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Drogi Czytelniku Młody Twórco
Kiedy w 1999 roku pojawiła się myśl otwarcia szuflad, w których młodzi ukrywają swoje przemyślenia na temat otaczającego świata, własnych problemów, radości i rozczarowań, uśmiechu
i łez - nie myślałam, że doczekam dwunastej edycji konkursu. Nie
wiedziałam także, jak ta inicjatywa może pozytywnie wpłynąć na życie niejednego uczestnika konkursu. A jednak...
Bardzo ucieszył mnie fakt zorganizowania na wzór naszego konkursu - Festiwalu Twórczości Młodzieżowej i Dziecięcej, w niegdyś
Podstawowej Szkole Muzycznej w Telmach na Białorusi. Parę lat
temu zaprosiłam uczniów tamtejszej szkoły do zaprezentowania swoich osiągnięć muzycznych podczas finału konkursu „Moje inspiracje
muzyczne”. Pomysł tak się spodobał, że dyrektor tamtejszej szkoły,
Tatiana Kołtynajewa, postanowiła wprowadzić go w życie w swojej
placówce. Obecnie szkoła białoruska stała się Szkołą Artystyczną,
w której mieści się zarówno Podstawowa Szkoła Muzyczna, Szkoła
Plastyczna, jak też inne z pokrewnych dziedzin sztuk pięknych, choćby wokal estradowy czy szkoła tańca. Rozwój tej placówki i sięganie
po realizację ambitnych planów był możliwy dzięki środkom finansowym, jakie nasi wschodni sąsiedzi łożą na kulturę i sztukę, mimo
światowego kryzysu.
Z radością obserwuję także tu, na Lubelszczyźnie, że wiele polskich szkół od pewnego czasu prowadzi, propagowany przez nas od
dwunastu lat, kierunek integracji sztuk, organizując konkursy muzyczne połączone z wystawami obrazów czy konkursy literackoplastyczne łączone z koncertami młodych muzyków. To utwierdza
mnie w przekonaniu, że potrzeba twórczego przeżywania i twórcze
działanie młodzieży inspirowane muzyką wynikają z marzeń współczesnego człowieka.
Rola nauczyciela jest nieodzowna, by do twórczego myślenia
podopiecznych włączyć potrzebę właściwego odczytania tematu, tak
by chwilowe przeżycia zmysłowe przemawiały do odbiorców (w tym
w szczególności do jurorów oceniających prace uczniów) w sposób
pozwalający odczytać stosunek autora do świata, ważne przesłanie
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czy sposób radzenia sobie z troskami. I wielu uczestników konkursu,
mimo, a może właśnie z powodu braku ukształtowanej fachowości,
bardzo szczerze pisze lub maluje, uzewnętrzniając swoje artystyczne
odczucia.
Z radością odebrałam przesyłkę pocztową zawierającą prace plastyczne uczniów telmskiej szkoły artystycznej, które czytelnik będzie
mógł ocenić w dalszej części tego zbioru. Z taką samą radością i satysfakcją odbierałam wszystkie trafiające do moich rąk prace, które
okazały się nie tylko bardzo dobre i interesujące, ale i w większości
wyraźnie odpowiadające ogłoszonemu rok temu tematowi XII edycji
konkursu.
Jedna z jurorek, w wypowiedzi podsumowującej ocenione prace, zwróciła uwagę na fakt, że wiele tekstów odzwierciedla smutek
młodych twórców. To prawda. Smutek, rozterka, żal czy chwilowa
bezradność spowodowane są treścią tego, co młodych otacza. Wśród
młodzieży coraz częściej spotkamy eurosieroty, dzieci z rozbitych
rodzin, borykające się z licznymi chorobami. Dlatego podsycajmy
zdrowy instynkt muzyczny, by jak najwięcej naszych wychowanków
kochało, otaczało się i chroniło w otoczeniu piękna sztuki polskiej
i obcej. By ich wrodzona i ta kształtowana pięknym otoczeniem
wrażliwość, dawała wszystkim satysfakcję i roztaczała wokół pachnącą, kolorową mgiełkę szczęścia, ciepła, dobra, radości i piękna. Bo
muzyka jest dobra na wszystko. Towarzyszyła człowiekowi od zawsze, była inspiracją dla wielu znanych ludzi, dzięki temu pamięć
o nich przetrwała do dziś. A przecież ich twórczość rodziła się bardzo
często z bólu czy cierpienia, rozczarowań miłosnych, utraty niepodległości państwa czy z biedy. Zawsze jednak twórców wielkich dzieł
nastrajała ich wrażliwość, bunt wobec negatywnych zjawisk ich otaczających lub chęć wyrażenia własnego zdania na nurtujące artystów
problemy.
Integracja sztuk z pewnością zwiększa frekwencję uczestników
konkursów i festiwali a także daje młodzieży większe możliwości odkrywania swoich talentów w najbardziej im odpowiadającej formie
artystycznego wyrazu, w kontakcie i w tolerancji dla odmiennych rodzajów sztuki. Powstają w ten sposób absolutnie nowe, inspirowane
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muzyką czy pięknem otaczającej nas przyrody, dzieła młodych twórców, których powinniśmy wspólnie kształtować w imię piękniejszego jutra. Zadbajmy więc o wrażliwość i wydobądźmy piękno ducha
młodych ludzi.
Wioletta Sieczkowska-Kos
dyrektor PSM I stopnia
im. I. J. Paderewskiego w Nałęczowie
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Komunikat jury

Zdjęcia wykonały: A. Kos, i W. Sieczkowska-Kos
Od lewej:
1. Wioletta Sieczkowska-Kos, Zbigniew Strzyżyński, Adam Panek
2-3. Anna Kos, Zbigniew Strzyżyński, Adam Panek

W dniu 11 kwietnia 2011roku w siedzibie Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie
przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego jury w składzie:
Adam Panek - artysta grafik, adiunkt na Wydziale Artystycznym
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie;
Zbigniew Strzyżyński - artysta plastyk, nauczyciel Liceum Plastycznego w Nałęczowie;
Wioletta Sieczkowska-Kos i Anna Kos - organizatorzy konkursu, przystąpiło do oceny nadesłanych prac konkursowych.
Jury oceniało prace w czterech kategoriach wiekowych, kierując
się zasadą oceniania prac zgodnie z tematem: „Muzyczne chmurki
i humorki - tęczowy wachlarz parasolki”. Tegoroczna edycja dotyczyła emocjonalnego wymiaru muzyki i jej wpływu na codzienne
życie młodego artysty. Na pytanie, jak muzyka potrafi wpływać na
nastroje i emocje, jak łagodzi troski, zmartwienia i zmienia świat na
lepszy odpowiedzieli uczestnicy konkursu z wielu regionów Polski
i Białorusi.
Prace plastyczne XII edycji konkursu, według oceny jury są na
znacznie wyższym poziomie artystycznym, a różnorodność zastosowanych technik malarskich sprawiła, że jury miało trudności z podjęciem decyzji. Ostatecznie wytypowano do nagród i wyróżnień prace
zestawione poniżej.
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Spośród autorów 28 prac nadesłanych na konkurs, a wypowiadających się w dziedzinie poezji i krótkich form literackich wyłoniono
trzy grupy wiekowe są to:
Szkoły Podstawowe: grupa od 11 do 13 lat,
Gimnazja - grupa wiekowa – od 14 do 16 lat oraz
Licea - grupa wiekowa – od 17 do 20 lat.

