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Zatrzymać czas

Dziecko ma w sobie wszystko, co warunkuje skuteczne wychowa-
nie, w szczególności zaś nieustanną aktywność, w której zaangażo-
wana jest cała jego osobowość; jest to aktywność istoty znajdującej 
się w okresie wzrostu, w stałym rozwoju. Zatem naturalne dążenie 
do zdobywania stanowi treść życia dziecka. Naszym zadaniem jest 
pielęgnowanie tej cechy. Musimy rozwijać jego spontaniczne zainte-
resowania, potrzebę działania i tworzenia. 

Roger Cousinet

Sokrates - grecki filozof, uważany za największego obok Platona 
i Arystotelesa myśliciela starożytności, tak pisał o wychowaniu:

Wychowanie przez muzykę jest najznakomitsze, bowiem rytm  
i harmonia najgłębiej wnikają w duszę wzbudzając wykształcenie w 
niej odwagi i przyzwoitości. Wykształcenie muzyczne uchodzi za śro-
dek wychowawczy potężniejszy od innych.

Zwolennik intelektualizmu etycznego uznawał, że prawdziwa 
wiedza o tym, co słuszne i sprawiedliwe, zawsze prowadzi do cnoty, 
która jest warunkiem dobra i szczęścia. 

Do dnia dzisiejszego wielcy, acz skromni tego świata, mają od-
wagę powtarzać za Sokratesem: „Wiem, że nic nie wiem”. A prze-
cież wyrocznia w Delfach ogłosiła go, najmądrzejszym człowiekiem 
świata. I choć od jego śmierci (zm. w 399 p.n.e. w Atenach) minęło 
tyle wieków, współczesna nauka prawdę tę ugruntowuje, potwier-
dzając faktami naukowymi, że nauka muzyki wspaniale wpływa na 
wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka. Nauka 
muzyki zmniejsza poziom agresji, pomaga rozwiązywać problemy 
wychowawcze, uczy dyscypliny i porządkuje organizację pracy. We-
dług współczesnej nauki, by muzyka mogła spełnić swoje funkcje, 
każde dziecko – niezależnie od poziomu jego predyspozycji – powin-
no uczyć się muzyki od najmłodszych lat.
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Warto więc, drodzy Rodzice zrobić przerwę, dać sobie czas 
na weryfikację swoich zobowiązań wobec naszych polskich 
„skarbów” i zastanowić się, jakich rzeczy chciałbyś nauczyć 
swoje dzieci, żeby dobrze radziło sobie w szkole, w życiu i wśród 
ludzi? Co powinieneś zrobić, by zapewnić swojemu dziecku 
szczęśliwą i kreatywną przyszłość? 

Czas i walka z czasem trwa, a tymczasem pociąg życia pędzi  
i zmierza do kolejnego przystanku młodych ludzi. Warto więc zasta-
nowić się nad dowodami naukowców, że ucząc dzieci muzyki da-
jesz im do ręki oręż takich wartości, jak: pewność siebie, ambicja, 
pomysłowość, empatia, komunikatywność, umiejętność współpracy 
w grupie, umiejętność koncentracji, dobra pamięć, potrzeba ładu  
i porządku, samodzielność, spostrzegawczość, a nade wszystko entu-
zjazm i umiejętność cieszenia się życiem. 

I o tym właśnie piszą uczestnicy konkursu. Ich prace to ekspre-
sja, radość i szczęście. Jestem przekonana, że nie ma wśród nich 
fanów zdobywania kolejnych poziomów ogłupiających gier kompu-
terowych. Uczestnicy tego konkursu to młodzi, wrażliwi, z bogatą 
wyobraźnią i myślący ludzie. Dzięki nim my organizatorzy i jurorzy 
jesteśmy wzruszeni i pełni wiary w prawo Fermata, głoszące, że: pro-
mień świetlny poruszający się (w dowolnym ośrodku) od punktu A do 
punktu B przebywa zawsze lokalnie minimalną drogę optyczną, czyli 
taką, na której przebycie potrzeba czasu najkrótszego*. 

Dla mnie tym promieniem jesteście wy twórczo i wielokierun-
kowo poszukujący swojego życiowego celu. Jestem przekonana, że 
wszyscy uczestnicy naszego konkursu z pewnością będą potrzebo-
wali najkrótszego czasu na odebranie nagrody za ogromny wysiłek 
włożony w edukację muzyczną i artystyczną. Ta nagroda to satysfak-
cja i radość z muzyki oraz sztuki jej uprawiania. To także nagroda dla 
opiekunów, wychowawców i nauczycieli. 

Dziś jeszcze potrzebujecie wsparcia, wzmacniania i pielęgnacji 
fascynacji muzycznych. Ale już dziś słychać w was rytm i harmonię. 

* zasada wariacyjna w fizyce, sformułowana w 1662 przez Pierre’a de Fermata.
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W tegorocznych pracach Każda nuta jest rozmową, wielobarwna, ko-
lorowa, tu ekspresji są witraże, tu Muzyka syci i dodaje smaku, Nie 
dzieli, lecz łączy, tu jest pasja, język świata, tu Muzyka to wiosenny 
poranek, to radość, gniew, śmiech i płacz; ale niech budzi… co ranek 
wiosenna radość. Więc nawet jeżeli nie zostaną wielkimi muzyka-
mi, to korzystać będą z dobrodziejstw edukacji muzycznej, odważnie  
i przyzwoicie. Bo czego jak czego, ale odwagi odmówić im nie moż-
na. Życzę wszystkim uczestnikom tej i kolejnej edycji, by otaczali 
się tylko światem „Muzykolandii”, a „Złolandia” tego świata niech 
przestawi się na inne tory i omija Was szerokim łukiem.

Wszystkim laureatom, uczestnikom oraz waszym opiekunom  
i dyrektorom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w te-
gorocznej edycji konkursu. Na kolejną edycję zapraszam wszystkich 
chętnych do wielkiej improwizacji. 

Temat XVII edycji: 
„Improwizacja nieokiełznana – dźwiękiem, słowem, 

pędzlem uprawiana”

Wioletta Sieczkowska-Kos
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Komunikat Jury 

 

Jury podczas oceny prac: dr hab. A. Panek, dr. B. Niścior, mgr Z. Strzyżyński, 
mgr inż. W. Sieczkowska-Kos, fot.: mgr A. Kos

W XVI edycji konkursu „Moje inspiracje muzyczne” jury oce-
niało 336 prac plastycznych, 46 prac literackich oraz 81 uczestników 
kategorii instrumentalnej - łącznie w konkursie wzięło udział 463 
uczestników z 47 szkół, przygotowanych przez 58 nauczycieli z Pol-
ski, Białorusi, Ukrainy i Rosji. 

Jury w składzie:
I. Kategoria – plastyka 

dr hab. Adam Panek – artysta grafik, wykładowca Wydziału Ar-
tystycznego UMCS w Lublinie – przewodniczący komisji w katego-
rii plastyka,

dr Barbara Niścior – artysta malarz, adiunkt jednostki Zakładu 
Edukacji Plastycznej UMCS w Lublinie – członek jury, 

mgr Zbigniew Strzyżyński – artysta plastyk, nauczyciel Liceum 
Plastycznego im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie – członek 
jury. 
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W kategorii – plastyka uczestnicy konkursu mogli uzyskać 
maksymalna ilość punktów – 18, w skali 1-6, tj. 18 pkt. – I nagroda; 
17-16 pkt. – II nagroda, 15 pkt. – III nagroda, 14-11 pkt. – wyróżnienie.

II. Kategoria – literatura 
mgr Wiesława Dobrowolska-Łuszczyńska – przewodnicząca
mgr Marta Kajka – członek jury
mgr Monika Goebel-Szyszko – członek jury
mgr inż. Wioletta Sieczkowska-Kos – członek jury
Uczestnicy w kategorii – literatura mogli uzyskać maksymalna 

ilość punktów 24 – w skali 1-6, tj.: 21-24 pkt. – I nagroda, 20 pkt. – II 
nagroda, 19 pkt. – III nagroda, 16-18 pkt. wyróżnienie.

III. Kategoria - instrumentaliści
prof. Liliana Batirjewa Grigorjewna – przewodnicząca 
dr Mirosław Grusiewicz – członek jury
mgr Anna Kos – członek jury 
mgr Ilona Drozd – członek jury
mgr Lidia Treszczotka – członek jury 
Uczestnicy konkursu jury oceniało wg. punktacji: 25-23 pkt. 

– I nagroda, 22-21 pkt. – II nagroda, 20 pkt. – III nagroda, 19 pkt. 
– wyróżnienie.

Jury oceniało nadesłane prace pod względem zgodności  
z regulaminem, pomysłowości i artystycznego wyrazu. 

 
Kategoria – plastyka 

Grupa I

II nagroda 
Przemysław Chabros – 9 l., Szkoła Podstawowa im. S. Że-

romskiego w Nałęczowie, op. Marta Wójcik, dyr. Anna Szczęsna
Zuzanna Chruścicka – 7 l., Szkoła Podstawowa im. S. 

Żeromskiego w Nałęczowie, op. Joanna Mazurek, dyr. Anna 
Szczęsna
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III nagroda 
Dominik Oleksak – 7 l., Szkoła Podstawowa im. S. Żerom-

skiego w Nałęczowie, op. Zofia Grzywacz- Piotrowska, dyr. Anna 
Szczęsna

Wyróżnienia:
Aleksandra Skoczylas – 7 l. Szkoła Podstawowa im. S. Że-

romskiego w Nałęczowie, op. Zofia Grzywacz –Piotrowska, dyr. 
Anna Szczęsna 

Amelia Czerniec – 8 l., Szkoła Podstawowa im. S. Żerom-
skiego w Nałęczowie, op. Ewa Gajkoś, dyr. Anna Szczęsna

Agnieszka Wrona – 9 l., Szkoła Podstawowa im. J. i K. Bog-
danowiczów w Nadrybiu, op. Grażyna Chilimoniuk, dyr. Maria 
Paryła

Bartosz Wąsik – 7 l., Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskie-
go w Nałęczowie, op. Zofia Grzywacz-Piotrowska, dyr. Anna 
Szczęsna

Deborah Basso – 10 l., Szkoła Podstawowa im. R. Kołacz-
kowskiej w Pliszczynie, op. Agnieszka Kosińska, dyr. Elżbieta 
Purc 

Franciszek Góra 7 l., Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskie-
go w Nałęczowie, op. Anna Chołody, dyr. Anna Szczęsna

Jakub Mazur – 9 l., Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego 
w Nałęczowie, op. Marta Wójcik, dyr. Anna Szczęsna

Kamil Żeleźniak – 7 l., Szkoła Podstawowa im. S. Żerom-
skiego w Nałęczowie, op. Joanna Mazurek, dyr. Anna Szczęsna

Kajetan Głowacki – 9 l. Prywatna Szkoła Muzyczna I st. im. 
I. J. Paderewskiego w Nałęczowie 

Klaudia Ponikiewska – 10 l., Szkoła Podstawowa im. R. Ko-
łaczkowskiej w Pliszczynie, op. Agnieszka Kosińska, dyr. Elżbie-
ta Purc

Joanna Magier – 10 l., Zespół Szkół Muzycznych I st. im. G. 
Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu, op. Karolina Juwa, dyr. Leszek 
Kaufman
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Julia Marek – 8 l., Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego 
w Nałęczowie, op. Ewa Gajkoś, dyr. Anna Szczęsna

Małgorzata Zgierska – 10 l., Szkoła Podstawowa im. R. Ko-
łaczkowskiej w Pliszczynie, op. Agnieszka Kosińska, dyr. Elż-
bieta Purc

Zuzanna Bielak – 9 l., Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w 
Biłgoraju, op. Danuta Grasza, dyr. Anna Rabiej

Weronika Baryła – 9 l., Szkoła Podstawowa im. J. i K. Bog-
danowiczów w Nadrybiu, op. Grażyna Chilimoniuk, dyr. Maria 
Paryła

Grupa II

I nagroda 
Marta Bocheńska – 12 l., Szkoła Muzyczna I st. im. G. Ba-

cewicz w Gdańsku-Wrzeszczu, op. Karolina Juwa, dyr. Leszek 
Kaufman 

Malwina Głowacka – 11 l. PSM I st. im. I. J. Paderewskiego 
w Nałęczowie 

II nagroda
Agata Kruc – 12 l., Szczecin, praca indywidualna

III nagroda 
Agata Bernadowska – 12 l., Gdańsk-Wrzeszcz, praca 

indywidualna

Wyróżnienia:
Agata Chryć – 11 l., Szkoła Podstawowa im. J. i K. Bogda-

nowiczów w Nadrybiu, op. Hanna Tołubińska, dyr. Maria Paryła 
Aleksandra Albińska – 12 l. –Szkoła Podstawowa im. J. i K. 

Bogdanowiczów w Nadrybiu, op. Agnieszka Gołębiowska, dyr. 
Maria Paryła
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Alicja Szczerbetka – 12 l., Prywatna Szkoła Muzyczna I st. im. 
I.J. Paderewskiego w Nałęczowie, op. Magdalena Wiciejewska

Alicja Wawryn – 12 l., Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-
-Wrzeszczu, op. Karolina Juwa, dyr. L. Kaufman

Karolina Wójcik – 11 l., Szkoła Podstawowa im. J. i K. Bog-
danowiczów w Nadrybiu, op. Agnieszka Gołębiowska, dyr. Maria 
Paryła

Mateusz Drżał – 12 l., Szkoła Podstawowa im. R. Kołaczkow-
skiej w Pliszczynie, op. Agnieszka Kosińska, dyr. Elżbieta Purc

Nel Kuźma – 12 l., Prywatna Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Pa-
derewskiego Nałęczów, op. Magdalena Wiciejewska

Grupa III

I nagroda
Honorata Wargulak – 14 l., Gimnazjum im. płk. W. Kołacz-

kowskiego w Pliszczynie, op. Agnieszka Kosińska, dyr. Anna 
Krzyżanowska

II nagroda 
Kinga Lewandowska – kl. II, Gimnazjum im. E. M. Andriollego 

w Nałęczowie, op. Grzegorz Wójcik, dyr. Urszula Stefanyszyn

III nagroda 
Jakub Frączek – kl. I, Gimnazjum im. E. M. Andriollego w Na-

łęczowie, op. Grzegorz Wójcik, dyr. Urszula Stefanyszyn 
Julia Pecio – kl. II, Gimnazjum im. E. M. Andriollego w Nałę-

czowie; op. Grzegorz Wójcik, dyr. Urszula Stefanyszyn
Karolina Dmuchowska – Gimnazjum im. płk. W. Kołacz-

kowskiego w Pliszczynie, op. Agnieszka Kosińska, dyr. Anna 
Krzyżanowska

Wyróżnienia
Agnieszka Nowak – kl. II Prywatna Szkoła Muzyczna im. I. J. 

