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Etiuda na dwie pary rąk
Wariacje – a w zasadzie temat z wariacjami, to samodzielna forma muzyczna lub część większego utworu instrumentalnego o dość
swobodnej budowie. Istotą wariacji jest przetworzenie tematu lub
jego motywów, czyli modyfikowanie określonego tematu, jego najbardziej charakterystycznych wątków czy techniki kompozytorskiej.
Ilość przetworzeń zależy od inwencji kompozytora i waha się od kilku do kilkunastu (np. Jan Sebastian Bach – 30 Wariacji Goldbergowskich, Ludwig van Beethoven – 33 wariacje C-dur na temat Diabellego, czy 13 wariacji C-dur na temat Ah vous dirai-je, Maman Wolfganga Amadeusza Mozarta). Temat może być własny, zaczerpnięty
z dzieła innego kompozytora lub oparty na motywach muzyki ludowej. Formy wariacyjne były szeroko uprawiane w muzyce instrumentalnej XIX w. Tę formę tematu z wariacjami ugruntowali w XVIIIXIXw. klasycy wiedeńscy (Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven,
Wolfgang Amadeusz Mozart).
Oprócz wariacji, jako formy muzycznej, spotykamy także wariacje w matematyce, a ściślej w kombinatoryce. Mogą być wariacje
z powtórzeniami lub bez powtórzeń. Celem wariacji w matematyce
jest planowanie, przewidywanie, określenie możliwości osiągnięcia
sukcesu lub porażki. Służą także do określenia pojawienia się oczekiwanego wyniku. Są też wariacje astronomiczne, polegające na nieregularności ruchu księżyca. Z łacińskiego tłumaczenia wariacja to
rozmaitość, niejednolitość i zmiana. Bardziej dosadne określenie wariacji znajdujemy w języku polskim, jako szaleństwo i obłęd. Z tego
powodu często słyszymy określenia: wariacje dziecięce, młodzieńcze i wariacje ludzi dojrzałych. Te ostatnie wynikają z temperamentu, fantazji, śmiałości lub obawy czy radości oczekiwania na jakieś
wydarzenie.
Kombinatoryka (matematyka) i improwizacja (termin bardzo bliski wariacji) - są jak samo życie nas otaczające. Może być piękne lub
ponure i szare mimo naszych planów i obliczeń. Nie ma potrzeby
rozwodzić się tu nad tematem, jaki wzór wariacji (z powtórzeniami
czy bez powtórzeń) zastosować, by zaplanować własne życie i ileż
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w tym przewidzieć improwizacji na temat własnego szczęścia, które chciałoby się osiągnąć. Patent na te scenariusze ma samo życie.
Jednak to, jak planujemy, przewidujemy a potem improwizujemy,
napotykając na nie zawsze miłe niespodzianki, zależy tylko od każdego z nas. Każdy z nas otrzymuje od życia własny wzór wariacji
z powtórzeniami lub bez.
Tegoroczne prace pokazały, jak wielu młodych ludzi potrafi odróżniać dobro od zła, piękno od brzydoty i wie, w którym kierunku
iść, by znaleźć to, co dla nich najlepsze - ucieczkę w świat dźwięków jako sposób na piękno i lepszy czas. Prace ich ukazują codzienne zmaganie, pokonywanie siebie w poszukiwaniu piękna i prawdy
w muzyce, a tak naprawdę odkrywanie tego, co jest w człowieku najlepsze – świata duchowego, świata należącego do najlepszej części
stworzonego świata.
Bardzo dobre zrozumienie tematu tegorocznych uczestników konkursu sprawiło, że prace przerosły nasze oczekiwania, a wiele z pośród nich zdumiewa dojrzałością. Autorzy prac stworzyli w różnych
miejscach, nie tylko naszego kraju, bardzo podobne w treści dzieła,
różniące się oczywiście techniką wykonawczą, barwą czy ekspresją.
Pojawiały się w nich wariacje na temat serca, kobiety czy otoczenia, kontrastującego z kolorowym światem muzyki płynącej (bardzo
często) ze słuchawek nałożonych na uszy. Jakby autorzy stawiali barierę między tymi dwoma, jakże odległymi od siebie światami. Jakby ulotny świat muzyki stawał się dla nich azylem i oazą nie wypowiedzianego szczęścia. W śmiałych skrótach myślowych wielu
nadesłanych prac widać też niejednokrotnie zarys dramatu. Jedne są
realistyczno- demoniczne a jeszcze inne śmiałe, wyśmienicie wyrażają odczucia autorów na temat szarości otoczenia i wielobarwności
słuchanej muzyki. Jeszcze inne prace przemawiają z prostotą i jakby
półgłosem opowiadają o tym, co wokół nich się wydarza. Są też prace, w których ekspresja przeplata się z liryzmem i powagą. W pracach pojawia się też równomierny ruch, nieustającej pracy rąk. Temat
rąk staje się jakby etiudą pracy lewej i prawej ręki. Zmieniający się
kształt i wyraz rąk mówi o pojawieniu się czegoś nowego, nieoczekiwanego; drapieżne ręce ciemności i uciekające wyciągnięte ręce do
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rąk jasnej, ciepłej i wielobarwnej przestrzeni. To zdumiewające, ile
jest pomysłowości, ile pasji i ile sposobów wyrażania siebie.
Dziękuję za możliwość bycia z wami w świecie, który tworzycie
i dzielicie się nim ze mną i naszymi czytelnikami. To ogromna satysfakcja być i obcować z pięknem waszego świata duchowego. Gratuluję wszystkim uczestnikom, nauczycielom i opiekunom. Życzę, by
otaczało nas wszystkich piękno, przepełniało dobro, ciepło i blask.

Wioletta Sieczkowska-Kos
Dyrektor Prywatnej Szkoły Muzycznej
w Nałęczowie

5

Komunikat Jury

ZDJĘCIE JURY, SZARE

Tuż po feriach wiosennych, 12 kwietnia, jury w składzie:
Adam Panek - artysta grafik, adiunkt na Wydziale Artystycznym
Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie;
Zbigniew Strzyżyński - artysta plastyk, nauczyciel Liceum Plastycznego im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie;
Wioletta Sieczkowska-Kos - organizator konkursu,
przystąpiło do oceny nadesłanych prac na trzynastą edycję konkursu
pod hasłem „Muzyczne wariacje - serca fascynacje”.
W kategorii-plastyka, w tej edycji jury oceniało prace zgodnie
z nowym regulaminem, w czterech kategoriach wiekowych: 7-10 lat,
11-13 lat, 14-16 lat i Licea Plastyczne.
Na konkurs nadesłano 348 prac plastycznych i 32 prace literackie
z kraju i zagranicy. Wiek uczestników wahał się od 7 do 17 lat. Prezentowane prace, jak co roku, zasługują na uznanie i podziw. Pomysłowość uczestników konkursu, podobnie, jak zastosowane techniki
wykonania obrazów, sprawiły jurorom nie tylko przyjemność, ale
i problem z wyborem najlepszych prac.
Nadesłane prace literackie również stanowiły teksty na dobrym
i bardzo dobrym poziomie. Niektóre zaskakiwały pomysłowością,
a to w tekstach literackich, połowa sukcesu, jak twierdzi przewodnicząca komisji literackiej pani Wiesława Dobrowolska-Łuszczyńska.
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Prace w kategorii krótkich form literackich, świetnie oddają nastroje nastolatków, ich zmienne upodobania muzyczne, czasem zdradzają sporą wiedzę muzyczną. Czyta się je z przyjemnością. A fascynacje serca…. zdumiewająco głębokie (WDŁ).
Poezja młodzieńcza także okazała się interesująca: pełna liryzmu,
prostoty, czułości, a czasem dowcipna. Młodzi poeci wykazali się dojrzałością językową, zręcznością w operowaniu słowem. Tegoroczne
prace inspirowane są dobrą, klasyczną muzyką, m.in. Schumanna,
Vivaldiego czy Liszta.

Kategoria – plastyka
Grupa I, wiek 7-10 lat
I nagroda
Dorota Zarucka, lat 8, z Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” w Lublinie. Opiekun: Ewa Rejmak.
Jekatierina Mironenko, lat 10, ze Szkoły Artystycznej w Telmach/Białoruś. Opiekun: Anna Iwanowna Ułybina.
II nagroda
Olga Petruchik, lat 9, ze Szkoły Artystycznej w Telmach / Białoruś. Opiekun: Anna Iwanowna Ułybina.
III nagroda
Malwina Głowacka, lat 6, ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. Opiekun: Zofia Grzywacz - Piotrowska.
Róża Sowińska, lat 7, ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. Opiekun: Joanna Mazurek.
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Wyróżnienia:
Beata Bartnik, lat 8, ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. Opiekun: Joanna Socha.
Maja Gundariewa, lat 10, ze Szkoły Artystycznej w Telmach /
Białoruś. Opiekun: Anna Iwanowna Ułybina.
Emilia Karwowska, lat 10, ze Społecznej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Bełżycach. Opiekun: Monika Tokarczyk.
Inga Lewandowska, lat 8, ze Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Nałęczowie. Opiekun: Joanna Socha.
Natalia Mazur, lat 8, z Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” w Lublinie. Opiekun Ewa Rejmak.
Olesya Olekhnovich, lat 10, ze Szkoły Artystycznej w Telmach /
Białoruś. Opiekun: Anna Iwanowna Ułybina.
Patrycja Peda, lat 9, ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. Opiekun: Marta Wójcik.
Zuzanna Piech, lat 9, ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. Opiekun: Marta Wójcik.
Karolina Wnuk, lat 10, ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. Opiekun: Maria Mitoraj-Woś.
Ksenia Vishnevskaya, lat 9, ze Szkoły Artystycznej w Telmach /
Białoruś. Opiekun: Anna Iwanowna Ułybina.
Natalia Ziółkowska, lat 10, ze Społecznej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Bełżycach. Opiekun: Monika Tokarczyk.

Grupa II, wiek 11-13 lat
I nagroda
Zuzanna Wojczakowska, lat 13, z Prywatnej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie. Opiekun:
Hanna Król.
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II nagroda
Mateusz Ryłowicz, lat 11, z Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” w Lublinie. Opiekun: Ewa Rejmak.
Urszula Mazurek, lat 13, z Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. św. Jadwigi Królowej w Lublinie. Opiekun: Donata Garbala.
III nagroda
Jagoda Chołody, lat 13, ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława
Prusa w Sadurkach. Opiekun: Małgorzata Jakubczyk.
Wyróżnienia:
Marina Klimuk, lat 11, ze Szkoły Artystycznej w Telmach / Białoruś. Opiekun: Anna Iwanowna Ułybina.
Monika Mizak, lat 12, ze Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg- Zarembiny w Drzewcach. Opiekun: Małgorzata Jakubczyk.
Bartłomiej Morawski, lat 12, ze Szkoły Podstawowej im. Róży
Kołaczkowskiej w Pliszczynie. Opiekun: Agnieszka Czerwińska.
Kamila Mucha, lat 13, z Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. św. Jadwigi Królowej w Lublinie. Opiekun: Donata Garbala.
Małgorzata Naczas, lat 12, ze Społecznej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Bełżycach. Opiekun: Barbara Cedrowska.
Magdalena Pryszczewska, lat 13, ze Szkoły Podstawowej
im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie. Opiekun: Agnieszka
Czerwińska.
Olga Skuratowicz, lat 12, ze Szkoły Artystycznej w Telmach /
Białoruś. Opiekun: Anna Iwanowna Ułybina.
Olgierd Sobieraj, lat 11, ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława
Prusa w Sadurkach. Opiekun: Małgorzata Jakubczyk.
Annya Stanislavets, lat 11, ze Szkoły Artystycznej w Telmach /
Białoruś. Opiekun: Anna Iwanowna Ułybina.
Jakub Wąsik, lat 11, ze Szkoły Podstawowej im. błg. Jana Pawła
II w Łuszczowie. Opiekun: Agnieszka Czerwińska.
Bernadetta Żmuda, lat 12, ze Szkoły Podstawowej im. Róży
Kołaczkowskiej w Pliszczynie. Opiekun: Agnieszka Czerwińska.
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Grupa III - Gimnazja
I nagroda
Noemi Kamińska, lat 15, z Publicznego Gimnazjum w Nałęczowie. Opiekun: Grzegorz Wójcik.
Dominika Rycek, lat 14, z Gimnazjum im. płk. Wojciecha Kołaczkowskiego w Pliszczynie. Opiekun: Agnieszka Czerwińska.
II nagroda
Angelika Sokołowska, lat 14, z Gimnazjum im. płk. Wojciecha
Kołaczkowskiego w Pliszczynie. Opiekun: Agnieszka Czerwińska.
III nagroda
Laura Gutowska, lat 14, z Publicznego Gimnazjum w Nałęczowie. Opiekun: Grzegorz Wójcik.
Magdalena Adamczyk, lat 15, z Gimnazjum im. płk. Wojciecha
Kołaczkowskiego w Pliszczynie. Opiekun: Agnieszka Czerwińska.
Wyróżnienia:
Magdalena Adamczyk, lat 15, z Gimnazjum im. płk. Wojciecha
Kołaczkowskiego w Pliszczynie. Opiekun: Agnieszka Czerwińska.
Joanna Krajnik, lat 17, z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Brodnicy. Opiekun: Mariusz Górecki.
Damian Ogórek, lat 14, z Gimnazjum im. płk. Wojciecha Kołaczkowskiego w Pliszczynie. Opiekun: Agnieszka Czerwińska.
Piotr Warzyszak, lat 14, z Gimnazjum w Puchaczowie. Opiekun: Agnieszka Zagórska.
Adrianna Wójcik, lat 14, z Publicznego Gimnazjum w Nałęczowie. Opiekun: Grzegorz Wójcik.
Grupa IV - Licea Plastyczne

