
Sala Kameralna                                                           Poniedziałek, 13 listopada 2017 r. 

Zespołu Szkół Muzycznych                                        godz. 17:15 

w Sosnowcu  

 

Popis sekcji fortepianu ZSM w Sosnowcu 
 

Lp. Program (kompozytor, tytuł) Imię i nazwisko ucznia, 
klasa 

Imię i nazwisko 
nauczyciela 

1 W.Markiewiczówna - “Piosenka Zosi” Ineka Bielska, kl. I Maria 
Pragłowska 

2 Bill Boyd - Ślimak Maja Kaczmarska , kl I Ewa Wilczek 

3 W.Markiewiczówna - “Walc lalek” Sandra Kania, kl. I Maria 
Pragłowska 

4 J.A.Andre -Sonatina  op 34 nr 1 Hanna Markocka, kl II Ewa Wilczek 

5 C.Gurlitt - Sonatina op 214 nr 4  Natalia Gała , kl III Ewa Wilczek 

6 C.Gurlitt - Sonatina op 188 nr 4 Jagoda Górnik , kl III Ewa Wilczek 

7 T.Haslinger - Sonatina C-dur  Apolonia Kapuścik , kl III Ewa Wilczek 

8 F.Spindler - Sonatina op 157 nr 1 Hanna Król , kl III Ewa Wilczek 

9 J.Schmitt - Sonatina op 207 nr 2 Maksymilian Sporys,kl III Ewa Wilczek 

10 F.Kuhlau - Wariacje G - dur Emilia Tomczyk , kl III Ewa Wilczek 

11 C.Reinecke - Sonatina op 136 nr 4 Patrycja Tomczyk,  kl III Ewa Wilczek 

12 F.Kuhlau - Sonatina op 55 nr 3 Florentyna Dadzibug,kl 
IV 

Ewa Wilczek 

13 A.Diabelli - Sonatina F op 168 nr 1 Natalia Tator, kl IV Anna Polańska 

14 M.Clementi - Sonatina G op 36 nr 2 Wiktoria Wałęga, kl IV Anna Polańska 

15 F.Kuhlau - Sonatina op 55 nr 3 Julia Wiśniewska,kl IV Ewa Wilczek 

16 A.Rowley - Sonatina op 40 nr 4 Blanka Woźniczko,kl IV Ewa Wilczek 

17 P.Czajkowski - Pierwiosnek Anna Kutek , kl VI Ewa Wilczek 

18 F.Chopin - Nokturn op 9 nr 2 Katarzyna Katra, kl VI Ewa Wilczek 

 


