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Miejmy nadzieję… 

W 2017 roku przygotowując XI tom zbioru i myśląc nad tematem 
kolejnej XIX edycji konkursu zastanawiałam się, jak współczesna 
młodzież u progu dorosłości rozumie pojęcie wolności i niepodległości 
i czym ona dla nich jest. 

Tegoroczny temat „Dźwięków poetyka - ton sylab kolorów, rytm 
wolności noetyka” miał dać odpowiedź na nurtujące mnie pytania; czy 
demokracja i wolność której doświadczają młodzi, a która przecież nie 
wzbogaca wewnętrznie tych co z niej korzystają, czy nie traci na wartości, 
czy nie jest tylko zabiegiem higienicznym lub urzędowym zapisem i czy 
stopniowo nie staje się rutyną? 

Zbigniew Jerzyna – poeta, eseista i dramaturg tak pisze o wolności: 
Wolność nie jest darem, ma krople potu na czole. I trudno się z nim nie 
zgodzić, bo wolność tylko wtedy ma wartość ludzką gdy jest wywalczona, 
zależna od ryzyka i podejmowanych decyzji przez każdego z nas. 

Okazuje się, że najczęściej wśród współczesnej młodzieży wolnością 
jest muzyka, ucieczką od zmartwień, niepowodzeń czy nieszczęśliwej 
miłości. I to akurat dobre. Ale co się dzieje kiedy ta wolność kieruje się 
w stronę anarchii? Słyszymy i widzimy wiele tego przejawów obserwując 
wiadomości z kraju i ze świata. Co musimy zrobić, by nasza młoda 
demokracja, nasz dom, kraj mógł zawsze cieszyć się wolnością?

Uczestnicy konkursu ukazują swoje przemyślenie i deklaracje 
wierności, wolności i umiłowania otaczającej ich muzyki. Kreują 
różne sytuacje liryczne z elementami humoru, fantazji i radości, często 
w zredukowanych do niezbędnych słów wypowiedziach poetyckich. Inne 
utwory w sposób lekki i frywolny ukazują nieskomplikowaną filozofię 
życia i wolę upodobania do muzyki lat pięćdziesiątych. Są też wśród 
prac utwory dojrzałe przesycone muzyką i mądrością filozoficzną, pełne 
rozważań i niejasnych odpowiedzi nad istotą wolności. Ich wolności.

W żadnej z tegorocznych prac z wyjątkiem kilku prac plastycznych 
nie widać obrazów przemocy, ale są zabawne kłótnię między dur 
a moll. 

Parafrazując Mickiewicza; wolność wszystkim należy, lecz każdemu 
inna…, 

Ale wolność, to nie tylko prawa, to także obowiązki i odpo-
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wiedzialność za siebie i innych. Dlatego wielu ludzi boi się jej i nie 
podejmuje ryzyka działań, które wpłynęły by na jego lepszy byt. Tej 
odwagi i odpowiedzialności musimy się nauczyć, bo każda decyzja 
jest drogą do wolności w pozytywnym lub negatywnym tego słowa 
znaczeniu.  

Przykładem pozytywnego podejścia do pojęcia wolności jest postać 
bohatera z powieści A. Mickiewicza, Konrada Wallenroda, postaci którą 
nie kieruje prywata, która wybiera wspólne dobro – ojczyznę. 

Przykładem źle wykorzystanej wolność jest syn mitycznego Dedala 
– Ikar, który stał się symbolem młodzieńczej głupoty i marzycielstwa.

Trafnie określa problem wolności A. Fredro w satyrze „Paweł 
i Gaweł”, w której często powtarza; Wolnoć Tomku w swoim domku, …
ukazując w ten sposób problem wolności osobistej i prawa do prywatności 
oraz jej wzajemnego nadużywania przez sąsiadów. 

Wolność, dodaje skrzydeł i pewności siebie, ale czasem może 
przerodzić się w pychę a co za tym idzie może stać się źródłem nadużyć 
i irracjonalnych zachowań. 

Dziękuję wszystkim uczestnikom, nauczycielom, dyrektorom 
za udział w tegorocznej, trudnej edycji konkursu mając nadzieję, że 
wspólnie damy naszym podopiecznym moc i zbroję by ich ideały skraju 
marzeń przeszły w rzeczywistość… 

By marzenia stały się rzeczywiste a Polska była niepodległa, Ignacy 
Jan Paderewski wykorzystywał swoje wirtuozowskie umiejętności na 
rozwijanie innych ukrytych zalet, w tym zdolności dyplomatycznych. 
Jego wieloletnie wysiłki zaowocowały tak długo oczekiwanym 
wyzwoleniem kraju dopiero w 1918 r. Po 123 latach niewoli Polska 
powróciła na mapy Europy, w czym niewątpliwie miał swój wielki wkład 
patron naszej szkoły. W związku z przyszłoroczną setną rocznicą objęcia 
przez Ignacego Jana Paderewskiego funkcji premiera i jednocześnie 
ministra spraw zagranicznych, proponuję jubileuszową XX edycję 
naszego konkursu poświęcić twórczości i działalności Ignacego Jana 
Paderewskiego wielkiego Polaka, wirtuoza i dyplomaty pod hasłem: 

„Wzleć, Orle Biały – nad granic horyzonty, waśnie i podziały”

Wioletta Sieczkowska-Kos
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Skład Jury

Karol Radziwonowicz – przewodniczący jury 
Fortepian / Polska. 

KAROL RADZIWONOWICZ jest wybitnym 
pianistą, wykształconym w Polsce i USA. Od 
wielu lat prowadzi bogatą działalność artystyczną, 
koncertując z wieloma znanymi orkiestrami 
symfonicznymi, współpracując z takimi dyrygentami 
jak Jerzy Maksymiuk, Antoni Wit, Kazimierz Kord, 

Jan Krenz, Nikolai Aleksiejew i inni. Bierze udział w wielu znanych 
międzynarodowych festiwalach muzycznych - Paryż, Moskwa, Warszawa, 
Duszniki Zdrój, Quebek, Praga, San Francisco, Berlin, Salzburg, Tokio, 
Sapporo, Buenos Aires, New Dehli, Sydney, Mediolan, Szanghaj, Pescara, 
Tel Awiw, Pekin, Baden Baden, Lima, Sajgon. Jego podróże artystyczne 
prowadzą przez wszystkie kontynenty, a jako solista występował w tak 
prestiżowych salach koncertowych jak: Carnegie Hall, w Nowym Jorku, 
Festspielehaus w Salzburgu, Berlińska Filharmonia, Concertgebouw 
w Amsterdamie, Kitara Concert Hall w Sapporo, Ikebukuro Art Center 
w Tokio, Pałac Ermitaż w St. Petersburgu, Forbidden City Concert Hall” 
w Pekinie i wiele innych. KAROL RADZIWONOWICZ jest jedynym 
na świecie pianistą, którego nagrania utworów Fryderyka Chopina 
znalazły się na stacji orbitalnej w kosmosie oraz były odtwarzane 
podczas misji kosmicznej „Endeavour” w lutym 2010 roku – w 200 
rocznicę urodzin naszego genialnego kompozytora. Film z nagraniami 
pianisty, dokumentujący to wydarzenie otrzymał nagrodę Grand Prix 
oraz statuetkę „Złotego Anioła” na Międzynarodowym Festiwalu 
filmów dokumentalnych w Monaco 2012. Jako jedyny pianista dokonał 
nagrania wszystkich dzieł fortepianowych Ignacego Jana Paderewskiego, 
a także utworów Fryderyka Chopina na fortepian z orkiestrą w wersji 
kameralnej – „Bestseller” w Kanadzie w roku 1999. Na płytach 
kompaktowych utrwalił dzieła fortepianowe Juliusza Zarębskiego 
i Karola Mikulego. Z okazji Roku Chopinowskiego, na specjalnym 
fortepianie marki Bösendorfer - model „Chopin” nagrał płytę z 
arcydziełami chopinowskiej miniatury. Pianista zajmuje się również 
działalnością pedagogiczną - zapraszany przez różne uczelnie do 
prowadzenia klas mistrzowskich zarówno w kraju jak i za granicą. 
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Jest jurorem wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych. 
Byt fundatorem, i przez wiele lat przewodniczącym jury Konkursu 
dla młodych pianistów „Chopin Golden Ring” w Słowenii. 
W dowód uznania jego działalności pedagogicznej pianista został 
wybrany prezesem polskiego oddziału stowarzyszenia EPTA 
(European Piano Teachers Association). Karol Radziwonowicz jest 
prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. 
I. J. Paderewskiego w Warszawie. 

Veronika Vitaite – prof. Fortepianu, członek jury 
/ Litwa. 

Ukończyła Litewskie Konserwatorium w klasie 
fortepianu prof. O. Szteiberg. Staż odbyła w Mo-
skiewskim Państwowym Instytucie Pedagogiki 
(klasa prof. A. i M. Gotliba, H. Kanna i K. Wol-
laitnera). Studiowała w Wiedeńskiej, Praskiej, 
Sank-Petersburskiej i Lubeckiej Wyższych Szko-

łach Muzyki. Od 1974 r. związana jest z Litewską Akademią Muzyki 
i teatru kierując katedrą fortepianu. Od 1993 r. Veronika Vitaite jest 
członkiem Senatu Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru, Członkiem 
Komisji Nauki, członkiem Koordynacji środowisk akademickich oraz 
Wykładowcą - ekspertem Państwowej Szkoły Sztuk im. M. K. Czjurlie-
nisa. Od 1993 r. Veronika Vitaite  jest w-ce przewodniczącą Litewskie-
go Oddziału EPTA, przezesem Zarządu Litewskiego zrzeszenia muzy-
ków „Muzyka i Oświata XXI wieku”, prezes Litewskiego Związku im. 
F. Chopina i członek komitetu Londyńskiej Korporacji Pianistów. Vero-
nika Vitaite koncertowała w krajach nadbałtyckich, Mińsku, Moskwie, 
wielu miastach Rosji, w Polsce, na Ukrainie, Japonii, Holandii, Danii, 
Szwecji na Cyprze. Jest aktywnym propagatorem muzyki litewskiej 
i wykonawcą wielu nowych nieznanych wcześniej utworów muzycz-
nych. Jest wieloletnim członkiem jury wielu prestiżowych międzynaro-
dowych konkursów, jak konkurs im. M. K. Czjurlenisa, C. Wajniunasa, 
B. Dwarionasa, „Muzyka bez granic”, przewodniczyła lub była człon-
kiem jury w konkursach ww Włoszech, Grecji, Polsce, Danii, Finlandii, 
Francji, Gruzji. Veronika Vitaite otrzymała prestiżowy tytuł Zasłużony 
Artysta Litwy, odznaczona orderem B. Wielkiego (2003 r.), orderem św. 
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Kazimira (2016). W 2014 roku Veronika Vitaite została przyznany Li-
tewka Państwowa nagroda Zasłużony dla Kultury i sztuki.

Aleksandra Żiwirblite - prof. Fortepianu, członek 
jury / Litwa. 
Ukończyła Litewską Akademie Muzyki i teatru 
w klasie fortepianu prof.  O Szteinberg, asysten-
cki - staż w Moskiewskim konserwatorium im. P. 
I. Czajkowskiego u pedagogów światowej sławy; 
L. Vlasenko, M. Pletniov i Nikolai Suk, Olga Ste-
inberg. Następnie kontynuowała nauke w Niem-

czech i Szwajcarii (prof. V. Ringejssen, R. Buchwinder, K. G. Kammer-
ling). Laureatka konkursu fortepianowego M. K. Cziurlenisa w Wilnie 
(1989, 1991 r.), międzynarodowego konkursu Young Keyboard Assoc 
w Obeline (1991 r). Na międzynarodowym konkursie im. A. Rubinstei-
na otrzymała Grad Prix w 1999 r. Aleksandra Żvirblite koncertowała 
w wielu miastach Litwy, Rosji, Ukrainy, Łotwy, Bułgarii, Kazachsta-
nie, Danii, Szwecji, Francji, Polsce, Niemczech, Finlandii, Hiszpanii 
i Szwajcarii. Współpracuje z litewskimi orkiestrami kameralnymi, sym-
fonicznymi z Symfoniczną Orkiestrą Filharmonii w Charkowie, Sankt-
Petersburgskim konserwatorium im. N. A. Rimskiego-Korsakowa i Te-
atrem Muzycznym, Bułgarskim Konserwatorium i wieloma znakomity-
mi konserwatoriami. W repertuarze pianistki słychać różne style, epoki 
i gatunki muzyczne, a także kompozycje litewskich kompozytorów. 
Pianistka uczestniczy w festiwalach na Litwie, we Francji, Danii, Pol-
sce, Bułgarii, Białorusi, nagrała wiele utworów w Litewskim radio i tv. 
A. Ż. jest profesorem katedry fortepiany w Litewskiej Akademii Mu-
zyki i Teatru. Prowadzi kursy dla profesjonalnych muzyków, wykłada, 
na konferencjach naukowych, uczestniczy w pracach jury międzynaro-
dowych konkursów na Litwie i za granicami kraju. Jej studenci zdobyli 
nagrody w ponad 60 międzynarodowych konkursach, występują jako 
soliści, z orkiestrami, a także w zespołach na Litwie, w krajach Europy 
i Ameryki. A. Ż. jest inicjatorką, organizatorką i dyrektorem międzyna-
rodowego festiwalu muzyki im. M. K. Czjurlenisa w Wilnie i Pałange.
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Dariusz Drzażga - dr klasy skrzypiec, członek jury 
/ Polska. 
Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Instrumentalnej 
Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS 
w Lublinie. Absolwent klasy skrzypiec prof. M. 
Ławrynowicza w Akademii Muzycznej im. Fr. 
Chopina w Warszawie (1992). W roku 1991 odbył 
roczne stypendium w Royal Conservatory 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 Instrumen-
talnego Akademii Muzycznej w Katowicach nadała mu stopień doktora 
sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej - instrumentalistyka. Uho-
norowany „Nagrodą Artystyczną im. St. Serwaczyńskiego za rok 2013” 
nadaną mu przez dyrektora Naczelnego Filharmonii im. H. Wieniaw-
skiego w Lublinie dr. J. Sęka. W 2015 roku został odznaczony przez 
marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego odznaką 
honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” - skrzypce/Pol-
ska.

Kazimierz Szczebel – klasa gitary, członek jury/ 
Polska. 
Gitarzysta i pedagog. Absolwent Państwowej Wyż-
szej Szkoły Muzycznej w Warszawie na wydziale 
pedagogicznym oraz Państwowej Wyższej Szkoły 
Muzycznej w Katowicach na wydziale instrumen-
talnym w zakresie gry na gitarze klasycznej. Uczest-
nik mistrzowskich kursów interpretacji muzyki gi-

tarowej we Francji w klasie profesorów: Abla Carlevaro, Aliro Diaza i 
Antonio Lauro. Wykształcił 19 dyplomantów, którzy kontynuowali lub 
kontynuują naukę gry na gitarze w Akademiach Muzycznych. Organi-
zator licznych koncertów, seminariów i wykładów prowadzonych przez 
wybitnych gitarzystów. Współtwórca programów gitarowych dla Pol-
skiego Radia w cyklu audycji „Nauczyciel i jego uczniowie”. W 1986 
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roku powołał do życia Międzynarodowy Festiwal „Lubelskie Spotkania 
Gitarowe”, podczas którego, dzięki współpracy z Filharmonią Lubelską, 
odbyło się ponad 30 koncertów gitarowych, w tym kilka premier pol-
skich i światowych. Juror wielu konkursów gitary klasycznej w kraju i 
zagranicą – gitara / Polska.

Irina Tsygankova – fortepian, członek jury/ Ukra-
ina
Nauczyciel - metodyk w dziedzinie pedagogiki for-
tepianu – ekspert. Obecnie pracuje jako specjalista 
fortepianu i kompozycji w Łuckiej Szkole Muzycz-
nej nr 1 im. Fryderyka Chopina. Pani Irina wykształ-
ciła na Ukrainie ponad 70 laureatów międzynarodo-
wych konkursów pianistycznych i kompozytorów, 

koncertujących na Ukrainie w Polsce i na Węgrzech. Uczniowie klas 
pani Iriny Tsygankowej koncertują na Ukrainie i w Europie. Pianistka 
prowadzi lekcje mistrzowskie, wykłady metodyczne czytania nut. Jako 
nauczyciel - metodyk aktywnie współpracuje z Narodową Akademią 
Kultury i Sztuki Ukrainy i z  Ministerstwem Kultury w „Centrum szko-
lenia i przekwalifikowania pracowników kultury”. Otrzymała najwyższą 
nagrodę Ministerstwa Kultury Ukrainy tytuł - „Zasłużony dla Kultury 
Ukrainy” oraz honorowe odznaczenie „za osiągnięcia w rozwoju kul-
tury i sztuki”. W 2002 roku na Wołyniu odebrała najwyższą nagrodę 
w Konkursie „Człowiek Roku XXI wieku”. Obecnie Pani Tsygankowa 
bardzo angażuje się w działalność dydaktyczną, a jednocześnie koncer-
tuje i uczestniczy jako juror w wielu krajowych i międzynarodowych 
konkursach muzycznych.