Paderewskiego w Nałęczowie, 
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Aleksandra Kulesza – kl. III, Gimnazjum nr 33 w Gdańsku, op. 
Iwona Wranc-Iskierko, dyr. Marzena Majerowska

Karolina Natalia Mirosław vel Matysiak – Gimnazjum nr 19 
im. J. Czechowicza w Lublinie, op. Ewa Grodecka, dyr. Elżbieta 
Bolibok 

Martyna Kochoń – 14 l., Gimnazjum im. płk. W. Kołaczkowskie-
go w Pliszczynie, op. Agnieszka Kosińska, dyr. Anna Krzyżanowska 

Zuzanna Szuba – kl. II, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła 
Muzyczna II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach, op. Renata 
Krzyżak, dyr. Bernadeta Stańczyk

Grupa V

I nagroda
Maria Kudyniuk - 14 l., Duch muzyki, Szkoła Artystyczna w 

Telmach/Białoruś, op. Aleksander Ułybin, dyr. Swietłana Wasiljewna 

II nagroda 
Gabriela Piwar - kl. II, Koncert fortepianowy dla mojego mia-

sta, Zespół Szkół Plastycznych im. W. Hasiora w Koszalinie, op. Ewa 
Miśkiewicz-Żebrowska, dyr. Marzena Jermak

III nagroda 
Jakub Kazimierczak – kl. III Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk 

Pięknych w Łodzi, Taniec arabski, op. Paweł Nowakowski, dyr. 
Marcin Walicki

Tatiana Kierkosz – kl. I, Zespół Szkół Plastycznych im. W. Ha-
siora w Koszalinie, op. Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, dyr. Marzena 
Jermak

Wyróżnienia 
Adrianna Kusielczuk – kl. III Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk 

Pięknych w Łodzi, Taniec arabski, op. Paweł Nowakowski, dyr. 
Marcin Walicki



12

Aleksandra Maniszewska kl. III, Liceum Plastyczne w Łodzi, 
Taniec arabski, op. Karolina Piela, dyr. Marcin Walicki

Anna Mikina – kl. III Liceum Plastyczne w Łodzi, Pas de deux, 
op. Karolina Piela, dyr. Marcin Walicki

Antonii Yatsevich – 14 l., Telmska Dziecięca Szkoła Artystycz-
na/Białoruś, op. Anna Ułybin, dyr. Swietłana Wasiljewna

Iwan Pantolin – 13 l., Szkoła Artystyczna w Brześiu /Białoruś/, 
op. Aleksander Ułybin, dyr. Swietłana Wasiljewna

Maciej Rosiński – kl. III Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięk-
nych w Łodzi, Taniec arabski, op. mgr Paweł Nowakowski, dyr. 
Marcin Walicki 

Marta Książek – kl. III, Liceum Plastyczne w Łodzi, Taniec 
wieszczki, op. Karolina Piela, dyr. Marcin Walicki

Wiktoria Tokun – 12 l., Telmska Dziecięca Szkoła Artystyczna/
Białoruś, op. Anna Ułybin, dyr. Swietłana Wasiljewna 

Kategoria – instrumentaliści
Grupa I

I nagroda 
Angelika Słowik – II kl. fortepianu Anny Szajer, ze Szkoły Mu-

zycznej I st. w Tuchowie – 23 pkt.
a) Izaak Berkowicz – Etiuda a-moll
b) Eugenie Rocherolle – Le salon de musique
Małgorzata Kubów – kl. I skrzypiec pod kier. Janusza Gajowni-

ka, Państwowa Szkoła Muzyczna Głubczyce, akomp. Agnieszka Ja-
gla-Kubów – 19 pkt. Ferdinand Kuchel – Concertino D-dur w stylu 
Vivaldiego, op. 15, cz. I

II nagroda 
Karolina Starzyk – kl. II fortepianu pod kier. Joanny Łukasik, 

Szkoła Muzyczna I st. w Tuchowie – 21 pkt.
a) Domenico Zipoli – Versi I
b) Wilibard Gluck – Opuszczony balowy pokój
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c) Christoph Willibald Gluck – Seascape

III nagroda 
Agnieszka Małecka – kl. I fortepianu pod kier. Grażyny Hesko-

-Kołodzińskiej, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Bronisława 
Rutkowskiego w Krakowie – 20 pkt

a) Albert Loeschhorn – Etiuda e-moll, op. 65 nr 42
b) Glover Stewart – Obóz cygański a-moll
c) William Gillock – Sarabanda a-moll
d) William Gillock – Złote rybki
Oliwia Podraza – kl. II fortepianu pod kier. Joanny Łukasik, 

Szkoła Muzyczna I st. w Tuchowie – 20 pkt. 
a) Domenico Zipoli –Versi II
b) Me Reind – Nokturn
c) Dymitr Arakisawili – Gruzińska Lesginka

Wyróżnienia 
Aleksandra Łabądź – kl. II fortepianu pod kier. Anna Szajer – 

Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tar-
nowie – 19 pkt.

a) Georg Mathias Moon – Menuet 
b) Janina Garścia – Zimowy ogród z sikorką
Artur Cich – II kl. fortepianu pod kier. Anny Szajer, Szkoła Mu-

zyczna I st. w Tuchowie – 19 pkt.
a) Taida Wiśniewska – Oberek
b) Janina Garścia – Zimowy ogród z sikorką

II grupa

I nagroda 
Helena Król – kl. IV fortepianu pod kier. Magdaleny Boniec-

kiej, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Nowowiejskiego  
w Gdańsku – 23 pkt.

a) Jan Sebastian Bach – Inwencja dwugłosowa a-moll
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b) Janina Garścią – Zimowy ogród z sikorką
c) Wojciech Kilar – Preludium I ze zbioru Trzy preludia

II nagroda 
Marta Kubów – III kl. skrzypiec pod kier. Janusza Gajowika, 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Głubczycach, akomp. Agniesz-
ka Jagla-Kubów – 21 pkt.

a) Antonio Vivaldii – Koncert g-moll op. 9, RV 334, cz. III 
b) Henryk Wieniawski – Souvenir de Poznań op. 3 nr. 1

Wyróżnienie 
Juliusz Łukasik – kl. III fortepianu pod kier. Barbary Taraszki, 

Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tar-
nowie – 19 pkt.

a) Jan Sebastian Bach – Inwencja dwugłosowa C-dur
b) Samuel Majkapar – Burzliwy potok
c) Bill Filc – Wzór
Maria Szeweluk – III kl. skrzypce pod kier. Urszuli Wolfard-By-

lińskiej, Szkoła Muzyczna im. W. Kilara w Siemiatyczach, akomp. 
Olena Ilnytska – 19 pkt.

a) Giovanni Battista Martini – Gawot
b) Ewa Iwan – Corcertino cz. I i II

III grupa 

I nagroda 
Aleksandra Tadel – kl. VI fortepianu pod kier. Anny Szajer, Ze-

spół Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie – 23 pkt.
a) Jerzy Fryderyk Haendel – Preludio ed Allegro nr 9
b) Johan Haydn – Sonata 
c) Jean Sibelius – Caprice op. 24 nr 3
d) Francis Poulenc – XV Improvisation Hommage a Edit Piaf 
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I nagroda 
Jan Łukasik – kl. V perkusji pod kier. Jana Krawczyka, Zespół 

Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie, akomp. Jo-
anna Łukasik – 23 pkt 

a) Waldyr Azevedo – Amorada
b) Nibojs`a Jovan Z`ivkovic` – Der Kalif Storch

II nagroda 
Romaniuk Zlata Igorivna – V kl. fortepianu pod kier. Iriny Go-

roch, Dziecięca Szkoła Muzyczna nr 2 w Brześciu/ Białoruś – 22 pkt
a) Johan Haydn – Sonata D-dur cz. I
b) Claude Debussy – Arabeska nr 1 E-dur
c) Valentin Karetnikov – Jesień z cyklu Pory roku

II Nagroda 
Renata Suprun – domra pod kier. Tatiany Nużdiny, Dziecięca 

Szkoła Muzyczna nr 1 w Brześciu/Białoruś – 21 pkt
a) Rosyjska pieśń narodowa w oprac. J. Dawidowicza – W dół po 

rzece
b) A. Bezensow – Porzucony dom 

II nagroda 
Zuzanna Lenkiewicz – kl. IV saksofonu pod kier. Jacka Olejni-

czaka, Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. im. W. Lutosławskiego  
w Wołominie – 21 pkt. 

a) Perto Iturralde – Suita grecka 

Wyróżnienie
Aljona Strapko Aleksandrowna – kl. IV domra, pod kier. Iri-

ny Dawidenko Bolesławownej Gimnazjum nr 4 w Brześciu/Białoruś, 
akomp. Kuźmin Jurij Anatoljewicz – 19 pkt.

a) Biełoruska melodia ludowa Czy-czy w opr. A. Bjezanswa
b) W. Gorodowskaja – Pamięć Jesienina
c) Benedetto Marczello – Scersando
d) Igor Ołownikow – Romans
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ZESPOŁY 

I nagroda 
Chór „Kant” – pod kier. Swjetłany Borysjuk, Dziecięca Szkoła 

Muzyczna nr 1 w Brześciu/Białoruś – 25 pkt.
a) Piotr Janczak – De profundis clamavi
b) Szczedrik – Ukraińska pieść ludowa 
c) Czerwone jabłuszko – polska piosenka ludowa 
d) Szła dzieweczka do laseczka – polska piosenka ludowa

II nagroda 
Trio Fantazja – pod kierunkiem Natalii Tereszczenki, akomp. 

Marina Kułow, Dziecięca Szkoła Muzyczna nr 1 w Brześciu/Białoruś 
– 21 pkt za utwór Sekret Garden

a) R. Łofland – Sekret Garden
b) E. Rybkin – Boogie-woogie

III nagroda 
Trio Skrzypcowe – pod kierunkiem Macieja Gawryszczuka, 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Szymanowskiego  
we Wrocławiu – 20 pkt

a) Józef Bloch – Łatwe tria op. 34 nr IV i VI

Wyróżnienia
Duet MalAga – Malwina Głowacka i Agnieszka Nowak pod kier. 

Anny Kos, Prywatna Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego Jana Pade-
rewskiego w Nałęczowie – 19 pkt.

a) Alan Haughton – Swing’s the thing 
b) Roderick Williams – Boogie-woogie-hoogie  
c) Jan Sebastian Bach – Peasant cantata
d) Poldini Ede – Clown – Bohóc
Duet SYLWIGA: Sylwia Skibińska – 13 l. – marimba i Iga Ba-

bicz – flet, pod kier. Małgorzaty Tkaczyk i Piotra Wróblewskiego, 
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ignacego Jana Paderew-
skiego w Chełmie – 19 pkt.
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a) Georg Fridrich Handel – Allemande  
b) Georg Fridrich Handel – Gigue
c) Colin Cowles – Tortoise – Shell tango
Modern Trio (Maciej Uchacz – 12 l.; Michał Majeran – 12 l.; Ja-

kub Sporek – 12 l.) pod kier. Haliny Waszkiewicz-Rosiek, Społeczna 
Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Tymbarku – 19 pkt.

a) Jerome Wolters – Cuantanamera
b) Angel Villoldo Argrgt. Pascal Berthon – El Chocolo
c) 18th Century (Anonymus) Arr. Bernard Dewagtere – The hous 

off the Risingsun
d) George Gershwin – Summertime 

Goście konkursu:
Tałsjana Glyserafina – uczennica III kl. fortepianu prof. L. Bati-

rowej – Koledź Brześć
a) Siergiej Rachmaninow – Preludium Es-dur 
Zespół „Wiaczorki” pod kier. Aleksandra Budźki, akomp.  

A. Budźko, uczniowie z Dziecięcej Szkoły Muzycznej nr 1 w Brze-
ściu/ Białoruś oraz uczniowie białoruskiego Kolegu w składzie: 
Aliaksandra Sakovich – cymbały, Aliaksej Halauko – perkusja, Yau-
heni Nikanovich – gitara basowa, Yauheniya Pashkovich – domra alt

a) Aleksandr Budźko – Mig
b) Astor Piazolla – Liber tango

Kategoria – Literatura
Grupa I 

I nagroda  
Iza Marzec – 8 l. z Prywatnej Szkoły Muzycznej I st. im. Igna-

cego Jana Paderewskiego w Nałęczowie, za wiersz: Fermata, op. 
A. Kos – 21 pkt.
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II nagroda 
Aleksandra Owczarczak – 10 l. ze Szkoły Podstawowej im. 

Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie za tekst: Do radości, op. 
Agnieszka Kosińska

Dziedzina – poezja

Grupa II 

I nagroda 
Maja Jarzyna – 11 l. z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły 

Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Katowicach, za wiersz Serce 
jak fermata, op. Aleksandra Franke – 21 pkt.

Aleksandra Scharner – 12 l. ze Szkoły Muzycznej I st. im. Gra-
żyny Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu, za wiersz Koncert natury, 
op. Karolina Juwa – 21 pkr.

Dagmara Pobocha – 11 l. z Państwowej Ogólnokształcącej Szko-
ły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Katowicach za wiersz 
Wiosenny koncert, op. Aleksandra Franke – 21 pkt.

II nagroda 
Dorota Węgrzyn – 12 l. z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły 

Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Katowicach za wiersz Ła-
godne dźwięki, op. Aleksandra Franke – 20 pkt.

Emilia Goral – 11 l. ze Szkoły Podstawowej im. Jana i Kazimie-
rza Bogdanowiczów w Nadrybiu za wiersz Magiczna muzyka, op. 
Hanna Tołubińska – 20 pkt.

III nagroda 
Natalia Różyc – 11 l. ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Że-

romskiego w Nałęczowie za wiersz Życie – moja muzyka, op. Sylwia 
Krysa – 19 pkt. 
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Wyróżnienie
Natalia Zielińska – 11 l. ze Szkoły Podstawowej im. Róży Ko-

łaczkowskiej w Pliszczynie za wiersz Nie zważaj na innych i idź 
przed siebie, op. Agnieszka Kosińska – 16 pkt.

Dziedzina – proza

Wyróżnienia
Gabriela Śnieżek – 12 l. z Zespołu Szkół Muzycznych im. 

Ignacego Jana Paderewskiego w Krośnie za tekst Magia muzyki, op. 
Ewa Gorczyca-Kwilosz – 16 pkt.

Nikola Horzępa – 11 l. ze Szkoły Podstawowej im. Jana  
i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu za tekst Skrzypaczka, op. 
Hanna Tołubińska – 16 pkt.

Dziedzina – poezja

Grupa III 

I nagroda
Lea Olszewska – z Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza  

w Lublinie za wiersz Bez tytułu, op. Ewa Grodecka – 21 pkt.
Tomasz Kudła – z Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza  

w Lublinie za wiersz Skarga, op. Ewa Grodecka – 22 pkt

II nagroda 
Katarzyna Koziej – z Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza 

w Lublinie za wiersz Pieśń, op. Ewa Grodecka – 20 pkt.
Patrycja Mazurkiewicz – z Gimnazjum nr 19 im. Józefa 

Czechowicza w Lublinie za wiersz Muzyka, to ja, op. Ewa Grodecka 
– 20 pkt
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Wyróżnienie
Zuzanna Laskowska – z Zespołu Szkół Plastycznych w Ka-

towicach za wiersz Szukając przyjaźni, op. Renata Krzyżak, dyr. 
Edward Josefowski – 17 pkt.

Dziedzina – proza

I nagroda 
Lidia Bakun – z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych  

im. Wojciecha Kilara w Katowicach za tekst Czas dokończyć utwór, 
op. Agnieszka Suchecka – 22 pkt

Magdalena Pryszczewska – z Gimnazjum im. płk. Wojciecha 
Kołaczkowskiego w Pliszczynie, za tekst …Te łzy nie oznaczają ko-
lejnej porażki, oznaczają wygraną, op. Agnieszka Kosińska – 23 pkt.

II nagroda
Aleksandra Pyra – z Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza 

w Lublinie za tekst Przymknij oczy i posłuchaj, op. Ewa Grodecka 
– 20 pkt.

Karolina Bałaban – z Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza 
w Lublinie za tekst Zerwana struna, op. Ewa Grodecka – 20 pkt.

Zofia Kukawska – z Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza 
w Lublinie za tekst Bo sztuką jest rozmawiać, op. Ewa Grodecka – 20 
pkt.

Wyróżnienie
Gabriela Bożym – z Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza 

w Lublinie za tekst Zatrzymać czas, op. Ewa Grodecka – 16 pkt.
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Dziedzina – poezja 

Grupa IV 

I nagroda 
Joanna Sokołowska – z Zespołu Państwowych Szkół Muzycz-

nych im. Wojciecha Kilara w Katowicach za wiersz Muzyka, op. Re-
nata Krzyżak – 22 pkt.

Krzysztof Łowiec – z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 
im. Wojciecha Kilara w Katowicach za wiersz Viva la musica, op. 
Renata Krzyżak – 22 pkt.

II nagroda 
Adam Nowak – z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. 

Wojciecha Kilara w Katowicach za wiersz Muzyka, op. Renata Krzy-
żak – 20 pkt.

III nagroda 
Paulina Zdancewicz – z Zespołu Państwowych Szkół Muzycz-

nych im. Wojciecha Kilara w Katowicach za wiersz Zapach inspira-
cji, op. Renata Krzyżak – 19 pkt.

Wyróżnienia
Ada Orlikowska – z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 

im. Wojciecha Kilara w Katowicach za wiersz Trębacz, op. Renata 
Krzyżak – 18 pkt.

Jakub Stachura – z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 
im. Wojciecha Kilara w Katowicach za wiersz Чac, op. Renata Krzy-
żak – 16 pkt.

Michał Kisiel – z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. 
Wojciecha Kilara w Katowicach za wiersz Dźwięki ciszy, op. Renata 
Krzyżak – 16 pkt.

Paulina Dudek – z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 
im. Wojciecha Kilara w Katowicach za wiersz Mały Jasio, op. Rena-
ta Krzyżak – 22 pkt. 



22

Weronika Kraśniewska – z Zespołu Państwowych Szkół Mu-
zycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach za wiersz Tango życia, 
op. Renata Krzyżak – 18 pkt.

Dziedzina – proza

I nagroda 
Sara Wienczek – z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 

im. Wojciecha Kilara w Katowicach za tekst Przerwana pieśń, op. 
Renata Krzyżak – 23 pkt.

II nagroda 
Natalia Uthke – z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. 

Wojciecha Kilara w Katowicach za tekst Rytm dnia, muzyka życia, 
op. Renata Krzyżak – 20 pkt.

