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Więcej niż widzieć 

Tegoroczna edycja konkursu Moje inspiracje muzyczne była 
zaskoczeniem dla organizatorów i jurorów nie tylko z racji ilości 
nadesłanych prac, ale przede wszystkim ich poziomu, inwencji, 
pomysłowości, atrakcyjności i niepowtarzalności. Są w pracach  
uczniów kosmici, senne zjawy, są aniołowie z nieba, są życiowe 
swary. Jest w tych pracach cudowne piękno i przerażające zło,  jest 
łagodne ciepło  kolorowych  słów, a czasem mrok pokryty  mgłą 
sennej majaki. Autorzy potrafią więcej niż widzieć,  sięgać miejsc, 
których nikt nie posiadł , zobaczyć to, czego inni w ich wieku nie 
postrzegają. 

Mam przed oczami obraz Macieja Rzążewskiego z MDK Pod 
Akcją w Lublinie, w którym widzę radość teraźniejszości połączo-
ną delikatnymi neuronami z przeszłością i przyszłością, a wsparte 
jest to wszystko na solidnych korzeniach drzew, jak z  genealogii. 
Mogłabym tu opisywać wiele zachwycających, jak na tak młody 
wiek uczestników obrazów, wzruszających wyznań, metafor i spo-
strzeżeń literackich. 

Większość nadesłanych prac plastycznych cechowała pomysło-
wość, oryginalność i staranność wykonania. Uczestnicy konkursu  
sięgali po rozmaite formy literackie; od wierszy – wesołych, bajko-
wych i refleksyjnych po smutne. Były prace pisane spontanicznie 
i te wypracowywane, były też kartki z pamiętnika i opowiadania 
science fiction, a i takie, które trąciły polityką europejską czy sza-
lejącym terroryzmem i była… Muzyka w cieniu apokalipsy.  

Muzycy przygotowali zarówno utwory klasyczne, jak i współ-
czesne utwory  dostosowane do swoich zainteresowań i możliwo-
ści technicznych aparatu gry. Wśród tych wszystkich prac widać, 
że nie ma wśród tegorocznych uczestników nikogo  o smutnym 
spojrzeniu pogrążonych w zadumie kryjących się w cieniu….

Zdecydowana większość prac to dzieła świadczące o wyobraź-
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ni, wrażliwości i o warsztacie ich autorów, świadomych swoich 
dążeń, śmiało i starannie realizujących swoje marzenia.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję. Jestem pełna po-
dziwu dla wyobraźni i głębszych uniesień rozpalonych dusz szczę-
śliwie roześmianych.  Jesteście jak żywe pochodnie rozświetlające 
świat. Rozpalajcie w sobie ten płomień i nie pozwólcie, by zgasł. 
Wasza wrażliwość to bezcenny dar dający radość i nadzieję. 

Serdecznie gratuluję rodzicom i nauczycielom, opiekunom i in-
struktorom, za tak wspaniale przygotowanych podopiecznych. Ich 
sukces w dużej mierze jest państwa zasługą. Żałuję, że nie można 
nagrodzić większej liczby prac i uhonorować tych , którzy tego 
oczekiwali.

W imieniu organizatorów  dziękuję wszystkim, którzy zechcie-
li wziąć udział w konkursie oraz tym, którzy pomagali w jego reali-
zacji. W szczególności współorganizatorowi  Ministerstwu Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej, juro-
rom, darczyńcom i wolontariuszom. 

Wioletta Sieczkowska-Kos

Komunikat Jury

Podobnie jak w latach ubiegłych i w tym roku konkurs cie-
szył się dużą popularnością wśród uczniów szkół  całego kraju 
i za granicą. W XVII edycji konkursu  jury oceniło: 52 solistów 
instrumentalistów, 22 zespoły instrumentalne liczące 64 uczestni-
ków, 434 prace plastyczne i 88 prac literackich z Polski, Białorusi, 
Ukrainy i Rosji. Łącznie do konkursu we wszystkich kategoriach 
przystąpiło 638 uczniów i 109 nauczycieli z 74 szkół, w tym 31 
uczniów i 14 nauczycieli z zagranicy.

Zgodnie z regulaminem, Komisje, oceniły prace w katego-
riach: plastyka, literatura i instrumenta-listyka. W kategorii – pla-
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styka w grupie V  dodano  dwie podgrupy wiekowe V/I – od 6-10 
l.;  i V/II – 11-13l, pozostawiając w grupie V uczestników 14-
18 l. Podstawowymi kryteriami, którymi kierowało się Jury przy 
wyborze zwycięzców (w  kat. plastyka i literatura), były: zgod-
ność z tematem konkursu i pomysłowość w jego przedstawieniu, 
samodzielność wykonania oraz walory artystyczne i estetyczne. 
Komisje zgodne były co do tego, że uczestnicy konkursu potrak-
towali temat wyjątkowo różnorodnie. Solistów Komisja oceniała 
pod względem: aparatu gry, intonacji i jakości brzmienia, znajo-
mości formy muzycznej i umiejętności jej realizacji, interpretacji 
i stylowości wykonania, prawidłowości doboru repertuaru  oraz 
prezentacji scenicznej. Zespoły oceniano pod względem: zacho-
wania proporcji brzmieniowych, intonacji i jakości brzmienia, 
współpracy muzyków w zespole, zróżnicowania stylistycznego 
wykonywanego repertuaru, interpretacji i stylowości wykonania 
oraz prezentacji scenicznej.

Jury wyróżniło też nauczycieli, opiekunów prac,  za najwięk-
szą liczbę prac nagrodzonych, są to panie: 

Renata Krzyżak z ogólnokształcących  szkół muzycznych i 
plastycznych w Katowicach,  

Agnieszka Kosińska – ze szkół podstawowych w Łuszczowie 
i Pliszczynie oraz z Gimnazjum w Pliszczynie, 

Iwonna Jedlińska z MKD „Pod Akacją” w Lublinie, 
Barbara Giezek ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO 

Katowice oraz 
Krystyna Bujak z Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Mu-

zycznej I st. Leonarda Piwoni w Szczecinie i Prywatnej Szkoły 
Podstawowej Leonarda Piwoni w Szczecinie.
Serdecznie gratulujemy.
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Jury w składzie:

Kategoria – Instrumentaliści

Prof. Liliana Batirjewa – profesor Brzeskiego 
Collage na Białorusi,  wieloletni Dyrektor Towarzy-
stwa Muzycznego w Brześciu, artystka koncertują-
ca, jurorka i organizatorka wielu konkursów i festi-
wali o zasięgu krajowym i międzynarodowym m.in. 
Styczniowe wieczory muzyczne - fortepian, Brześć/ 

Białoruś – przewodnicząca jury

Prof. Veronika Vitaite – profesor Litewskiej 
Akademii Muzycznej w Wilnie, kierownik Zakładu 
Specjalizacji  Fortepianu, tytuł  Honorowego Artysty 
Litwy. Laureatka wielu krajowych i międzynarodo-
wych konkursów. Artystka koncertująca - fortepian/ 
Litwa

dr Dariusz Drzazga – adiunkt w  Zakładzie Pe-
dagogiki Instrumentalnej Instytutu Muzyki Wydzia-
łu Artystycznego UMCS w Lublinie.  Absolwentem 
klasy skrzypiec prof. M. Ławrynowicza w Akademii 
Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie (1992). W 
roku 1991 odbył roczne stypendium w Royal Con-
servatory of Music w Toronto, a następnie w latach 

1992-1995 uzyskał pełne stypendium w Peabody Institute of Johns 
Hopkins University w Baltimore, gdzie pod kierunkiem prof. V.
Danchenko (pupila słynnego D. Ojstracha) otrzymał tytuł Master 
of Music in Violin. W roku 2010 Rada Wydziału Instrumentalne-
go Akademii Muzycznej w Katowicach nadała mu stopień doktora 
sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej - instrumentalisty-
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ka. Uhonorowany „Nagrodą Artystyczną im. St. Serwaczyńskiego 
za rok 2013” nadaną mu przez Dyrektora Naczelnego Filharmonii 
im. H. Wieniawskiego w Lublinie dr J. Sęka. W 2015 roku został 
odznaczony przez marszałka województwa lubelskiego Sławomira 
Sosnowskiego odznaką honorową „Zasłużony dla Województwa 

Lubelskiego” - skrzypce/Polska

Maciej Kandafer – absolwent Akademii Mu-
zycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie akor-
deonu prof. W. L. Puchnowskiego, nauczyciel dy-
plomowany, od 1999 r. prymariusz Warszawskiego 

Kwintetu Akordeonowego – artysta koncertujący - akordeon/ Pol-
ska

Anna Kos – absolwentka Akademii Muzycznej 
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w kla-
sie klawesynu prof. zw. dr hab. Leszka Kędrackie-
go, II st. fortepianu ukończyła w Państwowej Szkoły 
Muzycznej  II st. w Łodzi  w klasie fortepianu prof. 
Bogusława Wódki. Laureatka wielu konkursów i 
festiwali, uczestniczka międzynarodowych kursów 

pianistycznych m.in. Kazimierza Brzozowskiego w Warszawie i 
Kazimierzu Dolnym. Koncertowała z Orkiestrą Filharmonii Brze-
skiej pod kierunkiem Aleksandra Martynienki oraz Kazimierza 

Brzozowskiego w Lublinie – fortepian, jury.

Kazimierz Szczebel – gitarzysta i pedagog. Ab-
solwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w 
Warszawie na wydziale pedagogicznym oraz Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach 
na wydziale instrumentalnym w zakresie gry na gita-
rze klasycznej. Uczestnik mistrzowskich kursów in-

terpretacji muzyki gitarowej we Francji w klasie profesorów: Abla 
Carlevaro, Aliro Diaza i Antonio Lauro. Wykształcił 19 dyploman-
tów, którzy kontynuowali lub kontynuują naukę gry na gitarze w 
Akademiach Muzycznych. Organizator licznych koncertów, semi-
nariów i wykładów prowadzonych przez wybitnych gitarzystów. 
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dr hab. Adam Panek – artysta grafik, adiunkt  
w Pracowni Grafiki – Linorytu na Wydziale Arty-
stycznym UMCS w Lublinie – adiunkt I stopnia. 
Uprawia grafikę artystyczną i warsztatową, ekslibris, 
reklamę oraz rysunek. Brał udział w wielu wysta-
wach z grafiki i ekslibrisu w kraju i za granicą. Czło-

nek Międzynarodowego Stowarzyszenia Triennale Grafiki w Kra-
kowie - przewodniczący jury kategorii plastyka/ Polska.



roku, obecnie na stanowisku doktora sztuk pięknych w Zakładzie 
Edukacji Plastycznej. W 2007 roku na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK w Toruniu zrealizowała przewód doktorski w dziedzinie ma-
larstwa(promotor- prof. Mieczysław Ziomek). W swoim dorobku 
artystycznym posiada ponad 130 wystaw w konkursach ogólnopol-
skich i międzynarodowych oraz 7 wystaw indywidualnych. Otrzy-
mała 7 nagród i wyróżnień, z czego 6 o randze międzynarodowej. 
Odznaczona Brązowym Medalem Prezydenta RP za Długoletnią 
Służbę. Uczestniczyła w pracach jury wielu konkursów dla dzieci 
i młodzieży o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i woje-

wódzkim

Marian Pudełko – artysta rzeźbiarz. Dyplom 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1973 ze spe-
cjalizacją Malarstwo i rzeźba w architekturze. Licz-
ne realizacje pomnikowe na terenie kraju. Pomniki 
w brązie i piaskowcu, rzeźby miejskie i plenerowe 
Zamość, Świdnik, Lublin. Szczególne miejsce to 

rzeźba i malarstwo w architekturze. / Polska 

Zbigniew Strzyżyński – zajmuje się rzeźbą, 
medalierstwem, grafiką i malarstwem. Nauczyciel 
plastyk w Liceum Plastycznym im. Józefa Chełmoń-
skiego w Nałęczowie. Komisarz Międzynarodowe-
go Konkursu na Rysunek im. Andriollego w 2006 
i 2009 roku oraz Nałęczowskiego Biennale Sztuki 
Najmłodszych. Brał udział w ponad 80 wystawach 

środowiskowych, ogólnopolskich i międzynarodowych. W swoim 
dorobku ma liczne realizacje rzeźbiarskie. Nauczyciel Liceum Pla-
stycznego w Nałęczowie / Polska

Kategoria - literatura

Wiesława Dobrowolska-Łuszczyńska – filo-
log, wydawca i dziennikarka. Członek kolegium 
redakcyjnego (1966 – 1969) ogólnopolskiego pi-
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sma naukowego „Językoznawca” wydawanego przez UMCS w 
Lublinie, współredaktor „Cisowca”, Nałęczowskich Wiadomości 
Kulturalnych” oraz „Głosu Nałęczowa”. Współpracowała z „Pu-
ławskim Przeglądem Powiatowym” i „Gazetą Nałęczowską”. 
Laureatka konkursów „Pamiętniki młodych nauczycieli” (Lublin 
1972), „Nauczycielka w kilku rolach” (Warszawa 1983), oraz III  
i IV Ogólnopolskiego Konkursu Małych Form Literackich im. 
S. Żeromskiego (Nałęczów 2002, 2004). Autorka książek: „Czas 
powrotu. Prowincjałki Urzędowskie” (2000), „Ród Stanisława z 
Urzędowa”(na prawach rękopisu 2001), „Kochany Obrzydłówku” 
(2005), „Starzeć się z wdziękiem” (2006) oraz licznych tekstów 
prasowych i internetowych; wydawca lub współredaktor publi-
kacji okolicznościowych oraz książek o tematyce nałęczowskiej. 
Autorka tekstów do “Serii z łabędziem”, folderów LOT “Kraina 
Lessowych Wąwozów”, scenariuszy plenerowych wystaw w “Ga-
lerii pod Lipami”, publikacji NOK. Jej opowiadania drukowano 
w „Głosie Nauczycielskim” 1983, „Głosie Ziemi Urzędowskiej” 
1997, „Głosie Nałęczowa” 2005 oraz tomikach z serii „Nałęczow-
skie Tomiki Literackie” (2003, 2005).członek m.in. ogólnopolskie-

go czasopisma naukowego „Językoznawca”

Maria Rzeczyca – absolwentka WSP w Krako-
wie, magister nauk pedagogicznych z 2 stopniem 
specjalizacji zawodowej, służę nauczycielską pełniła 
przez 26 lat. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. 
Pasję społecznikowską nabyła w strukturach ZHP, jej 

doświadczenia w pracy społecznej zaowocowały stopniem harcmi-
strza. Wieloletni dyrektor szkół podstawowych. Podejmowała pra-
cę pedagogiczną wśród amerykańskiej Polonii. Jest współautorką 
podręcznika do języka polskiego dla polskich uczniów w USA.  
Dziennikarka regionalna, wchodzi w skład redakcji „Głosu Nałę-
czowa”, pisma Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, oraz współpra-
cuje stale z „Gazetą Nałęczowską”. 

Jury oceniło poziom nadesłanych prac i uczestniczących w 
konkursie instrumentalistów jako wysoki. Poszczególne Komisje 
zgodnie z regulaminem oceniały prace wg następującej punktacji:
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– instrumentaliści: 25 – 24 – I nagroda; 23 -22 – II nagroda; 
21 – III nagroda; 20 – wyróżnienie

– literatura i plastyka: 24 – I nagroda; 23-22 – II nagroda; 21-
20 – III nagroda; 19-18 – wyróżnienie. 

Jurorzy, którzy nie są związani ze szkołami uczestniczącymi 
w konkursie mieli  trudne zadanie w ocenie całej gamy różnorod-
nych form wypowiedzi uczestników konkursu. Po długich i burz-
liwych obradach trzy Komisje Konkursowe przyznały nagrody i 
wyróżnienia wg w/w punktacji podliczonej przez sekretarza Jury. 

Wioletta Sieczkowska-Kos – sekretarz konkursu

Oto wyniki:

Kategoria – Instrumentaliści

Grupa I

I nagroda 

Jelizawieta Cowko – fort. ,SM nr 30 w Brześciu/Białoruś, op. 
Tatiana Bojko, dyr. A.R.  Lewanczuk  – 24,00 pkt/ Białoruś

Małgorzata Kubów – skrzyp., PSM I st. im. I.J. Paderewskie-
go w Głubczycach, op. Janusz Gajownik, akomp.: Agnieszka Ja-
gla-Kubów, dyr. Adam Kopyto – 24,00 pkt.

Aleksander Malej – flet, PSS w Wołkowyjsku, op. Helena 
Zdanowicz, akom. Halina Malej, dyr. Natalia Gorszkowa /Białoruś 
– 24,00 pkt.

Jewdokija Swierdłowa – fort., DSM nr 2 w Brześciu, op. Irina 
Goroch, dyr. Dymitr Gienadiewicz/ Białoruś – 24,00 pkt.
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II nagroda:

Szymon Koncewicz – fort. ,SM I st. w Tuchowie, op. Anna 
Szajer, dyr. Jan M. Gładysz  – 23,00 pkt

Łucja Mateńko – skrz. PSM I st. im. M Karłowicza w Łuko-
wie, op. Natalia Pomyłujko, Tomasz Wojtaś/ Polska – 23,167 pkt.

III nagroda 

Aleksandra Godniak – fort. SM I st. w Tuchowie, op. Natalia 
Drozen-Czaplińska, dyr.: Jan, M, Gładysz  – 21,00 pkt

Anna Gusza – fort., DSM nr 2 w Brześciu, op. Olga Goroch, 
dyr. Dymitr Gieniadiewicz  – 21,33 pkt.

Zuzanna Jagielska – skrz., POSM I st. nr. 1  im. H. Wieniaw-
skiego w Poznaniu, op. Emilia Szyszka, dyr. Grzegorz Burandt - 
Polska – 21,33 pkt.

Borys Komisarz – fort. SM I st. w Tuchowie , op. Joanna Łu-
kasik, dyr. Jan, M. Gładysz  – 21,66 pkt.

Wyróżnienia: 

Emilia Górowska – fort., Wyr. – ZSM im. I.J. Paderewskiego 
w Tarnowie, op. Natalia Miś, dyr. Konrad Szota – 20,00 pkt.

Maja Guzik – skrz., SM I st. w Skawinie – 20,00 pkt. 

Błażej Zima – fort. , POSM I st. w Warszawie, op. Marta Anto-
szewska, dyr. Małgorzata Panek-Kiszczak – 20,33 pkt.

Grupa II

I nagroda 

Angelika Słowik – fort., SM I st. w Tuchowie, op. Anna Szajer, 
dyr. Jan M. Gładysz – 24,33 pkt.
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II nagroda

Izabela Dobrowolska – flet, PSM I st. im. F. Chopina w Ja-
rosławiu, op. Jolanta Antonik, akomp.: Wojciech Majchrowicz, 
dyr. Elżbieta Dąbrowska  – 23,50 pkt.

Marta Kubów – skrzyp., PSM I st. im. I.J. Paderewskiego w 
Głubczycach, op. Janusz Gajownik, akomp.: Agnieszka Jagla-Ku-
bów, dyr. Adam Kopyto – 23,58  pkt.

Agnieszka Małecka – fort., SM I i II st. im. B. Rutkowskiego 
w Krakowie, op. Grażyna Hesko-Kołodzińska, dyr. Marta Nowa-
czyk-Łapińska – 22,67 pkt.

Zuzanna Szczygieł – fort., SM I st. im. St. Wiechowicza w 
Krakowie, op. Grażyna Hesko-Kołodzińska, dyr. Janina Nowicka 
– 23,00 pkt.

III Nagroda 

Celina Berini – wiolonczela, PSM I i II st. im. W. Lutosław-
skiego w Nysie, op. Mirosława Krośniak, akomp. Aleksandra 
Brzezińska, dyr. Janusz Dąbrowski– 21,50 pkt. 

Gabriela Małachowska – skrzyp., PSM I st. w Łomży, op. Be-
ata Stankiewicz, akomp. Anna Kamińska, dyr. Mirosław Andrzej 
Korona – 21,83 pkt.

Gabriela Raczyńska – fort., POSM I st. im. E. Młynarskiego 
w Warszawie, op. Marta Antoszewska, dyr. Małgorzata Panek-Ki-
szczak – 21,33 pkt.

Wyróżnienie: 

Juliusz Łukasik – fort. SM I st. w Tarnowie, op. Barbara Ta-
raszka, dyr. Jolanta Światłowska – 20,00 pkt. 

Jelizawieta Radionowa – fort., DSM nr 2 w Brześciu/ Biało-



14

ruś, op. Irina Goroch, dyr.: Dymitr Gienadiewicz – 20,00 pkt .

Karolina Starzyk – fort., SM I st. w Tuchowie, op. Joanna 
Łukasik, dyr. Jan M. Gładysz   – 20,33 pkt.

Renata Suprun – domra, DSM  nr 1 w Brześciu/ Białoruś, 
op. Olga Korablowa, akomp.: Tatian Nużdina, dyr. Aleksander So-
łonienko – 20,00 pkt.

Grupa  III

I Nagroda

Jan Łukasik – perkusja, ZSM im. I.J. Paderewskiego (OSM 
I st.) w Tarnowie, op. Jan Krawczyk, akomp.: Joanna Łukasik 
dyr. Jolanta Światłowska – 24,25 pkt.

Zlata Romańczuk – fort. DSM nr 2 w Brześciu/ Białoruś, 
op.  Irina Goroch, dyr. Dymitr Gienadiewicz – 24,00 pkt.

Natalia Wojciechowska – skrzyp. PSM I st. im. W. Lutsła-
wskiego w Zambrowie, op. Beata Stankiewicz, akomp.: Adam Ja-
nuszkiewicz, dyr. Krzysztof Witkowski – 24,29 pkt.

II nagroda 

Irena Aleksandrovich – skrz., PSM nr 2 I st. w Grodnie/ Bia-
łoruś, op. Żanna Olendska, akomp.: Alena Hinch, dyr. Ulia Omel-
chenko – 23,00 pkt .

Daniel Banasiewicz – gitara, PSM I st. im. Romualda Twar-
dowskiego w Puławach, op. Jurand Przewłoka, dyr. Małgorzata 
Ziemnicka – 22,00 pkt.

