
Sala Kameralna                                                              Czwartek, 16 listopada 2017 r. 

Zespołu Szkół Muzycznych                                           godz. 17:30 

w Sosnowcu  

 

Popis sekcji fortepianu ZSM w Sosnowcu 

 
 

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

Imię i 
nazwisko 
nauczyciela 

1 W. Chmielowska, “Wróbelek” Kinga Adamik, kl. I B. Pękala 

2 K. Druszkiewiczowa, “Dwa koźlątka” Michalina Guzera, kl. I B. Pękala 

3 J. Garścia, “Sonatina op. 51 nr 1 cz. I” Emilia Lewandowska, kl. 
I 

B. Pękala 

4 W. Markiewiczówna, “Kołysanka 
misia” 

Natalia Maliszewska, kl. 
I 

B. Pękala 

5 W. Chmielowska, “Na saneczkach” Milena Małkiewicz, kl. I B. Pękala 

6 W. Markiewiczówna, “Kołysanka 
misia” 

Karolina Podgórska, kl. I B. Pękala 

7 C. Reinecke, “Scherzino” Julia Jończyk, kl. II B. Pękala 

8 C. Reinecke, “Scherzino” Jakub Jurasz, kl. II B. Pękala 

9 C. Reinecke, “Scherzino” Maja Nowak, kl. II B. Pękala 

10 J. Garścia, “Sonatina op. 51 nr 1 cz. 
III” 

Natasza Pięta, kl. II B. Pękala 

11 C. Reinecke, “Scherzino” Franciszek Pusztuk, kl. II B. Pękala 

12 F. Kuhlau, “Sonatina op. 55 nr 3 cz. I” Aneta Kliks, kl. V B. Pękala 

13 F. Kuhlau, “Sonatina op. 55 nr 2 cz. I” Helena Żytkowska, kl. V B. Pękala 

14 J.Garścia - “Zimowy ogród z sikorką” Anna Chybalska, kl. VI H.Szlęzak 

15 B. Martinu, “Kolombina tańczy” Natalia Jagasyk, kl. VI B. Pękala 

16 F. Chopin, “Walc a-moll” Julia Kozielska, kl. VI B. Pękala 

17 D. Aleksandrow, “Nokturn Es-dur” Barbara Piórkowska, kl. B. Pękala 



VI 

 