Wykaz szkół, nauczycieli i dyrektorów

1.  Dziecięca Szkoła Artystyczna w Telmach /obw. Brzeski/ Białoruś, 
op. Anna Ułybin, Aleksander Ułybin, dyr. Swietłana Wasiljewa,

2.  Dziecięca Szkoła Muzyczna nr 2 w Brześciu, op. Irina Goroch, 
dyr. D. G. Ronski,

3.  Dziecięca Szkoła Muzyczna nr 1 w Brześciu, op. Aleksander 
Budko, Natalia Tereszczenko, Marina Kułow, Tatiana Nużdina, 
dyr. Aleksander Sołonienko,

4.  Dziecięca Szkoła Muzyczna nr 98 w Moskwie, op. Ludmiła 
Strapko, dyr. Szeremietiew Swjetłana Nikołajewna,

5.  Dziecięca Szkoła Muzyczna w mieście Połanne, reg. Chmelnicki/
Ukraina, op. Iryna Kryzhanovska,

6.  Gimnazjum im. Elwiro Michała Andriollego w Nałęczowie, op. 
Grzegorz Wójcik, dyr. Urszula Stefanyszyn,
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7.  Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Karczmiskach – Alicja 
Sadowska, dyr., Piotr Długosz,

8.  Gimnazjum nr 33 w Gdańsku, op. Iwona Wranc-Iskierko, dyr. 
Marzena Majorowska,

9.  Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, op. Ewa 
Grodecka, dyr. Elżbieta Bolibok,

10. Gimazjum im. płk. Wojciecha Kołaczkowskiego w Pliszczynie, 
op. Agnieszka Kosińska, dyr. Anna Krzyżanowska,

11. Gimnazjum nr 4 w Brześciu/ Białoruś, op. Żwotowska Jekatierina 
Władimirowna, dyr. Strapko Ludmiła Antoljewna,

12. Liceum Plastyczne im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi, op. Ka-
rolina Piela,

13. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Nowo-
wiejskiego w Gdańsku, op. Magdalena Boniecka, dyr. Aleksandra 
Wilde,

14. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych im. Tadeusza Makow-
skiego w Łodzi – op. Paweł Nowakowski, dyr. Marcin Walicki, 

15. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szyma-
nowskiego we Wrocławiu, op. Maciej Gawryszczuk, Kamil Gra-
bowski, dyr. Zbigniew Łuc,

16. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ignacego Pa-
derewskiego w Krośnie, op. Beata Zep, Ewa Gorczyca-Kwilosz, 
dyr. Bogusław Jaskółka,

17. Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ka-
rola Szymanowskiego w Katowicach, op. Renata Krzyżak, dyr. 
Bernadeta Stańczyk,

18. Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. Wojciecha 
Kilara w Katowicach, op. Agnieszka Suchecka, dyr. Bernadeta 
Stańczyk,

19. Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. Stanisła-
wa Moniuszki w Katowicach, op. Aleksandra Franke, dyr. Alicja 
Ostrowska-Dorf,
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20. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Biłgoraju – op. Danuta Gra-
sza, dyr. Anna Rabiej,

21. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ignacego Jana Pade-
rewskiego w Chełmie, op. Małgorzta Tkaczyk, Piotr Wróblewski, 
dyr. Andrzej Wojtaszek,

22. Państwowa Szkoła Muzyczna II st. w Gdańsku – praca 
indywidualna

23. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ignacego Jana Pade-
rewskiego w Głubczycach, op. Janusz Gajownik, Agnieszka Ja-
gla-Kubów, dyr. Adam Kopyto, 

24. Prywatna Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego  
w Nałęczowie; op. Anna Kos, Magdalena Wiciejewska, Adam 
Kołtyś, dyr. Wioletta Sieczkowska-Kos, 

25. Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. im. Witolda Lutosławskiego  
w Wołominie, op. Jacek Olejniczak, Anna Kos, dyr. Paweł Rozbicki,

26. Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Tymbarku, op. 
Monika Płachta, prof. Halina Waszkiewicz-Rosiek, dyr. prof. H. 
Waszkiewicz-Rosiek,

27. Szkoła Muzyczna I st. w Grudziądzu – praca indywidualna, 
28. Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego w Lublinie, 

op. Maria Ziarkowska, 
29. Szkoła Muzyczna I st. im. Grażyny Bacewicz w Gdańsku-Wrzesz-

czu, op. Karolina Juwa, dyr. Leszek Kaufman,
30. Szkoła Muzyczna I st. w Tuchowie, op. Anna Szajer, Joanna Łu-

kasik, dyr. Jan Gładysz,
31. Szkoła Muzyczna I st. im. Wojciecha Kilara w Siemiatyczach – 

op. Urszula Wolfard-Bylińska, dyr. Agnieszka Anna Sitarska,
32. Szkoła Muzyczna I i II st. w Krakowie, op. Grażyna Hesko-Koło-

dzińska, dyr. Marta Nowaczyk-Łapińska,
33. Szkoła Podstawowa w Łęcznej – praca indywidualna,
34. Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów  
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w Nadrybiu, op. Hanna Tałubińska; Grażyna Chilimoniuk, dyr. 
Maria Paryła,

35. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, 
op. Anna Chołody, Ewa Gajkoś, Joanna Mazurek, Sulwia Krysa, 
Marta Wójcik, Zofia Grzywacz-Piotrowska, dyr. Anna Szczęsna,

36. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu, 
37. Szkoła Podstawowa w Pieniawie – praca indywidualna, 
38. Szkoła Podstawowa w Piszu – praca indywidualna,
39. Szkoła Podstawowa im. R. Kołaczkowskiej w Pliszczynie, op. 

Agnieszka Kosińska, dyr. Elżbieta Purc,
40. Szkoła Podstawowa w Siemiatyczach, prace indywidualne, 
41. Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej w Warsza-

wie – praca indywidualna,
42. Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu, op. Karolina 

Juwa, dyr. Leszek Kaufman,
43. Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego  

w Krośnie, op. Ewa Gorczyca-Kwilosz, dyr. Bogusław Jaskółka,
44. Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego  

w Tarnowie, op. Anna Szajer, Barbara Taraszka, Jan Krawczyk, 
Joanna Łukasik, dyr. Jolanta Światłowska,

45. Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, op. Ewa Miśkiewicz–
Żebrowska, dyr. Marzena Jermak,

46. Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach, op. Renata Krzyżak, 
dyr. Edward Josefowski,

47. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makow-
skiego w Łodzi, dyr. Marcin Walicki.

Jury przyznało także wyróżnienie dla nauczycieli, którzy nade-
słali największą ilość bardzo interesująco przygotowanych prac lite-
rackich i plastycznych: Agnieszka Kosińska z Zespołu Szkół w Plisz-
czynie, Ewa Grodecka z Liceum Ogólnokształcącego nr 19 im. Józe-
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fa Czechowicza w Lublinie, Karolina Piela z Liceum Plastycznego  
w Łodzi, Paweł Nowakowski z Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięk-
nych w Łodzi oraz Renata Krzyżak z Zespołu Szkół Muzycznych im. 
Wojciecha Kilara w Katowicach. 

Organizatorzy dziękują Dyrektorowi Nałęczowskiego Ośrodka 
Kultury Pani Jadwidze Sawie-Bednarczyk za udostepnienie lokalu 
podczas oceny i przygotowania prac plastycznych do wystawy.  

Anna Kos - Sekretarz Jury
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BARWY MUZYKI 
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Fermata

Jestem w parku
A tu śpiew skowronków słychać
I kaczki nurkują po kąski
Wiewiórki skaczą po drzewach
A żaby 
kumkają na liliach wodnych
To wszystko to muzyka 
Piękna i radosna

Muzyka grającej przyrody
Daje mi dużo szczęścia i pogody
Muzyka ciągle mnie inspiruje
Kiedy przystaję i się w nią wsłuchuję.

      Iza Marzec



30

„Do radości”

Nienawidziłam muzyki, aż do pewnej lekcji…
Ja nienawidziłam, raczej jej nie rozumiałam. Te dziwne znaczki, 

te trudne słowa.
 Mieszały mi się. Uczyłam jej się dniami i nocami. Mama zaczęła 

się o mnie martwić. No to zgadnijcie co robię (?) Jak zwykle czytam 
i próbuję coś zrozumieć, ale jak zawsze nic. 

Tyle zaproszeń otrzymałam. A to do kina, a to na urodziny. Nie-
stety, wszystkie odrzucałam skutecznie, bo muszę się uczyć muzyki! 
Niebawem już nikt się do mnie nie odzywał. Słyszałam w kółko tylko 
jedno: ,,dziwak’’. I ciągłe siedzenie w gęstwinie muzycznych, gra-
ficznych znaków, które były dla mnie magicznym szyfrem… 

Po czterech miesiącach zamknęłam się w sobie. Muzyka była dla 
mnie czystą algebrą.

I nagle ta lekcja… Lekcja, na której poznałam fermatę. Taki mały, 
okrągły znak. Jak znak w układzie równań, znak jakiegoś dzwonka do 
drzwi… Ten znak, odmienił moje życie. Może to wydawać się dziw-
ne, ale znaczek ten był odpowiedzią na wszystkie moje zagadnienia. 
Od tej lekcji wszystko, ale to wszystko się zmieniło. Rozumiejąc 
wszystkie nuty, słowa, znaki, zaczęłam grać na gitarze, flecie, piani-
nie. Na nowo otworzyłam się na świat. Moja niedawna niewiadoma, 
stała się jasna jak słońce! Chodzę do kina, spotykam się ze znajomy-
mi. Dużo czasu poświęcam muzyce, z którą chce wiązać moją dalszą 
przyszłość. Jeden graficzny znak pozwolił mi zrozumieć coś na całe 
życie, co teraz daje mi tak wiele radości!

     Aleksandra Owczarczyk  
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Magiczna muzyka

Muzyka to niezwykły wynalazek
To nie tylko zwykłe nuty
Muzykę tworzy każdy dźwięk
Cichy szelest
Głośne tupanie
Przerażający brzęk
I przejmujący jęk.
Spotkać ją można wszędzie
Gdziekolwiek tylko będziesz
Jesienny tenor
Zimowy bemol
Fortepian magiczny
Oberek rytmiczny
Wsłuchaj się w otaczający świat
i żyj z muzyką za pan brat.

Emilia Goral 
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Koncert Natury 

Muzyka – każdy wie:
rock, pop i klasyka,
lecz czy kiedyś wsłuchałeś się
w śpiew wierzby, czy strumyka?
Pójdź do lasu – przekonasz się,
że to jest prawdziwa muzyka.

Pani Natura już jest gotowa,
na swą orkiestrę czeka cierpliwie.
O, przyszły brzózki; wymieniają szybko słowa
i stroją gałązki – starannie i żarliwie.
A po chwili – to nie rzecz nowa,
zespół na miejscach – batuta coraz wyżej...

...Cudowna muzyka rozbrzmiewa-
w pierwszym głosie są topole,
w drugim żaden klon nie ziewa,
słowik śpiewa słodkie solo.
Brzózki grają, ożywione,
na gałązkach swych tremolo.

Nagle – chór do orkiestry dołącza.
Dyrygent z impetem batutę podnosi,
dęby akompaniują basem na łące,
cały zespół jakby się unosi,
dreszcze przebiegły im po plecach – kulminacja! 
W napięciu, Natura odwraca się do gości...

...A kto na widowni? Długa rzeka, dąb leciwy,
kasztanowce i pokrzywy.
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To koniec koncertu – koncertu Natury,
najpiękniejszego dotychczas występu.
Gdy znów się odbędzie- nie krępuj się przyjść,
bo tu każdy ma prawo wstępu...

                                Aleksandra Scharner
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„Serce jak fermata”

Muzyka, muzyka! Dziś w sercu mym bryka!
Szesnastki, ósemki, ćwierćnuty, półnuty
Mają najpierw popis w wyobraźni, póty…
Nie staną się dźwiękiem dobytym z ustnika.

Muzyka, muzyka! 
Gdy ktoś dla nas pstryka,
Klaszcze, tupie, rapuje
i tańczyć próbuje.

Muzyka, muzyka! 
Och, zna się na sobie.
Gdy grać zaczynasz,
podpowiada Tobie!

Muzyka, muzyka!
To cały Twój świat,
Bo gdy zagrasz chociaż takt,
Już jesteś z Nią za pan brat!

Muzyka, muzyka!
Jak już pewnie wiecie, 
Jest dla mnie najważniejsza na świecie.

A gdy dla Was umilknie jej czar,
Ona nadal we mnie gra.
Bo serce jest jak fermata,
Wydłuża dźwięki, by żyły przez lata
I niosły radość wprost z serca do świata. 

              Maja Jarzyna
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„Wiosenny koncert”

Dzisiaj wiosna swe święto koncertem obchodzi,
Jako pierwszy na scenę ciepły deszcz wychodzi.
Krople wody o szyby radośnie stukają.
Dla mnie i dla bliskich sonatinę grają.

Jako drugi na scenę wkracza wietrzyk młody,
Co na smykach żwawo zagra dla ochłody.
Już listki na drzewach w takt się poruszają,
Hymny , piękne ballady i ody śpiewają.

A ja tym pięknem dźwięków upojona,
Wkładam kalosze i do szkoły biegnę jak szalona.
Już bez wiatru i deszczu, za to z instrumentem
Muzykę odnajdę swym skromnym talentem.

A potem niech ta muzyka trwa jak fermata
I daje radość życia już na wszystkie lata. 

                        Dagmara Pobocha



36

„Łagodne dźwięki”

Grrr… Władek znów mnie rozzłościł!
Brrr… Tadek książkę schował!
Wrrr… zaraz nerwy pękną!
Mrrr… Serce w złości okowach!

Grr… Gdzie jest ten magnetofon?
Brr… Gdzie leży ta płyta?
Wrrr… Magnetofon plus płyta
To się równa… MUZYKA…

Chopin, Vivaldi, Mozart, Bach,
Polonez, mazur, koncert … Ach!
Skrzypce, harfa, obój, flet…
I moje nerwy łagodnieją wnet…

Przedłużam tę piękną chwilę jak fermata.
Grrr! Brrr! Wrrr! Mrrr!- znikły jak cukrowa wata!
A serce w muzyki i szczęścia okowach
Już nie pamięta o Tadka/Władka przykrych słowach. 

Bo lepszy Chopin, Vivaldi, Mozart i Bach,
Niż cały ten krzyku nerwowy świat.

                                   Dorota Węgrzyn
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Życie - moja muzyka.

Muzyka… moja pasja.
Muzyka... roztańczona.
Muzyka… jest wspaniała.
Muzyko ma kochana, zostań ze mną
Od poranka życia aż do wieczora.
Wieczorną kołysankę śpiewaj do poduszki,
W dzieciństwie budź mnie lekko, cicho.
Moja muzyko…

                                                             Natalia Różyc

„Nie zważaj na innych i idź przed siebie”

Pusty dom, stara chata, mówią: „Nie wchodź”!
***
Skrzypiące drzwi otwieram kluczem wiolinowym.
***
W głębi domu słychać muzykę, cichą i ponurą.
***
Zaraz za nią nadchodzące kroki fermaty
 a w tle słowa:
***
 „Musisz odnaleźć nadzieję i cel, 
Nie ważne jest to, że nazwą ciebie głupcem”
***
Tymi słowami fermata oczarowała ludzi…
teraz nie boją się wyzwań…
 Robią, co lubią
i nie schodzą z tonu…
Lubię skrzypiące drzwi… płynie z nich moja muzyka!

      Natalia Zielińska 
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MAGIA
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„Magia muzyki”

Na początku wcale nie lubiłam muzyki. Nie chciałam grać na żad-
nym instrumencie, a co dopiero śpiewać. Nic nie wskazywało na to, 
że pójdę do szkoły muzycznej. Byłam zwykłą dziewczynką. Robiłam 
to, co każde inne dziecko w moim wieku. Bawiłam się, cieszyłam ze 
wszystkiego i niczym nie martwiłam. Pewnego dnia zdarzyło się coś, 
co zupełnie zmieniło moje życie…

Miałam wtedy dziewięć lat. Była późna jesień. Spacerowałam  
z moją mamą po parku i zbierałam kasztany oraz liście. Nagle zauwa-
żyłam drzewo, które nie wyglądało zwyczajnie. Najpierw pomyśla-
łam, że to krzak ponieważ było bardzo niskie; miało soczysto-zielone 
liście, mimo jesiennej pogody, a pień był prawie niewidoczny. Za-
uważyłam za nim całą górę kasztanów, więc postanowiłam podejść 
z tyłu drzewka. Wzięłam chyba wszystkie kasztany i już, już mia-
łam odejść, gdy… na ziemi zobaczyłam jakiś błyszczący przedmiot. 
Podniosłam go – był to złoty kluczyk. Dopiero wtedy zauważyłam  
w drzewie kłódkę. Zawahałam się, ale… przekręciłam klucz. 

Przede mną rozwarły się wrota do jakiegoś innego wymiaru. Ba-
łam się tam wejść. Wiele myśli krążyło mi teraz w głowie: „Co się 
ze mną stanie?”, „A jeżeli już stamtąd nie wrócę?”. Zaryzykowałam 
jednak i weszłam.

Było to przepiękne miejsce. Kolorowe, błyszczące, a wszystko 
wokół wyglądało tak „magicznie”. Na początku zachwycałam się no-
wym, odkrytym światem, ale potem nie było już tak wesoło.