Aleksandra Polak – skrzyp., PSM I st. im. K. Lipińskiego w 
Radzyniu Podlaskim, op. Natalia Pomyłujko, akomp. Tomasz Woj-
taś, dyr. Zbigniew Czuryło  – 22,416 pkt.
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III nagroda

Kacper Ledzion – gitara, SM I st. w Gąbinie, op. Marta Guisa-
do-Czapla, dyr. dr. Jarosław Domagała– 21,50 pkt.

Jan Możański – fort. , PSM I st. im. E. Młynarskiego w ZPSM 
nr 1w Warszawie, op. Marzena Jasińska-Siudzińska, dyr. Beata Ka-
rolak  – 21,33 pkt. 

Wyróżnienie:

Julia Jaworska – skrzyp., Nina Mańko Agencja Artystyczna 
w Warszawie, op. Nina Minko, akomp.: Mateusz Dobrowolski, 
dyr. Nina Minko - 20,08 pkt.

Patryk Pacocha – fort., ZSM w Tarnowie, op. Katarzyna Le-
śniak-Skóra, dyr. Jolanta Światłowska – 20,66 pkt. 

Adrian Żachowski – tuba, PSM I i II st. im. K. Szymanow-
skiego w Płocku, op. Tomasz Kacprzak, akomp.: Tomasz Zgorzel-
ski, dyr. Mikołaj Burakowski – 20,50 pkt.

Grupa IV

II nagroda

Duet fortepianowy w składzie: Krzysztof Osiński i Mateusz 
Budzyński z NSM „AKOLADA” w Pruszkowie, op. Katarzyna 
Gąsior, dyr. Artur Zalewski –22,00 pkt.

Zespół kameralny w składzie: Martyna Serwin, Alisa Polev-
nikova (skrzyp.), Tymon Büning (wiolonczela), Natalia Staniszew-
ska (fort.) z OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu, 
op. Maciej Gawryszuk, dyr. Zbigniew Łuc – 23,10 pkt.

Trio w składzie: Izabela Dobrowolska ( flet), Kornelia Niedź-
wiedź (wiolonczela) i Mateusz Czop (fort.) z  PSM I st. im. F. Cho-
pina w Jarosławiu, op. Grażyna Sereda, dyr. Elżbieta Dąbrowska 
– 22,75 pkt.
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Zespół kameralny „Smyk Cyd”  z PSM nr 2 I st. w Grodnie/ 
Białoruś, op. Żanna Olendska, dyr. Ulia Omelchenko – 22,10 pkt.

III nagroda

Duet fortepianowy w składzie: Otylia Kwiatkowska, Marta 
Majerska – PSM I st. im. G. Bacewicz w Limanowej, op. Renata 
Czaja, Elżbieta Szymocha, dyr. Wincenty Curzydło – 21,50  pkt.

Duet fortepianowy w składzie: Emilia Piejko, Ignacy Magoń 
– PSM I st. im. M. Karłowicza w Przeworsku, op. Grażyna Zającz-
kowska, dyr. Ryszard Konieczny – 21,00 pkt.

Duet kameralny w składzie: Dominika Sławek (skrzyp.) , Pa-
weł Michalik (fort.) PSM I st. im. G. Bacewicz w Limanowej, op. 
Sławomir Szymocha, Elżbieta Szymocha, dyr. Wincenty Curzydło 
– 21,90 pkt.

Duet fortepianowy w składzie: Karolina Zelek, Michał Su-
kiennik z PSM I st. im. G. Bacewicz w Limanowej, op. Halina 
Dyczek, dyr. Wincenty Curzydło – 21,25 pkt. 

Kwartet akordeonowy w składzie: Łukasz Pajurek (I), Bar-
tosz Makuch (II), Michał Szymański (III), Mariusz Wiśniewski 
(IV)  z PSM I st. im. R. Twardowskiego w Puławach, op. Waldemar 
Ziemnicki, dyr. Małgorzata Ziemnicka – 21,25 pkt.

Trio w składzie: Daria Czarnywojtek (skrzyp.), Maja Prejzner 
(wiolonczela), Katarzyna Takieli (fort.) z  OSM I i II st. K. Szyma-
nowskiego we Wrocławiu, op. Maciej Gawryszuk, dyr. Zbigniew 
Łuc – 21,80 pkt.

„Wesołe Duolki” w składzie: Maja Guzik (skrzypce) i Wik-
toria Gnot (fortepian) z PSM I st. w Skawinie, op. Natalia Miś, 
dyr. Konrad Szota – 21,10 pkt.
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Kategoria – plastyka

Grupa I

I nagroda

Anastazja Suliga – 6 l., SP im. S. Żeromskiego w Nałęczowie, 
op. Maria Mitoraj-Woś, dyr. Anna Szczęsna

Emmanuel Więch – 10 l., Społeczna SP nr 1 Sto Katowice, 
op. Barbara Giezek, dyr. Małgorzata Przybyła

II Nagroda

Mikołaj Rymanowski – 8 l., SP im. S. Żeromskiego w Nałę-
czowie, op. Zofia Grzywacz-Piotrowska, dyr. Anna Szczęsna

III Nagroda

Aleksandra Krawczyk – 8 l., SP im. S. Żeromskiego w Nałę-
czowie, op. Joanna Mazurek, dyr. Anna Szczęsna

Wiktoria Gołaszewska - 9 l., ZSM  I i II st. w Rudzie Śląskiej 
– praca indywidualna

Wyróżnienia:

Gabriela Zasada – 8l., SP im. S. Żeromskiego w Nałęczowie, 
op. Joanna Mazurek, dyr. Anna Szczęsna

Hanna Zięba – 8 l., SSP nr 1 STO Katowice, op. Barbara Gie-
zek, dyr. Małgorzata Przybyła

Dasza Zaszczewa – 8 l., Moskiewska Dziecięca SM „Rówie-
śnik”, op. Sztapowa L. A. dyr. T. M. Szczerbakowa

Hanna Ziemba – 8 l., SSP nr 1 STO Katowice, op. Barbara 
Giezek, dyr. Małgorzata Przybyła
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Grupa II

I nagroda

Michał Lebda-Wyborny – 13 l., SSP nr 1 STO  Katowice, 
op. Barbara Giezek; dyr. Małgorzata Przybyła

Dominik Sadlak – kl. V, PrSP Leonarda Piwoni w Szczecinie, 
op. Krystyna Bujak. dyr. Renata Wysokińska

II Nagroda

Oliwia Grzegorczyk – kl. IV,  SP im. bł. Jana Pawła II w Łusz-
czowie, op. Agnieszka Kosińska, dyr. Maria Puszka

Wiktoria Woś – kl. V, SP im. S. Żeromskiego w Nałęczowie, 
op. Dagmara Wrzos-Piech, dyr. Anna Szczęsna

III Nagroda 

Zuzanna Więcek – 12 l., SSP nr 1 STO Katowice, op. Barbara 
Giezek; dyr. mgr Małgorzata Przybyła

Bartosz Zieliński – kl. V, SP im. R. Kołaczkowskiej w Plisz-
czynie, op. Agnieszka Kosińska, dyr. Elżbieta Purc  

Wyróżnienia:

Sylwia Chłopaś – kl. V, SP im. S. Żeromskiego w Nałęczowie, 
op. Dagmara Wrzos-Piech, dyr. A. Szczęsna

Oliwia Misztal – kl. IV, SP im. R. Kołaczkowskiej w Pliszczy-
nie, op. Agnieszka Kosińska, dyr. Elżbieta Purc

Lena Pierzchała – kl. V, PrSP Leonarda Piwoni w Szczecinie, 
op. Krystyna Bujak, dyr. Renata Wysokińska
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Wystawa: 

Arlt Marlon – kl. V, PrSP Leonarda Piwoni w Szczecinie, 
op. Krystyna Bujak, dyr. Renata Wysokińska

Katarzyna Pochroń – kl. V, SP im. St. Żeromskiego w Nałę-
czowie, op. Dagmara Wrzos-Piech, dyr. A. Szczęsna

Martyna Szymajda – kl. V, PrOSM I st.  Leonarda Piwoni 
w Szczecinie, op. Krystyna Bujak, dyr. Renata Wysokińska

Martyna Wabia – kl. V, PrSP  Leonarda Piwoni w Szczecinie, 
op. Krystyna Bujak, dyr. Renata Wysokińska

Małgorzata Zgierska – kl. V, SP im. bł. Jana Pawła II w Łusz-
czowie, op. Agnieszka Kosińska, dyr. Maria Puszka

Grupa III

I Nagroda

Oliwia Klinkosz – 16 l., ZSM im. St. Moniuszki w Gdańsku-
-Wrzeszczu, op. Karolina Juwa, dyr. Leszek Kaufman

Honorata Wargulak – kl. III, Gimnazjum im. płk. pilo-
ta W. Kołaczkowskiego w Pliszczynie, op. Agnieszka Kosińska, 
dyr. Anna Krzyżanowska

II Nagroda

Amelia Zgama – 13 l., Gimnazjum nr 1  im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Nowym Targu, op. Dorota Kret, dyr. Jolanta Kowalska 

Wyróżnienia:

Karolina Rola – kl. II, Gimnazjum im. płk. pilota W. Ko-
łaczkowskiego w Pliszczynie, op. Agnieszka Kosińska, dyr. Anna 
Krzyżanowska
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Anna Szurek – kl. II, Gimnazjum im. płk. pilota W. Kołacz-
kowskiego w Pliszczynie, op. Agnieszka Kosińska, dyr. Anna 
Krzyżanowska

Grupa IV

I Nagroda

Bartłomiej Woźniak – 18 l . I LO im. St. Staszica w Lublinie 
op. Ewa Skwarzyńska – Tuzik, dyr. Stanisław Stoń

Grupa V

I Nagroda

Amelia Filozof –13 l, MDK „Pod Akacją”  w Lublinie, 
op. Iwonna Jedlińska – gr. V/II

Olga Kalbarczyk – 11 l, MDK „Pod Akacją” w Lublinie, 
op. Iwonna Jedlińska – gr. V/II

Julia Pardus –14 l,MDK „Pod Akacją” w Lublinie, op. Iwon-
na Jedlińska, dyr. Anna Kopcińska – gr. V

II Nagroda

Szymon Gardziel – 9l, MDK „Pod Akacją” w Lublinie, 
op. Iwonna Jedlińska, dyr. Anna Kopcińska – gr. V/I

Weronika Kolbert – 8 l., POPL Rydułtowy, op. Anna Miguła, 
dyr.: Franciszek Nić – gr. V/I

Alicja Ptak – 8 l., POPL Rydułtowy, op. Anna Miguła, 
dyr.: Franciszek Nić – gr. V/I

Maja Górska – 11 l, MDK „Pod Akacją” w Lublinie, op. Aga-
ta Fijewska-Pajdowska – gr. V/II

Weronika Wiśniewska – 13 l.,MDK „Pod Akacją” w Lublinie, 
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op. Iwonna Jedlińska – gr. V/II

Gabriela Grasza – 18 l., MDK „Pod Akacją” w Lublinie, 
op. Iwonna Jedlińska, dyr. Anna Kopcinska 

Martyna Szymańska – 17 l,  ZPSP im. T. Makowskiego 
w Łodzi, op. Paweł Nowakowski, dyr. Marcin Walicki

III Nagroda 

Tymoteusz Ćwikła – 10 l, MDK „Pod Akacją” w Lublinie, 
op. Agata Fijewska-Pajdowska – gr. V/I

Karol Karyś – 17 l., ZPSP w Kielcach, op. Iwona Stachura, 
dyr. Maria Kowalczyk

Wyróżnienia:

Margarita Czopko – 9 l., Centrum Młodzieży „Akwarium” 
w Brześciu/Białoruś, op. Kostyljowa Julia Nikołajewna 

Marcel Kozłowski – 15 l, OSSP  w Łodzi, op. Karolina Piela, 
dyr. Marcin Walicki 

Wystawa: 

Paulina Araszkiewicz – POPl Rydułtowy, op. Fr. Nić, 
dyr. Fr. Nić

Anna Kasprowicz – ZPSP w Łodzi op. Paweł Nowakowski, 
dyr. Marcin Walicki

Karolina Poddębniak – ZPSP w Kielcach, op. Kazimierz Kie-
lian, dyr. Maria Kowalczyk

Nadieżda Kołtynajewa – 14 l., Telmowska Dziecięca Szkoła 
Artystyczna, Białoruś, op. Aleksander Ułybin, dyr. Swijetłana Wa-
siljewa

Paulina Paliwoda – ZPSP w Łodzi, op. Paweł Nowakowski, 
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dyr. Marcin Walicki 

Zuzanna Borkowska – 17 l, MDK „Pod Akacją” w Lublinie, 
op. Iwonna Jedlińska, dyr. Anna Kopcinska

Jan Cieślak – 17 l, MDK „Pod Akacją” w Lublinie, op. Iwonna 
Jedlińska,  dyr. Anna Kopcinska

Antonina Kubić – 8 l, MDK „Pod Akacją” w Lublinie, 
op. Agata Fijewska-Pajdowska, dyr. Anna Kopcinska

Szymon Lewandowski – 11 l, MDK „Pod Akacją” w Lublinie, 
op. Agata Fijewska-Pajdowska, dyr. Anna Kopcinska

Maria Majerek – 10 l, MDK „Pod Akacją” w Lublinie, 
op. Agata Fijewska-Pajdowska,  

Konstantyn Kudyniuk – 10 l., Telmowska Dziecięca Szkoła 
Artystyczna/ Białoruś, op. Anna Ułybin, dyr. Swijetłana Wasiljewa

Masza Kudyniuk – 14 l., Telmowska Dziecięca Szkoła Arty-
styczna, Białoruś, op. Aleksander  Ułybin, dyr. Swijetłana Wasil-
jewa

Aleksandra Pieniążek – ZPSP im. T. Makowskiego w Łodzi, 
op. Paweł Nowakowski, dyr. Marcin Walicki

Tania Poliaczok – 14 l., Telmowska Dziecięca Szkoła Arty-
styczna, Białoruś, op. Aleksander  Ułybin, dyr. Swijetłana Wasil-
jewa

Alena Rudicz – 15 l., Telmowska Dziecięca Szkoła Artystycz-
na, Białoruś, op. Anna Ułybin, dyr. Swijetłana Wasiljewa

Maciej Rzążewski – 17 l, MDK „Pod Akacją” w Lublinie, 
op. Iwonna Jedlińska, dyr. Anna Kopcinska

Wiktoria Rzążewska – 14 l., MDK „Pod Akacją” w Lublinie, 
op. Iwonna Jedlińska dyr. Anna Kopcińska
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Michalina Wachowicz – 18 l, MDK „Pod Akacją” w Lublinie, 
op. Iwonna Jedlińska, 

Zuzanna Woch – 16 l, MDK „Pod Akacją” w Lublinie, 
op. Agata Fijewska-Pajdowska 

Ceramika

I Nagroda 

Adrianna Wróbel – 17 l. MDK „Śródmieście” we Wrocławiu, 
op. Joanna Sekuła, dyr. Krzysztof  Słupianek

II Nagroda 

Aleksandra Czajka – 10 l., SM I st. im. G. Bacewicz we Wro-
cławiu i MDK „Śródmieście” we Wrocławiu, op. Joanna Sekuła, 
dyr. K. Słupianek

Wyróżnienia:

Wojciech Glądała – 7 l. MDK „Śródmieście” Wrocławiu, 
op. Joanna Sekuła, dyr. K. Słupianek

Bartek  Krawczyk – 7 l., MDK „Śródmieście” we Wrocławiu, 
op. Joanna Sekuła, dyr. K. Słupianek

Julia Krawczyk – 7 l. MDK „Śródmieście” we Wrocławiu, 
op. Joanna Sekuła, dyr. K. Słupianek

Kategoria Literatura – dziedzina poezja

Grupa I 

I nagroda

Marcel Sągała – 9 l. SP im. S. Żeromskiego w  Nałęczowie 
za wiersz Życie jest muzyką, op. Zofia Grzywacz-Piotrowska, 
dyr. Anna Szczęsna 
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II nagroda 

Jowita Chłopaś – 9 l. – Pr SM I st. im. I. J. Paderewskiego 
w Nałęczowie, za wiersz Muzyka w przyrodzie , op. Anna Kos, 
dyr. Wioletta Sieczkowska-Kos 

III nagroda 

Wiktoria Krysa – 8 l., SP im. S. Żeromskiego w  Nałęczowie 
za wiersz Fortepian, op. Zoifia Grzywacz-Piotrowska, dyr. Anna 
Szczęsna

Wyróżnienie:

Cyprian Piotrowicz – 10 l., SP im. J. i K. Bogdanowiczów 
w Nadrybiu za wiersz Muzyka, op. Hanna Tołubińska, dyr. Maria 
Paryła

Kategoria Literatura – dziedzina poezja

Grupa II

I nagroda

Marta Ukleja – 12 l., POSM I st. im. St. Moniuszki w Ka-
towicach, za wiersz Improwizacja,  op. Aleksandra Franke, 
dyr. Bernadeta Stańczyk

II nagroda 

Agata Chryć – 12 l., SP im. J. i K. Bogdanowiczów w Nadry-
biu, Moja muzyka, op. Hanna Tołubińska, dyr. Maria Paryła

III nagroda 

Wiktoria Bieńko – 12 l., SP im. bł. Jana Pawła II w Łuszczo-
wie, za wiersz Moja muzyka, op. Agnieszka Kosińska, dyr. Maria 
Puszka



-

-

-

-

Emilia Grzyśka – 12 l., POSM I st. im. St. Moniuszki w Kato-
wicach, za tekst Senna improwizacja, op. Aleksandra Franke, dyr. 
Bernadeta Stańczyk
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skiego w Katowicach za wiersz  Moje inspiracje muzyczne, op. 
Katarzyna  Łączyńska, dyr. Bernadeta  Stańczyk

III nagroda

Kinga Adamczuk – kl. III, OSSP w Katowicach za wiersz 
Improwizacja nieokiełznana, op. Renata  Krzyża , dyr. Edward 
Josefowski

III nagroda 

Błażej Moritz – kl. I, Gimnazjum  nr 16 w Lublinie za wiersz  
Improwizacja, wielka zagadka, op. Agnieszka Kosińska – praca  
indywidualna

Wyróżnienia:

Natalia Kierniej – III kl. Gimnazjum im. płk. W. Kołaczkow-
skiego w Pliszczynie za wiersz  Improwizacja nieokiełznana – 
słowem, dźwiękiem, barwa malowana, op. Agnieszka  Kosińska, 
dyr. Anna Krzyżanowska

Filip Botor – kl. I, POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Ka-
towicach za wiersz Gdzieś w małym klubiku…, op. Renata Krzy-
żak, dyr. Bernadeta Stańczyk

Klaudia Cupiał – kl. I, POSM  II st. im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach za wiersz Muzyczna Bajka,  op. Renata Krzyżak , 
dyr. Bernadeta Stańczyk

Angelika Malerczyk – kl. III,  POSM  II st. im. K. Szymanow-
skiego w Katowicach za wiersz Czas, op. Agnieszka Błażyńska 
dyr. Bernadeta Stańczyk

Lea Olszewska – Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza 
w Lublinie za wiersz Została jej tylko muzyka, op. Ewa Grodecka 
dyr. Elżbieta Bolibok
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Patrycja Marzec – kl. I, POSM  II st. im. K. Szymanow-
skiego w Katowicach za wiersz Kołysanka, op. Renata Krzyżak 
dyr. Bernadeta Stańczyk

Kategoria literatura – dziedzina proza

I nagroda 

Julia Spandel – kl. III, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięk-
nych w Katowicach za tekst Dla Mamy, op. Renata Krzyżak, 
dyr. Bernadeta Stańczyk

Sara Władecka – kl. II, Zespół Szkół Muzycznych w  Legnicy 
za tekst Kim jestem?..., op. Magdalena Baranowicz, dyr. Lucyna  
Huzarska

Bartłomiej Kisiel – kl. II, Państwowa  Ogólnokształcąca Szko-
ła Muzyczna II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach  za tekst 
Z życia  Barda, op. Renata Krzyżak, dyr. Bernadeta Stańczyk

II Nagroda

Agata Bocheńska – kl. III, ZSM  w Gdańsku-Wrzeszczu za 
tekst Skrzypaczka, op. Karolina Juwa, dyr. Leszek Kaufman

III nagroda 

Gaweł Celeban – kl. III, POSM II st. im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach za tekst Muzyka w cieniu apokalipsy, op. Renata 
Krzyżak, dyr. Bernadeta Stańczyk

Wyróżnienia:

Michalina Bena – kl. III, ZSM w Legnicy za tekst  Głos. Zno-
wu ten głos..., op. Magdalena Baranowicz, dyr. Lucyna  Huzarska

Marta Boratyn – kl. III, ZSM w Legnicy za tekst Nie dziś,  op. 
Magdalena Baranowicz, dyr. Lucyna  Huzarska
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Oliwia Nowak – Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w 
Lublinie za tekst Improwizacja pierwsza klasa, op. Ewa Grodecka 
dyr. Elżbieta Bolibok 

Julia Pytlik – kl. I, POSM II st. im. K. Szymanowskie-
go w Katowicach za tekst Magia muzyki, op. Renata Krzyżak, 
dyr. Bernadeta Stańczyk

Wiktoria Rybaczek – Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza 
w Lublinie za tekst Magia, op. Ewa Grodecka dyr. Elżbieta Bolibok 

Julia Schneider – kl. I , POSM  II st. im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach  za tekst Muzyczne uwikłanie, op. Renata Krzyżak, 
dyr. Bernadeta Stańczyk

Filip Zajączkowski – Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowi-
cza w Lublinie za tekst Letnie muzykowanie, op. Ewa Grodecka, 
dyr. Elżbieta Bolibok

Kategoria literatura – dziedzina poezja

Grupa IV

II nagroda 

Justyna Rozwadowska – kl.VI fort., PrSM I st. im. I.J. Pade-
rewskiego w Nałęczowie za wiersz A mnie Bogowie muzykę ze-
słali 

Bartosz Pawłowski – kl. IV, POSM II st. im. K. Szymanow-
skiego w Katowicach  za wiersz Improwizacja, op. Renata Krzy-
żak, dyr. Bernadeta Stańczyk

