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UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY
W piątek 30 kwietnia 2010 roku, w sali koncertowej POSM II stopnia
im. K. Szymanowskiego, swoje ostatnie świadectwo szkolne odebrało 42 uczniów klas
szóstych.
Uroczystość zgromadziła całą społeczność szkolną - pedagogów, uczniów oraz rodziców.
Dyrektor szkoły Stanisław Maliszewski wręczył nagrody za najlepsze wyniki w nauce
i osiągnięcia muzyczne wyróżniającym się uczniom.
Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów złożył absolwentom Samorząd Uczniowski.
W imieniu absolwentów słowa podziękowania Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu
i wychowawczyniom: pani Renacie Krzyżak i pani Tatianie Morys, złożyły
Martyna Sojka i Milena Staszuk.
Po uroczystości odbył się koncert z udziałem solistów – absolwentów 2010.
Wystąpił chór żeński pod dyr. Mirosławy Knapik, a także Kwintet Instrumentów Dętych
Blaszanych, który towarzyszył solistom : Jakubowi Imielskiemu i Michałowi Stańko. W II
części koncertu Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna pod batutą Szymona Bywalca, Macieja
Tomasiewicza i Mateusza Walacha, akompaniowała solistom: Agnieszce Bednarz, Zuzannie
Sawickiej, Patrycji Stefanowskiej i Szymonowi Kuliszowi, a następnie Karolinie Kołodziej
i Adzie Kwaśniewicz oraz Kamilowi Chyrzyńskiemu.
Mülheim 2010
MŁODZIEŻOWA
ORKIESTRA
SYMFONICZNA
IM.
KAROLA
SZYMANOWSKIEGO POD DYR. SZYMONA BYWALCA KONCERTOWAŁA W
NIEMCZECH.
W dniach od 6 do 13 marca 2010 roku uczniowie POSM II st.
w Katowicach tworzący Młodzieżową Orkiestrę Symfoniczną
im. K. Szymanowskiego zostali zaproszeni do udziału w obchodach Tygodnia Kultury
organizowanym w ramach projektu RUHR 2010.
Młodzież naszej szkoły zwiedziła ciekawe miejsca i zabytki kultury niemieckiej: Katedrę
w Essen, najstarszą siedzibę biskupią w Essen- Werden, Katedrę w Kolonii Stolicy Kultury
Europy 2010, a także muzeum powstałe w zamkniętej kopalni Zollverein w Oberhausen.
Odbyły się koncerty z udziałem naszej młodzieży i niemieckich chórów w kościele Różańca
Świetego w Mulheim, w kościele pw. St. Engelbert oraz w Katedrze w Essen. Wyjątkowy
charakter miał koncert, który odbył się w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Mulheim.
W czasie tego koncertu Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna wykonała utwór Festouverture
Piotra Radko, napisany specjalnie na tę okazję .
W trakcie koncertu nastąpiło uroczyste przekazanie partytury utworu władzom miasta
Mulheim.
W programie koncertów oprócz wspomnianej uwertury orkiestra wykonała: Symfonię
Z Nowego Świata A. Dvoraka, fragmenty Mszy W.A. Mozarta, Requiem J. Rottera oraz
P. Sarasate Nouvelle Fantasie sur Faust - w partii solowej zaprezentowała się Agata Kmak
z klasy skrzypiec Szymona Krzeszowca.
Wszystkie koncerty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, wzbudziły wielkie uznanie
oraz owacje na stojąco. Młodzież POSM II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,

uczestnicząca w projekcie, postrzegana była jako znakomity ambasador kultury i szkolnictwa
artystycznego w Polsce. Swoją wzorową postawą oraz artystyczną prezentacją podbiła serca
słuchaczy.
KONCERT DYPLOMANTÓW
4 marca 2010 roku o godz. 17. w Sali im. Karola Stryji odbył się koncert symfoniczny z
udziałem dyplomantów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im.
Karola Szymanowskiego w Katowicach
Z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sląskiej pod dyrekcją Jacka
Kraszewskiego wystąpiło pięciu solistów.
Ada Kwaśniewicz z klasy skrzypiec prof. Arkadiusza Kubicy wykonała I Koncert
Skrzypcowy Karola Szymanowskiego.
Emilia Strzecha z klasy fortepianu prof. Haliny Madetko wykonała Rondo a la Krakowiak Fdur op.14 Fryderyka Chopina.
Suzanne Knast z klasy wiolonczeli prof. Małgorzaty Ślęzak wykonała Prayer z Jewish Life nr
1 Ernesta Blocha.
Artur Rapacz i Tomasz Krentusz z klasy perkusji prof. Krzysztofa Jaguszewskiego wykonali
Quintet Celebration, One Notch Hogher Billa Molenhof'a w opracowaniu orkiestrowym
Michała Kowalczyka.

