
Kronika chóru szkolnego

Allegretki

2018/2019



DZIEŃ 

EDUKACJI 

NARODOWEJ



Wieczór z Niepodległą
08.11.2018 Stare Proboszczewice



Wolność kocham i rozumiem!

W czwartkowy wieczór 8 listopada w Szkole Podstawowej w Starych 
Proboszczewicach odbyło się niezwykłe spotkanie. W murach szkoły 

zagościła „Niepodległa”. Licznie zgromadzeni widzowie obejrzeli 
przedstawienie, które składało się z „żywych obrazów” inspirowanych 

najważniejszymi chwilami z historii Polski - od chrztu w 966 po wolne wybory 
z 1989 roku. Oprócz patriotycznych wierszy i piosenek w programie imprezy 
znalazł się również brawurowo wykonany przez pierwszoklasistów taniec z 

flagami.
Spektakl okazał się piękną i poruszającą lekcją historii. Widzowie długo 

oklaskiwali młodych artystów. „Wieczór z Niepodległą” to impreza, której 
celem było uczczenie w wyjątkowy sposób 100-ej rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę. 













Rekord dla Niepodległej

W piątek 9 listopada 2018 roku nasza szkoła

wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Rekord dla

Niepodległej” zorganizowanej przez Ministra

Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży.

O godzinie 11:11 zgromadzeni na sali uczniowie i

nauczyciele wspólnie odśpiewali polski hymn.

Potem nadszedł czas na spotkanie z patriotyczną

poezja i pieśnią. Widzowie wzięli udział w

niecodziennej lekcji historii prezentowanej

poprzedniego dnia przed miejscową społecznością

jako „Wieczór dla Niepodległej”.









17 grudnia 2018 roku w 

naszej szkole po raz 

kolejny odbyło się 

spotkanie wigilijne dla 

społeczności lokalnej. 

Uroczystość uświetniły 

Jasełka 

Bożonarodzeniowe w 

wykonaniu uczniów klas 

drugich i trzeciej 

przygotowane przez 

panie Annę Gawlińską i 

Monikę Kaczorowską 

oraz kolędy i pastorałki 

w wykonaniu chóru 

szkolnego pod 

kierunkiem pani Elizy 

Niedbała. Nad całością 

jak co roku czuwały Pani 

Krystyna Wiśniewska i 
Pani Agnieszka Rybka.







Jasełka szkolne „Jeżeli tak uroczyście 

obchodzimy 

narodzenie Jezusa,

czynimy to dlatego, 

aby dać świadectwo,

że każdy człowiek jest 

kimś jedynym i 

niepowtarzalnym…”

Jan Paweł II





11 stycznia 2019r. odbyło się przedstawienie pt. "Królewna Śnieżka w 

wersji Disco Polo" w wykonaniu Koła Teatralnego pod kierunkiem p. 

Anety Gromanowskiej i solistek chóru pod kierunkiem p. Elizy Niedbały. 
Pieniądze za bilety zasiliły konto WOŚP.







11 stycznia 2019 w Szkole Podstawowej nr 6 w Płocku odbył się

XV Rejonowy Konkurs Duetów Kolęd i Pastorałek „Cicha noc”. 

Wzięły w nim udział Julia Skolimowska  (kl. 8a) i Małgorzata Kalbarczyk (kl. III a gim.). 

Rywalizowały one w III kategorii wiekowej  kl. VII – VIII S.P. i kl. III gim..  Jury oceniało intonację, 
aranżację muzyczną i wrażenia artystyczne. Nasz duet wykonał kolędę Dlaczego dzisiaj… .

Mimo dobrego występu nie udało się zająć punktowanego miejsca. 

Jesteśmy z naszych śpiewających uczennic bardzo dumni i życzymy sukcesów na innych 
konkursach. 



20 lutego w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach odbyła się 

Gala Gigantów Nauki i Sportu, czyli apel podsumowujący pracę w I 

semestrze roku szkolnego 2018/2019. W trakcie uroczystości pani dyrektor 

Jolanta Trojanowska oraz wójt gminy Stara Biała Sławomir Wawrzyński 

wręczyli listy gratulacyjne uczniom, którzy zdobyli stypendia za wyniki w 

nauce i za osiągnięcia sportowe.  Spotkanie odbyło się w niezwykle radosnej 

atmosferze nie tylko dzięki nagrodom i pochwałom, ale również obecności 

niezwykłych gości. W progach naszej szkoły pojawiły się bowiem gwiazdy: 

Magda Gessler, Michał Szpak, Piotr Żyła i Edyta Górniak. Emocje 

dorównywały prawdziwej oscarowej gali.





Teatr Wielki w Łodzi – opera „Halka” 
Stanisława Moniuszki



Na przystawkę - obrazy Matejki, Chełmońskiego i Boznańskiej, jako danie główne -

opera Stanisława Moniuszki „Halka”- oto, z czego składała się artystyczna uczta, w 

której wzięli udział uczniowie ze szkolnego koła teatralnego oraz chóru. Aby 

zasmakować wysokiej sztuki, grupa udała się w piątek 8 marca 2019 r. do Łodzi. 

Najpierw zawitała do Galerii Sztuki mieszczącej się w Pałacu Herbsta, gdzie mogła 

podziwiać oryginalne dzieła polskich malarzy. Potem  uczniowie zasiedli na widowni 

Teatru Wielkiego, niecierpliwie oczekując na pierwsze dźwięki uwertury.