III nagroda 

Angelika Kwiatkowska – kl. III, ZSP w Katowicach za wiersz  
Ona, op. Renata Krzyżak , dyr. Edward Josefowski
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Wyróżnienie:

Justyna Kowalska – kl. III, ZSP w Katowicach za wiersz  
Dźwięki, op. Renata Krzyżak, dyr. Edward Josefowski

Nagrodzonym i wyróżnionym uczniom składamy serdeczne 
gratulacje i zapraszamy do udziału w kolejnej XVIII edycji, której 
temat brzmi:

„Symfonia duszy, drganie – łzą szczęścia, smutku komponowane”

Wykaz szkół i placówek artystycznych, nauczycieli i dyrektorów

1. Agencja Artystyczna Warszawa, op. Nina Minko, Mateusz Do-
browolski, dyr. Nina Minko 

2. CM „Akwarium” w Brześciu, op. Kostyljowa, dyr. Julia Niko-
łajewna/ Białoruś 

3. DSA w Telmach, op. Anna i Aleksander Ułybin, dyr. Swietłana 
Wasiljewa/ Białoruś

4. DSM nr 1 w Brześciu /Biełoruś , op. Korablova Olega Arka-
devna, Nuzhdina Tatiana, dyr. Aleksander Sołonienko/ Białoruś      

5.  Dziecięca Szkoła Muzyczne nr 2 w Brześciu, op.  Irina  Gorich 
Gorich Olegowna  i Olga Goroch  Władimirowna, dyr. Dymitr Gie-
nadiewicz Pronski /Biełoruś  

6. DSM „Rówieśnik” w Moskiewskwie, op. Sztapowa L. A., 
dyr. T. M. Szczerbakowa/Rosja

7. Gimnazjum nr 16 w Lublinie, op. Agnieszka Kosińska
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8. Gimnazjum nr 19 im. J. Czechowicza w Lublinie, op. Ewa Gro-
decka, dyr. Elżbieta Bolibok

9. Gimnazjum im. Elwiro Michała Andriollego w Nałęczowie, 
op.: Urszula Stefanyszyn, Grzegorz Wójcik, dyr. Urszula Stefany-
szyn

10. Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w  Nowym Targu, op. Doro-
ta Kret,  dyr. Jolanta Kowalska

11. Gimnazjum im. pułk. Wojciecha Kołaczkowskiego w Pliszczy-
nie, Agnieszka Kosińska, Anna Krzyżanowska

12. I LO im. St. Staszica w Lublinie, op. Ewa Skwarzyńska –Tuzik, 
dyr. Stanisław Stoń

13. LPl  im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie, op. Łukasz Głowac-
ki, dyr. Jarosław Ćwiek

14. LPl w Żorach, op. Małgorzata Pedowicz, dyr. Krystyna Ostrow-
ska

15. MDK „Pod Akacją” w Lublinie, op. Iwonna Jedlińska, Agata 
Fijewska – Pajdowska, dyr. Anna Kopcinska

16. MDK „Śródmieście” we Wrocławiu, op. Joanna Sekuła, dyr. K. 
Słupianek

17. NSM I st. „AKOLADA” w Pruszkowie, op. Katarzyna Gąsior, 
dyr. Magdalena Artman-Zalewska

18. OSM I i II st. im. Karola Szymanowskiego z Wrocławia, 
op. Maciej Gawryszuk, dyr. Zbigniew Łuc

19. OSSP w Katowicach, op. Renata Krzyżak, dyr. Edward   Josefowski

20. OSSP w Katowicach, op. Renata Krzyżak dyr. Bernadeta Stań-
czyk
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21. PSM im. Wojciecha Kilara w Siemiatyczach, n-l Urszula Wol-
frad-Bylińska, dyr. Agnieszka Sitarska

22. POPl  Rydułtowy Anna Miguła , dr hab. Franciszek. Nieć, 
dyr. dr hab. Franciszek  Nieć

23. POSM im. St. Moniuszki w Katowicach, op. Aleksandra Fran-
ke, dyr. Bernadeta Stańczyk

24. PrSP Leonarda Piwoni w Szczecinie , op. Krystyna Bujak, 
dyr. Dorota Bednarek

25. PSM I st. w Tuchowie, op. Anna Szajer, Natalia Drozen-Cza-
plińska,  Joanna Łukasik , dyr. Jan M. Gładysz

26. PSM I st. we Włodawie, op. Lidia Treszczotka, dyr. Paweł Ło-
bacz

27. PSM I st. w Skawinie, op. Natalia Miś, Magdalena Kurek, 
dyr. Konrad Szota 

28. POSM II st. im. K. Szymanowskiego Katowice, op. Renatya 
Krzyżak, Katarzyna Łączyńska, dyr. Bernadeta Stańczyk

29. POSM I st. nr.1 im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, op. Emilia 
Szyszka, Monika Szkudlarczyk , dyr. Grzegorz Burandt

30. POSSP im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach, op. Iwona 
Stachura, Kazimierz Kielian, dyr. Stefan Dulny

31. PSM I st. w Gąbinie, op. Marta Guisado-Czapla, dyr. Jarosław 
Domagała  

32. PSM I st. im. I.J. Paderewskiego w Głubczycach, op. Janusz 
Gajownik, akomp. Agnieszka Jagla-Kubów, dyr. Adam Kopyto

33. PSM nr 2 w Grodnie, op. Żanna Olendska, dyr. Ulia Omelchen-
ko/ Białoruś
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34. PSS w Wołkowyjsku, Szkoła Muzyczna Wołkowyjsk, op. He-
lena Zdanowicz, Halina Malej, dyr. Natalia Gorszkowa/ Białoruś    

35. PSM I st. im. Jerzego Hellera w Głuchołazach, op. Małgorzata 
Łysiak, Szymon Blaczyński, dyr. Szymon Blaszyński

36. PSM I st. im. Stanisława Wiechowicza  w Krakowie, op. Gra-
żyna Hesko-Kołodzińska, dyr. Janina Nowicka

37. PSM I st. w Limanowej, op. Renata Czaja, Halina Dyczek,  Elż-
bieta Szymocha i Sławomir Szymocha, dyr. Wincenty Curzyło

38. PSM I st. w Oleśnie, op. Katarzyna Cichońska, dyr. Jan Ma-
liński

39. SM I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie, op. Grażyna 
Hłasko-Kołodzińska, dyr. Marta Nowaczyk-Łapińska

40. SM nr 30 w Brześciu, op. Bojko Tatiana Gieorgijewna, 
dyr.Lewanczuk Aleksander Petrowicz / Białoruś

41. SM I st. w Kańczudze – dyr. Beata Drabik-Sowa

42. PSM I i II st. im. W. Lutosławskiego w Nysie, op. Mirosława 
Krośniak, akomp. Aleksandra Brzezińska, dyr. Janusz Dąbrowski

43. PSM I st. im. F. Chopina w Jarosławcu, op. Jolanta Antonik, 
akomp. Wojciech Majchrowicz, dyr. Elżbieta Dąbrowska

44. PSM I st. w Ostrowcu Świętokrzyskim, op. Karine Owsepian, 
dyr. Ewa Jurkowska-Siwiec

45. PSM I i II st. w Łomży, op. Beata Stankiewicz, dyr. Mirosław 
Andrzej Korona 

46. PSM I st. im. M. Karłowicza w Łukowie, op. Natalia Pomy-
łujko, akomp. Tomasz Wojtas, dyr. Tomasz Wojtas/ Polska Łuków 



34

47. PSM I st. w Płocku, op. Tomasz Kacprzak, akomp. Tomasz 
Zgorzelski, dyr. Mikołaj Burakowski  

48. PSM I st. im. Romualda Twardowskiego w Puławach , op. Jurand 
Przewłoka, Waldemar Ziemnicki, dyr. Małgorzata Ziemnicka

49. PSM im. M. Karłowicza w Przeworsku, op. Grażyna Zającz-
kowska, dyr. Ryszard Konieczny

50. PSM I st. im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim, op. Ma-
ciej Szuksztul, dyr. Zbigniew Czuryło 

51. PSM I st. w Rymanowie, op. Tadeusz Półchłopek, dyr. Dariusz 
Krzok  

52. SM I st. w Skawinie, op. Miś Natalia, Magdalena Kurek, 
dyr. Konrad Szpota

53. PSM I st. im. I.J. Paderewskiego w Nałęczowie, op. Anna Kos, 
Magdalena Wiciejewska dyr. Wioletta Sieczkowska-Kos

54. PSM I st. im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku, op. Drocho-
wicz Anna, dyr. Beata Olszańska  

55. PSM I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie, op. Beata 
Stankiewicz, dyr. Krzysztof Witkowski

56. POSM im. E. Młynarskiego w Warszawie, op. Marta Anto-
szewska, dyr. Małgorzata Panek-Kiszczak

57. PrOSM I st. Leonarda Piwoni w Szczecinie, op. Krystyna Bu-
jak, dyr. Małgorzata Panek-Kiszczak

58. SpSP nr 1 Sto Katowice, op. Barbara Giezek; dyr. Małgorzata 
Przybyła

59. SP nr 10 im. H. Sienkiewicza w Lublinie, op. Elwira Kasperek, 
dyr. Ewa Momot 
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60. SP im. J. i K. Bogdanowiczów w Nadrybiu, op. Agieszka Szpo-
nar, Agnieszka Wasilewicz, Hanna Tołubińska, Agnieszka Gołę-
biowska, Agnieszka Wasilewicz , dyr. Maria  Paryła

61. SP im. S. Żeromskiego w Nałęczowie, op. Anna Chołody, Anna  
Szczęsna, Dagmara Wrzos-Piech, Ewa Gajkoś, Joanna Mazurek, 
Joanna Socha, Maria Mitoraj-Woś, Marta Wójcik, Mirosława Ko-
walska, Zofia Grzywacz-Piotrowska, dyr. Anna Szczęsna

62. SP im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie, op. Halina Reszka, 
M.Podolska, dyr. Anna Wójcik

63. SP nr. 160 Zgromadzenia Sióstr Augustianek Kraków, op. Sio-
stra Marta Wróbel, dyr. Siostra Ancilla Augustyn

64. SP im. błg. Jana Pawła II w Łuszczowie, Agnieszka Kosińska, 
dyr. Maria Puszka

65. SP im. R. Kołaczkowskiej w  Pliszczynie, Agnieszka Kosińska, 
Elżbieta Purc

66. SP im. M. Konopnickiej w Garbowie, op. Mariusz Gajosz, 
dyr. Nina Bartoszcze-Wylaź

67. ZSM  im. I.J. Paderewskiego w Tarnowie, op. Anna Szajer, 
Barbara Taraszka, Katarzyna Leśniak-Skóra, Joanna Łukasik, Jan 
Krawczyk , dyr. Jolanta Światłowska 

68. ZSM w Gdańsku- Wrzeszczu, Karolina Juwa, dyr. Leszek Ka-
ufman

69. ZSM I st. im. I.J. Paderewskiego w Krośnie, op. Tadeusz Pół-
chłopek, dyr. Agata Sawicka

70. ZSM w Legnicy, op. Magdalena Baranowicz, dyr. Lucyna 
Huzarska

71. ZSP w Katowicach, op. Renata Krzyżak, dyr. Edward Josefowski
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72. ZPSP w Kielcach, op. Iwona Stachura, Kazimierz Kielian, 
dyr. Maria Kowalczyk 

73. ZPSP im. T. Makowskiego w Łodzi, op. Karolina Piela, Paweł 
Nowakowski, dyr. Marcin Walicki

Legenda: 

DSA – Dziecięcia Szkoła Artystyczna, 
DSM – Dziecięca Szkoła Muzyczna , 
LO – Liceum Ogólnokształcące, 
LPl – Liceum Plastyczne, 
MDK – Młodzieżowy Dom Kultury, 
NSM – Niepubliczna Szkoła Muzyczna, 
OSM – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, 
OSSP – Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, 
POPl – Państwowe Ognisko Plastyczne, 
PrOSM – Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, 
POSM – Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, 
PSM I st./II st. – Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia/ II stopnia, 
POSSP – Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, 
PSS – Państwowa Szkoła Sztuki, 
PrSM – Prywatna Szkoła Muzyczna, 
SM – Szkoła Muzyczna, 
SpSP – Społeczna Szkoła Podstawowa, 
SP – Szkoła Podstawowa, 
ZPSP – Zespół Szkół Plastycznych, 
ZSM – Zespół Szkół Muzycznych.

Wioletta Sieczkowska-Kos – sekretarz jury



Anastazja Suliga, I nagroda, 
SP Nałęczów

Emmanuel Więch, I nagroda, 
SSP nr 1 STO w Katowicach

Ksawery Kisielewski, II nagroda, 
SP Nałęczów

Mikołaj Rymanowski, II nagroda, 
SP Nałęczów



Aleksandra Krawczyk, III nagroda, 

Zajcewa Dasza, wystawa,

Hanna Ziemba, wyróżnienie,
SSP nr STO w Katowicach



MUZYKO, MUZYKO
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Życie jest muzyką 

Gdy przyszedłem na świat nie znałem nawet jednego słowa
A już potrafiłem śpiewać.
Moja pierwsza piosenka nosiła tytuł „ Pierwszy krzyk”.
Od tego dnia muzyka jest ze mną wszędzie,
O każdej porze dnia i nocy, gdy budzę się o świcie
I gdy idę spać w nocy. 
Gdy się myję słyszę śpiew wody, gdy idę słyszę
jak moje nogi  rozmawiają z ziemią – o czym? 
Tego nie wiem...
Nie wiem o czym rozmawiają przelatujące ptaki,
owady na łące czy zwierzęta w lesie.
Nie wiem co kryje się w odgłosach pracujących maszyn.
Nie wiem też o czym szumią wierzby, morskie fale i wiatr we 
 włosach – ale czy to ważne?
Najważniejsze, że wszystkie odgłosy są jak linia melodyczna 
 naszego  życia a życie jest muzyką.
„Życie jest muzyką, życie jest wygraną, 
póki nasze serca w rytm bić nie przestaną”.

Marcel Sągała
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Muzyka w przyrodzie

Jaką muzykę spotykamy w przyrodzie?
Już ci mówię;

Tutaj wiatr ósemki gra
Tam pies szczeka 

To jest gra! 
Czyste forte 

na staccato…
w dali piękne moderato

w które dzieci się wsłuchały
zaraz potem zaśpiewały

Bez muzyki?!....
Nie !

Do wtóru 
Przyroda im gra

Jowita Chłopaś
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Fortepian 

W starym fortepianie, co na scenie stoi,
od szalonych pomysłów aż się roi.

W jego głowie tańczą nutki, 
chcą już walca grać.

Każda chce być pierwsza,
żadna nie chce stać.

Więc w fortepianie gwar się zaczął wielki,
Nutki biegają, skaczą i krzyczą.

Stary fortepian co robić już nie wie,
Bo nutki szaleją wciąż w jego głowie.

Wtem małe paluszki dotykają klawiszy
I nutki posłusznie stają w wielkiej ciszy.

Zaczyna się koncert, słychać pierwsze tony
A czarny fortepian jest zadowolony.

Zabrzmiała muzyka, nutki pięknie grały
Swym muzycznym tańcem oczarowały świat cały.

Wiktoria Krysa
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Muzyka

Muzyko , muzyko ulotna jak wiatr 
łagodnymi dźwiękami rozweselasz świat
Muzyko , muzyko przy tobie łatwo się marzy,  
słuchając cię  uśmiech nie schodzi z twarzy
Muzyko , muzyko w życie wnosisz wiele radości,
gdy ludzie cię słuchają, otwierają serca z miłości

Cyprian Piotrowicz



Dominiki Sadlak, I nagroda, 
PrSP w Szczecinie

Michał Lebda-Wyborny, I nagroda, 
SSP nr 1 STO-Katowice

Oliwia Grzegorczyk, II nagroda, 
SP w Łuszczowie

Wiktoria Woś, II nagroda,  
SP Nałęczów



Bartosz Zieliński., III nagroda, 
SP Pliszczyn

Zuzanna Więcek, III nagroda, 
SSP nr 1 STO w katowicach

Lena Pierzchała, wyróżnie 
PrSP w Szczecinie

Martyna Szmajda, wyróżnienie,  
PrOSM w Szczecinie

Małgorzata Zgierska, wyróżnienie, 
SP w Pliszczynie

Oliwia Misztal, wyróżnienie, 
SP w Pliszczynie



NA TROSKI I CIERPIENIA
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Improwizacja

Muzyka płynie przez ciało jak 
krew.
Muzyka płynie przez duszę jak  
woda.
Muzyka w przyrodzie i  w  
przestworzach, hen… 
Muzyka to dla duszy osłoda.

Na troski i pierwsze cierpienia-
muzyka dla duszy zbawienia…

Muzyka to wczoraj, to dziś i to 
jutro.
Improwizacja nieokiełznana- 
Każdym dźwiękiem , każdym sło-
wem 
wciąż na nowo odkrywana…

Na troski i pierwsze cierpienia-
muzyka dla duszy zbawienia…

Muzyka w codziennej zabawie.
Muzyka z mamą przy porannej 
kawie.
Muzyka - nerwowy dzwonek 
budzika.
Muzyka -  poranny świst czajnika.

Na troski i pierwsze cierpienia-
muzyka dla duszy zbawienia…
Muzyka jest w każdej rzeczy, w 
każdym z Was.
Muzyka w środku  i wokół nas. 
Są nią łzy płaczu brata.
Są nią odgłosy lata.

Szuranie liści późną jesienią.
Odgłosy ptaków, gdy sady się 
zielenią,

Gdy pszczoły miodowe arie 
układają
I gdy dzieci  na swych 
instrumentach grają.

Na troski i pierwsze cierpienia-
muzyka dla duszy zbawienia…

Płynęła, płynie i płynąć  zawsze 
będzie
Przez mój dom, przeze mnie, przez 
moje serce,
Przez kosmos cały, przez całą 
przyrodę,
by wszystkiemu dawać duszę –  
jakby na osłodę.

Na troski i pierwsze cierpienia-
muzyka dla duszy zbawienia…

Muzyka płynie jak czysta woda.
Muzyka – całego świata uroda.
Improwizacja nieokiełznana
Pędzlem i Słowem Boga malowa-
na.    

  Marta Ukleja
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Moja muzyka

Już od dawna marzę
dodać własne nuty do etiudy.
Powyrzucać nieprzyjazne dźwięki.
Tempo zwolnić lub przyśpieszyć.
Z legato zrobić staccato.
Z pianissimo uczynić fortissimo.
Bas przemienić w tenor
A alt na sopran
Zamiast dźwięku z krzyżykami 
zagrać z bemolami.
Rozgrzać gardło nową gamą.
Tego zawsze mi brakowało.

  Agata Chryć
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Moja muzyka

Ciche nucenie i dźwięk słowika
z przyrodą leci i gra muzyka.
Gdy nuty się z melodią splotą
wicher się zerwie i śpiewa z ochotą.

Moja muzyka z burza się splata 
to znak, że zbliża się koniec lata.
Jesienne nuty w rytmie złożone
z szelestem liści do snu utulone.
Barwne, czerwone, srebrzysto-złote
Powirowały i grały rotę.
A gdy na skrzypcach im mróz doskwiera
Orkiestra zagra w rytmie bolera.

Moja muzyka jak wiatr leciutki
jest cicha, słodka jak małe smutki. 
Gdy jest smutno, gdy wokół nudy
Ucieszą mnie wszystkie Chopina etiudy

Z rytmem gitary i z dźwiękiem słów
Moja muzyka jest treścią snów.
Jest ze mną zawsze  jej ciche wariacje
Nut kombinacje, improwizacje…..

Wiktoria Bieńko
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***

Lubię słuchać muzyki,
Lubię tańczyć w jej rytm,
Lubię grać na pianinie,
komponować... nutki szyć...

Gram różne utworki,
Układam słowa do nich,
Improwizuję na temat Moniuszki, 
Beethovena,
a nawet kochanego super  Chopina!
Potem nagrywam, puszczam i... 
śpiewam,
Gdy zapominam tekstu, to nic się 
nie staje...
improwizuję na poczekaniu,
sens słów - nawet lepszy się zdaje. 

Czasem układam kroczki do tańca 
mojego...
CO?!... MOJEGO?!...
Nie, już naszego?!
Do tańca połamańca, 
do muzyki, 
do walca!
Tak!  Nucę! Tańczę! 
i  tak śnię na jawie:...
wychodzę z domu na chodnik, 
potem na ulicę,
I już jestem na łące  gdzie motyle 
widzę.

Wyobrażam sobie, że latam jak one,

I zaczynam myśleć - 
co muzyka jeszcze może?!...

Wtedy chce mi się żyć, 
śmiać i płakać z radości...
Jestem szalona?! 
Być może!....
Lecz kocham świat,
kocham ludzi – do kości!...

Chciałabym by wszyscy słuchali 
muzyki,
świat by wypiękniał, 
ludzie byliby szczęśliwsi.
A gdy kiedyś dorosnę,
I będę kimś wielkim,
Muzyką skropię życie,
jak kafle łazienki,
by uszytą z nut rzeką szczęśliwie 
przepłynąć 
nieznane morze, 
improwizowane  życie.  

Nel Kuźma



Honorata Wargulak, I Nagroda, 
Gimnazjum w Pliszczynie

Anna Szurek, II nagroda, 
Gimnazjum w Pliszczynie

Gimnazjum w Pliszczynie

Gimnazjum w Pliszczynie

Oliwia Klimkosz, III nagroda,
ZSM I i II st. w Gdańsku Wrzeszczu



Amelia Zgama, wyróżnienie, 
Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu

Karolina Rola, wyróżnienie, 
Gimnazjum w Pliszczynie

Szymon Lewandowski, wyróżnienie,  
MDK Pod Akacją Lublin

Kudyniuk Masza, wyróżnienie, 
GUO Telmowska Szkoła Artystyczna, 
Białoruś

Amelia Filozof, I nagroda, 
MDK „Pod Akacją” w Lublinie

Szymon Gardziel, I nagroda,
MDK „Pod Akacją” Lublin 



LEPSZY SENS SNÓW
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Senna improwizacja

Pewnego harmonijnego wieczoru Zuzia jak zwykle w ponie-
działki odrabiała zadanie z audycji muzycznych. Miała napisać ży-
ciorys jednego z kompozytorów. Znała ich wielu:  Chopin, Bach, 
Mozart, Haydn…   Jednak Zuzia nigdy nie wybierała tego, co oczy-
wiste. Chciała być oryginalna. Ale jak tu być oryginalnym, gdy 
wszystko o jej ulubionych kompozytorach zostało już napisane… 
Myślała i myślała, ale nic nie przychodziło jej do głowy. Popatrzy-
ła na zeszyt, gdzie lekko koślawym pismem było napisane: „Kom-
pozytorem, o którym chciałabym napisać jest…” No właśnie, i tu 
jest pies, a raczej kompozytor pogrzebany… – powiedziała Zuzia, 
uśmiechając się od ucha do ucha.