Postanowiłam iść dalej. I tak nie miałam nic do stracenia. Za mną 
nie było już wrót do świata ludzi. Im dalej szłam, tym było smut-
niej. Niebo stało się ciemne, trawa była niemalże czarna, a drzewa 
uschnięte. Nie wiedziałam, co się stało. Spotkałam jakiegoś ludzika 
wielkości orzeszka. Podniosłam go i zapytałam o stan tego miejsca. 
Opowiedział mi historię o złym lwie, który zaatakował ich królestwo 
o nazwie Muzykolandia. 

- …nie pozwolił nam nawet kontaktować się z Innymi… 
- odpowiedział.
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- Kim są ci Inni? – zapytałam pełna ciekawości.
-Ty nią jesteś. Inni to postacie z zewnątrz, no wiesz, spoza ma-

gicznych wrót… - wtedy nieco obniżył głos.
Nie wiedziałam, co zrobić ani co powiedzieć bo aż tak to mną 

wstrząsnęło. 
- Ale… czyli… ja?
- Nie zamierzałem cię o to prosić. Ale, najpierw gdzie moje ma-

niery – jestem Svenio. Chcę tylko, żebyś wiedziała, że możesz nam 
bardzo pomóc.

W tej chwili na niebie rozbłysła błyskawica. Bardzo się przestra-
szyłam. Spytałam więc Svenia, czy nie wie, co się dzieje.

- ON już wie! Lew chce cię złapać! Jesteś w niebezpieczeństwie! 
Uciekaj! – krzyczał.

Pobiegłam przed siebie, a po chwili obok siebie zobaczyłam Sve-
nia. Mówił, że musimy się gdzieś ukryć. Zaprowadził mnie do jego 
tajnej kryjówki. Kiedy byliśmy już bezpieczni, powiedział:

- Zawsze się tu chowam przed Lwem. Nie masz pojęcia, jak 
strasznie jest teraz w Muzykolandii. Tylko prawdziwa miłość do mu-
zyki może nas uratować.

- Bardzo chciałabym wam pomóc, ale… ja nie lubię muzyki. Od 
czasu do czasu posłucham jakiegoś tworu Mozarta albo Michaela 
Jacksona, ale nic więcej.

- Nie wierzę ci! Każdy nas choć trochę lubi muzykę. Musisz zaj-
rzeć wewnątrz siebie. Pomyśl: wszystko zależy od ciebie. Tylko ty 
możesz nam pomóc. Wystarczy, żebyś na chwilę pokochała muzykę 
– zakończył Svenio.

Nagle coś we mnie zadygotało. Ja wcale nie czułam się zmuszona 
do śpiewania… ja chciałam śpiewać! 

- Pokaż mi proszę drogę do Lwa – odparłam.
Gdy to powiedziałam, zauważyłam w oczach Svenia łzy, które 

próbował przede mną ukryć. Potem nie odezwał się słowem, ale wi-
działam jego piękny, szczery uśmiech.

Straszny Lew mieszkał teraz w zamku. Zawładnął całym króle-
stwem; uwięził króla i królową Muzykolandii. Mało brakowało, aby 
to bezlitosne zwierzę nazwało to miejsce Złolandią! Potrafiłam znieść 
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dużo, ale tego było już za wiele! Poczułam, że to ta chwila… chwila, 
w której mam na tyle odwagi, by uratować Muzykolandię. Stanęłam 
twarzą w twarz z Lwem. Patrzył na mnie z oszołomieniem i zdążył 
tylko powiedzieć:

- Co ty tutaj robisz? Jak śmiesz tutaj wchodzić, ty Inna istoto! – 
krzyknął. – Wyprowadzić ją!

Dwa ogromne goryle wyszły spoza kotary i już, już miały mnie 
wziąć do więzienia, ale ja… jak gdyby nigdy nic zaczęłam śpiewać. 
Nie robiłam tego, bo musiałam, ja to chciałam zrobić. Śpiewałam, ile 
tylko miałam sił w płucach. Byłam zdeterminowana i za wszelką cenę 
chciałam uwolnić Muzykolandię. Gdy śpiewałam, Lew kurczył się, 
kurczył, aż w końcu był tak mały, jak główka od szpilki. Wzięłam go 
do rąk i powiedziałam:

- Teraz odechce ci się niszczenia Muzykolandii, prawda?
- Tak – odpowiedział z rozgoryczeniem. 
Nagle wszystko zaczęło się zmieniać. Trawa była znów soczyście 

zielona, drzewa sięgały nieba, zamek stał się piękny, a mali mieszkańcy 
Muzykolandii byli wreszcie mojego wzrostu. Nim się spostrzegłam, 
miałam na sobie cudowną, błękitną sukienkę i koronę na głowie. 
Goryle zamieniły się w dwóch synów królewskiej pary, a po chwili 
zauważyłam Svenia. Pogratulował mi, a ja nie pragnęłam niczego 
więcej. Czułam się dumna, ale też zdziwiona, bo nie wiedziałam  
o moim ukrytym muzycznym talencie. Niedługo później pożegnałam 
się z Muzykolandią i jej mieszkańcami. Obiecałam, że jeszcze ich 
odwiedzę, a Svenio odprowadził mnie do królewskich wrót. 

W jednej chwili znalazłam się w parku. Okazało się, że w praw-
dziwym świecie nie minęła ani minuta. Mama czekała na mnie na 
ławce, a ja miałam na sobie swoje zwykłe ubranie. Po mojej przy-
godzie w Muzykolandii oznajmiłam rodzinie, że chcę iść do szkoły 
muzycznej. Bez wahania mnie do niej zapisali, a ja nigdy nie czułam 
się szczęśliwsza.

Muzyka jest dla mnie natchnieniem. Bez niej nie potrafiłabym 
grać na fortepianie, co dopiero mówić o śpiewaniu. Nie mogę bez niej 
żyć, a podczas pisania opowiadań ona zawsze mi towarzyszy.
                         Gabriela Śnieżek
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Skarga

Leżą na stole skrzypce milczące, 
Wiele lat grania pamiętające. 
Na skrzypcach tańczą nutko-ludziki, 
Te co na nogach mają buciki. 
Nutki wesoło tańcują, 
Pod nosem sobie pomrukują: 
„Cha, cha, chi, chi, hejże hola! 
Jakże nieszczęsna jest skrzypiec dola. 
Jeszcze niedawno grały pięknie, 
A teraz po nocach płaczą smętnie. 
Grały w kabarecie, 
Solo i w duecie.” 
Ale skończył się okres ich świetności, 
Już nie dorównują innym skrzypcom piękności. 
Czekają teraz na wyrzucenie, w samotności, 
Aż im się struny powykrzywiały z żałości. 
Może znajdzie się kupiec stary, 
Co kupi skrzypce za trzy talary. 
Rzewnie wołają: „Hej, muzykanci i trubadurzy, 
Powiedzcie mnie, czym sobie na to zasłużył? 
Gram przecież pięknie, 
Wesoło lub smętnie. 
Czy naprawdę zrobiłem co złego, 
Że traktujecie mnie jak coś obrzydliwego?” 
Tak oto skrzypce wołają, 
Płakać się starają. 
Nuty znudzone ich płakaniem, 
Zwracają się do nich z pytaniem: 
„Dlaczego się boicie końca żywota? 
Nam już na granie odeszła ochota.” 
Skrzypce słuchają zasmucone 
Czują się bardzo skrzywdzone. 

Tomasz Kudła
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* * *

zamknięte oczy 
dudnienie w uszach 
pustka 
szybko szybciej 
pośpiesz się 
zanim zupełnie zwariujesz 
szybko szybciej 
zaczyna się 
krąży po żyłach 
spokój 
melodyjny spokój 
muzyka 
najsilniejsze ze wszystkich uzależnień 

* * *

powoli schodzi po schodach 
delikatnie stąpa 
lekka radosna 
promyczek słońca 
wyostrza się 
z całej siły tupie 
jest tu 
jest tu 
cały świat może usłyszeć 
siada przy stole 
wybucha płaczem 
nieszczęśliwa miłość 
apokalipsa 
uśmiecha się 
życie jest piękne 
cieszy się chwilą 



46

jej twarz jak wzory 
w kalejdoskopie 
zmiany 
zmiany 
muzyka
  Lea Olszewska

Pieśń

Wypływa znikąd 
Spaceruje między ławkami 
Szybuje pod sufitem 
Ślizga się po lśniącej podłodze 
Wkrada do serca 
Organy bębny harfy 
Tak wiele chcą opowiedzieć 
Wystraszyć dźwiękami burzy 
Szlachetnie głośnymi 
Po chwili uspokoić cicho 
Jak brzęczeniem muchy 
Tak różne jak 
Głos księdza 
Ciepły i karcący 
Fałszuje i skrzeczy 
A jednak piękny 
Bo na chwałę Stwórcy 
I nagle cisza 
Nieskrępowana 
Rajska 
Znów słychać muchę 
Tę prawdziwą 
Radosne stworzenie boskie

Katarzyna Koziej
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Muzyka to ja

Gdzie nie spojrzysz 
Jestem 
Tu 
I tam też 
Mam wiele wcieleń 
Raz bębnię 
Raz skrzypię 
Czasami też stukam 
Jedni mnie wolą ostrą 
Dziką 
Drudzy łagodną 
Spokojną 
Jestem obok 
Nawet nie wiesz 
Że chowam się 
Tuż za Tobą 
Posłuchaj mnie

Patrycja Mazurkiewicz
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„Szukając przyjaźni”

Szepnąłeś
Świat nie staną, ale było blisko
Inni nie przestali się liczyć
Ale stali się odlegli
Ich oczy błyszczały, zęby lśniły
Jak w rozmowie z Bogiem
Ręce schowane, wzrok spuszczony nisko
I zamiast szlaki wspólne wytyczać
Zignorowali mnie i zbiegli
Myśli jak węże po głowie się wiły
Muzyko
Tyś mym sprzymierzeńcem, czy jednak wrogiem?
   
    Zuzanna Laskowska
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WSZECHŚWIAT RóWNOLEGŁY
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„...te łzy nie oznaczają kolejnej porażki, 
oznaczają wygraną.”

Poniedziałek, jak ja go nie znoszę. Po weekendzie najgorsze jest 
ranne wstawanie a budzik właśnie dzwoni „Choroba, już piąta” mówi 
mój umysł a ja nie mam najmniejszego zamiaru zwlec się z łóżka. 
Nagle na mojej twarzy czuje wilgoć „O nie...”

- Vezyr - wzdycham zirytowana. Mój pies ma w zwyczaju właśnie 
w taki sposób witać mnie o poranku.

- Ile razy mam powtarzać, jak pani śpi nie wchodzimy na łóżko a 
już tym bardziej nie witamy jej w ten sposób.

Gdy patrzę na zwierzaka karcę się myślach, że nakrzyczałam na 
psinę. Vezyr jest bogu ducha winny a ja swój stres przelewam na nie-
go i to jeszcze w taki sposób.

- No już chodź, przepraszam - gdy to mówię jego mokry nos doty-
ka mojego policzka. W głębi ducha cieszę się, ze to właśnie on od tylu 
lat mnie wita oraz znosi wszystkie moje nastroje, był ze mną w moich 
mrocznych oraz radosnych momentach. „Co tym razem” pytam się w 
myślach gdy słyszę dźwięk telefonu.

- Słucham - pytam ze sztuczną uprzejmością bo niby jak mam 
być w dobrym humorze o tak wczesnej porze i to w dodatku w po-
niedziałek ?

- Rose, za pół godziny masz przymiarkę a o 6 wchodzisz na an-
tenę BBC.

O choroba, zapomniałam. „Już po tobie słońce”
- Olivier nie jestem dzieckiem to po pierwsze a po drugie jestem 

już w drodze - muszę skłamać, jeśli menadżer dowiedziałby się że 
wstałam o tej porze a dodatkowo zapomniałam o wywiadzie miała-
bym dość nie ciekawą sytuację.

- Cieszę się, do zobaczenia Rose - słyszę jego głos w słuchawce 
jednak po chwili zastępuje go dźwięk zakończonego połączenia.
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* * *
- Jej debiutancki singiel w niemalże tydzień osiągnął 10 milionów 

odtworzeń na YouTube, natomiast teledysk pobił rekord odsłon w 24 
godziny tym samym eliminując gwiazdy z najwyższej półki.

- Jakie to uczucie Rose ? - pyta prezenter
- Tak naprawdę to wspaniałe uczucie. Najlepszą nagrodą jaką 

może dostać artysta jest szacunek oraz poniekąd uwielbienie dla jego 
twórczości. Ja to dostałam i jestem bardzo wdzięczna ludziom dzięki 
którym jestem tu gdzie jestem.

- A nie czujesz swoistej dumy?
- Oczywiście że czuje, jestem bardzo dumna z tego co osiągnęłam 

i stworzyłam przez ten rok.
Dalszej części wywiadu nie pamiętam, jedynie przebłyski.
To już dziś. „O tak słoneczko, dziś spełnisz swe marzenia” mówi 

moja podświadomość a ja uśmiecham się mimowolnie. Za kilka go-
dzin wystąpię na Millennium Dome znanym bardziej pod nazwą O2 
Arena.To jest niesamowite. I pomyśleć że nie tak dawno temu praco-
wałam jako kelnerka w jednej z londyńskich restauracji 

* * *
Godzina, niecała godzina dzieli mnie od pierwszego koncertu  

w moim życiu. Zaskakujące jest jak to wszystko się szybko potoczy-
ło. W tak krótkim czasie osiągnęłam więcej niż śmiałabym marzyć. 
Dacie wiarę, że mi spośród tylu osób udało się przebić i osiągnąć to 
wszystko. „Hola, hola pamiętaj złotko, że w dużej mierze zawdzię-
czasz wszystko Olivierowi”

Właśnie Olivier, to on jako pierwszy uwierzył we mnie i moje 
możliwości. Z zamyślenia wyrywa mnie doskonale znany mi głos.

- Udzielisz jeszcze tylko jednego wywiadu a później biegiem do 
garderoby - mówi to jakby za chwile miała tu wejść sama królowa 
Elżbieta.

- Tak jest tatuśku - uśmiecham się ciepło na co Olivier wybucha 
śmiechem.

- Na tatusia to jeszcze za młody jestem - parska - ale wiesz co 
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Rose, właśnie to w tobie polubiłem od pierwszego spotkania. Jesteś 
autentyczna w tym co robisz oraz mówisz i właśnie to w tobie lubię 
najbardziej - kwituje, po czym wychodzi z pomieszczenia.

Nie powiem że mnie to nie zdziwiło. „ Właśnie w tym jest pro-
blem złociutka, brak ci pewności siebie” mówi zgryźliwie moja dru-
gie ja. Rzeczywiście może to i prawda. Od dawna w prasie oraz me-
diach słyszę podobne głosy ludzi, których kompletnie nie znam. Oni 
nawet mnie nie znają a stawiają takie stwierdzenia. Od kiedy ruszyła 
ta szalona machina zwana showbiznesem nie mogę uwierzyć, że to ja 
sama tego dokonałam.

* * *
- Rose stałaś się głosem wielu młodych ale też starszych ludzi czy 

to do ciebie dociera - pyta kobieta w średnim wieku.
- Nie - odpieram - nie określiłabym tego w taki sposób. Moje 

teksty trafiają do osób, które w pewien sposób się z nimi utożsamiają.
- Dlaczego tak sądzisz?
- Ponieważ piszę o tym co sama przeżyłam oraz o tym, co oni 

przeżywają. Młodzi w trudnych sytuacjach niekiedy nie mają wspar-
cia a tego potrzebują najbardziej. Również boją się mówić o tym co 
przeżywają, bo myślą że nie zostaną zaakceptowani.

- Bardzo mądre spostrzeżenie jak na tak młodą osobę Rose - 
mówi kobieta, nie spodziewałam że ten wywiad będzie opierał się na 
takiej formie pytań. Zazwyczaj dostaję pytania odnośnie mojej trasy 
lub niedawno wydanej płyty. Każdy z reporterów na jakich spotkałam 
nie wykazywała się kreatywnością w doborze pytań. Jednak ta ko-
bieta jest inna, pyta mnie o to na co sama szukałam przez długi czas 
odpowiedzi. „Wreszcie przyznałaś się samej sobie, zuch dziewczyna” 

- Zgodzę się z tym co powiedziałaś lecz jednak nie uważasz, że 
właśnie to ty otworzyłaś oczy ludziom na wiele spraw, o których my 
nie mieliśmy pojęcia?

- Tak w pełni zdaję sobie z tego sprawę - odpowiadam zgodnie 
z prawdą na co dostaję całkiem sympatyczne spojrzenie ze strony 
dziennikarki.
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- Dobrze ostatnie pytanie - przerywa wyraźnie zastanawiając się 
nad tym co chce powiedzieć, powiem że owa kobieta jest zaskakują-
ca swoich pytań nie czyta z pliku kartek tylko zadaje je z głębszym 
zastanowieniem - Która z napisanych przez ciebie piosenek na płycie 
jest utożsamieniem twojej osoby ?

