Muzykę w uszach niesie wiatr
We wstępie IV tomiku nagrodzonych prac, pragnę przypomnieć, że ideą konkursu
organizowanego od 11 lat przez Prywatną Szkołę Muzyczną I Stopnia im. Ignacego Paderewskiego
w Nałęczowie jest umożliwienie uczniom szkół regionu lubelskiego twórczego wyrażania uczuć i
doznań podczas słuchania muzyki.
Wychodząc z założeń konkursowych, chcemy dać każdemu uczestnikowi także szansę twórczego
odkrywania siebie. Pragniemy, aby samo uczestnictwo stało się nagrodą dla każdego biorącego w
nim udział i tworzyło motywację do dalszej jego pracy w dążeniu do odkrywania zarówno swoich
talentów, jak i znalezienia własnego miejsca w świecie.

Myślą przewodnią tegorocznego konkursu „ Drogą, która wiedzie w życie jak marzenie”,
rozpoczęliśmy drugą dekadę cyklu „Moje inspiracje muzyczne”. Temat prowokował do zadumy i
refleksji nad wyborem drogi, która zaprowadzi kiedyś młodych w wymarzone, dorosłe życie.
Uczestnicy konkursu wykorzystali temat z właściwą im wiekowi młodzieńczą wyobraźnią i
skłonnością do różnorodności. Od mistrzostwa w muzyce /wielokrotnie podkreślanego w pracach
w związku z Rokiem Chopinowskim/, poprzez egzotyczne podróże, podróże w kosmos, a nawet
na słońce. Są w tych pracach mistrzowie siatkówki i badacze morscy i..... chyba łatwiej byłoby mi
wymienić to, czego w nich nie ma, bo jest w nich prawie wszystko.
Każda z przesłanych nam form artystycznego wyrazu, jest odbiciem wewnętrznych doznań i
emocji oraz własnego spojrzenia na świat w tej jednej magicznej chwili, w której młodzi tworzą
pod wpływem muzyki. Czasem jednak, jak w przypadku Olgi Olejnik z Jaszczowa, powód takiego
wyboru wynika z postawy rodziców czy nauczycieli, którym los bliskich młodych osób nie jest
obojętny. Sukces młodego twórcy staje się ich sukcesem, bo jest satysfakcją z pracy nad
kształtowaniem postaw i charakteru swoich podopiecznych.
Warto więc pamiętać, że każdy z nas kroczy w życiu ścieżką z bagażem wyznaczonym przez los.
Bagaż, który dźwigamy, często waży więcej niż jesteśmy w stanie udźwignąć. Ale walczymy, bo
bez tego niczego się nie osiąga. Zmagając się z przeciwnościami, łatwiej nam zobaczyć cel, do
którego zdążamy.
Doskonalenie to cecha wspólna i właściwa twórczości zarówno w muzyce, malarstwie, poezji i
literaturze, ale też w kształtowaniu naszego życia w harmonii z naszym wnętrzem. A czy chcemy
żyć otoczeni pięknem tego, co stworzymy, czy tkwić w chaosie życia, zależy tylko od nas samych.
W naszym konkursie nie ma przegranych, są tylko wygrani. A jak zmienia się wokół Was życie po
podjęciu tego trudnego wyzwania? - piszcie w komentarzach na naszej stronie internetowej:
www.psmn.pl.
O tym, jak udział w konkursie wpłynął na życie laureatki w kategorii poezja z 2003 roku - Anny
Wójtowicz /wówczas uczennicy IV klasy Szkoły Podstawowej w Nałęczowie/- opowie pani
Wiesława Dobrowolska - Łuszczyńska, wieloletnia przewodnicząca jury w kategorii – literatura:
Anna Wójtowicz, jak sama o sobie mówi – pisze od dziecka.. Będąc uczennicą klasy IV Szkoły
Podstawowej im. S. Żeromskiego w Nałęczowie wzięła po raz pierwszy udział w konkursie
poetyckim organizowanym przez miejscową Szkołę Muzyczną . Jej wiersz został zauważony
i wyróżniony. Od tej pory utalentowana dziewczynka, dziś już osiemnastolatka, uczestniczyła
w kilkunastu regionalnych i ogólnopolskich konkursach poetyckich, wielokrotnie zostając ich
laureatką. Od debiutu literackiego w 2007 (tomik „W kolorze słonecznego księżyca”) posypały się