Ewa Rauner-Bułczyńska – klasa fletu, członek 
jury / Polska 
Absolwentka Akademii Muzycznej im I. J. Pade-
rewskiego w Poznaniu w klasie fletu prof. Elżbie-
ty Dastych-Szwarc. E. Rauner doskonaliła swoje 
umiejętności na licznych kursach mistrzowskich 
(m. in. u takich sławnych flecistów, jak Aurele Ni-
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colet, Trevor Wye, Michael Martin Kofler, Grzegorz Olkiewicz), kur-
sach z zakresu dydaktyki fletowej, kursach muzyki dawnej oraz tańców 
historycznych, warsztatach i konferencjach. Jest nauczycielem fletu w 
dwóch szkołach muzycznych. Gra na flecie poprzecznym oraz fletach 
renesansowych i barokowych. Od 20 lat koncertuje z zespołem Lessel-
Trio. Za działalność artystyczną została uhonorowana nagrodami Prezy-
denta Miasta Puławy, Starosty Puławskiego, Zarządu Fundacji Muzyki 
Dawnej „Ars Antiqua Radomiensis”, Zarządu Głównego Stowarzysze-
nia Polskiej Młodzieży Muzycznej „Jeunesses Musicales de Pologne” w 
Warszawie. Otrzymywała również nagrody w konkursie muzycznym „O 
Puchar Prezydenta Miasta Puławy” w kategorii „najlepszy instruktor”.

Katarzyna Łozowska – klasa skrzypiec, członek 
jury / Polska 
Skrzypaczka absolwentka Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. 
Pracowała w Teatrze Muzycznym „Roma” 
i Polskiej Orkiestrze Radiowej w War-szawie, 
Operze Wrocławskiej. Obecnie uczy w Szkole 
Muzycznej im. Kompozytorów Polskich 
w Kraśniku, koncertuje jako muzyk orkiestrowy 

z Roncole Verdi Orchestra w Niemczech (Mona-chium-Filharmonia 
Monachijska, Filharmonia Berlińska, Lipsk Gewandhaus, Bremen Die 
Glocke) w Anglii (Albert Royal Hall) oraz w Chinach (Shanghai, Pekin, 
Guangzou, Shenzen, Tjanjin).

Kategoria – plastyka

Adam Panek - dr hab. artysta grafik, przewodniczą-
cy komisji / Polska
Adiunkt w Pracowni Grafiki – Linorytu na Wydziale 
Artystycznym UMCS w Lublinie – adiunkt I stopnia. 
Uprawia grafikę artystyczną i warsztatową, ekslibris, 
reklamę oraz rysunek. Brał udział w wielu wystawach 
z grafiki i ekslibrisu w kraju i za granicą. Członek Mię-
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dzynarodowego Stowarzysze-nia Triennale Grafiki w Krakowie przewod-
niczący jury kategorii plastyka/ Polska Marian Pudelko – Juror. Artysta 
rzeźbiarz. Dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1973 ze spe-
cjalizacją Malarstwo i rzeźba w architekturze. Liczne realizacje pomniko-
we na terenie kraju. Pomniki w brązie i piaskowcu, rzeźby miejskie i plene-
rowe Zamość, Świdnik, Lublin. Szczególne miejsce to rzeźba i malarstwo 
w architekturze. 

Marian Pudelko - artysta rzeźbiarz, członek jury 
/ Polska
Dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie uzyskał w 1973 ze specjalizacją Malarstwo i 
rzeźba w architekturze. Liczne realizacje pomni-
kowe na terenie kraju. Pomniki w brązie i pia-
skowcu, rzeźby miejskie i plenerowe Zamość, 
Świdnik, Lublin. Szczególne miejsce to rzeźba 

i malarstwo w architekturze. 

Zbigniew Strzyżyński - artysta rzeź-
biarz i malarz. Ukończył Instytut Wycho-
wania Artystycznego UMCS w Lublinie 
i studia podyplomowe na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Nauczyciel w Liceum Plastycznym 
im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie. Komisarz 
Międzynarodowego Konkursu na Rysunek im. M. 
E. Andriollego. Brał udział w ponad 200. wystawach 
zbiorowych. Zorganizował 17. wystaw indywidual-

nych. W swoim dorobku ma liczne realizacje rzeźbiarskie.

Kategoria literatura

Waldemar Michalski - przewodniczący jury w komisji w kat. lite-
ratura - ur. 27.09.1938 r. we Włodzimierzu Wołyńskim. W 1956 ukoń-
czył w Chełmie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego. 
Absolwent filologii polskiej KUL (1963). W latach od 1962-1985 r. był 
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kustoszem Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Od 1985 do 2013 r. pełnił 
funkcję sekretarza redakcji kwartalnika „Akcent”. Nadal jest członkiem 
zespołu redakcyjnego „Akcentu”. Opublikował dziesięć tomików wier-
szy, m. in. Głosy na wersety (1979), Pod znakiem Wagi (1987), Będziesz 
jak piołun (1991), Lekcja wspólnego języka (1999), Tryptyk z gwiazdą 
(2006), Z podróży na Wschód (2013), Znak bez kropki (2017). Opra-
cował kilka antologii poetyckich, m. in. Pięć wieków poezji o Lublinie 
(kilka wydań). Jest autorem kilku tomów szkiców literackich, m. in. 
Słowa i twarze (2004), Klucze i słowa (2011), Kazimierz Andrzej Ja-
worski poeta - tłumacz - redaktor (2013), Zapisane w kalendarzu (2016 
– tu m. in. rozdział o tradycjach literackich Zwierzyńca). Był ponadto 
współautorem i współredaktorem pracy zbiorowej pt. Lublin literacki 
1932-1982. Szkice i wspomnienia (1984). Opracował ponad 40 tomi-
ków i almanachów wierszy różnych współczesnych autorów. W 1994 
razem z Bogusławem Wróblewskim i Bohdanem Zadurą był współini-
cjatorem powołania w Lublinie Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent”. 
W obszarze pograniczu polsko-wschodniego szczególnie dużo ener-
gii poświęca sprawie budowania pomostu kulturalnego i literackiego 
między Polską a Ukrainą. Bywał z wykładami i spotkaniami autorski-
mi m.in. na ukraińskich Uniwersytetach w Łucku i Drohobyczu oraz 
w Krzemieńcu (uczestnik sesji „Dialog dwóch kultur” (2010, 2012, 2014) 
- wykłady i referaty m. in. na temat kresowych motywów w twórczości 
Czechowicza, Łobodowskiego oraz grupy poetyckiej Wołyń). W latach 
2007-2012 był wraz z żoną uczestnikiem wypraw kajakowych po rze-
kach Ukrainy, m. in. po Prypeci i Dniestrze. Wielokrotnie odznaczany 
za pracę literacką i społeczną, m. in. dwukrotnie Nagrodą Literacką im. 
Józefa Czechowicza (1974 i 1992), dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi 
(1990 i 2005), Nagrodą Specjalną Ministra Kultury (2008), Nagrodą im. 
Witolda Hulewicza (2006 – „za prace redakcyjne, edytorskie i literackie 
przybliżające nam Wołyń i współczesną Ukrainę”) oraz najwyższym od-
znaczeniem bibliofilów polskich „Orderem Białego Kruka ze Słoneczni-
kiem” (2009).  
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Agnieszka Łuszczyńska-Paszko - Polonistka 
i wychowawca z dwudziestoletnim stażem. Swoją 
przygodę z nauczaniem rozpoczęła od ZS im. Z. 
Chmielewskiego w Nałęczowie. Obecnie czynny 
zawodowo nauczyciel dyplomowany w Gimnazjum 
w Piotrowicach oraz trener szkoleniowiec z zakresu 
nowoczesnej dydaktyki. Absolwentka filologii pol-
skiej UMCS; Lubelskiej Szkoły Biznesu w zawo-

dzie Sekretarka - asystentka menadżera; Wyższej Szkoły Przedsiębior-
czości i Administracji w Lublinie-Obsługa ruchu i zarządzanie portami 
lotniczymi. Instruktor turystyki rowerowej i kajakowej. Współpracowała 
z „Gazetą Nałęczowską” w ramach działalności szkolnego koła dzienni-
karskiego. Zdeklarowana miłośniczka dobrych filmów i podróżniczka. 
Cieszy się, że poznała uczestników konkursu, bo „Gdy słucham co mó-
wisz, słyszę kim jesteś”.

Maria Mironowicz-Panek. Absolwentka Wydzia-
łu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Studia podyplomowe z zakresu mu-
zealnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyrek-
tor Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie w 
latach 1977-1981. Od 1982 roku związana z Nałę-
czowem. W latach 1990-2015 kustosz i kierownik 
Muzeum Stefana Żeromskiego. Autorka scenariu-

szy wystaw, organizatorka konferencji naukowych i przedsięwzięć kul-
turalno-oświatowych. Inicjatorka konkursu czytelniczego „Kraszewski 
– jego życie i dzieło”, a także Ogólnopolskiego Konkursu Małych Form 
Literackich im. Stefana Żeromskiego oraz Konkursów Recytatorskich 
Prozy im. Stefana Żeromskiego. Członek Jury w konkursach literackich. 
Współautorka scenariuszy filmów biograficznych o Stefanie Żeromskim, 
Oktawii Żeromskiej, Faustynie Morzyckiej oraz tekstów do wydawnictw 
krajoznawczych i artykułów prasowych. Aktywny działacz PTTK, prze-
wodnik turystyczny, instruktor przewodnictwa. Odznaczona m. in. me-
dalem „Zasłużony dla kultury polskiej” oraz medalem Komisji Edukacji 
Narodowej.
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Komunikat Jury

W XIX edycji konkursu „Moje inspiracje muzyczne”, uczestników 
oceniało 14  jurorów w trzech  kategoriach: 

- muzyka, której przewodniczył wybitny pianista o bardzo bogatej 
działalności artystycznej i pedagogicznej pan Karol Radziwonowicz, 

- plastyka, której przewodniczył pan Adam Panek dr hab. artysta gra-
fik i wykładowca na UMCS w Lublinie,

- literatura, której przewodniczył pan Waldemar Michalski, uznany 
lubelski poeta. 

W konkursie wzięło udział 405 uczestników z 70 szkół Polski, Biało-
rusi, Ukrainy i Norwegii, w tym: 

- w kategorii instrumentaliści; soliści 88 uczestników i 25 zespołów 
– łącznie 156 uczniów oraz 6 zgłoszeń indywidualnych. W kategorii 
instrumentaliści w grupie pierwszej najliczniej prezentowała się sekcja 
instrumentów dętych. W grupie drugiej, podobnie jak w grupie trzeciej 
najliczniej prezentowane były instrumenty klawiszowe.

- w kategorii plastyka odebrano 201 prac; nagrodzono – 25, wyróż-
niono 12, do wystawy wytypowano 55 prac. z 17 szkół i placówek kul-
turalnych,

- w kategorii literatura jury oceniło 48 prac. W tej kategorii nagrodzo-
no 25 prace i przyznano jedno wyróżnienie.  

Uczestników konkursu we wszystkich kategoriach przygotowywało 
144 nauczycieli i akompaniatorów z Polski, Białorusi, Ukrainy i Nor-
wegii w tym 14 nauczycieli i akompaniatorów z Białorusi, Norwegii 
i Ukrainy. 

Prace oceniały trzy niezależne komisje, zatwierdzone przez MKiDN, 
i tak:

- w kategorii literatura  jury w składzie: Waldemar Michalski – prze-
wodniczący, Agnieszka Łuszczyńska-Paszko, Maria Mironowicz-Panek 
– członkinie komisji oceniali prace pod względem zgodności z tematem, 
oryginalności przekazu, walory językowe i puentowanie, wg punktacji: 
I nagroda 17-18 pkt; II nagroda – 15-16 pkt., III nagroda – 14 pkt. wy-
różnienie: 13 pkt., 

- w kategorii plastyka komisja w składzie: dr. hab. Adam Panek – 



15

przewodniczący, Zbigniew Strzyżyński i Marian Pudełko oceniała pra-
ce za zgodność z tematem, oryginalność przekazu, walory estetyczne 
i artystyczne wg. następującej punktacji: I nagroda – 18 pkt., II nagroda 
– 16-17 pkt., III nagroda – 14-15 pkt., wyróżnienie – 12-13 pkt.,

- w kategorii muzyka jury w składzie: prof. Karol Radziwonowicz- 
przewodniczący – fort./Polska, prof. Veronika Vitaite - fort./ Litwa, prof. 
Aleksandra Zvirblite, fort./ Litwa, Irina Tsygankowa – fort./ Ukraina, 
prof. Kazimierz Szczebel –gitara / Polska, dr Dariusz Drzazga – skrzyp-
ce / Polska, Katrarzyna Łozowska – skrzypce / Polska, Ewa Rauner-
Bułczyńska – flet / Polska, oceniała wykonawców wg. następujących 
kryteriów:

- soliści: aparat gry, intonacja i jakość brzmienia, znajomość formy 
utworu i umiejętność jej realizacji, interpretacja i styl wykonania, właś-
ciwy dobór repertuaru, prezencja sceniczna,

- zespoły – zachowanie proporcji brzmieniowych, intonacja i jakość 
brzmienia zespołu, współpraca zespołu, zróżnicowanie stylistyczne, in-
terpretacja i stylowość,

wg. punktacji: I nagroda - 25-24 pkt.; II nagroda 22-23,99 pkt.; III 
nagroda – 20-21,99 pkt., wyróżnienie 19,00 pkt.

Organizator przyznał nagrody za zestaw najciekawszych prac 
szkołom, które zdobyły w konkursie największą ilość nagród, do tych 
należą:

W kategorii muzyka – Szkoła Muzyczna I st. im. Grażyny Bacewicz 
w Limanowej.

W kategorii literatura – POSM I i II st. im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach i pani Renata Krzyżak oraz SP nr 19 im. J. Czechowicza 
w Lublinie i pani Ewa Grodecka. 

W kategorii Plastyka – MDK „Pod Akacją” i pani Iwonna Jedlińska. 
Gratulujemy.