– O rety!!!  A jeśli już  mowa  o psie, to przecież miałam nakar-
mić Bacha… 

Kiedy Bach był już nakarmiony, zamierzała wyjść z nim na 
spacer.  Zapięła smycz i jeszcze na chwilę usiadła nad szarą, pu-
stą kartką papieru. Miała nadzieję, że może patrząc na Bacha, coś 
wymyśli... Nagle pies zaczął dziwnie ujadać i wić się wokół stołu. 
Obwiązał smyczą krzesło, które wywróciło się i z hukiem runęło, 
wraz z Zuzią. Leżała nieprzytomna około pół godziny. Kiedy się 
ocknęła, nie była już w swoim pokoju, lecz… w małym , okrą-
głym domku. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że nie 
wiadomo skąd i nie wiadomo gdzie,  wciąż grała muzyka. Wyszła 
z domku i jej oczom ukazało się piękne pole pełne pszenicy. Nie 
było to zwykłe pole. Pszenica była kolorowa, a ponad nią unosiły 
się równie barwne nutki. Gdzieś w oddali przygrywał  na skrzyp-
cach konik polny, a solo śpiewał szary niepozorny skowronek. Ale 
jakiż to był śpiew!!! Wiechy pszenicy tańczyły walca,  a słońce 
iskrzyło się w rytm ich tańca. Zuzi  przypomniała się w tej chwili 
piosenka, której ostatnio uczyła się na lekcji chóru- „Pieśń wie-
czorna” Stanisława Moniuszki:

„Jutro dzień święta,/niwa nie zżęta/niechaj przez jutro dojrze-
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wa,/niech wiatr swawolny, niech konik polny,/niechaj skowronek 
tu śpiewa./” 

Czy to przypadek? Pole, pszenica, konik polny, skowronek… 
Zaczęła śpiewać w duecie ze skowronkiem, jednak  po chwili prze-
rwała.  Nie umiała zaśpiewać jednej grupy szesnastkowej, więc po-
stanowiła zacząć taktować. Przeliczyła sobie jeden pusty takt, jed-
nak gdy znowu zaczęła śpiewać, sytuacja się powtórzyła. Wesołe 
nutki, wcześniej rozbrykane, zaczęły się teraz same układać w 
zapis „Pieśni wieczornej”.  Zuzia oniemiała z zachwytu. Z tegoż 
zachwytu przestała taktować. Wtedy czar prysł. Była inteligentną 
dziewczynką, więc znów zaczęła taktować. Orkiestra „polowa” 
grała tak ślicznie niczym prawdziwa orkiestra symfoniczna. Zu-
zia czuła się prawdziwą dyrygentką tej polowej orkiestry. Zapra-
gnęła jednak skomponować coś sama. Jakąś polną improwizację 
Zuzanny, a nie tylko znany utwór Stanisława Moniuszki. Wzięła do 
ręki pszeniczną batutę i spróbowała zadyrygować. Niestety, to nie 
było takie proste. Pszenica, skowronek i konik polny oraz zacho-
dzące słońce chciały wykonywać melodię dobrze znaną. Improwi-
zacja nie była ich mocną stroną. Gdy Zuzia jęknęła ze smutkiem, 
nagle poczuła lekkie szturchniecie w ramię. Odwróciła się i ….  
Zobaczyła coś niesamowitego.  To sam pan Stanisław Moniusz-
ko- patron jej szkoły- kompozytor „Pieśni wieczornej”! Teraz to on 
przejął batutę i zadyrygował orkiestrą. A potem… stała się rzecz 
niesłychana. Kompozytor pozwolił jej poprowadzić polną orkie-
strę.  Teraz nutki zaczęły jej słuchać. Słuchał także konik polny, 
skowronek i zachodzące słońce. Po godzinie powstał utwór, który 
był wspaniałą polną improwizacją na temat „Pieśni wieczornej”. 

Po zakończonym koncercie Zuzia podeszła do Pana Stanisła-
wa z prośbą o autograf. Otrzymała najcenniejszy prezent do swojej 
kolekcji- autograf kompozytora, którego… którego przecież nie 
mogła spotkać… Tak rozmyślając,  Zuzia poczuła zmęczenie. Po-
łożyła się pośród zboża i zasnęła. Po krótkiej drzemce obudziła się 
i ujrzała znajome meble i przedmioty. Była w swoim pokoju.



-
-

-
-

-

Emilia Grzyśka



54

Moje inspiracje muzyczne

Kto w ogóle wymyślił, żeby uczyć się muzyki w szkołach. Jaki 
to ma sens? Daty, kompozytorzy, instrumenty, życiorysy? Po 
co? A tak właściwie… Muzyka… Czym jest?  

Czy może inspirować? To przecież tylko dźwięki, nic niezna-
czące. Ale… Tak czy inaczej, raz kozie śmierć! Poza tym,  ja już 
dawno temu umarłam, umarłam za życia…

Powiew wiatru splątuje kasztanowe włosy bijącej się z myśla-
mi dziewczyny, która, wahając się, włącza utwór muzyczny. Z gło-
śników słychać Rubika, Miłość cierpliwa jest, lecz i nie cierpliwa. 
Nagle dzieje się coś nieprawdopodobnego. Ona (od dawna niesłu-
chająca muzyki), nieczuła na nic, zła za swoje cierpienie, które się 
nigdy nie skończy, zmienia się. Z każdą nutą, każdym drgnięciem 
powietrza wydobywającym się z głośnika, z każdym słowem pio-
senki, zmienia się. Jej twarz nabiera wyrazu. Raz jest rozświetlo-
na i pełna dobra, to znów smutna, przepełniona gniewem, bezrad-
nością. Skąd takie reakcje? Żeby zrozumieć, trzeba cofnąć się w 
przeszłość, choć według praw fizyki podróżować w czasie można 
tylko w przyszłość. Niestety, do tej pory nikt nie wymyślił ma-
szyny przenoszącej człowieka w czasie. Na szczęście dziewczyna 
zaczyna pisać. Opisuje wszystko, całe swoje życie. 

Piątek, 13 października 2016r.

Drogi Pamiętniku! Piszę Cię już pięć lat. Dzisiaj mija rocznica. 
Nie wiem, czy mogę to tak nazwać. Pięć lat po wypadku. Pięć lat 
gniewu i nienawiści. 

Po raz pierwszy nie pałam nienawiścią. Wszystko się zmieniło. 
Nie wiem, czy na lepsze, ale chyba tak.

Na wyjaśnienia jeszcze nie pora. Najpierw trzeba zacząć od 
początku. Trzeba zacząć od pierwszego dnia opowieści – historii 
życia dziewczyny o kasztanowych włosach.
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Środa, 13 października 2011r.

Zaczynam pisać! Dla siebie! Czuję niewyobrażalny ból. Nigdy 
nie będę chodziła. Już nigdy. Umarłam. Łzy stały się moimi po-
wierniczkami, a ból – towarzyszem życia.

Piątek 24 grudnia

Nienawidzę życia, ludzi, świąt. Mam teraz świętować narodzi-
ny Boga? Za to, że miałam wypadek! Nigdy! Nie wezmę udziału w 
tej głupocie! Rodzice mi każą, ale co oni mogą wiedzieć?! Dlacze-
go to ja?! TO NIESPRAWIEDLIWE!!!

Jak widać, jej cierpienie i ból zmieniło się w nienawiść do ca-
łego świata. Wszystko, co dobre, zniknęło. Pozostała pustka, którą 
zapełniła złością. Zamknęła sobie drzwi do szczęścia, odpychała 
każdą pomocną dłoń. 

Wydarzyło się jednak coś, co odmieniło bieg historii. Wróćmy 
teraz do chwili, na której zakończyliśmy, do dalszej części opowie-
ści.

Pełna nienawiści i złości wracam do domu. Bez słowa omi-
jam uśmiechniętą mamę. Nie widzę i nie słyszę taty. Wjeżdżam 
do pokoju. Otwieram zeszyt, zaczynam pisać. Przeklinam muzykę, 
ciskam notatnikiem o ścianę, lecz nagle zauważam płytę… Zamie-
ram. 

W myślach zaczynam wrzeszczeć, rzucam nią ze złością i nie-
nawiścią. Coś mnie jednak powstrzymuje. Po dłuższej chwili bio-
rę płytę, wkładam ją do magnetofonu i czekam. Dziwię się sobie, 
podświadomie chcę wyłączyć to ohydztwo jak najprędzej. Nagle 
zaczyna się utwór, który zabiera mnie z tego świata. Porzucam 
poprzednie zamiary i daję pochłonąć się muzyce. Nie widzę, nie 
słyszę, ale… żyję.

Szumi wiatr, pędzi i gna. Nagle cichnie. Spoglądam, szu-
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kam wzrokiem. Nie ma niczego. W jednej chwili: truuu!!!! Trąbi 
ogromny róg. Jak duch zza pagórków pojawiają się ogromne ar-
mie. Słychać trzask zbroi, tętent kopyt, rozmowy i ostatnie roz-
kazy. Na chwilę wszystko milknie, aby wybuchnąć. Cisza przed 
burzą. Jakże straszna i niepokojąca. Armie ruszają. Konie pędzą, 
świszczy wiatr. Złe, okrutne ręce zadają cios w plecy. Inne otwar-
cie wbijają miecz w serce. Leje się krew. Nikt nie wie, kiedy 
kat zada ostateczny cios. Ja stoję, stoję, ale nie ma to większego 
znaczenia. Strumienie zmieniają kolor i zabierają ciała zabitych. 
Wtem słychać wybuch. Bomba zmiata z powierzchni ziemi nawet 
najmniejszą roślinkę. Walka się kończy, a wraz z nią niemiłosier-
ny upał. Słońce zachodzi, jakby nie chciało patrzeć na zbrodnię. 
Spragniona ziemia woła o ratunek. Powietrze przesłaniają de-
likatne zasłony. Chmury pokrywają niebo. Leje deszcz. Nawet 
drzewa oddają głębokie ukłony poległym, chyląc się ku ziemi. 
Kwiatki spragnione piją jak najwięcej życiodajnej wody. Ognista 
kula odwraca się od świata. Zapada cisza. Nie słychać nic oprócz 
szumu deszczu i wiatru. Jeden grób dla wszystkich. Teraz wróg 
leży przy wrogu jak równy z równym. Wszyscy chorzy na tę samą 
chorobę. Ziemia opada na oczy i twarz. Świat kąpie się w mroku i 
ciszy. Podchodzę, zapadam się, krzyczę, ale nikt nie słyszy mojego 
wołania. Chowają mnie jak trupa. Leżę pomiędzy ciałami, umaza-
na krwią i ziemią Zasypiam i pragnę się nie obudzić. Cisza. Nagle 
słyszę szloch. Otwieram oczy i widzę kobietę. Płacze nad zwłoka-
mi swojego jedynego syna. Chyli głowę i krzyczy. Głos pełen bólu 
i boleści nad martwym dzieckiem woła o pomstę do nieba. Głos 
przenika przez ciało i zadaje ból. Zrozpaczona matka upada. 

Nie chce oddać swojego potomka w szpony ziemi. Czarna 
chusta opada jej na twarz, a suknia rozpościera się na podłodze. 
Ona klęczy i całuje syna. Jakże pragnie go obudzić. Zabierają jej 
najcenniejszy skarb. Podchodzi do szafki, wyjmuje fiolkę i pije. 
Pragnę ją powstrzymać. Krzyczę, ale nie słyszy. Nie dostrzega 
mnie. Nic nie mogę zrobić. Aż wreszcie pada nieżywa. Jest martwa 
jak syn. Chowają ich razem, by po wieki tak już zostało. 
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Nagle obraz zaczyna migać, jakby przesłaniały go coraz grub-
sze zasłony. Nastaje nieprzenikniona ciemność. Zamykam oczy, 
bojąc się tego, co ujrzę. Nie chcę widzieć cierpienia, ani słyszeć 
bólu. Chcę uwolnić się z niewidzialnych szponów, które opląta-
ły moje serce. Zaciskam powieki, by nie ujrzeć kolejnej zbrodni. 
Nie wytrzymuję i otwieram oczy. Mrugam ze zdziwieniem. Idę 
i patrzę z niedowierzaniem. Wokoło rozpościera się wspaniały 
widok. Wieczne posągi stoją, rozpościerając swe majestatyczne 
ramiona. Soczystozielone liście leciutko drgają na wietrzyku. 
Promyki słońca ścigają się pomiędzy konarami drzew. Wsłuchuję 
się w tę leśną ciszę i zadumę. Zupełnie już spokojna ruszam przed 
siebie. Ponure myśli ode mnie ustępują, zostawiają miejsce za-
chwytowi. Wychodzę z puszczy. Staję na skraju urwiska i patrzę 
na ognistą kulę w pełni jej potęgi. Niebo oblane czysto niebieską 
farbą jest jak ekran, na którym obłoczki zmieniają kształty, opo-
wiadając historię. Nagle słyszę coś dziwnego. Pełna niepokoju 
na nowo niepewnie się odwracam. Po moich policzkach spływa-
ją łzy, spływają po raz pierwszy od wielu lat. Ogień trawi las. 
Czerwone iskry wystrzelają w powietrze. Zwierzęta uciekają w 
popłochu, szukając schronienia. Po pięknym krajobrazie w cią-
gu chwili nie pozostaje nic. Wszystko, co dobre, zniknęło. Robię 
krok w tył i spadam w przepaść. Upadam. Słyszę głos przeszywa-
jący mnie do głębi:

– Kim jesteś? Ofiarą czy zabójcą? Uśmierca cię los, czy robisz 
to na własne życzenie? Cierpisz, czy zadajesz cierpienie? Odpo-
wiedz.

Zastygam. Nie potrafię wydobyć z siebie głosu. Zdaję sobie 
sprawę, że mam zamknięte oczy. Powoli podnoszę powieki. Widzę 
ścianę. Znajduję się w moim pokoju. Spoglądam na magnetofon. 
Muzyka już dawno się skończyła. Przeglądam się w lustrze. Ocie-
ram pot i łzy z mojej twarzy. Zachowuję się inaczej. Jadę na wózku 
w stronę kuchni. Zatrzymuję się. Mama stoi ze łzami w oczach, a 
tata jest smutny, przygnębiony. Dociera do mnie to, co nie dotarło 
przez te wszystkie lata. Zaczynam rozumieć, że przez pięć lat to 
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ja, raz otwarcie, a innym razem z ukrycia zadawałam śmiertelne 
ciosy, jak żołnierze podczas bitwy. Jednego dnia słowem, innego 
– obojętnością i zachowaniem. Pojmuję, że sama odbierałam sobie 
życie i nie chciałam słyszeć wołania, jak cierpiąca matka. To ja 
niszczyłam to, co najpiękniejsze, tak jak ogień, trawił las. Nie ja 
cierpiałam, ale ja zadawałam cierpienie. Teraz widzę, co robiłam.

– Dlaczego wcześniej nie doznałam takiej odmiany? – zadaję 
sobie pytanie.

– Bo nie chciałaś – odpowiada za mnie sumienie.

Na szczęście los chciał, że ta płyta leżała tam akurat dziś. Dzię-
ki temu dostałam szansę, aby wszystko naprawić. Decyduję się i 
podjeżdżam do strapionych rodziców, którzy za wszelką cenę pró-
bują ukryć swój smutek. Mówię im, że ich kocham i rozumiem, 
jakie zadawałam im cierpienie. Tulę się w ich ramionach.

1 grudnia 2016r.

Kochany Pamiętniku! Wszystko jest wspaniale, naprawiam 
moje błędy. Znalazłam znajomych. Mam nawet jedną przyjaciółkę. 
Na nowo czuję, że żyję. Zmieniłam się i to dobrze. Pokochałam 
muzykę. Pomaga mi ona znaleźć właściwą drogę w chwilach zwąt-
pienia, zmienia moje życie i uczy mnie być lepszą.

Improwizacja nieokiełznana – dźwiękiem, słowem, pędzlem 
malowana, zmieniła życie dziewczyny, otworzyła jej oczy, uwraż-
liwiła na cierpienie, pokazała błędy. 

Warto się zmieniać!

Anastazja Lisek
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Wojciech Kilar Orawa

25 lutego

Dzisiejszy dzień nie byłby chyba warty zapamiętania, gdyby 
nie jeden, drobny szczegół: wieczorny koncert. Odbył się w Lubel-
skiej Filharmonii i składał się z utworów Wojciecha Kilara. 

Szczególnie utkwił mi w pamięci jeden utwór – Orawa. Kiedy 
wróciłam do domu, od razu wyszukałam go w intrenecie. Jest już 
późno, a ja nadal go słucham. 

Utwór zaczyna się od delikatnej  frazy muzycznej. Słysząc ten 
fragment, przypominam sobie swoją wędrówką po górach i w wy-
obraźni widzę małe źródełko we wgłębieniu pomiędzy skałami, 
z którego woda szybko spływa w dół. Kolejne partie coraz 
bardziej przybliżają mi górski krajobraz. Myślami znowu tam 
jestem...

Wchodzę pod górę. Początkowo idę przez zielony las, który, 
chociaż składa się z licznych drzew iglastych, liściastych i wyra-
stających pomiędzy nimi skał, pomimo swojej powtarzalności, nie 
jest monotonny. Czasem drogę przecina wyrastający korzeń, który 
należy ominąć, strumyk, przez który dróżka robi się błotnista lub 
suche koryto dawnego potoku. Głośność i żywość dźwięków przy-
pomina mi coraz większe zmęczenie, jakie czuję, wspinając się na 
szczyt. Z każdym kolejnym krokiem słyszę jakby więcej instru-
mentów i coraz głośniejsze dźwięki. Jestem zmęczona, ale jedno-
cześnie chłonę coraz więcej widoków. 

Teraz jestem  powyżej partii lasu. Kręty szlak wiedzie po od-
krytej przestrzeni. Za sobą zostawiam schronisko na Hali Kondra-
towej, powyżej, w słońcu, błyszczy krzyż na Giewoncie.

Po chwili jestem już na szczycie i podziwiamy piękny kra-
jobraz. Przed oczami przebiegają mi cudowne obrazy. Skaliste  
i trudne do zdobycia po prawej stronie Czerwone Wierchy, po le-
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wej Świnica i Kasprowy Wierch, w oddali Dolina Kościeliska 
z Organami, Giewont (głośne, zagrane metodą staccato, po-
jedyncze dźwięki).  Dolina Pięciu Stawów Polskich, Morskie 
Oko, słyszę nieco wolniejsze nutki, uspokojenie – woda zatrzy-
mana w stawach i zastygła w śniegu, który tutaj, ukryty w skałach, 
leży nawet w lecie. 

Około połowy wędrówki, słyszę fragment typowej góralskiej 
muzyki. Widzę schroniska pełne ludzi, którzy, jak ja, kochają góry. 

Teraz schodzę ze szczytu. Po drodze słyszę szeroko grane frag-
menty, widzę hale z owcami pełne stogów siana. Te przestrzenne 
motywy muzyczne przeplatane są szybkimi i intensywnymi frag-
mentami, szemrze strumień, który nabiera energii i bardzo szybko 
przepływa pomiędzy skałami. Czasami zwalnia i rozlewa się sze-
rzej, innym razem ostro spada w dół, tworząc małe wodospady. 

Kilka krótkich, powtarzających się taktów, wyraża trud scho-
dzenia do dolinki po kamienistej dróżce. Oglądam się za siebie 
i widzę pod szczytem kilka kozic, podziwiam potęgę górskich 
szczytów. 

Na koniec, po bardzo intensywnym fragmencie, robię pauzę z 
muzyką, a po niej wyciszam się i podsumowuję wędrówkę. Nagle 
słyszę jeden głośny akord – tradycyjne Hej! góralskiej muzyki. 

Wiem, że Orawa to zupełnie inny region Polski, ale góry są tak 
piękne, majestatyczne i wymagające… Dobrze, że znalazłam ich 
namiastkę w muzyce.

Katarzyna Bogudzińska 
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Matemuzyka

Pewien stary matematyk, sławny i zepsuty,
Gdy znudziły go cyferki, zaczął badać nuty,
Najpierw przeszedł przez solfeże, później przez śpiewniki,
Odkrył wnet, że pominięto jedną rzecz z muzyki - 
Było dużo o trójdźwiękach i o interwałach,
Lecz improwizacja wciąż niejasna pozostała,
Więc, pomyślał nasz bohater, że w tym jego głowa,
By opisać to zjawisko zupełnie od nowa,
Siedział nad tym godzinami i po książkach szperał,
Ale, choć pracował pilnie, to nic nie wygmerał
Sumę wszystkich nut obliczył i ich alikwotów,
A to także nie pomogło i wzór nie był gotów,
Lecz go ciągle  rozpierała pycha swej logiki
Jak się zgadza lewa z prawą, dobre są wyniki
Ale tutaj nie pasuje jakaś tam zasada
Gdzie jest sztuka,  tam reguła sama siebie zjada
Nie chciał przyznać się do klęski i spytać muzyka
Który często nawet nie wie czym matematyka
„Wszystko, wszak, da się opisać wiem to z doświadczenia”
Tak powtarzał, ale z czasem dalej wzoru nie miał
I do dzisiaj nie wymyślił, lejąc litry potu,
Tak jak ci co często grają, nie mając polotu.

