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Polska-Słowenia
W dniach 24 i 26 października 2019 odbyły się koncerty w wykonaniu uczniów
Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im F. Chopina w
Krakowie oraz St. Stanislav’s Music School String Orchestra  z Ljubljany,
Słowenia.
 W czwartek 24 października w kościele p.w. bł. Anieli Salawy w Krakowie w
wykonaniu orkiestry kameralnej POSM oraz orkiestry ze Słowenii mogliśmy
usłyszeć „Medytację” Julesa Massneta, „Ave Maria”, Gulio Caccini w opracowaniu
Pana Marcela Kolaski oraz „Sanjarrije” Antona Lajovica.
Podczas tego koncertu orkiestra symfoniczna POSM wykonała utwór Beethovena
Uwerturę „Coriolan”, a razem z chórem Mszę s-dur Stanisława Moniuszki.
Dyrygował pan Marceli Kolaska oraz Damijan Mocnik.
26 października odbył się koncert w kościele Miłosierdzia Bożego na osiedlu Na
Wzgórzach, w którym uczestniczyli tylko uczniowie POSM, którzy wykonali Mszę s-
dur Moniuszki na chór, solistów i orchiestrę oraz mały skład chóru Mszę h-moll
Moniuszki. Dyrygował Pan Marceli Kolaska oraz Pan Marek Hampel.
Uczniowie ze Słowenii przyjechali do Krakowa w ramach szkolnej wymiany.
Przebywali w naszych domach, zwiedzali nasze miasto. Poznawali nas, nasze
zwyczaje i uczestniczyli w naszym codziennym życiu.
Dokładnie w taki sam sposób w przyszłym roku uczniowie naszej szkoły będą
uczestniczyć w życiu Słoweńców, wyjeżdżając do ich kraju. Przy okazji tego
przedsięwzięcia oprócz wspaniałych koncertów nawiązały się fantastyczne,
koleżeńskie relacje i znajomości. Wszyscy uczniowie przeżyli niezapomniane
chwile.

.
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PROJEKT “MŁODZI KRAKOWIANIE DZIAŁAJĄ
LOKALNIE”
W naszej szkole między 21 października a 20 grudnia 2019 grupa uczniów z V klas
zrealizowała projekt “ Młodzi krakowianie działają lokalnie”. Organizatorem
projektu była Fundacja Oświatowa im. ks. S. Konarskiego, a Fundatorem Gmina
Miejska Kraków.
W ramach projektu nasi uczniowie: Grzegorz Cioczek, Paweł Lelek, Igor Przebinda,
Matylda Piotrowicz, Martyna Kędroń i Natalia Kokoszka zorganizowali koncert dla
osób niepełnosprawnych z ośrodka TPD Warsztat Terapii Zajęciowej na os. Wandy
w Nowej Hucie.
Oprócz koncertu uczniowie zorganizowali wizytę św. Mikołaja z prezentami,
poczęstunek oraz udekorowali salę świąteczno-muzycznymi ozdobami. Każdy
uczestnik otrzymał błyszczącą czapkę Mikołaja.
W wykonanie koncertu zaangażowali się również uczniowie z innych klas: Basia
Krzysztofiak, Ania Lewandowska, Marysia Matoga, Janek Sułkowski, Stanisław,
Widłak i Ola Piekarz.
Artyści zostali nagrodzeni owacją na stojąco. Podopieczni ośrodka oraz
opiekunowie z ogromną wdzięcznością dziękowali naszym uczniom za piękną
muzykę i zaangażowanie.

Projekt "Młodzi krakowianie" Projekt "Młodzi krakowianie". .



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Wydanie specjalne 01/2020 | Strona 4 
www.juniormedia.plPOSM

Spotkanie Świąteczne
W piątek 20 grudnia odbyło się w naszej szkole świąteczne
spotkanie, na którym uczniowie klas V-tych przedstawili jasełka.
Było to przedstawienie o charakterze “światło i dźwięk”.
Następnie odbył się konkurs kolęd. Kolędy w swojej interpretacji
przedstawiły klasy: IIIC, IVB i VB. Po konkursie było głosowanie,
w którym wszyscy obecni uczniowie i nauczyciele oddali swój
głos na jedną z kolęd. Wygrała kolęda klasy IIIC. Kolejnym
punktem programu były piosenki świąteczne zaprezentowane
przez uczniów z klasy emisji głosu. Usłyszeliśmy m.in. “Help
Yourself a Merry Little Christmas”, “Santa Claus Is Coming To
Town”, “In the Bleak Midwinter”, “White Christmas”.
Na koniec szkolny Big Band z wielkim entuzjazmem zagrał
“Silver Bells” Jay Livingstona.

.