Anna Kos - sekretarz  
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KATEGORIA – MUZYKA 

Grupa I - instrumenty klawiszowe

1. Teresa Warzun-Rolinger – 24,66 pkt - I nagroda / Ukraina, SM nr 1 
im. Fr. Chopina w Łucku, op. Irina Cygankowa, dyr. Olga Czurina

2. Jadwiga Czarnecka – fort. – 23,50 pkt. - II nagroda / Polska, SM I st. 
w Domosławicach, op. Marcin Szlachta, dyr.: Kazimierz Wojnicki 

3. Blanka Kojalewicz– fort. – 22,50 pkt. - II nagroda / Polska, PSM I st. 
im. T. Szeligowskiego w Szczecinie, op. Ryszarda Sajewicz-Palczewska, 
dyr.: Anna Tarnowska

4. Margarita Matuchina –fort. 22 pkt. -  II nagroda / Białoruś, Gimnazjium 
nr 3 w Brześciu, Tatiana Pietrowa Samosiuk, Elena Władimirowna 
Bogusz, dyr.: Inessa Georgiewa Kuzmicz

5. Alina Szewczuk – fort. – 20,50 pkt. - III nagroda / Ukraina, SM nr 1 
im. Fr. Chopina w Łucku, op. Irina Cygankowa, dyr. Olga Czurina

6. Jakub  Roślik – fort. - 20,00 pkt. III nagroda /Polska, Warszawska 
Szkoła Muzyczna, op. Urszula Świerczyńska, wicedyr.: Aurelia 
Liwanowska-Lisiecka  

7. Kacper Wielgosz – fort. – 19,00 pkt. - wyróżnienie / Polska, SSM I st. 
w Jeżowem, op. Paweł Nowak, dyr.: Marek Sękiel 

8. Roman Woreiko – fort. – 19,00 pkt. - wyróżnienie / Ukraina, SM nr 1 
im. Fr. Chopina w Łucku, op. Irina Kisielowa, dyr.: Olga Czurina

Grupa I - instrumenty strunowe

9. Aleksandra Papież – skrzypce – 23,16 pkt. – II Nagroda / Polska, PSM 
I st. im. G. Bacewicz w Limanowej, op. Sławomir Szymocha, akomp. 
Elżbieta Szymocha, dyr.: Wincenty Curzydło 

10. Marta Bartkowska – gitara – 20,33 pkt. III nagroda / Polska, PSM I 
i II st. im. W. Kassakowskiej w Sanoku, op. Maciej Harna, dyr.: Tomasz 
Tarnawczyk
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11. Amelia Dobroch – skrzypce – 21,33 pkt. III nagroda / Polska, PSM I 
st. im. M. Karłowicza w Łukowie, op. Maciej Szuksztul, akomp. Tomasz 
Wojtaś, dyr.: Tomasz Wojtaś

12. Łucja Guzik – skrzypce – 21,25 pkt. – III nagroda / Polska SM I st. 
im. G. Bacewicz w Limanowej, op. Sawomir Szymocha, akomp. Elżbieta 
Szymocha, dyr.: Wincenty Curzydło

13. Sonia Kubacka – skrzypce – 21,27 pkt. III nagroda/ Polska, PSM I st. 
im. G. Bacewicz w Limanowej, op. Sławomir Szymocha, dyr.: Wincenty 
Curzydło

14. Lill Szeflinski – skrzypce – 20,00 pkt. III nagroda / Norwegia, AM- 
OG Kulturskole, op. Al.-Ling Chiu, akomp. Jan Hovden 

15. Marta Wardak – skrzypce – 20,33 pkt. III nagroda / Polska, PSM I 
st. im. M. Karłowicza w Łukowie, Natalia Pomyłujko, akomp.: Tomasz 
Wojtaś, dyr.: Tomasz Wojtaś

16. Natalia Wiater – skrzypce – 20,00 pkt - III nagroda / Polska, PSM 
I st. im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim, op. Natalia Pomyłujko, 
akomp. Tomasz Wojtaś, dyr.: Zbigniew Czuryło

17. Natalia Mucha – skrzypce - 19,00 pkt. – wyróżnienie / Polska, PSM I 
i II st. im. W. Lutosławskiego w Wołominie, op. Dominika Karwowska, 
akomp. Paweł Rozbicki, dyr.: Paweł Rozbicki

Grupa I - instrumenty dęte 

18. Natalia Basa – saksofon – 20,50 pkt – III nagroda / Polska, SM I st. 
we Włodawie, op. Maksymilian Młynek, akomp. Agnieszka Jaszczuk, 
dyr.: Paweł Łobacz

19. Małgorzata Buszkiewicz – flet – 20,25 pkt. – III nagroda / Polska, 
SM I st. Sienno, op. Ewa Rauner, akomp. Sebastian Bączkowski, z-ca 
dyr.: Paweł Garbalski 

20. Krzysztof Dymnicki - trąbka – 20,83 pkt. – III nagroda / Polska, 
PSM I st. im. Fr. Chopina w Jarosławiu, op. Franciszek Lotycz, akomp. 
Wojciech Majchrowicz, dyr.: Grażyna Sereda



18

21. Wiktoria Gąsior – saksofon – 21,50 pkt. - III nagroda / Polska, SM 
I st. w Domosławicach, op. Michał Czapliński, akomp. Natalia Drozen-
Czaplińska, dyr.: Kazimierz Wojnicki

22. Zuzanna Kamińska –flet - 20,75 pkt. - III nagroda / Polska, SM I 
st. Sienno, op. Ewa Rauner, akomp. Sebastian Bączkowski, z-ca dyr.: 
Paweł Garbalski

23. Maria Kłoda – flet – 20,33 pkt. - III nagroda / Polska, ZPSM w 
Jarosławiu, op. Jolanta Antonik, akomp. Wojciech Majchrowicz, dyr.: 
Grażyna Sereda

24. Zuzanna Kukułka – flet – 20,66 pkt. – III nagroda / Polska, SM I st. w 
Kańczudze, op. Jolanta Antonik, akomp. Łukasz Magdziak, dyr.: Beata 
Drabik-Sowa

25. Maja Korczewska – flet – 19,33  pkt. – wyróżnienie / Polska, ZPSM 
w Jarosławiu, op. Jolanta Antonik, akomp. Wojciech Majchrowicz, dyr.: 
Grażyna Sereda

26. Weronika Korczyńska – flet – 19,66 pkt. – wyróżnienie / Polska,  
ZPSM w Jarosławiu op. Jolanta Antonik, akomp. Wojciech Majchrowicz, 
dyr.: Grażyna Sereda

27. Zuzanna Borek – flet – 19,00 pkt – wyróżnienie / Polska, SM I st. 
Sienno, op. Ewa Rauner, akomp. Sebastian Bączkowski, z-ca dyr.: Paweł 
Garbalsk

Grupa II – instrumenty klawiszowe

28. Anna Jurjewna Guszcza - fort. – 24,33 pkt. - I nagroda / Białoruś, DSM 
nr 2 w Brześciu, op. Irina Olegowna Goroch, dyr.: Dymitr Proński

29. Damian Leśniewski - fort. – 24,66 pkt. - I nagroda / Polska, PZSM im. 
A. Rubinsteina w Bydgoszczy, op. Barbara Kania, dyr.: Ewa Stąporek-
Pośpiech

30. Julia Wójcik – fort. – 24,00 pkt. – I nagroda / Polska, SM I st. 
w Sobolowie, op. Iwona Popławska-Zimowska, dyr.: Stanisław Rybka
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31. Antonii Andrzejewski – fort. - 22,16 pkt – II nagroda / Polska, POSM 
I i II st. im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, op. Anna Karowska, dyr.: 
Grzegorz Burandt

32. Borys Komisarz – fort. – 23, 83 pkt. – II nagroda / Polska, SM I st. 
w Tuchowie, op. Teresa Wójtowicz, dyr.: Jan M. Gładysz

33. Nadia Mendyk – fort. – 22,66 pkt. - II nagroda / Polska, PSM I i II 
st. im. W. Lutosławskiego w Nysie, op. Małgorzata Łysiak, dyr.: Janusz 
Dąbrowski

34. Maksim Pacharczuk - fort. – 22 pkt. - II nagroda / Ukraina, SM nr 1 
im. F. Chopina w Łucku, op. Swietłana Bieljajewa, dyr.: Olga Czurina

35. Mikołaj Skolimowski – fort. – 23, 33 pkt. – II nagroda / Polska, ZSM 
nr 1 w Rzeszowie, op. Urszula Buda, dyr.: Barbara Kotwasińska

36. Anastazja Iwanowna Sobko –fort. – 23,16 pkt. – II nagroda / Ukraina, 
SM nr 1 im. Fr. Chopina w Łucku, op. Irina Cygankowa, dyr. Olga 
Czurina

37. Alina Czuwar – fortepian – 21,66 pkt. III nagroda / Ukraina, SM nr 1 
im. F. Chopina w Łucku, op. Swietłana Bieljajewa, dyr.: Olga Czurina

38. Anna Waleriewna Gaponczik – fort. – 20,83 pkt. – III nagroda / 
Białoruś, DSM nr 2 w Brześciu, op. Elena Bogusz Władimirowna, dyr.: 
Dymitr Pronski

39. Mateusz Nowak –fort. – 20,00 pkt. – III nagroda / Polska, OSM I st. 
im. I.J. Paderewskiego w Krakowie, op. Danuta Zielińska, dyr.: Bogdan 
Piznal

40. Emilia Rozbicka – fort. – 21 pkt. – III nagroda / Polska, PrSM I 
i II st. im. W. Lutosławskiego w Wołominie, op. Anna Kos, dyr. Paweł 
Rozbicki

41.  Marta Rzeźnik – fort. – 20,66 pkt. – III nagroda / Polska, SM I st. 
w Trzcianie, op. Elżbieta Hoffman, v-ce dyr.:  Elżbieta Hoffman
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42. Ignacy Brzoska – fort. – 19,00 pkt. wyróżnienie, PSM I st. im. 
W. Lutosławskiego w Zambrowie, op. Małgorzata Marczyk, dyr.: 
Krzysztof Witkowski

Grupa II – instrumenty dęte

43. Natalia Mordka – flet – 20,75 pkt. – III nagroda / Polska, SM I st. 
Sienno, op. Ewa Rauner, akomp. Sebastian Bączkowski, z-ca dyr.: Paweł 
Garbalski

Grupa II – instrumenty strunowe

44. Debora Hałaj – wiolonczela – 23,00  pkt. – II nagroda / Polska, OSM 
I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu, Robert Stencel, akomp. 
Mikołaj Ferenc, dyr.: Sergiusz Antochewicz

45. Łucja Mateńko -  skrzypce – 23,50 pkt. – II nagroda / Polska, PSM 
I st. im. M. Karłowicza w Łukowie, op. Natalia Pomyłujko,  akomp. 
Tomasz Wojtaś, dyr.: Tomasz Wojtaś

46. Anna Wieleńska – skrzypce – 23,00 pkt. – II nagroda / Polska ZPSM 
im. L. Różyckiego w Kielcach, op. Grzegorz Warzecha, akomp. Anna 
Kos,  dyr. Artur Jaroń

47. Helena Steinmetz – wiolonczela – 21,66 pkt. – III nagroda / Polska, 
OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu, op. Robert Stencel, 
akomp. Mikołaj Ferenc, dyr.: Sergiusz Antochewicz

48. Ustyna Aleksandrowna Fiegotowa - wokal, instrument strunowy 
– 19,16 pkt. – wyróżnienie / Ukraina, SM nr 1 im. Fr. Chopina w Łucku, 
op. Fryderyka Elena Bogdan, akomp. Swietłana Bieljajewa, dyr.: Olga 
Czurina  

Grupa II – perkusja

49. Maciej Socha – ksylofon – 22,66 pkt- II nagroda / Polska, ZPSM w 
Jarosławiu, op. Henryk Przytocki, akomp. Jakub Miedlar, dyr.: Grażyna 
Sereda
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Grupa III – instrumenty klawiszowe

50. Ignacy Magoń – fort. – 24,00 pkt. – I nagroda / Polska, SM I st. im. 
M. Karłowicza w Przeworsku, op. Grażyna Zajączkowska, dyr.: Ryszard 
Konieczny

51. Jagoda Pulnik - fort. – 24,66 pkt. – I nagroda / Polska, SM I st. we 
Wrocławiu, op. Gabriela Gacek, dyr.: Irena Maciukiewicz-Schmidt

52. Angelika  Słowik – fort. – 24,83 pkt – I nagroda / Polska SM I st. 
w Tuchowie, op. Anna Szajer, dyr.: Jan M. Gładysz

53. Michalina Mastalinska –fort. – 23,16 pkt. – II nagroda / Polska, SM 
I st. im. G. Bacewicz we Wrocławiu, op. Gabriela Gacek, dyr.: Irena 
Maciukiewicz-Schmidt

54. Zlata Romanczuk – fort. – 23,33 pkt. – II nagroda / Białoruś, DSM nr 
2 w Brześciu, op. Irina Olegowna Goroch, dyr. Dymitr Pronski

55. Weronika Słowik – fort. – 22,50 pkt. – II nagroda / Polska, PSM I st. 
nr 2 im . Fryderyka Chopina w Warszawie, op.  Urszula Świerczyńska, 
dyr.: Waldemar Dubieniecki 

56. Anna Daria Sobko –fort. – 23,00 pkt. – II nagroda / Ukraina, SM nr 1 
im. Fr. Chopina w Łucku, op. Irina Cygankowa, dyr. Olga Czurina

57. Karolina Starzyk – fort. – 23,83 pkt. – II nagroda / Polska, SM I st. 
w Tuchowie, op. Teresa Wójtowicz, dyr.: Jan M. Gładysz 

58. Agnieszka Małecka – fort. – 21,25 pkt.– III nagroda / Polska, SM I i II 
st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie, op. Grażyna Hesko-Kołodzińska, 
dyr.: Marta Nowaczyk-Łapińska.

59. Sebastian Regulski – fort. – 21, 83 pkt. – III nagroda / Polska, ZSM 
nr 2 OSM w Rzeszowie, op. Renata Filip, dyr.: Maria Jędras-
Romankiewicz  

60. Leszek Troc – fort. – 21,00 pkt – III nagroda / Polska, Warszawska 
Szkoła Muzyczna, op. Urszula Świerczyńska, dyr.: Aurelia Liwanowska-
Lisiecka
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61. Amelia Kramerska – fort. – 19,00 pkt. – wyróżnienie / Polska, ZSM 
I st. w Radomiu, op. Olga Kravets, dyr. Robert Pluta 

Grupa III – Perkusja

62. Dominik Szlapański – perkusja – 22,88 pkt. – II nagroda / Polska, 
ZPSM w Jarosławiu, op. Henryk Przytocki, akomp. Jakub Międlar, dyr.: 
Grażyna Sereda 

Grupa III – instrumenty dęte

63. Maciej Dopart – trąbka – 23,33 pkt. – II nagroda / Polska, ZPSM  im. 
A. Malawskiego w Przemyślu, op. Franciszek Lotycz, akomp. Wojciech 
Majchrowicz, dyr.: Dariusz Baszak

64. Klara Roś – flet – 23, 66 pkt. – II nagroda / Polska, OSM I i II st. im. 
K. Lipińskiego w Lublinie, op. Zbigniew Szela, akomp. Kamil Turczyn, 
dyr.: Elwira Śliwkiewicz-Cisak

65. Izabela Dobrowolska – flet – 22,78 pkt - II nagroda / Polska, ZPSM 
w Jarosławiu, op. Jolanta Antonik, akomp. Wojciech Majchrowicz, dyr.: 
Grażyna Sereda

66. Mikołaj Wysocki – trąbka – 22,50 pkt – II nagroda / Polska, SM I st. 
w Kozienicach, op. Małgorzata Dzikowska, akomp. Paweł Wołowicz, 
dyr.: Zdzisław Włodarski

67. Arkadiusz Trysła – saksofon – 21,25 pkt. – III nagroda / Polska, 
PSM I st. w Jarosławiu, op. Andrzej Grębosz, akomp. Jakub Miedlar, 
dyr. Grażyna Sereda

68. Nicolette Zduń – flet – 20,66 pkt – III nagroda / Polska, SM I st. 
w Tuchowie, op. Helena Lis, akomp. Piotr Duda, dyr.: Jan M. Gładysz

Grupa III – instrumenty strunowe

69. Konstancja Fal – wiolonczela – 22,33 pkt. – II nagroda / Polska, OSM 
I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu, op. Robert Stencel, 
akomp. Mikołaj Ferenc, dyr.: Sergiusz Antochewicz
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70. Kajetan Głowacki – gitara – 20,00 pkt. – III nagroda / Polska, PSM I 
st. im. I.J. Paderewskiego w Nałęczowie, op. Kazimierz Szczebel, dyr.: 
Wioletta Sieczkowska-Kos

71. Mateusz Kępka – skrzypce –23,00 pkt. – II nagroda / Polska, OSM 
I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, op. Dariusz Lauterbach, dyr.: 
Bogdan Piznal

72. Hanna Jaworska – wiolonczela – 21,00 pkt. III nagroda / Polska, 
SM I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie, op. Marta Nowaczyk-
Łapińska, Dariusz Żurawek – wiol. barokowa, akomp. Mateusz Kurcab 
– fort., Dariusz Żurawek, dyr.: Marta Nowaczyk-Łapińska  

73. Julianna Jędrzej – skrzypce – 20,00 pkt. – III nagroda / Polska, PSM 
I st. w Oleśnie, op. Katarzyny Ciechońska, dyr.: Jan Maliński

74. Dominika Sławek – skrzypce – 21,75 pkt. – III nagroda / Polska, 
PSM I st. im. G. Bacewicz w Limanowej, op. Sławomir Szymocha, dyr.: 
Wincenty Curzydło

ZESPOŁY

Duety

75. Otylia Kwiatkowska, Marta Majerska – 24,00 pkt. I nagroda, PSM 
I st. im. G. Bacewicz w Limanowej, op. Elżbieta Szymocha i Renata 
Czaja, dyr.: Wincenty Curzydło   

76. Amelia Socha, Michał Rybczyński – 23,16 pkt – II nagroda, ZSM w 
Tarnowie, op. Katarzyna Leśniak-Skóra, dyr.: Jolanta Światłowska

77. Natalia Zielińska, Patrycja Rybak – 22,33 pkt. – II nagroda, OSM I 
i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie, op. Marzenna Wójtowicz, Renata 
Gadaj, dyr.: Elwira Śliwkiewicz-Cisak

78. Zuzanna Kiełtyka i Sebastian Regulski – 22,88 pkt. – II nagroda, 
ZSM nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie, op. Renata Filip, dyr.: Maria 
Jędras-Romankiewicz

79. Magdalena Kuchta, Miłosz Trzupek – 22,33 pkt. – II nagroda, PSM 
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I st. im. G. Bacewicz w Limanowej, op. Paweł Janczy, dyr. Wincenty 
Curzydło; Justyna Trzupek – SM I st. w Dobrej, dyr.: Zbigniew Huptyś

