproszenie do Pragi, gdzie miało odbyć się wystawienie Wesela 
Figara.
W 1788 roku Mozart skomponował swoją ostatnią symfonię (nr 41), znaną jako symfonia 
Jowiszowa.
W 1791 roku, librecista i przyjaciel Wolfganga, Emanuel Schikaneder, zlecił mu napisanie 
Czarodziejskiego fletu - opery bajki (singspielu - opera z mówionymi wstawkami). Jest to 
jedna 
z najbardziej rozpoznawalnych oper Mozarta. 
 Mozart zmarł jako bardzo młody człowiek, miał dopiero 35 lat. Zachorował pod-
czas pobytu 
w Pradze w dniu 6 września 1791 roku. Zmarł w Wiedniu 5 grudnia 1791 roku.  Pomimo 
ciężkiej choroby kontynuował pracę nad ukończeniem mszy żałobnej Requiem. Nie zdołał 
jednak ukończyć tego dzieła. W rękopisie ostatnie nuty stawiane jego ręką przypadają na 
8 takt partii wokalnych Lacrimosa. Na prośbę żony Mozarta dzieło dokończyli jego znajomi 
kompozytorzy: Joseph Eybler i Franz Xaver Sussmayr.
 Obaj synowie Mozarta nigdy się nie ożenili i nie pozostawili potomstwa. Ród Wol-
fganga Amadeusza Mozarta w linii prostej wymarł w połowie XIX wieku.
 Mozart był mistrzem każdego rodzaju muzyki, którą napisał. Wystarczyło, żeby 
tylko raz wysłuchał nieznanej mu wcześniej kompozycji, aby następnie zapisał ją nutami 
z pamięci bez żadnych błędów. Był gwiazdą dziecięcą, jednym z największych pianistów 
swojego pokolenia, a także najbardziej znanym kompozytorem w Europie. Wszystko to 
osiągnął przed ukończeniem 20. roku życia.  Był pierwszym wielkim twórcą wśród zawo-
dowych kompozytorów piszących muzykę rozrywkową (tańce, divertimenta, serenady na 
czele z Eine kleine Nachtmusik). Jego dorobek to ponad 600 kompozycji, w tym 20 oper, 68 
symfonii, 27 koncertów i 19 mszy.
Jednym z anagramów „Wolfgang Amadeus Mozart” jest A famous German Waltz god, co 
można przetłumaczyć jako „słynny niemiecki bóg walca”. 
 Wolfgang Amadeusz Mozart, obok Haydna i Beethovena, uznawany jest za jed-
nego z najwybitniejszych i najważniejszych kompozytorów w historii muzyki. 
Warto wspomnieć, że Mozart był największą miłością jednego z najsłynniejszych flecistów 
Jeana Pierra Rampala. Pisał o nim w autobiografii „w rzeczy samej Mozart jest dla mnie 
bogiem”. Z kolei rockman Eddie Van Halen nazwał swojego syna „Wolfgang van Halen” na 
cześć wielkiego kompozytora. 
Ciekawostką jest również, że w ramach największego w historii projektu nagraniowego po-
święconemu pojedynczemu muzykowi, Philips Classic wyprodukował w 1991 roku 180 dys-
ków kompaktowych zawierających komplet autentycznych dzieł Mozarta. Kolekcja składa 
się z ponad 200 godzin muzyki i zajmuje ponad półtora metra na półce. 

♫ Maja Zabawska
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 Skrzypce są instrumentem strunowym z grupy instrumentów smyczkowych. 
Instrumenty strunowe,czyli chordofony są to instrumenty, w których źródłem dźwięku jest 
drgająca struna rozciągnięta pomiędzy dwoma punktami.
 Największym elementem skrzypiec jest pudło rezonansowe.Składa się ono  
z dwóch lekko wypukłych płyt drewnianych. Do budowy instrumentu stosowane są dwa 
podstawowe gatunki drewna: pachnący żywicą świerk  oraz jawor.
 Pierwsze udokumentowane czterostrunowe skrzypce skonstruował w roku 1555 
Andrea Amati. Wcześniejsze instrumenty miały trzy struny i nazywano je violetta. Skrzypce 
natychmiast zdobyły popularność, zarówno wśród pospolitych grajków , jak i wśród osób 
wysoko urodzonych.
 Zgodnie z ich hipotezą skrzypce wyewoluowały ze staropolskiego instrumentu  
o nazwie gęśle, czyli prymitywnego, ludowego instrumentu smyczkowego. Z czasem jed-
nak, zmienna w zależności od epoki i regionu charakterystyka gęśli, zaczęła ulegać pew-
nej standaryzacji, współcześnie znane nam skrzypce, wyglądają w zasadzie identycznie od 
mniej więcej 400 lat. Rozwój nowoczesnych technologii pozwolił jednak na ich stopniowa  
ewolucję, o czym świadczą skrzypce elektryczne.