W tym momencie nie wiem co powiedzieć. Przy tworzeniu płyty 
w każdy utwór wkładałam masę emocji. Osobiście w każdym z nich 
znajduję cząstkę siebie jak i mojej historii

- Myślę że... - zacinam się na moment - Myślę że nie zdołam od-
powiedzieć na to pytanie jednoznacznie, każdy z utworów przekazuje 
co innego - wyznaję.

- Jesteś wyjątkowa Rose, takich osób jak ty potrzebuje dzisiejszy 
rynek muzyczny.

Gdy wypowiada te słowa wychodzi, bez żadnego słowa lub poże-
gnania. Tak po prostu wyszła a ja siedzę oszołomiona.

- Panno Faith zostało 30 minut - słyszę kogoś z obsługi technicznej.
- Dziękuję, już idę - odpowiadam bez przekonania.

* * *
Zostały sekundy, które dzielą mnie od wyjścia na scenę, sekundy 

które dzielą mnie od spełnienia moich najskrytszych marzeń, sekun-
dy które pozwolą mi uwierzyć w to co się dzieje od kilku miesięcy.

3...
Ciało pokrywają dreszcze, serce bije jak szalone.
2...
- Pokaż im na co cię stać - mówi Olivier.
1...
- Dasz radę - mówię szeptem.
Pisk, który towarzyszy mojemu wyjściu jest ogłuszający.
- Witam wszystkich –- witając tych ludzi „Jakich ludzi Rose, to 

twoi fani” strasznie się denerwuje, co jest wyczuwalne w glosie - Je-
stem wdzięczna wam za tak liczne przybycie oraz poświęcenie wol-
nego piątku.

W tle słyszę już pierwsze nuty utworu „Na to czekałaś przez całe 
życie”
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„Niebo płacze,
Przyglądam się
Łapiąc łzy w swoje ręce
Tylko cisza jako zakończenie,
Jakbyśmy nigdy nie mieli szansy
Czy musisz sprawiać, że czuję się jakby
Nic ze mnie nie zostało?”
Jednak gdy przychodzi czas na refren tchórzę, nie daję rady. „No 

dajesz” krzyczy mój umysł. Gdy myślę, że zawiodłam blisko 20 ty-
sięcy osób staje się coś niezwykłego, to co słyszę mnie paraliżuję. 
Widownia stopniowo zaczyna śpiewać refren.

„Możesz zabrać wszystko, co mam
Możesz zniszczyć wszystko, czym jestem
Jakbym była zrobiona ze szkła
Jakbym była zrobiona z papieru 
Dalej, spróbuj mnie zniszczyć
A ja wzbiję się z ziemi 
Niczym drapacz chmur!”
Nie kontrolując siebie zaczynam płakać. Pierwszy raz od dawna 

te łzy nie oznaczają kolejnej porażki, oznaczają wygraną.

* * *
- Rose naprawdę to wydarzenie po blisko 20 latach bycia na scenie 

jest tym, które ciągle wspominasz - słyszę pytanie z ust prowadzącego.
Czasami naprawdę się zastanawiam jak wielkie szczęście mnie 

spotkało. Nie każdy dostaje tak duży kredyt zaufania i wiary w moż-
liwości jakim obdarzył mnie Olivier. Każdego dnia myślę jak wyglą-
dałoby moje życie bez tej całej otoczki, jaką mam wokół siebie Jedno 
jest pewne wszystkie te wydarzenia ukształtowały mnie i mój cha-
rakter a najważniejsze jest to że w końcu poczułam co to znaczy żyć.

- Tak - odpowiadam - Chwila ta ukształtowała we mnie wszystko, 
moje spostrzeżenie na świat, sławę oraz moją twórczość. Chwila ta 
cały czas odtwarza się w mojej głowie. Jest po prostu wieczna. Za-
trzymała się niczym fermata na końcu muzycznej frazy.



56

„Dalej biegnij, biegnij, biegnij
Ja zostanę tutaj 
Patrząc jak znikasz, tak
Dalej biegnij, biegnij, biegnij 
Tak, to długa droga
Lecz tutaj jestem bliżej chmur...”

                                     Magdalena Pryszczewska
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Czas dokończyć utwór

- Obiecaj, że będziesz z tego korzystać tylko od czasu do czasu. 
To urządzenie niesie wiele korzyści, ale również niebezpieczeństw. – 
przestrzegała go Elena.

- Tak. – powiedział ciągle zaskoczony Lucas. Nie mógł uwierzyć, 
że przyjaciółka zdobyła dla niego wizjer wspomnień. Od śmierci 
Marlen minął rok, a on dalej nie potrafił ruszyć naprzód. – Dziękuję 
Ci - uścisnął ją na pożegnanie i zamknął drzwi na klucz. 

Spojrzał na maszynę. Przypominała fotel fryzjerski z metalową 
suszarką, w którą wkłada się głowę. Na stole leżała gruba instrukcja 
obsługi, do której przekonywała go Elena. Jednak on nie miał ochoty 
marnować czasu na czytanie. Podłączył fotel do prądu, usiadł wygod-
nie, zamknął oczy i nacisnął jedyny przycisk…

 Wszystko wokół zbladło. Po kilku sekundach w oddali coś zaczę-
ło się pojawiać. Najpierw zobaczył kościół, potem spojrzał w bok i 
ujrzał uśmiechniętą Marlen. Miała na sobie białą suknię. 

- Nasz ślub! - zawołał Lucas. To wspomnienie było jednym z naj-
szczęśliwszych. A teraz mógł tu znowu być. Wszystko przeżyć od 
początku. Bo tak działa maszyna. Wszystko jest takie realne. Chwycił 
dłoń ukochanej, a po jego ciele przeszedł dreszcz. – Marlen…- szep-
nął i zaczął się kierować  w stronę samochodu, ramię w ramię ze 
swoją żoną.

Kilka dni później… 

- No nie wierzę! Spójrzcie, kto wrócił do żywych! - zawołał Eliot, 
widząc, jak Lucas wchodzi do gabinetu. - Stary! Jak się masz? Wiesz, 
trochę cię tu nie było. - uśmiechnął się krzywo.

- Cześć. Jest lepiej. – odparł Lucas, siadając na swoim starym 
fotelu. Rok. Tyle nie było go w pracy. Przez rok nie był w stanie 
funkcjonować. Ale teraz, z dnia na dzień, jest coraz lepiej. Wszystko 
dzięki prezentowi Eleny, dzięki codziennym sesjom w wizjerze czuje 
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się szczęśliwy. Tak jakby ona ciągle gdzieś była. Jakby wcale nie ode-
szła. Wreszcie poczuł coś innego niż smutek i żal. Szczęście. To coś 
niesamowitego, coś co pobudza do życia, dodaje energii. 

Do gabinetu zapukała rudowłosa kobieta.
- Słyszałam nowinę, że wróciłeś do pracy. - powiedziała radośnie 

Elena, stawiając kubek z gorącą kawą na jego stole.
-Tak. Oto jestem. Gotowy do pracy. - uśmiechnął się Lucas. 

Tego samego dnia, wieczorem…

Mężczyzna sprawdził, czy zamknął drzwi  i wszedł do pokoju, w 
którym trzymał wizjer wspomnień.

- Witaj Marlen - uśmiechnął się, siadając w fotelu. Zamknął oczy 
i przycisnął guzik. Otoczyła go biała przestrzeń i w końcu pokazał się 
obraz sypialni. 

- Ubieraj się, bo się spóźnimy! - zawołała Marlen zza drzwi garde-
roby. Lucas uśmiechnął się. Rozejrzał po pokoju… tego wspomnienia 
nie pamiętał. Jego rozmyślania przerwała Marlen wchodząca do sy-
pialni w granatowej sukience. Wyglądała idealnie. Kasztanowe loki 
spływały falami po jej ramionach, brązowe oczy podkreśliła czarną 
kreską, a czerwone usta domagały się uwagi każdego mężczyzny w 
pomieszczeniu.

- Wyglądasz przepięknie. – powiedział, obejmując ją w talii. 
Uśmiechnęła się.

- Teraz twoja kolej, bo w takim stroju nie zabiorę cię na koncert. 
- zaśmiała się. Ach tak! Koncert. Marlen jest pianistką i dzisiejszego 
wieczoru miała zagrać na koncercie dobroczynnym. Lucas zamknął 
oczy i obraz szybko się zmienił.

- Powodzenia. - szepnął jej do ucha, gdy wychodziła na scenę. 
Na sali wybuchły gromkie brawa. Ale ucichły, gdy jego ukochana 
usiadła przy fortepianie. Uniosła swoją drobną dłoń i jakby to było 
coś delikatnego, leciutko opuściła ją na klawisze czarnego fortepianu. 
Po chwili całą salę i jego serce wypełniała piękna muzyka. Jej zaan-
gażowanie, to, ile serca wkłada w każdy dźwięk - to niesamowite. To 
daje mu szczęście. 
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 Nagle dzwonek! Rozgląda się i widzi, że wszystko zaczyna blak-
nąć, rozmywać się… Zniknęła Marlen. Został sam w ciemności, a po 
chwili otworzył oczy i znalazł się w swoim mieszkaniu. Znowu usły-
szał dzwonek. Lekko zirytowany zamknął za sobą pokój i podszedł 
do drzwi. Za nimi stała Elena. Otworzył natychmiast.

- Cześć - uśmiechnęła się. Miała na sobie czerwony płaszcz  
i czarną sukienkę. 

- Hej - odpowiedział. Emocje opadły i znów był spokojny. Mimo 
wszystko czuł się bardziej szczęśliwy niż wcześniej. 

- Pomyślałam sobie… skoro już lepiej się czujesz, to może… 
masz ochotę gdzieś wyjść… może na jakiś koncert? - patrzyła na 
niego oczami pełnymi nadziei. I w sumie miał ochotę spędzić z nią 
trochę czasu, ale czuł, jakby coś go trzymało. Jakby ktoś tu na niego 
czekał i nie mógł tego kogoś zostawić.

- Eleno… ja z chęcią bym poszedł, ale… - nie potrafił dokończyć. 
Tak naprawdę nie wiedział dlaczego nie. 

- Ale co? – spytała, patrząc na przyjaciela. – Lucas? Czy ty teraz… 
no wiesz, przeglądałeś wspomnienia? - wahał się, czy powiedzieć jej 
prawdę. Ale najwidoczniej sama doszła do właściwego wniosku. - A 
wczoraj? I przedwczoraj? – spytała, robiąc coraz poważniejszą minę. 
Gdy mężczyzna nie odpowiadał, weszła do mieszkania i zatrzasnęła 
za sobą drzwi. - Obiecałeś!

- Co? – spytał, patrząc w podłogę. Czuł się jak mały chłopiec 
tłumaczący się przed mamą z tego, że rozbił piłką wazon na kwiaty.

- Prosiłam Cię, żebyś uważał z tym sprzętem!
- Eleno uspokój się! Nic mi nie jest! Jak na razie widzę same po-

zytywne skutki! Nie rozumiesz, że jestem szczęśliwy?
- A co takiego cię uszczęśliwia?! To, że większość czasu spędzasz 

z kobietą ze wspomnień?! Lucas! Otrząśnij się. Ona nie żyje. Jej już 
nie ma. – Lucas miał ochotę odpowiedzieć, że to nieprawda, ale… to 
jest prawda. 

- Nie widzisz, że jestem w stanie normalnie funkcjonować?...
- Bez tego też byś dał radę!
- Nieprawda! Przez rok nie dawałem rady. I teraz, kiedy wreszcie 
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jest w porządku, zaczynasz robić problemy. Skoro uważałaś, że dał-
bym radę bez tego, po co mi ją dałaś - wrzasnął. 

- Żeby ci pomóc. Żebyś uwierzył, że potrafisz żyć bez niej. Żeby 
pokazać Ci, że nie tylko Marlen na tobie zależało. - powiedziała Ele-
na, ocierając łzę.

- Czego ty po mnie oczekujesz? 
- Że się otrząśniesz! I zaczniesz od nowa!
- Może jeszcze dodasz, że z tobą! - zawołał  zdenerwowany. Elena 

otworzyła usta ze zdumienia, potem je zamknęła i nie potrafiła nic po-
wiedzieć. – Te wspomnienia dają mi szczęście i będą dawały jeszcze 
przez wiele lat! Nikt mi jej nie zastąpi. Nawet ty. 

- Ty idioto! – zawołała, starając się ukryć szloch. Podeszła do 
Lucasa i stanęła naprzeciwko niego tak, że jej nos prawie go dotykał. 
- Tylko żeby nie było, że cię nie ostrzegałam. - uderzyła go w twarz i 
skierowała się w stronę drzwi. 

*** 
Mijały miesiące, lata, a Lucas miał wrażenie, jakby wszystko 

było po staremu. Jakby Marlen wcale nie umarła. Jednak po czterech 
latach takiego funkcjonowania miał dziwne wrażenie, że czegoś mu 
brakuje. Zaczynał odczuwać pewien rodzaj pustki. Z czasem przestał 
chcieć się budzić ze wspomnień, które za każdym razem pokazywały 
mu coś innego, coś wspaniałego. Za każdym razem pokazywały ją. 
Zawsze tak samo idealną. 

- Hej Lucas, a może dzisiaj dasz się namówić na mecz? - spytał 
Eliot, pakując jakieś kartki do skórzanej teczki.

- Nie. Wieczory mam zawsze zajęte.
- A co ty takiego robisz? - nie wytrzymał i w końcu zadał to pyta-

nie. Od kiedy wrócił do pracy, z dnia na dzień zachowywał się coraz 
dziwniej i z nikim nie wychodził w wolnym czasie.

- Nie twoja sprawa - syknął Lucas, przeszywając go morderczym 
spojrzeniem. Eliot tylko uniósł ręce w obronnym geście.

- Spokojnie! Co ty taki nerwowy.
- Boże. Mam cię dość Eliot. Zrobiłeś się za bardzo wścibski - 

warknął Lucas, łapiąc swoją czarną teczkę i kierując się do wyjścia. 
Na portierni stała Elena w  towarzystwie jakiegoś faceta.
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- O! Elena. Nie wiedziałem, że z kimś się spotykasz. Szczęścia 
życzę- rzucił całkiem obojętnym tonem, wychodząc z budynku. Na 
zewnątrz promienie słońca dotknęły jego twarzy, uśmiechnął się, 
wsiadł do samochodu, otworzył dach, odpalił silnik i ruszył w kierun-
ku swojego mieszkania. Gdy dotarł na miejsce, odłożył torbę na szaf-
kę, zjadł obiad i czym prędzej wszedł do pokoju ze srebrnym fotelem. 

- Nareszcie - westchnął z uśmiechem na ustach i wrażeniem, że 
zaraz wszystko w będzie na swoim miejscu.

 W tym samym czasie, ale w innym miejscu…

- On oszalał. - stwierdził Eliot, idąc z Eleną i Maxem do najbliż-
szej restauracji. 

- Wiesz.. nie rozmawiam z nim, nie wiem co u niego. Dlaczego 
twierdzisz, że oszalał - dopytywała się Elena. Od dawna o nim nie 
myślała. Przez jakiś czas była na niego zła za to, jak bardzo ją zranił, 
ale potem złość przerodziła się w obojętność. Jednak nigdy nie zobo-
jętniał jej zupełnie. Mimo wszystko gdzieś w podświadomości dalej 
się o niego martwiła. 

- I to jest kolejny powód, dla którego stwierdzam, że oszalał. Co 
się z wami stało? Byliście najlepszymi przyjaciółmi. Nawet wtedy, 
gdy jeszcze żyła Marlen. 

- My… się pokłóciliśmy. Gwałtownie i to wszystko zakończyło. 
Ale dlaczego stwierdzasz, że oszalał?

- Bardzo dziwnie się zachowuje. Każde pytanie odbiera jako atak 
na swoją osobę. W jednej chwili tryska energią i szczęściem, a mo-
ment później jest gotów rzucić się na ciebie. A ten jego wzrok… gdy-
by mógł zabijać, dawno by mnie tu nie było - zaśmiał się. 

- Jak to się w ogóle stało, że wrócił do pracy? 
- To dzięki mnie - powiedziała Elena, zanim zdążyła ugryźć się 

w język.
- Serio? Jak to zrobiłaś? Przecież był taki przybity. Miałem wra-

żenie, że nigdy nie zobaczę uśmiechu na jego twarzy.
- Ja… - Elena zastanawiała się, co powiedzieć kolegom z pracy. 

Prawdę? - Ja z nim dużo rozmawiałam. 
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- To muszę przyznać, że masz wielki talent. Wyciągnęłaś go z 
naprawdę wielkiego dołka -uśmiechnął się Max.

- Może powinnaś zostać psychologiem, a nie w marketingu sie-
dzisz i się marnujesz - zaśmiał się Eliot.

 W domu Lucasa…

Tego wspomnienia nie było jeszcze ani razu. Jego mieszkanie, a 
w nim on i jego ukochana. Leżeli razem w łóżku.