AMERICAN DREAM
Koncert "American Dream", który odbył się 4. lutego 2010 r. o 17 w naszej szkole, był
wyjątkowo udany. Już przed godziną rozpoczęcia, nie sposób było dostać się na salę. Część
publiczności udała się do domu, a bardziej zdesperowani przeszli na balkony. I ci siedzący
wygodnie i ci mniej wygodnie, którzy siedzieli na schodach, czy wręcz podłodze nie żałowali
swojej decyzji przyjścia. Program koncertu zapewnił każdemu moc wrażeń. Scena
odpowiednio oświetlona a czasem zadymiona, gościła artystów młodych i nieco starszych lub
całkiem dojrzałych, którzy całym sercem starali się zadowolić wymagającą publiczność. Na
początek Gershwin grany i śpiewany przez nauczycieli i uczniów w tym rewelacyjny Śląski
Oktet Gitarowy. Ta część koncertu, trudna i wymagająca dla słuchaczy, została jednak
przyjęta z aplauzem. Wielkie zainteresowanie widowni wywołał zespół taneczny NOVA.
Naszymi gośćmi, którzy swoją muzykalnością i wrażliwością wzruszyli obecnych, byli też
członkowie Rudzkiego Trio Appassionata. Świetnie zaprezentowała się nasza orkiestra dęta
pod dyrekcją Leopolda Perka, która wykonała wiązankę muzyki filmowej. Kolejni goście
z Soul Hunters Gospel Choir, choć nie bez trudności, pokazali najwyższy kunszt śpiewaczy
w piosenkach Michaela Jacksona. Na koniec połączonymi siłami gości i uczniów wykonano
słynne "We Are The World" w 25. rocznicę powstania. Reżyserująca, prowadząca a nawet
śpiewająca (po raz pierwszy na naszej scenie) Bernadeta Stańczyk może uznać swoje kolejne
dzieło za bardzo udane. Gratuluję w imieniu swoim i widzów.
Tomasz Stańczyk

INAUGURACJA ROKU CHOPINOWSKIEGO W „SZYMANOWSKIM”
W piątek 17 stycznia 2010 roku o godzinie 17, w sali koncertowej
POSM II st. im. Karola Szymanowskiego odbył się uroczysty koncert połączony
z nadaniem tytułu „Najwybitniejszego Absolwenta Szkoły” i wręczeniem statuetki "Summa
cum laude" prof. Tadeuszowi Strugale.
Już od poniedziałku czuło się niezwykłą atmosferę zapowiadającą to ważne wydarzenie.
W szkole przygotowano graficzną prezentację poświęconą dokonaniom Tadeusza Strugały
przybliżającą osobę dyrygenta całej społeczności. Odbyło się również bardzo interesujące
i miłe spotkanie profesora z młodzieżą szkolną w sali kameralnej. Wielkim przeżyciem były
dla uczniów – członków Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej im. K. Szymanowskiego –
próby do koncertu pod batutą Maestro Strugały.
Koncert zgromadził ogromną publiczność: młodzież szkolną, pedagogów, rodziców,
absolwentów i sympatyków szkoły. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło koleżanek
i kolegów ze szkolnej ławy prof. Tadeusza Strugały.
Najpierw Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna pod batutą profesora towarzyszyła solistce
Małgorzacie Otrembie, która wykonała utwór Andrzeja Panufnika Hommage á Chopin – Five
Pieces for flute and String Orchestra. Małgorzata Otremba, absolwentka naszej szkoły z roku
1994, jest flecistką-solistką Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w
Katowicach. W swoim dorobku artystycznym ma już wiele nagród i spektakularnych
koncertów. Pogodny i lekki charakter utworu wykonywanego z wielką muzyczną kulturą
udzielił się słuchaczom i nadał ton całej uroczystości.
Wielkim wyzwaniem dla młodych muzyków orkiestry był akompaniament do Koncertu emoll op.11 Fryderyka Chopina. Przy fortepianie zasiadł Piotr Banasik, który jest
absolwentem szkoły z roku 2001. Jest on już uznanym pianistą, laureatem wielu konkursów
i wyróżnień. Koncert Chopina wzbudził duży aplauz. Ku radości rozentuzjazmowanej
publiczności artysta nie dał się długo prosić i na bis wykonał
Walc Es-dur op.18 Fryderyka Chopina.
Być może soliści koncertu to przyszli pretendenci do honorowego tytułu i statuetki "Summa
cum laude". Właśnie dopisali do swego życiorysu kolejny sukces.
Na zakończenie koncertu Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna pod batutą
Tadeusza Strugały wykonała „ Les Preludes” Ferenca Liszta. Długo nie milkły brawa
i owacje, które były wspaniałym wstępem do oficjalnej części uroczystości.
Laudację na cześć maestro Tadeusza Strugały odczytała pani Małgorzata Komorowska.
Statuetkę "Summa cum laude" w imieniu całej społeczności szkolnej wręczył profesorowi
Tadeuszowi Strugale Dyrektor Szkoły Stanisław Maliszewski.
„…Patrząc na Pańskie różnorodne dokonania w zakresie sztuki, jaką jest muzyka, nie mamy
wątpliwości, że nasza epoka naznaczona jest Pana osiągnięciami… Jesteśmy niezmiernie
dumni, że możemy poszczycić się tak wybitnym absolwentem, który jest doskonałym wzorem
dla wszystkich wychowanków naszej szkoły, przyszłych adeptów najpiękniejszej z dziedzin
sztuki, jaką jest muzyka…”
Statuetką "Summa cum laude" uhonorowano dotychczas: Krystiana Zimmermana – w roku
2005, Wojciecha Kilara – w roku 2007 i Aleksandra Warykiewicza
– w roku 2008.
Nasza szkoła kolejny raz ma powód do dumy - do grona najwybitniejszych absolwentów
dołączył wielki artysta i znakomita postać w świecie muzycznym – profesor Tadeusz
Strugała.