Kategoria literatura
W grupie od 11 do 13 lat w dziedzinie prozy przyznano:
I nagrodę Angelice Chęć, lat 13, z Prywatnej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie, za tekst
„Na morzu…”, opiekun Anna Kos.
II nagrodę Damianowi Miazkowi, lat 11, ze Szkoły Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, za tekst „Tak, muzyka
poprawia mi nastrój”, nauczyciel Anna Szczęsna.
III nagrodę Weronice Grzywacz, lat 11, ze Szkoły Podstawowej im.
Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, za tekst „Ta muzyka poprawia mi nastrój”, nauczyciel Anna Szczęsna.
W tej samej grupie wiekowej w dziedzinie poezji jury przyznało
następujące nagrody i wyróżnienia:
I nagroda dla Wiktorii Grzesiak z IV klasy Szkoły Podstawowej w
Katarzynie za wiersz „Na złe humorki...”, nauczyciel Elżbieta
Gryta.
II nagroda dla Pauliny Skoczylas, lat 12, za wiersz „Gdy zły humor
macie…” ze Szkoły Podstawowej im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów z Nadrybia, nauczyciel Hanna Tołubińska.
III nagrody jury nie przyznało.
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje Karolina Karwacka, lat 12,
ze Szkoły Podstawowej w Łuszczowie, za wiersz „Koncert na
pianino i krople deszczu”, nauczyciel Agnieszka Czerwińska.
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W III grupie w dziedzinie prozy, jury za najlepsze uznało prace
przyznając:
dwie równorzędne I nagrody dla Darii Kluziak z Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Karczmiskach za pracę „Najpiękniejsza muzyka” i Karoliny Maciąg z tegoż Gimnazjum, za
pracę „Na pogodę i niepogodę mojego serca - muzyka”, nauczyciel Alicja Sadowska.
II nagrody jury nie przyznało.
III nagroda przypadła Agacie Wiatr, lat 15, z Gimnazjum Publicznego w Nałęczowie, za pracę bez tytułu. Opiekun Dorota
Strzyżyńska.
Wyróżnienia otrzymały prace:
Klaudii Flis za tekst „Wesoła Orkiestra” i Elżbiety Krasy za
tekst „Jaśniej niż księżyc”. Uczennice uczą się w Gimnazjum
nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie pod kierunkiem Ewy
Grodeckiej.
W dziedzinie poezji wyróżniono Aleksandrę Nóżkę, lat 14, za
wiersz „Imagine”. Aleksandra uczy się w Prywatnym Gimnazjum
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie pod kierunkiem Beaty
Księżopolskiej.
Grupa IV - Licea
III nagroda dla Igi Adamczuk za wiersz „Miscellanea” z Prywatnej
Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie, nauczyciel Barbara Cedrowska.
Kategoria plastyka
Spośród nadesłanych na konkurs 410 prac plastycznych w czterech grupach wiekowych, w dwóch technikach malarstwa: obraz,
różne techniki, w tym ołówek, kredka, jury podzieliło nagrody
następująco:
Grupa I - obraz
Julia Mazur – lat 9, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
w Nałęczowie - wyróżnienie
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Jakub Bieńko – lat 10, Szkoła Podstawowa w Łuszczowie
- wyróżnienie
Wiktoria Bieńko – lat 8, Szkoła Podstawowa w Łuszczowie
- wyróżnienie
Wiktoria Wąchała – lat 8, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiegow Nałęczowie - wyróżnienie
Katarzyna Łowczak – lat 8, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Piotrowicach - wyróżnienie
Przemysław Bara – lat 10, Szkoła Podstawowa im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie - wyróżnienie
Maciej Spuz-Szpos – lat 9, Szkoła Podstawowa w Łuszczowie
- wyróżnienie
Natalia Materek – lat 8, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie - wyróżnienie
Bartosz Grajper – lat 8, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie - III nagroda
Aleksandra Piotrowska – lat 8, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie - III nagroda
Anna Zbaracka – lat 8, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie - II nagroda
Wiktoria Jędrak – lat 9, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie - II nagroda
Nastia Martysiuk – lat 10, Szkoła Artystyczna w Telmach/ Białoruś
- I nagroda
Natalia Winsztal – lat 9, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie - I nagroda
Grupa I - ołówek, kredka
Nikola Próchniak – lat 9, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie - wyróżnienie
Bartosz Wiśniewski – lat 8, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Grudziądzu - wyróżnienie
Mikołaj Brzusek – lat 7, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie - wyróżnienie
Karolina Gronek – lat 9, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
w Grudziądzu– wyróżnienie
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Agata Sulowska – lat 10, Szkoła Muzyczna I i II st. im. Witolda Lutosławskiego w Lublinie - wyróżnienie
Grupa II - obraz
Sylwia Grzegorczyk – lat 13, Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie – wyróżnienie
Dominika Jaworska – lat 11, Szkoła Podstawowa im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie – wyróżnienie
Paulina Pecio – lat 12, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiegow Nałęczowie – wyróżnienie
Joanna Puryc – lat 11, Szkoła Podstawowa im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie – wyróżnienie
Bernadeta Herbut – lat 11, Szkoła Podstawowa w Łuszczowie
– wyróżnienie
Aleksey Ewstafow – lat 13, Podstawowa Szkoła Artystyczna w Telmach/Białoruś – III nagroda
Natalia Pawłowich – lat 12, Podstawowa Szkoła Artystyczna w Telmach/Białoruś – III nagroda
Łukasz Krawczyk – lat 12, Szkoła Podstawowa w Łuszczowie –
II nagroda
Paulina Skoczylas, Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu – II nagroda
Iliya Wojtkus – lat 12, Podstawowa Szkoła Artystyczna w Telmach/
Białoruś – I nagroda
Aleksandra Kulesza – lat 11, Zespół Szkół Muzycznych im. Grażyny
Bacewicz Szkoła I stopnia w Gdańsku - Wrzeszczu – I nagroda
Grupa II - różne techniki, ołówek, kredka
Aleksandra Firlej – lat 12, Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia im.
Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie – wyróżnienie
Aleksandra Tyburcy – lat 11, Szkoła Podstawowa w Katarzynie
– wyróżnienie
Weronika Węgorowska – lat 11, Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie – wyróżnienie
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Magdalena Kowalczyk – lat 11, Szkoła Podstawowa w Katarzynie
– III nagroda
Wiktoria Grzesiak – lat 11, Szkoła Podstawowa w Katarzynie –
II nagroda
Karol Kulik – lat 11, Szkoła Podstawowa w Katarzynie –
I nagroda
Grupa III
Agata Dziurawiec – lat 15, Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina
w Lublina – wyróżnienie
Olga Mendelska – lat 15, Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina
w Lublina – wyróżnienie
Laura Gutowska – lat 14, Gimnazjum Publiczne w Nałęczowie –
III nagroda
Magdalena Adamczyk – lat 15, Gimnazjum im. płk.Wojciecha Kołaczkowskiego w Pliszczynie – III nagroda
Katarzyna Piątkowska – lat 14, Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Krasnymstawie –
III nagroda
Barbara Pietrzak – lat 14, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła
Muzyczna II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach –
II nagroda
Katja Nikolajczuk – lat 16, Szkoła Artystyczna w Telmach/Białoruś
II nagroda
Noemi Kamińska – lat 14, Gimnazjum Publiczne w Nałęczowie –
I nagroda
Grupa IV
Małgorzata Warcaba – lat 19, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach –
III nagroda
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OBRAZY WYTYPOWANE NA WYSTAWĘ
GRUPA III - Obraz
Adrianna Wójcik, Gimnazjum Nałęczów
Adam Jaworski, Gimnazjum w Pliszczynie
Agata Dziura, Gimnazjum Nr 16 w Lublinie
Agnieszka Paciejewska, Gimnazjum Nałęczów
Agata Woźniak, Gimnazjum Nałęczów
Aleksandra Wnuk, Gimnazjum Nałęczów
Angelika Luśnia, Gimnazjum Nałęczów
Andżelika Michalczyk, Gimnazjum w Pliszczynie
Angelika Sokołowska, Gimnazjum w Pliszczynie
Anita Ozon, Gimnazjum Nr 16 w Lublinie
Beata Bielak, Gimnazjum w Pliszczynie
Bartłomiej Woźniak, Gimnazjum Nałęczów
Cezary Dutkowski, Gimnazjum Nr 16 w Lublinie
Damian Ogórek, Gimnazjum w Pliszczynie
Dominika Rycek, Gimnazjum w Pliszczynie
Dawid Sałęga, Gimnazjum Nałęczów
Ewelina Sikora, Gimnazjum Nałęczów
Faustyna Mąkal, Gimnazjum Nałęczów
Joanna Gomółka, Gimnazjum Nałęczów
Justyna Krupińska, Gimnazjum w Pliszczynie
Kamila Rusek, Gimnazjum Nałęczów
Kamila Wąsik, Gimnazjum w Pliszczynie
Kinga Jarosińska, Gimnazjum Nałęczów
Klaudia Remjasz, Gimnazjum Nr 16 w Lublinie
Krystian Styrnik, Gimnazjum Nałęczów
Krzysztof Siemionek, Gimnazjum Nr 16 w Lublinie
Magdalena Rutkowska, Gimnazjum Nr 16 w Lublinie
Maja Dymel, Gimnazjum Nałęczów
Maria Kalicka, Gimnazjum Nr 16 w Lublinie
Małgorzata Paciejewska, Gimnazjum Nałęczów
Michał Podgórski, Gimnazjum Nr 16 w Lublinie
Michał Przybysz, Gimnazjum Nr 16 w Lublinie
Natalia Minkov, Gimnazjum Nr 16 w Lublinie
Oktawia Babicka, Gimnazjum Nałęczów
Patrycja Król, Gimnazjum Nałęczów
Patrycja Sitnik, Gimnazjum Nr 16 w Lublinie
Patrycja Szydłowska, Gimnazjum Nr 16 w Lublinie
Piotr Rybiec, Gimnazjum Nałęczów
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Paulina Kruk, Gimnazjum Nałęczów
Sandra Powroźnik, Gimnazjum Nałęczów
Weronika Łowczak, Gimnazjum Nałęczów
Wiktoria Łukasiewicz, Gimnazjum Nałęczów

GRUPA III - Kredka
Aleksandra Chamerska, Gimnazjum Nałęczów
Bartłomiej Kamola, Gimnazjum Nałęczów
Dominika Bednarczyk, Gimnazjum Nałęczów
Jakub Kanarek, Gimnazjum Nałęczów
Karolina Migdał, POSM II st. Katowice
Klaudia Mitura, Gimnazjum Nałęczów
Noemi Kamińska, Gimnazjum Nałęczów
Paulina Juszczak, POSM II st. Katowice
Wioletta Gryta, Gimnazjum Sadurki

GRUPA II - Obraz
Agata Matysik, SP Nałęczów
Aleksandra Haba, SP Pliszczyn
Andżelika Cieślak, SP Łuszczów
Aleksandra Stachyra, SP Czesławice
Dawid Jałocha, SP Drzewce
Dominika Jaworska, SP Pliszczyn
Izabela Kryńska, SP Drzewce
Jakub Wąsik, SP Łuszczów
Joanna Włodarczyk, SP Czesławice
Joanna Zawiślak, SP Pliszczyn
Julianna Dudek, SP Drzewce
Kacper Garbacz, SP Nałęczów
Kacper Sałęga, SP Czesławice
Karolina Karwacka, SP Łuszczów
Karolina Nakoneczna, SP Nałęczów
Katarzyna Biszczak, SP Czesławice
Katarzyna Pyśniak, SP Drzewce
Krzysztof Zbaracki, SP Nałęczów
Maria Karwacka, SP Łuszczów
Mateusz Pachuta, SP Łuszczów
Michał Suliga, SP Sadurki
Milena Numrych, SP Drzewce
Patrycja Szczepańska, SP Łuszczów
Patrycja Szewczyk, SP Łuszczów
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Patrycja Włodarczyk, SP Czesławice
Piotr Krawczyński, SP Sadurki
Wiktoria Skiba, SP Łuszczów

GRUPA II - Kredka
Izabela Wierzbicka, SP Sadurki
Mateusz Iwan, SP Katarzyn
Monika Bednarczyk, SP Pliszczyn
Weronika Grzywacz, SP Nałęczów

GRUPA I - Obraz
Adrian Kopeć, SP Nałęczów
Aleksandra Błażkowska, SP Nałęczów
Aleksander Popiołek, SP Nałęczów
Aleksandra Szymuś, ZS Krężnica Jara
Aleksander Wartacz, SP Nałęczów
Alicja Kwiatkowska, SP Nałęczów
Bartosz Chabroś, SP Nałęczów
Bartosz Miazek, SP Nałęczów
Bartosz Wegenke, SP Nałęczów
Beata Bartnik, SP Nałęczów
Brygida Babicz, SP Nałęczów
Damian Zarajczyk, ZS Krężnica Jara
Dominik Dadej, SP Piotrowice
Dominika Kalinowska, SP Nałęczów
Dominik Radomski, SP Nałęczów
Ernest Lis, SP Nałęczów
Gabriela Kopińska, SP Nałęczów
Hubert Więckowski, SP Nałęczów
Inga Lewandowska, SP Nałęczów
Iwan Pantolin, SA Telmy/Białoruś
Jakub Kutnik, SP Nałęczów
Jan Wilk, SP Nałęczów
Julia Jarosińska, SP Nałęczów
Julia Mirosław, SP Nałęczów
Julia Pecio, SP Nałęczów
Julia Pochroń, SP Piotrowice
Julia Rybicka, SP Nałęczów
Julia Stamirowska, SP Łuszczów
Julia Włosek, SP Nałęczów
Julia Zasada, SP Piotrowice
Justyna Śledź, SP Nałęczów
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Kacper Grelowski, SP Nałęczów
Kamil Zielonka, SP Nałęczów
Karol Golianek, ZS Krężnica Jara
Karol Mazurek, SP Nałęczów
Karol Wojczuk, SP Nałęczów
Karolina Brzezicka, SP Nałęczów
Karolina Wnuk, SP Nałęczów
Kinga Topolska, SP Nałęczów
Klara Szostek, SP Nałęczów
Krzysztof Wiącek, SP nr 21 w Lublinie
Łukasz Wójcik, ZS Krężnica Jara
Maja Lewandowska, SP Nałęczów
Weronika Szalast, SP Łuszczów
Maria Kopińska, SP Nałęczów
Mateusz Wijaszka, SP Nałęczów
Monika Datko, SP Nałęczów
Monika Kowalska, PSM I i II Grudziądz
Monika Pochroń, SP Nałęczów
Natalia Kałdonek, SP Nałęczów
Oktawia Wartacz, SP Nałęczów
Olga Jaruga, SP Nałęczów
Patrycja Peda, SP Nałęczów
Patrycja Przeczewska, PSM I i II st. Grudziądz
Patryk Kęsik, SP Nałęczów
Paulina Boruch, SP Nałęczów
Paulina Błaszczyk, SP Nałęczów
Paulina Pochroń, SP Nałęczów
Paweł Bieliński, SP Nałęczów
Piotr Lalak, SP Nałęczów
Piotr Młynarski, ZS Krężnica Jara
Piotr Pochroń, SP Nałęczów
Piotr Rodzik, SP Nałęczów
Radosław Kubiak, SP Nałęczów
Roksana Bartoś, SP Nałęczów
Sara Bartkowiak, SP Nałęczów
Sebastian Gronkiewicz, SP Nałęczów
Szymon Kowalczyk, SP Nałęczów
Tomasz Lubisz, ZS Krężnica Jara
Weronika Wegenke, SP Nałęczów
Wiktor Skoczylas, SP Nałęczów
Wiktoria Bartosz, SP Nałęczów
Wiktoria Flisiak, SP Piotrowice
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Wiktoria Gzara, SP Nałęczów
Wojciech Wójcik, SP Nałęczów
Zofia Pacholik, SP Nałęczów
Zuzanna Kosakowska, SP Nałęczów