80. Zuzanna Sukiennik, Szymon Biernat – 23,33 pkt. – II nagroda, PSM 
I st. im. G. Bacewicz w Limanowej, op. Halina Dyczek, dyr. Wincenty 
Curzydło  

81. Anita i Artur Krywoborodenko - 21,00 pkt – III nagroda, SM I st. 
w Dobrej, op. Krystian Jaworz, dyr.: Zbigniew Huptyś

82. Alicja Karcz, Katarzyna Radwańska - 21,33 pkt. – III nagroda, OSM 
I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, op. Danuta Zielińska, dyr.: 
Bogdan Piznal

83. Szymon Kępka, Mieszko Salomon – 20,00 pkt – III nagroda, OSM 
I st. im. I. J. Paderewskiego  w Krakowie, op. Danuta Zielińska, dyr.: 
Bogdan Piznal

84. Justyna Kociołek i Jadwiga Mąka – 20,16 pkt. – III nagroda, PSM 
I st. im. G. Bacewicz w Limanowej, op. Maria Skrzyszewska, Edyta 
Lachor-Mitkowska, dyr.: Wincenty Curzydło

85. Jolanta Ryś, Klaudia Florek – 21, 00 pkt - III nagroda, PSM I st. im. 
G. Bacewicz w Limanowej, op. Iwona Śliwa i Edyta Lachor – Mitkowska, 
dyr.: Wincenty Curzydło 

86. Duet fortepianowy Anna Kądziołka i Zuzanna Kuziel, PSM I st. 
im. G. Bacewicz, op. Renata Czaja, dyr.: Wincenty Curzydło - Nagroda 
Specjalna Organizatora

87. Amelia Pasternak i Jakub Mucha – 19,16 pkt. – wyróżnienie, 
PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Nałęczowie, op. Anna Kos, dyr.: 
W. Sieczkowska-Kos 

88. Jan Szubryt, Filip Florek – 19,00 pkt – wyróżnienie, PSM I st. im. 
G. Bacewicz w Limanowej, Barbara Niezabitowska, Maria Skrzysze-
wska, dyr.: Wincenty Curzydło

89. Agnieszka Semerda, Karol Pytel – 21 pkt. – III nagroda, PSM I 
st. im. G. Bacewicz w Limanowej, op. Halina Dyczek, dyr. Wincenty 
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Curzydło  

90. Trio: J. Wrona, J. Ryś, Z. Krzywdzińska - 23,16 pkt. – II nagroda, 
PSM I st. im. G. Bacewicz w Limanowej, op. Maria Skrzyszewska, 
Iwona Śliwa, Justyna Trzópek, dyr. Wincenty Curzydło

91. Trio: Dominik Szlapański, Hubert Szumigraj, Maciej Socha – 22,25 
pkt. – II nagroda ZPSM w Jarosławiu, op. Henryk Przytocki, dyr.: 
Grażyna Sereda

92. Trio: Natalia Dyjak, Anna Lipińska – skrzypce, Alicja Kożuch – fort. 
– 23,00 – II nagroda, PSM w Radzyniu Podlaskim, op. Maciej Szuksztul. 
dyr., Zbigniew Czuryło

93. Kwartet z Łukowa – 25,00 pkt. – I nagroda, PSM I st. im. M. 
Karłowicza w Łukowie, w składzie: Łucja Mateńko, Natalia Sałata 
– skrzypce, Maria Lesiuk – skrzypce basowe, Karolina Oklińska - 
fortepian, op. Maciej Szuksztul, dyr.: Tomasz Wojtaś

94. Zespół „Małe skrzypeczki” – 21 pkt. – III nagroda, Akademia 
Talentów z Kielc, dyr.: Maria Wieleńska

KATEGORIA PLASTYKA 

Grupa I 

I Nagroda 

Szymon Sobina – kl. I, SP im. S. Żeromskiego w Nałęczowie, op. Z. 
Grzywacz-Piotrowska, dyr. A. Szczęsna,

Laura Walkiewicz – kl. I, SP im. S. Żeromskiego w Nałęczowie, op. Z. 
Grzywacz-Piotrowska, dyr. A. Szczęsna.

II Nagroda

Julia Łychońska – 9 l., PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Nałęczowie, 
dyr. W. Sieczkowska-Kos,

Magda Sygnowska – kl. III, SP im. S. Żeromskiego w Nałęczowie, op. 
Marta Wójcik, dyr. Anna Szczęsna.
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III nagroda

Natalia Smaga – kl. I, SP im. S. Żeromskiego w Nałęczowie, op. Z. 
Grzywacz-Piotrowska, dyr. Anna Szczęsna.

Wyróżnienia:

Wiktoria Kiejnich– 9 l., ZS-P im. J. i K. Bogdanowiczów w Nadrybiu, 
op. Joanna Woźnica, dyr. Maria Paryła,

Wojciech Strehlke – 9 l. ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu, op. Alicja 
Kowalina, dyr. Leszek Kaufman,

Mikołaj Krzesiński – kl. I, SP im. S. Żeromskiego w Nałęczowie, op. Z. 
Grzywacz-Piotrowska, dyr. Anna Szczęsna,

Samanta Stachura – 9 l. ZS-P im. J. i K. Bogdanowiczów w Nadrybiu, 
op. Joanna Woźnica, dyr.: Maria Paryła.

Grupa II

I nagroda

Ada Śliwińska – 13 l., SP im. M. Kopernika w Piaskach, op. Elżbieta 
Szklana, dyr.: Izabela Szklana,

Karolina Korczak – 13 l., SP nr 1 w Nowym Targu, op. Dorota Kret, 
dyr.: Elżbieta Jankowska

II nagroda

Aleksandra Ruszniak – SP im. M. Kopernika w Piaskach, op. Elżbieta 
Szklana, dyr.: Izabela Szklana.

III nagroda

Natalia Niewińska – 12 l. NSM I st. w Nadarzynie, op. Beata Zdunek, 
dyr.: Izabela Malec,

Martyna Wojdak – 11 kl., SP im. Św. Kingi w Żegocinie, op. Anna 
Maurer-Pasionek,

Julia Żmuda – 12 l., SP w Pliszczynie, op. Agnieszka Kosińska, dyr.: 
Elżbieta Purc,
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Amelia Pasternak – 12 l. PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Nałęczowie, 
dyr. W. Sieczkowska-Kos.

Wyróżnienie: 

Nelly Czyż – 12 l. PSM I st. nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie op., 
dyr.: Grażyna Hesko-Kołodzińska.

Grupa III

I nagroda

Doborach Basso kl. VII, SP w Pliszczynie, op. Agnieszka Kosińska, 
dyr.: Elżbieta Purc.

II nagroda 

Magdalena Chrobak – 15 l. Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu, op. Dorota 
Kret, dyr.: Elżbieta Jankowska

III nagroda

Amelia Zgama – 15 l. Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu, op. Dorota 
Kret, dyr.: Elżbieta Jankowska 

Wyróżnienia: 

Katarzyna Kańczugowska – 14 l., SP im. S. Żeromskiego w Nałęczowie, 
op. G. Wójcik, dyr.: Anna Szczęsna,

Aleksandra Ścieszna – 15 l. Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu, op. Dorota 
Kret, dyr.: Elżbieta Jankowska

Marianna Zacharska – 15l., ZPSM w Gdańsku-Wrzeszczu, op. Karolina 
Juwa, dyr.: Leszek Kaufman. 

Grupa IV c 

I nagroda

Noemi Batorska – 7 l., MDK „Pod Akacją” w Lublinie, op. Agata 
Fijewska-Pajdowska, dyr.: Agnieszka Walkiewicz-Puła.

II nagroda

Magdalena Rafa – 7 l., DDK „Bronowice” w Lublinie, op. Ewa Rejmak, 
dyr.: Aleksandra Szulc-Choma.
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III nagroda

Aleksandra Barczentewicz – 8 l., DDK „Bronowice” w Lublinie, op. 
Ewa Rejmak, dyr.: Aleksandra Szulc-Choma,

Amelia Saran – 8 l., MDK „Pod Akacją” w Lublinie, op. Iwonna 
Jedlińska, dyr.: Agnieszka Walkiewicz-Puła.

Wyróżnienia:

Małgorzata Kalivżchna – 9 l., MDK „Pod Akacją” w Lublinie, op. Agata 
Fijewska-Pajdowska, dyr.: Agnieszka Walkiewicz-Puła,

Wiktor Ławicki – 8 l., MDK „Pod Akacją” w Lublinie, op. Agata 
Fijewska-Pajdowska, dyr.: Agnieszka Walkiewicz-Puła,

Zuzanna Smyk – 10 l., DDK „Bronowice” w Lublinie, op. Ewa Rejmak, 
dyr.: Aleksandra Szulc-Choma.

Grupa IV b

I nagroda 

Julia Jaworska – 17 l., MDK „Pod Akacją” w Lublinie, op. Iwonna 
Jedlińska, dyr.: Agnieszka Walkiewicz-Puła.

II nagroda

Diana Niepogodina – 12., DSA w Telmach / Białoruś, op. Aleksander 
Ułybin, dyr.: Swietłana Wasiljewa,

Daria Titowa – 13 l. DSA w Telmach / Białoruś, op. Aleksander Ułybin, 
dyr.: Swietłana Wasiljewa.

III nagroda

Aneta Bator – 13 l., DDK „Bronowice” w Lublinie, op. Ewa Rejmak, 
dyr.: Aleksandra Szulc-Choma,

Aleksandra Kowalska – 12 l., MDK „Pod Akacją” w Lublinie, op. Agata 
Fijewska-Pajdowska, dyr.: Agnieszka Walkiewicz-Puła.

Wyróżnienia:

Amelia Filozof – 15 l., MDK „Pod Akacją” w Lublinie, op. Iwonna 
Jedlińska, dyr.: Agnieszka Walkiewicz-Puła,
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Wiktoria Rzążewska – 16 l., MDK „Pod Akacją” w Lublinie, op. Iwonna 
Jedlińska, dyr.: Agnieszka Walkiewicz-Puła.

Wystawa:

Szymon Gardziel – 11 l., MDK „Pod Akacją” w Lublinie, op. Iwonna 
Jedlińska, dyr.: Agnieszka Walkiewicz-Puła,

Zuzanna Meresta – GOK w Milejowie, op. Dominika Kornacka, 

Natalia Rola – 16 l., MDK „Pod Akacją” w Lublinie, op. Iwonna 
Jedlińska, dyr.: Agnieszka Walkiewicz-Puła,

Dorota Smalec – 17 l. MDK „Pod Akacją” w Lublinie, op. Iwonna 
Jedlińska, dyr.: Agnieszka Walkiewicz-Puła,

Jekaterina Kliemanina – 14 l., DSA w Telmach / Białoruś, op. Aleksander 
Ułybin, dyr.: Swietłana Wasiljewa,

Ksenia Koczurko – 13 l., DSA w Telmach /Białoruś, op. Aleksander 
Ułybin, dyr.: Swietłana Wasiljewa.

Gr. V c

I nagroda 

Katarzyna Jantoszak – ZSP im. W. Hasiora w Koszalinie, op., dr. hab. 
Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, 

II nagroda 

Weronika Olesiak - ZSP im. W. Hasiora w Koszalinie, op., dr. hab. Ewa 
Miśkiewicz-Żebrowska.

KATEGORIA LITERATURA

Dziedzina poezja 

Grupa I

I nagroda 

Nelly Czyż – 12 l., Polifonia dwuznakowa, PSM I st. nr 1 im. St. 
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Wiechowicza w Krakowie, op. Grażyna Hesko Kołodzińska, dyr.: 
Janina Nowicka,

Nel Dąbrowska – 11 l., Muzyka, POSM I st. im. St. Moniuszki 
w Katowicach, op. Aleksandra Franke, dyr. Bernadeta Stańczyk.

II nagroda 

Inga Burek – 11 l., ***, SP im. S. Żeromskiego w Nałęczowie, op., dyr.: 
Anna Szczęsna,

Amelia Pasternak – 12 l., Wolność, PSM I st. im. I. J. Paderewskiego 
w Nałęczowie, op., dyr.: Wioletta Sieczkowska-Kos.

III nagroda 

Julia Kotowska – 11 l., Nutki, ZSP SP im. J.i K. Bogdanowiczów, op. 
Hanna Tołubińska, dyr. Maria Paryła.

Dziedzina proza 

I nagroda 

Julia Warpas – 11 l., ***, SP nr 10 im. H. Sienkiewicza w Lublinie, op. 
Elwira Kasperek, dyr.: Ewa Momot, 

II nagroda 

Laura Płatek – 12 l., Zagubiona muzyka, POSM I st. im. St. Moniuszki 
w Katowicach, op. Aleksandra Franke, dyr. Bernadeta Stańczyk.

III nagroda

Maria Nowak – 11 l., O człowieku, który szukał muzyki, POSM I st. 
im. St. Moniuszki w Katowicach, op. Aleksandra Franke, dyr. Bernadeta 
Stańczyk.

Dziedzina poezja 

Grupa II

I nagroda  

Małgorzata Czachowska – Muzyka lat pięćdziesiątych – ZPSM im. 
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K. Szymanowskiego w Katowicach, op. Renata Krzyżak, dyr.: Bernadeta 
Stańczyk.

II nagroda 

Julia Byrska – Powiedz takt – ZPSM im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach, op. Renata Krzyżak, dyr.: Bernadeta Stańczyk,

Patrycja Marzec – Wiosennymi wieczorami – ZPSM im. 
K. Szymanowskiego w Katowicach, op. Renata Krzyżak, dyr.: Berna-
deta Stańczyk,

Katarzyna Niewęgłowska – Nocne granie - SP nr 19 im. J. Czechowicza 
w Lublinie, op. Ewa Grodecka, dyr.: Elżbieta Bolibok,

Aleksandra Scharner – Brevis wiatru - ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu, 
op. Małgorzata Gołąb-Buśko, dyr. Leszek Kaufman.

Dziedzina proza 

I nagroda 

Klaudia Cupioł – Ostatnia melodia - POSM II st. im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach, op. Renata Krzyżak, dyr.: Bernadeta Stańczyk, 

Julia Schneider – Sercem poznane – POSM II st. im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach, op. Renata Krzyżak, dyr.: Bernadeta Stańczyk. 

II nagroda 

Aneta Bator – Od kumkania do Czajkowskiego – SP nr 19 im. 
J. Czechowicza w Lublinie, op. Ewa Grodecka, dyr.: Małgorzata 
Frejowska, 

Wiktoria Kłapot – Pokonać stres i Niezwykłe spotkanie – SP nr 19 im. J. 
Czechowicza w Lublinie, op. Ewa Grodecka, dyr.: Elżbieta Bolibok.

III nagroda 

Filip Botor – Winyl – POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach, 
op. Renata Krzyżak, dyr.: Bernadeta Stańczyk.
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Wyróżnienia:

Emilian Stanisz – Muzyczny Czarodziej – POSM II st. im. K. 
Szymanowskiego w Katowicach, op. Renata Krzyżak, dyr.: Bernadeta 
Stańczyk, 

Martyna Wiesner – Kraina Muzyki – POSM II st. im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach, op. Renata Krzyżak, dyr.: Bernadeta Stańczyk.

Dziedzina poezja

Grupa III 

I nagroda

Agata Kempa – Ulubiona piosenka – ZSP w Katowicach,  op. Renata 
Krzyżak, dyr.: Edward Josefowski. 

II nagroda     

Antonina Brzezińska – Uciążliwa melodia – ZSP w Katowicach, op. 
Renata Krzyżak, dyr.: Edward Josefowski,

Karolina Lubańska – Zapomniałam słuchawek – ZSP w Katowicach, 
op. Renata Krzyżak, dyr.: Edward Josefowski.

III nagroda 

Samuel Kawczak – Deszczowy taniec – ZSP w Katowicach, op. Renata 
Krzyżak, dyr.: Edward Josefowski.

Wyróżnienie:

Błażej Moritz – Walc od serca – Prywatne Liceum im. I. J. Paderewskiego 
w Lublinie.

Dziedzina proza

I nagroda 

Julia Spandel – Słuchacz – ZSP w Katowicach, op. Renata Krzyżak, 
dyr.: Edward Josefowski.



33

II nagroda 

Karolina Czak – Rozmówcy – ZSP w Katowicach, op. Renata Krzyżak, 
dyr.: Edward Josefowski.

III nagroda 

Justyna Nowak – Krople deszczu – ZSP w Katowicach, op. Renata 
Krzyżak, dyr.: Edward Josefowski.

