
STYCZNIOWE   
WYDANIE

E-GAZETKI   SZKOLNEJ



HAPPY NEW YEAR!!! 
Pragniemy powitać wszystkich bardzo serdecznie w 

NOWYM ROKU 2021!

Mamy nadzieję, że wszyscy wkroczymy w ten Nowy Rok 

z nową energią i entuzjazmem oraz przede wszystkim 

wkroczymy do szkoły, aby znów jej mury przepełnione 

były muzyką, rozmowami i radością. Dla wielu uczniów 

ten czas oznacza intensywne przygotowywanie się do 

przesłuchań półrocznych.

Trzymamy za was kciuki i życzymy powodzenia!



KOMPOZYTOR MIESIĄCA
Kompozytorem miesiąca według PWM (Polskiego 

Wydawnictwa Muzycznego) został Witold Szalonek. Był on  

odkrywcą "dźwięków kombinowanych" - wielodźwięków o 

specyficznej barwie, możliwych do uzyskania na 

instrumentach dętych drewnianych.

Więcej na Jego temat można poczytać na oficjalnej 

stronie internetowej PWM lub na stronie, do której link 

znajdziecie poniżej.

https://culture.pl/pl/tworca/witold-szalonek



WIELCY STYCZNIOWI KOMPOZYTORZY
W styczniu urodzili się m.in. tacy wielcy kompozytorzy jak:

Wolfgang Amadeusz 

Mozart

(27 stycznia 1756 r ) 

Witold Lutosławski 

(21 stycznia 1931 r) 



MIECZYSŁAW TOMASZEWSKI
14 stycznia 2019 roku pożegnaliśmy 

Mieczysława Tomaszewskiego. Był on 

polskim muzykologiem, teoretykiem i 

estetykiem muzyki. Profesor i doktor 

honoris causa Akademii Muzycznej w 

Krakowie. Znawca muzyki romanycznej, 

autor prac poświęconych m.in. 

Fryderykowi Chopinowi, pieśni 

romantycznej i dwudziestowiecznym 

kompozytorom polskim, głównie 

Krzysztofowi Pendereckiemu. 



KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI
22 stycznia będziemy obchodzić setną

rocznicę urodzin wybitnego pisarza

pokolenia Kolumbów -

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Był on żołnierzem harcerskich

batalionów "Zośka" i "Parasol".

Zginął w czwartym dniu

Powstania warszawskiego

w wieku zaledwie 23 lat.



Baczyński był najwybitniejszym poetą pokolenia 

wojennego, porównywany nawet do Juliusza Słowackiego. 

Jego postać oraz twórczość stały się inspiracją dla wielu 

współczesnych artystów.

Z jego poezją możemy spotkać się m.in. w 

twórczości Grzegorza Turnau czy Jacka 

Kaczmarskiego.

Oto dwie propozycje do posłuchania:

Grzegorz Turnau- "Znów wędrujemy"

https://www.youtube.com/watch?v=CCH3dZ3sYA8

Jacek Kaczmarski- "Barykada (Śmierć Baczyńskiego)"

https://www.youtube.com/watch?v=yCjerHlklKQ

https://www.youtube.com/watch?v=CCH3dZ3sYA8
https://www.youtube.com/watch?v=yCjerHlklKQ


Pod koniec pragniemy jeszcze raz 

serdecznie pogratulować wszystkim 

uczestnikom Konkursu na kartkę i ozdobę 

bożonarodzeniową! Dziękujemy za udział i 

liczymy na równie duże zaangażowanie w 

kolejnych konkursach ;)



Dziękujemy bardzo za 
uwagę!

Samorząd Uczniowski