„Halka” oczarowała, wzruszyła i uwiodła widzów.

Treścią przedstawienia były dramatyczne losy góralskiej dziewczyny ukazane na tle 

nierówności społecznych w dawnej Polsce szlacheckiej. Tragiczne przeżycia Halki, 

które doprowadziły ją do obłędu i samobójstwa, były skutkiem zawodu miłosnego, jaki 

spotkał dziewczynę naiwnie wierzącą w trwałość uczucia i uczciwość bogatego 

szlachcica. 

Rok 2019 jest rokiem Stanisława Moniuszki, więc wizyta w łódzkim Teatrze Wielkim to 

doskonała okazja, by uczniowie odkryli urodę, finezję i błyskotliwość muzyki ojca 

polskiej opery. Późnym wieczorem bogata i wspaniała uczta dobiegła końca. Każdy z 

młodych widzów w sercu zabrał z  niej coś dla siebie: jedni efektowne polskie tańce, 

drudzy wzruszające arie Halki, a inni piękne suknie chórzystek.





1 marca 2019r. odbył się Szkolny

Konkurs Wiedzy Muzycznej

„Stanisław Moniuszko – twórca

polskiej opery narodowej”. Celem

konkursu było zapoznanie się z

życiem i twórczością Stanisława

Moniuszki oraz rozbudzenie

zamiłowania do muzyki

romantycznej. Konkurs przebiegał

w dwóch etapach. Pierwszy to test

sprawdzający wiedzę o życiu i

twórczości kompozytora, drugi

etap to odsłuchiwanie fragmentów

utworów. Konkurs kierowany był do

uczniów naszej szkoły. I miejsce

zajęła Malwina Bukowska kl. VI b,

II miejsce Miłosz Szmytkowski kl. VI
b, III miejsce Emilia Pudlarz kl. VII b.





X Powiatowy Konkurs Wiedzy Muzycznej 
„Stanisław Moniuszko twórca polskiej 

opery narodowej”.



28.03.2019 odbył się X Powiatowy 
Konkurs Wiedzy Muzycznej 

„Stanisław Moniuszko twórca 
polskiej opery narodowej”. Naszą 

szkołę reprezentowali Malwina 
Bukowska (kl.VIb), Emilka Pudlarz ( 

kl. VIIb)i Miłosz Szmytkowski (kl. 
VIb). Miło nam poinformować, iż 
Malwina Bukowska (kl. VIb) zajęła 
1 miejsce a Emilia Pudlarz (kl.VIIb) 
3 miejsce. Drużynowo zdobyliśmy I 

miejsce. 

Organizatorem konkursu był Zespół Szkół nr 5 w Płocku. Konkurs kierowany był do uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów z powiatu płockiego. Celem konkursu było uczczenie 200 rocznicy urodzin 

twórcy polskiej opery narodowej – Stanisława Moniuszki oraz rozbudzenie zainteresowań twórczością 

kompozytora. Konkurs składał się z trzech części. Pierwsza to test sprawdzający wiedzę, druga to forma 

odsłuchu wybranych kompozycji umieszczonych w fonografii, trzecia to rozpoznawanie zdjęć i 

fragmentów z dzieł umieszczonych w fonografii. Uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.



7 maja 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z 
okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 



Uczniowie kl. I zaśpiewali piosenkę „Płynie Wisła, płynie”



I Powiatowy Festiwal Piosenki Polskiej

7.06.2019 r. odbył się I Powiatowy Festiwal Piosenki Polskiej w Wyszynie. III
miejsce w kategorii IV – VI zajęła Bogumiła Zelmańska z kl. Vb śpiewając
piosenkę z repertuaru Beaty Kozidrak „Piechotą do lata”. W konkursie, w
kategorii kl. VII-VIII i 3 gim. uczestniczyła Julia Skolimowska, zaśpiewała piosenkę
z repertuaru Urszuli „Dmuchawce, latawce, wiatr”. Niestety Julka nie zdobyła
punktowanego miejsca. Motywem przewodnim festiwalu był repertuar muzyki
polskiej lat 70-tych, 80-tych i 90-tych XX wieku. Organizatorem konkursu była
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie. Patronat nad
festiwalem objął Wójt Gminy Stara Biała, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego
w Starej Białej. Celem imprezy było promowanie Gminy Stara Biała w powiecie
płockim, popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja
kultury polskiej, kultywowanie polskiej muzyki rozrywkowej, wspieranie i
promowanie młodych talentów.





11 czerwca 2019r. w ramach wizytacji kanonicznej Parafii św. Floriana w 
Proboszczewicach Ksiądz Biskup Mirosław Milewski odwiedził Szkołę 
Podstawową w Starych Proboszczewicach. Z tej okazji wystawiliśmy 

przedstawienie „Anielskie sztuczki”.









Koniec roku szkolnego 2018/2019



Bogusia Zelmańska zaśpiewała 
piosenkę „Piechotą do lata” z 
repertuaru zespołu Bajm.

Po raz ostatni na naszej szkolnej 
scenie zaśpiewała Małgorzata 
Kalbarczyk piosenkę „Idź swoją 
drogą” z tekstem Wojciecha 
Młynarskiego.



Małgosia Kalbarczyk i 
Julia Skolimowska 
otrzymały statuetki 

za sukcesy wokalne i 
godne reprezentowanie 

szkoły.