GRUPA I - Kredka
Agata Sulowska, SM I i II st. Lublin
Agnieszka Jusiak, SP Nałęczów
Jagoda Chołody, SP Sadurki
Justyna Rozwadowska, PSM I st. Nałęczów
Katarzyna Sygnowska, SP Nałęczów
Lena Pancerzyńska, PSM I i II st. Grudziądz
Marta Ślimak, POSM I i II st. Bielsko-Biała
Martyna Durakiewicz, PSM Nałęczów
Martyna Michalska, SP Piotrowice
Patryk Gajos, SP Łuszczów
Paulina Błaszczyk, SP Nałęczów
Tymon Janusiewicz, POSM I i II st. Bielsko-Biała
Weronika Cieślik, POSM I i II St. Bielsko-Biała
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Sylwetki naszych wiernych jurorów
Dotychczas czytelnicy mogli poznać naszych jurorów wyłącznie
z nazwisk. W tym wydaniu pragnę przybliżyć Państwu postaci naszych wiernych jurorów, którzy od początku a właściwie od 2000r. są
jego współautorami. Dzięki ich bezinteresownej pracy możemy obserwować i wspierać utalentowaną młodzież już nie tylko z regionu
Nałęczowa, ale także prezentować nasze ukryte talenty na arenie międzynarodowej. Dlatego ten rozdział poświęcam wieloletnim współtwórcom „Zbioru nagrodzonych prac literackich i plastycznych”
w międzynarodowym konkursie „Moje inspiracje muzyczne”.
Wioletta Sieczkowska-Kos – przewodnicząca
jury, organizator. Absolwentka AGH w Krakowie,
Dyplom Instytutu Muzyki - 1982 r. Dyplom Ministerstwa Górnictwa i Energetyki - Warszawa 1985,
1989 r. Od 1997 r. założycielka i dyrektor Prywatnej
Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie. Uczestniczka: II Letnich Warsztatów Muzycznych K. Brzozowskiego Nałęczów 1998 r. „Sposoby pokonywania stresu
scenicznego”; Twórczość Haydna- Brześć 1999 r. - wykładowca Igor
Ołownikow. Kursy: Kwalifikacyjny Zarządzanie w Oświacie - 2002 r.,
ECWP - Certyfikat Nowe Programy Pomocowe - 2003 i 2006 r.
Organizator życia muzycznego: koncertów z różnych okazji, spektakli poetycko muzycznych, trans-granicznej wymiany młodzieży,
współorganizator partnerskich koncertów dzieci i młodzieży ze szkół
lubelskich, białoruskich i ukraińskich, Międzynarodowego Konkursu
„Moje inspiracje muzyczne” (którego podsumowaniem jest V zbiór
nagrodzonych prac literackich i plastycznych) a także Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Nałęczowska
Nutka”. Członek stowarzyszeń: PTTK przy KWK „Dębieńsko” (kronikarz opisujący wydarzenia oktetem), Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, skarbnik Zarządu Nałęczowskiego Stowarzyszenia Współpracy Europejskiej, Stowarzyszenia Niepublicznych Szkół Artstycznych
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„PRO ARTE”, Stowarzyszenia Rodzin Nowakowskich i Siekluckich.
Współpracuje z „Głosem Nałęczowa” i „Gazetą Nałęczowską” (teksty prasowe). W młodości: lekkoatletka, laureatka Międzyszkolnego
Konkursu na Plakat Wojenny, uczestniczka Festiwalu Piosenki Radzieckiej, zespołów wokalnych i chóru, wieloletni członek Zespołu
Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej pod kierunkiem Wandy Kaniorowej.
Założycielka „Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej” odchodzącej
po latach tancerce, do pamiętnika wpisała jej taką myśl: Muzyka, taniec, śpiew- to wdzięk, radość i barwa życia !!! Oby życie przyniosło
Ci droga i przemiła Violetto- same swoje uroki. Tańcz! Śpiewaj! Bądź
słońcem i radością dla swego otoczenia.
(Wanda Kaniorowa - Nałęczów 24 maj 1975 r.)
Wiesława Dobrowolska-Łuszczyńska –
przewodnicząca jury w kategorii - literatura – podobnie jak pozostali członkowie jest w jury od II
edycji konkursu.
Urodzona w Ludmiłówce, w pow. kraśnickim
w 1947 roku. Absolwentka filologii polskiej
UMCS w Lublinie (specjalizacja z onomastyki)
i studiów podyplomowych na UW. Odbyła praktykę wydawniczą w Wydawnictwie św. Wojciecha w Poznaniu, tamże w 2001 r. ukończyła kurs dziennikarski.
Filolog, pedagog (wzorem rodziców), m. in. dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, instruktor harcerski, przewodnik miejski i terenowy. Członek stowarzyszeń:
PTTK, Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, Nałęczowskiego Stowarzyszenia Współpracy Europejskiej, Stowarzyszenia Polskich Mediów. Członek kolegium redakcyjnego (1966 – 1969) ogólnopolskiego pisma naukowego „Językoznawca” wydawanego przez UMCS
w Lublinie, współredaktor „Cisowca”, Nałęczowskich Wiadomości
Kulturalnych” oraz „Głosu Nałęczowa”. Współpracowała z „Puławskim Przeglądem Powiatowym” i „Gazetą Nałęczowską”.
Laureatka konkursów „Pamiętniki młodych nauczycieli” (Lublin 1972), „Nauczycielka w kilku rolach” (Warszawa 1983), oraz III
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i IV Ogólnopolskiego Konkursu Małych Form Literackich im. S. Żeromskiego (Nałęczów 2002, 2004). Autorka książek: „Czas powrotu. Prowincjałki Urzędowskie” (2000), „Ród Stanisława z Urzędowa” (na prawach rękopisu 2001), „Kochany Obrzydłówku” (2005)
„Starzeć się z wdziękiem” (2006) oraz licznych tekstów prasowych
i internetowych; wydawca lub współredaktor publikacji okolicznościowych oraz książek o tematyce nałęczowskiej. Autorka tekstów do
“Serii z łabędziem”, folderów LOT “Kraina Lessowych Wąwozów”,
scenariuszy plenerowych wystaw w “Galerii pod Lipami”, publikacji
NOK. Jej opowiadania drukowano w „Głosie Nauczycielskim” 1983,
„Głosie Ziemi Urzędowskiej” 1997, „Głosie Nałęczowa” 2005 oraz
tomikach z serii „Nałęczowskie Tomiki Literackie” (2003, 2005).
Monika Goebel-Szyszko – członek jury
w kategorii - literatura. Zaangażowany społecznik
i piechur. W ponad 36-letniej pracy pedagogicznej,
pełniła wiele funkcji administracyjnych i społecznych. Jako instruktor ZHP, w stopniu podharcmistrza, prowadziła szkolną organizację harcerską,
z którą uczestniczyła w pięcioletniej akcji „Frombork 1001”, zdobywając dla szkoły i siebie „Honorowe Obywatelstwo Fromborka”. Organizatorka
niezliczonych obozów wędrownych, wycieczek dla młodzieży i pracowników, zimowisk, imprez kulturalnych o różnej tematyce - realizowała w nich własne pasje i ambicje.
Z utalentowaną artystycznie młodzieżą szkolną organizowała wystawy, dekoracje wnętrza szkoły i otoczenia na różne okazje.
W ramach zajęć tematycznych organizowała (ku estetyce szkoły)
– rozaria, ogródki skalne, tzw. alpinaria, gazony kwietne oraz akcje
rewitalizujące zabytkowy park.
Obecnie członkini Klubu Seniora Byłych Pracowników Oświaty
i Przyjaciół Szkoły „Jesienni Entuzjaści”, przewodnicząca sekcji
„Miłośników Książki i Żywego Słowa”, organizatorka wielu imprez
wewnątrzklubowych i współorganizatorka wielu licznych uroczystości na rzecz środowiska; „Cała Polska czyta dzieciom”, „Nałęczow-
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ska Wiosna z Książką i Różą”, „Dożynki w ogrodach działkowych”,
wieloletnia jurorka konkursu „Moje inspiracje muzyczne”.
Członek Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, w ramach jego
działalności przewodnicząca komisji konkursowej „Najpiękniejszy
ogród - posesja”.
Marta Kajka – członek jury w kategorii
– literatura.
Emerytowana wieloletnia nauczycielka Szkoły
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. Z wykształcenia filolog. W zawodzie polonistki przepracowała czterdzieści trzy lata w szkołach
podstawowych, średnich i przedszkolu.
Od dziesięciu lat jest członkinią Klubu Seniora
Byłych Pracowników Oświaty i Przyjaciół Szkoły
„Jesienni Entuzjaści”. Przewodnicząca Sekcji Tradycji i członek Klubu
Haftu „Ziemianka”. We własnoręcznie uszytym kostiumie wg wzorów
z przełomu XIX i XX wieku wciela się w postać Faustyny Morzyckiej
na imprezach plenerowych w Nałęczowie, szczególnie ”Majówkach
z Panem Prusem”. Wieloletnia jurorka konkursów „Moje inspiracje
muzyczne” i konkursu recytatorskiego organizowanego przez MiejskoGminną Bibliotekę Publiczną im. F. Morzyckiej w Nałęczowie.
Anna Maria Kos
Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi
w klasie klawesynu prof. Leszka Kędrackiego.
II stopień Państwowej Szkoły Muzycznej ukończyła w Łodzi w klasie fortepianu prof. Bogusława Wódki stypendysty rządu austriackiego, które
odbył (1977-1978) w wiedeńskiej Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst, pracując pod kierunkiem prof. Alexandra Jennera.
Anna Kos jest uczestniczką i laureatką wielu konkursów i festiwali nie tylko pianistycznych:
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- laureatka I nagrody w kategorii Duetów na „Mini Liście Przebojów” podczas Nałęczowskiej Wiosny Kulturalnej w 1994 r. - duet
z T. Chrabotą „Czy te oczy mogą kłamać”
- laureatka III nagrody - Hades 1995 r.
- laureatka I nagrody na Festiwalu Młodych Pianistów - 1996 r.
- uczestniczka II Międzynarodowego Festiwalu Młodych Pianistów
– Głubczyce 1997 r.
- laureatka II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Uzdrowiskowej
- Polanica Zdrój -1999 r.
- uczestniczka IV Ogólnopolskiego Turnieju Pianistycznego- Żagań
1999 r.
- uczestniczka XII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki „Janwarskije Wiecziera”- Brześć 2000 i 2005 r.
- laureatka I nagrody w dziedzinie krótkich form literackich w Konkursie „Moje inspiracje muzyczne” za opowiadanie „Lustro” w 2001 r.
- laureatka I nagrody w dziedzinie prozy za tekst „Przygody w Egipcie” w Konkursie „Moje inspiracje muzyczne” - 2002 r.
- trzykrotna uczestniczka Międzynarodowych Letnich Warsztatów
Muzycznych Kazimierza Brzozowskiego.
- czterokrotna solistka koncertów fortepianowych z Orkiestrą Filharmonii Brzeskiej pod dyrekcją A. A. Martynienki i Orkiestry Filharmonii Lubelskiej pod batutą K. Brzozowskiego.
- uczestniczka I Akademickiego Konkursu Klawesynowego - Poznań
2009 r.
- laureatka Open Hair Festiwal – Sieradz 2010 r. - „Miss Internautów”
- uczestniczka Foto Models Poland – marzec 2011 r.
Obecnie nauczyciel klasy fortepianu w PSM I stopnia w Nałęczowie.
Adam Panek – artysta grafik, adiunkt I stopnia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie
- przewodniczący jury w kategorii - plastyka.
Urodzony 21 stycznia 1952 r. w Sławatyczach,
w woj. lubelskim. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Studia
w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS
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w Lublinie. Dyplom z grafiki w IWA – UMCS i tytuł magistra wychowania plastycznego w 1979 r. W latach 1979 – 1986 nauczyciel
– plastyk w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie.
Od 1983 r. asystent IWA – UMCS. W 1997 r. mianowany nauczyciel akademicki – adiunkt I stopnia w Pracowni Grafiki – Linorytu
na Wydziale Artystycznym w Lublinie. Uprawia grafikę artystyczną
i warsztatową, ekslibris, reklamę oraz rysunek. Brał udział w wielu
wystawach z grafiki i ekslibrisu w kraju i za granicą. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Triennale Grafiki w Krakowie.
Ważniejsze wystawy z grafiki:
1988 – 1997 – Międzynarodowa Wystawa Sztuki Miniaturowej, Toronto (Kanada);
1992 – Wystawa grafiki lubelskiej – Ryga (Łotwa);
1993 – Międzynarodowe Biennale Grafiki – Maastricht (Holandia); XX – Międzynarodowe Biennale Grafiki – Ljubljana
(Słowenia);
1994 – II Międzynarodowa Wystawa Małej Grafiki – Belgrad
(Jugosławia);
1995 – 1997 – Międzynarodowa Wystawa Małej Grafiki – Cadaques
(Hiszpania);
1995 – VIII Międzynarodowe Biennale Grafiki – Warna (Bułgaria);
III Międzynarodowe Triennale Drzeworytu i Drzeworytnictwa
– Banska Bystrica (Słowenia);
1996 – VI Międzynarodowe Biennale Grafiki i Rysunku „Wobec
wartości” Katowice, Bielsko-Biała, Trinec (Czechy 1997),
Ostrawa (Czechy – 1998);
1998 – II Ogólnopolskie Triennale Grafiki – Tczew; Międzynarodowy Eksponat Miniatury Graficznej, Teressa, Barcelona
(Hiszpania);
1998 – I Światowa Wystawa Małej Grafiki i prac Ekslibrisowych
– Beijing (Chiny); Międzynarodowa Wystawa Grafiki i Ekslibrisu – „Adam Mickiewicz w 200 rocznicę” – Kalisz i Ostrów
Wielkopolski;
1999 – II Biennale Minin – Grafiki – Clui – Napoca (Rumunia);
2000 – Międzynarodowa Wystawa Miniatury – Częstochowa
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Udział w wystawach ekslibrisowych poza Polską: Pescara, Torino – Włochy, Paryż – Francja, Sint – Niklaas – Belgia, Havinrow
– Czechy, Ivano Grankivsk – Ukraina.