I nagroda
Agata Grymuła, lat 17, z Zespołu Państwowych Szkół Pla-

10

stycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie. Opiekun: Stefan
Wronko.
Joanna Szulc, lat 16, z Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
im. Wojciecha Gersona w Warszawie. Opiekun: Stefan Wronko.
II nagroda
Patrycja Wojtkowska, lat 17, z Zespołu Państwowych Szkół
Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie. Opiekun: Stefan
Wronko.
III nagroda
Aleksandra Otowska, lat 16, z Zespołu Państwowych Szkół
Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie. Opiekun: Stefan
Wronko.
Aleksandra Young, lat 15, z Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie. Opiekun: Stefan
Wronko.
Wyróżnienia:
Natalia Frączkowska, lat 16, z Zespołu Państwowych Szkół
Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie. Opiekun: Stefan
Wronko.
Filip Wojciechowski, lat 16, z Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie. Opiekun: Stefan
Wronko.
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Kategoria – literatura
Dziedzina – poezja
Grupa I
I nagroda
Bartłomiej Białecki, lat 12, z Zespołu Szkół nr 2 w Jaszczowie
za wiersz „Jedna chwila- czasu zapomnienie”, inspirowany utworem
„Przyjazny pejzaż” (Freundliche Landschaft) Roberta Schumanna.
Opiekun: Mariusz Orłowski.
II nagroda
Tomasz Kotłowski, lat 11, z Społecznej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Bełżycach za wiersze „Przed
występem” i „Wariacje Lisztowskie”. Opiekun: Barbara Cedrowska.
III nagroda
Małgorzata Molenda, lat 11, z Zespołu Szkół nr 2 w Jaszczowie
za wiersz „Pożegnanie Persefony”. Opiekun: Mariusz Orłowski.
Wyróżnienie
Wojciech Białowąs, lat 11, z Zespołu Szkół Muzycznych
w Krośnie za wiersz „Muzyka”. Opiekun: Beata Zep.

Dziedzina – proza
I nagroda
Miłosz Brzana, lat 12, z Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krośnie, za tekst „Drogi pamiętniku”.
Opiekun: Beata Zep.
II i III nagrody nie przyznano.
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Wyróżnienia:
Olga Olejnik, lat 13, z Zespołu Szkół nr 2 w Jaszczowie, za tekst
„Magiczne święta albo sen”. Opiekun: Mariusz Orłowski.
Justyna Makolus, lat 13, z Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Karczmiskach, za tekst „Co mi w duszy gra”. Opiekun: Alicja Sadowska.
W dziedzinie - proza poetycka jury wyróżniło:
Julię Rutkowską, lat 12, z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krośnie za tekst „Kartka
z pamiętnika. O muzyce… po koncercie”. Opiekun: Beata Zep.
Grupa II – Gimnazja
W tej grupie, w dziedzinie - poezja jury przyznało wyróżnienie dla
Karoliny Karwackiej, lat 14, z Gimnazjum im. płk. Wojciecha
Kołaczkowskiego w Pliszczynie za wiersz „Muzyka i ja”. Opiekun:
Agnieszka Czerwińska.

Dziedzina – proza
I nagroda
Dominika Krysa, lat 14, z Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, za tekst „Dostawca nut” .Opiekun: Ewa Grodecka.
II nagroda
Weronika Michoń, lat 14, z Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, za tekst „Kolorowe kółeczka”. Opiekun: Ewa
Grodecka.
Magdalena Chomiczewska, lat 14, z Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, za tekst „Jedna jedyna”. Opiekun: Ewa
Grodecka.
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III nagroda
Angelika Chęć, lat 13, z Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie, za tekst „Cudowny
ogród”. Opiekun: Anna Kos.
Karolina Krzyżanowska, lat 14, z Gimnazjum nr 19 im. Józefa
Czechowicza w Lublinie, za tekst „Tylko jego Nick”. Opiekun: Ewa
Grodecka.
Małgorzata Osek, lat 14, z Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, za tekst „Dyrygent czy jubilat”. Opiekun: Ewa
Grodecka.
Jako organizator konkursu, pragnę serdecznie podziękować
wszystkim dyrektorom szkół i nauczycielom biorących udział w konkursie za wspaniałe przygotowanie swoich podopiecznych do niełatwej przecież konkurencji.
Nie byłoby to możliwe bez was, waszej pracy i pomocy, bez codziennego wspierania i zrozumienia. Wielu z waszych wychowanków zostanie pewnie artystami: muzykami, plastykami czy twórcami
jakiejś innej dziedziny sztuki. Niezależnie jednak od tego, jak potoczą
się ich losy, na zawsze pozostanie w nich zamiłowanie do muzyki
i sztuki. Zamiłowanie do poszukiwania i odkrywania coraz piękniejszych krajobrazów ich bogatego wnętrza.
Posiadacie państwo szczególny dar i umiejętność modelowania
młodych postaw, ich serc i dusz na piękno, dobro i wrażliwość.
Z serca gratuluję.
Dzięki państwa trosce i pracy tegoroczna edycja konkursu „Muzyczne wariacje – serca fascynacje” okazała się być na dobrym i bardzo dobrym poziomie, a dla wielu wcale nie była pechową lecz bardzo szczęśliwą trzynastką.
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Wykaz Szkół i nauczycieli biorących udział
w XIII edycji konkursu
1. Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie: Ewa
Rejmak.
2. Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie: Ewa
Grodecka.
3. Gimnazjum im. płk. Wojciecha Kołaczkowskiego w Pliszczynie:
Agnieszka Czerwińska.
4. Gimnazjum w Puchaczowie: Agnieszka Zagórska.
5. Katolicka Szkoła Podstawowa nr 21 im. św. Jadwigi Królowej
w Lublinie: Donata Garbala.
6. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Krośnie: Beata Zep.
7. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina
w Brodnicy: Mariusz Górecki.
8. Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie: Anna Kos, Hanna Król, Katarzyna Piesta.
9. Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Karczmiskach:
Alicja Sadowska.
10. Publiczne Gimnazjum w Nałęczowie: Grzegorz Wójcik.
11. Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Bełżycach: Barbara Cedrowska i Monika Tokarczyk.
12. Szkoła Artystyczna w Telmach / Białoruś: Anna Iwanowna
Ułybina.
13. Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg- Zarembiny w Drzewcach:
Małgorzata Jakubczyk
14. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie:
Anna Chołody, Ewa Gajkoś, Zofia Grzywacz-Piotrowska, Joanna
Mazurek, Maria Mitoraj-Woś, Joanna Socha, Marta Wójcik.
15. Szkoła Podstawowa w Czesławicach: Małgorzata Jakubczyk
16. Szkoła Podstawowa im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie:
Agnieszka Czerwińska.
17. Szkoła Podstawowa im. błg. Jana Pawła II w Łuszczowie: Agnieszka Czerwińska.
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18. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Sadurkach: Małgorzata Jakubczyk.
19. Zespół Szkół nr 2 w Jaszczowie: Mariusz Orłowski.
20. Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Krośnie: Beata Zep.
21. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona
w Warszawie: Stefan Wronko.

Obrazy wytypowane na wystawę
Grupa I
1. Adam Adamczuk, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
2. Patrycja Aftyka, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
3. Julia Barańska, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
4. Beata Bartnik, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
5. Jakub Bieńko, Szkoła Podstawowa w Łuszczowie
6. Adrian Bisek, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
7. Tatiana Boltut, Szkoła Artystyczna w Telmach/ Białoruś
8. Patrycja Boruch, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
9. Karolina Brzezicka, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
10. Bartosz Chabros, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
11. Sylwia Chłopaś, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
12. Aleksandra Chołajczyk, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
13. Kacper Choroszewski , Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
14. Laura Dobrowolska, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
15. Martyna Durakiewicz, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
16. Aleksandra Firlej, Prywatna Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego w Nałęczowie
17. Wiktoria Gzara, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
18. Dominika Kalinowska, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
19. Joanna Kochańska, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
20. Adrian Kopeć, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
21. Weronika Kowalska, Szkoła Podstawowa w Łuszczowie
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Alicja Kwiatkowska, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
Wiktor Lewandowski, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
Wiktoria Maciążek, Szkoła Podstawowa Nałęczowie
Natalia Materek, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
Szymon Materek, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
Tomasz Mazur, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
Anna Olszak, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
Vera Ostroukh, Szkoła Artystyczna w Telmach/Białoruś
Christina Pinegina, Szkoła Artystyczna w Telmach/ Białoruś
Katarzyna Pochroń, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
Weronika Poniedziałek, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”
w Lublinie
Kamil Przystupa, Szkoła Podstawowa w Łuszczowie
Zuzanna Pyśniak, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
Justyna Rozwadowska, Prywatna Szkoła Muzyczna w Nałęczowie
Karolina Rudzka, Szkoła Podstawowa w Łuszczowie
Kamil Siwek, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
Wiktor Skoczylas, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
Klaudia Skwarek, Prywatna Szkoła Muzyczna w Nałęczowie
Maciej Spuz-Szpos, Szkoła Podstawowa w Łuszczowie
Alicja Szczerbetka, Prywatna Szkoła Muzyczna w Nałęczowie
Klara Szostek, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
Małgorzata Tokarska, Prywatna Szkoła Muzyczna w Nałęczowie
Paulina Tokarczyk, Społeczna Szkoła Muzyczna w Bełżycach
Anna Trębińska, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
Amelia Tusińska, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
Natalia Twardzik, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
Aleksander Wartacz, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
Julia Waś, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
Wiktoria Wąchała, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
Gabriela Wieradzka, Szkoła Podstawowa w Łuszczowie
Mateusz Wijaszka, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
Julia Włosek, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
Anna Wójcik, Prywatna Szkoła Muzyczna w Nałęczowie
Weronika Wójcik, Szkoła Podstawowa w Łuszczowie
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56. Ola Vavruk, Szkoła Artystyczna w Telmach/ Białoruś
57. Weronika Poniedziałek, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”
w Lublinie
58. Dorota Zarudzka, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”
w Lublinie
59. Julia Żeliszewska, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie

Grupa II
1. Hubert Bednarski, Szkoła Podstawowa w Sadurkach
2. Julia Bińczak, Szkoła Podstawowa w Sadurkach
3. Michał Boruta, Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
4. Weronika Ceglarz, Szkoła Podstawowa w Sadurkach
5. Aleksandra Haba, Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
6. Barnadeta Herbut, Szkoła Podstawowa w Łuszczowie
7. Dominika Jaworska, Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
8. Natalia Kałdonek, Szkoła Podstawowa w Drzewcach
9. Kamil Kasperek, Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
10. Agnieszka Kasperek, Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
11. Kacper Kawiak, Szkoła Podstawowa w Sadurkach
12. Dominik Krupiński, Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
13. Paulina Kutyma, Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
14. Natalia Łuczyńska, Szkoła Podstawowa w Sadurkach
15. Paulina Pochroń, Szkoła Podstawowa w Drzewcach
16. Miłosz Podstawka, Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
17. Sandra Rojek, Szkoła Podstawowa w Drzewcach
18. Agnieszka Siwiec, Szkoła Podstawowa w Drzewcach
19. Damian Sołtysik, Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
20. Aleksandra Stachyra, Szkoła Podstawowa w Czesławicach
21. Anna Szurek, Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
22. Agata Szydłowska, Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
23. Grzegorz Szydłowski, Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
24. Karolina Warzyszak, Szkoła Podstawowa w Czesławicach
25. Marlena Wnuk, Szkoła Podstawowa w Czesławicach
26. Angelika Wójcik, Prywatna Szkoła Muzyczna w Nałęczowie
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27. Weronika Wójcik, Prywatna Szkoła Muzyczna w Nałęczowie
28. Bartek Żeleźniak, Szkoła Podstawowa w Drzewcach
Grupa III – Gimnazja
1. Beata Bielak, Gimnazjum w Pliszczynie
2. Dominika Cieślik, Gimnazjum w Sadurkach
3. Maja Dymel, Publiczne Gimnazjum w Nałęczowie
4. Kinga Jarosińska, Publiczne Gimnazjum w Nałęczowie
5. Jakub Kanarek, Publiczne Gimnazjum w Nałęczowie
6. Magda Maciarz, Publiczne Gimnazjum w Nałęczowie
7. Andżelika Michalczyk, Gimnazjum w Pliszczynie
8. Małgorzata Paciejewska, Publiczne Gimnazjum w Nałęczowie
9. Patrycja Pawlak, Gimnazjum w Puchaczowie
10. Agnieszka Ponikiewska, Gimnazjum w Pliszczynie
11. Sandra Powroźnik, Publiczne Gimnazjum w Nałęczowie
12. Magdalena Puryc, Gimnazjum w Pliszczynie
13. Kamil Rusek, Publiczne Gimnazjum w Nałęczowie
14. Magdalena Socha, Publiczne Gimnazjum w Nałęczowie
15. Angelika Sokołowska, Gimnazjum w Pliszczynie
16. Natalia Sulowska, Gimnazjum w Pliszczynie
17. Piotr Szafranek, Gimnazjum w Pliszczynie
18. Partycja Szczepańska, Gimnazjum w Pliszczynie
19. Beata Tarczyluk, Gimnazjum w Pliszczynie
20. Kamil Wąsik, Gimnazjum w Pliszczynie

Grupa IV
1. Kamil Bednarski - „Wizualizacji dragań bass”, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Warszawie
2. Diana Borowska, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
w Warszawie
3. Michał Dobrogowski, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
w Warszawie
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Natalia Feręczkowska, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
w Warszawie
Marta Kortan, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
w Warszawie
Marta Kowalczyk, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
w Warszawie
Małgorzata Krojewska, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Warszawie
Julian Król, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
w Warszawie
Kozieł Natalia - Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w
Warszawie
Wiktoria Mańkowska, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
w Warszawie
Karolina Podlewska - „Prenatalne brzmienia”, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Warszawie
Helena Radgowska, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
w Warszawie
Ewa Skuza - „Rytm natury”, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Warszawie
Ewa Skuza - „Muzyka”, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Warszawie
Karol Stepkan, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
w Warszawie
Filip Wojciechowski - „Eksplozja”, Zespół Państwowych Szkół
Plastycznych w Warszawie
Sylwia Wyszyńska - Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
w Warszawie

JEDNA CHWILA
– CZASU ZAPOMNIENIE
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Jedna chwila – czasu zapomnienie
wiersz inspirowany utworem Przyjazny pejzaż (Freundliche
Landschaft) Roberta Schumanna

***
na wsi
w najspokojniejszym miejscu na ziemi
gdy zbliża się wieczór
nasłuchuję grania
zmęczonych świerszczy
wspominam lata dziecięce
spoglądam przez okno
na sarny
wracające przez las do swych stad
i uspokajam się
kiedy widzę małe jelonki
które rytmicznie tupiąc kopytkami
biegną radośnie
przez las dębowy
myślę sobie
że wszystko
co w życiu piękne
mogło mnie przecież nie spotkać
obserwuję zegar
który tyka na ścianie
lecz czuję się tak
jakby nie istniał czas
Bartłomiej Białecki
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Przed występem
Przed występem gwar na sali,
goście już pozasiadali ,
skrzypce stroją się kwintami,
dęte ćwiczą pasażami,
wnet Mozarta nam zagrają,
lecz na razie hałas trwa.
Tu Toccata,
A tu Walc !
To nie Chopin ,
i nie Bach !
Ten polifoniczny utwór,
z głosem ludzkim tworzy gwar.
W tym zamęcie niemożliwym,
każdy swoją partię gra.
Tu są kwarty,
A tu kwinty,
Sopran właśnie próbę ma.
- Warto pójść do filharmonii,
ja to mówię wam,
Lecz ostrzegam tych spokojnych:
PRZED WYSTĘPEM FORTE TRWA !
Tomasz Kotłowski
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Wariacje Lisztowskie
Mała miejscowość na pograniczu,
200 lat temu mieszkał tu Liszt.
Dzisiaj nic o nim nie wiecie.
Przyjedźcie tutaj – na Węgry,
tu usłyszycie wszystkie koncerty:
wszystkie rapsodie oraz symfonie
i inne utwory też!
Bo tu jeszcze struny nie wystygły,
Jeszcze pianina brzmi gdzieś dźwięk.
A ono mówi:
- Tylko tyle?
- Nie zabrzmi już mój głos?
Bo 200 lat temu,
młody Franciszek grał na nim i grał.
Tu powstały pierwsze utwory,
Dalej wyjechał w świat.
A inne pianina mówią:
- To tylko tyle?
- Nie ma już go?
Tu małe wariacje przemieniały się w rapsodię,
On umiał z nuty,
Zrobić koncert i inne utwory też!
Tu słychać każdy dźwięk,
Bo tu Liszt jeszcze gra….
Tomasz Kotłowski
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Pożegnanie Persefony
Antonio Vivaldiego wiersz inspirowany utworem Jesień z cyklu
Cztery pory roku.
jesienią
bordowo-żółte liście
jak twe rude włosy
rozwiewa wiatr
gdy odejdziesz
zima nastąpi niechybnie
smutek me serce zmrozi
i zaśnie cały świat
żegnaj Persefono
będę tęsknić
Demeter
Małgorzata Molenda
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Muzyka
Muzyka jest jak miód dla serca
Ale muzyki nie dotknie ręka.
Jest niedotykalna, za to wokalna lub
instrumentalna.
Wystarczy znać wariacje, aby na scenie dostać
owacje.
Walc jest spokojny, a polonez dostojny.
Marsz jest hardy, a rap marny.
Bach napisał wiele utworów i jest jednym z najlepszych wzorów.
Dzieła Chopina już wszyscy znają, jego utwory
W głowach grają.
Flet, skrzypce czy kontrabas, muzyka uwiedzie
wszystkich was.
To bardzo zacna sztuka, kto pragnie piękna, niech
jej szuka.
Wojciech Białowąs
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Muzyka
Muzyka jest jak rzeka,
Czasem spokojna, miła, bezpieczna,
Ale może być też wartka, zdradliwa,
Ale ja na to nie narzekam.
Kiedy zamykam oczy,
Głowę wypełnia mi muzyka,
Chce jej się skakać, lecz nie podskoczy,
Bo wie jak wielka jest ma krytyka.
A gdy się wsłucham w treść tej muzyki,
Troski i bóle daleko odchodzą,
bo ta melodia mnie uspokaja,
jest jak ta rzeka wieczna, trwała.
Maciej Kazalski, ZSM Krosno
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Ptasie inspiracje
Gdzie znaleźć muzykę i do niej natchnienie?
Czy w stawie głębokim, czy gdzieś pod kamieniem?
Gdzie szukać, by stworzyć harmonię i zgranie?
To właśnie zadaję dziś sobie pytanie.
I siedzę tak sobie przy moim pianinku,
Wciąż szukam, wciąż myślę, tak bez odpoczynku.
Lecz nagle się zrywam i pędzę na dworek,
Gdzie mama serwuje już nam podwieczorek.
Zajadam ze smakiem cukierki, fistaszki,
A wszędzie wokoło ćwierkają wciąż ptaszki.
Mam! Odnalazłam tu mą inspirację,
To będą te ptasie, wesołe wariacje.
Angelika Wójcik, PSM Nałęczów