- Co ty na to, żebyś został już na zawsze - spytała kobieta.
- Co masz na myśli, skarbie – spytał, gładząc ją po włosach.
- Tutaj ze mną. Żebyś nigdy więcej nie odchodził. Po co ci tamten 

świat, w którym mnie nie ma? 
Lucas zaczął wątpić, że to w ogóle jest wspomnienie. 
- Marlen, wiesz, że nie mogę - zaczął protestować, ale ona zatrzy-

mała jego słowa pocałunkiem.
- Zostań ze mną. Wszystko będzie jak dawniej - uśmiechnęła się. 
Mężczyzna długo zastanawiał się nad jej słowami. Przed oczami 

przewinęły mu się wszystkie szczęśliwe chwile, które spędził z nią i 
już wiedział.

- Dobrze - zgodził się. Nagle otworzył oczy i znowu znalazł się w 
pomieszczeniu z fotelem. Tylko teraz wiedział, co musi zrobić. Tak 
jakby jakiś głos w głowie podpowiadał, o czym nie może zapomnieć.

Kilka dni później…

- Dzwoniłaś do Lucasa - spytał Eliot Elenę przechodzącą obok 
jego biurka.

- Nie. A coś się stało - zaniepokoiła się. 
- Od paru dni nie ma go w pracy. Nie zauważyłaś?  Kobieta pokrę-

ciła przecząco głową. Szybkim krokiem ruszyła do swojego gabine-
tu. W torebce znalazła telefon komórkowy i wybrała numer swojego 
byłego przyjaciela. Nawet nie było sygnału. Przez jej głowę przeszły 
najgorsze obrazy. Bez wahania chwyciła pęk kluczy i wybiegła z fir-
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my. Gdy po paru minutach dotarła pod drzwi jego mieszkania, zoba-
czyła rozmontowany dzwonek.

- Nie! – zawołała, wkładając kluczyk do drzwi. Przekręciła dwa 
razy i nacisnęła klamkę. Weszła do środka i ruszyła prosto do pokoju 
z wizjerem wspomnień. W środku panował półmrok, a na fotelu leżał 
Lucas. Potrząsnęła nim. Nic. Zaczęła wołać jego imię. To również nie 
przyniosło żadnych efektów. 

- Pozostaje mi tylko jedno. Mam nadzieję, że to wyjdzie - po-
wiedziała do siebie, odklejając parę przewodów od hełmu, w którym 
trzymał głowę Lucas. Przyłożyła je sobie do czoła i natychmiast za-
mknęła oczy. 

Niby w tym samym miejscu, a jednak gdzie indziej…

Z głośników płynęły dźwięki pierwszej płyty, którą Marlen nie-
dawno wydała. Lucas był w trakcie śniadania, a jego ukochana przy-
gotowywała się do kolejnego recitalu. 

- Idę się przejść – stwierdził, wychodząc z mieszkania. Życie tu 
było takie cudowne. Wszystko na swoim miejscu, nikt nie zadaje nie-
wygodnych pytań, no i jest Marlen, a o to przecież chodziło. Lucas 
miał wrażenie, jakby spędził tu ponad rok. 

- Lucas - usłyszał znajomy głos. No tak. Elena. Jego przyjaciółka. 
Poznał ją na jednym z koncertów Marlen. Potem los chciał, że pra-
cowali w jednym miejscu. To taka kochana osoba. Dobrze, że tu jest. 

- Cześć! Dawno się nie widzieliśmy. 
- Lucas! Nareszcie! Już myślałam, że nigdy cię nie znajdę - on 

zaśmiał się na te słowa.
- Przecież wiesz, gdzie mieszkam… Wpadniesz na herbatę 

- zaproponował. 
- Nie. Musimy wracać. Musimy. Ty i ja. 
- O czym ty mówisz – zapytał, kręcąc głową.
- To miejsce nie jest prawdziwe. To tylko…. To nawet nie są 

wspomnienia! Miałeś kiedyś takie wspomnienie? Czy to już kiedyś 
się zdarzyło?
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- Czemu miało to się już kiedyś zdarzyć?
- Czy ty już w ogóle nie odróżniasz tego od rzeczywistości?
- To jest rzeczywistość Eleno - zaśmiał się i ruszył do przodu.
- Zatrzymaj się - powiedziała spokojnie, ale gdy nie zareagował, 

wrzasnęła. - Stój! Marlen nie żyje! Zginęła w wypadku. To co jest 
teraz, nie jest prawdziwe! 

- Co ty mówisz! Wszystko z tobą w porządku - spytał i zmarsz-
czył czoło.

- Rozumiem, że jesteś tu szczęśliwy, ale nie możesz tak. Już wy-
starczająco dużo czasu minęło.

- Chcesz, żebym się rozwiódł z Marlen? Oszalałaś!
- Marlen nie żyje! Zginęła w drodze na koncert w Paryżu. Promo-

wała swoją pierwszą płytę. Potem przez rok byłeś załamany i z nikim 
nie rozmawiałeś. Tylko ze mną. Naprawdę tego nie pamiętasz?  Elena 
poczuła, jak łzy zbierają się w jej oczach. Straciła go. Nie odróżnia 
rzeczywistości od snu. I to wszystko jej wina.

- Eleno, przerażasz mnie.
- Co ja zrobiłam - kobieta rozpłakała się. Lucas objął ją ramie-

niem i choć nie bardzo rozumiał, o co jej chodzi, próbował ją pocie-
szyć. Gdy trochę się uspokoiła, wpadła na pomysł.

- Pamiętasz, jak lubiłeś wszystko porównywać do muzyki? Jak 
porównywałeś życie do utworu - spytała z nadzieją w głosie. Wi-
dząc, jak Lucas stara się cokolwiek sobie przypomnieć, ciągnęła da-
lej. - Wyobraź sobie, że jest utwór i w pewnym momencie następuje 
zmiana. I wszystko jest inne. Potem kończy się fraza i na ostatniej 
nucie dodajemy fermatę. Wiesz, co to jest fermata prawda? Marlen 
ci tłumaczyła.

- Tak wiem. Ona przedłuża nutę.
- Czas skończyć fermatę i ruszyć dalej. Musisz dokończyć utwór. 

Nie możesz zatrzymać się na jednej nucie. Ta pseudo radość ze wspo-
mnieniami musi się skończyć. Błagam. Wróć ze mną. Ostatnie sło-
wa wyszeptała. Spojrzała mu w oczy i widziała w nich zmieszanie i 
niepewność. 
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- A co mnie czeka tam, gdzie chcesz mnie zabrać? Będzie tam 
Marlen?

- Marlen nie ma. Przykro mi, ale musisz się z tym pogodzić. Tu 
też jej nie ma. Twoja wyobraźnia zmanipulowała wspomnienia i 
stworzyła wyidealizowany świat, który nie istnieje. Musisz mi uwie-
rzyć. Ja pomogę ci się znowu pozbierać. Ale proszę, wróć ze mną.  
Lucas spojrzał na Elenę i nagle jego oczy zaszła mgłą. A gdy je otwo-
rzył, zobaczył trumnę z Marlen przed ołtarzem, zobaczył, jak Elena 
codziennie przychodzi mu pomagać, zobaczył, jak daje mu wizjer 
wspomnień i jak parę dni później kłócą się…

- Tak bardzo Cię przepraszam. Nie chciałem tego powiedzieć. Ja 
nie wiem, co się ze mną stało. My musimy… musimy wrócić- powie-
dział drżącym głosem.

- Dasz radę. Pomogę Ci. Dalsze życie z Marlen we wspomnie-
niach nic ci nie da. Nie pomoże. Tylko namiesza w głowie.

- Dobrze. - powiedział, podając jej dłoń. Zamknął oczy, a gdy je 
otworzył, znajdował się w pokoju z srebrnym fotelem. Obok niego 
stała Elena i uśmiechała się. Jak mógł być taki głupi? Szukał szczę-
ścia we wspomnieniach… Przez to jak bardzo rozpaczał, nie dostrzegł 
prawdziwego szczęścia, które daje mu Elena. Takie szczęście na lata. 
Takie, które będzie prawdziwe. 

- Teraz mogę dokończyć utwór. Koniec z fermatą niby-szczęścia 
– powiedział, chwytając Elenę za rękę.

- Koniec z iluzją - uśmiechnęła się. Wiedziała, że teraz Lucas na-
prawdę może zaznać szczęścia bez Marlen. 

     Lidia Bakun
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Bo sztuką jest umieć rozmawiać

Pamiętam jak dziś…. o tak, przypomina mi się każdy szczegół, 
każdy dźwięk. Przebudziłam się wczesnym rankiem, letnim i delikat-
nym rankiem. Z dołu usłyszałam cichy dźwięk strun. To moja mama 
grała, a grała pięknie i spokojnie. Jej chudy nadgarstek trzymał długi 
smyczek z włosia z końskiego ogona, zaś drugi drżał na strunach. 
W powietrzu unosił się miły zapach kalafonii. Przez odchyloną za-
słonę przenikały promienie światła, dzięki temu widać było jak pył 
roznosi się po całej przestrzeni. Stanęłam obok starego, dębowego 
stołu. Wiem tylko tyle, że robił go mój pradziadek w warsztacie pod 
rodzinną wsią. Niestety tylko to mi po nim zostało, los przedwcze-
śnie mi go zabrał i nigdy nie dane mi było go poznać. Mama spode 
łba spojrzała na mnie, lekko przestraszona szybko zabrałam rękę ze 
stołu. Byliśmy typową rodziną, dwa plus dwa. Ja i moja młodsza sio-
stra siedziałyśmy przy środkowej części stołu, zaś rodzice bardziej od 
brzegów. Nigdy niczego nam nie brakowało, a szczęścia mieliśmy w 
bród. Święta z dziadkami, ciotkami, wujkami i jeszcze paroma inny-
mi członkami rodziny, których mimo dobrych chęci i tak nie mogłam 
sobie przypomnieć. Właśnie w takim gronie siadaliśmy przy wielkim 
stole.

W wierszu Ewy Lipskiej „Stół rodzinny’’ czytamy o rodzinie, 
która jest całkowitym przeciwieństwem mojej. 

„A barszcz za słony. Morze za szerokie.
Rodzina nie ma sobie nic do powiedzenia.
Każdy trzyma krajobraz własny przed oczami,
na własny wjeżdża peron o innej godzinie.’’
Słowa zawarte w tekście wydawały mi się jedną wielką herezją, 

dopiero potem zaczęłam rozumieć ich sens. 
Moi rodzice, muzycy, mieli ciekawe i bezproblemowe życie, do 

czasu... Co takiego mogło pójść nie tak? Nic nie psuje się przecież  
z dnia na dzień. A jednak… Zaczęło się to od wypadku taty. Niefor-
tunnie potknął się i spadając ze schodów złamał rękę. Taki wypadek 
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dla pianisty zazwyczaj kończy jego karierę, w tym przypadku nie było 
inaczej. Z powodu wypadku nie był zdolny do pracy, więc zostaliśmy 
bez pieniędzy. Pamiętam, że bardzo pomogła nam babcia. Wszyst-
ko można by jej zarzucić ale nie to, że była złą osobą. Serce miała 
złote i każdemu, dzień w dzień była w stanie podarować promieni-
sty uśmiech. Jednak mimo optymizmu babci wszystko brnęło dalej 
ku czarnemu scenariuszowi. Mama pracowała teraz dużo więcej,  
a jak najdalej sięgam pamięcią, pamiętam ją jako najbardziej praco-
witą kobietę jaką kiedykolwiek świat widział. Tata od czasu wypadku 
załamał się i nigdy więcej nie dotknął pianina. Zawsze grał na nim.  
A teraz? Nie dość, że życie bez grania nie sprawiało mu radości, 
zaczął kłócić się z mamą. W naszym domu nie było telewizora, aż 
pewnego dnia tata z dziadkiem przyjechali ze sklepu z ogromnym 
pudłem. Ze smutkiem patrzyłam jak tata bez wahania rozbiera na 
mniejsze kawałki i wkłada do pudła nasz ogromny stół. Na jego miej-
sce stanął telewizor z odtwarzaczem płyt. Na początku tata oglądał 
opery, musicale, a potem to już tylko serial za serialem i reklama za 
reklamą. Z mamą już się nawet nie kłócili, po prostu przestali ze sobą 
rozmawiać. Mama też popadła w tajemniczy trans, wracając z pracy 
od razu siadała przed ekran i tylko cały czas patrzyła. Z moją siostrą 
po niedługim czasie stało się to samo, w domu panowała cisza, jak 
nigdy, panowała zupełna cisza między nami. Chciałam, żeby było jak 
dawniej, nie godziłam się z takim stanem rzeczy, jednak byłam zupeł-
nie bezsilna. „Dlaczego wszystko muszą dzielić pieniądze?’’-pytałam 
sama siebie, a odpowiedzi jak nie znałam, tak nie znam do tej pory. 

W szkole oglądaliśmy film „Cześć Tereska’’ w reżyserii Roberta 
Glińskiego. Uważam, że film jest świetny, bardzo ciekawy i pobudza 
do przemyśleń, jednak mimo tego zachwytu z przykrością nie do-
strzegałam zbyt wielu różnic między moją rodziną, a rodziną z filmu. 
Uświadomiłam sobie, że umarła między nami najważniejsza magia  
w rodzinie - magia rozmowy. Dobrze, że wszystko można było napra-
wić nim było za późno. nim zaczął się spełniać najczarniejszy scena-
riusz. Przez wiele tygodni nic się nie działo, wszystko działo się w ru-
chu jednostajnym. Postanowiłam ten czas wykorzystać w szkole, na 
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lekcje gry na pianinie. Chciałam wrócić wszystko w miejscu, gdzie 
zaczęło nam to uciekać. Pewnego dnia, gdy tata z mamą siedzieli 
przed telewizorem, poprosiłam ich o chwilę uwagi. Ze starego piani-
na zdmuchnęłam kurz, usiadłam na krzesełku, i zaczęłam przebierać 
palcami po klawiszach. Zagrałam melodię, którą pamiętałam jeszcze 
z dzieciństwa. Grał mi ją tata przed snem… Od wypadku miałam 
zakaz dotykania instrumentu, lecz jednak w tej chwili nie usłyszałam 
ani słowa sprzeciwu. Gdy skończyłam, odwróciłam się do rodziców 
i uśmiechnęłam leciutko. W oczach taty ujrzałam ciepłe spojrzenie  
i łzy. Rodzice spojrzeli po sobie, również się uśmiechnęli. Objęli mnie 
i zaczęli się jednocześnie śmiać. Podczas tego uścisku przypomniała 
mi się piosenka Anny German „Człowieczy los’’, w której śpiewała:

„Uśmiechaj się
do każdej chwili uśmiechaj,
na dzień szczęśliwy nie czekaj,
bo kresu nadejdzie czas 
nim uśmiechniesz się chociaż raz.’’

Potem wszystko się zmieniło. Z powrotem złożyliśmy nasz wielki 
stół. Tata zaczął grać, już nie zawodowo, a ja z mamą znów mogłam 
wstać rano i poczuć zapach unoszącej się kalafonii.

     Zofia Kukawska



69

Przymknij oczy i posłuchaj…

Pociąg pędził torami opatulonymi leśnym płaszczem, który nie 
przepuszczał żadnego promyka słońca. Oporny wiatr brutalnie po-
liczkował kabinę maszynisty. Niebo płakało zrzucając miliardy łez, 
które rozpływały się zderzając się z oknami i dachem długiej meta-
lowej gąsienicy. Ta, nie zwracając na nie uwagi, pędziła jak oszalała, 
żeby jak najszybciej dotrzeć na miejsce. Walczyła z czasem, aby zdą-
żyć z rozkładem, aby się nie spóźnić, aby nie zawieść tych wszystkich 
śpieszących się ludzi w swoich wszystkich przedziałach. 

W jednym z nich siedziałam ja: niebieskie oczy, długie włosy, 
znudzona mina. Próbowałam zasnąć wiedząc, że mam przed sobą 
długą drogę. Kiedy zrozumiałam, że to niemożliwe, wyjęłam książkę. 
Wkrótce jednak moje oczy nie wytrzymały tortur setek tańczących 
liter, zatem musiałam znaleźć sobie nowe zajęcie. W końcu wpadłam 
na pomysł, żeby wykopać z torby słuchawki. Kiedy wreszcie je od-
nalazłam i spoczęły delikatnie w moich uszach, włączyłam mp3, błą-
dząc po tytułach dotarłam do mojej ulubionej piosenki. A dlaczego 
ulubionej? Otóż dlatego, że kiedy jej słucham do mojej głowy wpada-
ją tysiące myśli, pytań, wspomnień, wyobrażeń. Przy słowach, które 
do mnie docierają i przy tej samej melodii puszczanej w kółko mogę 
godzinami rozmyślać. O wszystkim, a czasami i o niczym. 

Nie powiem ci jaki ta piosenka ma tytuł, bo to mój sekret. Sam 
musisz sobie znaleźć swoją. I nie robię tego na złość. Po prostu każdy 
ma swój motyw muzyczny. 