Julia Byrska
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Moje inspiracje muzyczne

…Grała pojedyncze dźwięki.
Morze, burz, piękne słońce,
wszystko mieściło się w Jego umy-
śle,
a całe to piękno wyrażał muzyką.
Kiedy dotykał palcami klawiszy,
Uruchamiał cichy wodospad.
Dźwięki spływały jak fale, a On je 
prowadził.
Cały świat,
Wszystko, co tylko można sobie 
wyobrazić
Znajdowało się właśnie w tej mu-
zyce.

Kiedy zakwita pierwszy wiosenny 
krokus,
Świat staje się jasny i cieszy się,
że nowe dzieło Boga ukazało się 
na ziemi.
Kiedy On zaczynał grać,
Wszystko jaśniało, a ja czułam się 
przepełniona słońcem.
Melodia poruszała moje serce.
Każdy dźwięk był na nowo odkry-
wana tajemnicą.
To nie były przypadkowe nuty.
Wyobraźnia wyryła je bardzo do-
kładnie w Jego sercu.
I choć były tak ulotne, zostawiły 

radość w tych,
Którzy mieli szczęście je słyszeć.
To było jedyne i niepowtarzalne 
dzieło,
Nikt go nigdy nie zagra.
Jednak ile cudów sprawiło,
Ile serc napełniło nadzieją i słoń-
cem!

Kiedy człowiek usłyszy
Niebo i ziemię,
Słonce i burzę,
Radość i smutek,
To jednym słowem:
Improwizacja.

Katarzyna Łowiec
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Improwizacja nieokiełznana

Inkaust stoi obok głowy.
Martwa cisza szepcze słowy.
Pisarzem muzyk, gdy swe nuty
Rozpisuje, zmienia w skróty.
Oto zaczął na klawiszach
W domowych zaciszach.
Impet rozpoczęcia dzieła
Znów zmysły zmylił.
Ale palce nie słuchają,
Czoła uginają.
Jednak nie zapisze nut.
Artysty to trud.

 Kinga Adamczyk



66

Nie mów mi, co to życie a szczę-
ście .
Na tym świecie trzeba znaleźć 
swoje miejsce .
Nasze serca są skute w kratach ,
nasze mózgi są jak armata .
Człowieku stop! Włącz myślenie ,
zanim nastąpi mgła i zapomnienie  
…
Życie to jedna ciągła zagadka .
Jest jak kawałek śnieżnego płatka .
Bracie ,Kompanie daj sobie pomóc 
!
Nie skacz z balkonu, porozmawiaj 
Ziomuś   !
Idę przed siebie, bardzo powoli.
Improwizuję, uciekam z niewoli.
13 dni jestem poza domem ,
a moja żona żyje ciągle w grobie .
Brak mi pieniędzy ,brak mi żywej 
duszy .
Nie mogę  znieść  tych ciągłych 
katuszy  .
Rodzice leżą w szpitalu, prawie 
martwi .
A mnie w sercu coś tam ciągle 
trapi …
Życie to jedna ciągła zagadka.
Jest jak kawałek śnieżnego płatka

Bracie ,Kompanie daj sobie pomóc 
.
Nie skacz z balkonu , porozmawiaj 
Ziomuś   !
Nasze serca biją tak rytmiczne .
jak wiolonczele w orkiestrze sym-
fonicznej .
Grają tak cicho i spokojnie ,
zupełnie jak ptaki śpiewające .
Kiedy złączyły się cicho w pary
to ich serca symetrycznie grały .
Lecz teraz zostały same
Płochliwe, samotne, nieokiełzna-
ne….
Życie to jedna ciągła zagadka.
Jest jak kawałek śnieżnego płatka.
Bracie ,Kompanie daj sobie po-
móc!
Nie skacz z balkonu,  porozmawiaj 
Ziomuś !

Błażej Moritz

Improwizacja, wielka zagadka
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Improwizacja nieokiełznana słowem, dźwiękiem, 
barwą malowana

Czerwienią i czernią namalowana
Nutami nocą wygrywana
W świetle księżyca
Czy w świetle dnia
Nieokiełznana abstrakcja ta

Głos mój ozdabia ją podczas dnia
A twój gdy światło i obok ja…
Lecz w oczach twych widzę ją
Tę złowrogą czerń
Tę  moc…
W świetle księżyca
Czy w świetle dnia
Nieokiełznana abstrakcja ta
Improwizacja czy  zły czar
Nieokiełznane słowo i dar
I czerń z czerwienią płynąca do dna
Improwizacji wersja to ma

Natalia  Kierniej
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***
Gdzieś w małym klubiku
Ciemno, w środku nocy
Dużo było krzyku,
Koncert pełen mocy.

Ludzie się zbiegają,
Tłum na drzwi naciera
Światła powłączane,
Jazzband już dociera.

Zaczyna się wolno-
Utwór na dwie czwarte.
Z miotełkami zestaw
Gra cicho swą partię.
Tempo ciut przyśpiesza,
„Take Five” miękko słychać
Trąbka nastrojowo
Solo gra, ucicha.

I po jakimś czasie
Gdy jest czas na finał,
a improwizacja
w mgnieniu się zaczyna,

Kontrabasista jak szalony po ska-
lach leci,

Saksofon złoty jak reflektor świeci,

Pianista palcami mknie po klawia-
turze,
Perkusista się wczuwa, chcąc grać 
jeszcze dłużej.

Koniec już koncertu,
Aplauz i ukłony.
Ludzie się rozchodzą,
Klub już wyludniony.

Filip Botor



69

Muzyczna Bajka

Na muzyce ja się znam,
każdą nutkę ładnie gram,
szybki przebieg, ósemeczki,
triole, ćwierć i szesnasteczki.
tym sposobem wam opowiem,
jak ten rycerz walczył z smokiem,
wiec gdy w trakcie usłyszycie,
ósemeczki w tempie równym,
to od razu bądźcie pewni,
że to rumak ze swym panem,
na spotkanie z smokiem pędzi,
aż tu nagle triole smutne,
swa melodię plota czule,
toż to dziewczę uwięzione,
w górze, w wierzy tej zamkowej.
Jednak w dole klawiatury,
smok się czai cały bury
i długimi ćwierćnutami,
wspina się swymi łapami,
coraz wyżej, coraz dalej,
by u góry skoczyć nagle,
na rycerza z mieczem małym.
Ale rycerz był sprytniejszy
I szybkimi szestnastkami,
Wszedł na mury tejże wierzy,
By stoccato ósemkami,
Wygrać bitwę z ćwierćnutami.

Bury smok pasażem smutnym,
Spadał ciszej z każda nutą,
By pogrążyć się w ciemnościach
I ucieszyć parę młodą.
I choć wszyscy to słyszymy,
Jednak każdy z nas jest inny.
Każdy inną bajkę powie,
Każdy sobie coś dopowie,
Więc ile ludzi jest na świecie,
Tyle wersji tych znajdziecie,
Lecz jedna tylko poprawna.
Ta, którą autor wpierw wymyślił,
Jednak jej już nie poznamy,
Bo autorem jestem ja
I już dawno nie pamiętam,
O czym bajka była ta
Lecz kiedy sobie przypomnę,
to na pewno ją wam powiem.

Klaudia Cupioł
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Czas 

Start 
Tak jak zegar 
Z lewej strony 
Rozpoczyna 
Ruch powolny 
Stop 
Znaleźć przerwę 
Szukając mety 
Na końcu drogi 
Nieskończonej 
Start 
Sztuką odgadnąć tempo 
By zabrzmiał dźwięk 
Słyszalny wśród krzyków 
Nic nieznaczących 
Stop
Skąd wziąć energię 
Na krok kolejny 
Start 
Jeden tor ruchu 
Nie jest wyścigiem szczurów 
Stop 

Jak uciec przed samym sobą 
Czas
Start 
Gdzie iść 
Gdy nie widać celu 
Stop
Start 
Stop 
Start 
Stop 
Stop 
Stop

Angelika Malerczyk
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Cisza życia

Kamienna świątynia stojąca na rozdrożu 
Nie odwiedzana, mimo drzwi otwartych 
Krystaliczne źródło tryskające z czarnej trumny 
Niknące w mroku 
Przy ołtarzu głuchy ksiądz
A dookoła śmiech wariata 
Wybrzmiewający rzadko wiekowym echem
Wciąż pochłaniany przez kamienne ściany
Wbrew prawom fizyki 
Dźwięk głuchy w świątyni
Przeraźliwy, donośny
Niczym zwierzę 
Wydające ostatnie tchnienie
Pisk
Wyżerający
Zalegającą w uszach ciszę 
Życia.

Angelika Malerczyk
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Poza światem

Nieuchwytna 
Nieobecna duchem
Nie należąca do żadnego świata 
Ucieka 
Jak najdalej 
Przed snami i tym co może się 
wydarzyć 
Choć chce się zatrzymać 
To życie wciąż biegnie 
Nie daje chwili wytchnienia 
A ludzie zapomną 
O nieuchwytnej nimfie 
Którą wiatr przenosi w nieznane 
rejony
A ona tak bardzo 
Chciałaby być częścią 
Czyjejś rzeczywistości.
Angelika Malerczyk

Wiosenne przebudzenia
Przyszła wiosna – nie wiem kiedy;
trawa rośnie jak z torpedy.
Ptaszek śpiewa, nuci trele;

spać nie daje – co się dzieje?!

Czereśniowe białe kwiaty
celem pszczół są na dzień cały
Menuety na nich grają

drzewa a sadach zapylają.

Słońce świeci na forsycje
wzmacnia kwiaty ich złociste;
cieszy oko, radość wnosi
i do tańca chce zaprosić.

Magnoliowe piękne kwiaty
rozchylają wielkie płaty;
jak dostojnych panien suknie
wyglądają tak przecudnie.

Tulipanów czerwień żywa
spośród trawy się wychyla,
a rabatka najpiękniejsza 
wariacjami barw przygrywa.

Więc chodź ze mną witać Wio-
snę;
słuchać ptaków, śpiewać wznio-
śle,
mocno wdychać woni kwiat
i podziwiać piękny świat!

Agnieszka Nowak

Poza światem

Nieuchwytna
Nieobecna duchem
Nie należąca do żadnego świata
Ucieka
Jak najdalej
Przed snami i tym co może się 
wydarzyć
Choć chce się zatrzymać
To życie wciąż biegnie
Nie daje chwili wytchnienia
A ludzie zapomną
O nieuchwytnej nimfie
Którą wiatr przenosi w nie- 
znane rejony
A ona tak bardzo
Chciałaby być częścią
Czyjejś rzeczywistości.

Angelika Malerczyk 

Wiosenne przebudzenia

Przyszła wiosna – nie wiem 
kiedy;
trawa rośnie jak z torpedy.
Ptaszek śpiewa, nuci trele;
spać nie daje – co się dzieje?!

Czereśniowe białe kwiaty
celem pszczół są na dzień cały
Menuety na nich grają
drzewa a sadach zapylają.

Słońce świeci na forsycje
wzmacnia kwiaty ich złociste;
cieszy oko, radość wnosi
i do tańca chce zaprosić.

Magnoliowe piękne kwiaty
rozchylają wielkie płaty;
jak dostojnych panien suknie
wyglądają tak przecudnie.

Tulipanów czerwień żywa
spośród trawy się wychyla,
a rabatka najpiękniejsza
wariacjami barw przygrywa.

Więc chodź ze mną witać 
Wiosnę;
słuchać ptaków, śpiewać 
wzniośle,
mocno wdychać woni kwiat
i podziwiać piękny świat!

Agnieszka Nowak
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***

– „Kim jestem? Gdzie jestem? Co tu robię?” – niewygodne pyta-
nia zaczęły pojawiać się w mojej głowie.

– Profesorze, eksperyment B454750 obudził się. – Do moich uszu 
doszedł głos jakiejś kobiety. Otworzyłam jedno, potem drugie oko. 
Zobaczyłam gromadę ludzi za grubą szybą. Jedni patrzyli na mnie z 
przerażeniem, zaś inni biegali w te i nazad. Łączyło ich to, że wszyscy 
nosili białe kitle... Zlot aptekarzy?

Dopiero teraz zauważyłam, że moje ręce i nogi są zakute w łańcuchy, 
zaś te przyspawane do ściany, a ja sama wyglądam jak ukrzyżowana. 
Spojrzałam w dół i doszłam do wniosku, że jestem zawieszona około 
pięciu metrów nad ziemią.

– Jak to się obudziła!? Tak wcześnie? – Do pokoju za szybą wszedł 
jakiś mężczyzna w okularach. Miał całą twarz czerwoną ze złości. - 
Przejawia jakieś moce?

– Tak, telekinezę na poziomie piątym i improwizację słowem. Po-
wiedziała kobieta, poprawiając papiery, które trzymała.

– Co to znaczy ta telekineza na poziomie piątym? – Twarz męż-
czyzny robiła się coraz bardziej czerwona.

– Potrafi podnosić i przewracać rzeczy bez jakiegokolwiek kon-
taktu fizycznego, do tego panuje nad płomieniami, bez problemu kru-
szy nawet najtwardsze ciała stałe, umie chodzić po cieczach oraz w 
odległości od dwóch do jedenastu metrów może poćwiartować czło-
wieka.

– Poćwiartować!? – Na twarzy mężczyzny zagościło przerażenie.

– W obliczu zagrożenia z jej ciała wydostają się niewidzialne dla 
ludzkiego oka ręce, które z łatwością przecinają skórę, liczą sobie od 
dwóch do dziesięciu par - wyjaśniła.

– A co z tą „Improwizacją słowem”? – zapytał mężczyzna tym 
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razem z mniej przerażoną miną.

– Może przywoływać przedmioty, wyłącznie o nich mówiąc – od-
powiedziała kobieta.

– Zabić ją.

– Ale doktorze... – kobieta była lekko zdezorientowana.

– Jest dla nas zbyt dużym zagrożeniem – wyjaśnił.

Jeden z ludzi w kitlu wymierzył we mnie ogromną lufę i wci-
snął wielki, czerwony guzik. Pocisk o wielkości piłki do tenisa leciał 
wprost na mnie z zawrotną prędkością. W ostatniej chwili zatrzymał 
się tuż przed moją twarzą po czym opadł z hukiem na ziemię. Z całych 
sił pociągnęłam za łańcuchy, które po chwili zerwały się. Sprawiłam, 
aby szyba pękła po czym wyszłam przez nią. Jeden z ludzi w kitlach 
chciał uderzyć mnie metalową rurą, więc wyciągnęłam ręce, które tyl-
ko ja mogę zobaczyć i już po chwili leżał na podłodze w kawałkach.

– Ona zabiła doktora McCandy’ego! – Jakaś kobieta zaczęła krzy-
czeć.

– „Co to znaczy zabić kogoś? Czy to oznacza, że ktoś leży i się nie 
rusza? A może to w ogóle coś innego?” – w głowie znów pojawiły się 
niewygodne pytania. 

Do pokoju weszła grupa uzbrojonych mężczyzn. Rozkruszyłam 
jedną ze ścian, aby ta zasypała ową grupę. Niestety kilkoro z nich 
przeżyło. Poczułam ostry ból w okolicy prawego uda, w którym (jak 
się później okazało) była mała, czerwona strzałka. Raptownie poczu-
łam się senna i straciłam panowanie nad ciałem.

– Przenosimy ją na „03”! – to były ostatnie słowa, które usłysza-
łam zanim usnęłam. Obudziłam się na łące, na której oprócz mnie 
było jeszcze pięć osób.

– Witam wszystkich zgromadzonych! Przed wami tak zwany re-
zerwat „” – jedyny ośrodek dla zabójców takich jak wy. Zebraliśmy 
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najbardziej okrutną piątkę morderców z całego świata. Na pozycji 
piątej! – kobieta wskazała palcem na mężczyznę z długą, kasztanową 
brodą – David Comen, zabił swoje niepełnosprawne dzieci i chorą na 
raka żonę, po czym spalił ich ciała, ale chcąc mieć pewność, że nikt 
się o tym nie dowie, próbował zjeść popiół, który z nich został. Na 
miejscu czwartym! – tym razem to była kobieta z długimi, blond wło-
sami – Jenifer Jacobs. Zamknęła swojego męża w klatce i czekała, aż 
umrze z głodu. Chcąc pozbyć się dowodów, włamała się na lotnisko 
i poćwiartowała swoją ofiarę, wrzucając jej ciało do turbiny, myśląc, 
że FBI nigdy nie uda się odkryć jego tożsamości. Numer trzy! – tym 
razem cała nasza uwaga skupiła się na młodzieńcu o czekoladowych 
oczach i krótkich, blond włosach – Edward Card, zabił około trzy-
dziestu ludzi, których przerabiał na ubrania. Na pozycji drugiej! – ko-
bieta wskazała dziewczynkę mającą na oko nie więcej niż dziesięć 
lat - Judy Pop, zamordowała ponad sto pięćdziesiąt osób, przybijając 
je do krzyża. Do przytwierdzenia ofiary Judy zamiast gwoździ uży-
wała szkolnych nożyczek. I nasz numer jeden! – Wszyscy spojrzeli 
na mnie. – Tajny eksperyment „B454750-Deadmaster”, zabiła ponad 
pięć tysięcy ludzi w jednym momencie, nie dotykając żadnego z nich. 
Daję wam dwadzieścia cztery godziny. W ośrodku znajduje się jedno 
wyjście. Jeśli uda wam się je znaleźć, wyjdziecie na wolność. Uwa-
żajcie na siebie, bo na waszej trasie jest wielu, którzy będą chcieli was 
zabić. – Pod kobietą otworzyła się zapadnia, która ją pochłonęła. 

Na łące było ciemno, więc postanowiliśmy rozpalić ognisko. Gdy 
już ogrzewaliśmy się w jego blasku, pierwszy głos zabrał Edward.

– To może każdy z nas opowie swoją wersję wydarzeń?

– Co to znaczy? - zapytałam.

– Każdy w mordercy widzi tylko potwora, ale my, tak samo jak 
inni ludzie, żeby zrobić coś takiego, musimy mieć powód. Nie myśla-
łaś chyba, że zabijamy, bo lubimy?

– To ja opowiem jako pierwszy – powiedział David. – Zrobiłem 
to, bo bardzo ich kochałem, nie mogłem patrzeć, jak się męczą i do 
tego, gdy pewnego dnia moja córka powiedziała, że chce umrzeć... 
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Nie miałem innego wyjścia.

– To teraz może ja - nagle wyrwała się Jenifer. – Mój mąż... zmu-
szał mnie do prostytucji, a gdy mówiłam, że nie chcę, zamykał mnie w 
żelaznej klatce. Czasem nawet na trzy dni bez jedzenia i wody.

- No to moja kolej - powiedział Edward. – Zrobiłem to, bo ci sami 
ludzie kilka lat temu robili gorsze rzeczy mojej rodzinie. Musiałam 
patrzeć, jak gotują zupę z mojego brata lub szyją buty z mamy.

– Miałam kiedyś brata - nagle zaczęła opowiadać Judy. – Był uza-
leżniony od narkotyków. Bernard narobił sobie długów u pewnej or-
ganizacji i nie miał im z czego oddać. Przez to często zmuszali mnie 
do kradzieży i do żebrania. Gdy dowiedziałam się, że to ta sama orga-
nizacja zamordowała Bernarda, nie potrafiłam im wybaczyć.

– A ty Deadmaster? – zapytał David.

– Zabiłam ich, bo oni chcieli zabić mnie. Tyle w temacie – odpo-
wiedziałam, po czym położyłam się spać. Przed zaśnięciem usłysza-
łam Jenifer, która na cały głos krzyknęła, że woli umrzeć niż tu być. 
Obudził mnie brzydki zapach. Pierwsze co zobaczyłam po przebudze-
niu to martwe ciało Jenifer leżące tuż obok mnie.

– Zasztyletowali ją – powiedział Edward.

– Lepiej chodźmy stąd, bo nas też dorwą – dodała Judy.

Szliśmy w głąb lasu już dwie godziny. Nagle zauważyliśmy prze-
paść, nad którą rozciągał się stary most.

– Deadmaster, masz jakieś super moce, prawda? Nie możesz nas 
tam jakoś przenieść? – zapytał David.

– Moje „super moce” nie działają, kiedy jestem głodna i zmęczo-
na. 

Zaczęliśmy kolejno wchodzić na most. Ja, Edward i Judy przeszli-
śmy bez problemu, ale gdy David, który szedł jako ostatni stanął na 
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jednej ze spróchniałych desek, lina nie wytrzymała i konstrukcja za-
waliła się. Niefortunnie kawałek sznura zaplątał się wokół nogi Judy, 
która również spadła. 

Ja i Edward mięliśmy jeszcze sporo przygód podczas naszej wę-
drówki, ale są zbyt straszne, by mogły ujrzeć światło dzienne. Gdy 
dotarliśmy do wyjścia z rezerwatu, zauważyłam na koszulce Edwarda 
małą, czerwoną kropkę. Usłyszałam strzał z broni. Bez zastanowienia 
osłoniłam Edwarda własnym ciałem.

– Dead! Czemu to zrobiłaś?! – po jego policzkach zaczęły spły-
wać łzy.

– Ty lepiej wykorzystasz swoją szansę. Jestem nieudanym ekspe-
rymentem. Myślisz, że dokąd bym poszła? – uśmiechnęłam się, wie-
dząc, że już nigdy go nie zobaczę.