zaproszenia dla młodej poetki. Po promocji tomu w nałęczowskiej kawiarni-galerii ”Jaśminowa”
Anna odbyła tam 6 spotkań autorskich, w ramach „Czwartków ze Sztuką” organizowanych przez
właścicielkę galerii, Izabellę Nowotny, podczas których jej wiersze ilustrowały I Wystawę
Plenerową Fotografii Współczesnej z pracami europejskiej sławy fotografa Mariane Ulrich.
Wielokrotnie spotykała się z miłośnikami poezji w placówkach kulturalnych regionu i nałęczowskich sanatoriach. Została stypendystką lubelskiego Stowarzyszenia W STRONĘ SZTUK i na
zaproszenie prezes Anny Fornal prezentowała swoje wiersze w Lublinie w ramach Nocy z Kulturą,
na Spotkaniach poetycko muzycznych w literackich kawiarniach Lublina (Chmielewski, Czarcia
Łapa, Pożegnanie z Afryką) oraz Spotkaniach ze Sztuką w Filharmonii Lubelskiej. Uczestniczyła
również w dyskusji o poezji w Radiu Lublin.
W 2009 r. ukazał się kolejny tomik poetycki Anny zatytułowany „Penelopy ląd odnaleziony”,
którego promocję zorganizowało Stowarzyszenie W STRONĘ SZTUKI w kawiarni „Pożegnanie z
Afryką” na Starym Mieście w Lublinie, promocja zaś nałęczowska miała miejsce w
Międzynarodowym Dniu Książki i Praw Autorskich w Miejsko-Gminnej Bibliotece im. F.
Morzyckiej w bieżącym roku. Spotkaniu towarzyszyła wystawa najnowszych fotografii autorki
„Nieubłaganie dorastam”, które ilustrują także jej ostatni tomik, świadcząc o różnorodnych
pasjach i rozwoju jej talentu.
Wiersze Anny Wójtowicz często drukowane są w prasie regionalnej i ogólnopolskiej, na stronach
internetowych poświęconych poezji, włączone zostały do antologii poezji patriotycznej B. Sprawki
pt: "Jak Ojczyźnie służyć", do niektórych młodzi puławscy muzycy skomponowali muzykę. Artykuły
prasowe poświęcone jej twórczości ozdabiają zdjęcia młodej autorki często w towarzystwie
uznanych poetów, np. Ernesta Brylla czy Waldemara Michalskiego. Ten ostatni napisał komentarz
do najnowszego tomiku poetyckiego utalentowanej nałęczowianki, profesjonalnie analizując coraz
bardziej dojrzałą twórczość autorki.
Anna Wójtowicz w dalszym ciągu tworzy wiele wierszy pod wpływem muzyki, dwa z nich
inspirowane muzyką Czesława Niemena prezentowała w 2008 roku w Poznańskiej Farze z okazji
69 rocznicy urodzin genialnego muzyka, a jeden z jej tekstów został włączony do zbiorów Izby
Pamięci Niemena organizowanej w jego rodzinnych Starych Wasiliszkach na Białorusi.
O Annie Wójtowicz można czytać w „Gazecie Nałęczowskiej”, „Puławskim Przeglądzie
Powiatowym”, „Tygodniku Powiśla”, „Liście do Pani”, „Dzienniku Wschodnim”, „Niedzieli”.
Dynamiczny rozwój kariery literackiej Anny Wójtowicz niech stanie się zachętą dla uczestników
kolejnych edycji konkursów literackich, odkrywających piękno świata muzyki i piękno swego
duchowego jestestwa.
Wioletta Sieczkowska-Kos
Dyrektor PSM I Stopnia im. I.J. Paderewskiego w Nałęczowie

Komunikat jury
Na XI konkurs „Drogą, która wiedzie w życie jak marzenie” wpłynęło 378 prac z 26 szkół i 1
ośrodka kultury z terenu województwa lubelskiego. Jury oceniło 42 prace literackie i 336 prac
plastycznych.
W dziedzinie literatury jury w składzie: Wiesława Dobrowolska-Łuszczyńska, Monika GoebelSzyszko i Marta Kajka oceniło prace w trzech kategoriach wiekowych przyznając następujące
nagrody i wyróżnienia:
W dziedzinie- proza w I grupie wiekowej: I i II nagrody jury nie przyznało. Dwie trzecie
równorzędne nagrody otrzymały Julia i Paulina Pecio ze Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Nałęczowie, opiekun Joanna Socha.
W tej grupie wyróżniono prace Justyny Ziółkowskiej ze szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego
w Nałęczowie z klasy IV ”b”.
W II grupie wiekowej I nagrody nie przyznano. II nagrodę otrzymała Olga Olejnik l. 12
z Zespołu Szkół nr 2 w Jaszczowie za tekst „Droga, która wiedzie w życie jak marzenie”, opiekun
Iwona Pasieczna.
III nagrodę przyznano Monice Kalickiej l. 10 za tekst „ Marzenia moją drogą” oraz Wiktorii
Masłowskiej za prace „Nieziemskie melodie”. Obie laureatki uczą się w Szkole Podstawowej nr 5
w Świdniku pod opieką pani Jolanty Smulskiej.
W dziedzinie- poezja I nagrodę otrzymała Kaja Kowalczyk l.10 za wiersz „Muzyka inspiruje
do marzeń”, II nagrode- Monika Kalicka za wiersz „Czym jest muzyka”. Obie prace nadesłano
ze Szkoły Podstawowej nr 5 ze Świdnika przez opiekunkę Jolantę Smulską. III nagroda
przypadła Jarosławowi Olejnikowi z Zespołu Szkół nr 2 w Jaszczowie za wiersz „Marzenia”, op.
Iwona Pasieczna. W dziedzinie poezji wyróżniono także wiersz „Czym są marzenia”- Kingi
Grzywacz ze Szkoły Podstawowej nim. St. Żeromskiego w Nałęczowie, op. Katarzyna Kowalska.
W III grupie wiekowej kategoria- proza jury przyznało:
I nagrodę Darii Kluzik z Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika Karczmiska Pierwsze,
za tekst „Drogą, która wiedzie w życie jak marzenie”, op. Alicja Sadowska
II nagrodę dla Klary Frąkały z Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie za tekst
„Pozytywka”, op. Ewa Grodecka oraz Karoliny Maciąg z Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja
Kopernika Karczmiska Pierwsze, za tekst „Drogą, która wiedzie w życie jak marzenie”, op. Alicja
Sadowska.
III nagrodę otrzymały Anna Typiak z Gimnazjum w Zespole Szkół Kalinówka za tekst
„Wyśpiewanie marzenia”, op. Joanna Felke oraz Patrycja Sadowska z Gimnazjum nr 19 im.
Józefa Czechowicza w Lublinie za tekst „Jaki piękny jest ten świat”, op. Ewa Grodecka.
Wyróżnienie otrzymuje Sylwester Karpiuk z Gimnazjum w Zespole Szkół Kalinówka za tekst
„Mitologia spełnionego marzenia”, op. Joanna Felke.
W kategorii- poezja:
I nagroda – Lena Różańska- z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Świdniku za wiersz „Anioły
moich marzeń”, op. Agnieszka Piwnicka-Jagirlska.
II nagroda- Ewelina Czapkowska- z Gimnazjum w Zespole Szkół nr 2 w Jaszczowie za wiersz
„Marzenie”, op. Iwona Pasieczna.
III nagroda równorzędna dla Irminy Grabczak z Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja
Kopernika Karczmiska Pierwsze za wiersz „Moja muzyka”, op. Alicja Sadowska oraz Moniki
Kowalczyk z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Świdniku za wiersz „Droga”, op. Agnieszka
Piwnicka-Jagielska.
Wyróżnienie otrzymała Aleksandra Kierepka z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Świdniku,
za „Miniatury, czyli moje nocne przemyślenia”, op. Agnieszka Piwnicka-Jagielska.