29

Droga do szkoły
Gdy idę do szkoły to gwiżdżę wesoło,
Śpiewają ptaki i szum jest wokoło.
Te dźwięki, hałasy, są niczym wariacje,
Nie jeden muzykant miał z nich inspiracje.
Bo nawet i Chopin chadzał do szkoły,
Uczą się przecież nie tylko matoły.
Stąd genialne Chopina brzmienie,
W drodze do szkoły miał też natchnienie
Ja do swej szkoły nie mam daleko,
Lecz się spotykam tu z dźwięków rzeką.
Z morzem bym rzekła lub z oceanem,
Tyle to dźwięków spotykam rankiem.
Weronika Wójcik, PSM Nałęczów
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KRAINA
PEŁNA MELODII
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Kartka z pamiętnika
O muzyce…. po koncercie
Dźwięki to małe, przebiegłe istotki wkradające się do dusz.
Nie możemy ich ujrzeć, jednak towarzyszą nam zawsze i wszędzie.
Czekają na odpowiedni moment, a kiedy ten nadejdzie, przenikają
przez nas, po czym osiadają w naszych duszach.
Ich działanie jest bardzo proste: zakochują nas w muzyce.
Od owej chwili Menuet czy Gawot to dla nas brat lub siostra.
Nigdy nie przestaniemy ich kochać.
Nawet po śmierci, odejściu w inny świat... są nam bliskie...
Melodie można porównać do mam czy babci.
Ich dzieci - to Takty, zaś wnuki - to Dźwięki.
Opiekują się nimi, nic nie ujdzie ich matczynym oczom.
Godzą swe dzieci, pomagają im prawidłowo się układać
i uczą je zasad współżycia.
One zaś są raz spokojne, za chwilę biegają, później
kręcą się w kółko...
Trudno je upilnować, jednak Melodie mają swoje sposoby...
Jedni mówią, że muzyka jest krainą pełną miast - melodii
i ludzi - dźwięków.
Tak jak wszędzie indziej popełnione są grzechy - błędy, pomyłki.
Inni zaś mówią, że jest ona żywą istotą, która potrafi być wesoła
i smutna, zabawna i zamyślona.
Potrafi myśleć, mówić i marzyć, a także skakać czy biegać.
Jedno wiemy na pewno: to ona pociesza nas w chwilach
smutku i podaje nam pomocną dłoń w trudnych sytuacjach.
Nigdy nie opuści ani nie odtrąci.
Julia Rutkowska
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MAGICZNA
GRA DUSZY
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Magiczne święta albo sen
opowiadanie inspirowane Oratorium na Boże Narodzenie (Weihnachts-Oratorium) Jana Sebastiana Bacha.
To miały być zwykłe święta Bożego Narodzenia. Od kiedy pamiętam, zawsze jest tak samo. 24 grudnia tato znosi ze strychu choinkę,
wraz z braćmi zdejmujemy z niej foliowy worek, przecieramy bombki, zawieszamy kilka nowych, parę cukierków i światełka. Mama zamawia catering. Gotuje jedynie barszcz z torebki i rozmraża wcześniej kupione uszka. Głównymi daniami na stole są: kawior, jakieś
sałatki, łosoś. Zanim zasiądziemy do stołu, dzielimy się opłatkiem,
składając sobie mało istotne życzenia, w których każdy życzy innym
jak najwięcej pieniędzy. W pośpiechu próbujemy kilku potraw, gdyż
o 20:00 zaczyna się fajny film. W międzyczasie tato daje nam kasę
zamiast prezentów, bo – jak twierdzi – nie wiedział, co nam kupić.
Nie wiem, dlaczego wszyscy mówią, że święta Bożego Narodzenia
są magiczne. Dla mnie nie ma w nich nic nadzwyczajnego. Wigilia
– prawie jak zwykły dzień…
Gdy położyłam się do łóżka, długo nie mogłam zasnąć. Rankiem,
budząc się, szeroko otworzyłam oczy i spostrzegłam, że nie znajduję się już we własnym łóżku, na którym całą noc przekręcałam się
z boku na bok. Natychmiast zerwałam się z posłania i zaczęłam rozglądać po pokoju. Był on bardzo mały, ale niezmiernie przytulny
i ciepły. Po prawej stronie znajdowało się duże okno, które przysłaniały grube, śnieżnobiałe firany. Delikatnie je odsłaniając, ujrzałam
niesamowity widok. Właśnie wschodziło słońce, którego blask padał
na śnieg, pokrywający wszystko dookoła. Wyglądał jak tony waty
posypanej brokatem. Chmury swym kształtem przypominały rozpostarte skrzydła, które przepięknie prezentowały się na tle niebieskiej toni nieba. Drzewa pokryte były świetlistą szadzią, tak jakby
znajdowały się na nich miliony drobnych, połyskujących gwiazdek,
a zwisające z nich sople lodu przypominały drogocenne kryształy.
W dali widać było dwa uśmiechnięte bałwany. Nagle mój zachwyt
prysł. Odskoczyłam od okna jak oparzona. Nie znałam tego miejsca.
– Gdzie ja jestem? Co się stało? – tysiące pytań kłębiło się w mojej
głowie. Postanowiłam rozejrzeć się po domu.
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Przechadzając się pomiędzy małymi pokojami, w których było
tak ciepło, że aż wydawać by się mogło, iż jest środek lata, weszłam
do kuchni, skąd czuć było cudowny zapach ogarniający cały dom.
Zobaczyłam tam uśmiechniętą kobietę, która stojąc przy piecu chlebowym, nuciła jakąś wesołą melodię. Stanęłam jak słup soli, nie mogąc wykrztusić z siebie ani słowa, ponieważ znałam tę kobietę, ale
tylko ze starych rodzinnych fotografii. Słyszałam o niej wiele ciekawych historii, a opowiadał mi je nie kto inny, jak… sama córka tej
kobiety – moja babcia.
– A więc, czy ta tajemnicza kobieta to moja prababcia? Jak to się stało, że stoi teraz przede mną? Młoda i ładna, radosna i pełna energii?
Kolejne pytania, na które nie znałam odpowiedzi, zaczęły pojawiać
się w mojej głowie. Natomiast Helena, gdyż tak właśnie przedstawiła
mi ją babcia, nie wydawała się być zaskoczona moją wizytą. Zachowywała się całkowicie normalnie. Widząc moje zdziwienie, uśmiechnęła się szeroko i zapytała:
– Wszystko w porządku?
– Taaa – odpowiedziałam, chociaż było dokładnie odwrotnie.
– Nie stój tak i pomóż mi. Jest jeszcze dużo pracy przed świętami
– odparła.
Usiadłam przy wielkim dębowym stole, naprzeciwko którego wisiał duży kalendarz. Był… 23 grudnia 1950 roku. Otworzyłam usta ze
zdumienia. Za dwa dni miały być święta Bożego Narodzenia, jednak
obchodzone 61 lat temu.
– Jak to możliwe, że cofnęłam się w czasie o ponad pół wieku?!
Nagle do kuchni wbiegła mała dziewczynka. Prababcia uścisnęła
ją mocno i kładąc na stół miskę oraz wiadro pełne świeżo ugotowanych warzyw, poprosiła, aby pomogła mi robić sałatkę jarzynową.
Dziewczynka natychmiast zaczęła je kroić w drobną kosteczkę. Na
jej prawej dłoni zauważyłam znamię – dokładnie takie samo, jakie
miała moja babcia…
Skoro tajemnicza kobieta, którą rozpoznałam ze zdjęć, była moją
prababcią, mała dziewczynka musiała być moją babcią!
– Co się tutaj dzieje? Skąd ja się tu wzięłam? – w mojej głowie tłukły
się wciąż te same pytania.
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– Dziewczynki, musicie się pospieszyć! Mamy niewiele czasu! – ponaglała nas Helena.
– Przecież do świąt zostały jeszcze dwa dni – powiedziałam bez
namysłu.
– No właśnie! Tylko dwa dni, a jest jeszcze tyle do zrobienia – odparła, kręcąc głową.
Im dłużej się nad tym zastanawiałam, tym większy mętlik miałam
w głowie. Wciąż nie mogłam pogodzić się z faktem, że Stasia, mała
dziewczynka siedząca naprzeciwko mnie, była moją… babcią. Wzięłam do ręki dużą drewnianą deskę, mocno zaostrzony nóż i zaczęłam
kroić warzywa. W tym samym czasie prababcia wyjęła z pieca dwa
duże bochenki chleba, które pachniały tak pięknie, jakby były ich całe
tuziny.
– Więc to ten zapach czuć było w całym domu! – stwierdziłam
zachwycona.
– Skończyłyście już? – zapytała prababcia i nie oczekując odpowiedzi, zabrała ze stołu miskę oraz dwie deski i noże.
Helena kazała nam umyć ręce, po czym krzyknęła głośno:
– Obiad!
Do kuchni wbiegło dwóch chłopców, a chwilę po nich wszedł
dorosły mężczyzna. Mimo że myślałam, iż nic mnie już dzisiaj nie
zaskoczy, zdębiałam na ich widok. Chłopcy byli braćmi mojej babci,
natomiast mężczyzna z sumiastymi wąsami był moim pradziadkiem.
Pomimo zadziwienia, ucieszyłam się na ich widok.
Na obiad podano zupę, która miała dziwną nazwę: zalewajka.
I choć nigdy wcześniej o takiej zupie nie słyszałam, smakowała
mi bardziej niż te, które jadłam w najlepszych restauracjach…
Gdy nadszedł już wieczór, chłopcy, to znaczy moi wujkowie,
którzy do tej pory biegali po całym domu, nagle zniknęli. Po chwili
przybiegli do pokoju z dużym pudełkiem. Znajdowały się w nim kolorowe kartki papieru, jakaś mieszanina z mąki i wody, która służyła
jako klej oraz kilka par nożyczek. Stasia głośno krzyknęła:
– Hura!, po czym stwierdziła, że jedną z jej ulubionych czynności,
związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia, jest robienie ozdób choinkowych.
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Z zaciekawieniem przyglądałam się, jak z niewielkich kółek wyciętych z kolorowego papieru powstaje długi łańcuch. Pawie oczka też wyglądały ładnie, ale najbardziej podobały mi się gwiazdki,
które mała Stasia wykonywała bardzo szybko i zwinnie. Prababcia
zaś robiła na drutach przepiękne, białe pucułowate aniołki, bałwanki
i zajączki.
– Może się do nas przyłączysz? – zapytała naraz cała trójka dzieciaków, widząc, że im się uważnie przyglądam.
– Czemu nie – stwierdziłam i zabrałam się za wycinanie kolorowych
pasków. Pradziadek przyniósł duży snop słomy, z którego robiliśmy
różne zabawki choinkowe. Nie przypuszczałam, że z rzeczy codziennego użytku, jakichś kartek, a tym bardziej ze słomy, mogą powstać
takie cuda.
– Koniec tego dobrego – powiedziała prababcia, po czym kazała nam
się kłaść do łóżek. Zmęczona pracowitym dniem, usnęłam bardzo
szybko…
– Wstawaj! Wstawaj! Wigilia! – mały Wojtek zaczął szturchać moją
rękę.
– Szybko wstawaj! Zaraz będziemy ubierać choinkę! – powtórzył raz
jeszcze i wybiegł z pokoju.
– Dzisiaj Wigilia! – pomyślałam i z tą radosną myślą zerwałam się
z łóżka. Idąc do salonu, z daleka zauważyłam pudła ze świątecznymi
ozdobami.
– Co my tu mamy? – powiedziałam, podchodząc do pudła z zaciekawieniem i zaczęłam przeglądać papierowe kartony.
Znajdowały się tam nie tylko ozdoby, które sami wykonaliśmy, ale
także światełka, duże bombki, przeróżne cukierki i jakaś wielka
gwiazda. Obok pudełek, na talerzu, znajdowały się również świeże,
soczyste jabłka.
– Co one tutaj robią? – zapytałam zdziwiona, wskazując na owoce.
– One też będą wisiały na naszej choince – oznajmiła prababcia, głaskając mnie po głowie.
Chwyciłam więc jedno z nich i gdy już chciałam je powiesić na
gałązce świerka, który stał na środku salonu, dziadek dotknął mojej
ręki, mówiąc, że najpierw gospodarz domu musi zawiesić na samym
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czubku drzewka gwiazdę betlejemską. Nigdy nie słyszałam o tej tradycji, jednakże nie powiedziałam tego głośno. Wskazałam mu więc
dłonią choinkę, aby jako pierwszy zawiesił na niej gwiazdę. Pradziadek zawiesił ją, po czym wszyscy podbiegli do ozdób.
Gdy drzewko choinkowe było już ubrane, nadszedł czas na przygotowanie wigilijnej kolacji. Podczas gdy prababcia krzątała się po
kuchni, chcąc dopiąć wszystko na ostatni guzik, wraz z małą Stasią nakrywałyśmy stół. Biały obrus, eleganckie talerze i błyszczące