Sara Władecka
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Dla mamy

Patrzyłem na chmury wolno sunące po niebie. Lekki po-
dmuch wiatru i promienie słońca muskające moją skórę sprawi-
ły, że zacząłem odpływać. Przekroczyłem granicę mojego umysłu 
i płynąłem, otoczony własnymi myślami. Wyobrażałem sobie, ja-
kie mogłem mieć życie. Kim mogłem być. Nagle słońce zasłoni-
ła chmura a na moją twarz spadła kropla deszczu… Tak, wszystko 
się kiedyś kończy. Moja historia była tego najlepszym przykładem. 
Pierwszy raz wziąłem ją do rąk w wieku trzynastu lat. Pamiętam jej 
zapach, jej lakier, jej szorstkość a zarazem delikatność. Jej brzmienie. 
Siłę, jaką mi dawała. Tak, gra na gitarze dawała mi siłę. Gdy dotyka-
łem palcami strun, pochłaniał mnie zupełnie inny świat. Świat pełen 
wolności, szczęścia, zapomnienia. Zatracałem się w nim do reszty, 
wszystkie problemy przestawały istnieć, nic się nie liczyło, tylko ja i 
muzyka wokół mnie. Gitara była dla mnie bramą do lepszej rzeczywi-
stości. Mojej rzeczywistości. To było jak narkotyk. Gdy zaczynałem 
grać, nie potrafiłem przestać. Mama to rozumiała. Lubiła słuchać jak 
gram, mówiła, że mam ogromny talent. To ona kupiła gitarę, odkłada-
ła na nią przez kilka lat; brała nadgodziny i pracowała za dwóch, aby 
zapłacić rachunki i móc spełnić moje marzenie. Udało jej się. Przez 
pewien czas byłem naprawdę szczęśliwy, miałem wszystko. Dopóki 
On nie wrócił. Po kilkunastu latach, kiedy oboje mieliśmy nadzieję, 
że już nigdy nie wróci, wyszedł z więzienia. Nigdy nie zapomnę prze-
rażenia w oczach mamy gdy ujrzała go w progu naszego mieszkania. 
Nigdy nie zapomnę siniaka widniejącego na jej twarzy już następnego 
dnia. Zapachu alkoholu, połączonego z dymem papierosowym. Pija-
ków włóczących się pod drzwiami mojego pokoju. Podartych ubrań, 
bólu i pogardy w Jego oczach. Ulgi, którą czułem, gdy dotykałem 
lekko gitary, przelewając na nią cały żal i gniew, pozwalając, aby jej 
drżenie rozproszyło ciemność, która otaczała mój umysł i duszę. Co-
raz mocniejsze uderzenia dodawały mi odwagi, pokazywały, jak po-
tężny mogę być, jak wiele mogę zrobić. Bez niej byłem nikim.

Pewnego dnia przyszedłem ze szkoły, mieszkanie było puste. Ko-
rzystając z okazji, że nikogo nie ma w domu, postanowiłem odreago-
wać i skierowałem się w stronę pokoju. Gdy otworzyłem drzwi, nie 
mogłem uwierzyć w to, co widzę. A raczej w to, czego nie widzę. Nie 
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było jej. Zacząłem szukać, przeszukałem cały pokój ale nigdzie jej nie 
było. I wtedy usłyszałem jego śmiech. Odrażający, paskudny rechot. 
Chwiejnym krokiem wszedł do pokoju i spojrzał na mnie rozbawiony.

– Nie znajdziesz jej.

Spojrzałem na niego zaskoczony. Stałem oszołomiony i wpatry-
wałem się w Niego pustym wzrokiem, a przez moją głowę przewijały 
się coraz gorsze myśli. Miałem złe przeczucia.

W końcu przerwał ciszę:

– Nie zapytasz co z nią zrobiłem?

Otworzyłem usta, ale nie potrafiłem wydobyć z siebie ani jednego 
dźwięku.

– Zabiłem ją. Zamknąłem jej usta. Ukarałem ją.

Zamknął jej usta? Przecież… Nagle to do mnie dotarło. To nie 
brak gitary powinien mnie niepokoić. Było już późno, a mamy nadal 
nie było w domu. Przecież skończyła pracę.

A może wzięła nadgodziny…

Moje myśli przerwał ból przeszywający moje ramię. Popchnął 
mnie w stronę otwartego okna tak mocno, że prawie przez nie wypa-
dłem. I nagle to ujrzałem. Zobaczyłem je obie. Leżały na dole, razem. 
Splecione, przytulone.

– Nie chciała mi jej dać. Denerwowało mnie już te twoje brzdąka-
nie, poza tym mógłbym dostać za nią niezłą sumkę. Nie chciała mi jej 
oddać, ma za swoje…

Nie wierzyłem w to co słyszę. Patrzyłem w dół, na to, co było dla 
mnie najważniejsze.

Na cały mój świat, który właśnie przestał istnieć. Odwróciłem 
się, minąłem Go i wybiegłem z mieszkania. Zbiegłem po schodach 
i przedostałem się na podwórko. Dobiegłem do nich i uklęknąłem. 
Leżały obok mnie. Mama trzymała ją w ramionach. Na jej policzku 
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dostrzegłem łzę. Jedną łzę. Patrzyłem, jak wolno spływa po jej bladej 
skórze. Otarłem ją i pochyliłem się nad mamą. Spojrzałem jej w oczy. 
Zobaczyłem w nich upór i odwagę. Tym była moja mama. Wojow-
niczką. A teraz leżała na ziemi. Przegrała swoją ostatnią walkę. Przy-
sunąłem się jeszcze bliżej i złożyłem pocałunek na jej czole. Ostatni 
pocałunek. Poczułem na swych wargach chłód, jakiego jeszcze nigdy 
nie czułem. Odsunąłem się i przerażony spojrzałem na to, co przede 
mną spoczywało. Dwie dusze połączone śmiercią. Dotknąłem gitary. 
Była połamana, jej główka leżała kilka metrów dalej a gryf był złama-
ny na trzy części. Straciłem je obie, straciłem je na zawsze. Wziąłem 
kawałek szyby leżący nieopodal i czując coraz większy gniew skie-
rowałem się w stronę mieszkania. Drzwi były otwarte a On siedział 
na kanapie. Na mój widok zaniósł się śmiechem. Stałem przed nim z 
ostrzem w dłoni, czując, że mogę teraz rzucić się na niego, zadać mu 
tyle bólu, ile on zadał mi. Stałem i wyobrażałem sobie, jak go ranię, 
jak dokonuję zemsty. Ale nie zrobiłem nic. Nie byłem taki jak on. 
Nie byłem mordercą, Nie byłem zły. Stojąc tak, słyszałem w głowie 
muzykę. Nie był to żaden utwór, to była moja improwizacja. Muzyka 
nienawiści, bólu i tęsknoty. Gdy ucichła, ja nadal stałem przed nim, a 
on nadal się śmiał. Ale nie miałem już broni. Wolno skierowałem się 
w stronę drzwi. Wychodząc obejrzałem się przez ramię. Zobaczyłem 
słabego człowieka, którego zniszczyło jego własne zło. Obiecałem 
sobie wtedy, że nigdy nie będę taki jak on. Wyszedłem z mieszka-
nia nie wiedząc, gdzie iść. Wtedy przypomniałem sobie miejsce, w 
którym zawsze urządzaliśmy z mamą pikniki. Była to mała polanka 
w lesie, przez który przepływał strumyk. Tak, to będzie idealne miej-
sce aby zakończyć rozdział mojego życia. Gdy dotarłem na miejsce, 
położyłem się na trawie i spojrzałem w niebo. Patrzyłem na chmury 
wolno sunące po niebie. Lekki podmuch wiatru i promienie słońca 
muskające moją skórę sprawiły, że zacząłem odpływać. Przekroczy-
łem granicę mojego umysłu i płynąłem, otoczony własnymi myślami. 
Wyobrażałem sobie, jakie mogłem mieć życie. Kim mogłem być. Na-
gle słońce zasłoniła chmura a na moją twarz spadła kropla deszczu. 
Po chwili zaczęło padać a deszcz zmył ze mnie resztki dawnego życia. 
Byłem teraz kimś innym, kimś lepszym. Musiałem być. Dla mamy.

Julia Spandel
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Z życia Barda

– Imię i nazwisko – powiedział strażnik stojący u bram miasta 
Bonerio.

– Marco Neworwicz – odpowiedziałem.

– Miejsce urodzenia – zapytał drugi strażnik.

– Miasto Warsilo, w królestwie Dornihad – odpowiedziałem po-
nownie.

– Zawód – zapytali obaj razem, przyglądając się mojemu strojowi.

Trochę podenerwowany i zawstydzony odpowiedziałem – Pracuję 
jako bard – no i zaczęło się to, co zawsze – usłyszałem głośny śmiech. 

– Bard? Jeszcze jego brakowało – powiedziałem pierwszy straż-
nik, powstrzymując się od kolejnego wybuchu śmiechu. 

– W tym mieście nie zajdziesz daleko! Na pewno się nie wybijesz. 
To jest miasto najemników, barbarzyńców i wojowników, a nie graj-
ków i śpiewaków – dopowiedział drugi strażnik.

– Każdy robi to co chce i lubi. Papiery się zgadzają, możesz się tu 
wprowadzić – dodał po chwili.

Odetchnąłem z ulgą. Po tylu próbach w końcu udało mi się uzy-
skać zgodę na zamieszkanie w tym mieście. Byłem w drodze od dłu-
giego czasu, nieraz stawałem u bram miast. Niestety, dotychczas sły-
szałem tylko: „Nie zgadzam się. Robię to dla twojego dobra. Wiem, że 
tutaj nie uda ci się, nic nie osiągniesz” lub „nie masz czego tu szukać, 
wynoś się”. A dlaczego? Bo jestem bardem, czyli wędrownym graj-
kiem, który próbuje  zaszczepić w ludzi trochę muzyki i poezji. W 
swych działach opowiadam o pięknie życia i wspaniałych miejscach 
na świecie. Jednak jak na razie spotykałem się z brakiem zrozumienia 
i akceptacji. Wszyscy mieszczanie myślą teraz tylko o walkach i bo-
haterskich czynach. Dobrze, że pozwolili mi wejść do Bonerio. Jestem 
bardzo zmęczony i muszę odpocząć po tej mojej wędrówce.
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Rozglądając się po przekroczeniu bram miasta, zauważyłem 
karczmę. Nazywała się dość zniechęcająco „Pod Tępym Mieczem”, 
lecz postanowiłem do niej wejść. Karczma była pełna wojowników, 
którzy biesiadując, śmiali się donośnie, popijając przy tym piwo. Wy-
patrzyłem jedyne wolne miejsce przy stole obok okna. Z trudem prze-
cisnąłem się między wojownikami i z radością spocząłem na wolnym 
miejscu. Nie zdążyłem dobrze usiąść, a już zaczepił mnie starzec, mó-
wiąc, że nie mogę tu siedzieć. 

– Dlaczego? – Zapytałem

– To jest miejsce Corwiego – usłyszałem.

Nie zważając na słowa starca, pozostałem tam gdzie usiadłem i 
wyjąłem swoją lutnię. 

– Hej, patrzcie! Przybył do nas kolejny grajek! – wrzasnął olbrzy-
mi mężczyzna trzymający wielki topór w ręce.

– I jeszcze usiadł na miejscu Corwiego! On mu tego nie daruje – 
zaśmiał się jego kolega.

– To może laluś coś nam zagra, zanim niechybnie zakończy swój 
żywot – dodał ze śmiechem siedzący w kącie wątły mężczyzna z łu-
kiem przy boku.

– Dobrze – odpowiedziałem i zacząłem grać. 

Wszyscy zamilkli, w karczmie słychać było tylko moją lutnię. 
Uwielbiałem to. Od początku mojej wędrówki czekałem na taką 
chwilę, jak ta. Oczy tych wielkich wojowników wpatrzone we mnie z 
wielkim skupieniem i podziwem, a ja gram ulubioną melodie. Posta-
nowiłem swoją muzyką opowiedzieć im o samotnej wędrówce, o tym, 
co gra w mojej duszy. Nagle usłyszałem trzask zamykanych drzwi, 
staruszek dawał mi jakieś znaki, chyba chodziło mu o to, by przestał 
grać. Nie zwróciłem na to uwagi, dałem się ponieś mojej muzyce. 
Staruszek wykonywał coraz więcej gestów, ja grałem coraz piękniej, 
przekazując w dźwiękach mej lutni kłębiące się we mnie emocje. 
Nagle staruszek zastygł w bezruchu, obok niego stanął mężczyzna. 



85

Miałem wrażenie, że powiało grozą. A ja nadal grałem i spokojnie 
dokończyłem mój utwór. Gdy podniosłem wzrok, nad sobą zobaczy-
łem mocno zbudowanego, wysokiego barbarzyńcę. Miał długie jasne 
włosy, a na twarzy wiele blizn. Barbarzyńca chwycił za swoją broń. 
Przestraszony  uniosłem swoja lutnię i schowałem głowę za nią, jak 
za tarczą. Wojownik oparł swój młot o stół i usiadł obok mnie, a ja 
opuściłem lutnię w dół. Spojrzał mi głęboko w oczy. Nie wiedziałem, 
co mnie czeka, pomyślałem o najgorszym. 

– Nazywam się Corwig – zabrzmiał potężny głos barbarzyńcy.

W tym momencie w mojej głowie pojawiły się najczarniejsze my-
śli dotyczące mojej najbliższej przyszłości. Już widziałem siebie roz-
szarpanego, rozpłatanego, rozmiażdżonego, słowem żegnałem się w 
myślach z życie, ale zamiast tego usłyszałem spokojne pytanie 

– Zagrasz nam coś jeszcze? 

Odetchnąłem z ulgą, rozejrzałem się dookoła. Ludzie patrzyli na 
mnie z podziwem i uśmiechem na ustach. Właśnie swą grą „oswo-
iłem” barbarzyńcę. Poczułem, że czeka mnie tu wspaniała przyszłość.

– Z wielką chęcią – odpowiedziałem, skinąłem głową i zacząłem 
grać kolejną swoją melodię.

Karczmę wypełniła moja muzyka, a ja poczułem że dotarłem do 
domu!!! 

Bartłomiej Kisiel



86

Skrzypaczka

– Nie mam już siły. – studentka Sylwia padła na swoje łóżko i ze 
złością wpatrzyła się w sufit.  - Znowu nic mi się nie udaje. A było już 
tak blisko! – zmarszczyła brwi i myślała, co właściwie robiły źle. 

Ona i jej przyjaciółki: Ola i Zuzia od dwóch tygodni zbierały pie-
niądze na wyjazd wakacyjny w góry. Muzykowały na Starówce: ona 
i Zuzia na skrzypcach, Ola na flecie. Ćwiczyły jak wariatki i począt-
kowo przynosiło to efekty, ale potem… Kilka dni padał deszcz, a gdy 
przestał nikt nie miał czasu nawet przy nich przystanąć. Wyznaczony 
czas wyjazdu zbliżał się wielkimi krokami, a one miały ledwo połowę 
potrzebnej kwoty.

W stanie ducha w jakim się obecnie znajdowała (złość, rozgory-
czenie, żal nie wiadomo do kogo) Sylwia podarłaby najchętniej swoje 
nuty. Ale nie była dzieckiem i potrafiła nad sobą zapanować. Wstała 
z łóżka. Jasne włosy wysoko spięła. Potem wzięła się za sprzątanie, 
czyli dwie książki z biurka włożyła na półkę, a z pulpitu na nuty starła 
ręką nieistniejący kurz. Przerzuciła kilka stron podręcznika teorii mu-
zyki, ale tylko po to, by odwlec ćwiczenie na skrzypcach. Spojrzała 
na nie.

Skrzypce leżały spokojnie w otwartym futerale, zadowolone z 
losu, drewniane pudło z czterema strunami. Wzięła je do ręki, zaczę-
ła grać, jednak nie chciały współpracować. Każda struna stroiła ina-
czej. Palce strajkowały. Nuty zmieniały swoje miejsce na pięciolinii. 
Ósemkom zachciało się być ćwierćnutami (i odwrotnie). Na koniec 
beznadziejnego utworu gumka do włosów nie wytrzymała i pękła. 
Włosy rozsypały się po twarzy Sylwii. To przebrało miarę. 

Sylwia ze złością rzuciła skrzypce na łóżko (ostrożnie oczywi-
ście). Łzy popłynęły jej po policzkach i osunęła się pod otwarte okno, 
siadając na piętach. Na cóż było tyle lat się uczyć, studiować grę, sko-
ro gra gorzej niż w pierwszym stopniu szkoły muzycznej? Po co? Po 
co było to wszystko skoro teraz płacze jak sześciolatka? 

W pokoju panowała cisza. Słońce przyświecało jak gdyby nigdy 
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nic, osuszając łzy na twarzy dziewczyny. Sylwia uniosła głowę. Pły-
nące powoli chmury początkowo zdenerwowały ją, ale potem wydały 
się jej tak nieporadne jak ona. Chmury-owieczki, chmury-lody, chmu-
ry-ciasteczka… Sylwia się uśmiechnęła. Wzięła do ręki odrzucone 
skrzypce i przytuliła je do serca. „Przepraszam”-szepnęła. Pociągnę-
ła smyczkiem po strunach. W ciszy pokoju rozległ się czysty, jasny 
dźwięk, później jakaś dziecięca melodyjka. Dziewczyna, wpatrzona 
w radosne niebo, łączyła stare piosenki i zapomniane ćwiczenia swoją 
własną kompozycją. Wstała z kolan i uśmiechała się, grając. 

Gdy, po nieokreślonym czasie, skończyła utwór, roześmiała się, 
po prostu, ze szczęścia. Ale nagle drgnęła. Jakiś dźwięk dobiegł ją z 
dołu, więc spojrzała na podwórko. Wśród grupki zachwyconych ludzi 
stały Ola i Zuzia. W rękach trzymały puszki wypełnione pieniędzmi. 

– Możemy wyjechać! – wołały – Grałaś bardziej niż cudownie i 
zebrałyśmy mnóstwo kasy!

Sylwia patrzyła zdziwiona. Wreszcie treść tych słów dotarła do 
niej. Znowu osunęła się na kolana i znowu płakała – tym razem z 
radości.

Agata Bocheńska
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Muzyka w cieniu apokalipsy

Gruzy. To słowo prawdopodobnie najlepiej obrazuje to, jak te-
raz wygląda Ziemia. To niewiarygodne, jak w krótkim czasie można 
zniszczyć tysiące lat cywilizacji na błękitnej planecie.

To niewiarygodne, że władza i pieniądze okazały się mieć większą 
wartość niż ludzkie życie. Ale jak do tego doszło? Dlaczego najwięk-
sze miasta zamieniły się w pustkowia pełne pokruszonego betonu i 
poskręcanej stali? Dlaczego zamiast rozciągających się po horyzont 
puszczach Europy Wschodniej mamy teraz dymiące zgliszcza, a po 
bujnych i wilgotnych lasach równikowych pozostały nam jedynie 
osmalone konary? Zacznijmy od początku...

Koniec lat dwudziestych dwudziestego pierwszego wieku okazał 
się dla ludzkości prawdziwym egzaminem. Po rozpadzie Unii Eu-
ropejskiej napięcia pomiędzy dawnymi państwami członkowskimi 
zaczęły powoli narastać. Doprowadziło to do rychłego rozwiązania 
Traktatu Północnoatlantyckiego. Kolejna wojna światowa wisiała 
nad głowami strudzonych codziennym życiem Europejczyków. Nie 
trzeba było długo czekać aż załamanie się stosunków dyplomatycz-
nych w Europie wykorzysta nowa wielka koalicja rosyjsko-chińska. 
Rosyjskie czołgi wdarły się na tereny państw Europy Wschodniej, a 
chińskie myśliwce rozpoczęły zmasowane ataki na miasta i cele stra-
tegiczne Japonii i Korei Południowej. Bardzo szybko walki rozlały się 
na terytorium całego Starego Kontynentu. Powoli do wojny zaczęły 
przyłączać się kolejne państwa. Po nie całym roku od jej wybuchy, 
na ulicach miast wszystkich kontynentów zamiast codziennego gwaru 
przejeżdżających samochodów i rozmawiających ludzi słychać było 
tylko szczęk czołgowych gąsienic i trzaski moździerzy. Niestety. Po 
ponad dwóch latach zaciętych walk na terenie całego globu wystrzały 
z karabinów maszynowych i huk broni artyleryjskiej zamieniły się w 
zupełnie inny, bardziej przerażający dźwięk. Przenikliwy, rozdziera-
jący duszę świst bomb. Na nieszczęście dla ludzkości bomb...jądro-
wych. W ciągu kilkunastu dni największe metropolie świata, takie 
jak Londyn, Moskwa, Hong-Kong, Tokio czy Dubaj legły w gruzach. 
Jedynie nieliczne wielkie aglomeracje ocalały we względnie dobrym 
stanie. Jednym z takich miejsc jest Nowy Jork.
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Miasto, które nigdy nie śpi. To właśnie tam, wśród gruzów dawnej 
stolicy światowej gospodarki i ekonomii żyje Anthony Richardson. 
Podobno Rosjanie zrzucili na Stany prawie dziesięć bomb atomo-
wych. To dziwne, że żadna nie spadła na Nowy Jork – powiedział 
Jack, przechadzając się między rzędami czerwonych, aksamitnych 
foteli – Niektórzy uważają, że gdzieś na Manhattanie leży niewypał. 
Myślisz, że to możliwe Tony? Słyszałem że ruska technologia nie jest 
doskonała, ale czy taka bomba i tak by nie wybuchła? – ciągnął dalej, 
klękając przy jednym z foteli – Podaj mi śrubokręt – nikt nie odpo-
wiedział.

Jack odwrócił się, by zobaczyć, dlaczego Tony nie odpowiada. 
Jego oczom ukazał się obraz, którego jak najbardziej się spodziewał. 
Anthony jak zwykle stał ze słuchawkami w uszach i wpatrywał się w 
przestrzeń.

– Tony! – krzyknął, wyciągając mu słuchawki z uszu – Zostaw to. 
Robota czeka.

– Dobra, dobra – odparł, podając mu śrubokręt.

– Przestań cały czas słuchać muzyki, kiedy pracujemy – Jack po-
łożył się pod jednym z foteli i zaczął coś pod nim majstrować.

– Kombinerki – poprosił, jednak po raz kolejny nie otrzymał tego, 
o co prosił.

Powoli wygrzebał się spod siedzenia i spojrzał w stronę Antho-
ny’ego, który znów odpłyną do krainy muzyki. Szybo podniósł się 
z ziemi i wyrwał Tony’emu odtwarzacz z ręki. Richardson obrzucił 
go zdenerwowanym spojrzeniem, zaklął coś pod nosem i podał mu 
kombinerki.

– Czy wiesz, gdzie my jesteśmy? – spytał Tony

– Oprócz tego, że w pracy, do której się nie przykładasz, to je-
steśmy w Carnegie Hall – odpowiedział ponownie, schylając się pod 
krzesło.
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– No właśnie...wyobraź to sobie. Koncert otwarcia. Rok 1891. 
Tłumy z całego kraju zbierają się, by posłuchać między innymi „Mar-
szu słowiańskiego” Piotra Czajkowskiego, którym sam dyrygował. 
Najwięksi dostojnicy i ludzie z klasy wyższej zasiedli na tych aksa-
mitnych fotelach, by wysłuchać wspaniałego koncertu. A my te fotele 
właśnie wykręcamy, by dostać parę groszy...