.
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WYWIAD
NK: Dzisiaj mam przyjemność przeprowadzić wywiad ze światową pianistką, pracownikiem
naukowym  Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Szkoły Muzycznej II stopnia w  Krakowie, Panią
Justyną Piękoś - Kędzierską .
NK: Dzień Dobry !
JPK: Dzień dobry !
NK: Jak to się zaczęło ? Jakie były Pani  muzyczne inspiracje?
JPK: Troszeczkę chyba u mnie inaczej się zaczęło, może mniej od inspiracji, ponieważ wyrastałam w
domu muzyków, konkretnie pianistów, od babci się zaczęło, że była profesorem  fortepianu w Japonii, więc
jakby jestem trzecią generacją, która się w tym muzycznym świecie obraca. Rodzice, oboje profesorowie
uczelni, też pianiści, więc takiej konkretnej inspiracji nie było. Nie poszłam na przepiękny koncert, który
mnie  zachwycił. Chociaż w pewnym sensie inspiracją było słuchanie od urodzenia koncertów mojego ojca,
jego ćwiczeń i zmagań z fortepianem.
NK: Słyszałam, że gra Pani na trzech instrumentach, różniących się od siebie - fortepian, skrzypce
oraz altówka. Co lub kto spowodował, że zainteresowała się Pani tymi instrumentami?
JPK: Fortepian w naturalny sposób miałam jakby włożony do kolebki (śmiech), także po prostu to było coś
naturalnego, podchodzi się i gra, prawda?
NK: Oczywiście, że tak !
JPK: ...a skrzypce - to było moje zamiłowanie. W wieku 6 lat zaczęłam grać na skrzypcach. W wieku 8 lat
rozpoczęłam naukę kompozycji. To też było moim pragnieniem, żeby tworzyć muzykę, nie tylko ją grać. A
altówka doszła z dość pragmatycznego powodu. Stwierdzono, że mam bardzo duże ręce. Mógłby być tak
samo kontrabas, ale padło na altówkę. Po jakimś czasie (10 lat chyba grałam na tym instrumencie)
uznałam, że istotnie jest to coś bardzo pięknego ta altówka. (…)

NK: Oprócz gry na instrumentach kształciła się Pani również w zakresie kompozycji i baletu. Czy
taniec pomógł Pani rozwijać wrażliwość muzyczną?
JPK: Jak najbardziej, to jest niesamowite doświadczenie, tworzenie frazy nie tylko dźwiękami, ale i
ruchem. Jest to coś chyba jeszcze bardziej naturalnego, bo można ruchem podkreślić to co się czuje w
emocjach. Instrument jest pewną barierą. Najpierw trzeba opanować tekst muzyczny i dopiero później
wchodzić w odczuwanie tej muzyki czy tworzenie właśnie przysłowiowej frazy. Cała prezencja
sceniczności, czyli taka prozaiczna rzecz, dla koncertującego człowieka, który ma wyjść, ukłonić się,
zagrać i zejść … to paradoksalnie czasem bardzo trudna sprawa. To jest opanowanie całego ciała w
każdej sytuacji. Myślę, że to był ogromny walor w moim życiu i każdemu mogłabym to zalecać.

NK: Dużo Pani pracuje zawodowo, pracuje Pani na uczelni i w szkole. Czy praca z młodzieżą daje
Pani satysfakcję ?
JPK: OGROMNĄ! Tutaj też nie rozgraniczyłabym czy bardziej uczelnia czy szkoła. Jest to przywilej
oglądać czy towarzyszyć człowiekowi młodemu w jego rozwoju. Myślę, że przychodzicie tu dość młodzi,
potem jest długi czas dojrzewania, bardzo ciężki przecież i psychologicznie i pod względem rozwijania
swoich umiejętności.  Podpowiadanie wam z mojego doświadczenia jak coś zrobić i potem widzieć, że coś
z tych podpowiedzi zostaje wcielone i rozwinięte, to niesamowita radość. (…)