Na tym właśnie polega czar muzyki. 
Każda nuta pieściła moje uszy. Po kolei tańczyła w nich i ocierała 

się o nie. Płynęła we mnie do czasu, aż zaczęłam unosić się na jej 
dźwiękach. Zorientowałam się, że stoimy już od dłuższego czasu. Na 
szczęście w tej samej chwili do naszego przedziału wkroczył konduk-
tor i powiadomił nas o awarii. W zaistniałej sytuacji było oczywiste, 
że pociąg będzie miał opóźnienie. Nie obyło się również bez rozpa-
czy, krzyku, gniewu i przekleństw. 
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I właśnie w tej chwili, mając w tle swoją ukochaną muzykę, 
uświadomiłam sobie, że wszyscy ciągle się śpieszymy. Wieczna 
pogoń sprawia, że nie mamy czasu na życie. Skupiamy się na cza-
sie, a nie na życiu. Zapominamy najbliższych, bo pracujemy, żeby 
mieć pieniądze albo uczymy się, aby w przyszłości mieć dobrą pracę. 
Wszystko sprowadza się do jednego faktu. Uganiając się za czasem 
i pieniędzmi, nie skupiamy się na życiu. A ono jest najważniejsze. 
Życie mamy tylko jedno, zatem zapomnij o rutynie, pozwól sobie na 
szaleństwo, przymknij oczy i posłuchaj…

     Aleksandra Pyra
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Zerwana struna

Wielkanocne porządki zawsze wywołują u mnie zawrót głowy. 
Zaczęło się jak zwykle niewinnie: Córuniu, błagam, posprzątaj swój 
pokój. Zamknęłam drzwi, trzy razy machnęłam szmatką, niedbale 
ścierając blaty. Zza ściany usłyszałam głos: 

- Pamiętaj o kolekcji dziadka, powycieraj instrumenty. 
Faktycznie, nie miałam lepszych i ciekawszych rzeczy do zro-

bienia niż gramolenie się z przedmiotami, które tylko zagracają mój 
pokój! Szybko włączyłam komputer, zalogowałam się na portalu 
społecznościowym, a następnie napisałam do Marty. Jakbym mogła 
zapomnieć! Jej rodzice są bogaci i nie mają czasu na sprzątanie, do 
takich funkcji zatrudniają pomoc domową. Czyta pewnie teraz Greya 
na tarasie albo jest na spacerze z Damianem. Oj, ile bym dała, by za-
mienić się z nią życiami! 

No dobrze, w sumie trochę się nudzę, posprzątam. Wzięłam bębe-
nek i starannie przecierałam jego membranę szmatką z pomarańczo-
wym chemikaliami. Po użyciu zostały tylko małe, kremowe plamki. 
Następnie przeszłam do gitary. Tutaj nie było żadnych problemów, 
wzięłam się zatem za akordeon. Patyczkami do uszu, zaczęłam ma-
newrować między klawiszami. Kolejne były drewniane grzechotki- 
brzydzę się ich dotykać, bo zazwyczaj grają na nich najmłodsi z mo-
jej rodziny, a strasznie się przy tym ślinią. Wisienką na torcie były 
skrzypce. Są ostatnie, więc szybko chwyciłam za smyczek, zaczęłam 
go intensywnie przecierać suchą szmatką. Po ich wierzchu rozlałam 
płynne mleczko i wcierałam je w drewno. Przez chwilę zaczęłam 
udawać, że gram walca, szarpnęłam za struny, jakbym grała w filhar-
monii. Po chwili pękła jedna ze strun. Co ja najlepszego narobiłam! 
Chwyciłam za bezbarwną taśmę klejącą i połączyłam struny! 

- Nie wygląda to aż tak źle, nikt nie powinien się zorientować. 
Odłożyłam inne instrumenty na półkę, włączyłam odtwarzacz 

MP3 i położyłam się na łóżku. 
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Po południu przyjechała do nas ciocia Krysia z Wałbrzycha- uta-
lentowana pasjonatka gry na skrzypcach. Miałam nadzieję, że nie bę-
dzie miała ochoty zagrać przy obiedzie na tych, które dzisiaj zepsu-
łam. Przywiozła ze sobą mnóstwo konfitur i drożdżowych wypieków. 
Tym samym wypełniła naszą spiżarnią na kilka tygodni. Potem nie-
spodziewanie zawitał dziadek Waldek. Wiedziałam, że ten dzień nie 
będzie należał do nudnych i spokojnych. Nasz dom był wypełniony 
żartami, uśmiechami i rozmowami. Chwilę później po pracy wrócił 
tato. Wszyscy usiedliśmy do obiadu, w tle słychać było symfonię Ba-
cha. Ciocia Krysia poderwała się do góry. 

- Przynieś mi proszę skrzypce. Tak dawno nie grałam. Jestem 
pewna, że zaimponuję wam lepiej od Bacha. 

W tym momencie ogarnął mnie strach. Przecież dzisiaj rano zda-
rzył się wypadek, musiałam zakleić je taśmą. Wiedziałam, że „opatru-
nek” nie zadziała na długo, a kiedy tylko ciocia weźmie instrument do 
rąk i sprawdzi dźwięk strun, wszystko wyjdzie na jaw. Początkowo 
chciałam namówić ciocię, by ta najpierw skończyła zjeść obiad, prze-
cież zimne jedzenie jest bez smaku. Byłam bez szans! Ciocia nalega-
ła, a ja nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Odeszłam od stołu i 
niepewnym krokiem poszłam w kierunku swojego pokoju. Zdjęłam z 
półki i dokładnie prześledziłam je wzrokiem. Było już po mnie. 

Wróciłam do jadalni. Było mi bardzo gorąco, więc musiałam 
wyglądać jak buraczek. Dłonie mi drżały, serce biło coraz szybciej. 
Skrzypce były już w sidłach cioci. Moje zachowanie musiało być 
wtedy niekonwencjonalne, gdyż wszyscy patrzyli na mnie dziwnym 
wzrokiem. Chwyciłam z sztućce i pozornie spokojnie dokańczałam 
obiad. 

Rodzice i dziadek Waldek, przenieśli spojrzenia na ciocię, która 
układała już palce na strunach. Prawą dłonią, lekkim ruchem zsunęła 
ze stołu smyczek. Miałam wrażenie, że po moim czyszczeniu, był 
lekko postrzępiony. Kiedy oba elementy styknęły się ze sobą, zerwa-
na struna zwinęła się w spiralę, oddając przy tym zabawny dźwięk. 
Niezgrabnie odcięty kawałek taśmy wpadł do wazy z zupą. Moje cia-
ło odmówiło posłuszeństwa: siedziałam mocno wyprostowana, łok-
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cie opierałam o stół, a usta zesztywniały tak, że nie przeszło mi przez 
nie żadne słowo. Z oczu spływały cieplutkie łzy. Wszyscy patrzyli na 
mnie złowrogo, miałam ochotę zapaść się pod ziemię. Po chwili usły-
szałam ciche chichotanie, mamrotanie pod nosem i chrząkanie. Unio-
słam wzrok na pozostałych. Ich promienne uśmiechy biły w moją 
stronę. Nie zauważyłam chwili, kiedy tato wstał, usiadł obok mnie. 
Ku mojemu zdziwieniu rzekł: 

- Córeczko, masz już świadomość, że jesteś członkiem muzy-
kalnej rodziny. Każdy instrument „ma swoje życie”. My, ludzie, nie 
mamy magicznej umiejętności ochrony sprzętu od zepsuć i usterek. 
Gdybyśmy mieli opłakiwać połamanie każdego smyczka, przedziu-
rawienie membrany czy też zerwanie struny, wylalibyśmy morze łez. 
Mamy jednak skarb. To dziadek Waldek – niezawodny konserwator 
instrumentów muzycznych. Potrafi dać każdym zepsutym skrzypcom 
drugie życie. 

Po tych słowach na sercu zrobiło mi się o wiele lżej. Na mojej twa-
rzy pojawił się uśmiech. Wrócił mi apetyt na resztę pysznego obiadu. 
Kiedy skończyłam jeść, mocno przytuliłam dziadzia. Podziękowałam 
mu za to, że jest taki cudowny i utalentowany. Przeprosiłam też ciocię 
i pozostałych za wyrządzoną szkodę. Powinnam była zdać sobie spra-
wę z tego, że instrumenty też mają duszę, nie są niezawodne, nie są 
odporne na zniszczenia. Reszta popołudnia minęła nam bardzo miło. 
Tato wystukiwał rytmy na bębenku, mama grała na gitarze, a dzia-
dek przygrywał skoczne melodie na akordeonie. Mnie i cioci Krysi 
przypadła wyjątkowa i relaksująca funkcja- śpiewy przy ulubionych 
utworach granych przez bliskich. Ten dzień był pełen emocji. Dlatego 
wieczorem położyłam się na podusi, i ruchami rak naśladowałam grę 
na skrzypcach. W domu panowała cisza, a ja grałam. Cóż to był za 
koncert!
     Karolina Bałaban
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NIE DZIELI A ŁĄCZY
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Muzyka

Czym jest powód mej radości?
Na czym uczę się skromności?
Ona mi pokorę daje,
Motywować nie przestaje.
Umiem słuchać, umiem mówić,
Jej już nie da się nie lubić.
Szepcę nuty o miłości,
To największe me wartości.
Obezwładnia mnie muzyka
I nostalgia nagle znika.
Każda nuta jest rozmową,
Wielobarwną, kolorową,
Miłość dźwiękiem, dźwięk klasyką,
Wypowiada się liryką.
W wątpliwościach jest metoda,
Muzyk sięga ponad słowa.
Kompozytor daje tchnienie,
Przerywa rutyny brzmienie,
Muzyka ma liczne twarze,
To ekspresji są witraże.

Joanna Sokołowska
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Viva la musica!

„Viva la musica!” – słychać gdzieś w oddali
Okrzyk, który jak strumyk górski
Przez kamienie się przeciska,
By dotrzeć do upragnionego celu.

„Viva la musica!” – woła nieustannie,
Natarczywie i cierpliwie, jakby ten okrzyk
Miał dotrzeć do kogoś, lecz on nie słuchał,
Krążąc wśród motłochu wielkiego świata.

Wciąż zabiegany, zajęty sprawami
Dnia codziennego nie słyszy, że Muza go wzywa,
Piękna Erato, z kitarą w ręku,
By dac mu talent, o którym marzy skrycie.

„Viva la musica!” – rozlega się ostatni
Krzyk donośny, pełen tęsknoty, rozpaczy i bólu.
Lecz nie słyszy go i tym razem,
I znów bez echa do Erato powraca.

Więc odejść musi piękna bogini,
Pogrążona w smutku, że swojego talentu
Nie dała temu, kto pragnął go w duszy,
I zabiegany utracił ją na zawsze.

Utracił Muzykę.
                       Krzysztof Łowiec
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* * *

Nas łączy, nas dzieli.
Od wszechstronnego chaosu czerni, po ład w światłości bieli.

Trwając w przestrzeni,
W emocji falach się mieni.

Ciągnięta z czarta kieszeni
W duszach sumienie do granic agonii potrafi spienić.

Ciężko o czystą, prostą i brzmiącą.
Odzianą w harmonię wybawiającą
Nastawienia szarzące codzienność w kieracie.

Pięknie, gdy zbawiennie rozbarwi błękitem
Zamkniętej wyobraźni wrota, przed świtem.

Bliska prawdzie- przemija jak życie
Nieuchwytna z czasem rozpędzonym przy bycie.

Zapisany zostaje tylko po niej ślad,
A aura jej oblicza sieje błogi bezwład.

Zniewala konflikty, wyrównuje hierarchie.
Zaspokaja buntowników, zawstydza anarchię.

Niespodziewana, zaskakująco rozmywa matnię.
) w każdej szkole powinna wypełniać szatnię (

Więc chwała wszystkim nieomijającym z nią kart,
Gdyż egzystencja wyłącznie w ciszy to marny żart.
Zechcieć usłyszeć, to najbogatszy fart,
Świat w dźwiękach jest każdego oddania wart.

I tak sobie w rytm drgań serc tyka
Ta wszechobecna, wiecznie wietrzna…

                   … MUZYKA
                         Adam Nowak
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Zapach inspiracji

Sen.
Cisza.
Powoli rozlepiasz powieki,
niewyjaśniony blask oślepia Twoje zmęczone od ciemności oczy.
Światło rozlewa się po Twoim ciele..
Natchnienie?
Nagła ciemność.
Cisza.
Spoglądasz na zegarek.
Nie przespałeś nocy.
Efekt?
Brak.
Dlaczego milczysz?
Cisza.
Zamykasz oczy, czekasz na kolejny blask.
Zaraz...
Zapach kwiatów... kto przyniósł kwiaty?
Pod żadnym pozorem nie otwieraj oczu.
Woń kwiatów, chyba goździków, zabarwia Twój umysł kolorami.
Czujesz je. lekkie, ciekawe, słodkie.
Słyszysz?
To za oknem, wiatr niesie ich śpiew.
Odnalazłeś motyw, niczym nutę głowy w najdoskonalszych 
perfumach.
Boisz się, że zniknie, że odejdzie.
Może wstać?
Może zapisać, nagrać, zapamiętać?
Nie, ciii...
Skup się, słyszysz?
Dom, ona przyjechała? Muszę wstać, przywitać się z nią!
Upiekła ciasto, pewnie nie wiedziała, że jestem.
Słyszysz odgłosy krzątania się po kuchni.
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Słyszysz jak nuci jakieś melodie...
Zapamiętaj.
Nuta serca.
Błogo.
Żeby tylko nie zapomnieć,
rozkoszować się harmonią dźwięków granych w własnym umyśle.
I nagły grzmot.
Sielankową muzykę przerywają trzaski.
Słyszysz w oddali odgłosy strzał, krzyki, wrzaski.
Czujesz woń spalenizny, dymu.
Czujesz, że trzęsie się budynek.
Coś w oddali runęło,
znowu ktoś krzyczy, ktoś płacze...
Musisz wstać,
Musisz wstać!
Ktoś niszczy Twoją ojczyznę!
Wstajesz, podbiegasz do okna.
Finał.
Nuta głębi.

Paulina Zdancewicz
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„Tango życia”

Dur...
Jesteś dla mnie jak światło
Jak płomień w chłodną noc
Moll...
Jak śnieg na środku pustyni
Crescendo...
Pragnę Cię...
Tak bardzo... 
I tak mocno...
Ale jednak... nie mogę Cię dotknąć
Ritenuto...
Nie mogę poczuć bicia Twego serca
I ciepła Twego ciała
A Twoje dłonie, nigdy nie będą mnie pieściły...
Molto passionato...
Dlaczego? Powiedz mi, dlaczego?
Dlaczego los nas tak ukarał?
Nie ma nas... nie ma Ciebie...
Diminuendo...
I... nie ma mnie
Jest tylko proch
I tabliczka 
I ona...
Teraz już wiem
Funèbre...
Że Twoje dłonie nigdy nie były tylko moje
Że Twoje ciało nie należało tylko do mnie
A ja... zawsze byłam 
I zawszę będę
Tylko Twoja...
      Weronika Kraśniewska
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RYTM DNIA
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„Trębacz”

Jest Wielkim Trębaczem, Artystą Muzykiem
Balsamem dla mych uszu i serca mego biciem.
Gdy zaczyna tworzyć, nie poznaję siebie,
Słuchając jak gra, jest mi jak w Niebie.

Improwizacje, solówki, gamy i pasaże –
To najpiękniejsze dla mnie - Muzyczne witraże.
Gdy słyszę dźwięki trąbki, brakuje mi słów,
Codziennie go pytam, czy zagra mi znów?

Późnym wieczorem, błądząc myślami – 
Dla Pani Profesor z pozdrowieniami,
Piszę o bracie, genialnym muzyku,
Choć brak natchnienia zachęca do krzyku!

Wiersz ten to nie poezji wyżyny,
Chociaż pisałam go dwie godziny!
Nie będę poetką, wracam na scenę!
Chciałabym tylko, lepszą ocenę!

  Ada Orlikowska
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„Mały Jasio” 

Już poranek, słonko świeci, 
gdy się śmieją małe dzieci.
Jasio trąbkę swą wyciąga, 
chociaż z niego też jest trąba! 
Wprawki, tercje i pasaże, 
długie dźwięki, kiks, stukanie? 
Gdy rozgrzewkę swą zakończy,
już z uśmiechem nuty bierze.
Pulpit stawia, nuty kładzie, 
Oddech wielki, kiks - da radę? 
Cały koncert grać już kończy. 
Choć zmęczony, on szczęśliwy. 
Słonko spać już dawno poszło.
Teraz Jasio spać też idzie!
By nazajutrz, z dźwiękiem dzwonów 
ćwiczyć, grać i muzykować
I swą muzą Panu Bogu za MUZYKĘ podziękować.