Instrument i jego mistrz 
Skrzypce

Na początku XX wieku powstał nowy ro-
dzaj skrzypiec, czyli skrzypce elektryczne. 
Istnieją grupy rockowe, jazzowe i popowe, 
które używają skrzypiec oprócz innych, bar-
dziej uniwersalnych instrumentów. Pierwsze 
skrzypce były instrumentami akompaniują-
cymi do tańca. W XVI wieku skrzypce przy-
brały swój znany dzisiaj kształt. Ich budo-
waniem wymagającym precyzji i niezwykłej 
staranności zajmowali się lutnicy.

W kolejnych latach jedyną istotną zmia-
ną konstrukcyjną skrzypiec było wpro-
wadzenie stalowych strun. Dawniejsze 
skrzypce miały bowiem struny jelitowe, 
które znacznie łatwiej się zrywały i były 
trudniejsze do prawidłowego nastrojenia. 
Stalowe struny dają też znacznie moc-
niejszy dźwięk. Pierwsze graficzne wy-
obrażenie skrzypiec pochodzi z roku 1529  
z malowideł   w kościele św. Krzysztofa  
w mieście Vercelli we Włoszech.

♫ Rozdział IX
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Skrzypce to przez wiele lat najbardziej rozpowszechniony pośród Polaków instrument 
muzyczny. Niektórzy uważają, że ich ojczyzną jest Polska.

Zaskakujące jest, że znaczna część naukow-
ców przypisuje pochodzenie skrzypiec te-
rytorium Polski. Dzieje się tak m.in. dlatego 
że pierwsze wzmianki o tym instrumencie 
pochodzą właśnie z naszego kraju. Już w XVI 
wieku w Polsce działały warsztaty lutnicze 
produkujące ten instrument.

Instrumenty strunowe były znane staro-
żytności. W kulturze greckiej i rzymskiej 
używano liry i kitary. Jednak instrumen-
ty smyczkowe pochodzą spoza Europy.  
Płyty rezonansowe mają boczne wycięcia  
w kształcie litery C. Na płycie wierzch-
niej umieszczone są otwory rezonansowe  
w kształcie litery f - z tego powodu potocz-
nie nazywa się je „elfami”.
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Jedna z najwybitniejszych skrzypaczek z Polski.

 Urodziła się 25 marca 1949 roku w Kra-
kowie. Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła już  
w wieku 7 lat. Koncertuje od dziecięcego roku życia. 
Występowała w wielu krajach Europejskich takich 
jak : Azji, Australii, Ameryce. W 1959 roku otrzymała 
I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Skrzypco-
wym we Wrocławiu oraz stypendium Stowarzysze-
nia Polskich Artystów Muzyków. Jest laureatką wie-
lu międzynarodowych konkursów skrzypcowych:  
w 1967 roku zdobyła III nagrodę na V Międzyna-
rodowym Konkursie skrzypcowym im. Henryka 
Wieniawskiego w Poznaniu. Ma bogaty dorobek 
płytowy. Nagrała m.in. Koncert skrzypcowy A-dur 
z Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie 
pod batutą Antoniego Wita. Kaja Danczowska od 
1972 roku prowadzi klasę skrzypiec w Akademii 
Muzycznej w Krakowie. W 1997 roku uzyskała tytuł 
profesora zwyczajnego. Była jurorem międzynaro-
dowych konkursów.

KAJA DANCZOWSKA

♫ Roksana Goc
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Cała prawda o nas – Małgorzata Gajewska