„Emocjonalna sugestia” - linoryt, op. 25, 10 X 15 cm, 20.03.2001

„Spoczynek” - linoryt, op. 50, 27, 5 X 19,5 cm, 14.08.2006

Zbigniew Strzyżyński – artysta plastyk,
członek jury w kategorii - plastyka.
Urodzony w 1955 r. w Nałęczowie. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
w Nałęczowie, Politechnikę Warszawską, Instytut
Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie,
studia podyplomowe na Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. Zajmuje się rzeźbą, medalierstwem,
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grafiką i malarstwem. Nauczyciel plastyk w Liceum Plastycznym im.
Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie. Komisarz Międzynarodowego
Konkursu na Rysunek im. Andriollego w 2006 i 2009 roku oraz Nałęczowskiego Biennale Sztuki Najmłodszych. Brał udział w ponad 80
wystawach środowiskowych, ogólnopolskich i międzynarodowych.
W swoim dorobku ma liczne realizacje rzeźbiarskie, m.in.: pomnik ku
czci pomordowanych przez UB w Puławach, 1994; Figura Chrystusa
Zbawiciela, Warszawa 1996; Figura Maksymiliana Kolbe, Nałęczów
1996; Ławeczka Bolesława Prusa, Nałęczów 2002.
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Wykaz szkół i nauczycieli biorących udział
w XII edycji konkursu

W podziękowaniu za ogromny wkład pracy w przygotowaniu
uczniów do udziału w konkursie poniżej prezentujemy listę wszystkich uczestniczących szkół i nauczycieli w kolejności alfabetycznej.
W XII edycji Międzynarodowego Konkursu „Moje inspiracje
muzyczne” w roku szkolnym 2010/2011 wzięli udział następujący
nauczyciele z wymienionych poniżej szkół:
1. Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie: Anna Celińska, Wioletta Oszajca
2. Gimnazjum Publiczne w Nałęczowie: Grzegorz Wójcik
3. Gimnazjum im. Pułkownika Wojciecha Kołaczkowskiego
w Pliszczynie: Agnieszka Czerwińska
4. Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza: Ewa Grodecka
5. Gimnazjum w Łuszczowie: Agnieszka Czerwińska
6. Gimnazjum w Sadurkach: Małgorzata Jakubczyk
7. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Piszu: Isabel Gonzalez
Szymczyk
8. Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej: Beata Marecka, Beata Paszek
9. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Grudziądzu: Jadwiga
Seroczyńska
10. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Witolda Lutosławskiego w Krasnymstawie: Anna Tyniecka
11. Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach: Katarzyna Łączyńska
12. Prywatne Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie: Beata Księżopolska
13. Prywatna Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie: Anna Domańska, Anna Kos, Barbara Cedrowska, Katarzyna Piesta
14. Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Karczmiskach:
Alicja Sadowska
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15. Szkoła Artystyczna w Telmach /Białoruś/: Anna Iwanowna Ułybina, Aleksander Siergiejewicz Ułybin
16. Szkoła Muzyczna I i II st. im. Witolda Lutosławskiego w Lublinie: Elżbieta Mila-Suska
17. Zespół Szkół Muzycznych I st. im. Grażyny Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu: Karolina Juwa
18. Szkoła Podstawowa w Czesławicach: Małgorzata Jakubczyk
19. Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Drzewcach:
Małgorzata Jakubczyk
20. Szkoła Podstawowa w Katarzynie: Anna Węgorowska
21. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie:
Elżbieta Mila-Suska
22. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie: Barbara Cedrowska
23. Szkoła Podstawowa w Łuszczowie: Agnieszka Czerwińska
24. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie: Anna
Szczęsna, Ewa Gajkoś, Dagmara Wrzos-Piech, Joanna Socha, Joanna Mazurek, Maria Mitoraj-Woś, Zofia Grzywacz-Piotrowska
25. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Piotrowicach:
Izabela Oroń – Sulej
26. Szkoła Podstawowa im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie: Agnieszka Czerwińska
27. Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów
w Nadrybiu: Hanna Tołubińska, Zbigniew Grela
28. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Sadurkach: Małgorzata Jakubczyk
29. Zespół Szkół Muzycznych II stopnia im. Grażyny Bacewicz
w Gdańsku – Wrzeszczu: Karolina Juwa
30. Zespół Szkół w Krężnicy Jarej: Małgorzata Lubisz
Na wyróżnienie zasługują nauczyciele, którzy przygotowali bardzo ciekawe zbiory prac literackich i plastycznych:
– Agnieszka Czerwińska ze Szkół Podstawowych w Pliszczynie,
Łuszczowie oraz Gimnazjum w Pliszczynie,
– Anna Węgorowska ze Szkoły Podstawowej w Katarzynie,
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– Ewa Grodecka z Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza
w Lublinie,
– Grzegorz Wójcik z Gimnazjum w Nałęczowie,
– Zofia Grzywacz – Piotrowska ze Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Nałęczowie.
Serdecznie gratulujemy uczestnikom, nauczycielom, którzy tak
wspaniale prowadzą podopiecznych i przygotowują ich do życia
w obcowaniu z muzyką i sztuką. To przecież od państwa zależy przyszłość i wizerunek naszego kraju. Uwrażliwiając młode pokolenie na
piękno, dobro, zrozumienie dla wielkości sztuki, mamy nadzieję na
dobrą i radosną jesień życia, taką, która pozwoli nam kiedyś zestarzeć się z wdziękiem, jak głosi myśl Williama Somerseta Maughama,
która stała się hasłem i motywem działania Klubu Byłych Pracowników Oświaty i Przyjaciół Szkoły „Jesienni Entuzjaści” z Nałęczowa.
Ci emerytowani nauczyciele mają tyle pasji, tyle życiowej energii
i twórczych zamierzeń (do których dochodzą ciągle nowe osiągnięcia
artystyczne), że tylko pozazdrościć.
I choć, jak pisze Wiesława Dobrowolska-Łuszczyńska w książce
„Starzeć się z wdziękiem”: Nareszcie nic nie musimy. Nareszcie tylko
możemy. A ile pomysłów i ciekawych zdarzeń, a jakie persony się do
nas garną. Każdy dzień zaczynam od zadziwienia. Ile entuzjazmu...
życzmy sobie, byśmy o naszych wychowankach mogli powiedzieć
to samo, byśmy i my dzięki wspólnym sukcesom mogli przeżywać
każdy kolejny dzień z satysfakcją tworzenia świata piękniejszym.
Wszystkim biorącym udział w konkursie szczególnie, wszystkim
nagrodzonym, uczestnikom, nauczycielom i dyrektorom gratulujemy
sukcesu, a tych którzy nie są zadowoleni z osiągniętych wyników
w tej edycji, zachęcamy do przyszłorocznej rywalizacji o jak najlepszy wynik, podniesienie twórczej jakości w przyszłorocznej formule
konkursowej, która decyduje o przyznaniu nagrody i lokacie. Prosimy
też o czytelne i zgodne z regulaminem podpisywanie prac, ponieważ
ciągle jeszcze natrafiamy na prace nie podpisane.

27

28

NA ZŁE HUMORKI

29

30

Wiktoria Grzesiak

***
Na złe humorki – parasol nutek
Na ciemne chmurki – włącz muzyki takt
Wiosną raźno stąpaj z dźwiękiem w duszy
Bądź pewien – to najlepszy na dzień start.
Odważnie krocz do szkoły
Słuchaj dźwięków wokoło
Zachwycaj się naturą
W swej duszy jesteś twórcą.
Vivaldi towarzyszy ci rok cały
Nie straszny ci mróz, śnieg i zawierucha
Wiosna kwiatami rozkrzyczana budzi
Latem żab rechot gra ci do snu cicho.
Odważnie krocz przez życie
Z muzyką marzeń twoich
Zachwycaj nią i innych
Niech z nut parasolem idą.