NK: A jak Pani radzi sobie z tremą? Ma Pani może na to jakiś złoty środek?
JPK: Z tremą było tak. W waszym wieku miałam z tym wielki problem, może też troszeczkę dlatego, że
obracałam się w innym systemie szkolnictwa, zupełnie różniącym się od waszego tutaj. Od razu były
wielkie koncerty, no i stań i graj. Potem jeszcze muszę powiedzieć, że tutaj obserwacja mojego ojca nie
była najlepszym pomysłem. Stykanie się z jego zmaganiami. Jest to człowiek bardzo wrażliwy i w bardzo
specyficzny sposób reagował na dość liczne występy. Obserwacja ojca nie pomogła mi w tym zbytnio, ale
mama na szczęście tonowała to wszystko. Naprawdę bardzo mi pomagała. Powiem jednak szczerze, że
właśnie w nastoletnim czasie i na początku studiów był to wielki problem, może nie paraliżujący, ale
jakbym nie wypracowała sobie jakiegoś sposobu, to raczej nie zostałabym pianistką. To było naprawdę
trudne. 
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NK: Jaki więc ma Pani sposób na tremę?
JPK: Przede wszystkim idę z pulą wiedzy tekstu muzycznego na scenę i mam świadomość, że zawsze coś
się może stać, ale wiem jak z tego wybrnąć. To jest element ważny, który staram się wam przekazywać,
żeby ograniczyć ryzyko. A druga rzecz to bardzo pomogła mi kameralistyka. 30 lat występowałam solo,
ciągle sama, chyba, że grałam w kwartecie. Wtedy byłam szczęśliwa, że nie gram sama. Odkąd mam duet
fortepianowy z mężem, wreszcie zajmuję się tym, co mnie pasjonuje. Głównie współczesna muzyka. To
jest odnalezienie siebie. Ostatnio stwierdziłam na koncercie, że jakoś dziwnie się czuję, bo mało się
denerwuję (śmiech). Piję rano kawę (śmiech). Idę, rozmawiam z ludźmi przed koncertem. Myślę, że to był
bardzo długi proces w moim życiu. Muszę się taką zaakceptować .
NK: Czy zawód muzyka wpłynął  na Pani osobowość?
JPK: Na pewno, muzyka i występowanie dodało mi wiele śmiałości.  Powoli również nabyłam więcej
pewności siebie.
NK: Rozumiem, a jakiego rodzaju muzyki słucha Pani, kiedy chce się Pani zrelaksować? Czy jest to
koniecznie  muzyka klasyczna czy raczej pop?
JPK: Nie daj Boże klasyczna! (śmiech) Lekki przesyt, jak masz grającego ojca i męża, i sama jeszcze
starasz się coś tam grać. Tak pop, czasem jazz, ale nie za dużo. Bardzo lubię operę, ale też  to, co leci w
radiu.
NK: Czym tak naprawdę jest dla Pani muzyka? Co Pani ceni najbardziej w muzyce?
JPK: Jest to bardzo trudne pytanie , co cenię w muzyce ... przede wszystkim jest to materia piękna, która
na ogół nikogo  nie może skrzywdzić. I powtórzę tutaj taki banał , że jest rozumiana bez konkretnego
 języka. Wiem, że to jest oklepane, ale istotnie tak jest. Jest to przedziwna metafizyczna materia, która
potrafi rozbawić, która potrafi wzruszyć. Jestem wielką szczęściarą, że właśnie taki mam zawód, i że mogę
się w czymś takim pięknym poruszać.

. .
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Śpiewający tramwaj
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy naszej młodzieży, która jak
co roku brała udział w kolędowaniu z MPK Kraków. 5 lat temu
odbyło się pierwsze śpiewanie kolęd w tramwaju, którego
pomysłodawcami byli uczniowie szkoły. W dniu 5 stycznia do
samego końca było mnóstwo mieszkańców Krakowa, którzy
chętnie wzięli udział w tej akcji.

. .
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Projekt Europa

22 stycznia w środę w naszej szkole rozpoczęło się spotkanie
uczniów polskich i niemieckich w ramach projektu Europa.
Przed południem uczniowie wzięli udział w warsztatach
poświęconych tematyce europejskiej, na których zastanawiali
się nad ważnymi zagadnieniami jak na przykład “Co dla mnie
oznacza Europa?”, “Demokracja i instytucje”, “Wartość
róznorodności”, “Konsekwencje utraty demokracji”. Uczniowie
odwiedzili również muzeum Europeum i Fabrykę Emalii Oskara
Schindlera oraz wzięli udział w grze ulicznej “Europejski
Kraków”. Jednocześnie odbywały się  warsztaty orkiestrowe i
chóralne, których zwieńczeniem był wspólny koncert finałowy w
piątek wieczorem w kościele św. Stanisława Kostki.

.
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Tanecznym krokiem
Rytmiczki z grupy pani Agnieszki Ryskali w poniedziałek
20.01.2020 roku odwiedziły dzieci na Oddziale Onkologii i
Hematologii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-
Prokocimiu z programem pt. "Tanecznym krokiem poprzez
świąteczny czas" . W programie tym znalazły się improwizacje
taneczne i muzyczne zabawy interaktywne z dziećmi oparte na
motywach świątecznych. Dziękujemy naszym rytmiczkom, które
w tym roku wprowadziły dużo uśmiechu, zabawy i taneczno-
wokalnego zamieszania na tym oddziale oraz obdarowały dzieci
małymi pacynkami, słodyczami i otwartym sercem.
Młodzież  naszej szkoły już od 10 lat  jeździ z różnymi
programami: muzycznymi, teatralnymi, tanecznymi na ten
oddział, aby dzieciom oraz ich rodzicom przynieść radość,
rozrywkę i ukojenie poprzez przygotowane artystyczne
programy, a także małe prezenciki i słodycze.
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Ślubowanie 2019
W środę 30 października w naszej szkole odbyło się ślubowanie
nowo przyjętych uczniów. Zostali oni oficjalnie przywitani przez
Panią Dyrektor, nauczycieli oraz uczniów klas starszych, którzy
zaprezentowali nam własnego autorstwa piosenkę o życiu
szkolnym.
  Mamy nadzieję, że dla już oficjalnych uczniów POSM-u, kolejne
lata przyniosą przede wszystkim rozwój umiejętności
muzycznych. Cieszymy się, że wspólnie tworzymy społeczność
szkolną.