Uczniowie o koncercie:
"...najbardziej podobał mi się koncert fortepianowy e-moll Fryderyka Chopina..." Małgosia
Tracz, IIb.
"...pianista z ekspresją oddał styl chopinowski. Dla mnie ta muzyka jest niezwykła.
Mogłabym jej słuchać w nieskończoność..." Paulina Juszczak Ib.
"...Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna mogła wykazać się w przepięknym "Les Preludes"
Ferenca Liszta. Utwór był niesamowicie trudny...dialog pomiędzy instumentami
smyczkowymi i dętymi...wiele szybkich przebiegów... donośne dźwięki trąbki,
puzonu...najbardziej zachwycił mnie ten właśnie utwór..." Paulina Juszczak Ib.
"...Ktoś mógłby pomyśleć, że dyrygent niewiele pokazuje, a jednak delikatne, oszczędne
ruchy Tadeusza Strugały określały wszystko co chciał przekazać..."
Paulina Juszczak Ib.
"...Pan profesor Strugała wystąpił z przemówieniem, na które publiczność odpowiedziała
dużymi brawami. Na scenę zaproszono absolwentów z rocznika Pana Strugały. Byli
wzruszeni. Oni także wypowiedzieli się o swoim sławnym koledze..." Agnieszka Sawicka IIb.
"...Koncert wysłuchałem z wielkim zainteresowaniem i wywarł na mnie wielkie wrażenie.
Z niecierpliwością będę czekał na kolejne koncerty związane z obchodami Roku
Chopinowskiego..." Wojtek Kaszuba Ib.
Kolędowe koncerty
Przypadający w styczniu okres kolędowy sprzyja wielu prezentacjom szkolnych zespołów
chóralnych i instrumentalnych.
13 stycznia 2010r. o godz 10:45, w ramach cyklu
„Dziecięce Spotkania Muzyczne”, odbył się koncert kolędowy.
Wystąpili:
chór żeński pod dyr. M. Knapik
chór dziewczęcy pod dyr. B. Leńskiej
chór męski pod dyr. A. Maciejczyk
kwartet smyczkowy z klasy kameralnej M. Diug-Chwastek
oraz kwintet instrumentów dętych blaszanych z klasy kameralnej R. Dudka
Bardzo licznie zgromadzona młodziutka publiczność (było w niej sporo przedszkolaków) nie
kryła radości i entuzjazmu, zaś wykonawcy - satysfakcji z pięknych prezentacji.
Tego dnia o godz. 19:15 koncert został powtórzony i piękno kolęd rozbrzmiewało w kościele
Matki Boskiej Piekarskiej w Katowicach.
Wspaniale, że młodzież naszej szkoły może aktywnie uczestniczyć w podtrzymywaniu
polskiej tradycji kolędowania.