sztućce sprawiały wrażenie, jakby dzisiejsza kolacja miała być czymś
wyjątkowym. Nagle mała Stasia wyjęła z drewnianego pudełeczka
trochę sianka.
– Co robisz? Dlaczego kładziesz siano pod obrus? – pytałam
dociekliwie.
– Nie znasz tej tradycji? – zdumiona opowiedziała mi o tym staropolskim zwyczaju, po czym dodała, że musimy nakryć też jeszcze jedno
miejsce dla niespodziewanego gościa.
Pierwszy raz słyszałam o takich zwyczajach świątecznych. Dowiadywałam się coraz to nowszych rzeczy i poznawałam nieznane
mi dotąd tradycje.
Nadeszła Wigilia. Zanim zasiedliśmy do stołu, Jurek wyjął
z szafki Pismo Święte i przeczytał fragment o Narodzeniu Pańskim.
Wszyscy odmówiliśmy krótką modlitwę, po czym przystąpiliśmy do
dzielenia się opłatkiem. Nigdy nie lubiłam tego momentu, jednak tym
razem było inaczej. Wszyscy życzyli sobie najwspanialszych rzeczy
na świecie, wielu sukcesów, zdrowia oraz miłości. Było widać, że
wszystko, co mówią, jest niezwykle szczere.
Wreszcie zasiedliśmy do stołu, na którym stało dwanaście potraw,
co jest kolejną wigilijną tradycją. Najbardziej smakował mi wigilijny
barszcz robiony na zakwasie z prawdziwych buraków. Długo rozmawialiśmy, ciesząc się wzajemnie swoim towarzystwem.
Wigilia okazała się dniem pełnym wrażeń i emocji. Gdy zmęczona chciałam położyć się do łóżka, prababcia powiedziała, abyśmy
szykowali się na pasterkę.
– Na pasterkę? W nocy do kościoła? – wyraziłam swoje zdziwienie.
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Nie zwracając uwagi na to, co mówię, wszyscy wyszli na dwór,
więc i ja wyszłam z nimi. Konie zawiozły nas pod sam kościół. Przy
ołtarzu stała duża szopka, a w niej figurki zwierząt oraz trzej królowie
podążający z podarunkami do leżącego w żłóbku nowonarodzonego
Dziecięcia. Obok niego stały figurki Józefa i Maryi oraz klęczących
aniołów.
– Te święta są najpiękniejsze w całym moim życiu – pomyślałam
i w jednej chwili do oczu zaczęły mi napływać łzy wzruszenia. Przymknęłam na chwilę powieki, kiedy prababcia objęła mnie mocno…
Gdy otworzyłam oczy, znajdowałam się już we własnym łóżku,
w pomieszczeniu, które było moim pokojem w roku 2011. Zerwałam
się na równe nogi i popędziłam do pokoju rodziców.
– Nie uwierzycie, co mi się przytrafiło! – krzyknęłam głośno.
Nie dopuszczając ich do słowa, zaczęłam opowiadać o tych niezwykłych przeżyciach, jakich doświadczyłam. O prababci, pradziadku i tych cudownych świętach… Mama pogłaskała mnie po głowie,
mówiąc:
– Jeśli mi pomożesz, w tym roku możemy spróbować i przygotować
twoje wyśnione święta…
Ale czy to na pewno był sen?...
Olga Olejnik
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Co mi w duszy gra …
Muzyka - jedno słowo, a znaczeń tyle, ile osób na świecie. Nie ma
takiej drugiej istoty, która postrzegałby muzykę dokładnie tak samo
jak ja i nie istnieje człowiek, który odbierałby ją identycznie jak ty.
Gdybyśmy zapytali ludzi na ulicy, co to jest muzyka, chyba każdy
potrafiłby powiedzieć kilka słów, bo nie ma człowieka, który by się
z nią nie zetknął. Jednak nie byłoby jednakowej odpowiedzi, ponieważ każdy ma inny gust, a muzyka tkwi głęboko w sercu, choć często
nie zdajemy sobie z tego sprawy.
W moim sercu rozgościł się rock. Jest to tak obszerny gatunek
muzyki, że z pewnością nigdy nie poznam go w całości. Wiem jednak, że nie jest to głuchy ryk, ostre, rozdzierające bębenki w uszach
dźwięki gitary i perkusji, na których tle wokalista śpiewa zachrypniętym głosem byle jaki tekst. To coś zupełnie innego, lepszego, coś
o wiele więcej. Rock jest - jak już wspomniałam - bardzo szeroko rozwiniętym, urzekającym, głębokim i przejmującym gatunkiem muzyki
mającym długą historię, jednak nie dla każdego zrozumiałym. Stosunkowo niedawno odkryłam magię tej muzyki i już nie wyobrażam
sobie bez niej życia. To naprawdę zadziwiające, jak teksty stworzone
przez innych ludzi mogą opisywać nasze życie, odzwierciedlać nasze myśli, a melodia, która wraz z nimi tworzy zgraną całość, oddaje
głęboko skrywane uczucia. Niewiarygodne, jak kilka prostych dźwięków potrafi sprawić, że zapominamy o całym świecie.
Bardzo lubię, kiedy jestem tylko ja i muzyka - żadnych zbędnych
myśli, spraw na głowie, obowiązków. Zatopić się w wyraźnie zarysowanych, lecz w swoim rodzaju stonowanych i delikatnych, niekiedy
z elementami jazzowej improwizacji, rytmach oraz śpiewie, odprężyć
się i przenieść w zupełnie inny świat - to uwielbiam. Choć moje życie nie jest długie i nie poznałam jeszcze jego prawdziwego smaku,
jednak wiem, że dzięki muzyce jest piękniejsze i bogatsze. Przyznaję, że nie lubię słuchać pustych, bezsensownych, nic nieprzekazujących rymowanek. Utwory rockowe, według mnie, mają głębię i po
prostu opisują prawdziwe życie. Właśnie to sprawia, że ich słucham.
Z pewnością inne gatunki też zawierają niekiedy podobne treści, lecz
to właśnie rock jest mi najbliższy.
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Sądzę, że w muzyce wcale nie chodzi o to, żeby mieć się przy
czym pokołysać. Muzyka to mowa duszy, w której dźwięki są słowami, a utwory to opowiadania o odczuciach, o przeżyciach, o świecie - dziś tak często brutalnym i bezwzględnym. Kocham muzykę
i to, co powoduje w mojej głowie i moim ciele - uśmiech, ciarki na
plecach, mocniejsze bicie serca, łzy... Czasem dzięki niej czuję nieopisane szczęście, a niekiedy wielkie przygnębienie czy smutek. Jest
,,przyprawą” do każdego momentu życia. Nie wiem, dlaczego potrafi wywoływać takie silne emocje w człowieku, nie potrafię opisać
tego, co czasem ze mną robi. Wiem jednak, że dodaje mi sił, pomaga przetrwać trudne chwile, gdy nie wszystko idzie tak jak powinno
i na pewno mnie uspokaja. Poza tym przynosi wiele radości, pozwala uwolnić energię i po prostu być sobą. Myślę, że otwiera mnie na
ludzi, umożliwia ich lepsze poznanie. Z pewnością przynosi też ukojenie dla zmysłów oraz wytchnienie dla ciała. Przyznaję, że nieraz
muzyka mi pomaga. Nie wiem, jakim sposobem pozwala nagle znaleźć w głowie różne rozwiązania, odświeża umysł, inspiruje. Czasem
jest po prostu jak lek na wszystko, jak plaster miodu na obolałą duszę.
Podoba mi się, że jest niczym nieograniczona, wolna, nie ma kresu,
wzoru i zasad. Czyż to nie jest niesamowite?
Moim zdaniem muzyka to dar, wielki dar, o który naprawdę warto
dbać. Nie pozwólmy, by jej prawdziwe piękno przysłoniła tak rozpowszechniona w dzisiejszych czasach komercja. Słuchanie muzyki, jej
wykonywanie, jest czymś wspaniałym, bo pozwala pokazać swoją
osobowość i uszlachetnia. I właśnie to jest piękne...
Justyna Makolus
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DOPÓKI JESTEŚ,
JESTEŚ ZA MNĄ
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Muzyka i ja
W mojej duszy ciągle gra muzyka.
Serce mi bije w rytm walczyka.
Dzień zaczynam od Chopina wariacji Mego serca fascynacji.
Gdy jak zwykły człowiek mam gorszy dzień,
Wtedy nie siedzę, lecz gram.
Mam nadzieję, że ta gra się nie skończy
i na zawsze muzykę ze mną połączy.
Karolina Karwacka
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Dostawca nut
Kasia, wychodząc z domu, miała nagły przypływ energii. Wiedziała, że pierwszy dzień w nowej szkole odmieni jej życie, przyniesie jej wiele nowych wrażeń i znajomości. Choć przez całe wakacje
nie brakowało jej nikogo z przyjaciół, czuła w sobie dziwną pustkę.
Nie wiedziała jeszcze, co powodowało, że czuła dziwny niedosyt.
Dziewczyna rozpoczynała właśnie naukę w pierwszej klasie gimnazjum. Nastolatka szybkim krokiem zmierzała na przystanek autobusowy. Po piętnastu minutach była na miejscu. Szkoła na pierwszy
rzut oka wyglądała na sympatyczną. Swoje kroki skierowała do sali
gimnastycznej. Usiadła na krześle obok szczupłej dziewczyny z silnie
podkrążonymi oczami, jednak nie odstraszyło to Kasi. W skupieniu
słuchała dłuższej wypowiedzi dyrektor szkoły, lecz co jakiś czas spoglądała na chłopca, który siedział po drugiej stronie sali. Przyciągał
jej wzrok, ponieważ jego włosy były nienaturalnie długie i rozczochrane. Miał na sobie jeansy, białą koszulę i czarną, skórzaną kurtkę.
Dziewczyna poczuła dreszcze, gdy chłopiec wstał, podszedł do mikrofonu i zaczął mówić:
- Nazywam się Arek, jestem z klasy II B. Zbieram zapisy do mojego
kółka gitarzystów. Lista na zapisy umieszczona jest na korytarzu przy
stołówce. Jeśli ktoś ma ochotę i umiejętności, to zapraszamy. Ostanie zdanie wypowiedział niezbyt zachęcająco, jednak przyciągał do
siebie Kasię. Dziewczyna pomyślała: - A więc tak ma na imię. Arek.
Nie pasuje do niego.
Ich wychowawczynią była nauczycielka muzyki. Dziewczyna poczuła, że na jej ciele pojawiła się gęsia skórka. Wiedziała dlaczego.
Po prostu w poprzedniej szkole nie darzyła sympatią nauczyciela muzyki. Rzadko słuchała muzyki. Uważała to za stratę czasu. Klasa Kasi
liczyła 26 uczniów. W klasie siedziała obok jakiejś mocno wymalowanej brunetki. Od razu nie przypadła jej do gustu. Na końcu sali
zauważyła drobniutką dziewczynę. Dopiero po chwili zauważyła, że
dziewczyna ma podobną kurtkę do Arka. Postanowiła, że jutro usiądzie z nią w ławce, by ją trochę lepiej poznać. Wychowawczyni pożegnała ich rozdaniem planu na następny dzień. Zanim Kasia wyszła
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ze szkoły szybko zapisała się na listę - listę gitarzystów. Nie zdziwiło
jej to, że była jedyna. Pomyślała, że pewnie dzisiaj większość nie
miała na to czasu. Dziewczyna szła przez Plac Litewski, gdy dostała
wiadomość, gdzie czekają na nią przyjaciele z podstawówki. Zrządzeniem losu, ich zgrana paczka z „podstawówki” rozpierzchła się po
różnych gimnazjach. Ona została sama. Jednak pamiętała obietnice
z początku wakacji, w której przysięgali sobie, że nigdy siebie nie zapomną i spotkają się, by podzielić się wrażeniami z pierwszego dnia
w nowej szkole. Ala, Lena, Łukasz, Tomek i Karol czekali już na nią
przy fontannie w Ogrodzie Saskim.
- Przepraszam, przeciągnęło się - mówiła, witając się ze wszystkimi
po kolei.
- Ok. Nie ma sprawy - odpowiedzieli prawie jednocześnie. Potem
wspólnie poszli w ich ulubione miejsce na lody. Każdy z nich opowiadał, jaką to ma klasę. Gdy przyszedł czas na Kasię, powiedziała tylko
o wychowawczyni, która uczy muzyki. Wszyscy okazali swój grymas,
ponieważ nikt z nich nie lubił tego przedmiotu. To ich właśnie łączyło. Siedzieli jeszcze długo na ławeczce przy fontannie. Kasia nawet
nie zorientowała się, że po drugiej stronie Arek gra na gitarze i jej się
bacznie przygląda, śpiewając piosenkę Marka Grechuty „Dni, których
nie znamy”. Poczuła tylko, że jej pustka zapełniła się, ale myślała, że to