    Paulina Dudek
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ЧАС
  
W pewien październikowy dzień
W miasteczku, gdzie muzyka wciąż gra
A przyroda wtórując jej
Pewną historię dla nas ma

Pewnego bardzo pięknego dnia
Przy domu drwala rąbiącego drwa
Siedział z fujarką nieruchomo jak pień
Myślący o czymś mały leń

Spojrzawszy niechętnie na słońca blask
Usłyszał w pobliżu gałęzi trzask
Przestraszył się i podniósł leń
i spojrzał na swój długi cień

Dreszcz niemały wstrząsnął nim
Gdy zobaczył, że późno już
Pomyślał: „czy mało to ja mam win’’ ? 
I pomknął , a za nim uniósł się kurz

Po chwili przystanął, bo zmęczony był
A zdążył przebiec ledwie cal
Całe życie w lenistwie żył
Jedynie na swej fujarce grał

Instrument dobył w prawą dłoń
Melodię jakąś zaczął grać
Poczuł na nozdrzach drewnianą woń
I w pięknie muzyki począł trwać

Zleciał się tedy ptaków klucz
A stado żubrów wstrzymało chód 
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Słuchali wszyscy muzyki tej
Niezwykłej w piękności swej

Tu trzeba dodać, że w jego grze
Mowę ptaków dało słyszeć się
Grał jakby miał z diabłem pakt
I to jest moi drodzy fakt

Po krótkiej przerwie zaczął biec
Złapany w wielką czasu sieć
Znowu spóźniony był ten nasz leń
Znowu był zły - „za szybko mija dzień...’’

Śpieszył się teraz ile sił w nogach miał
Co dziwne, bo zwykł był nie robić nic
I chociaż bardzo, bardzo chciał
O punktualności mógł tylko śnić
A miał ten leń na imię Tom 
Z Babunią przy dużym gaju żył
I zawsze całusem witał ją
Z tego nasz leń znany był

Od dziecka Tom nie robił nic
Jedynie na swej fujarce grał
Potrafił godzinami w jednym miejscu tkwić 
Taki to zawód nasz leniuch miał

Na instrumencie Babunia uczyła go grać
A on w zamian za to pomagał jej prać
Lecz w krótce i to znudziło go
I zaczął mieć w swej główce pstro

Prędko biegł teraz przez las
Usilnie chcąc zdążyć na czas
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Żeby tylko z babunią być
I od jej smakołyków tyć

Wtem posłyszał jakiś szum
A nie mogąc zatrzymać się
Do siebie mówił: „Jam dzielny wnuk
Babuniu moja, nie zawiodę Cię!”

Już tylko od domu dzielił go krok
I spojrzał wtem na niebo: „O nie, to już noc!”
Wszystko spowił gęsty mrok
A na ziemi ? Cóż to ? Babuni koc !

Tom wbiegł do domu, w progu ktoś stał
To nie Babunia, to obcy Pan
W ręku ten ktoś jakiś list miał
Wręczyć go jemu właśnie chciał

Był to testament z nagłówkiem „TOM’’
To jemu teraz pisany jest dom
Został leń sam, jak palec sam
Z fujarką w ręku, swego losu pan.

                                         Jakub Stachura
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„Dźwięki ciszy”

Gdy zapada zmrok,
Milkną drżenia strun,
Pogrążam się w zadumie,
Wokół tylko szum.

Noc szybko przemija,
Dźwięk znów się pojawia,
Podziwiam wschód słońca,
Humor mi się poprawia.

W przypływie emocji,
Porzucam zmartwienia,
Odkładam świat na bok.

Michał Kisiel
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„Przerwana pieśń”

Dziadek Zygmunt był przystojnym mężczyzną o ciemnych oczach 
i uwodzicielskim spojrzeniu. Te jego oczy zawróciły w głowie wielu 
kobietom, włącznie z moją babcią. Jednak jego największą doskonale 
odwzajemnioną miłością była muzyka. Dziadkowe muzykowanie bu-
dziło mnie rankiem i towarzyszyło aż do zaśnięcia. Było oczywistym, 
integralnym elementem wspólnego domu tak jak dźwięk wody spusz-
czanej w toalecie czy buczenie pracującej lodówki. Pamiętam, że lu-
biłam leżeć na pianinie i przez otwartą klapę obserwować porusza-
jące się młoteczki. Dziadek nieustannie ćwiczył „starych mistrzów”, 
jak mawiała babcia, lub układał melodie do wierszy współczesnych 
poetów. W niedzielę grał na mszy. Czasem zabierał mnie na chór, a ja 
z przejęciem podziwiałam, jak naciska klawisze i pedały oraz śliczne 
guziczki organów. Muzyka dosłownie przenikała moje drobne, dzie-
cięce ciałko. Uwielbiałam to uczucie. Światło wpadające przez wi-
traże ożywiało dym z kościelnego kadzidła. Wyobrażałam sobie, że 
to Dżin wydostaje się z lampy Alladyna i tańcząc nad ołtarzem, chce 
uwolnić mnie z „piszczałkowego zamku” na chórze. Pewnej niedzie-
li podczas prefacji dziadek pięknie grał, a ludzie radośnie śpiewając 
aklamację, szli tłumnie wokół ołtarza. Z przewagą osoby uprzywile-
jowanej, bo znajdującej się na górze, dumnie ogarniałam wzrokiem 
cały kościół. Wreszcie wszyscy wrzucili pieniądze do skarbonki. 
Śpiew ustał. Dziadek Zygmunt wciąż jednak grał, coraz głośniej, od-
ważniej i radośniej – jak w ekstazie. Powtarzał i przetwarzał temat 
pieśni wysławiającej imię Boga - Ojca. Dźwięki wibrowały jak tań-
czące anioły pod sklepieniem. Ksiądz zaczął się niecierpliwić. Wierni 
ze zdziwieniem, a następnie z naganą spoglądali na chór. Skonsterno-
wany duchowny kazał ministrantowi zadzwonić dzwonkami. Jednak 
to nie przerwało improwizacji dziadka. Wreszcie pan kościelny udał 
się na górę i gwałtownie potrząsnął ramieniem niesfornego organi-
sty. Muzyka z wolna umilkła. Przerażona całym zajściem drżałam 
jak osika i z trudem wytrwałam do końca mszy. Nie potrafiłam wtedy 
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zrozumieć, dlaczego dziadek tak haniebnie zapomniał się. Ten spek-
takularny wstyd stał się przecież także moim udziałem. Nigdy więcej 
nie poszłam na chór. W przeciwieństwie do mnie dziadek Zygmunt 
w ogóle nie przejął się tym zajściem i z radością w każdą niedzielę 
pełnił swoją służbę, aż do śmierci…

                                                      Sara Wienczek
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Rytm dnia, muzyka życia

Każdego dnia budzi mnie muzyka: crescendo budzika wyprowa-
dza delikatnie ze snu. Najpierw dociera do mnie rytm, potem muzy-
ka. Na końcu rozpoznaję słowa i słyszę Dom wschodzącego słońca. 
Mogłabym tak leżeć bez końca, ale wiedziona złocistym promykiem 
z  westchnieniem żalu odrzucam kołdrę i po chwili już stoję przed 
lustrem, przeciągając się i ziewając.

Muzyka pomaga i w tym momencie: tańczę w jej rytmie i dobry 
humor ogarnia mnie coraz bardziej. Tyle słońca w całym mieście, nie 
widziałeś tego jeszcze popatrz, o, popatrz. Przez okno widzę rozświe-
tlony smugami brzasku ogród i dom sąsiada. Mój brat ma pokój po 
zachodniej stronie, szkoda, że nie może się budzić, jak ja!

Przełączam muzykę: trochę spokojnej melodii się przyda. Rzut 
oka na zegarek: Presto, Natalia! Śniadanie do torebki, czapka na gło-
wę i na przystanek. A tam: Autobusy czerwienią migają, zaglądają do 
okien tramwajom.

Tramwaj to dla mnie kwintesencja muzyki nowoczesnej. Zgrzy-
pienia, trzaski, urywane teksty i ten rytm!. Lubię to! Moje ciało rezo-
nują, mój umysł się budzi do końca, moja twarz się uśmiecha. Pora 
zmienić piosenkę – wysiadam przygotowana: Witaj szkoło! W co dzi-
siaj gramy? W klasy!

Szkoła to utwór:  każda godzina to jego część, a przerwy to… 
przerwy. Przestawienie pulpitów czyli klas, przygotowanie instru-
mentów (zeszyty, książki, itp.), nerwówka przed następną częścią. 
Na lekcjach wszyscy wpatrzeni w dyrygenta, wywołany gra czasem  
z pamięci, a czasem z nut. Niektórzy oczywiście odpowiadają śpie-
wająco. Szóstka brzmi jak forte, jedynka to marsz żałobny. Na koniec 
i na początek dzwonek, dość prymitywna figura stylistyczna.

Szkoła to także antyutwór: prawdziwa muza dla wielu wybrzmie-
wa w czasie przerwy. Pozorny chaos ciągłych spotkań i rozstań, prze-
ciwnych nurtów, zdarzeń i nakładających się głosów. Indywidualne 
pauzy zamyśleń, zbiorowe śmiechy z dowcipów, wszechogarniająca 
atmosfera swawoli. Nasze szkolne, kochane życie, nasza młodzień-
cza spontaniczna twórczość, wszechświat równoległy.
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Znowu na dworze, za mną tyle lekcji! Padam na nos, ale mu-
zyką jestem nienasycona. Patrzę na popołudniowe, z biegiem czasu 
zmieniające się miasto, na koniec zza rogu wyłania się bryła mojego 
domu. W kuchni jest światło, przy moim zmęczeniu te ostatnie parę 
metrów jest jak końcówka maratonu. Po chwili otacza mnie ciepło  
i zapachy, a ja w tej chwili nie muszę nic robić.

Zabieram się do jedzenia: same sławy grają mi „do kotleta”. Kochani 
artyści, jaka jestem Wam wdzięczna! Nie ma nic uwłaczającego w tym, 
że dodaje się smaku i nasyca podwójnie! Atmosfera naszej kuchni to po-
łączenie tych właśnie smaków: kulinarnego i muzycznego. Nie wyobra-
żam sobie bardziej godnych warunków na spożywanie jedzenia.

Teraz noga za nogą, stopień za stopniem, na pierwsze piętro. 
Brzuszek pełny, oczy senne, ciało spragnione wypoczynku. I zaraz 
potem krótki sen, konieczny, bo po nim przygotować się trzeba do 
jutrzejszych zajęć. Budzi łagodne dotknięcie rąk Mamy, rozbudza 
kolejna ciekawa historia. W moim magicznym domu wszystko się 
zdarzyć może: same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech!

Jedna uwaga: orzech się nie rozgryzie, matematyka wymaga sku-
pienia. Pomaga kawa i dobre skojarzenie: matematyka to też muzyka! 
Przecież są nuty, półnuty, ósemka to jedna ósma, pauza to matema-
tyczne zero.  Jakoś to idzie, chociaż o tej porze najlepiej byłoby liczyć 
barany. Ale już naprawdę niedługo!

    Do łazienki idę w tempie nokturnu: teraz  trzeba celebrować 
każda chwilę nocy, nie uronić ani kropli z nastroju tego domowego 
schyłku dnia. Trzeba wsłuchać się w każdy szept domowników, bo 
już mi noc ich zabierze, a potem poniesie gdzieś następny dzień.

Leżąc już w łóżku uśmiecham się sama do siebie, ustawiając nowa 
melodię na jutrzejsze budzenie. Czeka mnie kolejny trudny, ale przez 
to także ciekawy dzień. Bo każdy dzień i życie całe jest jak trudny 
utwór dla każdego ambitnego i wrażliwego muzyka: tylko napraw-
dę duże zadanie wyzwala w nim to co najlepsze i najwartościowsze. 
Trudne rytmy dnia i niełatwa muzyka życia.

(…)
Wstawaj, szkoda dnia!!!

                                                                             Natalia Uthke
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Czas na podziękowania

Szczególne podziękowania kierujemy do współorganizatora kon-
kursu - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Centrum 
Edukacji Artystycznej, a za sponsoring medialny Redaktorowi Na-
czelnemu czasopisma Wychowanie Muzyczne - Panu Mirosławowi 
Grusiewiczowi. 

Wszystkim Darczyńcom, którzy swoim wkładem finansowym  
i pracą przyczynili się do wydania IX tomu nagrodzonych prac, 
składam serdeczne podziękowania. W szczególności tym, któ-
rzy od lat nas wspierają: Bankowi Spółdzielczemu w Nałę-
czowie, Zakładowi Leczniczemu „Uzdrowisko Nałęczów”, 
Zakładowi Chirurgii Oka Zbigniewa Zagórskiego w Nałę-
czowie, „LUXMED” Uzdrowisko Nałęczów, NZOZ ARTH-
ROS, „Starej Aptece” w Nałęczowie, „Kawiarni Jaśminowa”  
w Nałęczowie oraz „Olimp Trofea” w Lublinie.

Konkurs nie miał by swej rangi gdyby nie nasi jurorzy. Za pracę w 
komisjach konkursowych i zaangażowanie dziękuję Paniom: Wiesła-
wie Dobrowolskiej-Łuszczyńskiej, prof. Lilianie Batirjewej Grigor-
jewnej, dyr. Tatianie Kołtynajewej, dr Barbarze Niścior, Marcie Kaj-
ce, Monice Goebel-Szyszko, Annie Kos, Magdalenie Wiciejewskiej 
i Ilonie Drozd, Lidii Treszczotce oraz Panom: Adamowi Pankowi, 
Mirosławowi Grusiewiczowi, Zbigniewowi Strzyżyńskiemu. 

Dziękuję wszystkim, którzy pomagali w organizacji XVI edycji 
Konkursu; Panu Grzegorzowi Wójcikowi, Leszkowi Madejskie-
mu, Towarzystwu Przyjaciół Nałęczowa oraz Rodzicom i uczniom 
szkoły.

Sprawiliście Państwo, że radość i wdzięczność młodych utalen-
towanych ludzi jest bezgraniczna. Staliście się Państwo tym samym 
współtwórcami odkrycia młodych talentów. Wielotorowość rozwoju 
uczestników konkursu kształcących się muzycznie sprawia, że śmieje 
się dusza z tak wspaniałej ekspresji wyobraźni i inspiracji młodych. 
To dobrze wróży kształtującej się przyzwoitości i odwadze młodego 
pokolenia.

                                                                        Wioletta Sieczkowska-Kos
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Przemysław Chabros, II nagroda, 
9 l., SP Nałęczów

Dominik Oleksak, III nagroda, 7 
l., SP Nałęczów

Deborah Basso, wyróżnienie, 
10 l., SP w Pliszczynie

Zuzanna Bielak, wyróżnienie, 
9 l. PSM w Biłgoraju
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Małgorzata Zgierska, wyróżnienie, 
10 l., SP w Pliszczynie

Zuzanna Chruścicka, 7 l., SP 
Nałęczów

Malwina Głowacka, I nagroda, 
11 l., PSM Nałęczów

Marta Bocheńska, I nagroda, 
12 l. ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu
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Agnieszka Albińska, wyróżnienie, 
12 l., SP w Nadrybiu

Nel Kuźma, wyróżnienie, 
12 l., PSM Nałęczów

Karolina Dmuchowska, 
III nagroda, 13 l. 
Gimnazjum w Pliszczynie

Jakub Frączek, III nagroda, 
15 l., Gimnazjum Nałęczów
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Klaudia Ponikiewska, wyróżnienie,  
10 l., SP w Pliszczynie

Kajetan Głowacki, wyróżnienie, 
8 l., PSM Nałęczów

Agnieszka Wójcik, wróżnienie, 
11 l. SP w Nadrybiu

Alicja Wawryn, 12 l., 
ZSM w Gdański-Wrzeszczu
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Kinga Lewandowska, II nagroda, 
14 l., Gimnazjum w Nałęczowie

Julia Pecio, III nagroda, 15 l.,
Gimnazjum w Nałęczowie

Aleksandra Kulesza, wyróżnienie, 
Gimnazjum nr 33 w Gdańsku

Zuzanna Szuba, wyróżnienie, 14 l., 
POSM w Katowicach
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Masza Kudyniuk, I nagroda, 14 l., 
SA w Telmach/Białoruś

Gabriela Piwar, II nagroda, 15 l., 
ZSP w Koszalinie

Iwan Pantolin, 13 l.,
Brześć Białoruś

Aleksandra Kaszalowa, 11 l., 
SA w Telmach/Białoruś
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Honorata Wargulak, I nagroda, 14 l., 
Gimnazjum w Pliszczynie

Martyna Kochoń, wyróżnienie, 
14 l., Gimnazjum w Pliszczynie

Anna Mikina, wyróżnienie, 18 l., 
ZPSP w Łodzi

Aleksandr Gurpa, wyróżnienie, 
13 l., SA w Telmach/Białoruś
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Jakub Kazimierczak, III nagroda,  
16 l., ZPSP w Łodzi

Antonii Jacewicz, 14 l., Białoruś

Tatiana Kierkosz  III nagroda, 
14 l., ZSP w Koszalinie

Adrianna Kusielczuk, 
wyróżnienie, OSSP w Łodzi


