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Podziękowania  
Premiera Koncertu Noworocznego 2020 za nami. 
Dziękuję serdecznie wszystkim moim współpracownikom za pomoc  
i zaangażowanie w przygotowaniu tegorocznego koncertu. Każdy z nas miał 

do zrealizowania określone zadania. Znakomici muzycy i odpowiedni dobór 

repertuaru to podstawa sukcesu. Ja już w lutym ubiegłego roku wiedziałam, 

że Orkiestra Symfoniczna wykona m. in. utwór Leroya Andersona- 

„Sandpaper balet”, wiążąc go z remontem naszej szkoły. Uważam, że 

społeczność Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych wykonała swoje 

zadanie na szóstkę. Ten koncert jest przykładem tego, że w szkolnictwie 

artystycznym właściwe relacje mistrz - uczeń dają efekty i są wprost 

niezbędne w muzycznej edukacji.                                                                                                                      

Bardzo dziękuję prowadzącym: 
- Alicji Stasiowskiej-Piwowar - chór 
- Marcie Fortunie – dziecięca orkiestra smyczkowa 
- Andrzejowi Korusowi – zespół instrumentów dętych 
- zespołowi Bohema Trio w składzie: Jagoda Prucnal-Podgórska, Anna 

Prucnal i Jacek Podgórski 
- brawurowo prowadzącej koncert Renacie Żabickiej 
- oraz solistom Annie Marii Balawender,  
Karolowi Bonawenturze-Mielińskiemu 
  i wszystkim muzykom orkiestry symfonicznej, którą wraz                                 

z Anastasiją Vrublewską miałam zaszczyt poprowadzić. 
Dziękuję jeszcze raz wszystkim nauczycielom, pani wicedyrektor Urszuli 

Bizoń- Biduś, Radzie Rodziców oraz pracownikom administracji i obsługi 

naszej szkoły za pomoc w organizacji koncertu. 
Jestem wdzięczna za pomocną dłoń władzom powiatu dębickiego, miasta 

Dębicy, Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy oraz znakomicie reagującej 

publiczności. Dziękuję mediom za relacje, a panu Piotrowi Dudzie za 

przepiękne fotografie. 
Z muzycznym pozdrowieniem 
Ewa Trojan          
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Gala Noworoczna 2020 

Dnia 10 stycznia oraz 2 lutego w Domu Kultury “MORS” 

odbyła się 16 Gala Noworoczna organizowana przez 

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy.   Na 

scenie zaprezentował się chór pod przewodnictwem p. 

Alicji Stasiowskiej – Piwowar wraz z solistami, orkiestra 

smyczkowa pod dyrekcją p. Marty Fortuny z solistami, 

zespół instrumentów dętych p. Andrzeja Korusa, zespół 

Bohema Trio oraz Orkiestra Symfoniczna pod batutą  

p. Anastazji Vrublewskiej i p. dyrektor Ewy Trojan.    

Wykonali oni muzykę począwszy od muzyki Straussa do 

muzyki filmowej i rozrywkowej.  

 Koncert był bardzo ciekawy i zróżnicowany pod 

względem muzycznym. Na scenie znaleźli się nawet pan 

burmistrz, pan starosta oraz poseł na sejm. Dziękujemy za 

obecność i zapraszamy w następnym roku 
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Zimowisko 2020  
Uczniowie ZPSM w Dębicy wzięli udział 

w wycieczce do Zakopanego w dniach od 11 do 

18 stycznia. W wyjeździe uczestniczyło 45 uczniów 

oraz 4 opiekunów

 

Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość jeżdżenia 

na nartach i snowboardach, a ci co byli pierwszy 

raz na stoku mogli się szkolić 

i uczyć pod okiem instruktorów. Również odwiedzili 

Krupówki, Gubałówkę, Wielką Krokiew, Aqua Park, 

kręgielnie i wiele więcej. Wyjazd zakończono jak 

zawsze kuligiem i jedzeniem kiełbasek przy ognisku. 
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Rok 2020 – Rok Ludwiga van 

Beethovena       

Rok 2020 będzie dla świata kultury niezwykłym 

wydarzeniem, bowiem cały świat obchodzi 

jubileusz 250-lecia narodzin Ludwiga van 

Beethovena, jednego z największych 

kompozytorów muzyki klasycznej w historii, który 

zrewolucjonizował muzykę i nadał prąd 

dalszemu jej rozwojowi. Najważniejszą część 

twórczości Beethovena stanowi jego 

 9 symfonii. Przenikają one wszystkie okresy 

twórczości kompozytora 

.  
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Zakończenie 

termomodernizacji  
21 stycznia zakończona została termomodernizacja 

naszej szkoły. Rozpoczęła się ona w czerwcu ubiegłego 

roku.  

W związku z tym nasza szkoła miała dwie placówki. 

Część naszej szkoły była udostępniona, jednak nie 

mogliśmy się zmieścić wiec nasza szkoła wynajęła stary 

budynek byłego Miejskiego Gimnazjum nr 1 

 im. Adama Mickiewicza w Dębicy.  

Na szczęście po zakończonej termomodernizacji 

możemy w końcu poczuć się jak w domu i jesteśmy 

przygotowani na uroczystość nadania imienia naszej 

szkoły, która odbędzie się w tym roku. 
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Słynni absolwenci:  

Kamil Pękala            

Kamil Pękala jest wychowankiem dębickiej szkoły 

muzycznej w klasie skrzypiec p. Marty Fortuny, 

to laureat licznych konkursów wokalnych, który 

współpracuje z Operą Śląską. Pan Kamil ukończył 

Akademię Muzyczną im. St. Moniuszki  

w Gdańsku, aktualnie jest solistą Teatru 

Muzycznego w Lublinie i pedagogiem w Studium 

Wokalno–Aktorskim w Gdyni. Występował 

również w Filharmonii Dowcipu u p. Waldemara 

Malickiego. Wiele razy brał udział w koncertach  

w naszej szkole jak również na wielu Galach 

Noworocznych                               
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Zapraszamy do odwiedzenia 

naszych social mediów                     

i wypełnienia ankiet 

Ankiety:  

1.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp

QLSfhQm71u_aIgvhVsesSmqKrCJ5eCD8GLW

zqr2oaKmigHkvKJg/viewform 

2.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp

QLSf1d7UWjO8xoqligKHD4TKoIOJSvlE5x4t6j

B24Uf-pQQTF2g/viewform 

3.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp

QLScD9R3PWdhUzmE1yTfxIFiFhnEXlqkmwiU

eGyW3TY-YFBJdNA/viewform 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD9R3PWdhUzmE1yTfxIFiFhnEXlqkmwiUeGyW3TY-YFBJdNA/viewform


 
 
 

10 
 
 

 

Social media: 

Samorząd uczniowski ZPSM                               

Dębica        

 Su.zpsm.debica 
 

 

 Zapraszamy!!! 
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Redakcja gazetki: 

Karol Cieśla: oprawa graficzna, artykuły. 

 

Samorząd Uczniowski zachęca do współpracy przy 

tworzeniu gazetki szkolnej! Czujesz się dobrze jako 

redaktor? A może drzemie w Tobie dusza dziennikarza? 

A może po prostu chciałbyś spróbować swoich 

możliwości?  

Jeśli na którekolwiek z powyższych pytań 

odpowiedziałeś/ odpowiedziałaś twierdząco - zgłoś się 

do nas! 

Wystarczy podejść do przedstawicieli Samorządu 

Uczniowskiego lub jego Opiekunów. 

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!!!  

 