– Zupełnie mnie to nie interesuje. Te krzesła to nasza jedyna szan-
sa na zarobek. W Jersey widziano mutantów. Będą tu lada dzień, my 
nie mamy broni, a tobie zebrało się na sentymenty.

Jack wychylił głowę spod siedzenia. Westchnął głęboko i oddał 
odtwarzacz Tony’enu. Po czym wrócił do pracy.

Kolejne minuty mijały w milczeniu. Jack mocował się z przerdze-
wiałymi śrubami fotela, a Tony przechadzał się po Carnegie Hall. Był 
bardzo niezadowolony, że musiał dewastować prawdziwą świątynię 
muzyki, która i tak była w złym stanie. Świadczyły o tym między 
innymi duża niebieska płachta zastępująca spory obszar sufitu i czę-
ściowo zawalony najwyższy z balkonów. Po skończonym pierwszym 
krześle, Jack zabrał się do odkręcenia drugiego. Znudzony i podde-
nerwowany Anthony wszedł na estradę i powoli podszedł do starego 
fortepianu postawionego na środku. Odsunął połamaną ławę fortepia-
nową, otwarł klapę i zdmuchnął dużą warstwę kurzu zalegającą na 
klawiszach. Zamknął oczy. Nie grał na pianinie od dobrych paru lat. 
Od początku wojny. W tle słyszał tylko wzdychania i przekleństwa 
siłującego się ze śrubami Jacka. Odetchnął głęboko i zaczął grać. Mu-
zyka wypłynęła spod jego palców tak jakby, zalegała tam latami i tyl-
ko czekała, by się wydostać. Tony zaczął coraz bardziej się wczuwać. 
Nie był już w Carnegie Hall. Błądził po bezkresnych polach usianych 
żytem, po gęstych lasach porośniętych mchem, po ośnieżonych szczy-
tach majestatycznie wznoszących się ku niebu gór.

– Co ty właściwie robisz? – dudniący głos rozbrzmiał tuż koło 
niego i wyrwał go z zamyśleń.

– Gram Chopina – odparł, nie przerywając gry – Nokturn b-moll.
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Jack złapał go za rękę i oderwał ją od klawiatury fortepianu. Wy-
mownym gestem nakazał mu skończyć grać i poszedł po wózek, któ-
rym mieli przewozić fotele. Tony stał w miejscu, jak gdyby był zgor-
szony całą tą sytuacją. Po chwili Jack wrócił na salę pchając przed 
sobą stary sklepowy wózek.

– Będziesz tak tam stał czy mi pomożesz? – spytał, próbując pod-
nieść ciężkie, metalowe siedzenie.

Richardson odwrócił w jego kierunku wzrok, ale nie ruszył się z 
miejsca. Przez parę chwil wymieniali spojrzenia po czym Tony po-
nownie spojrzał na klawiaturę fortepianu. W głowie usłyszał melodię, 
a dłonie same zaczęły naciskać odpowiednie klawisze. Tym razem 
zamiast krajobrazów przed oczami ujrzał zupełni inny widok. Dziki 
Zachód. Saloon. Wszędzie dookoła, przy stolikach, wpół trzeźwi pa-
nowie w kapeluszach i z bujnym zarostem dopijali kolejne kufle piwa. 
Barman czyścił kolejne szklanice gotowe na nowych klientów, a cało-
ści dopełniał cichy, lecz za razem przenikliwy brzdęk wygrywanych 
na pianinie ragtime’ów.

Nagle Tony przerwał.

– Scott Joplin – rzekł odwracając się w kierunku Jacka – Pomóc 
ci z tym krzesłem?

– Nie...graj dalej. Przyjemnie czasem czegoś posłuchać.

Postapokaliptyczny Nowy Jork wygląda przerażająco. Dawniej 
tętniące życiem ulice zamieniły się w opustoszałe pełne reliktów prze-
szłości aleje. Na ulicach zalegają zmiażdżone samochody i autobusy. 
Wiele budynków na terenie całego miasta zmieniło się w stosy gru-
zów. Na każdym rogu można natknąć się na zwęglone wraki czołgów 
i pojazdów bojowych. Liczne drapacze chmur takie jak Empire State 
Building zostały zniszczone przez uderzające w nie myśliwce. Opusz-
czone mieszkania w niezniszczonych domach wyglądają tak, jak by 
ludzie wyszli do pracy, do sklepu, do szkoły i mieli za chwilę wrócić. 
Tam, gdzie dawniej znajdowało się Muzeum Sztuki, spoczywa wrak 
ogromnego, transportowego odrzutowca. Dawne zielone płuca mia-
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sta, Central Park, zmienił się w stos spalonych konarów i wspólną 
mogiłę dla tych, którym nie było dane przeżyć. Wszystkie duże skwe-
ry i lotniska w okolicy zostały zamienione w złomowiska. Większość 
terenów Queens i Brooklynu zostały opuszczone. Wszyscy ocaleni, 
około 200 tysięcy ludzi, mieszkają teraz na Manhattanie. Po licznych 
teatrach, muzeach i salach koncertowych pozostały tylko zgliszcza. 
Ale nawet w takim miejscu, w obliczu nieuchronnie zbliżającego się 
niebezpieczeństwa ludzie szukają normalności. Starają się żyć tak, jak 
żyli przed wojną. Szukają czegokolwiek co podniesie ich na duchu. 
Potrzebują wsparcia, motywacji, czegoś, co pozwoli im wyrazić swój 
ból i cierpienie, ale zarazem przyniesie radość i satysfakcję. Poszu-
kują czegoś, co da im ukojenie i pozwoli zapomnieć o przerażającej 
rzeczywistości, która ich otacza. Na świecie była, jest i zawsze będzie 
jedna jedyna taka rzecz. Muzyka.

Gaweł Celeban 
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Improwizacja pierwsza klasa

Jestem zwykłą uczennicą gimnazjum ukrytego gdzieś na  wsi we  
wschodniej Polsce. Każdego dnia chodzę do szkoły, uczę się i udaję, 
że wszystko przyda mi się w życiu. Jednak każdy dzień wyrwany z 
mojego życia można uznać za swego rodzaju improwizację. Nigdy 
nie planuję dnia, a tym bardziej nie planuję godzin, minut. Może to 
dlatego zapominam o mniej lub więcej ważnych rzeczach?

Chociaż staram się korzystać z życia w pełni zawsze mi coś umy-
ka. Wczoraj rano wstając z łóżka przewróciłam się o swój plecak. Co 
dziwniejsze położyłam go tam specjalnie, żeby o czymś nie zapo-
mnieć. No właśnie o czym? Pomimo tych dziwnych faktów uparcie 
ruszyłam do łazienki. Po skończeniu długich przygotowań wróciłam 
do  sypialni i spakowałam plecak. Przez całą drogę do szkoły chodzi-
ły mi po głowie dziwne myśli. Fakt, że o czymś zapomniałam, był 
dość przytłaczający. Moja pamięć, biorąc pod uwagę  mój wiek, tro-
chę mnie zawiodła. Wchodząc do szkoły zachowywałam się w miarę 
normalnie. Każda lekcja mijała szybko zwłaszcza, gdy nie zważało 
się na to co nauczyciel tłumaczył, wplatając co chwilę historie z życia 
wzięte. 

Nagle mnie olśniło! Mózg zaczął pracować, a ja coraz intensyw-
niej myśleć. O czym miałam pamiętać? O próbie chóru, w którym od 
kilku miesięcy zaistniałam.  Jak widzicie starość, nie radość!

Z wytrzeszczem oczu  przebiegłam szkolne korytarze, nie zważa-
jąc na rozwiązane sznurówki. Miny wszystkich, gdy po kolei otwie-
rałam drzwi klas w poszukiwaniu tej jedynej, zadziwiały mnie. Pew-
nie wyglądałam jak głupia, biegnąc z jęzorem na wierzchu, ale  nie 
poddawałam się tak łatwo. Po znalezieniu sali czekało na mnie naj-
trudniejsze zadanie, z jakim każdy człowiek kiedyś będzie musiał się 
zmierzyć- przyznanie się do winy. Reszta miała się okazać już łatwa. 
Wchodząc do klasy ładnie przeprosiłam, zrobiłam maślane oczka do 
nauczycielki od muzyki. Odpowiedziała mi karcącym wzrokiem, po 
czym wskazała palcem na miejsce, które mam zająć. Z opuszczoną 
głową skierowałam się w swój ulubiony kąt i czekałam na rozkazy.
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– Tydzień temu prosiłam was, byście nauczyli się na pamięć tej 
piosenki… - rozpoczęła nauczycielka.

– Mam nadzieję, że zadanie zostało wykonane.

Przynajmniej już wiem o czym jeszcze zapomniałam.

– A naszej małej pani spóźnialskiej przypominam, że zgłosiła się 
do  solówki- byłam świadoma tego, że kopałam tylko dołki pod sobą. 

No pięknie. Wkopałam się w potrójny dół. Ale mam pomysł. Każ-
dego dnia robię to, czego nie było w planach-  improwizuję! Dlaczego 
by nie zaryzykować? Pierwsza część planu poszła znakomicie. Stałam  
między kolegami, nikt nie pokusił się o oskarżenie mnie, wszak ru-
szałam ustami. Jednak przyszła i gorsza chwila. W końcu usłyszałam, 
jak nauczycielka wywołała mnie do solówki. Moja zapocona klatka 
piersiowa wychyliła się do przodu. Podniosłam głowę i dziarsko ru-
szyłam. Wzorując się na królach bluesa i jazzu zaczęłam improwizo-
wać, wykorzystując słowa, które już znałam. Jeśli oni mogą, to ja też 
mogę! Myślę, że Luis Armstrong byłby ze mnie dumny.

Ja z siebie też byłam dumna. Dyrygentka była oczarowana moją 
lekkością i swobodą, pogratulowała mi daru  improwizacji. Jednak 
nauczkę od życia też otrzymałam-  za dużo nerwów kosztowała mnie 
ta solówka. Improwizacja tak, ale na solidnej bazie!

 Oliwia Nowak
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Magia

Improwizacja – działanie niezamierzone, spontaniczne.

Umiejętność takiego działania bez wcześniejszego nakreślenia 
planu czy chociażby krótkiego przemyślenia sprawy bardzo przyda-
je się w codziennym życiu. Niekiedy zdarza się, że nagle zostajemy 
przez kogoś poproszeni o zabranie głosu, wygłoszenie opinii czy - w 
przypadku muzyków -  zagranie jakiejś melodii. Bez przygotowanego 
uprzednio tekstu musimy z marszu zacząć improwizować, co wcale 
nie jest takie łatwe. 

Przekonać miał się o tym pewien bogaty, poważany w mieście, 
posiadający liczne kontakty z ludźmi z wyższych sfer, trzydziestoletni 
mężczyzna. Z okazji przypadającej niebawem czwartej rocznicy za-
ślubin postanowił ze swoją ukochaną urządzić wykwintne przyjęcie, 
pełne egzotycznych przysmaków, tańców, wspaniałej muzyki i wy-
śmienitej zabawy do samego rana. 

W przeddzień balu, w czasie przygotowań, panicz ów przypad-
kiem natknął się na swoje stare skrzypce, na których dawno nie grał. 
Dostał je od rodziców, gdy miał wyjechać na studia za granicę. Szyb-
ko policzył, że od tego czasu minęło już ponad dziesięć lat. Instru-
ment był wykonany z połyskującego mahoniu. Piękny kształt pudła 
rezonansowego i kunsztownie wykonanych, ozdobnych efów nadal 
zachwycał. Mężczyzna starł z gryfu warstwę kurzu. W jego bystrych, 
piwnych oczach pojawił się błysk. Podarunek przypomniał mu jego 
rodziców i czasy, kiedy codziennie wieczorem przy kominku czaro-
wał olśniewającą grą swoich bliskich  i przyjaciół…

Jegomość otrząsnął się jednak ze wspomnień. Położył skrzypce w 
salonie i zabrał się do dalszych przygotowań. Chciał osobiście dopil-
nować wszystkiego.

W końcu nadszedł dawno oczekiwany przez wszystkich dzień 
przyjęcia. Każdy element był na swoim miejscu. Stoły, przybrane 
zerwanymi z ogrodu świeżymi kwiatami, uginały się od różnorakich 
dań, niespotykanych owoców i deserów oraz wykwintnych napojów. 
Służba dyskretnie czekała gotowa, by spełniać wszelkie prośby go-
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ści i rozkazy gospodarzy, a kapela złożona z najznakomitszych mu-
zyków kończyła strojenie instrumentów. Ubrany w odświętny surdut 
pan domu wraz z promieniejącą małżonką stanęli na progu, witając 
tłumnie przybyłych gości. 

Po toaście wzniesionym na cześć jubilatów orkiestra zaczęła grać, 
a pary kolejno wychodziły na parkiet, by pochwalić się swoimi umie-
jętnościami tanecznymi. Nagle muzyka ucichła, co wszystkich bar-
dzo zaskoczyło. Okazało się, że jednemu ze skrzypków pękły dwie 
struny, co czyniło niemożliwym dalszą grę. Nasz bohater błyskawicz-
nie przypomniał sobie, gdzie odłożył swój instrument. Bez zbędnych 
wyjaśnień pobiegł po niego, pozostawiając zdumione towarzystwo. 
Wróciwszy do salonu zajął pośpiesznie miejsce skrzypka. W tym mo-
mencie uświadomił sobie, że tak naprawdę nie wie, co ma grać. Nie 
był pewien, czy nadal pamięta chwyty. Wszak nie grał już prawie de-
kadę. Przebiegł oczami po widowni. Wśród uważnych spojrzeń zdzi-
wionych gości zauważył uśmiechniętą żonę. Z ruchu jej ust odczytał 
wyraźnie: „Będzie dobrze, przecież oboje to wiemy!”.

Mężczyzna wziął do ręki smyczek, nastroił skrzypce i zaczął grać. 
Poczuł się tak, jak dawniej: szczęśliwy, w swoim własnym świecie, 
do którego tak bardzo tęsknił. Zamknął oczy i uśmiechnąwszy się, 
wspominał dawne czasy. Kiedy skończył grać, rozejrzał się dookoła. 
Wszyscy bili brawo, kiwali z uznaniem głowami. Zachwycona uko-
chana miała łzy w oczach. 

– Dziękuję ci. To był najpiękniejszy dar na uczczenie naszej rocz-
nicy. 

– To… To było niezamierzone… Improwizowałem – wyznał ci-
cho. 

– To nic. Takie rzeczy znaczą wtedy najwięcej…

 Wiktoria Rybaczek 
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Letnie muzykowanie

Każdy chyba lubi lato. Oczywiście mam na myśli nie tylko wy-
jazdy na obozy, rodzinne wakacje, ale także spacery i śpiewanie pio-
senek. Dla mnie i kompozytora jeden z tych dni okazał się małym 
koszmarem.

– Witam! – to ja, mała nutka! Mieszkam w domu starszego pana 
– odparła. Mam swój domek w jego czarnym fortepianie. Moje łóżko 
to arkusze papieru, całe w pięciolinie. To właśnie tutaj starszy pan 
zapisuje wymyślane przez siebie utwory. Jest po sześćdziesiątce i ma 
problemy z pamięcią. Chciałby jeszcze kiedyś zaśpiewać i zagrać 
„Stokrotkę”. Muszę mu jakoś w tym pomóc.

Bardzo przy tym swoim komponowaniu się denerwuje, poci i co 
jakiś czas zrywa się od instrumentu, aby wyjrzeć przez okno. A w le-
cie przecież jest piękna pogoda. Kwitną kwiaty, szumi wiatr i śpiewają 
ptaki…

– Może one mi coś podpowiedzą? Albo przynajmniej pomogą mi 
zrobić porządek z moim muzycznym bałaganem w głowie - powie-
dział sam do siebie kompozytor. Niestety odgłosy lata nie poradziły 
mu na jego zmartwienie. 

Pewnego dnia stała się rzecz niezwykła. Gospodarz, zmęczony 
pracą, postanowił wyruszyć na przechadzkę. Nawet się nie zoriento-
wał, jak wskoczyłam mu do kieszeni surduta. 

– Pierwszy raz w życiu idę na spacer! – wykrzyczała nutka z ra-
dości. 

– O, jakie wspaniałe krzewy! Jakie niebieskie niebo! A tam ile 
dzieci! Ciekawe dokąd biegną? – cieszyła się i kręciła na wszystkie 
strony swoją wesołą główką nutka.

Muzyk przystanął i głęboko odetchnął świeżym powietrzem. Za-
uważyłam, że wyraźnie poprawił mu się humor. On także, podobnie 
jak ja – jego pasażerka „na gapę”, podziwiał świat. 



98

– Może pan przyłączy się do nas? – zapytała nauczycielka, która 
prowadziła dzieci w stronę zielonego skwerku. 

– A dokąd idziecie? – zapytał kompozytor. 

– Do parku, na polanę – odparła nauczycielka.

– Ach, prawda – przypomniał sobie muzyk – przecież tam jest 
cicho i można odpocząć! Chętnie z wami pójdę, dawno tam nie byłem. 

– Widzi pan, to doskonale się składa, potrzebny jest nam ktoś wy-
soki, kto udekoruje plac naszymi kwiatami. Jutro odbędzie się tam 
piknik.

Dopiero teraz muzyk zobaczył, że każde dziecko niosło kolorowe 
balony i kwiaty. Wkrótce na polanie zakwitła łąka. Okazało się, że 
kompozytor potrafi nie tylko grać, ale także układać wspaniałe bu-
kiety. Tak  się tym zachwyciłam, że o mały włos nie wypadłam z jego 
kieszeni. 

– No, to teraz zapraszamy pana do wspólnego śpiewania - uśmiech-
nęła się nauczycielka.

Gdy to usłyszałam, nie wiedziałam co mam robić. Mój pan również 
wyraźnie się zmieszał. 

– Ależ... ja dziękuję... no, ja muszę już iść – zaczął się wykręcać. 

– Prosimy pana! 

– Niech pan zostanie! 

– Będzie pan prowadził! 

Dzieci otoczyły muzyka, krzycząc jedno przez drugie. - Tak, tak! 
Niech pan zaczyna!

– Mój Boże – kompozytor zrobił się czerwony jak piwonia. – Ja 
zupełnie nie pamiętam tej piosenki. 
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– Przypomni pan sobie, o! tu jest śpiewnik. Wystarczy, że będzie 
pan głośno śpiewać, a my będziemy za panem powtarzać - nauczyciel-
ka z uśmiechem podała artyście śpiewnik. 

Zaczęłam się wiercić czekając, co będzie dalej. Ponieważ jednak 
zapadła dziwna cisza, wygramoliłam się z ukrycia i niezauważona 
podfrunęłam aż na ramię kompozytora. Usadowiłam się wygodnie tuż 
za jego uchem, skąd miałam wspaniały widok na łąkę i dzieci. Tym-
czasem muzyk uważnie popatrzył na tekst „Stokrotki” i nagle poczuł 
dziwne łaskotanie: najpierw w sercu, a potem... za uchem. W taki oto 
sposób w jego głowie pojawiła się przepiękna melodia, którą zaczął 
nucić coraz głośniej i głośniej. Po chwili cała polana rozbrzmiewała 
już przecudownym śpiewem. Śpiewał kompozytor, śpiewała nauczy-
cielka, śpiewały dzieci,  a nawet ptaki i polne zwierzęta. Jeszcze nigdy 
przedtem ta wesoła piosenka nie brzmiała tak dźwięcznie.  

Gdy wróciliśmy do domu, kompozytor do późna palił światło w swo-
im pokoju. Zapisał melodię, która powstała na polanie. Nareszcie był 
zadowolony ze swojej pracy. Uporządkował także wszystkie niesfor-
ne dźwięki, a każdą nutkę umieścił starannie na pięciolinii. 

– To wszystko po to, abym więcej nie musiał improwizować! – 
westchnął z przemęczenia.

Wśród półnut na honorowym miejscu znalazłam się również ja – mała 
nutka, która do tej pory mieszkała pod klapą czarnego fortepianu.

Filip Zajączkowski
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Muzyczne  uwikłanie 

– Mamo! Nie mam już siły! Nie chce mi się! – mówię podniesio-
nym głosem.

– Przykro mi, ale sama się zdecydowałaś na taką szkołę – odpo-
wiada spokojnie mama.

Już wiem, że nie wygram w tej kłótni!

Tak, chodzę do szkoły muzycznej i muszę ćwiczyć na instrumen-
cie. Codziennie !!! Gram na perkusji od czwartego roku życia. Idę do 
pokoju, wyciągam pałki i zaczynam grać do piosenki mojego ulubio-
nego zespołu – Linkin Park. Kiedy gram, czuję się nareszcie sobą   i 
mogę oddać wszystkie moje emocje – szczęście, złość, radość, wście-
kłość… 

Dzisiaj – pomimo zmęczenia – jestem szczęśliwa. Siadam więc 
i gram. Jednak           w pewnym momencie czuję, jak jakaś siła do-
słownie wyciąga mnie z mojego pokoju. Chwilę później znajduję się 
na scenie. Ale nie sama – z członkami zespołu Linkin Park! Jestem ich 
perkusistką! Zaczynają grać – a ja z nimi. Daję z siebie wszystko na 
scenie. Dobrze, że znam każdą ich piosenkę, więc nie miałam proble-
mu, aby je zagrać. Po trzech godzinach ciężkiej pracy koncert dobiega 
końca. Czy jest choć cień szansy, aby to zdarzyło się naprawdę?

– Nie – odpowiadam sobie w myślach. Jestem zmęczona, ale nie-
ziemsko radosna!