wszystko dzięki przyjaciołom. Pierwszy dzień lekcji minął jej spokojnie. Mimo że próbowała złapać z chudziutką dziewczyną kontakt, nie
udawało jej się to. Tak jakby była odcięta od świata. Ciągle chodziła
ze słuchawkami w uszach i nie widziała nikogo poza sobą. Kasia wiedziała już, że dziewczyna nazywa się Kamila. Tylko raz minęła na korytarzu Arka. Potem sprawdziła, czy ktoś jeszcze zapisał się już na listę
kółka gitarzystów. Zauważyła, że widniało tam tylko jej imię i Kamili.
Bardzo ją to zdziwiło. Nagle usłyszała za sobą głos:
- Nie myśl, że ktoś jeszcze się zapisze. To i tak rekord na ten rok.
Jestem Arek. Cieszę się, że do nas dołączysz.
- Skąd wiesz, że do was dołączę?
- Kasia, prawda?
- Tak. Skąd wiedziałeś? Chłopak w mgnieniu oka odszedł bez słowa.
Dziewczyna była zaskoczona.
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Na następnych lekcjach nie mogła się skupić. Wieczorem weszła
na stronę internetową szkoły i zauważyła, że widnieje na niej ogłoszenie, kiedy odbywają się zajęcia z Arkiem. Spotkania miały odbywać
się w każdy wtorek i czwartek. Kasia przez całą noc zastanawiała się,
czy dobrze robi, idąc na wtorkowe kółko. Przecież nie lubiła muzyki.
To po co to robiła? Kiedy w końcu nadeszła upragniona chwila dla
Kasi, przypomniała sobie, że nie wzięła z domu gitary, która należała
do jej taty. Poprosiła tatę, aby jej ją przywiózł. Ojciec był wyraźnie
zdziwiony. Przez kilka lat bezskutecznie próbował namówić córkę do
grania na gitarze. Kasia wzięła instrument i pobiegła pod salę nr 36.
Euforia jej nie opuszczała. Cały dzień zastanawiała się, jak będzie
wyglądać to spotkanie. W sali, oparty o biurko, stał Arek. Dziewczynie od razu mocniej zabiło serce. Chwilę stali w milczeniu, aż w końcu chłopak wyjął gitarę i zaczął grać. Kasia z zafascynowaniem mu
się przyglądała. Widziała ile serca w to wkładał, jak bardzo rozumiał
słowa, które wychodziły z jego ust. W którymś momencie dołączyła
do chłopaka. Ich lekki głos rozchodził się po całej sali, a Kasia doznała palpitacji serca. Czuła się wtedy taka szczęśliwa, już nikt nie
mógł jej niczego zepsuć. Muzyka była teraz w jej sercu, a Arek stał
się „dostawcą” kolejnych nut. Zaczęła się zastanawiać, jak mogła nie
lubić muzyki, przecież bez dźwięków świat nie ma sensu. Postanowiła, że spróbuje pokazać przyjaciołom, jak cudowna jest melodia wydobywająca się z serca. W tym momencie cieszyła się, że jej wychowawczyni jest nauczycielem muzyki. Wierzyła, że z wychowawcą
będzie miała dużo wspólnych tematów. Chciała teraz jak najwięcej
grać. Była pewna, że Arek uzależnił ją od muzyki w jak najlepszym
znaczeniu tego słowa. Ciągle chciała więcej i więcej. Muzyka stała
się częścią jej życia, powietrzem, bez którego nie mogła oddychać.
Bez muzyki już po prostu nie mogła żyć.
Dominika Krysa
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Kolorowe kółeczka
Wczoraj wieczorem, gdy za oknem było już ciemno i leżałam
w swoim łóżeczku, usłyszałam jakiś dziwny odgłos, aż mi serduszko
podskoczyło. Nie wiedziałam, co to może być. Tak w ogóle to chyba
powinnam wspomnieć, że mam na imię Julka i z tego, co mówią mi
rodzice, to mam roczek, chociaż tak naprawdę to wcale mi się to nie
podoba i nie wiem, o co im chodzi z tym roczkiem, bo dla mnie to zupełnie bez sensu. Lecz wracając do tego dziwnego czegoś: gdy mama
przebrała mnie w moją piękną, różową piżamkę z malutkim kotkiem,
to zamiast się koło mnie położyć, włączyła taką czarną skrzynię i po
chwili usłyszałam dziwne odgłosy. Muszę powiedzieć, że podobały
mi się one. Nie wiem, co się stało później, bo po chwili zasnęłam.
Obudziłam się dzisiaj rano, ale już tego nie było, postanowiłam
dowiedzieć się, skąd się to wzięło. Gdy zjadłam śniadanko, mamusia
ubrała mnie w taką ładną kolorową sukieneczkę i zabrała na dwór. Na
dworze było wesoło, świeciło słoneczko, pokazało się dużo kolorowych kwiatuszków i drzewka były zielone. Po chwili weszłyśmy do
sklepu, lecz nie uwierzycie, co się stało, znowu usłyszałam coś dziwnego, było to bardzo podobne do tego sprzed snu. To coś w sklepie było
szybsze, chciałam wstać i zacząć tańczyć. Niestety, mama przypięła
mnie do wózeczka i nie mogłam się ruszać. Cały czas nie wiem, co to
jest, muszę czym prędzej rozwikłać tę tajemnicę. Za moment mama
weszła do dziwnego sklepu, nigdy tam wcześniej nie byłam. Oglądała
takie małe pudełeczka z kolorowymi kółeczkami w środku. Spędziłyśmy tam dużo czasu, lecz mama wyszła i nic z sobą nie zabrała, powiedziała mi tylko:
- Julciu, przykro mi, ale nie ma tu nic ciekawego dla ciebie.
Zdziwiłam się troszkę, ale cóż mi innego pozostało. Po wizycie
w sklepie poszłam z mamą na plac zabaw i huśtałam się na huśtawce,
podobało mi się. Potem wróciłyśmy do domu. Tatuś zdjął mi buciki
i czapeczkę. A tymczasem ja poszłam porozmawiać z moim najlepszym przyjacielem na temat tych dziwnych dźwięków, które ostatnio
często słyszę. Zdradzę wam, że mój najlepszy przyjaciel ma na imię
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Złociuś, jest mniejszy ode mnie, ale dużo mądrzejszy i zawsze mnie
słucha, a także lubi się ze mną bawić.
- Złociusiu, posłuchaj, zapomniałam ci rano powiedzieć, że wczoraj
wieczorem usłyszałam coś dziwnego i dzisiaj, będąc w sklepie znów
to coś usłyszałam, ale nie wiem, co to może być?
- Hmm... - powiedział Złociuś.
- Musisz mi pomóc.
- Hmm... - znów odrzekł tak samo.
- Nie wiem jeszcze co zrobimy, ale musimy się dowiedzieć, co ja
słyszałam.
- Hmm...
- Złociusiu, przestań mruczeć. Musisz mi pomóc. Mam plan, musisz
cały czas być przy mnie i nigdzie mnie nie zostawiać, może znów
usłyszę to coś, a ty na pewno będziesz wiedział i powiesz mi, skąd się
to bierze. Dobrze?
- Hmm..
- No dobrze i tak wiem, że się zgadzasz. A teraz pobawmy się w coś.
Wiem. Myślicie pewnie, że mój przyjaciel jest troszkę głupiutki,
bo nic nie chce mówić, ale powiem wam w tajemnicy, że on mówi
tylko wtedy, gdy jestem z nim sama.
Jestem już trochę zmęczona, na dworze zaczyna się robić ciemno,
chyba pójdę spać. Może jutro uda mi się rozwiązać tę zagadkę.
Wyspałam się, lecz chyba mi nie uwierzycie, wczoraj wieczorem
znów usłyszałam to dziwne coś i, niestety, Złociuś też nie wie, co to
jest. Dzisiaj znów idę z mamą na dwór, może te pudełeczka mają coś
z tym wspólnego. Jestem znowu w tym sklepie, a mama znów przegląda te śmieszne pudełeczka, chwilka ktoś do nas podchodzi, kto to
jest? To jakaś pani.
- Czy w czymś pani pomóc? - powiedziała pani do mojej mamusi.
- Tak, szukam płyty z muzyką dla takiego małego szkraba - powiedziała mama i uśmiechnęła się.
- Piosenki dla dzieci są tutaj - odpowiedziała jej ta pani.
- Dziękuję bardzo. Ale za co mama dziękuje tej pani?
- To jest chyba najfajniejsza płyta dla małych dzieci - odrzekła tajemnicza pani.
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- Dziękuję pani za pomoc - zakończyła rozmowę mama.
Teraz mama popatrzyła się na mnie i powiedziała:
- I co Julciu, chcesz, żeby mama kupiła ci taką płytę? Jak wrócimy
do domu, włączymy radio i będziesz mogła tańczyć i śpiewać. Pokiwałam mamie główką, poszłyśmy do kasy i mama dała pieniążki tej
samej pani, z którą rozmawiała.
Wróciłyśmy już do domu. Znowu rozebrał mnie tatuś, a mama
podeszła do tej skrzynki, nacisnęła guzik, wysunęła się taka mała półeczka i włożyła tam tę płytę, którą kupiła w sklepie. Zdążyłam wejść
do pokoju, gdy nagle usłyszałam ten dziwny szum. Mama spytała, czy
podoba mi się ta muzyczka, więc teraz już wiem, że była to muzyka.
Jestem taka szczęśliwa. Ta muzyka jest naprawdę ładna, można przy
niej tańczyć, bawić się, śpiewać i znów mi zaczęło serduszko stukać.
Muzyka, muzyka, muzyka, jak bardzo podoba mi się to słowo, mogę
słuchać jej cały dzień. Mamo, ale co ty robisz, nie wyciągaj proszę.
Mama wyciągnęła moją płytę i włożyła jakąś inną. O, to już inna
melodia, taka spokojna, delikatna i cichutka, że można się tylko kołysać, albo położyć i odpoczywać. Teraz już rozumiem: muzyka jest
różna, jedna jest dla rodziców, a inna dla mnie i Złociusia. Ta muzyka
jest bardzo przyjemna i pomaga mi wieczorem zasnąć, w dzień daje
pomysły na zabawę. Wydaje mi się, że smutno byłoby mi bez niej.
Ciekawa jestem, czy inne dzieci też lubią słuchać muzyki,
- a może jest jeszcze jakaś inna muzyka,
- a może im podoba się tylko jedna płyta,
- a może w ogóle nie wiedzą, co to jest muzyka?
Niestety, te pytania będą musiały troszkę poczekać na odpowiedź,
bo mama zapytała mnie właśnie, czy chciałabym pójść do filharmonii. Powiedziała, że są tam tacy ludzie jak tatuś czy mamusia i tworzą muzykę, a my to widzimy. Pokiwałam jej oczywiście główką,
że chcę. Obiecała mi, że niedługo tam pójdziemy, bo będzie jakieś
przedstawienie dla dzieci. Ciekawe jak wygląda ta filharmonia? Już
nie mogę się doczekać, kiedy ją zobaczę. A teraz mamusia przebiera
mnie w moją piżamkę i idę spać. Dobranoc.
Weronika Michoń
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Jedna jedyna
Nazywam się Zofia i mam 75 lat. Od 50 lat jestem żoną Stanisława. Mamy dwoje dzieci: córkę i syna oraz troje wnucząt. Tydzień
temu obchodziliśmy 50 rocznicę pożycia małżeńskiego. Wiedziałam,
że będzie to wielka uroczystość, ale nie przypuszczałam, że przyniesie nam tak wiele wzruszeń. Wszystko w tajemnicy przed nami
zorganizowały nasze dzieci i wnuki. Spotkanie odbyło się w naszej
ulubionej kawiarence, tej samej, w której po raz pierwszy 50 lat temu
spotkałam swoją miłość, mojego obecnego męża.
Uroczystość miała charakter zamknięty. Wstęp miała tylko rodzina i przyjaciele, ale my o tym wcześniej nie wiedzieliśmy. Myśleliśmy, że idziemy na kolejne muzyczne spotkanie, jakie odbywało
się tam co pół roku. Zapraszano na nie wielkie osobistości ze świata
muzyki i bardzo trudno było dostać na ten dzień bilety wstępu. Muszę
w tym miejscu przyznać, że muzyka zawsze w naszym życiu odgrywała ważną rolę. Bardzo zdziwiliśmy się, gdy po wejściu do środka
nikogo tam nie zobaczyliśmy. Stoliki były poustawiane inaczej niż
zwykle. Jeden stał na środku, a reszta otaczała go. Wszystkie wyglądały tak samo, ale ten środkowy obsypany był płatkami róż. Przed
stolikiem stał duży, biały ekran.
- Co się dzieje? Przecież miał tu być dzisiaj koncert - powiedziałam
do męża.
- Ja też jestem tak samo tym zaskoczony jak ty. Może nie będzie to na
żywo? Popatrz stoi przed nami wielki monitor - odpowiedział mi.
- Ale nie ma nikogo więcej na sali. Jesteśmy tylko my.
Nie zdążył mi odpowiedzieć, gdyż zgasło światło. Poczułam, że
ktoś wchodzi na salę. Zaniepokoiłam się. Stanisław musiał to zauważyć, bo wziął mnie za rękę i szepnął:
- Nie bój się, jestem przy tobie.
W tym momencie zobaczyliśmy na ekranie zespół ,,Skaldowie”
i usłyszeliśmy tak znajome słowa:

Dopóki jesteś, jesteś ze mną...
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Świat zawirował mi przed oczami. - Przecież to nasza ulubiona
piosenka, którą Staś śpiewał mi, kiedy byliśmy młodzi - pomyślałam. Spojrzałam na męża. Uśmiechał się do mnie, śpiewając razem
z zespołem:
... w zasięgu ramion, oczu, dłoni
Zapalasz lampę jak ognisko, przy którym ja się mogę schronić
Dopóki jesteś, jesteś ze mną świat tu się kończy i zaczyna
Dopóki jesteś, jesteś jeszcze, dopóki mogę cię zatrzymać.
- Stasiu... - chciałam coś powiedzieć, ale nie zdążyłam, bo położył
palec na moich ustach i powiedział:
- Ciii... Oglądaj.
Film pokazywał kolejne sceny z naszego życia. Od momentu poznania, aż po dzień dzisiejszy. Były tam chwile, kiedy Staś mi się
oświadczył, nasz ślub, narodziny dzieci, potem wnuków. To wszystko było przeplatane piosenkami, które śpiewał mój mąż i które ściśle
wiązały się z danymi wydarzeniami. Pamiętam jak dziś, zanim poprosił mnie o rękę zaśpiewał:

Czekam na tę jedną chwilę
serce jak szalone bije...
Zrozumiałem, po co żyję
wiem, że czujesz to co ja.
Albo kiedy urodził się pierwszy wnuk, stanęłam przed lustrem
i powiedziałam:
- Stasiu, jesteśmy dziadkami! Wtedy on ujął mój pukiel włosów, zakręcił wokół palca i zaśpiewał:
Ujrzałem dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni - i dodał:
babciu!
- No tak, przecież zostałam babcią - powiedziałam mu wtedy. A on
śmiejąc się od ucha do ucha powiedział:
- A ja dziadkiem!
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Oglądałam ten film i miałam wrażenie, że wszystko to się dzieje
w tu i teraz.
- Skąd ktoś zdobył te materiały? - zapytałam sama siebie.
Odpowiedź na to pytanie przyszła zupełnie niespodziewanie.
Znowu zgasło światło, a kiedy powtórnie się zapaliło ujrzałam Stasia przed sobą. Szedł powoli w moim kierunku. W rękach trzymał
olbrzymi bukiet czerwonych róż. Było ich bardzo dużo. Z głośnika
usłyszałam tak dobrze znajomą mi muzykę. To był podkład z piosenki Mieczysława Fogga – Jedna jedyna.
Mąż tak samo jak 50 lat temu powoli szedł w moim kierunku,
śpiewając:
Jest jedna jedyna,
Którą kocham najwięcej,
Dla niej wszystko poświęcę,
Wszystkie noce i dni.
O całym świecie zapominam,
Gdy na mnie spojrzy ta dziewczyna
Ta moja jedna i jedyna.
A tą jedyną jesteś Ty.
Łzy napłynęły mi do oczu, nie mogłam pohamować wzruszenia. Mąż
czule mnie objął i całując w rękę, powiedział:
- Dziękuję ci za te wspaniałe 50 lat.
- Kochanie, gdyby nie ty, nic bym sama nie zdziałała.
Wtedy rozbłysło światło i ujrzałam, że nie jesteśmy sami. Cała nasza
rodzina oraz nasi przyjaciele byli tutaj razem z nami.
- Wiedziałeś o tym wcześniej? - zapytałam go.
- Tak, to jest prezent od nas dla ciebie - jednej jedynej.
Magdalena Chomiczewska
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Cudowny Ogród
W jednym z małych miasteczek stała willa. Mieszkała w niej
trzynastoletnia Magda ze swoimi rodzicami. Niegdyś willę otaczał
przepiękny ogród, który teraz stał się szary, jakby odebrano mu życie,
piękno i czar, które roztaczał. Pokryła go szara mgła. Nic dziwnego,
jest przecież jesień i na świecie zrobiło się pusto, bez koloru kwiatów
i słonecznych barw.
Magda siedziała w swoim pokoju. Za oknem deszcz stukał o szybę, a wiatr szalał, kołysząc bezlistnymi drzewami. Powoli zaczynało się ściemniać. Cisza w pokoju, przerywana skrzypieniem drzew
za oknem i odgłosami zacinającego o szyby deszczu, stawała się nie
do zniesienia. Dziewczynka postanowiła włączyć płytę, którą kupiła
kilka dni temu. Po chwili rozległa się spokojna, ale wesoła melodia.
Były to wariacje na temat jesieni Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Kolejne wersje przeplatały się z melodią pierwszej wariacji. Było
w niej wiele ozdobników i ornamentów. Każda kolejna wariacja była
tym samym tematem, ale jakże inna od pozostałych. Magda słuchała
tych melodii z zamkniętymi oczami, a muzyka coraz bardziej wprowadzała ją w świat marzeń. Świat znów był piękny, pachnący kolorami wiosny i jakże błogo otulał ciepłem słonecznego lata. Wtedy
zabrzmiała ostatnia wariacja - finałowa, najbardziej fascynująca i zachwycająca. Magda otworzyła oczy i zauważyła, że nie jest już w tym
samym pokoju, chociaż nadal było słychać muzykę.
Dziewczynka stała pośrodku przepięknego ogrodu. Otaczały ją
wielobarwne kwiaty. Z nieba spływało ciepło złocistych promieni
słońca. Z drugiej strony ogrodu niebo było przecięte pasmem tęczy. Był to cudowny ogród. Nie równał się z nim żaden z ziemskich
ogrodów.
Będąc w nim, Magda poczuła ekstatyczne wzbogacenie, które
przepełniało jej duszę i ciało. Magda postanowiła, że nie będzie się
martwić o to, jak wróci do domu, ale spędzi ten czas odpoczywając
oraz poddając się emocjom i marzeniom. Po chwili zauważyła, że
szczęście, które czuła, wpływa na otoczenie, bo co chwilę rozkwitały
kolejne kwiaty coraz bardziej różnorodne i kolorowe.
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Magda była coraz bardziej szczęśliwa w tym ogrodzie. Nie wiedziała, gdzie dokładnie jest i nie miała o tym pojęcia. Żyła każdą
wspaniałą chwilą w tym cudownym miejscu.
Nagle muzyka ucichła. Dziewczynka znowu siedziała w swoim
fotelu. Przez chwilę pozostała w bezruchu. Całym ciałem i duszą ciągle jeszcze była w cudownym ogrodzie. Czuła, że gdyby teraz ponownie włączyła płytę, nie wróciłby ani ogród, ani jego zapach, blask
ani czar.
- Muszę wierzyć, że tam wrócę – myślała Magda. Muszę wierzyć…
te muzyczne wariacie… serca fascynacje… Wierzę – myślała Magda
zaciskając dłonie - że wrócę kiedyś znów do cudownego ogrodu pełnego tajemniczej radości i ekscytacji.
Angelika Chęć
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Dyrygent czy jubilat?
Z okazji 70 urodzin dziadka Janka spotkała się cała rodzina. Przyszły dwie córki - Ala z Markiem i dziećmi: Kasią i Adamem i Eweliną
z Arkiem oraz syn Michał z żoną Ewą wraz z synem Bartkiem. Przybyła także ciocia Ela z wujkiem Krzysiem.
Wszyscy w stawili się punktualnie i zaraz po przyjściu gromko
zaśpiewali jubilatowi „100 lat”. Niestety, każdy śpiewał w swojej tonacji, co nie uszło uwadze solenizanta. Ciocia Ela śpiewała operowym
głosem, a jej mąż burczał basem. Babcia Janina, która występowała
w zespołach folklorystycznych, śpiewała na ludową nutę. Syn Ali
i Marka piszczał cieniutko, a jego tata poruszał tylko ustami, udając, że śpiewa. Ciocia Ela i wujek Krzysiek wybiegali do przodu ze
słowami, jakby się gdzieś śpieszyli. Dziadek, który był wcześniej
dyrygentem w filharmonii, bardzo się zirytował, słysząc ten śpiew
i powiedział:
- Jak macie mi tak śpiewać, to proszę nie śpiewajcie w ogóle. Od
tych waszych wariacji muzycznych zaraz dostanę palpitacji serca. Co
z wami się dzieje? „Sto lat” nie potraficie zaśpiewać?
Na to obraziła się babcia:
- Przecież śpiewamy ci z całego serca. Każdy jak umie. Zamiast
krytykować, powinieneś podzielić nas na głosy i podyrygować takim zespołom. Wszyscy chcieli oddać ci przez śpiew swoje uczucia,
a ty tego nie doceniasz! Będziesz nas tu straszyć chorobą serca. My
też mamy serca, które dziś biją dla ciebie! Dość się już nasłuchałam,
gdy krytykowałeś moje występy w zespole ludowym. Nie zniechęcaj
naszych dzieci i wnuków do muzyki, którą tak lubią! „Każdy śpiewać
może, jeden lepiej, a drugi gorzej”. Pamiętasz taką piosenkę z czasów
naszej młodości. Śmieszyła cię!
- Mama ma rację – powiedział syn Michał. Zawsze zmuszałeś mnie
do słuchania muzyki filharmonicznej, a mnie się burzyły wszystkie
zmysły, bo kochałem rock and roll.
- A ty tato też nie akceptujesz moich upodobań muzycznych – wykrzyknął Bartek do Michała.
- I tu historia się powtarza – odpowiedział tata Bartka. Muszę się
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przyznać, że zapomniałem, jak to być młodym i buntować się przeciw
rodzicom!
- Wszyscy jak tu stoicie nie uznajecie opery, a przecież to jest moje
życie i pasja. Jednak w odróżnieniu od niektórych tu obecnych, nie
mam o to żalu. Uważam, że każdy powinien słuchać takiej muzyki,
jaką lubi, nie wolno narzucać nikomu swoich upodobań – powiedziała ciocia Ela, występująca, jako diva w operze.
- Kochani, zaprzestańmy kłótni, siadajmy do stołu - powiedziała stanowczo babcia. Przygotowałam dla was pieczoną gęś z borówkami.
- A upiekła babcia pyszne ciasto czekoladowe jak zawsze? – zapytała
Kasia.
- Ależ oczywiście moja wnusiu, specjalnie dla ciebie.
Goście poczuli nagle zapach babcinych potraw i zgodnie usiedli
do stołu.
- Wszyscy reprezentujecie tu różne gatunki muzyczne, a przy stole
zachwycacie się babcinymi potrawami, więc dajmy spokój muzyce
i delektujmy się symfonią smaków – powiedział mąż Ali, który nie
miał nic wspólnego z muzyką, a lubił dobre jedzenie.
Gdy gęś zniknęła ze stołu, ucztujący powrócili do rozmów o muzyce. Dziadek włączył płytę zespołu The Beatles. Michał otworzył
usta ze zdziwienia:
- Tato?! – wykrzyknął zaskoczony.
- Synu, to już klasyka. Odkąd jestem na emeryturze mam czas na
zgłębianie muzycznych fascynacji. I … polubiłem ten zespół.
- A wiesz tato, że ja też już nie jestem taki przeciwny symfoniom jak
kiedyś i lubię słuchać Piotra Czajkowskiego.
Z oświadczenia Michała uradował się solenizant i nagle włączył
muzykę ludową – „Hej przeleciał ptaszek”. Babcia zastygła z łopatką
do tortu w ręku słysząc, co gra jej mąż.
- Nie bądź taka zaskoczona, przecież nigdy nie zabraniałem ci występować na tych różnych festiwalach i festynach ludowych. Zapomniałaś, kto wtedy zostawał z dziećmi w domu? – retorycznie zapytał
dziadek. Ale cóż, nie były to moje klimaty! dodał.
- Zrobiło się słodko, choć tortu jeszcze nie podano – powiedziała
Ela.
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Na te słowa dziadek włączył „Straszny dwór”, gdzie Ela odtwarzała rolę Hanki.
- Skąd masz tato to nagranie? Nie było przecież nagrywane na żadnej
płycie - zapytała Ela.
- Byłem w operze i sam sobie nagrałem. Mam przecież mnóstwo czasu. Nadrabiam zaległości w moim wykształceniu muzycznym, a tym
samym zmienia się moje podejście do różnych gatunków muzyki. To
są moje wariacje muzyczne! Na początku naszego spotkania specjalnie obruszyłem się na wasz śpiew, chcąc zobaczyć jak zareagujecie
- rozgadał się jubilat.
- Nie mów tyle, bo wszyscy czekają na tort - powiedziała babcia.
- Adasiu, mój kochany wnusiu, zapal świeczki na torcie - kontynuowała babcia.
- Już się robi – powiedział Adaś, zapalając świeczki.
- Dziadku, pomyśl jakieś życzenie, a my wszyscy pomożemy ci dmuchać - powiedziała Kasia.
W tym momencie ucichły wszystkie rozmowy i muzyka. Dziadek
zdmuchnął świeczki za pierwszym razem, a babcia pokroiła i rozdała tort.
- Niebo w gębie! - usłyszała babcia. Był to zachwyt, płynący z ust jej
ukochanego zięcia.
Chyba jako jedyny nie uczestniczył w rodzinnych dyskusjach muzycznych, podkreślając zawsze, że brak słuchu to u niego rodzinna
przypadłość, gdyż jak to się mówi: „słoń nadepnął mu na ucho”. Ciszę przerwał dzwonek płynący z telefonu wnuka Adasia, z piosenką
autorstwa Maćka Maleńczuka. Dziadek usłyszawszy to powiedział:
- Ależ i taką muzykę da się słuchać!
- Kochani moi, mówi się, że „muzyka łagodzi obyczaje”. Dziś mogę
to stwierdzić na naszym przykładzie. Mój Jasio dał dzisiaj tego przykład. Może więc spróbujemy jeszcze raz zaśpiewać mu „100 lat” zaproponowała babcia.
Wszyscy wstali od stołu i równo, jednym głosem, płynącym prosto
z serca, zaśpiewali gromkie „100 lat”. A dziadek złapał widelec i trzymając go w ręce zamiast batuty, dyrygował tym chórem bliskich mu osób.
- Dziękuję wam kochani! - powiedział dziadek wzruszony, gdy przebrzmiały ostatnie słowa…
Małgorzata Osek
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Tylko jego Nick
To, co chcę wam opowiedzieć, wydarzyło się, gdy byłam
w strasznym dołku. Każdy z nas ma dni, kiedy lepiej się do niego nie
odzywać, bo nie wiadomo, czy nie ugryzie. Kłopoty w domu, kłopoty z sympatią i przyjaciółmi plus złe oceny w szkole zrobiły swoje
- rozłożyły mnie na części pierwsze. W takich chwilach zamykam się
w swoim pokoju, włączam muzykę i dobry bas roznosi się po całym
pokoju. Są piosenki, które przyprawiają mnie o smutek i łzy.
Z tego wszystkiego postanowiłam znaleźć w internecie kogoś,
z kim mogłabym porozmawiać o moich problemach. Różnorodność
portali społecznościowych nie pozwoliła mi się zdecydować, z którego mam skorzystać. Postanowiłam skorzystać ze skype. Wybrałam
przypadkowy numer i anonimowo zadzwoniłam do osoby pod nickiem „muzyka i ja”.
- Cześć! Masz ochotę porozmawiać? Potrzebuję tego.
- wybełkotałam.
- Jasne, ale jeżeli powiesz mi, czym jest dla ciebie muzyka
- odpowiedział.
- Czym dla mnie jest? Nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Słucham jej, gdy mi smutno i źle. Uspokaja mnie, koi ból. Yyy...
dlaczego mnie o to pytasz? - spytałam.
- Bo widzisz, nie każdy umie sprecyzować, czym dla niego jest muzyka. Gdy mam trudne dni, z pomocą przychodzi mi muzyka, jest
przy mnie wtedy, kiedy nikt inny nie umie do mnie dotrzeć. Dla mnie
dzień bez muzyki byłby dniem straconym.
Z początku nie wiedziałam, czy dalej ciągnąć tę rozmowę, ale chłopak
wydawał mi się zagubiony, więc postanowiłam mówić dalej. Dziwiło
mnie to, że ma dopiero 12 lat a tyle już przeżył i tak wiele widział.
- Czy muzyka pozwala ci zapomnieć o czymś? - spytałam nieśmiało.
- I tak i nie. Wiesz co robię, by zapomnieć? Komponuję. To bardzo
zabawne. Miliony opcji i to właśnie ty możesz stworzyć coś wspaniałego. Komponuję przy pomocy komputera. Powinnaś spróbować! To
wspaniałe! Zapomnisz o wszelkich problemach i troskach! Wybacz
mi teraz, ale muszę lecieć. Odezwę się potem, pa! - zakomunikował.
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Byłam zdziwiona, że dwunastoletni chłopiec operuje takimi
słowami. Zgodnie z jego wskazówkami postanowiłam zabawić się
w kompozytora i programistę! Ściągnęłam program, który miał pomóc
stworzyć mi coś mojego. Miał rację! Miliony opcji i nie wiadomo, co
trzeba zrobić. Naciskałam coraz to inne przyciski, z moich wielkich
głośników wydobywały się nieziemskie dźwięki. Nagle zrobił się ze
mnie mikser muzyki. Dodałam swoje dźwięki do opery Verdiego,
wyszło coś przepięknego. Nawet nie wiem, jak to opisać.
Z muzyką spędziłam całą noc. Rzeczywiście zapomniałam o szkole,
o moich problemach w domu i z chłopakiem. Czekałam na wiadomość od niego, ale niestety, nic nie napisał.
Minęło już kilka miesięcy od tego „spotkania” z taką formą
muzyki. Postanowiłam popisać się moimi wariacjami na szkolnym
konkursie. Moja praca dostała pierwszą nagrodę! Niesamowicie się
czułam, choć w środku czułam smutek, że on się nie odzywał. On,
bo nawet nie wiem, jak miał na imię, w głowie mam tylko jego nick
„muzyka i ja”.
Może zatracił się gdzieś w tym swoim świecie muzyki? Nie pamiętam, czy ktoś wywarł na mnie takie wrażenie, jak właśnie ten dwunastolatek. Mam nadzieję, że kiedyś razem pójdziemy na spotkanie
z muzyką. Może pokaże mi, ile muzyka znaczy dla każdego z nas...
Karolina Krzyżanowska
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Szczęście w nieszczęściu
Podczas każdego tańca, któremu oddajemy się z radością,
umysł traci swoją zdolność kontroli, a ciałem zaczyna kierować serce.
Paulo Coelho