Zestawienie szkół 

1.  Alesund Musikk-OG Kulturskole, Borgundvegen / Norwegia, n-l.: 
Ai-Ling Chiu, Jan Hovden,

2.  Akademia Młodych Talentów „Małe Skrzypeczki” w Kielcach, 
dyrektor/nauczyciel: Maria Wieleńska,

3.  Artystyczna Szkoła Dziecięca w Telmach, obwód Brzeski, n-l.: Anna 
Ułybin, A. W. Weremiuk, Aleksander Ułybin, dyrektor: Swietłana 
Wasiljewna,

4.  Dziecięca Szkoła Muzyczna nr 2 w Brześciu / Białoruś, n-l.: Elana 
Władimirowna Bogusz, dyrektor: Elana Władimirowna Bogusz, 

5.  Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie, n-l.: Ewa 
Rejmak, dyrektor: Aleksandra Szala-Choma  

6.  Gimnazjum nr 3 w Brześciu / Buałoruś, n-l.: Tatiana Pietrowa 
Samosiuk, Elena Władimirowna Bogusz, dyrektor: Inessa Georgiewa 
Kuzmicz,

7.  Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu, n-l.: Dorota Kret, dyrektor: 
Elżbieta Jankowska,

8.  Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie, n-l.: Zuzanna Meresta, 
Klaudia Mucha, dyrektor: Dominika Kornecka,

9.  Łucka Szkoła Muzyczna  nr 1 im. Fr. Chopina w Łucku/ Ukraina, 
n-l.: Irina Cygankowa, Irina Kisieljewa, Swietłana Bieljajewa, Elena 
Bogdan,  dyrektor: Olga Czurina,  
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10.  Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, n-l.: Iwonna 
Jedlińska, Agata Fijewska-Pajdowska, dyrektor: Agnieszka 
Walkiewicz-Puła

11.  Niepubliczna SM I st. w Nadarzynie, Beata Zdunek, dyrektor: 
Izabela Malec,

12.  OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu, n-l.: Maciej 
Gawryszuk, Robert Stencel, akomp.: Maurycy Huf, Mikołaj Ferenc, 
dyrektor: Sergiusz Antochewicz,

13.  OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, n-l.: Danuta Zielińska, 
Dariusz Lauterbach, akomp.: Elżbieta Dacewicz, dyrektor: Bozdan 
Piznal,

14.  OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie, n-l.: Zbigniew Szela, 
Marzenna Wójtowicz, Renata Gadaj, akomp.: Kamil Turczyn, 
dyrektor: prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak, 

15.  OSSP w Katowicach, n-l.: Renata Krzyżak, dyrektor: Edward 
Josefowski,

16.  PSM I st. nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie, n-l.: Grażyna Hesko 
Kołodzińska, dyrektor: Janina Nowicka,

17.  PSM I st. im. M. Karłowicza w Łukowie, n-l.: Maciej Szuksztul, 
natalia Pomyłujko, akomp.: Tomasz Wojtaś, dyrektor: Tomasz 
Wojtaś,

18.  PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Nałęczowie, Kazimierz Szczebel, 
Anna Kos, dyrektor: Wioletta Sieczkowska-Kos,

19.  PSM I i II st. im. W. Lutosławskiego w Nysie, n-l.: Małgorzata 
Łysiak, dyrektor: Janusz Dąbrowski,

20.  PSM I st. w Oleśnie, n-l.: Katarzyna Cichońska, akomp.: Joanna 
Leśniak-Jeż, dyrektor: Jan Maliński,

21.  PSM I st. im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim, n-l.: Natalia 
Pomyłujko, Maciej Szuksztul, akomp.: Tomasz Wojtaś, dyrektor: 
Zbigniew Czuryłło,
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22.  PSM I i II st. im. W. Kossowskiej w Sanoku, n-l.: Maciej Harna, 
dyrektor: Tomasz Tarnawczyk,

23.  PSM I st. w Sobolewie, n-l.: Iwona Popławska-Zimowska, dyrektor: 
Stanisław Rybka,

24.  PSM I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie, n-l.: Ryszarda 
Sajewicz-Palczewska, dyrektor: Anna Tarnowska,

25.  PSM I i II st. im. W. Lutosławskiego w Wołominia, n-l.: Dominika 
Karwowska, Anna Kos, akomp.: Paweł Rozbicki, dyrektor: Paweł 
Rozbicki,

26.  PSM I st. im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie, n-l.: Małgorzata 
Marczyk, dyrektor: Małgorzata Marczyk,

27.  POSM I st. im. S. Moniuszki w Katowicach, n-l.: Aleksandra Franke, 
dyrektor: Bernadeta Stańczyk,

28.  POSM I i II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach, n-l.: Renata 
Krzyżak, dyrektor: Bernateta Stańczyk,

29.  POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, n-l.: Anna 
Karowska, dyrektor: Agnieszka Nowak,

30.  Pr. LO im. I. J. Paderewskiego w Lublinie, dyrektor: Adam 
Kalbarczyk, nauczyciel: Agnieszka Kosińska,

31.  Publiczna SP im. Św. Kingi w Żegocinie, n-l.: Anna Maurer-
Pasionek, dyrektor: Anna Rogala,

32.  PZSM im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy, n-l.: Barbara Kania, 
dyrektor: Ewa Stąporek-Pospiech,

33.  Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Jeżowem, n-l.: Paweł Nowak, 
dyrektor: Marek Sękiel,

34.  SM nr 2 w Brześciu / Białoruś, n-l.: Irina Olegowa Gorich, Aleksandra 
Juriewicz Pilipowicz, dyrektor: D. G. Pronski,

35.  SM I st. w Dobrej n-l.: Krystian Jaworz, Galyna Dyyak, dyrektor: 
Zbigniew Huptyś,
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36.  SM I st. w Domosławicach, n-l.: Michała Czapliński, Marcin 
Szlachta, akomp.: Natalia Drozen-Czaplińska, Dyrektor: Kazimierz 
Wojnicki,

37.  SM I st. w Kańczudze, n-l.: Joanna Antonik, akomp. Łukasz Nagdzik, 
dyrektor: Beata Drabik-Sowa,

38.  SM I st.w Kozienicach, n-l.: Małgorzata Dzikowska, Ewa Rauner, 
akomp.: Paweł Wołowicz, Sebastian Bączkowski,

39.  SM I st. im. Grażyny Bacewicz w Limanowej, n-l.:  Halina Dyczek, 
Paweł Janczy, Justyna Trzópek, Elżbieta Szymocha i Renata 
Czaja, Iwona Śliwa, Edyta Lachor, Barbara Niezabitowska, Maria 
Skrzyszewska, Edyta Lachor-Mitkowska, Sławomir Szymocha, 
Iwona Śliwa, dyrektor: Wincenty Curzydło,

40.  SM I i II st. im. Bronisława Rutkowsiego w Krakowie, n-l.: Grażyna 
Hesko-Kołodzińska, Marta Nowaczyk-Łapińska, akomp.: Dariusz 
Żurawek, Mateusz Kurcob, dyrektor: Grażyna Hesko-Kołodzińska,

41.  SM I st. nr 1 w Krakowie, n-l.: Grażyna Hesko Kołdzińska, dyrektor: 
Janina Nowacka,

42.  SM I st. w Siennicach, n-l.: Daniel Zięcina, dyrektor: Zdzisław 
Włodarski,

43.  SM I st. w Siennie, n-l.: Ewa Rauner, akomp.: Sebastian Bączkowski, 
dyrektor: Paweł Garbalski,

44.  SM I st. we Włodawie, Maksymilian Młynek, akomp.: Agnieszka 
Jaszczuk, dyrektor: Paweł Łobacz, 

45.  SM I st. we Wrocławiu, n-l.: Małgorzata Łysiak, Gabriela Gacek, 
dyrektor: Beata Toczek,

46.  SM I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu, n-l.: Małgorzata 
Łysiak, dyrektor: Irena Maciukiewicz-Schmidt,

47.  SM I st. w Tuchowie, n-l.: Urszula Świerczyńska, dyrektor: 
Agnieszka Hajduk-Damańska,
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48.  SP nr 10 im. H. Sienkiewicza w Lublinie, n-l Elwira Kaseperek, 
dyrektor: Waldemar Stoczkowski,

49.  SP nr 19 im. J. Czechowicza w Lublinie, n-l.: Ewa Grodecka, 
dyrektor: Małgorzata Frejowska,

50.  SP im. Jana Pawła II w Łuszczowie, dyrektor: Maria Puszka,

51.  SP im. S. Żeromskiego w Nałęczowie, n-le.: Anna Szczęsna, Marta 
Wójcik, Zofia Grzywacz-Piotrowska, Joanna Socha, Grzegorz 
Wójcik,

52.  SP im. M. Kopernika w Piaskach, n-l.: Elżbieta Szklana, dyrektor: 
Izabela Gładysz,

53.  SP w Pliszczynie, op. Agnieszka Kosińska, dyrektor: Elżbieta Purc,

54.  SP nr 1 w Nowym Targu, n-l.: Dorota Kret, dyrektor: Dorota 
Widurska,

55.  Społeczna Publiczna SM I st. w Tymbarku, n-l.: Halina Waszkiewicz-
Rosiek, dyrektor: Halina Waszkiewicz-Rosiek,

56.  Warszawska Szkoła Muzyczna, n-l.: Urszula Świerczyńska, dyrektor: 
Aurelia Liwanowska-Lisiecka,

57.  Zgłoszenia prywatne: n-l.: Marcin Szlachta Wieliczka,

58.  ZPSM w Jarosławiu, n-l.: Henryk Przytocki, Joanna Antonik, 
akomp.: Jakub Międlar, Wojciech Majchrowicz, Andrzej Grębosz, 
dyrektor: Grażyna Sereda,

59.  ZPSM I st. im. Fr. Chopina w Jarosławiu, n-l.: Fr. Lotycz, Jolanta 
Antonik, akomp.: Wojciech Majchrowicz, dyrektor: Grażyna 
Sereda,

60.  ZPSM w Katowicach n-l.: Aleksandra Franke, dyrektor: Bernadeta 
Stańczyk,

61.  ZPSM im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, n-l.: Grzegorz 
Warzecha, dyrektor: Artur Jaroń,
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62.  ZPSM im. A. Malewskiego w Przemyślu, n-l.: Franciszek Lotycz, 
akomp. Wojciech Majchrowicz, dyrektor: Dariusz Baszak,

63.  ZPSM nr 1 w Rzeszowie, n-l.: Urszula Buda, dyrektor: Barbara 
Kotwasińska,

64.  ZSM I st. w Tuchowuie, n-l.: Teresa Wójtowicz, Helena Lis, Anna 
Szajer, Piotr Duda, wicedyrektor: Anna Szajer,

65.  ZSM im. O. Kolberga w Radomiu, n-l.: Małgorzata Ptak, Olga 
Kravets, akomp.: Wanda Dąbrowska, dyrektor: Robert Pluta,

66.  ZSM nr 2 OSM w Rzeszowie, n-l.: Renata Filip, Dyrektor: Maria 
Jędreas-Romankiewicz,

67.  ZSM w Tarnowie, n-l.: Katarzyna Leśniak-Skóra, dyrektor: dr Jan 
Gładysz,

68.  ZSM im. W. Kilara w Rzeszowie, n-l.: Renata Filip, dyrektor: Maria 
Jędreas-Romankiewicz,

69.  ZSM I i II st. im. G. Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu, n-l.: Karolina 
Juwa, Alicja Kowalina, dyrektor: Leszek Kaufman,

70.  ZSP im. Władysława Hasiora w Koszalinie, n-l.: dr. hab. Ewa 
Miśkiewicz-Żebrowska, dyrektor: Marzena Jermak,

71. Zespół Szkolno-Przedszkolny, SP im. Jana i Kazimierza 
Bogdanowiczów w Nadrybiu, n-l.: Hanna Tołubińska, dyrektor: 
Maria Paryła.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i laureatom oraz nauczycielom 
i opiekunom za trud przygotowań uczestników. Gratulujemy osiągnię-
tych wyników, pasji twórczej i znakomitych, pełnych trafności i zaska-
kujących często odpowiedzi na tegoroczny temat. A mając na uwadze 
fakt, iż często zarzuca się tematom konkursu duże trudności i wymaga-
nia przekraczające możliwości tak młodych ludzi, tym bardziej jesteśmy 
dumni, że nie boicie się wyzwań i po rycersku podejmujecie „rękawice” 
odpowiadając na coroczne tematy konkursowe. Zawsze kiedy spotykam 
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się z zarzutami o zbyt dużym stopniu trudności tematów – odpowiadam: 
łatwych konkursów jest wiele, wymagających – mniej. Liczymy na ja-
kość i niezawodnie otrzymujemy ją od uczestników pokonujących po 
spartańsku te trudności rozumem i sercem. Gratuluję życząc wszystkim 
jeszcze wielu sukcesów i zachęcam do udziału w kolejnej, jubileuszowej 
XX edycji inspiracji muzycznych.

Podziękowania kieruję także do wszystkich, którzy przyczynili się do 
realizacji tegorocznej edycji konkursu.

 Wioletta Sieczkowska-Kos
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Nelly Czyż

„Polifonia dwuznakowa”

Na sali koncertowej wszystko przygotowane, 
do występu dokładnie poukładane. 
Ludzie na sali zasiadają 
i programy w gazetkach czytają.
Wtem wchodzi bemol.
Ludzie myślą – „Będzie w d-moll.” 
Nagle pojawia się krzyżyk, 
no i mówi: „Ryzyk Fizyk 
na Cis-dur tonację zmienimy
i humor ludziom poprawimy.”
 Nie rozumiem Proszę Pana, 
tonacja z bemolem jest idealna!’  
Tak dwa znaki tak się pokłóciły, 
i nie za piękną polifonię stworzyły.
Wtedy kasownik wchodzi do sali: 
„Co się dzieje? Sufit się wali?”
Krzyżyk odpowiada ze skruchą:
„Pokłóciłem się z tą bemoluchą”.   
„To ja dzisiaj występ mam, 
i bez krzyżaka radę sobie dam.” 
„Patrzcie na scenie się kłócą.
Ludzie się przez Was nudzą. 
Koncert w C-dur zagramy, 
a Was Panów pożegnamy.’ 
Morał z tego taki, 
sprawa jest oczywista, 
gdzie dwóch się kłóci, 
tam trzeci korzysta 
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Nel Dąbrowska 

Muzyka 

Spójrz na to miasto 
Uśpione,  milczące... 
Spójrz na te kraty
 Smutkiem pałające.

Spójrz na ten pokój... 
Niemy, cichy... 
Jak cela więzienna. 
Bez wyjścia. 

Jest jeden sposób,  by stąd uciec.
Nie fizycznie, a psychicznie.
Nie ciałem, a duszą.
Duszą, która puści się do nieba. 

To  muzyka, co serca odmyka.
Muzyka-jak lekarstwo dla chorego. 
Muzyka  przegryzająca kłódkę duszy.
Jak moc zrywająca łańcuchy. 

Spójrz na to miasto. 
Do dziś uśpione, milczące. 
Spójrz na te okna 
Dotąd samotnością pałające. 

Już  mury  przebiła muzyka. 
Jest wszędzie,  nawet w tym  mieście. 
Niemej i ciemnej  ciszy kolebce.
Słyszysz?  To jej echo w ciemnym świecie. 
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Inga Burek 

***

Muzyka jest wszędzie, otacza nas wkoło.
Dzięki niej na świecie staje się wesoło.
Gdy mam gorsze dni i smutki mnie trapią,
Gdy się boję, że strachy serce me rozdrapią,
Wtedy zbroję odwieczną zakładam na siebie,
Która zaraz wszystkie zmartwienia pogrzebie.
Tą zbroją jest muzyka, ona jest ze mną zawsze.
Z nią moje życie staje się ciekawsze.
Jest w śpiewie ptaków, jest w szepcie strumyków
I w kroplach deszczu cieknących bez liku.
Lecz by ją usłyszeć, trzeba przymknąć oczy,
I zaraz w świat wyobraźni wkroczyć.
Czasami brakuje mi tego spokoju,
Co z dźwięków natury muzykę wyłoni.
Wtedy słuchawki zakładam na uszy
I włączam piosenki – balsam dla mej duszy.
Gdy potrzebuję myśli swoje poukładać,
Moje płyty do odtwarzacza wkładam.
Wnet spokój we mnie, muzyka mnie koi.
W najgorsze dni me serce uspokoi.
A gdy czas sprzątania pokoju nadchodzi,
Nawet takie przykre zajęcie osłodzi.
Włączam więc piosenki ulubione
I już porządki prawie zrobione.
Kurze wycieram tanecznym krokiem,
I pokój lśni na długo przed zmrokiem.
A kiedy już na niebie księżyc zaświeci,
Muzyka najlepsze sny we mnie roznieci.
Gitarę również biorę do ręki czasami
I cały swój pokój wypełniam nutami.
Muzyka jest dla mnie przy pracy natchnieniem,
W ciężkich chwilach też uspokojeniem.
Jest w duszne dni chłodu oddechem,
A dzięki niej smutne kończą się uśmiechem.
Muzyka uskrzydla, unosi do słońca.
Jest drogą wolności, wolności bez końca …
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Amelka Pasternak

Wolność

Co znaczy wolność?.....
Znaczy latać jak ptak 
nawet błądzić w chmurach 
Znaczy być w zgodzie z samym sobą
nie krzywdząc przy tym
drugiego
znaczy żyć pełnią życia
bez zmartwień
o jutro
bez wojen
przemocy
bez kar 
Ona dodaje skrzydeł 
Impulsem jest jak żyć
radośnie chłonąć przedziwny świat
zdobywać szczyty
przeganiać wiatr

Wolność….
Bez niej nie byłoby życia
radości 
szczęścia 
rozkwitu brzmienia

Wolność
…
to napęd 
na lepszy byt
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Julia Kotowska

Nutki

Skaczą nutki tu i tam
i piosenki grają nam.
Krakowiaczek i poleczka
nutki tańczą do kółeczka.