– Teraz muszę zagrać na fortepianie – mówię na głos. Wróciłam 
na ziemię. Siadam przy instrumencie, wyciągam nuty i zaczynam grać 
– muzykę Hansa Zimmera. Jest to mój ulubiony kompozytor filmowy. 
Zaczynam grać melodię z filmu „Gladiator”. Nagle ta sama siła, co 
wcześniej, przenosi mnie na pole bitwy – razem z fortepianem! Gram, 
a inni wokół mnie zachowują się tak, jakby mnie nie było! Wpadam 
w szał improwizacji… Zapominam, kim jestem, gdzie jestem… Świat 
przestaje istnieć. Pełnie szczęścia… Harmonia…

Kiedy skończyłam grać, znowu znalazłam się w swoim pokoju.
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I wtedy zdałam sobie z tego sprawę… To wszystko działo się w 
mojej głowie! Ale przez to zrozumiałam jedną ważną rzecz…Zycie 
bez muzyki po prostu nie istnieje! Muzyka nadaje mojemu życiu sens. 
Muzyka czyni mnie człowiekiem szczęśliwym.

Chciałabym, aby kiedyś, (jeśli zasłużę) moje nazwisko znalazło 
się w encyklopedii z krótką adnotacją: „Katarzyna Szczepańska – ko-
bieta szczęśliwa”…

Julia Schneider
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***

Od zawsze marzyłam, by zamienić moje życie w muzykę.
Kiedy byłam małą dziewczynką moja Mama zaprowadziła mnie 

do pani Swietłany Taranienko na lekcje śpiewu. To były moje pierw-
sze kroki i pierwsze spotkanie z wymarzoną muzyką.

Muzyka do dziś kojarzy mi się z radosnym, rozśpiewanym dzie-
ciństwem. Z czasem zaczęłam śpiewać coraz lepiej i pewnego razu 
zostałam zakwalifikowana do mojego pierwszego konkursu. Byłam 
tak przejęta, że na scenie zapomniałam tekstu. Było mi baaardzo 
smutno, jednak jurorom podobał się mój śpiew, a tym jak wybrnęłam 
z sytuacji (śpiewając lalala) podbiłam ich serca.

Dla mnie muzyka, to jak ciągła walka ze stresem na konkursach, z 
zapamiętywaniem tekstu i oczywiście praca nad głosem – to też wal-
ka. Walcząc zwyciężam, bo pokonuję samą siebie, by kiedyś dostać 
się na szczyty – mam nadzieję.  W mojej szkole zwanej Kolegium .na 
Ukrainie wszyscy nazywali mnie „Małą piosenkarką”. I jestem z tego 
dumna. Dlatego myślę, że właśnie muzyka i śpiew doprowadzą mnie 
do zwycięstwa. Uważam, że jeśli ktoś ma talent, to musi go rozwijać. 
A w tym potrzebna jest pomoc nauczycieli. Odkąd uczę się wokalu 
wiem, że to ciężka praca, a sukces będę zawdzięczać moim nauczy-
cielkom, które uczą mnie nut, śpiewu z akompaniamentem pianina 
i pracy z mikrofonem. Mam szczęście, że dzięki nieoczekiwanym 
zmianom w moim życiu, mogę realizować swoje marzenia – śpiewać 
i  kształcić głos. 

Mam jeszcze jedno, ważne dla mnie zajęcie, to – taniec. Tańczę 
również od dziecka. Podczas nauki tańca nauczyłam się czuć rytm 
muzyki.

Taniec i muzyka są ściśle ze sobą związane. To wszystko, to rytm, 
styl, takt.

Taniec – to piosenka ciała, a piosenka to melodia duszy.  
Marzę, by tanecznym krokiem, z piosenką na ustach przeżyć życie 

ciesząc się tym co robię i radując tym innych ludzi. 
A co przyniesie improwizacja nieokiełznanego losu?... 

Aleksandra Jakovljewa 



-
-
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Maria Majerek, wyróżnienie,
MDK „Pod Akacją”, Lublin
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A mnie bogowie muzykę zesłali 

Zagrał mi za uchem 

Orfeusz na nienastrojonej lirze

Apollo nieśpiesznie schodzi 

na podest sceny 

a mi brakuje tuszu 

by dopisać kolejna nutę 

rozleniwione muzy 

potrafią tylko przełączyć kanał 

Śpiew wciąż trwa 

nie opuszcza głowy 

to już nastroję tę lirę.

Justyna Rozwadowska
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Improwizacja

Czasem wieczorem lubię siąść przy fortepianie,
bo mam wielką ochotę na muzykowanie.
Lecz nie jest to zwyczajne nut wielu czytanie,
ale rzecz najpiękniejsza – improwizowanie.

Improwizacja nie jest rzeczą łatwą,
ale bardzo przyjemną, a czasem zabawną.
Można sobie wyobrazić, że gra się na scenie,
a nieopodal widać zasłuchanych cienie.

Improwizacja – często zagadka to wielka,
lecz nieokiełznana jest – i dlatego piękna.
Człowiek do improwizacji zdolny jest dlatego,
że serce ma wrażliwe i lgnące do tego.

Bartosz Pawłowski
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Ona

Wyleczy zranione serce
Wyleczy starganą duszę
Niby tak niewiele,
A uszczęśliwić może.
W ciężkich chwilach ratunkiem 
Skołatane nerwy wyciszy
W trudnym świecie żyć pomoże
Nawet gdy wszystko się kruszy.
Bez niej słabym jest człowiek 
Bez niej żyć nie potrafi
Choć czasem nieświadomy
W końcu do niego to trafi!
Każdym słowem i dźwiękiem
Pomoże zagłębić się w duszę
Z każdą chwilą swym pięknem
Sprawia, że kochać ją muszę.
Choć wielu wyśmiewa
Choć wielu wciąż rani
To niech każdy pamięta!
Ona w smutku nie zostawi.
Jest w sercu zawsze
I w głowie coś nuci
Muzyka, która nie zawiedzie
Lecz połączy wszystkich ludzi.

Angelika Kwiatkowska 
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Dźwięki

Nie ma odpowiedzi na pytania, które nie wybrzmiały,
Nie ma imienia dla uczuć niezdiagnozowanych,
Nie ma ukojenia dla bólu, który nie został zadany.

Nie wynajdą lekarstwa na dorastanie,
Nie odkryją lądów nienazwanych,
I nie stworzą dzieł nienamalowanych.

I jak dziać się może, że stają się reakcją na męczeństwo, 
ubogacając moje człowieczeństwo.

Justyna Kowalska



WIĘCEJ NIŻ WIDZIEĆ
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Siła uderzenia

Malina, studentka drugiego roku na wydziale dziennikarstwa, zo-
stała wezwana przez rektora.

Dostała zadanie specjalne – nagrać wywiad z mieszkańcami wsi 
Kuzkowo. We wsi pobito rekord Guinessa, najstarsza mieszkanka 
Kuzkowa wytrzymała 23 min i 23 sekundy pod wodą. 

Malina miała spędzić na wsi 14 dni, aby lepiej poznać ją i ludzi 
tam mieszkających.

Wyruszyła następnego dnia. Po 13 godzinach przybyła na miejsce. 
Wieś była mała i bardzo 

Stara, za to ludzie przywitali Malinę tańcem i ze śpiewem na 
ustach. Zaszokowało ją to, ponieważ spodziewała się całkiem odwrot-
nej reakcji. Mieszkańcy zaprowadzili ją do chatki w której miała spę-
dzić następne 2 tygodnie. Znajdowała się ona na skraju wioski, nie-
opodal lasu. Pozwolili jej się rozpakować i po niespełna 13 minutach 
zaprowadzili ją do rekordzistki - Babci Jagny. 

Babcia była głuchoniema, słyszała jedynie nieliczne dźwięki, do-
kładnie 33. Z Babcią rozmawiano za pomocą uderzeń w różne przed-
mioty. Każda litera miała przypisany ton. 

Malinę bardzo to zaciekawiło, ale zarazem zaniepokoiło. Nie wie-
działa, jak przeprowadzi wywiad. Chciała poprosić mieszkańców o 
pomoc w tłumaczeniu, lecz Ci odmówili, mówiąc, że Babcia rozma-
wia tylko w 4 oczy, miała bowiem kiepski słuch, do jej chatki wcho-
dzić trzeba było pojedynczo.

Pierwsze spotkanie dziewczyny ze staruszką było bardzo nie-
zręczne. Siedziały naprzeciw siebie.

Malina bacznie obserwowała Babcie Jagnę, a ta siedziała z za-
mkniętymi oczami, nienaturalnie wyprostowana. Malina zaczęła od-
ruchowo zadawać kobiecie pytania, jednak po chwili zrozumiała, że 
na nic się to nie zda. Przypomniała sobie, że gdy miała 13 lat na obo-
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zie harcerskim nauczyła się alfabetu morsa. Wystukała więc S.O.S, 
sama nie wiedząc dlaczego, chyba w akcie desperacji.

Babcia nerwowo zaczęła stukać w swój drewniany bujany fotel. 
Drzwi się otwarły, Malina ujrzała w nich mężczyznę, który oprowa-
dzał ją po wsi, stanowczym gestem pokazał dziewczynie, aby opuściła 
chatkę Babci. Malina wystraszona wybiegła na zewnątrz, chciała za-
pytać mężczyznę co się stało, lecz ten zaczął biec w stronę jej chatki. 
Dziewczyna zmieszana, nie widząc innego wyjścia, zaczęła biec za 
nim. Gdy dobiegli do celu, mężczyzna wbiegł do jej pokoju i zaczął 
panicznie przegrzebywać rzeczy Maliny. Zdenerwowana wszystkim 
co wydarzyło się w ostatnich chwilach zaczęła krzyczeć. Mężczyzna 
obrócił się w jej stronę, przedstawił się – nazywał się Melchior. Usie-
dli przed chatką na schodach.

Wytłumaczył Malinie, że Babcia boi się, gdy ktoś próbuje ,,mó-
wić’’ do niej językiem, którego nie rozumie. ,,Musisz nauczyć się z nią 
rozmawiać’’ oświadczył i obiecał jej w tym pomóc. 

Pierwsze 3 dni spędziła między mieszkańcami, słuchając legend 
wsi i historii związanych z Babcią  Jagną. Chciała ją poznać jak najle-
piej mogła, by łatwiej było jej się z nią komunikować. Melchior  na-
kazał Malinie chodzić do lasu zawsze, gdy wybije godzina 13. Wtedy 
światło najpiękniej odbijało się od tafli jeziora i ptaki najgłośniej śpie-
wały. Tak przynajmniej twierdzili mieszkańcy Kuzkowa. 

Co dzień o 13 dziewczyna przesiadywała w lesie, leżąc na wiel-
kiej skale i słuchała otaczającej jej natury. Starała się wychwycić każ-
dy dźwięk, który wydawał las. Dnia szóstego obudziła się nadzwyczaj 
wcześnie, była godzina 6:13. Obudziło ją słońce wpadające przez okno, 
było przeraźliwie ostre. Gdy wyszła przed chatkę poczuła uderzenie 
gorąca. Mimo tak wczesnej godziny, było okropny upał. Nie zdziwiło 
jej to jednak, ta wieś od początku wydała jej się być miejscem, gdzie 
nie istnieją żadne prawa natury. Popatrzyła w stronę jeziora, wyglą-
dało magicznie w tym świetle. Bez zastanowienia wzięła ręcznik i 
pobiegła w jego stronę. Rzuciła go na ziemie i szybko zanurzyła się 
w wodzie. Była gorąca, niemal parzyła, było to jednak przyjemne 
uczucie. Malina nurkowała i oglądała słońce przez powierzchnie 
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wody. Starała wyciszyć się i wsłuchać w szum wody. Zanurkowała 
ponownie i w oddali zauważyła pod wodą niewyraźny zarys postaci. 
Wystraszyła się, ponieważ człowiek leżał bezwładnie na powierzchni 
wody, brzuchem do dołu w zupełnym bezruchu. Dziewczyna bez za-
stanowienia podpłynęła w stronę postaci. Chwyciła ją od tyłu i wycią-
gnęła na brzeg. Gdy chciała zacząć reanimację, zorientowała się, że  
leży przed nią Babcia Jagna. Przypomniała sobie wtedy, że Melchior 
mówił jej, że Babcia codziennie rano przychodzi nad jezioro trenować 
wstrzymywanie oddechu pod wodą. Malina roześmiała się z ulgą i 
położyła się na piasku, po paru minutach zorientowała się, że prze-
cież obok niej leży Babcia Jagna, szybko zawinęła się w ręcznik, 
wiedziała, że Babcia jest ślepa jak kura, ale zasłoniła się z szacunku 
do staruszki. Siedziały paręnaście minut w ciszy, po prostu słuchając 
wody. 

Malina zauważyła, że Babcia uderza opuszkami palców w piasek, 
jakby wybijała jakiś rytm. 

Obserwowała ją chwilę, po czym zaczęła naśladować ruchy sta-
ruszki. Po kilku nieudanych próbach udało zgrać się z uderzeniami 
jej palców. Wywnioskowała, że jest to jedno powtarzające się zdanie. 
Dziewczyna nie miała pojęcia co ono oznacza, ale mimo to była wnie-
bowzięta. Odprowadziła Babcię do jej chatki i czym prędzej udała się 
do Melchiora, by ogłosić mu tą dobrą nowinę. Powtórzyła mu rytm, 
który wybijała Babcia i poprosiła o wytłumaczenie znaczenia. Powie-
dział jej, że jest to wiadomość, aby Malina przyszła dziś wieczorem 
na ognisko. Był to niezwykły przełom dla dziewczyny, bariera, którą 
starała się pokonać od 6 dni. Cały dzień chodziła podekscytowana, zo-
stało jej mało czasu by nagrać dialog, a dzisiejszy dzień mógł znacznie 
przyśpieszyć jej projekt. Zrobiło się ciemno, ludzie zaczęli się zbierać 
wokół paleniska. Udała się więc w wyznaczone miejsce, nie było co 
prawda jeszcze Babci Jagny, za to na ziemi siedział Melchior, dosiadła 
się do niego.

Ognisko sztandarowo zaczęło się opowieścią, tym razem o za-
łożycielu Kuzkowa. Malina jednak nie potrafiła się skupić, wycze-
kiwała Babci z wielką niecierpliwością. Po paru godzinach ujrzała 
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ją, jak powoli kuśtykała w ich stronę. Paru mężczyzn podbiegło do 
niej i pomogło jej usiąść w obok ogniska. Wszyscy jak na zawołanie 
umilkli, panowała zasada, że gdy Babcia Jagna siedzi ze wszystkimi 
przy palenisku, ona udziela głosu poszczególnym osobom. Wszyscy 
czekali co ma im do przekazania. 

Babcia powoli uniosła rękę, opuściła ją i zaczęła wystukiwać sło-
wa o ławkę. Malina miała wrażenie, że staruszka gra na fortepianie, 
z taką gracją poruszała ręką. Gdy Babcia skończyła stukać, rozległ 
się przeraźliwy śmiech. Wszyscy, poza Maliną, pokładali się z pła-
czu, rozbawieni do granic możliwości. Dziewczyna patrzyła błagalnie 
na Melchiora, czekając aż wyjaśni jej całą sytuacje. Melchior wstał, 
wszyscy się uciszyli. Wygłosił życzenie staruszki ,,Babcia Jagna zgo-
dziła się, abyś przeprowadziła z nią wywiad, jesteś gotowa?’’ Malina 
czuła, że zaraz rozpłynie się w powietrzu. Kamień spadł jej z serca. 
Melchior ciągnął dalej ,,Postawiła jednak jeden warunek, a mianowi-
cie musisz zatańczyć z nią nasz tradycyjny taniec- Taiko. ‘’ Znowu 
rozległ się śmiech, zdało się nawet, jakby na twarzy Babci pojawił 
się lekki uśmiech. Malina zaczerwieniła się, znała bowiem ten taniec.

Słyszała o nim nie raz przy ognisku. Wykonywała go para młoda 
na ślubie, był to znak miłości i deklaracja wierności wobec partnera. 
Dziewczyna podeszła do Babcia, uklęknęła przed nią i wyciągnęła do 
niej rękę, staruszka jednak nie poruszyła się. Malina po chwili przypo-
mniała sobie, że Babcia Jagna jej nie widzi. Chwyciła więc ją za rękę, 
Babcia wstała i zaczął się taniec. 

Wszyscy klaskali i śpiewali, a każdy kto posiadał jakiś instrument, 
grał na nim najgłośniej jak potrafił.

Malina wirowała z Babcią wokół ogniska, poczuła niezwykłe cie-
pło i nie z powodu tego, że ogień  niemalże palił jej skórę. Poczuła cie-
pło w środku, uświadomiła sobie dopiero teraz, dlaczego tak bardzo 
zależało jej na tym, by Babcia zwróciła na nią uwagę. Nie chodziło 
nawet o wywiad, dziewczyna przypomniała sobie czasy, gdy miała 6 
lat i ze swoją babcią grały wieczorami na pianie i śpiewały. Uczyła ją 
rytmiki. Jej babcia umarła, gdy malina miała 13 lat. Zdążyła zupeł-
nie zapomnieć o osobie, która sprawiła, że Malina myślała trochę 
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inaczej niż inne dzieci, zawsze widziała więcej i słyszała więcej. 
Teraz, gdy trzymała w dłoni pomarszczoną rękę Babci Jagny, wszyst-
kie wspomnienia wróciły. Słyszała w głowie muzykę, lecz nie tą, któ-
rą tak radośnie grali mieszkańcy Kuzkowa. Słyszała muzykę, którą 
tworzyła ze swoją babcią 16 lat temu. Z oczu dziewczyny popły-
nęły łzy, poczuła na twarzy dotyk babci, wytarła jej łzy z policzków 
i uśmiechnęła się. Mężczyźni odprowadzili Babcię Jagnę do chatki, 
a Malina przetańczyła resztę nocy. Czuła się kompletnie spełniona, 
zrozumiała, że potrzebowała tego zadania jak nikt inny. Tej nocy nie 
liczyło się dla niej nic, poza muzyką i wspomnieniami.

 Roksana Krzesińska
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KOŃCZĄC

pragnę podziękować wszystkim uczestnikom XVII edycji kon-
kursu za wysiłek i trud włożony w zaprezentowane programy in-
strumentalne, przesłane prace literackie, plastyczne w tym ceramiki. 
Życzymy dalszego rozwoju talentu oraz sukcesów na polu artystycz-
nym. Utrwalajcie swoje twórcze pasje na kartkach, kartonach i płót-
nie dzieląc się nimi ze światem, bo uczucie, jak fala długo nie utrzy-
muje swojego kształtu (H. Bicze - Odwrócić przeznaczenie).

Serdecznie dziękujemy wszystkim, kórzy zaangażowali się w or-
ganizację finału konkursu, są to: Jarosław Ćwiek, Jadwiga SawaBed-
narczyk, Leszek Madejski, Monika i Łukasz Głowaccy, Grzegorz 
Wójcik, Agnieszka Osińska-Marczak, Monika i Czeszław Szyszko, 
Klub „Jesienni Entuzjaści z pania Marią Pawłowicz-Przybyłko - 
przewodniczącą, Teodorze Durakiewicz

Serdecznie dziękuję również Nauczycielom i Rodzicom oraz 
Wolontariuszom: Teodorze Durakiewicz, Monice i Łukaszowi 
Głowackim, Marii Mironowicz-Panek, Agnieszce Osińskiej-
Marczak, Grzegorzowi Wójcikowi, Leszkowi Madejskiemu, 
małżeństwu Monice i Czesławowi Szyszko oraz Paniom z Klubu 
„Jesienni Entuzjaści”

Konkurs mógł odbyć się dzięki instytucjom wspierającym, które 
przekazały na jego cel środki finansowe. Serdeczne podziękowania 
kierujemy do Prezesów i Dyrektorów wspierających konkurs insty-
tucji: BS Nałęczów, ZL „Uzdrowisko Nałęczów”, Ośrodek Chirurgii 
Oka Zbigniewa Zagórskiego w Nałęczowie, Grupie Azoty Zakłady 
Azotowe w Puławach S.A., „LUXMED” Uzdrowisko Nałęczów, 
„Stara Aptece” i „Kawiarnia Jaśminowa” w Nałęczowie, Piekarnia 
M.&Z. Zubrzyccy, Anna Wójcik, Jarosławowi Ćwiekowi, i Jadwidze 
Sawie- Bednarczyk.

W imieniu własnym i wdzięcznych uczestników XVII edycji 
„Moje inspiracje muzyczne”

Wioletta Sieczkowska-Kos

KOŃCZĄC

pragnę podziękować wszystkim uczestnikom XVII edycji kon-
kursu za wysiłek i trud włożony w zaprezentowane programy instru-
mentalne, przesłane prace literackie, plastyczne w tym ceramikę. 
Życzymy dalszego rozwoju talentu oraz sukcesów na polu artystycz-
nym. Utrwalajcie swoje twórcze pasje na kartkach, kartonach i płótnie 
dzieląc się nimi ze światem, bo uczucie, jak fala długo nie utrzymuje 
swojego kształtu (H. Bicze - Odwrócić przeznaczenie).

Serdecznie dziękujemy wszystkim, kórzy zaangażowali się  
w organizację finału konkursu, są to: Jarosław Ćwiek, Jadwiga Sawa-
Bednarczyk, Leszek Madejski, Monika i Łukasz Głowaccy, Grzegorz 
Wójcik, Emilia Osińska-Marczak, Monika i Czesław Szyszko, Klub 
„Jesienni Entuzjaści” z panią Marią Pawłowicz-Przybyłko, Teodorze 
Durakiewicz, Markowi Kosowi. Serdecznie dziękuję również Na-
uczycielom, Rodzicom oraz Wolontariuszom.

Konkurs mógł odbyć się dzięki instytucjom i osobom wspierają-
cym. Serdeczne podziękowania kierujemy do Prezesów i Dyrektorów 
instytucji: BS Nałęczów, Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów”, 
„LUXMED” Uzdrowisko Nałęczów, Ośrodek Chirurgii Oka prof. 
Zbigniewa Zagórskiego w Nałęczowie, Grupa Azoty Zakłady Azoto-
we „Puławy” Spółka Akcyjna, Stołówka „Stara Apteka” i „Kawiarnia 
Jaśminowa” w Nałęczowie, Piekarnia M&Z Zubrzyccy, Anna Wój-
cik-Kager „Zielone Wzgórze”.

W imieniu własnym i wdzięcznych uczestników XVII edycji 
konkursu „Moje inspiracje muzyczne”.

     Wioletta Sieczkowska-Kos
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