31

Paulina Skoczylas

***
Gdy zły humor macie
i nie cieszy was nic
to nie zastanawiajcie się
i do lasu ruszajcie w mig.
Tam jest muzyka,
ona nastrój wam poprawi,
na pewno was rozweseli,
a może i rozbawi.
Tę muzykę tworzą drzewa,
ptaki i różne zwierzęta,
ona jest po prostu piękna
ja o tym wiem, bo byłam już tam
i trochę opowiem wam.
Muzyką w lesie jest dzięcioł,
który w drzewo stuka.
Muzyką jest w lesie szeleszcząca myszka,
która pożywienia szuka.
Muzyką w lesie
są szumiące drzewa
i bzycząca pszczółka,
która humory miewa.
To także cichuteńki trzepot skrzydeł,
który wydaje motyl kolorowy
i nocne huczenie sowy.
A gdy chcesz usłyszeć więcej,
to do lasu, pod czystą chmurkę
ruszaj czym prędzej.
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Karolina Karwacka

Koncert na pianino i krople deszczu
Siedzę na ławce
I patrzę w okno.
Widzę,
Jak wszystkie rośliny mokną.
Gram na pianinie,
Krople deszczu ze mną grają.
Patrzę, jak po szybie szybko
Spływają.
Piękny koncert się odbywa,
A na dworze deszcz przygrywa.
Gra moja dobiega końca,
A zza chmur widać trochę słońca.
Preludium to deszczowe,
Ciągle siedzi w mojej głowie.
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PALETA BARW

35

36

Angelika Chęć

***
Na morzu niedaleko lądu była niewielka wyspa. Wszystko tam
było inne, odmienne od wielu miejsc na całej Ziemi. Na drzewach
pomiędzy liśćmi zamiast owoców były nuty. Z ziemi wystawały klucze muzyczne zamiast kwiatów. A zamiast ścieżek i dróg były pięciolinie. W powietrzu unosiła się piękna melodia, zazwyczaj bardzo
spokojna. Tylko jeśli była burza, melodia była głośniejsza i bardziej
żywiołowa.
Pewnego dnia na wyspę trafiła czwórka dzieci. Bardzo im się tam
podobało. Bawili się i wsłuchiwali w melodię cały dzień, zapominając, że nie powiedzieli o wycieczce swoim rodzicom. Ich rodzice zorientowawszy się, że dzieci nie ma, bardzo się zmartwili i po
naradzie postanowili wyruszyć na poszukiwanie. Nie znaleźli ich na
lądzie, wiec postanowili popłynąć łodzią, w nadziei odnalezienia ich
gdzieś na wodzie. Bardzo długo płynęli, tracąc pomału nadzieję na
odnalezienie swoich ukochanych dzieci. I nagle ujrzeli ląd, na który
postanowili dotrzeć.
Dopływając do wyspy, usłyszeli coraz głośniej dochodzącą muzykę, którą od razu polubili, bo czegoś tak pięknego żadne z nich nie
słyszało. Kiedy wylądowali na wyspie, zorientowali się, że tę piękną
muzykę tworzą nutki, które rosną na drzewach. Zachwyceni pięknem
muzyki, omal nie zapomnieli, po co tu przybyli, gdy nagle doleciał
ich śmiech i radosne pokrzykiwanie dzieci.
Szli w takt muzyki, której natężenie rosło w miarę, jak zbliżali
się do głosów dziecięcych. Ich radość była ogromna, kiedy ujrzeli tak
szczęśliwe dzieci. Postanowili dla szczęścia dzieci, własnego i innych
ludzi zabrać z wyspy trochę nut, by umilały im też drogę powrotną.
Po powrocie do swojego miejsca zamieszkania rozwiesili nutki na
drzewie rosnącym obok. Ktokolwiek usłyszał melodię, nie wiedział,
co to jest i skąd pochodzą te urocze, uspokajające dźwięki. Ludzie
nazwali to muzyką. Od kiedy zaczęli jej słuchać, nikt już nie miał
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złego humoru. Muzyka stała się nie tylko rozrywką, ale lekiem na
niedobry czas.
Z czasem ludzie zaczęli szukać innych sposobów, aby można
było słuchać innej muzyki. Zaczęli więc szukać i konstruować rożne
instrumenty, które miały różne barwy dźwięków. I tak ludzie znaleźli
sposób, by każdy mógł słuchać muzyki, która potrafi wpłynąć na lepszy humor i radośniejsze samopoczucie nawet w chwilach smutku,
a w chwilach radości, by rozbrzmiewała pełną paletą barw tęczy.
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Damian Miazek

Tak, muzyka poprawia mi nastrój
Nie ma ludzi bez wad. Każdy ma swoje „chmurki i humorki”.
A to mama krzyczy, że znowu bałagan w pokoju, a to młodszy brat
dziesiąty raz pyta o to samo. Innym razem znowu leje jak z cebra,
a trzeba iść do szkoły. Któż w takich chwilach zachowałby stoicki
spokój albo rozdawał uśmiechy wokoło? Chyba nikt?! Na szczęście
bycie człowiekiem do czegoś zobowiązuje, bo przecież nie można
patrzeć na innych wilkiem, tylko dlatego, że się ma zły humor. Najlepiej wtedy znaleźć sposób, by odgonić z twarzy chmurki i pozwolić
wyjrzeć słońcu.
Na poprawę mojego nastroju bardzo dobrze wpływa muzyka. Rodzaj słuchanych przeze mnie utworów zależy od tego, jaka jest pora
dnia i gdzie się znajduję.
W dzień lubię słuchać muzyki taneczno-rozrywkowej, która jest
wesoła, skoczna i pobudza mnie do tańca i zabawy. Pomaga mi ona
miło spędzić wolny czas, dobrze się bawić, a także doskonale odprężyć. Po południu, podczas odrabiania lekcji, lubię, gdy gra cicha
i spokojna muzyka. Uprzyjemnia mi ona wykonywaną pracę i pozwala się skupić. Natomiast wieczorem najlepsza jest muzyka relaksacyjna. Jej łagodny charakter wprowadza mnie w dobry nastrój, wycisza,
uspokaja, a nawet pomaga zasnąć.
Najmocniej oddziałuje na mnie muzyka „na żywo”. Czasami mam
okazję posłuchać koncertu, obserwując muzyków na scenie. Niezwykła jest wtedy atmosfera takiego spotkania. Mam wrażenie, że artyści
grają tylko dla mnie, a ja staram się uchwycić piękno każdego dźwięku. W ten sposób koncerty wprowadzają mnie w uroczysty nastrój,
a muzyka napełnia radością.
Tak! Muzyka łagodzi moje „obyczaje”, a przy tym umila i pozytywnie urozmaica mi życie.
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Weronika Grzywacz

Ta muzyka poprawia mi nastrój
Jest szybka, żwawa i energiczna. Wymaga dużej sprawności fizycznej. Można przy niej potańczyć, poszaleć, ale również poćwiczyć aerobik lub fitness. Oczywiście jest to HIP-HOP. Uwielbiam ten
rodzaj muzyki. Kiedy tańczę w rytm HIP-HOP-owych kawałków, to
czuję, jak uwalniam się od stresu i złych emocji. Ta muzyka dodaje mi skrzydeł. Jestem wówczas silna, wydaje mi się, że mogłabym
przenosić góry. Znikają wtedy z moich myśli „chmurki i humorki”,
a ich miejsce zajmuje po prostu życiowy optymizm.
Są także chwile i sytuacje, kiedy potrzebuję zupełnie czegoś innego. Kiedy mam ochotę na relaks i wyciszenie, uwielbiam siedzieć
w zacisznym kącie, najlepiej na przydomowym tarasie i słuchać głosów natury. Piękny, radosny śpiew ptaków, rechot żab i cykanie świerszczy to najlepsza muzyka dla ucha. Wiatr delikatnie głaszcze moje
włosy, a ja odpływam do krainy spokoju i relaksu. Takie wyciszenie
jest cudownym zakończeniem dnia i obietnicą radosnego poranka.
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W ŻYCIU CAŁEGO ŚWIATA
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Aleksandra Nóżka

Imagine
Imagine there’s on Heaven
Wyobraź sobie,
że nie ma życia
poza życiem.
Wyobraź, że
dzisiejszy dzień
jest ostatnim
w Twoim życiu.
W życiu całego świata.
I w tym jednym dniu
nie ma wojen,
sporów
i podziałów.
Wszyscy ludzie
żyją w jednym
wielkim kraju
i wiadomo, że nikt już dziś nie umrze.
You may say that I’m a dreamer
Ale wiem,
że nie jestem jedyna.
Jedyna wierząca,
że coś takiego może mieć miejsce.

43

Daria Kluziak

Najpiękniejsza muzyka
Na stan psychiczny człowieka ma wpływ wiele czynników zewnętrznych, na przykład pogoda. Gdy świeci słońce, wielu ludzi chodzi z uśmiechem od ucha do ucha, lecz gdy niebo jest zachmurzone,
zwykle ich nastroje są zupełnie inne. Ludzie są przygnębieni, smutni,
apatyczni… Jednak znajdują się tacy, którzy - tak jak ja - są pozytywnie nastawieni do życia bez względu na pogodę. Przecież gdyby nie
dni pochmurne, nie docenialibyśmy tych słonecznych!
Kiedy na dworze pada deszcz, wiele osób zamyka się w czterech
ścianach i patrzy, jak krople wody zmywają brud z zewnętrznej strony szyb. Zatracają się we wspomnieniach, niekoniecznie miłych, a to
zazwyczaj kończy się chandrą. Czasami jednak zamiast zamykać się
w mieszkaniu, lepiej założyć kalosze i wyjść z domu. Wtedy można bezwstydnie jak dziecko skakać po największych kałużach czy
moknąć z ukochaną osobą na ławce w parku, nie zwracając uwagi
na mokre ubranie, rozmazany tusz do rzęs i pokręcone włosy oraz na
to, że następnego dnia może być mniej miło. Można chodzić w deszczu, śmiać się i krzyczeć na cały głos, że życie jest piękne. Tańczmy
z deszczem na środku jezdni! Zapomnijmy o całym świecie i tym, co
nas przytłacza!
A jeżeli już naprawdę nie zdołamy wyjść z mieszkania podczas
takiej pogody, polecam usiąść w fotelu pod ciepłym kocem z kubkiem gorącej herbaty oraz posłuchać starej dobrej piosenki Luisa
Armstronga „What a wanderful world”. Opowiada ona o tym, jaki cudowny jest otaczający nas świat. Słowa piosenki sprawiają, że człowiek, który czasem żyje bardzo intensywnie, jest w stanie zatrzymać
się i spojrzeć w głąb siebie, uświadomić sobie, jaka nasza wędrówka
jest niepowtarzalna. Pamiętajmy, że życie mamy tylko jedno i niejeden w nim dzień będzie pochmurny czy deszczowy. Bez względu na
pogodę, jaka jest za oknem, możemy cieszyć się tym, co dał nam dobry Bóg. Nawet podczas codziennej drogi do szkoły, pracy czy domu
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możemy zauważyć wiele pięknych drobiazgów, na które zwykle nie
zwracamy uwagi. Zazwyczaj nie doceniamy uczuć, którymi darzą nas
inni ludzie. Nawet przelotny uśmiech nieznanych nam przechodniów
może być najcenniejszym darem, jaki nas spotka w ciągu zwykłego
szarego dnia.
Życie trzeba pielęgnować jak największy skarb, dbać o nie i pilnować, by nie miało zbyt wielu skaz. Bo najpiękniejszą i niepowtarzalną muzykę komponujemy sami - to muzyka naszego życia.
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Karolina Maciąg