 Kiedy redakcja naszej szkolnej gazetki zwróciła 
się do mnie z prośbą o napisanie kilku słów o pani Małgo-
rzacie Gajewskiej, sprawa wydawała się prosta. Dopiero jak 
prześledzi się nawet pobieżnie Jej ponad pięćdziesięciolet-
nią pracę zawodową, to już nie jest takie proste. Od czego 
zacząć? o czym napisać? a co nie zmieści się w ramach tej 
notatki?W encyklopedycznym skrócie – obdarzona abso-
lutnym słuchem, przeszła tradycyjną drogę poprzez podsta-
wową i średnią szkołę muzyczną w Rzeszowie, potem studia 
na wydziale teorii Akademii Muzycznej w Krakowie, potem 
powrót do Rzeszowa, do Zespołu Szkół Muzycznych nr 1, 
gdzie ponad trzydzieści lat uczyła przedmiotów teoretycz-
nych, pełniąc również przez wiele lat stanowisko kierownika 
sekcji teorii. Związana była również ze szkołą w Łańcucie, 
Przeworsku, Mielcu, Dębicy. Była wykładowcą  Akademii 
Muzycznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
 Na początku lat osiemdziesiątych zainicjowała 
unikalny wówczas w skali kraju program audycji muzycznych dla przedszkoli.  
Z zaakceptowanym  przez Filharmonię programem gościła co miesiąc w wielu przed-
szkolach regionu, w tym również w Ropczycach. Była pomysłodawcą i współzałożycie-
lem Fundacji Szkolnictwa Muzycznego i przez wiele lat przewodniczącą Zarządu Fundacji. 
Organizowała letnie obozy muzyczno - językowe dla uczniów rzeszowskich szkół mu-
zycznych, gromadziła środki na stypendia dla uczniów, a pod patronatem fundacji  od-
bywały się spektakle operowe na scenie rzeszowskiej filharmonii. Również pod patrona-
tem fundacji wydawany był przez wiele lat kwartalnik muzyczno - literacki Kamerton.  
Jest współautorką podręcznika do historii muzyki dla uczniów szkól muzycznych II stopnia. 
Była współzałożycielką szkolnej struktury związku zawodowego Solidarność, aktyw-
nie działała w strukturach szkolnych oraz regionalnych tego związku, a we wrześniu 
1981 roku powołana została na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych nr  
1 w Rzeszowie, odwołana oczywiście za tę działalność po ogłoszeniu stanu wojennego. 
Rodzinnie - to trzeba byłoby nazwać wielopokoleniowym klanem muzyczno - nauczyciel-
skim. Mama pani Małgorzaty, Anna Chom-Sokołowska - przedwojenna nauczycielka, poetka 
i pisarka, grająca na skrzypcach i fortepianie. Mąż pani Małgorzaty, Piotr – pierwszy trębacz 
rzeszowskiej filharmonii oraz długoletni nauczyciel gry na trąbce, spod opieki którego wyszli 
również niektórzy nauczyciele naszej szkoły. Syn Paweł – trębacz Capelli Cracoviensis oraz na-
uczyciel, córka – Joanna Dąbrowska – pisząca ten artykuł, prowadzi klasę fletu w naszej szkole, 
a wnuczka Malwina, córka Pawła, jest uczennicą szkoły muzycznej, oczywiście w klasie trąbki. 
Pani Małgorzata jest osobą zawsze pogodną, uśmiechniętą. Starsi uczniowie pamięta-
ją prowadzone przez Nią koncerty szkolne, w czasie których oprócz zapowiedzi wy-
konawców, zabawiała słuchaczy anegdotami i  muzycznymi dowcipami. 
Wielu wychowanków zachowało Ją we wdzięcznej pamięci, czego do-
wodem są stałe kontakty i wiele życzliwych słów, które o Niej wypo-
wiadają.

♫ Joanna Dąbrowska

♫ Rozdział X
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♫ Rozdział XI

Kącik rozrywkowy
 W Wielkanoc Fąfara pojechał odwiedzić swoją siostrę i jej rodzinę. Gdy przyje-
chał, jego najmłodszy siostrzeniec, sześcioletni Jasio, akurat pomagał mamie piec babeczki. 
Gdy zostały upieczone, Jasiowi pozwolono aby sam je polukrował. Niedługo potem przy-
niósł z kuchni całą tacę babeczek.- Wyglądają bardzo apetycznie, Jasiu pochwalił chłopca 
wujek Fąfara, po czym wziął jedną i skosztował.Po zjedzeniu babeczki, mówi:- Babeczki 
są wspaniałe, a ten lukier świetnie wygląda! Jak ci się to udało, że jest taki równo położony 
i cienki?- To było łatwe ? mówi Jasio. - Wygładzałem je językiem!Wujek nieco zbladł:- Li-
załeś wszystkie ciastka?- Nie wszystkie. Gdy mój język się zmęczył, pozwoliłem dokończyć 
naszemu pieskowi.

 Zając wpada do niedźwiedzia, patrzy, a niedźwiedź śpi. Zajączek podbiega do 
niego, zaczyna go szturchać, kopać, krzyczy. Niedźwiedź budzi się i mówi:- Co jest?Za-
jączek odpowiada:- Niedźwiedź, masz klej?- Nie.Zajączek wybiega, po godzinie wra-
ca. Niedźwiedź znowu śpi, to zajączek znowu go kopie, szturcha. Niedźwiedź budzi się 
i mówi:- Co jest?- Klej przyniosłem. 

 Idzie niedźwiedź przez las i widzi na drodze jeża, który coś sobie zajada:- Co jesz? 
- pyta niedźwiedź.- Co niedźwiedź? - odpowiada jeż.Niedźwiedziowi zrobiło się trochę 
głupio, więc postanowił zapytać inaczej:- Co jesz, jeżyku?- Co niedźwiedź, misiu? 

 W wiosenne popołudnie Jasio wręcza babci piękny bukiet kwiatów.
- Ależ Jasiu, musiałeś się strasznie wykosztować na taki piękny bukiet! Zupełnie niepotrzeb-
nie,
przecież takie same kwiaty rosną w moim ogródku.
- Rosły babciu, rosły.

♫ Małgorzata Kołodziejczyk 
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1.Kwiat z Holandii. 
2.Wraca z ciepłych krajów po zimie. 

3.Kotki na wierzbie. 
4.Fioletowy zwiastun wiosny. 
5.Budzi się z zimowego snu. 

6.Wyrastają z pączków na drzewach. 
7.Gwiżdżący czarny ptak lub wyspa grecka. 

8.Wielkanocne kolorowe jajka. 
9.Topimy ją 21 marca. 

10.Pierwszy wiosenny miesiąc. 
11.Żółty motylek.

Rozdział 11

WIOSENNA KRZYŻÓWKA