POSM CROSSWORD IN ENGLISH:
1. A harp classroom is in the .....................
2. What is the first name of our school chairman?
3. How many classes are there in the school?
4. Who composed the symphony “From the New World”?
5. What room is opposite the staffroom?
6. What street is our school on?
7. What is the new foreign language available to learn in our school?
8. Students from which country came to our school for an exchange visit this year?
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	Spotkanie Świąteczne
	W piątek 20 grudnia odbyło się w naszej szkole świąteczne spotkanie, na którym uczniowie klas V-tych przedstawili jasełka. Było to przedstawienie o charakterze “światło i dźwięk”. Następnie odbył się konkurs kolęd. Kolędy w swojej interpretacji przedstawiły klasy: IIIC, IVB i VB. Po konkursie było głosowanie, w którym wszyscy obecni uczniowie i nauczyciele oddali swój głos na jedną z kolęd. Wygrała kolęda klasy IIIC. Kolejnym punktem programu były piosenki świąteczne zaprezentowane przez uczniów z klasy emisji głosu. Usłyszeliśmy m.in. “Help Yourself a Merry Little Christmas”, “Santa Claus Is Coming To Town”, “In the Bleak Midwinter”, “White Christmas”. Na koniec szkolny Big Band z wielkim entuzjazmem zagrał “Silver Bells” Jay Livingstona.

	Śpiewający tramwaj
	Serdecznie gratulujemy i dziękujemy naszej młodzieży, która jak co roku brała udział w kolędowaniu z MPK Kraków. 5 lat temu odbyło się pierwsze śpiewanie kolęd w tramwaju, którego pomysłodawcami byli uczniowie szkoły. W dniu 5 stycznia do samego końca było mnóstwo mieszkańców Krakowa, którzy chętnie wzięli udział w tej akcji.

	Projekt Europa
	22 stycznia w środę w naszej szkole rozpoczęło się spotkanie uczniów polskich i niemieckich w ramach projektu Europa. Przed południem uczniowie wzięli udział w warsztatach poświęconych tematyce europejskiej, na których zastanawiali się nad ważnymi zagadnieniami jak na przykład “Co dla mnie oznacza Europa?”, “Demokracja i instytucje”, “Wartość róznorodności”, “Konsekwencje utraty demokracji”. Uczniowie odwiedzili również muzeum Europeum i Fabrykę Emalii Oskara Schindlera oraz wzięli udział w grze ulicznej “Europejski Kraków”. Jednocześnie odbywały się  warsztaty orkiestrowe i chóralne, których zwieńczeniem był wspólny koncert finałowy w piątek wieczorem w kościele św. Stanisława Kostki.

	Tanecznym krokiem
	Rytmiczki z grupy pani Agnieszki Ryskali w poniedziałek 20.01.2020 roku odwiedziły dzieci na Oddziale Onkologii i Hematologii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu z programem pt. "Tanecznym krokiem poprzez świąteczny czas" . W programie tym znalazły się improwizacje taneczne i muzyczne zabawy interaktywne z dziećmi oparte na motywach świątecznych. Dziękujemy naszym rytmiczkom, które w tym roku wprowadziły dużo uśmiechu, zabawy i taneczno-wokalnego zamieszania na tym oddziale oraz obdarowały dzieci małymi pacynkami, słodyczami i otwartym sercem. Młodzież  naszej szkoły już od 10 lat  jeździ z różnymi programami: muzycznymi, teatralnymi, tanecznymi na ten oddział, aby dzieciom oraz ich rodzicom przynieść radość, rozrywkę i ukojenie poprzez przygotowane artystyczne programy, a także małe prezenciki i słodycze.

	Ślubowanie 2019
	W środę 30 października w naszej szkole odbyło się ślubowanie nowo przyjętych uczniów. Zostali oni oficjalnie przywitani przez Panią Dyrektor, nauczycieli oraz uczniów klas starszych, którzy zaprezentowali nam własnego autorstwa piosenkę o życiu szkolnym.   Mamy nadzieję, że dla już oficjalnych uczniów POSM-u, kolejne lata przyniosą przede wszystkim rozwój umiejętności muzycznych. Cieszymy się, że wspólnie tworzymy społeczność szkolną.
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