Na pogodę i niepogodę mojego serca – muzyka
Był piękny lipcowy poranek. Promienie ciepłego słońca wdzierały
się do mojego pokoju przez zaciągnięte zasłony. Przez uchylone okno
wpadała rześka morska bryza. Słyszałam cudowny szum morza oraz
donośny śpiew mew. Leżałam jeszcze w łóżku, zastanawiając się, czy
już powinnam wstać. Spojrzałam na zegarek w telefonie, dochodziła
siódma. Wyjrzałam przez okno. Na plaży nikogo nie było. Ucieszyło
mnie to, postanowiłam więc wykorzystać ten fakt i pośpiesznie ogarnęłam się w łazience, zabrałam ręcznik, ukochany odtwarzacz mp3
i wyruszyłam w drogę.
Miałam wspaniały humor. Założyłam słuchawki na uszy i po chwili usłyszałam ulubioną piosenkę ,,You give me something’’ James’
a Morrisona. Znajoma melodia poprawiała mi nastrój, a wspomnienia, które przywoływała, rozjaśniły moją twarz uśmiechem. Z minuty na minutę czułam się szczęśliwsza. Po krótkim czasie dotarłam
na plażę. Zauważyłam, że przy wejściu na molo ktoś siedzi i gra na
gitarze. Podeszłam bliżej, wyjęłam z uszu słuchawki i usłyszałam
piękny głos chłopca nucącego jakąś melodię. Delikatne dźwięki instrumentu oczarowały mnie. Głos chłopca był przepełniony głębokim
smutkiem.
Gdy na niego spojrzałam, zobaczyłam w jego oczach ogromny
ból. Coraz więcej ludzi schodziło się na plażę i uwagę wszystkich
przyciągał utwór, który wykonywał młody człowiek. Mój wcześniejszy dobry humor w jednej chwili gdzieś się ulotnił. Przygnębiła mnie
ta muzyka, ale jednocześnie pragnęłam nadal jej słuchać. W śpiewie
chłopca było coś, co potrafiło zahipnotyzować słuchacza. Postanowiłam podejść jeszcze bliżej niego. Wtedy zauważyłam to, czego nie
widziałam wcześniej. W pokrowcu gitary widniała biała kartka, a na
niej napis: ,,Jestem chory na białaczkę. Zbieram pieniądze na operację. Dziękuję’’. Moje serce przeszył straszliwy ból. W pierwszej
chwili nie wiedziałam, jak mam się zachować. Wrzuciłam do pudełka
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wszystkie swoje pieniądze, które miałam dziś przy sobie. Spojrzałam
na chłopaka i nieśmiało uśmiechnęłam się do niego. Wtedy zauważyłam, że na jego twarzy również pojawił się cień uśmiechu. W pudełku przybywało coraz więcej monet oraz banknotów, a chłopiec grał
i nucił...
Bez uprzedniego entuzjazmu zajęłam ulubione miejsce na plaży.
Gdzieś ulotnił się mój poranny wesoły nastrój. Było mi bardzo żal
tego młodego człowieka. Z mp3 popłynęła kolejna melodia - utwór
zespołu Hurts ,,Wonderful life’’. I właśnie ta piosenka poprawiła mi
nastrój. A jednak świat jest wspaniały! Żyją na nim tacy ludzie, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. Podniesiona na duchu
taką refleksją zebrałam swój ręcznik plażowy i ruszyłam do domu.
Jednocześnie poczułam wdzięczność do losu, który dotąd oszczędził
mi bolesnych doświadczeń.
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Agata Wiatr

***
Małą Julię poznałam niedawno. Wprowadziła się do mieszkania obok jakiś tydzień temu. O nowych lokatorach dowiedziałam się
przypadkiem.
Moja córka Klara bawiła się z innymi dziećmi na placu zabaw
pomiędzy blokami. Lubię patrzeć przez okno na rozbrykaną gromadkę i przypominać sobie własne dzieciństwo, kiedy nie dało się
żyć bez przyjaciół, szmacianej piłki czy gry w kapsle. Doskonale pamiętam dzień, kiedy na naszym boisku zjawił się chłopak z gitarą.
Mieliśmy po siedem lat i wszyscy strasznie baliśmy się przybysza
z nieznanym nam urządzeniem. Jako jedyna nie uciekłam do domu,
zostałam i podeszłam do tego chłopca. Tamtego dnia poznałam siłę
muzyki. Siłę, która przełamuje lody i jednoczy ludzi. Nauczył mnie
kilku podstawowych akordów, kiedy moi przyjaciele zobaczyli, że
siedzę z jego gitarą, wyszli na dwór i równie zaciekawieni zbliżyli
się do nas. Potem zaczęliśmy tańczyć do jego utworów. Tak właśnie
wujek Jacek (bo tak go zaczęliśmy nazywać) rozbudził nasze zamiłowanie do muzyki i każde z nas na czymś zaczęło grać.
Jednak tamtego dnia nie Klara przyciągnęła moją uwagę. Na ławce przy huśtawkach siedziała dziewczynka. Brązowe włosy miała
zaplecione w warkocze, białą bluzkę, jeansowe rybaczki i sandały.
Lecz nie bawiła się z innymi dziećmi. Na jej kolanach leżała lalka,
zwykła szmaciana lalka. Dziewczynka nic innego nie robiła, tylko
patrzyła się w nią. Chociaż dzieci do niej podchodziły i próbowały
nawiązać kontakt, dziewczynka dalej siedziała w miejscu ze spuszczoną głową.
- Mamo, mamo! - Klara wpadła do mieszkania jak strzała.
- Co się stało? - uśmiechnęłam się kiedy zobaczyłam jej uczesane
wiatrem włosy.
- Czy mogę jutro zaprosić Julkę do siebie?
- Kto to?
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- Jutro ją poznasz! Jest naprawdę miła – jej głos był pełen radości –
i mieszka obok nas! Mogę? Proszę, proszę, proszę!
- Dobrze, już dobrze. Niech przyjdzie. A ty leć się umyć, jesteś cała
w błocie!
Następnego dnia, kiedy przyszłam z pracy, dziewczynki cicho
rozmawiały w pokoju Klary. Zazwyczaj, kiedy przychodziły jakieś
koleżanki, było strasznie głośno, lecz nie dziś. Stanęłam przy lekko
uchylonych drzwiach, chyba nie usłyszały, że wróciłam.
- Jest mi tak smutno – mówiła dziewczynka – nie wiem, jak jej
pomóc.
- Też nie wiem – w głosie Klary brzmiało szczere współczucie – jest
taka ładna.
Nie będę się mieszać, nie wiem, o co chodzi. Poszłam więc do
kuchni, żeby nastawić wodę na kawę. Zaczęłam krzątać się po domu,
chyba wtedy dziewczynki mnie usłyszały.
- Mamo, możesz przyjść na chwilę? - zapytała Klara, wychylając się
przez drzwi swojego pokoju
- Już idę skarbie – odstawiłam kawę na biurko i poskładałam
papiery.
Kiedy weszłam do pokoju córki, obie dziewczynki siedziały
z poważnymi minami na łóżku. Na kolanach koleżanki leżała lalka.
Ta sama szmaciana lalka, którą miała na placu zabaw. Miała brązowe sznurki jako włosy, szarą twarz z lśniącymi, czarnymi guzikami
i ubrana była w fioletową sukienkę. Skąd znałam tę lalkę?
- Dzień dobry – powiedziała dziewczynka podnosząc głowę i ukazując ciemne okulary, pod jej nogami zauważyłam białą laskę, była
niewidoma.
- Dzień dobry – powiedziałam, starając się ukryć zaskoczenie
w głosie.
- Mamo, czy możesz nam pomóc?
- Co się słoneczko stało?
- Czy umiesz sprawić, żeby Sara znowu była szczęśliwa? - wskazała
na lalkę.
- A co jej dolega? - udało mi się odzyskać normalny ton.
- Jest smutna – powiedziała bardzo smutno dziewczynka – i nie wiem,
jak jej pomóc.
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Wtedy właśnie ponownie przypomniał mi się wujek Jacek, kiedy
byłam bardzo smutna i żaden z przyjaciół nie potrafił mnie pocieszyć. Zaprowadzili mnie wtedy do wujka, który dał nam ciastka i ponownie zaczął grać na swojej gitarze. Wszyscy śpiewali, nawet ja, po
pewnym czasie odzyskałam humor, zapomniałam o zmartwieniach
i przyłączyłam się do wspólnej zabawy.
- Czy Sara lubi tańczyć? – zapytałam.
- Bardzo – odpowiedziała – ale bardzo długo już nie tańczyła.
- Czy uważasz, że warto spróbować?
- Czemu nie – powiedziała zrezygnowana.
- To zaraz chcę was widzieć w salonie – powiedziałam i wyszłam.
Po podniesieniu drewnianej klapy ukazała mi się czarno – biała klawiatura fortepianu. Był to instrument ufundowany przez moich
rodziców, kiedy zdałam maturę. Od poznania wujka Jacka marzyłam
o tym, żeby grać na tym instrumencie. Chodziłam do pewnej pani na
prywatne lekcje lecz nie mogłam ćwiczyć w domu, co bardzo mnie
irytowało.
- Chodźcie bliżej – powiedziałam, kiedy dziewczynki zjawiły się
w drzwiach.
Zaczęłam grać. Spod moich palców wydobywała się muzyka. Jakie to piękne uczucie! Spokojna melodia rozbrzmiewała pomiędzy
ścianami, otulając swoją magiczną mocą mnie, Klarę i Julię, która
zaczęła kołysać lalką. Tempo muzyki zaczęło wzrastać, melodia stawała się bardziej skoczna. Klara próbowała mnie przedrzeźniać, grając na niewidocznej klawiaturze, a na twarzy Julki powoli pojawiał
się ślad uśmiechu. Zmieniłam melodię na żywszą (bardziej w stylu
rock’n’roll) wtedy lalka w rękach niewidomej dziewczynki zaczęła
kręcić się i podskakiwać, a Julka po prostu zaczęła się uśmiechać.
Następnego dnia wracałam do domu koło placu zabaw, gdzie
bawiły się dzieci. Klara z Julią siedziały na ławce otoczone innymi
dziećmi. Głośno rozmawiały, śmiały się i bawiły się lalką w fioletowej sukience. To nie była ta sama niewidoma dziewczynka, która
nie chciała się bawić, teraz była w centrum zainteresowania. Śmiała
się razem z innymi, a ja widząc tę gromadkę, znowu przypomniałam
sobie rozmowę z wujkiem Jackiem. - Wiesz – mówił – kiedy patrzysz
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na otaczający cię świat jest on szary, ponury i zazwyczaj pada deszcz.
Muzyka, którą sama grasz, to kredki, którymi możesz pomalować
swój parasol, który ochroni cię od smutków.
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JAŚNIEJ NIŻ KSIĘŻYC
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Klaudia Flis