Zaduszki Będzińskie
Chór żeński pod dyrekcją prof. Mirosławy Knapik przygotował oprawę Uroczystej Mszy
Świętej, a następnie wystąpił wraz z solistą Pawłem Cieplakiem
z klasy akordeonu prof. Marka Andryska w niedzielę 8 listopada w kościele
pw. św. Jana Chrzciciela w Będzinie na „Zaduszkach Będzińskich”.

Odeszli, lecz zostali w naszej pamięci...
Dnia 29 listopada 2009, mszą świętą i koncertem w kościele p.w. Matki Boskiej Piekarskiej
uczciliśmy pamięć zmarłych pedagogów, pracowników i uczniów szkoły.
Uroczystą mszę świętą odprawił ks. Krzysztof Nowrot, a majestatyczne, wielogłosowe
utwory muzyki sakralnej w wykonaniu szkolnych zespołów chóralnych stanowiły bogatą
oprawę muzyczną.
Pełen skupienia i zadumy nastrój przeniósł się na godzinny koncerty. I znów można było
zachwycić się brzmieniem i harmonią muzyki wykonywanej przez chór żeński po dyr.
M. Knapik, pełną natchnienia interpretacją utworów zaprezentowanych przez akordeonistę
Pawła Cieplaka i, jakże pięknie brzmiącą w murach świątyni, kompozycją Piotra Radko
w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Sz.Bywalca.
Za chwile muzycznej zadumy wszystkim wykonawcom bardzo dziękujemy.
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Uroczysta akademia z okazji święta wszystkich pracowników oświaty odbyła się
15 października 2009 o godz. 12:45 w sali koncertowej naszej szkoły.
Serdeczne życzenia, uznanie dla pracy i gratulacje płynęły zarówno ze strony Dyrekcji jak
i uczniów oraz rodziców.
Dyrektor Stanisław Maliszewski wręczył nagrody za osiągnięcia w pracy pedagogicznej oraz
nagrody jubileuszowe nauczycielom i pracownikom administracji.
Kwiaty i życzenia w imieniu rodziców złożył na ręce Dyrektora przewodniczący Rady
Rodziców p. Jerzy Kleszcz.
Szczególnie ciepłe życzenia wyraził w imieniu uczniów Samorząd Uczniowski. Miłym
i efektownym ich dopełnieniem była piosenka pt. "Wszystkiego najlepszego" w wykonaniu
uczennicy Kai Rekieć, której akompaniowali: na fortepianie - Małgorzata Warcaba i Dawid
Makosz, i na klarnecie - Krzysztof Bobecki.
Oficjalna część zgrabnie przeszła w część mniej oficjalną - nastał czas "SZOPKI".
W tradycji szkolnej to przedstawienie przygotowywane przez uczniów najwyższej klasy ma
swoje stałe miejsce.
To swoiste podziękowanie za lata spędzone w artystycznej szkole często przybiera formę
bardzo dowcipną. Również w tym roku przedstawienie zatytułowane "Sen nocy tysiącletniej"
zawierało wiele zabawnych scenek parodiujących szkolne środowisko. Dużo dowcipnych
dialogów, pomysłowa scenografia, znakomite scenki nagradzane były oklaskami i salwami
śmiechu.
Szóstoklasiści wykazali się dużym talentem aktorskim, organizacyjnym i oczywiście
wyeksponowali swoje talenty muzyczne.
Nauczyciele obdarowani symboliczną różą z przyjemnością słuchali finałowej piosenki.
Kochani szóstoklasiści! Ten sympatyczny egzamin zdaliście bardzo dobrze. Teraz życzymy
Wam skupienia, determinacji i dużo talentu, by najważniejszy egzamin - maturalny - zdać
celująco!