Gdy muzyka gra wokoło 
wszystkim nutkom jest wesoło.
Nauczyciel od muzyki mówi,
cóż to za wybryki.

Nutki wchodzą po drabinie,
aby usiąść na pięciolinie.
Nauczyciel jest wesoły, 
dzieci żwawo biegną do szkoły,
aby uczyć się muzyki i śpiewania,
i rytmiki.
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Julia Warpas

* * * 

Jest rok 2018. Żyję w wolnej Polsce. Nie mam zbyt wielu zmartwień. 
Jestem szczęśliwa. Tym chętniej powiem bardzo dziwną historię… 
Choć może tylko mi się taka wydaje… Nie wiem. Tak czy inaczej czuję 
potrzebę, żeby to z siebie wyrzucić.

Pewnego dnia, od razu po przebudzeniu, poczułam nagły przypływ 
energii. Miałam ochotę na praktycznie wszystko: od czytania ulubionej 
książki, słuchania szybkiej muzyki, po nawet uczenie się! W końcu 
musiałam od czegoś zacząć, a, o dziwo, było to… zjedzenie śniadania 
(niezbyt często tak jest). Błyskawicznie zjadłam całą miskę zupy 
i poszłam w końcu poczytać książkę. Okazało się jednak że rozdział, 
który czytałam, był tak bardzo nudny, że powoli zaczęły mi się zamykać 
oczy i… obudziłam się DWIE GODZINY PÓŹNIEJ! Z racji, że za 
chwilę powinnam mieć korepetycje z języka angielskiego, chciałam 
szybko zacząć się szykować, ale gdy wstawałam, spadłam z parapetu 
(bo tam właśnie czytałam wcześniej książkę) na twardą podłogę. 
Tak więc cała obolała, teraz już ostrożniej, zaczęłam się szykować. 
W momencie, gdy pani od korepetycji zapukała do drzwi, znowu prawie 
się przewróciłam, potykając o but, stojący na środku pokoju. Co on 
tu robi? Nie wiem! Łóżko niezaścielane, włosy nieuczesane. Co mam 
robić? Byle jak położyłam na łóżku koc, aby choć trochę przykrył to, 
co się na nim znajdowało. Dobrze, raz się żyje, najwyżej przecież tylko 
dostanę wieczną karę…

Wkrótce zdałam sobie sprawę, że dzień, który tak dobrze się zaczął, 
stał się jednym z najgorszych dni w moim życiu. Gdy na zajęciach 
zrobiło mi się sucho w gardle i chciałam napić się wody, niechcący 
cała się oblałam. Pani ciągle się ze mnie śmiała. Od tamtego momentu 
humor zepsuł mi się już całkiem, a wszystko zaczęło być jeszcze gorsze. 
W końcu nadszedł upragniony koniec dnia. Nie myśląc o wieczornej 
toalecie i wszystkim innym położyłam się do łóżka i od razu zasnęłam.

Otworzyłam oczy. Byłam w pięknym, zaśnieżonym miasteczku. 
Chwila, zdaje się, że jest… Wigilia? Ale jak to, przecież był środek 
lata? Było bardzo dużo ludzi. Chciałam kogoś zapytać, gdzie jestem, 
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ale ludzie, których o to pytałam, patrzyli na mnie jak na wariatkę i szli 
dalej. Inni nie reagowali na żadne moje słowa. Wkrótce usłyszałam jakiś 
śpiew. Po całym ciele przeszły mi ciarki. Był… piękny. Aż brak mi 
słów, by to opisać. Chyba dobiegał z kościoła. Stałam i wpatrywałam się 
w otoczenie. I ten śpiew… Wspaniały! Czułam, że nie jest to zwyczajna 
pieśń. Jakby miała ukryty przekaz. Milion przekazów. Każdy znalazłby 
w tym coś, co by go oczarowało. Przynajmniej tak mi się wydaje. Był 
radosny czy smutny? Nie wiem, jak to możliwe, ale… i taki, i taki! 
W jednym momencie miałam ochotę tańczyć i być już zawsze szczęśliwa, 
a w drugiej – płakać, ale nie ze smutku. Nie wiem, z jakiego powodu. 
Choć to żaden argument, tak było. Nie da się inaczej o tym powiedzieć. 
Nie da się w ogóle o tym opowiedzieć normalnymi słowami. Co chwilę 
napływała do mnie fala zimna, kilka sekund później gorąca. Opisując 
to ciągle przychodzą mi na myśl nowe zdania, bez których cała pieśń 
uległaby złemu wyobrażeniu. Pewnie zaraz zacznę się powtarzać. 
Cudowne. Mogłabym pisać o tym jeszcze godzinami, ale postanowiłam 
nie przedłużać. 

Nie zauważyłam, kiedy to się stało, ale stałam już pod kościołem. 
Śpiew całkowicie  przejął moje uczucia. Nie zdawałam sobie sprawy, że 
weszłam do kościoła i… zamarłam. Nikogo tam nie było, nikt nie śpiewał. 
Wszystkie uczucia, których lista normalnie byłaby nieskończona, pękły. 
Czy to możliwe, że wszystko działo się w mojej głowie? To było za 
cudowne, żeby powstało tylko dla mnie. Nie, to na pewno nie tak. Nie 
możliwe. Po prostu NIE! Wszystkie myśli przychodziły z prędkością 
światła. Ciągle jeszcze słyszę to w moich uszach… cały czas. Nigdy 
się tego nie pozbędę. Nigdy. Nie wiem, ile jeszcze tam stałam, ale po 
chwili zaczęło mi się kręcić w głowie. A może to nie tylko w mojej 
głowie? Wszystko działo się coraz szybciej, aż w końcu rozmazany 
widok kościoła zmienił się w ciemność. To trwało sekundę. Poczułam 
WOLNOŚĆ, jakiej nigdy dotąd nie doznałam. Następnie dosłownie 
straciłam świadomość. Przynajmniej tak zakładam, bo nie wiem, co się 
wtedy dokładnie działo. Nic nie czułam.

Wreszcie odzyskałam świadomość. Byłam w łóżku. Tak samo 
jak przedtem. Tak samo jak wtedy, gdy nie wiedziałam, że istnieje coś 
tak pięknego. Tak samo jak wtedy, gdy nie wiedziałam, że tyle myśli 
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może istnieć w jednej głowie przez tak krótki czas. To był sen? Jeśli 
tak, to był to najpiękniejszy sen na świecie. Ale nie sądzę. Było to za 
bardzo realistyczne, za piękne. Boje się komukolwiek o tym powiedzieć. 
Stwierdzą, że to tylko sen, że to niemożliwe, że coś mi się zdawało. 
Ale ja wiem, że to coś innego. To nie sen. Nie wiem, co o tym myśleć, 
ale mam pewne podejrzenie. Może i jestem jakaś dziwna, ale myślę, że 
ktoś daje mi znak, że tylko ja coś w tym zobaczę, że to ja muszę coś 
zrobić. Boję się. Nie chodzi tylko o innych ludzi, to coś innego. Boję się, 
że nie zrobię tego, czego ode mnie oczekują, że niedługo, tak jak inni, 
stwierdzę, że to był tylko sen. 

***

Teraz, po jakimś czasie, nie wiem już, czy ten śpiew był prawdziwy. 
Z każdym dniem coraz mniej w to wierzę. Jestem pełna obaw. Ciągle 
go szukam w odgłosach przyrody. Słucham dużo muzyki i klasycznej, 
i współczesnej, ale nic nie jest w stanie dorównać tamtej melodii 
– melodii wolności. Czy już nigdy jej nie usłyszę? Szczerze nie wiem, 
ale chyba zmysł, dzięki któremu odczuwałam te dźwięki, stopniowo we 
mnie zanika. Oby nie zanikł na zawsze, bo z nim zniknie WOLNOŚĆ.
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Laura Płatek

Zagubiona muzyka

Pewnego dnia obudziłam się jak zwykle wczesnym rankiem. 
Jednak ten ranek był jakiś inny. Było zupełnie cicho! Nie było słychać 
śpiewu ptaków ani bzyczenia pszczół. Nie było słychać szczekania psa 
ani miałczenia kota. Czułam się wtedy dość samotnie bez otaczającej 
mnie muzyki. Jednak uznałam, że skoro za darmo słuchać muzyki nie 
będę, to ją sama stworzę. Postanowiłam poćwiczyć na fortepianie. 
Zagrałam pierwszy dźwięk, ale nic się nie odezwało. Zagrałam drugi 
dźwięk , tylko że tym razem głośniej, ale to też nic nie pomogło. W końcu 
zrezygnowałam z ćwiczenia, ale się nie poddałam. Nadal chciałam słyszeć 
muzykę, więc  zaczęłam śpiewać. Mój pierwszy dźwięk nie brzmiał za 
czysto, ponieważ usłyszałam tylko cichy wydech powietrza. Wszystkie 
pozostałe nutki brzmiały dokładnie tak samo. Wtedy zrozumiałam, że 
coś jest nie tak. Próbowałam kilkakrotnie jeszcze  śpiewać czy grać 
na instrumencie. Niestety, bez skutku. Załamana myślą ,że już nigdy 
nie usłyszę muzyki, weszłam  z powrotem do łóżka, włożyłam głowę 
pod poduszkę i ze łzami w oczach zasnęłam. Gdy znów się obudziłam, 
znalazłam się na piaszczystej plaży. Było tu błękitne morze, na którym 
pływały przeróżne ptaki. Poczułam ciepło promieni słońca. Niebo było 
bezchmurne. Po prostu raj na ziemi. Gdy siedziałam tak chwilę na 
ciepłym piasku, przypomniałam sobie, że nie wiem, gdzie właściwie 
jestem. Rozejrzałam się wkoło, ale nic prócz tego raju nie było widać. 
Pomyślałam, że gdzieś dalej może być jakieś miasteczko i nie zaszkodzi 
się tam przejść. Po chwili mozolnego marszu zobaczyłam w oddali jakiś 
cień. Postanowiłam sprawdzić, czy to nie jest na przykład jakiś dom, 
więc przyspieszyłam kroku. Cień stawał się coraz bardziej wyraźny, aż 
w końcu dojrzałam, że to faktycznie dom. Był drewniany, z balkonem i 
trzema oknami. Prowadził do niego dość wąski chodnik. Dom stał jednak 
trochę nad ziemią, więc zaczynał się od kilku drewnianych schodków. 
Stanęłam przy drzwiach i ostrożnie zapukałam. 

- Puk, puk, puk- nikt nie odpowiedział.
- Puk, puk, puk - znowu odpowiedziała cisza.
Puk, puk, puk....- Tym razem drzwi same się otworzyły. Ostrożnie 
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weszłam do środka. W środku nikogo nie było, ale gdy zapaliłam światło, 
zobaczyłam... Najpiękniejszy dom, jaki widziałam w życiu! Na środku 
stał piękny, duży, czarny fortepian, a na nim leżały nuty- jeszcze nie 
dokończone. Podłoga była z drewna, cała w złote nutki. Ściana była 
złota, a na niej wisiały przeróżne instrumenty. Natomiast jako lampa 
były tu małe skrzypce, które po zaświeceniu migotały cekinami. Ten 
dom zdecydowanie należał do jakiegoś bardzo utalentowanego muzyka. 
Szkoda tylko, że nie było go w domu, bo mogłabym go zapytać, 
dlaczego muzyka gdzieś znikła. I wtedy przypomniałam sobie bardzo 
ważną rzecz. Ja nie wiem, jak wrócić do domu! Okropnie spanikowałam. 
Chciałam wybiec  z tego domu i pognać przed siebie. Niestety, nie udało 
się. Gdy wybiegałam , poślizgnęłam się na schodku i spadłam na ziemię. 
Uderzyłam się tak mocno, że straciłam przytomność. Gdy się obudziłam, 
znowu byłam w łóżku-  tylko że tym razem na pustej i uschniętej łące. 
Już wcale nie chciałam z niego wychodzić . Miałam dość poszukiwania 
muzyki! – postanowiłam. Jednak wbrew mojej woli , zostałam zrzucona 
przez łóżko na ziemię. Nie mam pojęcia, dlaczego łóżko mnie zrzuciło, 
skoro jest rzeczą, ale gdy chciałam na nie wrócić... Jego już nie było. 
Nie miałam innego wyjścia. Musiałam iść przez tę uschniętą łąkę. 
Po pewnym czasie na łące zaczęły pojawiać się jakieś rośliny, które 
najwyraźniej gdzieś prowadziły. Postanowiłam za nimi iść. Na końcu tej 
ścieżki znajdowało się wielkie drzewo, za którym ktoś siedział. Byłam 
taka uradowana, że wreszcie kogoś spotykam, że bez zastanowienia 
przywitałam się.

- Dzień dobry, proszę pana. Czy ma pan chwilę czasu, bo chyba się 
zgubiłam?

-Witaj, drogie dziecko. Myślisz, że się zgubiłaś? A nie uważasz, 
ktoś  cię tu przyprowadził?

- Ja nie rozumiem, o czym pan mówi. Chyba potrwa to dłużej niż 
chwilkę, więc się przedstawię. Jestem Iza. A pan jak ma na imię?

-Miło mi cię poznać Izo. Ja jestem Fryderyk Chopin.
- Pan jest kompozytorem! Ale Fryderyk Chopin już dawno nie żyje, 

to jak pan tu...
- Drogie dziecko. Mną się nie przejmuj, raczej sobą.
- A to dlaczego?
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- Bo jesteś nieszczęśliwa. W twoim życiu czegoś brakuje, 
a przybyłaś  tu, żebym ci pomógł to odnaleźć.

- Ależ przybyłam tu przypadkiem. Budziłam się już trzy razy dzisiaj 
i to za każdym razem w innym miejscu.

- A gdzie się obudziłaś  po raz pierwszy?
- W swoim domu.
- A pamiętasz, co się tam stało? 
- Gdy się obudziłam, było potwornie cicho, później gdy chciałam 

poćwiczyć na instrumencie, on w ogóle nie grał, a na sam koniec, 
gdy chciałam pośpiewać, zamiast czystego dźwięku, usłyszałam swój 
oddech.

- To wszystko jasne.
- Ale co?
- Zgubiłaś w sobie muzykę! To ona cię tu przyprowadziła, bo nie 

chciała cię stracić!
- To co ja mam z tym zrobić?
- Zaraz się okaże. Teraz zagram ci dźwięk na fortepianie, a ty 

powiesz, co słyszysz.
- Na jakim fortepianie?
- O nie!  Jest coraz gorzej. No dobrze, zaczynamy... I co słyszałaś?
- Głuche naciśnięcie klawisza.
- A gdybyś spróbowała coś usłyszeć?
- Teraz słyszałam uderzenie młotkiem w strunę!
- To teraz wyobraź sobie ten dźwięk jaki chciałabyś usłyszeć. 

Zobacz go.
- Tak! To działa! Słyszę go! Widzę go! Graj dalej, proszę!- Nie 

mogłam powstrzymać swojej radości. Zaczęłam skakać dookoła. 
Wszędzie pojawiały się drzewa i rośliny. Zobaczyłam fortepian i inne 
instrumenty, o których nie miałam pojęcia. Byłam taka szczęśliwa, że 
znów słyszę muzykę i gdy już miałam podbiec do Fryderyka Chopina 
z podziękowaniami... obudziłam się. Byłam taka zdziwiona tym, co przed 
chwilą nastąpiło, że nie wiedziałam, co o tym myśleć. Jednak szybko 
podbiegłam do instrumentu i zagrałam swój utwór. Słyszałam go i to 
wyraźnie. Odetchnęłam z ulgą. Może to był sen? Albo jawa? Wiedziałam 
jedno. Jeśli chce się słyszeć muzykę tak piękną, jaka tylko istnieje, trzeba 
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ją usłyszeć w sobie. A potem trzeba ją uwolnić ze swojego wnętrza jak 
dżina z butelki. Bo muzyka to dźwięki duszy  zaklęte w instrumencie. 
Trzeba czarodziejskich palców, by je odczarować i uwolnić. A wtedy… 
Wtedy wszystko jest możliwe. 
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Maria Nowak

O człowieku, który szukał muzyki

- No… nie mogę… - westchnął Adam, spoglądając na swój 
sprawdzian z matematyki.- Znowu dwója… Kolejna porażka…

Był naprawdę smutny, bo nawet nie miał się komu wyżalić. Nie 
miał przyjaciół, ponieważ wszyscy uznawali go za dziwaka. A dlaczego? 
Dlatego, że był chory i jego życie wyglądało inaczej niż życie kolegów. 
Miał sparaliżowane nogi i nie mógł grać w piłkę czy szaleć podczas 
przerw na boisku. Dla nich wszystkich był inny. 