Wesoła orkiestra
Pewnej nocy nie mogłam zasnąć. Postanowiłam posłuchać muzyki. Ona zawsze mi pomaga, gdy nie jestem w humorze. Uspokaja mnie i czasem pozwala na pogrążenie się w marzeniach. Ostatnio zastanawiałam się, jak wygląda muzyka - czy jest kolorowa, czy
w kropki, a może w paski? Ciekawiło mnie jak powstała.
W nocy miałam dziwny sen o muzyce, pewnie dlatego, że przed
zaśnięciem dużo o niej myślałam. Śniło mi się, że w parku grała orkiestra, jednak nikt jej nie chciał słuchać. Każdy przechodził obok
grajków obojętnie, a nawet rzucając obelgi do grupy orkiestrowej.
Chłopcom było bardzo przykro, że nikt nie docenia ciężkiej pracy
i wysiłku przy graniu na fletach, fujarkach, skrzypcach. Faktycznie tak
było, że orkiestra,w skład której wchodziło siedmiu chłopców: Radek,
Maciek, Lucek, Andrzej, Robert, Mateusz i Janek, nie była najlepsza.
Muzykanci postanowili, że nie będą już umilać ludziom czasu.
Chłopcy udali się do domu Radka, zastanawiając się, co mogą
zmienić, aby stać się wspaniałą orkiestrą. Nie chcieli kończyć z muzyką, ponieważ bardzo ją kochali, uważali, że nie da się bez niej żyć.
Uważali, że bez muzyki można stać się jedynie ponurym gburem,
tak jak ci ludzie z parku, którzy nie potrafili docenić czyjegoś wysiłku. Młodzieńcy długo siedzieli, debatowali i rozmyślali. Nagle do
pokoju Radka wbiegła jego młodsza siostra Amelka i pokazała mu
obrazek, który dla niego namalowała. Była tam zaczarowana muzyka, kolorowa, w różne dziwaczne wzory. Kiedy chłopcy przypatrzyli się kartce w wielobarwne plamy, dostrzegli tam kolorowy świat,
uśmiechniętych ludzi niesionych przez siłę muzyki, tańczące słońce,
a nawet pana Zbigniewa z parku, który jak zawsze krzyczał na chłopców, żeby przestali wydawać te okropne dźwięki. Na obrazku pan
Zbigniew tańczył czaczę z miłą sąsiadką - panią Miecią.
Mateusz podniósł się z krzesła i zapytał, skąd Amelka ma takie
farby? Dziewczynka odpowiedziała, że znalazła je kiedyś w parku
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nad rzeczką, jak była z mamą na spacerze. Kolega Radka poprosił,
aby Amelia pożyczyła chłopcom farby. Miał pewien pomysł. Oznajmił, że pomalują swoje instrumenty pstrokatymi barwami, aby piękniej grali. Wszyscy uznali, że to doskonały pomysł. Myśleli, że to
mogą być czarodziejskie farby. Ochoczo zabrali się do malowania.
Chwilę później widać było bębny, flety, gitary, skrzypce w kolorowe
plamy, kwadraty, trójkąty, paski i kropki.
Po tygodniu intensywnych prób przyjaciele ponownie poszli do
parku, aby zagrać swój ulubiony kawałek. Muzyka brzmiała pięknie.
Wokół nich zebrał się tłum ludzi. Wszyscy byli szczęśliwi, tak jak na
rysunku Amelii. Chłopcy cieszyli się, że ludzie w końcu zauważają
ich i ich muzykę. Jednak radość nie trwała długo. Jak na złość pogoda
się zepsuła i zaczął padać deszcz. Krople wody zmyły farbę z instrumentów i muzyka nie brzmiała już tak wesoło. Dźwięki przestały
przemawiać do słuchaczy.
Załamani przyjaciele poszli do domu Andrzeja. Nie mogli kolejny raz pomalować instrumentów, ponieważ zużyli całą farbę. Lucek
powiedział, że już nic nie da się zrobić. Po prostu nie było im przeznaczone zostać muzykami. Chłopcy postanowili rozstać się z instrumentami. Nagle do drzwi zadzwonił dzwonek. Otworzył Andrzej
i zauważył małą dziewczynkę. Uśmiechnięte dziecko powiedziało,
że nie warto rezygnować z czegoś, co się bardzo kocha. Andrzej zamknął drzwi i wrócił do pokoju, gdzie czekali koledzy. Opowiedział
im o tym, co powiedziała mu nieznajoma. Grupa wstała i z nową wiarą zabrała się do ćwiczeń. Z czasem szło im coraz lepiej w grze na
instrumentach.
Postanowili, że znów pójdą do parku i pokażą swoje umiejętności.
Gdy byli już gotowi, zauważyli, że wokół zaczęła się zbierać coraz
większa grupa ludzi. Odważyli się zagrać, a silny ton muzyki przeniósł ludzi w kolorowy świat. Wszyscy byli szczęśliwi, zadowoleni,
uśmiechnięci! Orkiestra grała w każdy wtorek i czwartek, a ludzie
coraz częściej chodzili do parku, bo dzięki wesołym nutkom poznali
moc muzyki.
Mój sen przerwał dźwięk budzika, który o dziwo, wygrywał melodię, graną przez chłopców w parku.
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Elżbieta Krasa

Jaśniej niż księżyc
W październiku Katy Perry miała pojawić się i zaśpiewać w Warszawie. Od dłuższego czasu w uszach brzmiało mi wiele jej utworów.
Na samą myśl, że mogłam zobaczyć ją na żywo, dostawałam szału.
Byłam jej zagorzałą fanką, więc nie zważając na ogromne przeszkody
typu rodzice, obiecałam sobie, że koniecznie muszę być na koncercie. Występ Katy Perry w Warszawie był jednym z etapów projektu
„Katy Perry Pop Video”, w którym gwiazda zaprasza swoich fanów
do udziału w jej teledysku do piosenki „Firework”. Nagranie miało
odbyć się jeszcze tej jesieni i miało wziąć w nim udział aż 40 fanów
z Polski. Niegdyś córka kontrowersyjnego katolickiego małżeństwa,
dziś podbija stacje radiowe i serca fanów kolejnymi przebojowymi
singlami, ale też bawi się swoim wizerunkiem. Bilety kupiłam już
dawno. Leżały teraz bezpiecznie na dnie szuflady zamkniętej na kluczyk. Trzeba było jeszcze tylko oznajmić rodzicom swoje zamiary,
a to mogło być dość trudne. Gdy powiedziałam mamie o swoich planach, o mało nie dostała zawału. Pomimo ostrej reakcji, obiecała,
że porozmawia o tym z tatą i wspólnie się zastanowią. Jeszcze nie
wszystko stracone – pomyślałam. Już wieczorem dostałam swój wyrok. Moje zdziwienie było ogromne, gdy zamiast kary, usłyszałam,
że mogę pojechać. Szał radości przerwało zdanie: - Musisz poprawić oceny z angielskiego! Tym jednym warunkiem marzenia zostały
rozwiane. Chociaż spotykam się z tym językiem nawet w życiu codziennym, był on kulą u mojej nogi i notorycznie zaniżał mi średnią
w szkole. Przez co najmniej tydzień miałam załamanie nerwowe na
tle funduszy. Na ten jeden papierek zwany biletem wydałam połowę
swoich oszczędności. Wbrew wszystkim przeciwnościom, przyrzekłam sobie, że pojadę do Warszawy.
Tak bardzo chciałam zobaczyć Katy Perry na żywo, że w końcu
ta nieopanowana chęć wzięła górę nad wszystkimi, nawet najmniejszymi wątpliwościami. Gdy tylko wracałam do domu, brałam do
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ręki słownik i czytałam aż do znudzenia. Spałam krótko i miałam
z tego powodu ogromne worki pod oczami – istny horror. Jednak wysiłek opłacał się: po trzech tygodniach opanowałam prawie wszystkie słówka – oczywiście te podstawowe. Poza tym codziennie, obowiązkowo oglądałam dwa odcinki „Mody na sukces” bez tłumacza.
O dziwo, zrozumiałam wiele i byłam z tego ogromnie dumna. Ponadto muszę przyznać, że wieczna nadopiekuńczość Stephanie Forrester
bardzo mnie zaintrygowała. Zamiast Monopolu i Kamila Bednarka,
w odtwarzaczu mp3 królowała Lady Gaga, Rihanna oraz Taylor
Swift. Jednak pomimo całego zaangażowania, czegoś mi brakowało
i czułam pewien niedosyt. Nie chciałam tylko bezwiednie powtarzać
tego, co mówią inni. Chciałam naprawdę zacząć mówić w tym języku. W tym właśnie celu, podczas jednej z letnich nocy, gdy wszyscy
domownicy już spali, weszłam na internetowy czat. Najpierw utworzyłam konto. Nieskromnie muszę przyznać, że chociaż jestem totalną ofermą komputerową, z tym zadaniem poszło mi całkiem sprawnie, niczego nie popsułam! Nazwa użytkownika: moolekable, hasło:
kapusta38 i zaczęłam pogawędki. Rozmawiałam z różnymi osobami: fanką Justina Biebera, zwolenniczką kiczowatej sagi „Zmierzch”
oraz z chłopakiem o dziwnym imieniu Rorrey. To właśnie ten ostatni
zaciekawił mnie najbardziej. Mimo że miał niewiele do powiedzenia,
całkiem miło było opowiadać mu o sobie. Cały jego urok polegał
na małomówności. Całymi nocami ślęczałam przed laptopem, wyciągając z niego podstawowe informacje. Pisaliśmy prawie tydzień,
zanim otworzył się i zaczął opowiadać mi o sobie. W końcu wymieniliśmy się numerami gg i telefonów. Z dnia na dzień, coraz swobodniej opowiadał mi o Barbados – państwie na Małych Antylach
– skąd pochodził. Wbrew pozorom, całogodzinne pisanie o wadach,
zaletach, czy też zastosowaniu trzciny cukrowej sprawiało mi nie lada
przyjemność, zwłaszcza, że coraz lepiej władałam czasami. Chociaż
mówiliśmy zupełnie innymi językami, potrafiliśmy się dogadać i to
była jedna z niezwykłych rzeczy, która mnie spotkała.
Z dnia na dzień szło mi coraz lepiej i nawet mama nie skarżyła się
aż tak bardzo na rachunki. W końcu za namową koleżanki, postanowiłam wystartować w olimpiadzie. Na początku, pomysł ten wyda-
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wał się głupotą, ale im bliżej było do konkursu, tym bardziej nabierał
barw. Gdy powiedziałam o swoich postanowieniach znajomemu, poczuł się za mnie odpowiedzialny i obiecał mi, że już jego głowa, abym
wygrała. Odtąd nie mówił już nic więcej o urokach Barbados czy
„taksówkach drogowych”. Rozmawialiśmy już tylko o czasie Present
Perfect, stronie biernej i mowie zależnej. W końcu przyszedł sądny
dzień. Teraz tylko się skompromitować i po wszystkim – pomyślałam. Gdy dostałam arkusz kartek, przeraziłam się, gdyż ich ilość była
wręcz szokująca. Nie czekając nawet na pozwolenie, z lekką paniką,
zaczęłam robić wszystkie zadania. Jakież było moje zdziwienie, gdy
spostrzegłam, że motywem przewodnim jest barbadoska wokalistka:
Rihanna. Barbados – wyspa, z której pochodził Rorrey! Jej mieszkańcy są znani ze swojej uprzejmości i grzeczności, co spowodowane
jest z jednej strony wpływami kultury brytyjskiej, z drugiej zaś wysoką gęstością zaludnienia na wyspie. Przypomniałam sobie jedną z jej
piosenek, gdzie śpiewa:
Wygramy to bez ograniczeń,
Jesteśmy silnymi kobietami.
Do zakończenia pozostało jeszcze tylko kilka minut. Z zadowoleniem siedziałam przed swoją pracą, bawiąc się długopisem i myśląc
o Rorrey’u – teraz tylko czekać na wyniki, które miały pojawić się już
następnego dnia. Gdy wróciłam do domu, od razu włączyłam komputer. Tam czekał już na mnie mój kolega. Oczywiście od razu do niego napisałam. Z entuzjazmem opowiedziałam mu o konkursie. Moje
zdziwienie było ogromne, kiedy przeczytałam zdanie: - Rihanna jest
moją siostrą.
To było wręcz niemożliwe. Bajka Disneya czy może baśń Andersena? Wierzyć się nie chce, by było to prawdziwe. Czy naprawdę
pisałam z bratem tej wspaniałej wokalistki, czy może była to tylko
moja wybujała wyobraźnia? Jeżeli to pierwsze, to dlaczego dowiaduję się tego po tak długim czasie? Kiedy oprzytomniałam – a trwało to dość długo – poprosiłam, ba, zażądałam dowodów i wyłączyłam komputer. Już kolejnego dnia usłyszałam wyniki olimpiady.
I tutaj również czekała mnie miła niespodzianka. Zostałam laureatką
olimpiady z języka angielskiego i szczęśliwą posiadaczką kolejne-
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go już odtwarzacza mp3. Ten tytuł spadł na mnie niczym zbawienie
z nieba. Teraz z pewnością rodzice pozwolą mi na wyjazd do Warszawy. Tak też i było... Siedziałam w autobusie ze słuchawkami
w uszach. Wszystko było zaplanowane. Miałam zakwaterować się
u cioci, a następnego dnia po koncercie natychmiast wracać do domu,
bo inaczej rodzice dostaną zawału, a ja szlaban do końca życia. Czas
przejazdu dłużył się niemiłosiernie, ale w końcu autobus dowlókł się
na miejsce. Na przystanku czekała już na mnie ciocia, zniesmaczona ogromnym opóźnieniem. Pomimo iż znajdowałam się daleko od
domu, noc upłynęła bardzo przyjemnie. Topiłam się w cieplutkiej
kołderce, beztrosko śniąc o lepszym życiu w świecie bez ograniczeń.
Następnego dnia ubrałam się w najlepsze fatałaszki i pognałam do
klubu „Stodoła”. Motywem przewodnim koncertu były łakocie. Sala
udekorowana była landrynkami, żelkami, lizakami i innego typu słodyczami. Okazało się, że wielbicielami Katy Perry są głównie dziewczyny: na jednego fana przypadały trzy fanki! Nie zabrakło takich
hitów jak: „Hot N Cold”, „I Kissed A Girl”, „E.T” i mojego ulubionego „California Gurls”. Ekskluzywny koncert promował album
„Teenage Dream”. Szalałam przy muzyce w towarzystwie różowych
wstążeczek spadających z sufitu. Wokalistce tak bardzo podobało się
w Warszawie, że nazwała polską publiczność „najlepszą, jaką widziała
w Europie”. A to wszystko oczywiście dzięki mojemu zaangażowaniu
i wrodzonemu entuzjazmowi. Tuż po koncercie udało mi się zdobyć
autograf gwiazdy. Niechętnie opuszczałam ten lukrowany świat, ale
cóż zrobić – każdy ma swoje pięć minut. Choć w Warszawie spędziłam zaledwie dwa dni, zdążyłam odpocząć od rodziców i oderwać się
od rzeczywistości.
Do Lublina wracałam z nieukrywaną niechęcią. Czas znów dłużył się nieubłaganie, a w tle, z głośników wybrzmiewała radosna
piosenka:
Autobus czerwony, przez ulicę mego miasta mknie
Mija nowe jasne domy i ogrodów chłodny cień.
W domu czekała na mnie nierozpakowana paczka. Otwierać, nie
otwierać? Gdy już znalazłam się w pokoju i upewniłam się, że z szafy
nie wyskoczy mama, lekko pociągnęłam za wstążeczkę. Zawartością
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były barbadoskie płyty: „Music Of The Sun”, „A Girl Like Me”,
“Good Girl Gone Bad”, “Loud” i “Rated R”. Pod nimi karteczka:
- Wybacz mi proszę i nie zniszcz naszej przyjaźni. Tych kilka zwykłych
słów mogło poruszyć każdego, a tym bardziej mnie – czternastolatkę
nietrzeźwo patrzącą na świat i niekiedy mającą swoje urojenia. Przez
jakiś czas czułam się oszukana, ale ten stan dawno minął, a widząc
prezent z autografem Rihanny, w ogóle nie pamiętałam już złego. Ja
i Rorrey utrzymujemy kontakty do tej pory. Zawdzięczam mu wiele:
począwszy od moich wspaniałych ocen z angielskiego, a skończywszy
na prawdziwej przyjaźni. To właśnie dzięki niemu przestałam słuchać
tylko i wyłącznie Dody. Od tej chwili oprócz Katy Perry fascynowała
mnie również Rihanna, a w moim walkmanie stale gościły jej płyty,
do których miałam sentyment.
Wieczorem mama oglądała program „Jaka to melodia?”. Z pokoju obok dobiegał żartobliwy śpiew Kabaretu Starszych Panów:
Piosenka pomoże na wiele
Na co dzień jak i na niedzielę
Na to żebyś Ty patrzał weselej
Piosenka – canzona, das Lied
Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi
Żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił
Żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem:
Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę.
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MUZYCZNY MOMENT
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Iga Adamczuk