W dziedzinie plastyki jury w składzie: Adam Panek- artysta artysta grafik, adiunkt na Wydziale
Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie, Zbigniew Strzyżyński- artysta
plastyk, nauczyciel Państwowego Liceum Plastycznego im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie
przyznało następujące nagrody: w I grupie wiekowej:
I nagroda:
Chadyma Adam kl. 2a -SP w Nałęczowie opiekun Zofia Grzywacz-Piotrowska
Mazur Julia kl. IIa
-SP w Nałęczowie ; opiekun Zofia Grzywacz-Piotrowska
II Nagroda
Rybicka Julia kl. IIa - SP w Nałęczowie; opiekun Zofia Grzywacz-Piotrowska
Wójcik Anna kl. II l. - SP w Drzewcach; opiekun Ewa Depta
III Nagroda
Czern Dominika kl. IIa- SP w Nałęczowie; opiekun Zofia Grzywacz-Piotrowska
Pochron Piotr kl. III -SP Nałęczów; opiekun Joanna Mazurek
Wartacz Oktawia- PSM w Nałęczowie opiekun Barbara Cedrowska
Lipińska Weronika- kl. III SP w Nałęczowie; opiekun Ewa Gajkoś
Wyróżnienia:
Katarzyna Sygnowska – SP Nałęczowie; opiekun Joanna Socha
Wiktoria Pawłocik l.9 – SP w Drzewcach; opiekun Ewa Sobieszek
W II grupie wiekowej:
I Nagroda
Biegajło Bartosz- ZS w Łęcznej; opiekun Katarzyna Jagiełło.
Wojczakowska Zuzanna- lat 11 PSM w Nałęczowie.
II Nagroda
Paciejewska Małgorzata kl. VI SP w Drzewcach opiekun Małałgorzata Jakubczyk
Sobieraj Olgierd- SP w Sadurkach; opiekun Magorzata Jakubczyk
Szymańska Iza – kl. VI; ZS w Końskowoli; opiekun Beata Młynarczyk-Gryka
III Nagroda
Pruchnik Ewa l. 11 ZS w Końskowoli; opiekun Beata Młynarczyk-Gryka
Ewa Zgórska – SP w Puchaczowie; opiekun Agnieszka Zgórska
Wyróżnienia:
1. Janiuk Aleksandra kl.V- ZS im. S. Żeromskiego w Łęcznej; op. Katarzyna Jagirłło
2. Koput Wiktoria - SP im. E.Szelburg-Zarębuny w Drzewcach; op. Małgorzata Jakubczyk
3. Mańka Weronika- ZS im. H. Sienkiewicza w Końskowoli; op.Beata Młynarczyk-Gryka
4. Paciejewska Agnieszka - SP im.E. Szelburg-Zarębiny w Drzewcach; op. M. Jakubczyk
5. Aleksandra Szurek- ZP im. A. Mickiewicza w Puchaczowie; op. Agnieszka Zgórska
6. Paulina Szurek- SP im. A. Mickiewicza w Puchaczowie: op. Agnieszka Zgórska
7. Majsner Nina kl.Va ; SP im. B. Prusa w Przybysławicach; op. Lidia Zamoyska
8. Agnieszka Paciejewska- kl. VI SP w Drzewcach; opiekun Małgorzata Jakubczyk
9. Dorota Sobiesiak- SP im.E. Szelburg-Zarębiny w Drzewcach; op. Małgorzata. Jakubczyk
10. Damian Szczotka- ZS im. H. Sienkiewicza w Końskowoli; op.Beata Młynarczyk-Gryka
11. Paweł Pruchniak- ZS im. H. Sienkiewicza w Końskowoli; op.Beata Młynarczyk-Gryka
Grupa III- Gimnazja
I Nagroda- Olesińska Maria Szkoła Muzyczna im. W. Lutosławskiego w Lublinie
II Nagroda- Angelika Gęca - Gimnazjum w Pliszczyni; opiekun Agnieszka Czewińska
III Nagroda- Paulina Waszyńska- Gimnazjum w Pliszczyni; opiekun Agnieszka Czewińska
Wyróżnienia:
1. Jaworski Adam- Gimnazjum w Pliszczynie- op. Agnieszka Czerwińska
2. Kamola Bartłomiej – Gimnazjum w Nałęczowie- opiekun Grzegorz Wójcik

W kategorii- plakat w grupie I prac nie nadesłano
Grupa II
Wyróżnienie przyznano: Woch Weronice ze Szkoły Podstawowej w Przybysławicach, opiekun
Lidia Zamoyska
Grupa III
I Nagroda: Michalina Chyż- Gimnazjum w Przybysawicach, opiekun Lidia Zamoyska
II Nagroda: Krupińska Justyna – Gimnazjum w Pliszczynie, opiekun Agnieszka Czerwińska
III Nagroda: Wiraszka Marta- Gimnazjum w Przybysawicach, opiekun Lidia Zamoyska
W kategorii rysunek- ołówkiem, kredką
Grupa II Nagroda- Krzysztof Wiącek- lat 7,5 ze SP nr 21 w Lublinie; opiekun Barbara Cedrowska
II Nagroda
Ozierski Aleks z PSM w Nałęczowie; opiekun Barbara Cedrowska
III Nagroda
Anna Wójcik z PSM w Nałęczowie za pracę „Etiuda rewolucyjna” F. Chopina
Grupa II
I Nagroda - Miriam Krawczyńska – Szkoła Podstawowa w Czesławicach; opiekun Małgorzata
Jakubczyk
II i III nagrody jury nie przyznało- brak zgodności z cyklem i tegorocznym tematem.
Grupa III
I Nagroda:
1. Noworolnik Marek - l. 14 z Gimnazjum w Końskowoli; opiekun Beata Młynarczyk-Gryka
2. Stróżak Paulina l. 15. – z Gimnazjum w Pliszczynie; opiekun Agnieszka Czerwińska
II Nagroda
Monika Pomorska – kl. I Gimnazjum w Sadurkach; opiekun Małgorzata Jakubczyk
III Nagrody - jury nie przyznało.
Według opinii pana Adama Panka, tegoroczny konkurs potwierdził bogatą twórczą wyobraźnię
uczestników, różnorodność technik i barw plastycznych. Zaskakiwał oryginalnością i
atrakcyjnością wizji uczestników konkursu w poszukiwaniu dróg do osiągnięcia wymarzonego
życiowego celu.
Podsumowując tegoroczne prace literacki, które również oceniono jako bardzo pomysłowe , ale
wiele prac, jak pisze w swojej opinii pani Wiesława Dobrowolska-Łuszczyńska- oddalonych jest
od idei konkursu o całe lata świetlne. Prosimy więc opiekunów kolejnych edycji konkursu o
zwrócenie uwagi podopiecznym na zgodność prac z tematem.