Adam jechał właśnie przez miasto na wózku, kiedy zobaczył chłopca 
wychodzącego z budynku z tabliczką „Szkoła Muzyczna I stopnia im. 
Fryderyka Chopina”. Miał na plecach pokaźny pokrowiec. Co może 
być w środku?- zastanawiał się Adam, ale uznał, że nie ma nastroju do 
rozmowy. Wrócił do domu. W końcu, po tygodniu mijania tego samego 
budynku, zatrzymał się przed nim dłużej i postanowił poczekać na  tego  
chłopca w tajemniczym „czymś” na plecach.

-Cześć…- zaczął nieśmiało- Co masz na plecach? I jak ty to robisz, 
że ze szkoły zawsze wychodzisz wesoły?

- Na plecach mam wiolonczelę.- Odparł z dumą chłopak.- A wesoły 
jestem, bo odnalazłem w życiu muzykę – dodał tajemniczo i zniknął w 
tłoku autobusu.

Adam zaczął się zastanawiać, co to znaczy „znaleźć w życiu 
muzykę”, ale rozmyślania przerwała mu dziewczyna z jego klasy, która 
musiała pojawić  się akurat w tym momencie, tuż za nim. 

-Z drogi!- krzyknęła i wrzuciła mu śnieg za kurtkę, śmiejąc się do 
rozpuku.

Adam przesunął się. Zrezygnowany wrócił do domu. Następnego 
dnia obudził się z kaszlem i temperaturą.

- Oj, ty mój biedaku…- powiedziała ciepło mama Adama. 
- Zostaniesz dzisiaj w domu. Wrócę koło piętnastej i wtedy pojedziemy 
do lekarza - Ucałowała go w czoło i wyszła.

Jako że bardzo mu się nudziło, postanowił odrobić lekcje na przyszły 
tydzień. Tu coś liczył, tu czytał o królach, gdy nagle przypomniało mu 
się o zadaniu z muzyki. Mieli napisać sprawozdanie z koncertu muzyki 
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filmowej, na którym byli z klasą. Pisał i pisał, aż nagle dostrzegł w kącie 
stos płyt. Podjechał do nich i wyciągnął jedną. Miała bardzo dziwną 
nazwę. Było na niej napisane „Fryderyk Chopin Ballada As-dur”. 
Ciekawa nazwa zaintrygowała Adama, więc postanowił jej przesłuchać. 
Włożył ją do odtwarzacza, położył się na kanapie i chwilę później, wpadł 
w objęcia Morfeusza. A może raczej Orfeusza… Tak, sam Orfeusz nie 
zagrałby piękniej… Sennie i muzycznie rozmarzony przeniósł się.. No 
właśnie…

- Co to jest?- Adam ściągnął z pleców sporą rzecz.- Czy to gitara? 
Wiolonczela? Nie wiem… -  stwierdził ze smutkiem. I co ja tu w ogóle 
robię?

-Szybciej, Adam, bo się spóźnisz na lekcje!- ktoś krzyknął za jego 
plecami.

- Maciek? To ty?
Maciek był jedynym przyjacielem Adama. Niestety los chciał, że 

musiał wyjechać do innego miasta.
- A kto? Dziwnie gadasz… Chodź już lepiej!
Adam przed wejściem do budynku zobaczył metalową tabliczkę. 

Ku jego zadowoleniu, napisane na niej było „Szkoła Muzyczna I st. im. 
Fryderyka Chopina”.

Weszli do środka. Niestety, pierwsze lekcje okazały się zwyczajne. 
Język polski, matematyka, historia… Czuł się jak zwykle w swojej 
szkole. Trochę nieobecny i znudzony.

-No to co, widzimy się po wiolonczeli? – krzyknął Maciek.
-Jakiej wiolonczeli? – odpowiedział Adam, jakby zapominając, 

gdzie się znajduje.
- Sala numer 21, głuptasie- odpowiedział krótko Maciek i zniknął 

wśród tłumu dzieciaków.
Adam znalazł w końcu salę numer 21. Wszedł. Nauczycielka 

przywitała go ciepło i zaprosiła do instrumentu. Adam muzykował 
w najlepsze, wczuwał się i zaczynał rozumieć, że jest we właściwym 
miejscu.

-Adam! Wstawaj, bo się spóźnimy! - To mama próbował go 
obudzić.
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Senny i nieco smutny zszedł z kanapy. To był tylko sen?- zapytał 
samego siebie…

- Już po 15.00. Musimy zdążyć do lekarza. Zbieraj się - ponaglała 
mama.

Kiedy wracali z mamą od lekarza nieważna była gorączka i kaszel. 
Musiał zadać mamie to pytanie, które było w tej chwili najważniejsze.

-Mamo… Czy mógłbym zmienić szkołę?
- Dlaczego? Co się stało? 
Mama była zdziwiona pytaniem.
- Na muzyczną. Proszę, przynajmniej chciałbym spróbować!
Kiedy wszystko mamie opowiedział, mama zrozumiała, że trzeba 

dać Adamowi szansę na spełnienie swojego marzenia.
I tak już od następnego semestru Adam wracał ze swojej nowej 

szkoły codziennie bardziej szczęśliwy. Odnalazł muzykę. Czuł, że 
potrafi się cieszyć. Był wolny. Bo muzyka to nie taki zwyczajny szkolny 
przedmiot. To, coś, co powoduje, że możemy przenieść się zupełnie 
gdzie indziej. Być w innym świecie, daleko od choroby, nieżyczliwych 
kolegów, dwój z matematyki czy z polskiego. W muzyce możemy robić 
wszystko, co tylko chcemy. Możemy odnaleźć siebie.
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Małgorzata Czachowska

***

MUZYKA Z LAT PIĘĆDZIESIĄTYCH

Czuję się lekka-
Jak piórko.
Tańczę w rytm muzyki
Z lat pięćdziesiątych.

Mam uśmiech na twarzy-
Bez powodu,
Tak po prostu.
Może schudłam?
To tłumaczy czemu taka lekka.

Może już wiosna?
To tłumaczy czemu taka rada.

Może zakochana?
Nie... na pewno nie.

A może tak po prostu świat jest piękny.
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Julia Byrska

„Powiedz takt”

Codziennie słyszę,

Jak wiele dźwięków 
Dotyka mnie z tylu stron.
Czasem subtelnie,
Gdy mówi szeptem
Lub mocniej, gdy ma pewny ton. 
Słyszę akordy,
Gdy mówi do mnie 
Lub rzuca na mnie wzrok.
Wtedy melodia 
Ta najpiękniejsza
Nie puszcza mnie na krok.
Lecz też się zdarzy,
Że dysonansów
Szereg we mnie zapłonie,
Kiedy usłyszę 
Jak idzie z inną
I do niej mówi symfonię.
I wciąż mnie będą 
Męczyć przez niego 
Te dwie odmienne melodie:
Jedna uszyta 
Z żalu i złości
A druga - ta w jego mowie.
Jedna spróbuje
Zasmucić mollem,
Druga pocieszy durem.
To spowoduje,
Że pomyślę chłodno- 
Albo ciepło i czule
Może spróbuję 
Pozostać w ciszy
I o melodiach zapomnieć...
Ale to na nic, 
Bo powracają
Gdy powie cokolwiek do mnie... 
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Patrycja Marzec

Wiosennymi wieczorami

Wiosennymi wieczorami,
gdy doskwiera mi samotność
lubię  patrzeć w twarz księżyca,
przez otwarte, ciemne okno.

Wtedy też, gdy przez przypadek
słyszę obcych ludzi dialog
nie chcę znać ich słów istoty,
ich zwierzenia, kłótnie, spory
drugorzędną rolę grają
przyćmiewane przez melodię
ich codziennej, zwykłej mowy

Gdy zaś wieczór w noc się zmienia 
zamykam okno i na palcach 
jak najciszej tylko mogę 
samotnego tańczę walca.

Przed snem jeszcze zwykłam słuchać 
domowej symfonii życia-
zupełnie innej, niż tej zza dnia:
donośnych głosów już w niej nie słychać,
jest tylko ona, noc i ja
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Katarzyna Niewęgłowska 

Nocne granie

Gdy noc nadchodzi, gwiazdy na niebie migoczą,
Otwieram okno i słucham, kiedy nuty mnie otoczą.
Gdzieś w dali wiatr melodie gra, na flecie niesie,
Ku wzgórzom i lasom…
By każdy mógł usłyszeć muzykę mrocznej nocy,
Tak cichą i spokojną jakby pełną mocy.
Ona, gdzieś na szczycie,  połączy w jedną całość,
Nuty płynące ze świata  stron czterech.
Tak jak w  pieśni jednością się stają,
Niech cały świat zbratają…
By niosła ta melodia wśród ludzi krajów wielu,
Braterstwo w tym świata  podzielonym  tunelu.

A gdy gwiazdy zadzwonią jak małe dzwoneczki,
Muzyka ucichnie, wiatr poruszy w oknie firaneczki.
To będzie ostatni akord muzycznej  podróży,
Co wszystkich do snu  złoży…
Później  zniknie, by każdy mógł  następnej nocy,
posłuchać i podziwiać muzykę pełną mocy!
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Aleksandra Scharner

Brevis wiatru

Nutos - półnutowy wiatr, 
co zwiał wieńce z głów miliona 
skwar warsztatu Hefajstona 
przyniósł spieszno w salsy takt

Drga powietrze, niby tknięta 
liry Apollina struna 
Och, Nutosie, zleguj u nas 
chłód subito świat opętał!

Nutos - chociaż w dziele presto, 
nad decyzją myśli długo 
Dłonią kręci jedną, drugą 
Postanawia tak maestro:

A niech będzie, tu spauzuję, 
jednak wpierw do Fermatei 
(cnej Želusa kozy) kniei 
z wyżem się przetransponuję

Cóż powiedzieć - mylił Nutos 
klucze ptaków, kozę z kodą 
też pomylił; wtem nad wodą 
wartką w dole ujrzał - mostus

A na mostku obiecaną 
małą, białą Fermateę 
Nutos, mknąc do niej eterem, 
słyszy głos poszukiwanej:

Ach, litooości, upał srooogi! 
Nutos, draaaniu! Chłód mi miiiły 
dzisiaj; z caaałej proszę siiiły, 
Bemolaaasza sproś w me progi!

W konsonancji repetuje
Nutos słowa Fermatei
Znów diafoni plany wzięli
Lecz długo nie dyskutuje

I simile bóg nasz szuka, 
wiatr półtonny przez świat goni 
bezskutecznie; a więc stoi, 
rymu też znaleźć nie może

Gdy zatraca się w rozpaczy, 
za plecami ktoś się skrada 
Obce dźwięki wypowiada
misterioso; Nutos patrzy
 
Patrzy - uwierzyć nie może: 
gdzież on trafił, do kadencji?! 
Czy nektaru wypił więcej, 
czy też sny na jawie tworzy?

Raptem padać czymś zaczyna,
także kapodaster nowy 
wkłada - przeciwkrzyżykowy 
I, łada, nie ma, jak w domu!

Wrócił Notus do Bemoli, 
boskiego dzieciństwa skali 
Gdzieś tam ludzie nań czekają 
Gdzieś tam Bemolasz swawoli

Notus sprawę jasno stawia:
Fermatea, Fine końców, 
zaraz pomarzy o słońcu, 
zmienną będąc; ją zostawi
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Za to ludzie tam, na dole 
bardziej jego potrzebują 
Tylko... gdzie to się znajdują?
W prawą to, czy w lewą stronę?

Wraz poczyna świat wibrować
Nutos swą przygodność traci 
i z koszmaru, wśród swych braci
budzi się (Gamie dziękować!)

Spokój aż nadto zwodniczy 
Deol rzuca spojrzeń parę 
na Nutosa z zatroskaniem: 
- Cóż, braciszku? Nutos milczy

Wtem Bemolasz się pojawia; 
Nutos patrzy nań złowrogo 
Jak nie tupnie Forte nogą!
- Bracie, co przez Cię przemawia?!

Nutos w furii - długo mówić
Wreszcie jednak, w konsonansie,
dojść do głosu daje szansę
rozsądkowi; gniew swój stłumił

Spór zakończył z Bemolaszem 
snu on nie był winien przecie: 
- Więc? Czegóż to wiedzieć chcecie?
Koszmar - zbędne scherza wasze 

wprost z głębin podświadomości!
Akoladą twór objęty 
lęków, stęków, wiązań krętych,
obcych krain potworności... !

I bez Fine tak by prawił 
Nutos, w wielkim uniesieniu, 
gdyby w stanie zapomnienia 
dłużej trochę nie zabawił

- Ha, pomyślcie, ile w skali 
wypadków pięcioliniowych 
by się działo, gdyby wszyscy 
tak jak Nutos pamiętali!

Cóż, po kilku dniach legata 
Nutos wrócił, nastrojony 
dość przygodnie w swoje strony 
w harmonicznych, zdobnych szatach

Kim jest Nutos? Wiatrem dźwięku
(wdzięku również, acz czasami
przestrzeń wypełnia pauzami 
bądź, podobnie wdzięcznym, brzdękiem)

Także jeśli któraś nuta 
zabrzmieć nie chce, a fermata 
to wydłuża się, to skraca, 
winny temu Wiatr Półnutny

Ten zapominalski sprawca 
wszystkich zgrzytów i pomyłek, 
który, gdy utworu schyłek, 
z tropu zbije nawet znawcę

Może kiedyś Notos parny 
szepnie Nutosowi w pędzie:
zwiewaj, usiądź w pierwszym rzędzie, 
los muzyka iście marny? 

Może w sali się pojawi
wtedy, gdy będzie potrzeba?
Spadnie, niby metrum z nieba 
i krzyżykom czoła stawi?

Pikardyjską tercją gromko się zaśmieje 
i znów do Bemoli Nutosa powieje

Kto wie?
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Klaudia Cupioł

„Ostatnia Melodia”

– Witam wszystkich na cotygodniowym „Tanecznym Karaoke” - lu-
dzie zaczęli klaskać i wiwatować, kurczowo trzymając swoje numerki.

To zabawne. Teraz się cieszą, ale kiedy zostają wybrani, nagle ich za-
pał mija i stają się nieśmiali, drży im głos, ręce potrafią pocić się tak, że 
widać jak z nich kapie, no i potrafią strasznie fałszować. Mimi również 
trzymała numerek, choć odkąd tu zaczęła przychodzić, a stało się to pół 
roku temu, nie została wylosowana. Wprawdzie, nie miała złudzeń, że 
jej dobra passa jeszcze długo potrwa, bo za każdym razem razem, gdy 
prowadzący losował karteczkę, odszukiwał ją wzrokiem i puszczał oko, 
z nadzieją, że to jej numerek. Biorąc pod uwagę, że dalej zamierzała tu 
przychodzić, w końcu musiało mu się udać.

Mężczyzna był w średnim wieku, miał krótkie, czarne włosy przypo-
minające z daleka igły. Zawsze miał na sobie kolorowy garnitur – tym 
razem czerwony oraz srebrne lakierki. Każda marynarka z ledwo utrzy-
mywała się zapięta na jego zbyt wielkim brzuchu, ale nadawało mu to 
wygląd dobrotliwego wujka, który nagle przyjeżdżał i opowiadał dzie-
ciom o swoich przygodach.

– Dzisiejszym duetem będzie numerek szesnaście oraz – zrobił 
dramatyczną pauzę, podczas której wstał wysoki chłopak, w koszuli 
w gwiazdki, czarnych spodniach i na wszystkie strony stojących wło-
sach. Siedział sam przy stoliku, ale ze zdeterminowaną miną szedł w 
kierunku sceny. - Numerek trzydzieści trzy.

Nikt nie wstał, za to wszyscy spoglądali na swoje numerki i z rezyg-
nacją kręcili głowami. Mimi na wszelki wypadek też sprawdziła swój 
numerek i zamarła. To był jej numerek. Siedziała tu od pół roku i dopiero 
teraz ją wylosowano. Na dodatek w duecie. Super. Wstała i ruszyła na 
scenę.