- Jak to, nigdy?! Czy on już nigdy nie odzyska… słuchu?! - z zapłakaną twarzą i przerażeniem w oczach, matka pytała lekarza.
- Przykro mi - ze smutkiem potwierdził lekarz.
- Już nigdy nie usłyszy naszego głosu, nie zatańczy, nie zaśpiewa!
- wyszlochała matka i uciekła do syna, który spał. Była pełna niepoukładanych myśli, które jej bardzo przeszkadzały. Usiadła na skraju
szpitalnego łóżku i zaczęła wpatrywać się w jego twarz. Wiedziała, że
nie będzie już tak jak inni i tylko tyle do niej dochodziło.
Tydzień później Łukasz był już w domu. Cały roztrzęsiony, próbował poukładać sobie swoje plany. Te sprzed wypadku i te nowe. Czuł
się zagubiony, kompletnie nie wiedział co ma zrobić, żeby to odwrócić.
Wszyscy, począwszy od kolegów i przyjaciół, skończywszy na rodzinie, chcieli mu pomóc, jednak nie wiedzieli jak. Byli po prostu bezradni
wobec nieszczęścia, które dotknęło Łukasza, ale i ich.
- Chciałabym mu jakoś pomóc - bezradna mama Łukasza powiedziała do męża.
- I tak dużo dla niego robimy, więcej już nie możemy – odparł ze spokojem w głosie. - Reszta zależy już tylko od niego – dodał i pożegnał
się z żoną, wychodząc do pracy.
Mama zaproponowała synowi wyjście na miasto. Była piękna
pogoda, więc postanowiła to wykorzystać. Szli jak zwykle tą samą
drogą, jednak coś było nie tak. Ta krępująca cisza. Porozumiewali
się, lecz nie słowami. Gdy doszli na deptak, Łukasz zauważył grupę
ludzi, którzy tańczyli, a mama usłyszała muzykę o bardzo wyraźnym
rytmie. Można było powiedzieć wręcz, że muzykę czuło się w powietrzu. Oboje równocześnie postanowili podejść bliżej, żeby móc zobaczyć wszystko z bliska. Stali tak kilka minut i obserwowali bawiących
się ludzi. W tym momencie zdarzyło się coś niezrozumiałego.
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- Łukasz, ty słyszysz muzykę? Z niedowierzaniem spytała syna widząc, że stopą wystukuje rytm. Zapomniała całkiem, że jej syn nic nie
słyszy. Odpowiedział, że nie, lecz czuje muzykę sercem i ciałem. To
właśnie te silne basy. Od tego momentu coś jakby się zmieniło. Oboje byli uśmiechnięci, jak przed wypadkiem, a Łukasz, jakby całkiem
zaakceptował odmianę.
Następnego dnia matka zaprowadziła Łukasza w miejsce, gdzie
nigdy nie był. Wchodząc do budynku, ciężko było się domyślić gdzie
są, lecz odgłosy muzyki mówiły, że to szkoła tańca. Łukasz nie mógł
usłyszeć muzyki, lecz poczuł rytm. Tak samo jak wtedy, gdy był
z mamą na deptaku. Poczuł się jak w swoim żywiole. Po wejściu na
salę nie zastanawiał się, co ma robić, tylko stanął i zaczął tańczyć.
Matka poczuła ulgę, zrozumiała, że pomogła synowi. Nie wiedziała
jak to się dzieje, że nie słyszącm można tańczyć w rytm muzyki. Była
szczęśliwa jak nigdy. Patrzyła i cieszyła się ze szczęścia syna.
Po kilku tygodniach, przy wspólnej kolacji, Łukasz powiedział
rodzicom:
- Dziękuję mamo, że mnie tam zaprowadziłaś. Wiem, że to, co robię jest nienormalne, ale ja to czuję! Czuję ten rytm jak bicie serca.
To wielkie szczęście w nieszczęściu, bo gdyby nie wypadek, pewnie
bym się tam nie znalazł. Teraz taniec jest dla mnie jak powietrze, nie
mogę bez niego żyć. Podczas tych wyznań zapadła cisza, która trwała
jeszcze długo. Wszyscy byli szczęśliwi, zapomnieli już o nieszczęściu, które dotknęło Łukasza.
Zastanawiające jak zamknięcie jednych drzwi, powoduje otwarcie drugich…
Sylwia Bryła
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Podziękowanie
Serdeczne podziękowania kieruję do zacnych jurorów, którzy po
raz kolejny poświęcili swój bezcenny czas na pracę w komisji oceniającej nadesłane prace literackie i plastyczne.
Za trud, serdeczność, bezinteresowną pracę, pragnę w imieniu
własnym i wszystkich uczestników konkursu, nauczycieli i opiekunów złożyć serdeczne podziękowania paniom i panom:
Wiesławie Dobrowolskiej-Łuszczyńskiej i Monice GoebelSzyszko, Adamowi Pankowi i Zbigniewowi Strzyżyńskiemu.
Moje podziękowanie kieruję również do naszych hojnych
darczyńców:
Grzegorza Bednarczyka i Gabrieli Czerniec z Banku Spółdzielczego w Nałęczowie, Tadeusza Adamczyka z Zakładu Chirurgii Oka prof. Zbigniewa Zagórskiego w Nałęczowie, Małgorzaty
Cioć z drukarni Best Print, Izabeli Nowotny z Kawiarni „Jaśminowa”, Marii Pardyki z Restauracji „Stara Apteka” oraz Tadeusza
Durakiewicza.
Współpraca z państwem jest dla mnie od wielu lat źródłem przyjemności i radości. Składam wszystkim państwu wyrazy wdzięczności i szacunku za bezinteresowną pomoc, serce i życzliwość okazywaną przez te wszystkie lata uczestnikom konkursu „Moje inspiracje
muzyczne”.
To dzięki państwu wydanie kolejnego tomu zbioru, jest spełnieniem marzeń wielu uczestników. Jest także, mam nadzieję motorem
napędowym dla tych wszystkich, którzy w XIII edycji nie zdobyli
najwyższych lokat, ale którzy nie potrafią się poddawać i w kolejnej
edycji ponownie podejmą wyzwanie.
Dlatego jesteście państwo tak bardzo nieodzowni. Stanowicie
bardzo ważną część zbioru wariacji z powtórzeniami - wzoru, który
pomoże młodym adeptom sztuki wytyczyć kierunek swojej szczęśliwej przyszłości. Pozwoli im zaplanować i przewidzieć, jak mogą
osiągnąć sukces.
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Postawa państwa jest dla mnie, i jestem przekonana również dla
uczestników konkursu, nieocenioną wskazówką do dalszej pracy oraz
świadectwem, że są ludzie dobrej woli i wielkiego serca, dla których
dobro dziecka jest wartością nadrzędną.
Głęboko wierzę, że okazana przez was siła serc i przyjazna dłoń,
będzie nas wszystkich wspierać w dalszej pracy podejmowanej dla
dobra młodych uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży.
Z nadzieją, że będziecie z nami państwo podczas kolejnej XIV
edycji konkursu
„Muzyczna Fantazja - życia narracja”

z serca dziękuję.
Wioletta Sieczkowska-Kos

67

68

Spis treści

69

70

71

72

Uczestnicy z jurorami XII edycji konkursu

Noemi Kamińska, I Nagroda, Gimnazjum Nałęczów

Joanna Szulc, I Nagroda, ZPSP Warszawa
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Beata Bartnik, wyróżnienie, SP Nałęczów

Dorota Zarucka, I Nagroda, DDK „Bronowice” Lublin
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Emilia Karwowska, wyróżnienie, SSM Bełżyce

Kinga Lewandowska, wyróżnienie, SP Nałęczów

Malwina Głowacka, III Nagroda, SP Nałęczów

Karolina Wnuk, wyróżnienie, SP Nałęczów
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Ekaterina Mironienko, I Nagroda,
SA Telmy/Białoruś

Olesya Olehnovich, wyróżnienie,
SA Telmy/Białoruś
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Ksenia Vishnevskaya,
wyróżnienie, SA Telmy/Białoruś

Marija Gundariewa, wyróżnienie,
SA Telmy/Białoruś

Natalia Mazur, wyróżnienie SP Nałęczów

Natalia Ziółkowska, wyróżnienie, SSM Bełżyce

Bernadetta Żmuda, wyróżnienie, SP Pliszczyn

77

Patrycja Peda, wyróżnienie, SP Nałęczów

Róża Sowińska, III Nagroda, SP Nałęczów

78

Zuzanna Piech, wyróżnienie, SP Nałęczów

Annya Stanislavets, wyróżnienie, SA Telmy/Białoruś

Jakub Wąski, wyróżnienie, SP Łuszczów

Kamila Mucha, wyróżnienie, KSP nr 21 w Lublinie

79

Dominik Morawski, wyróżnienie,
SP Pliszczyn

Olga Petruchik, II Nagroda,
SA Telmy/Białoruś

80

Jagoda Chołody, III Nagroda,
SP Sadurki

Marina Klimuk, wyróżnienie,
SA Telmy/Białoruś

Magdalena Pryszczewska, wyróżnienie, SP Pliszczyn

Małgorzata Naczas, wyróżnienie, SSM Bełżyce

Piotr Warzyszak, wyróżnienie, Gimnazjum Puchaczów

81

Mateusz Ryłowicz, II Nagroda, DDK „Bronowice” Lublin

Monika Mizak, wyróżnienie, SP Drzewce

82

Olga Skuratowicz, wyróżnienie, SA Telmy/Białoruś

Olgierd Sobieraj, wyróżnienie, SP Sadurki

Urszula Mazurek, II Nagroda, KSP nr 21 Lublin

Zuzanna Wojczakowska, I Nagroda, PSM Nałęczów

83

Adrianna Wójcik, wyróżnienie, Gimnazjum Nałęczów

Angelika Sokołowska, II Nagroda, Gimnazjum Pliszczyn
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Damian Ogórek, wyróżnienie, Gimnazjum Pliszczyn

Dominika Rycek, I Nagroda, Gimnazjum Pliszczyn

Joanna Krajnik, wyróżnienie, PSM Brodnica

Ewa Skuza, ZPSP Warszawa
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Laura Gutkowska, III Nagroda, Gimnazjum Nałęczów

Magdalena Adamczyk, III Nagroda,
Gimnazjum Pliszczyn
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Magdalena Adamczyk, wyróżnienie,
Gimnazjum Pliszczyn

Aleksandra Young, III Nagroda, ZPSP Warszawa

Agata Grymuła, I Nagroda, ZPSP Warszawa

Aleksandra Otowska, III Nagroda, ZPSP Warszawa
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Filip Wojciechowski, wyróżnienie,
ZPSP Warszawa

88

Patrycja Wojtkowska, II Nagroda,
ZPSP Warszawa

Natalia Frączkowska, wyróżnienie, ZPSP Warszawa