Czym są marzenia

„Muzyka inspiruje do marzeń”
Marzenia to część mojego życia, potrzebuję ich jak
wody do picia. Co dzień gdy zasypiam i wstaję,
wędruję wyobraźnią po morzu marzeń.
Magiczna moc muzyki mnie zainspirowała żebym
cięgle w nowe podróże ruszała. Była coraz to inną
osobą, poznawała świat i siebie na nowo.
Kiedy słucham ballady rokowej wyobrażam sobie
siebie w pięknej sukni balowe. Czuję na sobie spojrzenia
wszystkich gości, każda dziewczyna tutaj mi zazdrości.
Wraz z dźwiękami hip- hop muzyki wymyślam nowe
taneczne triki. Potem w jakimś klubie na parkiecie
zawodowy tancerz proponuje mi taniec w duecie.
Muzyki latynoskiej szybkie rytmy przenoszą mnie
na egzotyczne wyspy, gdzie biegam wzdłuż plaży
a gorący piasek stopy mi parzy.
Uwielbiam marzyć gdy z głośnika ”leci” muzyka
Kiedy jej rodzaj, w inne miejsca zabiera mnie,
Więc mogę podróżować myślami gdzie tylko chcę.
Kaja Kowalczyk kl. V d
SP nr 5 w Świdniku, op. Jolanta Smulska

„Czym jest muzyka”
Muzyka jest czymś nieznanym.
Wesołym, rumianym,
Smutnym, gorzkim.
Napisanie o niej „czegoś” jest problemem niemałym.
Nosi suknie z nutkowatego atłasu,
Utkanego przez kompozytorów,
Czasem pełnych grymasu.
Bo papieru zabrakło, bo atrament
Się wylał, wychodzi z tego potem
Kompozycja niemiła.
A muzyka cierpi,
A muzyka znosi,
No bo jak nie wysłuchać
Kiedy dziecko prosi.
Taka nasza jest muzyka,
Czasem płacze- czasem fika.
Monika Kulicka kl. IV b
SP nr 5 w Świdniku, op. Jolanta Smulska

„Marzenia”

Czym jest marzenie?
Marzenie to czasem chwilowy lub dłuższy kaprys, ale czasami ma się marzenie
na całe życie.
Niektóre są poważne, a inne śmieszne, czasami ważne,
a czasami w stylu „może się spełni, ale nic się stanie jak się nie uda”.
Wszystkie łączy jednak to,
że każdy liczy na to, że jego marzenie się spełni.
Są jednak marzenia, które nie mogą się spełnić.
Niektóre, gdy się nie spełniają to nie zmieni się nasze życie codzienne.
Ale czasami gdyby marzenie się spełniło wiem że tym osobom nie potrzebne by
było nic więcej do szczęścia.
Myślę tutaj o ludziach chorych i niepełnosprawnych.
Tym ludziom wystarczyłoby życie jak każdy inny normalny człowiek.
W gazetach, radiu i telewizji często słyszymy o różnych fundacjach
spełniających marzenia takich ludzi.
I cieszymy się, że takie fundacje istnieją i wspierajmy je,
a na pewno kiedyś ktoś się za taką pomoc odwdzięczy.
Warto marzyć, bo czy życie ma cel bez marzeń?
Na to pytanie odpowiedzcie sobie sami.
Jarosław Olejnik
SP w ZS w Jaszczowie , op. Iwona Pasieczna

„Czym są marzenia”

Moje marzenia,
To dawne wspomnienia,
Może by powróciły,
Codzienność zmieniły?
Gdy ktoś lub coś się zmienia,
Zauważamy to,
co kiedyś było. Wtedy
doświadczamy natchnienia.
A to wszystko to moje marzenia,
Natchnienie i rozbawienie,
Codzienności zmiana
to moje prawdziwe marzenie.
A Twoje jest jakie?...
Bo moje właśnie takie.
Kinga Grzywacz kl. IV, l. 10
SP w Nałęczowie
op. Katarzyna Kowalska

„Anioły moich marzeń”

„Anioły moich marzeń”
Spróbuj zamknąć swoje zmęczone, błękitne oczy
Przeszyj wzrokiem to, co cię otacza.
Zatrzymaj się.

Pamiętam, mówiłaś mi, że wszystko będzie dobrze,
Gdy tylko zamknę powieki,
Gdy odpłynę i podążę... w głąb mych najskrytszych myśli,
I nie kłamałaś.

Dzisiaj też to zrobiłam- po cichu zakradłam się do moich marzeń.
Widziałam tylko górę różowego szczęścia i cytrynowej radości.
I ciebie... Jak uśmiechasz się do mnie z daleka, biegnąc z otwartymi ramionami.
Krzyczałaś coś o wolności,
Już prawie byłaś przy mnie, czułam twoją bliskość.
Ale właśnie wtedy otworzyłam oczy.
I ciebie już nie było.
Nie było tego pięknego świata.
Wszystko zniknęło.
Na policzku pozostała tylko... zimna łza.

Powiedz mi dlaczego tylko marzenia są tak piękne?
Dlaczego tylko tam czuję się szczęśliwa i bezpieczna?

Zaprowadź mnie do drogi zwanej fantazją
I nigdy z stamtąd nie zabieraj.

Już idę spać.
Znowu cię spotkam.
Bo ty jesteś moim Słońcem.
Ty jesteś moim bezkresnym końcem.
Ty jesteś moim ogromnym pragnieniem.
Ty jesteś moim zeszłorocznym wspomnieniem.
Ty jesteś...