WARSZTATY FLETOWE
W dniach 8 i 9 października 2009 odbyły się w naszej szkole Warsztaty Fletowe. Spotkanie
licznie przybyłych flecistów naszego Regionu rozpoczęło się Koncertem Inauguracyjnym w
wykonaniu Katarzyny Bury – flecistki obecnie mieszkającej
w Niemczech, absolwentki Liceum Muzycznego z roku 1992. Solistka zaprezentowała
wirtuozowski recital zawierający utwory fletowe z różnych epok i ukazujący zróżnicowane
style wykonawcze. Przybliżyła również słuchaczom mało znane postacie kompozytorów,
a także ciekawe historie powstania poszczególnych utworów. Flecistce znakomicie
towarzyszył pianista Marcin Prysak.
Zajęcia warsztatowe Katarzyna Bury rozpoczęła od wykładu połączonego z czynnymi
ćwiczeniami wszystkich uczestników ( a było ich ok. 45!). Tematem zajęć była „Technika
oddechu i intonacji - od teorii do praktyki” W zajęciach czynnie uczestniczyli zarówno
uczniowie, jak i nauczyciele i studenci.
W ciągu 2 dni warsztatów odbyło się 12 indywidualnych lekcji oraz spotkania orkiestry
fletowej . Na końcowym koncercie wystąpiły 4 wybrane flecistki z towarzyszeniem
fortepianu i zespół orkiestry fletowej, który wzbudził duży entuzjazm, zwłaszcza
najmłodszych słuchaczy - początkujących flecistów.
Bezpośrednie spotkanie z artystką, możliwość zadawania pytań, wspólne pokonywanie
trudności były wspaniałym i cennym doświadczeniem dla uczestników
i obserwatorów warsztatów.
Wyjazd Chóru męskiego i Mieszanego zespołu wokalnego pod dyrekcją mgr Aleksandry
Maciejczyk oraz utalentowanych solistów na tournée koncertowe do Kolonii.
W dniach 24-30.09.2009 roku Chór męski oraz Mieszany zespół wokalny pod dyrekcją mgr
Aleksandry Maciejczyk wraz ze szczególnie uzdolnionymi i utytułowanymi solistami
Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego
w Katowicach przebywał w Kolonii i Mülheim w Niemczech na zaproszenie Stowarzyszenia
Kolonia-Katowice („Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Köln–Kattowitz e.V”).
Młodzież rozpoczęła swą wizytę od oficjalnej wizyty w Ratuszu, gdzie chór został powitany
przez członków Rady Miasta.
Chór wystąpił łącznie na 6 koncertach, reprezentując miasto Katowice i macierzystą szkołę
w Generalnym Konsulacie RP w Kolonii, Katedrze Kolońskiej oraz polskim kościele św.
Stefana w Kolonii. W ramach integracji chór odwiedził również Gimnazjum Humboldta –
niemiecki odpowiednik ogólnokształcącej szkoły muzycznej – gdzie młodzież wzięła udział
w zajęciach miejscowego chóru młodzieżowego, jak również dała krótki koncert. Chór
udzielał się także społecznie, koncertując w kolońskim Domu Opieki. Zespół występował nie
tylko w Kolonii – w dniu 25.09.2009 r. dał koncert w Mülheim, w odpowiedzi na zaproszenie
miejscowego centrum parafialnego oraz absolwentów naszej szkoły Państwa Gabrielę i Piotra
Radko. Prezentacje solowe i kameralne przedstawili:
-Paweł Cieplak z klasy akordeonu prof. Marka Andryska,
-Łukasz Mikołajczyk z klasy fortepianu dr Anny Góreckiej,
-Kwartet saksofonowy z klasy mgr Bernarda Steuera w składzie: Kamil Chyrzyński, Artur
Kika, Marcin Majcher oraz Szymon Zawodny.

We wszystkich miejscach, gdzie koncertowała nasza młodzież, zbierała pozytywne
i entuzjastyczne recenzje i opinie, promując kulturę muzyczną Śląska.