Miscellanea
W kilku dźwiękach
legenda jest ukryta,
jak smutny księżyc za dnia
mgłami spowita.
Melodia Cię prowadzi
do krainy wiecznych snów,
gdzie każdy jeden dźwięk
chcę brzmieć znów i znów...
I zrywa się trójdźwiękiem,
świat nowy kreuje w wariacyjnym pędzie
wyobraźnia szarżuje
i szarpie. Chcę wymknąć się
troskliwym ramionom ciemności.
Bajecznym nokturnem
zmusza do miłości.
Więc Ty, na nowo
legendy chcesz tej słuchać
ale serce Twoje
nie chce jej zaufać
bo wie, że w jednym
muzycznym momencie
swą prostotą, pięknem
Twą duszę zdobędzie.
Lecz już menuetem zgrabnym
w Twoją stronę kroczy.
Poddajesz się tej magii
i zamykasz oczy...
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Iga Adamczuk

***
Z melodią we włosach
kroczę po cienkiej nitce pięciolinii
Uważnie trącam każdą nutę,
która rozkwitła na mojej drodze
Po stopniach gamy
schodzę w dół
by się oddać
każdą prymą ciała
i oktawą duszy
zbawczej fali
zamykającej mnie
w pułapce
moich własnych kompozycji.
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Weronika Wójcik, Angelika Wójcik

Skaczące nutki
Po cichutku, po kryjomu
Wyskoczyły nutki z domu.
Hop! Siup! W górę! W dół!
Przeskoczyły świata pół
Zatrzymały się pod płotem
Zatańczyły z gawotem
Hop! Siup! Raz i dwa
Przeskoczyły takty dwa.
Gdzie są teraz te nuteczki
Małe zgrabne panieneczki
Szesnasteczki, ósemeczki
Pogubiły ogoneczki.
A ćwierćnutki i półnutki
Pogubiły czarne butki.
Pół świata przeskoczyły
I do domu powróciły.
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Emilia Palejczuk

***
Rano wstaję - słońce świeci.
Patrzę w okno – na wycieczkę idą dzieci,
Wszystkim humory dopisują,
Więc wesoło podśpiewują.
Ta muzyka je unosi,
Aż się słonko o nią prosi.
Chmurki po niebie prędko płyną.
Jedne pojawią się, inne giną.
Nagle z góry deszczyk pada.
Niebo tęczę zapowiada.
Jaka piękna, kolorowa,
To dla dzieci frajda nowa.
Malcy skaczą, raczkami wymachują.
Coś wesoło podśpiewują,
Las cichutko im wtóruje,
Dzięcioł znany rytm wystukuje.
W górze Tęcza, w dole kwiatki.
Pisklę tuli się do matki.
Kumka żaba, słowik śpiewa.
Las muzyką dziś rozbrzmiewa.
Tę muzykę piękną, wzniosłą
Tworzy las, przyroda wiosną.
Powiew wiatru, śpiew skowronka
I bzyczenie pszczółki w pąkach.
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Serca Sponsorów
Serdeczne podziękowania kieruję do tegorocznych sponsorów
nagród.
Kolejny rok nas nie zawiedli. Szczególnie gorąco pragnę podziękować panu Grzegorzowi Bednarczykowi, prezesowi Banku
Spółdzielczego w Nałęczowie, który od początku istnienia szkoły
niezmiennie nas wspiera. Dziękuję Marii Pardyce, Izabelli Nowotny,
Kazimierze Wójtowicz, Małgorzacie Stylińskiej, Kazimierze Piech,
Teodorze Durakiewicz, państwu Katarzynie i Arturowi Ceberom-Sudzińskim, Markowi Zadurze, Wiesławowi Czerniecowi za okazane
wsparcie, możliwość wydania kolejnego zbioru i nagrodzenia uczestników konkursu.
Mam nadzieję, że następny XIII Międzynarodowy Konkurs „Moje
inspiracje muzyczne” pod hasłem:
„Muzyczne wariacje – serca fascynacje”
przyciągnie wielu uczestników konkursu do podjęcia rywalizacji.
Można zastanawiać się już od dziś, czym zaskoczyć jurorów a może
nawet samych siebie.
Powodzenia
Wioletta Sieczkowska-Kos
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Natalia Winsztal, I nagroda, SP Nałęczów

Nastasia Martysiuk, I nagroda, SA Telmy/Białoruś

Wiktoria Jędrak, II nagroda, SP Nałęczów
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Anna Zbaracka, II nagroda, SP Nałęczów

Aleksandra Piotrowska, III nagroda, SP Nałęczów

Bartosz Grajper, III nagroda, SP Nałęczów
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Natalia Materek, wyróżnienie, SP Nałęczów

Maciej Spuz- Szpos, wyróżnienie, SP Łuszczów

Przemysław Bara, wyróżnienie, SP Pliszczyn
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Katarzyna Łowczak, wyróżnienie, SP Pliszczyn

Wiktoria Wąchała, wyróżnienie, SP Nałęczów

Wiktoria Bieńko, wyróżnienie, SP Łuszczów
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Jakub Bieńko, wyróżnienie, SP Łuszczów

Julia Mazur, wyróżnienie, SP Nałęczów

Mikołaj Brzusek, wyróżnienie, SP Nałęczów
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Nikola Pruchniak, wyróżnienie,
SP Nałęczów

Bartosz Wiśniewski, wyróżnienie, PSM Grudziądz

Karolina Gronek, wyróżnienie,
PSM Grudziądz
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Agata Sulowska, wyróżnienie, SM Lublin

Aleksandra Kulesza, I nagroda, ZSM Gdańsk - Wrzeszcz

Iliya Wojtkus I nagr gr. II SM Telmy
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Paulina Skoczylas, II nagroda, SP Nadrybie

Łukasz Krawczyk, II nagroda, SP Łuszczów

Natalia Pawłowich, III nagroda, SA Telmy/Białoruś
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Aleksej Ewstafow, III nagroda, SA Telmy

Joanna Puryc, wyróżnienie, SP Pliszczyn

Paulina Pecio, wyróżnienie, SP Nałęczów
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Sylwia Grzegorczyk, wyróżnienie, PSM Nałęczów

Aleksandra Firlej, wyróżnienie, PSM Nałęczów

Weronika Węgorowska, wyróżnienie, PSM Nałęczów
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Dominika Jaworska, wyróżnienie, Bernadera Herbut, wyróżnienie,
SP Łuszczów
SP Pliszczyn

Aleksandra Tyburcy,
wyróżnienie, SP Katarzyn
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Karol Kulik, I nagroda, SP Katarzyn

Wiktoria Grzesiak, II nagroda, SP Katarzyn

Magdalena Kowalczyk, III nagroda, SP Katarzyn
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Noemi Kamińska I nagroda, Gim. Nałęczów

Barbara Pietrzak, II nagroda, POSM, Katowice

Laura Gutowska, III Nagroda, Gim. Nałęczów
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Katia Nikolajczak, II nagroda,
SA Telmy/Białoruś

Katarzyna Piątkowska,
III nagroda, PSM Krasnystaw

Magdalena Adamczyk,
III nagroda, Gim. Pliszczyn
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Małgorzata Warcaba, III Nagroda, POSM Katowice

Olga Mendelska, wyróżnienie, Gim. nr 16 Lublin

Agata Dziurawiec, wyróżnienie, Gim. nr 16 Lublin
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Katarzyna Pyśniak

Maja Lewandowska

Paulina Pochroń
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