I do ciebie powracam, co noc...
Jestem przez pięć minut szczęśliwa, beztroska.
Czekam na Twoją silną dłoń,
By osłoniła mnie przed złym światem.
Czekam na uśmiech,
Na promień,
Na dotyk.
I dostaje to wszystko, tylko na moment,
Tylko na chwilę,
Tylko od ciebie.

Dziękuję, że nigdy o mnie nie zapominasz.
Dziękuję, że wracasz do mnie, gdy tego chcę.
Dziękuję za wszystko, co dla mnie robisz.
Dziękuję, że cię mam.

Lena Różańska

„Marzenie”
Siedzisz na wielkim
Kamieniu obok rzeki i
Słyszysz ten tupot koni,
Które biegną po kamiennej drodze.
Słyszysz, dźwięk podków
Stukających o niewielkie,
ostre kamienie.
Słyszysz to,
Lecz nagle w twojej
Głowie rozległ się
Przeraźliwy gwizd.
Konie biegną dalej, a
Ty nie słyszysz.
Co się stało?
Pamiętasz ten dźwięk podków.
Słuch- jeden ze zmysłów był
dla Ciebie czymś zwykłym.
dla innych jest marzeniem.

Ewelina Czapkowska

Miniatury, czyli moje nocne przemyślenia

„Droga do nieba”
Marzenia... srebrną wstążką ciągnąłsię przez życie
Wodospadem pragnień, o których marzę skrycie
Droga tak usiana tysiącami życzeń
Kamiennych splotów mostu, fantazyjnych zmyśleń
Choć trud życia wsiąka w człowieka
Choć czas okrutnie przez palce przecieka
To drogę umila nam marzycielski szlak
Gdzie wsze ciężary serca ulatują jak ptak.

Życzenie
Gdzie ratunek...
Od smutnego świata?
Gdzie piękna gwiazda, która...
Przez gorycz się przeplata?

Och, gdzieżeś jest, ty moje wybawienie,
Kojące, najdroższe, cudowne... marzenie?
Gdzie słodkie źródło,
Przez które przepływa sumienie?
Gdzie wszystko to, niezmiennie pięknieje?

Chcę posiąść to cudo, ten raj za życia
Tę wielką nagrodę, niestety bez pokrycia
Aleksandra Kierepka klasa II
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawa II w Świdniku

Marzenia się spełniają

***
Marzena bardzo lubi marzyć. Gdyby w jej imię wcisnąć „i” byłoby „Marzenia”.
Pewnego dnia Marzena szczęśliwa wróciła ze szkoły, ponieważ rozpoczynały się wakacje.
Po szkole pobiegła natychmiast do kawiarni na lody. Usłyszała, że jakaś kobieta mówi jakby
specjalnie głośno do innej kobiety:
- Jutro przy pełni księżyca otworzy się przejście do krainy marzeń.
- Ale gdzie?- przecież nie wiadomo.
- Portal otwiera się w lesie przed tym dzieckiem, które nie zważając na nic przyjdzie.
Marzena postanowiła, że znajdzie portal.
Następnego dnia wstała o świcie. Był pachnący letni ranek. Koguty piały na wsi, a wszędzie
pachniało świeżością.
Marzena zjadła śniadanie i zaczęła się szykować do wyprawy. Z niecierpliwością czekała nocy.
Bardzo lubiła nocne wędrówki, ale nigdy nie wędrowała sama, zwłaszcza po lesie. Trochę się bała,
ale mimo to chciała iść do lasu.
Od najmłodszych lat lubiła baśnie i opowiadania fantastyczne. Często marzyła, że przeżyje
magiczną przygodę.
Gdy wszyscy poszli spać, Marzena wyszła przez okno do ogrodu, a stamtąd pobiegła do lasu.
W lesie było bardzo groźnie: drzewa przypominały potwory, a wszędzie było bardzo nieprzyjemnie.
Słyszała różne straszne odgłosy. Już miała ochotę wracać do domu, kiedy nagle jak spod ziemi
wyrósł przed nią portal. Dziewczynka nigdy nie widziała portalu, ale skoro to nie byłby porta- to co
to mogłoby być.? Takich rzeczy nie spotyka się w lesie. Przy portalu stały te dwie kobiety, które
rozmawiały w kawiarni.. Miały przecudne tęczowe stroje ze skrzydłami. W rękach trzymały
kryształowe kule i różdżki. Dopiero wtedy Marzena domyśliła się, że nie są zwykłymi kobietami,
tylko wróżkami.
Jedna z nich powiedziała:
- Nazywam się Pelenbora a to jest moja siostra Prineora. Bardzo lubimy dzieci więc
zbudowałyśmy krainę marzeń. Odtąd jesteśmy strażniczkami portalu. Ale musisz coś
wiedzieć: o każdej pełni będziesz mogła tu przychodzić. Droga do krainy marzeń nie będzie
już straszna. Już nie będziesz musiała przechodzić przez las. Wystarczy tylko, że wymówisz
nasze imiona. A teraz wejdź i odbierz swoją nagrodę.
I Marzena weszła do krainy marzeń.

Julia Pecio kl. III b 9 lat.
SP w Nałęczowie, op. Joanna Socha.