IMMATRYKULACJA KLAS PIERWSZYCH
Tradycyjnie, w rocznicę urodzin patrona szkoły, odbywa się uroczyste przyjęcie klas
pierwszych w poczet uczniów POSM IIst.
Jest to niezwykłe - dla pierwszaków, a zarazem bardzo miłe i oczekiwane przez całą
społeczność szkolną - wydarzenie.
W tym roku odbyło się ono w piątek, 2 października, o godz. 12:45 w sali koncertowej.
Przemówienie Dyrektora szkoły i przyrzeczenie na sztandar szkoły- to była bardzo uroczysta
chwila, której świadkami byli nauczyciele, rodzice i starsi koledzy.
Klasy pierwsze zaprezentowały swój pierwszy program artystyczny: obok starannie
wykonanych utworów muzyki klasycznej było w nim miejsce na poezję (wspaniała recytacja
wiersza przez uczennicę Martę Skowierę) i interpretację przeboju muzyki rozrywkowej.
Przed nowowybranym Samorządem Uczniowskim ( bardzo udany debiut ) egzamin
z wiedzy o szkole " na poważnie i na wesoło", klasy pierwsze zdały śpiewająco.
Reprezentanci klas znakomicie odpowiadali, a śmieszne pytania o szkolne krasnoludki,
ulubiony napój profesora z historii lub pojazd pani wicedyrektor wzbudzały ogólne
rozbawienie.
I chociaż wynik końcowy wskazywał 1 punktową przewagę klasy I A, to biorąc pod uwagę,
że właściwa odpowiedź na ostatnią zagadkę muzyczną mogłaby brzmieć "Wariacja
pogrzebowa Dawida na temat marsza weselnego Feliksa ", obie klasy zdobyłyby tę samą ilość
punktów.
Za te dzielne zmagania na forum całej szkoły zostały pierwszakom wręczone certyfikaty,
a dodatkową nagrodą był program przygotowany przez uczniów klas drugich. Poemat "Dobre
rady nie od parady" własnego autorstwa wyśpiewała ( oczywiście z własnym
akompaniamentem ) klasa II A, a znakomitą scenkę zakończoną pasowaniem pierwszaków na
krasnoludki odegrała klasa II B. Wszystkich zachwycił też występ rytmiczek z klasy drugiej,
które świetnie ucharakteryzowane, żywiołowo wykonały taniec czarownic.
Uroczystość dobiegła końca. Od tej chwili uczniowska brać liczy 277 uczniów!!!
KONCERT Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA MUZYKI
1 października 2009 r. w sali koncertowej POSM IIst. odbyły się dwa koncerty wpisujące się
w obchody Międzynarodowego Dnia Muzyki w naszej szkole.
Poranny koncert adresowany był do zaproszonych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
i specjalnych.
Popołudniowy koncert zgromadził uczniów, rodziców i sympatyków szkoły.
Uroczysty koncert, prowadzony przez B.Leńską, rozpoczął się występem chóru żeńskiego
pod dyr. prof. M. Knapik. W programie usłyszeliśmy różnorodne, ciekawe interpretacje
utworów a'capella, a także opracowania muzyki angielskiej
z towarzyszeniem akompaniamentu fortepianowego A.Porzuczek.
Solistami koncertu byli uczniowie:
Agnieszka Korcz z kl. wiolonczeli Z. Łapińskiego
Anna Kudala z kl. oboju T. Stencla
Krzysztof Orziński z kl. tuby M. Łukaszczyka

Ada Kwaśniewicz z kl. skrzypiec A. Kubicy
Łukasz Byrdy z kl. fortepianu M. Ciepierskiego
Solistom akompaniowali: I. Obońska, M. Prysak, W. Skowroński.
Koncert zakończył występ kwintetu instrumentów dętych blaszanych w składzie: Adrian
Gaweł - trąbka, Mikołaj Zymon - trąbka, Adam Żurada - puzon, Przemysław Drożniak puzon, Krzysztof Orziński - tuba.
Gratulujemy wykonawcom i zapraszamy wszystkich do sali koncertowej POSM IIst.
na następne prezentacje muzyczne utalentowanej młodzieży.

1.09.2009 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
Pedagogów, uczniów i rodziców zgromadzonych o godz. 10 w sali koncertowej POSM II st.
powitał Dyrektor szkoły Stanisław Maliszewski.
"W tym roku szkolnym czeka nas wiele ważnych uroczystości. Szczególnym wydarzeniem
będzie uroczysty koncert z okazji 200 rocznicy urodzin F.Chopina i wręczenie statuetki
"Summa cum Laude" prof.Tadeuszowi Strugale- wybitnemu absolwentowi naszej szkoły.
Wielkiej mobilizacji naszych sił będzie wymagał także finałowy koncert I
Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego "Patri Patriae", który odbędzie się 27
marca 2010r.
Specjalne słowa skierował Pan Dyrektor do pierwszoklasistów:
"...jestem pewien, że bardzo szybko odnajdziecie się w nowym środowisku, polubicie szkołę
i dołożycie starań, aby być jej chlubą."
W części artystycznej tej uroczystości wystąpili uczniowie, którzy przygotowują program na
tournee zagraniczne, pod koniec września wyjadą do Drezna i Monachium. Już teraz życzymy
im wspaniałych koncertów. Zaprezentowali się:
- Łukasz Mikołajczyk z klasy fortepianu prof. A. Góreckiej
- chór kameralny pod dyrekcją A. Maciejczyk
Zabrzmiał pierwszy dzwonek i wszyscy rozeszli się do klas, aby spotkać się
z wychowawcami.
Witaj szkoło!