„Marzenia się spełniają”
Paulina z entuzjazmem wróciła ze szkoły, ponieważ został ogłoszony konkurs.
Paulina bardzo lubi konkursy. Niedawno brała udział w konkursie plastycznym. Namalowała
prześliczny obrazek.. Przedstawiał ją pochyloną nad stołem i piszącą książkę.
Paulina chciałaby zostać pisarką. Pisarz przelewa swoją wyobraźnię na papier.
Gdy tylko Paulina weszła do domu, szybko się przebrała, cos zjadła i zabrała się do pracy.
Wyjęła papier i długopis i wygodnie usiadła przy biurku.
Zaczęła pisać słowa: „Fantazja jak kolorowa wstęga, która prowadzi do marzeń, a człowiek
wykorzystuje ją w dowolny sposób tworząc arcydzieła. Dzięki temu, że się starał jego wyczyny
przejdą do Historii.”
Paulina była zdziwiona, przecież nigdy nie napisała czegoś równie pięknego i „artystycznego”.
„ To zadziwiające, że ja coś takiego napisałam”- powiedziała Paulina. No, ale trzeba pisać dalej:
„Każdy może robić to o czym marzył i nie powinien rezygnować ze swoich marzeń, są one drogą
do szczęścia. Nie wolno się poddawać to od człowieka zależy czy jego marzenia się spełnią”.
Po kilku tygodniach- Paulina wróciła smutna ze szkoły.
Okazało się, że w żadnym konkursie nie zajęła ani jednego miejsca.
Po kilku latach- Paulina jest najmłodszą znaną pisarką. Napisała wiele wspaniałych książek, w
wolnych chwilach chętnie maluje obrazy.
Pewnego dnia pomyślała, że zrobi porządek na strychu. Wśród zgromadzonych tam różnych
skarbów i rupieci było tekturowe pudło a na samym dnie leżało jej stare wypracowanie, tytuł
brzmiał: „Marzenia się spełniają”. „Och to prawda- pomyślała Paulina – marzenia się spełniaj”.

Pecio Paulina kl. III, lat 9
SP w Nałęczowie ,
op. Joanna Socha.

„Drogą, która wiedzie w życie jak marzenie”
Wszyscy mamy jakieś marzenia, każdy z nas ma swój cel. Z pewnością jeśli komuś uda
zrealizować się marzenia, to jest z tego powodu bardzo szczęśliwy. Prawdziwe marzenia
wybiegają daleko w przyszłość. Są one często związane z dorosłym życiem. Postanowiłam siłą
marzeń zdobywać i realizować pasje.
Mam głowę pełna marzeń i w sobie dużo siły, aby je realizować. Największym z nich jest podróż
dookoła świata. Dlaczego? Świat pozwala na poznawanie nowych miejsc i zakątków oraz
zawiązywanie nowych przyjaźni. Taka podróż to zmierzenie się z własnymi siłami oraz
sprawdzenie siebie i swoich możliwości. W czasie tej podróży chciałabym zwiedzić wszystkie
kontynenty. Myślę, że należałoby wyruszyć w drogę przez Stary Kontynent, następnie
przemierzyć Azję. Poznać kulturę, obyczaje, codzienne zajęcia ludzi oraz zabytki tego kontynentu.
W Australii zobaczyć świat zwierzęcy, żyjące tam kangury, kolczatki, emu i misia koala.
Ciekawym przeżyciem byłaby podróż po Afryce. Obejrzenie piramid i krajobrazów z piasku. To
musi być piękny widok bez drzew, krzewów, kwiatów i traw.
Myślę, że ważne w tym marzeniu jest dzielenie się radością jego spełnienia z innymi Nie ma
jednak doskonałej recepty na spełnienie marzeń, ale nawet tych z pozoru niemożliwych do
zrealizowania nie należy przekreślać. Jak mówi refren piosenki Agaty Lipnickiej: „wszystko się
może zdarzyć”.
Justyna Ziółkowska kl. IV b
Szkoła Podstawowa
im. St. Żeromskiego w Nałęczowie

„Marzenia moja drogą”
Trwają wakacje. Jak co roku spędzam je u Babci na wsi.
Leżę sobie w sadzie, w hamaku, a wiatr delikatnie unosi moje włosy.
Wyciąga rękę, tak jakbym chciała złapać jedną z chmur. Niestety, nie udało mi się jej dosięgnąć.
Leżałam tak i myślałam, jak fajnie byłoby dawać koncerty. Snena byłaby wyścielona kwiatami i
miękkim materiałem, a ja siedziałabym wtedy w huśtawce i śpiewała do złotego mikrofonu ,
piosenki, które łapią za serce.
Ach jak fajnie by było dawać autografy, chodzić na ważne przyjęcia i spotykać się z innymi takimi
jak ja.
Nie wiem dlaczego wyobraziłam sobie, że jestem w kuchni i jem zupę. Nagle wpadłam cała do
talerza. Woda była jednak przejrzysta, a zamiast warzyw byli tam moi przyjaciele.
O dziwo mogłam oddychać! Miałam w ręku mikrofon, który wcale nie chciał odkleić się ode mnie.
Gdy usłyszałam muzykę zaczęłam śpiewać, a kolana chodziły jak sprężyny.
- Coś jest nie tak, coś się zmieniło. Ale co?!
Stałam boso w lesie. Nie było nigdzie pająków, robaków i mrówek! Tylko rośliny, trawa i drzewa.
Chodząc czułam jak krople rosy spływają po moich stopach, a źdźbła trawy bardzo mnie łaskoczą.
Zaczęłam się śmiać.
Tym razem znalazłam się na szkolnej dyskotece. Chłopak zapowiadał wielką gwiazdę. To miałam
być ja!
Stanęłam na scenie i nie wiedziałam co robić. Czy się tłumaczyć, że to nieporozumienie i nie wiem
co śpiewać, czy uciekać ze stołówki.
Jednak muzyka obudziła mnie i nie czułam lęku- pewność siebie tak we mnie urosła, że śpiewałam
coraz mocniej, bo wiem, że to lubią. W duchu powtarzałam:
-Niech ten cudny sen się teraz nie skończy!
Obudziłam się.
Po przebudzeniu, okazało się, że brat rozhuśtał mnie i spadłam z hamaka.
Zdenerwowana weszłam do mojego domku na drzewie i w zeszycie napisałam teksty piosenek,
które wymyśliłam w moim śnie, a na końcu dopisałam: „Kiedyś to wykonam”.
Okazało się też, że z mojego mp3 leciała muzyka:
„Akwarium” sprawiło, że znalazłam się w wodzie. „Płonie ognisko w lesie” wywołało wrażenie
pobytu w lesie, a utwór Agnieszki Chylińskiej „Winna”- na dyskotece.
Myślałam o tym, co mi się przyśniło. Powiedziałam w myślach:
- MAM POMYSŁ NA PRZYSZŁOŚĆ!!!
Monika Kalicka lat 10 kl. IV
SP nr 5 w Świdniku,
op. Jolanta Smulska.

„Nieziemskie melodie”
Pewnego pięknego majowego dnia po powrocie ze wspaniałej wycieczki rowerowej, pożegnałam
się z przyjaciółmi i stawiając rower na stopce usiadłam na ławeczce. Następnie rozejrzałam się
dookoła siebie i zaczęłam rozmyślać; Dzisiejszy dzień jest taki niezwykły i mam wielu przyjaciół,
zajęć, sukcesów a co przyniesie mi przyszłość!?
Po chwili poczułam ciepły i świeży podmuch wiatru na twarzy.

Rozkoszując się tą chwilką wsłuchałam się w szum liści na drzewach oraz śpiew malutkiego
słowika. Zauważyłam, że ptak uważnie mnie obserwuje. Jego śpiew przypomniał mi szumiący lot
szarej asteroidy kierującej się prosto na Marsa.
Mars to jedna z najciekawszych planet. Nie chciałabym aby spotkało ją to samo co Ziemię 10
milionów lat temu.! Jest on pokryty skałkami wapiennymi, które rdzewieją i dlatego planeta ta jest
rdzawo- czerwona.
Gdyby tak rozstawić na nim wielką wirtualną siatkę, w którą wpadałby asteroida!?
Nagle zobaczyłam, że wiele liści z drzew gwałtownie zerwał podmuch wiatru. Coś się zmieniło.
Już nie słyszałam tamtego przyjemnego dźwięku. Nagle poczułam, że lecę wśród chmur na
miękkim dywanie z liści, nie wiadomo gdzie mnie prowadzą!
Na szczęście niezwykłe uroki muzyczne nie skończyły się. Było to jednak już coś całkiem innego
niż spokojny śpiew słowika lub szum liści na drzewach.
Do moich uszu dobieg ostry świst przelatującej obok mnie asteroidy. Która z ogromną siłą
zmierzała ku planecie Mars.
Pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy to: muszę ratować Marsa!
Wtedy liście, które mnie tu przywiodły bezczelnie mnie opuściły i wylądowałam na jednej z
twardych skał wapiennych, znajdujących się na Marsie.
Byłam zrozpaczona, ponieważ mój środek transportu zniknął w otchłani kosmicznej.
Poczułam zimno, stało się bardzo nieprzyjemnie.
Skulona wpatrywałam się w moją planetę Ziemię... Nagle przesłoniła ją ogromna zielona chmura
składająca się z małych listków, które z prędkością światła pochyliła się nad Marsem i złapały
asteroidę w swój duży liściasty koszyk...
- Aniu! Aniu! Od rana Cię szukam- usłyszałam miły głos Mamy- zasnęłaś na ławce. Takie
piękne popołudnie, wszyscy szaleją po całym podwórku a nawet jedna twoja przyjaciółka
pytała się mnie gdzie jesteś!
Wtedy zdałam sobie sprawę, że dźwięki, które słyszałam we śnie to kompozycja Antonio
Vivaldiego „Cztery pory roku” dobiegające z mojego włączonego w pokoju przy otwartym oknie
radia.
- Wiesz mamo miałam bardzo dziwny sen, wiązał mi się z urokami muzyki.
- Teraz to wszystko może się wydarzyć. W dzisiejszej gazecie wyczytałam, że naukowcy
odkryli jakąś wirtualną siłę, która powstrzymała asteroidę przed uderzeniem w Marsa.
Wiktoria Miaskowska kl. IV b,
SP nr 5 w Świdniku,
op. Jolanta Smulska

Jaki piękny jest ten świat

Pozytywka
Lublin, 22 lutego 2010 r.
Cześć Marcin!
Długo nie pisałam, bo trudno mi pisać do Ciebie. Nie dzwoniłam, bo gdy tylko słyszę jak
odbierasz i pytasz się - Kto tam?, odkładam słuchawkę. Zasycha mi w gardle i nie mogę wydusić
z siebie ani słowa. Dlaczego tak się dzieje? Nie mam pojęcia. A przecież bardzo chcę się
dowiedzieć, co u Ciebie. Sam wiesz ... Pewnie się pytasz, co mnie zmusiło do tego listu?
Odpowiem. Zdarzyło się coś niesamowitego, o czym powinnam Ci opowiedzieć, skoro zawsze
Ci o wszystkim mówiłam. Więc zaczynam ...
Miało to miejsce jeszcze w grudniu, miesiąc po tym, jak wyjechałeś. Bez Ciebie czułam się
opuszczona i smutna. Mało się uśmiechałam, bo tylko Ty potrafiłeś mnie rozbawić swoimi

wygłupami. Odszedłeś, zabierając ze sobą całą radość życia. Zostawiłeś mnie samą na tym
szarym świecie z jedyną rzeczą, do której mogłam uciec; z muzyką.
Słuchałam codziennie piosenek z radia i oglądałam teledyski w muzycznych programach.
Znałam najnowsze hity playlisty, wydawało mi się, że znam już wszystkie utwory. Aż do pewnej
chwili, gdy Karol, pamiętasz - kiedyś siedział z Tobą w ławce na biologii, a później podbiegł do
mnie po lekcjach i bez słowa podał mi błyszczącą pozytywkę, ozdobioną najróżniejszymi
kwiatami. Zdziwiłam się, nikt bez okazji nie daje mi prezentu, ale wzięłam od niego to
pudełeczko i odeszłam.
W domu z ciekawością otworzyłam wieko. Gdy tylko doszła do moich uszu jego melodia,
już mnie nie było na tym świecie. Możesz wierzyć lub nie, ale muzyka przeniosła mnie do
Krainy Marzeń; tak ją nazwałam. To nie takie proste do opisania, nie wiem jakim sposobem się
tam znalazłam. Po prostu, zanim się obejrzałam, stałam już w całkiem innym miejscu i w całkiem
innym czasie, wśród pięknie kwitnącej zieleni, na łące, gdzie wokoło fruwały motyle i ślicznie
świergotały ptaki. Niemożliwe, prawda? Wiosna w zimie!
Nadal w ręce trzymałam pozytywkę, patrzyłam się na nią uporczywie, ciągle czegoś
wyczekując. W końcu położyłam ją na trawę i poszłam się rozejrzeć po nowopoznanym terenie.
Nie byłam przestraszona ani zdziwiona, raczej odwrotnie oczarowana i spokojna: zaczęłam
przyglądać się chmurom. Słońce jasno świeciło, delikatnie powiewał wiatr. Powietrze unosiło się
przemiłym zapachem rumianku, znajdującego się w każdej kępce trawy. Wreszcie mogłam
naprawdę poczuć się wolna. Bez żadnych zmartwień, smutków, złośliwości. Bez zobowiązań.
Liczyły się tylko chmury i ja. Rozumiesz? Byłeś kiedyś w takim transie? Ja byłam, ale szkoda, że
to trwało tylko chwilę. Po jakimś czasie pozytywka przestała grać, znikła Kraina Marzeń i
ponownie znalazłam się w rzeczywistości.
Od tamtej pory sytuacja się nie powtórzyła. Często słucham tej melodii i wciąż sprawia mi to
przyjemność, ale nie trafiam do tej niezwykłej krainy. Z Karolem nigdy na ten temat nie
rozmawiałam, chociaż miałam na to wielką ochotę, chciałam poznać tajemnicę tej zaczarowanej
pozytywki. Myślisz, że powinnam z nim pomówić? Proszę odpisz, co o tym sądzisz i jak ci się
powodzi.
Pozdrawiam. Twoja przyjaciółka od serca,
Natalia
PS. Już znalazłeś jakiegoś kumpla? Jak sobie radzisz w szkole? Dalej jeździsz na desce?
Klara Frąkała,
Gimnazjum nr 19, Lublin,
nauczyciel Ewa Grodecka

Jaki piękny jest ten świat…..
Czy zawsze muszę wszystko zepsuć? Pani od polskiego stwierdziła, że nie
potrafię pisać, a wszystko zdarzyło się po mojej pracy o „Krzyżakach”. Dostałam
dwóję z matematyki, bo pani właśnie dzisiaj miała ochotę mnie zapytać. A na dodatek
Monika się na mnie obraziła, ponieważ rozmawiałam z Kasią i się z nią nie
przywitałam. Jednym słowem mój dzień zaczął się tragicznie!
Jakby niefortunnych zdarzeń na dzisiejszy dzień było mało - spadł śnieg i mój
autobus spóźnił się pół godziny. Całkowicie wykończona i zdenerwowana opadłam na
łóżko. Naprzeciwko mnie powieszony był kalendarz. Uśmiech kotka na zdjęciu
zdawał się odwracać moją uwagę od daty zaznaczonej jaskrawym, czerwonym
kolorem: wizyta u lekarza. No nie, jeszcze to! Nie cierpię lekarzy! Nie mam nic do
zarzucenia ich pracy, ale najlepiej by było gdyby wykonywali ją nie na moim ciele.
- Patrycja, chodź już, alergolog nie będzie czekał!- odezwał się zniecierpliwiony
głos z parteru mojego domu.
- Już idę…. - wypowiedziałam to tak cicho, że miałam problem z usłyszeniem
samej siebie.
Uff, już po wszystkim. Nawet nie było aż tak źle jak się spodziewałam. Pani była
bardzo miła, a testy wypadły negatywnie, co oznaczało, że jednak nie mam alergii. To
była jedyna pozytywna wiadomość dzisiejszego dnia.
Po raz drugi tego dnia kładę się na łóżku i zapadam się w świat muzyki. Jazz to jest
to, czego mi dzisiaj potrzeba. Zakładam słuchawki podłączone do nowych, cudownie
brzmiących głośników. Zamykam oczy. Nie ma już mojego pokoju. Nie ma już
żadnych problemów. Jest tylko muzyka. Louis Armstrong jest moim muzycznym
idolem. Jego utwory słuchało wiele pokoleń. ,,What a wonderful word”- to tytuł
dzieła, przy którym nie sposób się nie uśmiechnąć.
,,Widzę drzewa w zieleni i róże czerwieni,
Widzę jak kwitną dla mnie i dla ciebie

I tak sobie myślę – jaki piękny jest ten świat,
Kolory są takie piękne na niebie,
Są one także na twarzach przechodzących ludzi.
Widzę przyjaciół podających sobie dłonie, pytających
,,Jak się masz?”
Tak naprawdę mówią ,,kocham cię”
Słyszę płacz dzieci, widzę jak dorastają
Nauczą się o wiele więcej niż ja kiedykolwiek będę wiedział
I tak sobie myślę – jaki piękny jest ten świat….”
Przechodzi obok parku z tymi słowami. Nagle podnosi swój instrument i zaczyna
grać. Jest to jedna z najdoskonalszych solówek na instrument dęty jaką ktokolwiek,
kiedykolwiek wykonał. Odkłada trąbkę od ust i śpiewa: what a wonderful word…. Ten
wers na zawsze pozostanie mi w pamięci. Mężczyzna mija rodziców z malutkim
dzieckiem. Uśmiecha się do nich swoim wyjątkowym uśmiechem. Jego świat jest pełen
intensywnych, pięknych wręcz barw. Idealnie zielone drzewa, doskonale czerwone
róże, nieskazitelnie niebieskie niebo….. to wszystko jest tak prawdziwe i nierealne
zarazem. W jego świecie nie istnieje coś takiego jak szarość miasta albo rzeka ludzi o
nijakim wyrazie twarzy. Tu wszystko jest wesołe. Każdy docenia to co ma. Każdy widzi
coś niesamowitego w świetle dnia lub ciemności nocy. Ile bym dała, żeby taki świat
mnie otaczał.
Z mojego idealnego świata wyrwał mnie budzik, podeszłam do okna. Śnieg
magicznie iskrzył się w promieniach zachodzącego, zimowego słońca. Na chodniku
przechadzała się para, trzymając się za ręce. I wtedy uświadomiłam sobie, jaki piękny
jest ten świat…..
Patrycja Sadowska
Gimnazjum nr 19 w Lublinie
Opiekun: Ewa Grodecka
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