– A zaśpiewają i zatańczą do piosenki „Dust till dawn” - prowadzący 
zszedł, a światła zostały przyciemnione.

Na szczęście obydwoje znali tekst, w przeciwnym wypadku musie-
liby wymyślać. Na tym polegało „Taneczne Karaoke”. Jeśli znasz tekst, 
to nie problemu, ale jeśli nie, to musisz wymyślać, a na dodatek tańczyć. 
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Nie można się wycofać.
Zaczęła się piosenka, więc zaczęli śpiewać. Jego głos, ciepły i kojący 

oraz jej, trochę nosowy idealnie pasowali do tej piosenki. Jakby samo 
przeznaczenie chciało, aby razem  śpiewali. Początkowa nieśmiałość 
ustąpiła miejsca ciekawości. Przestali tańczyć solo, ich ruchy były coraz 
bardziej zgrane. W tym momencie piosenka się skończyła, ale nie dla 
nich. Oni dalej tańczyli i śpiewali, wymyślając własne słowa. W koń-
cu, gdy opowiedzieli o swoich uczuciach i rozterkach, zakończyli taniec 
w swoich ramionach. Wpatrzeni w siebie, jakby nic poza nimi nie istnia-
ło. I nagle, czar prysł. Rzeczywistość przebiła się przez zasłonę utkaną 
z uczuć.

Mimi gwałtownie odskoczyła, rozejrzała się i uciekła w ciemną noc. 
Nigdy taka nie była, więc dlaczego ten chłopak robił na niej takie wraże-
nie. Nie lubiła mówić o uczuciach, a co dopiero o nich śpiewać. Biegła 
przez ulicę, nie zważając na deszcz, który padał, ani na piątkę mężczyzn, 
którzy szybkim krokiem podążali za nią. Zauważył ich tylko chłopak, 
który po chwilowym szoku, wybiegł z baru, w poszukiwaniu swojej 
muzy. Nie widząc lepszych możliwości, ruszył za podejrzaną grupką, 
która właśnie znikała za rogiem.

W tym czasie Mimi dobiegła na most. To była duża, czerwona kon-
strukcja, długości pół kilometra. Chodnik był dość szeroki, ale w ogóle 
nieodgrodzony od drogi. Dziewczyna złapała się balustrady i zaczęła 
głęboko oddychać. Była na siebie wściekła. Co ona sobie wyobrażała? 
Powinna pójść i go przeprosić. Ale było za późno.

Kiedy się odwróciła, zobaczyła stojących mężczyzn. Nie było widać 
ich twarzy, tylko oczy błyszczały im w blasku księżyca.

– No mała, narobiłaś nam kłopotu. Już myślałem, że cię nie dogoni-
my – nie miała pojęcia, który mówił, ale wszyscy zaczęli rechotać. - No 
to co, maleńka, może się zabawimy.

Zaczęli się zbliżać, a Mimi podchodziła coraz bliżej barierki.
–  Zostawcie ją!!! - w ich stronę biegł chłopak z baru. Z całym impe-

tem wpadł na dwóch facetów.
 Zaczęli się bić, aż w pewnym momencie jeden z nich popchnął chło-

paka na balustradę z taką siłą, że ten stracił równowagę i przeleciał przez 
nią. W ostatniej chwili, dziewczyna złapała go za nogę, ale przechyliła 
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się za bardzo i spadli razem w ciemność nocy. Kiedy z całym impetem 
uderzyli w tafle wody, zrobiło się przeraźliwie ciemno i lodowato.

Mimi brakło tchu. Coś otarło się o jej plecy. Odwróciła się i zoba-
czyła swojego wybawiciela. Jej serce na jego widok zaczęło mocniej 
bić. Ostatkiem sił zmusili się, by złapać i przyciągnąć do siebie. Czuła, 
że nie dadzą rady się ocalić. Ich oczy powoli się zamykały, ale zamiast 
zobaczyć pod powiekami ciemność, zobaczyli siebie, znowu tańczących 
i śpiewających w barze. Objęli się mocniej. Nie czuli zimna, nie widzieli 
i nie słyszeli nic, oprócz ich piosenki. Ta melodia, te słowa wypełniały 
ich, otaczały, aż stały się nimi.

Piosenka dobiegła końca. Ludzie i bar zniknęli, a na ich miejscu poja-
wił się tunel, z którego wypływało światło. Już nie musieli być tak cias-
no otuleni sobą. Poluzowali uścisk, nie dlatego, że nie czuli, ale właś-
nie dlatego, że czuli się tak mocno związani. Uśmiechnęli się do siebie 
i trzymając za ręce, ruszyli w tamtą stronę. W stronę wolności i miłości.
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    „Prawda jest dla mędrca, 
    Piękno dla wrażliwego serca.
    Rzeczy piękne są trudne.”  
       Platon

Julia Schneider

„Sercem poznane”

Ukryła twarz w dłoniach.
To już tak długo trwa… Smutek. Nie! Rozpacz, której nic nie zdoła 

ugasić! Nic nie cieszy. Ulubiona książka, spacer, muzyka pop, która do 
tej pory była „lekiem na całe zło”.

Obiecywał, że to na zawsze, że kocha, że nigdy nie zostawi!
Życie jest takie podłe!
Zwariowana wychowawczyni, ukochana polonistka, wpadła do klasy 

jak burza.
- Mam dla was świetne wieści! – oznajmiła. – Powitajcie serdecznie 

nową koleżankę!
- Jestem Natalia, przeprowadziliśmy się i tak do was trafiłam – zaczę-

ła monolog „nowa”.
Anka zmarszczyła brwi. Nie miała ochoty tego słuchać. Wszystko ją 

nudziło. Nic nie sprawiało radości. Czy ten stan będzie trwał wiecznie? 
Wróciły wspomnienia starych, dobrych czasów. Dobrych? Żart!

- Anka, czy ty w ogóle mnie słuchasz? – zagaiła życzliwie wycho-
wawczyni. - Pora wrócić na ziemię! Ziemia do Anki!

Przerwa. Czas na oddech i chwilę dla siebie…Anka marzyła tylko 
o tym, by GO nie spotkać i nie narazić się na kolejne upokorzenia. 
Wpadła do szatni – tu mogła liczyć na odrobinę spokoju. Nagle… usły-
szała jakieś dźwięki. Nostalgiczne, pełne zadumy, ale jednocześnie żywe 
i silne… To było jak wstrząs! Uchyliła drzwi sąsiedniej sali i zamarła 
z wrażenia – to „nowa” grała na fortepianie! Miała zamknięte oczy, ale 
jej ciało wibrowało, oddawało każdy ton. Dopiero teraz Anka zauważy-
ła, że dziewczyna porusza się o kulach.
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„Nowa” dostrzegła Ankę. Nie przestawała jednak grać. Widać, że 
sprawiało jej to ogromną przyjemność i radość. Nic poza tym się nie 
liczyło.

Anka jeszcze chwilę przysłuchiwała się tajemniczym dźwiękom, ale 
nie miała odwagi podjąć rozmowy. Nie pamiętała nawet imienia „no-
wej”.

- Natalia. Mam na imię Natalia – powiedziała uśmiechnięta pianist-
ka.

- Czytasz w moich myślach – odparła Anka. - Wiesz…
- Nie musisz się tłumaczyć. Przecież dopiero się poznajemy – konty-

nuowała nieznajoma.
Nagle Ankę ogarnął znajomy smutek…W milczeniu opuściła salę.
Kolejne dni mijały intensywnie – sprawdziany, kartkówki, zadania. 

Nawet dobrze – Anka nie miała zbyt dużo czasu na myślenie. Od czasu 
do czasu po głowie chodziła jej melodia, którą usłyszała wtedy, w sali 
obok szatni. Te nuty miały w sobie coś z poezji, z kolorowych skrzydeł 
motyla, z wolności, której jej ostatnio brakowało. Czy będzie ciąg dal-
szy?

Szatnia. Czarne myśli. Nie ma już miłości. Tylko co pozostało?
- Mam pomysł. Widzę, że Cię coś trapi – jak spod ziemi pojawiła się 

Natalia.
Jak ona to robi? Niepełnosprawna? Tak szybko się porusza? I poja-

wia się tam, gdzie jest potrzebna – pomyślała zaskoczona Anka.
- Wiesz, porywam Cię dzisiaj w tajemnicze miejsce. Gwarantuję, że 

zapomnisz o całym świecie! – powiedziała nowa kumpelka.
- Ale ja przecież… - zaprotestowała nieśmiało Anka. - Ja…
Nim dokończyła zdanie, Natalia wcisnęła jej w rękę zaproszenie. 

„Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia zaprasza…” - zaczęła czytać 
zdumiona Anka. Rozum mówił – „nie idź tam”. Intuicja i serce – „ko-
niecznie musisz tam dotrzeć”! To może być początek czegoś nowego…

Dwa dni później, wieczorem Anka spoglądała jak zaczarowana na 
wnętrze pięknej, koncertowej sali… Czuła się trochę nieswojo, ale wtedy 
dostrzegła Natalię. Wyglądała promiennie, tak jakoś inaczej niż zwykle.

- To był „Walc a-moll” Fryderyka Chopina. Wtedy - w sali obok szat-
ni. Piękny prawda? Dziś posłuchasz innych dzieł i zobaczysz, jak wspa-
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niale może brzmieć muzyka poważna. Ile może dodać sił w trudnych 
chwilach – Natalia spojrzała znacząco na swoje nogi. - Coś wiem na ten 
temat, ale to zupełnie inna historia – uśmiechnęła się tajemniczo nowa 
znajoma.

- Natalia – tylko pamiętaj o przewrotach szesnastkowych! Trudne, 
ale możliwe DLA CIEBIE do wykonania! – zawołała z oddali wysoka 
brunetka.

Przebiegi szesnastkowe? Anka poczuła, że chyba to wszystko dla niej 
będzie niełatwe... Ale poczuła też  dumę i sympatię do nowej znajomej, 
która ze zrozumieniem wysłuchała słów nauczycielki.

Rzeczywistość okazała się „nie do pojęcia rozumem”. Cały kon-
cert Anka czuła się jak w innym świecie. Zaczarowanym. Kosmicz-
nym. Poczuła się wolna od problemów. Rytmy, tony, dźwięki, peł-
ne niespotykanych kolorów wprowadzały ją w świat, o którym nie 
miała pojęcia, że istnieje…Poczuła siłę. Energię do życia. Do walki 
z przeciwnościami losu. Tak lubiła pisać wiersze – sylaby układały się 
w wyrazy, a dźwięki w poetykę barw. W programie odkryła następujące 
utwory: „Totentanz”  Ferenca Liszta, ,,Dance of  Knights” Sergieja Pro-
kofieva „Wiosnę” Antoniego Vivaldiego czy ,,Caprice no. 24” Niccolo 
Paganiniego.

Zamknęła oczy. Odpłynęła. Czas stanął w miejscu. Chwilo trwaj…
Wcześniej uważała, że świat się skończył. Ze nic jej już nie ucieszy. 

Ze straciła miłość. A  może to była „nie - miłość”? Może nic nie straci-
ła, ale dużo zyskała? Przyjaciela? Poznanego sercem? Nową, kosmiczną 
wręcz muzyczną poetykę dźwięków?

„Gdy Bóg drzwi zamyka, to otwiera okno” – brzęczały Ance w gło-
wie słowa z wiersza księdza Jana Twardowskiego. Tylko trzeba to okno 
dostrzec, otworzyć się na nie.

- To trudne, ale możliwe - powtórzyła w myślach słowa zasłyszane 
od nauczycielki.

Natalia przyglądała się zamyślonej Ance bez cienia zdziwienia.
Przyjaźń. Muzyka. Miłość. Intuicja, której warto posłuchać… Mają 

tak dużo wymiarów. Barw i kolorów. Warto ich szukać.
Czy już je znalazłeś/znalazłaś?
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Aneta Bator

Od kumkania do Czajkowskiego

Przychodziła tam na co dzień, to było jej ulubione miejsce. Mogła 
się tam wyciszyć, uspokoić i zebrać myśli. To było naprawdę cudow-
ne jeziorko leżące na polanie pokrytej trawą i kwiatami. Otoczone było 
niewielkimi pagórkami. W jeziorku zawsze pływały ryby, a na polanie 
często udawało się zobaczyć zające. 

Jednak tym razem było inaczej, gdzieś niedaleko pojawił się intruz. 
Był strasznie głośny, lecz dziewczyna postanowiła go ignorować. Dziś 
musiała wymyślić, co powiedzieć mamie przy oddawaniu dzienniczka. 
Nie radziła sobie ostatnio najlepiej w szkole, ale nie chciała się nikomu do 
tego przyznać. Gdy się nad tym zastanawiała, dźwięk zaczął się nasilać. 
Już nie dało się go nie słyszeć, więc zrezygnowana położyła się na trawie 
i wsłuchała się w melodię, była piękna. Dziewczynka czuła się lekko 
i miło. Jednak po krótkim czasie melodia ucichła. Dlatego wstała i zaczę-
ła szukać czegoś w plecaku, w końcu znalazła – był to mały komputer. 
Dostała go od babci i zawsze miała go ze sobą. Próbowała odnaleźć tę 
wspaniałą melodię, niestety szybko zrobiło się ciemno i musiała wracać 
do domu.

Starała się jak najciszej otworzyć drzwi, żeby nikt jej nie zauważył. 
Udało się jej, weszła i szybko przemknęła do swojego pokoju. Nie był 
duży, ale jej wystarczał. Wzięła słuchawki, podpięła je do swojego kom-
putera i siadła na łóżku. Już wcześniej zastanawiała się, co zrobić naj-
pierw, czy odrobić lekcje, czy poszukać tej muzyki. Postanowiła, że przez 
chwilę poszuka muzyki, a jak nie znajdzie to siądzie do lekcji. Niestety, 
nie mogła znaleźć melodii, więc zajęła się odrabianiem lekcji. Mimo tego 
nie wyjęła z uszu słuchawek i wciąż odtwarzała losowo wybrane utwo-
ry. Po chwili usłyszała znajome dźwięki. Szybko spojrzała na komputer 
i odkryła, że słucha „Jeziora łabędziego” Czajkowskiego. Przy dalszym 
odrabianiu lekcji wciąż słuchała muzyki tego kompozytora. Wyjątkowo 
szybko skończyła pracę i mogła dużo wcześniej niż zazwyczaj położyć 
się spać. Mama, jak zawsze wieczorem weszła do pokoju, ale światło 
było już zgaszone, więc pomyślała, że córeczka już śpi. Następnego 
dnia po lekcjach dziewczynka ponownie poszła nad jezioro. Tym razem 
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z niecierpliwością czekała na znajomą melodię, leżąc na trawie i patrząc 
w chmury. Jednak panowała cisza, wyjęła więc z plecaka swój komputer 
i na nim odtworzyła sobie harmonijne, baśniowe akordy Czajkowskiego. 
Było jeszcze wcześnie i nie chciało jej się wracać do domu, ale zamiast 
odpoczywać nad swoim jeziorkiem, tego dnia wyjęła zeszyty i zaczęła 
odrabiać lekcje.

Od tej pory, odrabiając lekcje, dziewczynka zawsze słuchała muzy-
ki klasycznej, utworów Czajkowskiego, Chopina, Liszta. Jej stopnie się 
poprawiły, a ona pokochała muzykę tak bardzo, że zaczęła się uczyć gry 
na fortepianie. Odkryła, że muzyka klasyczna pozwala jej się wyciszyć 
i bardziej skupić. 

Być może tak będzie także i z Tobą?



69

Wiktoria Kłapot

Pokonać stres

Kolejny dzień w szarym biurowcu. Za biurkami, jak co dzień, 
siedzą zgarbieni ludzie, klikając coś na klawiaturach komputerów. 
W tak zwanym „biurze szefa” czeka gorąca kawa, stojąca wśród sto-
sów kartek. Z ogromnego okna można zobaczyć kolejny zmęczony po-
ranek w mieście – zakorkowane ulice, ludzi czekających na przystanku 
i zakurzone okna bloków.

Po wypiciu kawy Robert, jak każdego dnia, zażył tabletkę na ból gło-
wy, a następnie usiadł do stosu papierów i zaczął czytać listy - umowy 
od firm chętnych do współpracy z nim. Po przeczytaniu kartek, zajrzał 
do skrzynki mailowej i pierwsze co rzuciło mu się w oczy to: „Odebrane: 
56”. Westchnął i spojrzał przez okno, ale nie znalazł za nim powodu do 
uśmiechu, którego szukał, tylko smog, przez którego zasłonę próbowa-
ło przebić się słońce. Nagle zadzwonił telefon. Szef niechętnie nacisnął 
zielony przycisk ze słuchawką.

Kończąc rozmowę udawał spokojnego, ale w rzeczywistości był bar-
dzo zdenerwowany, miał ochotę rzucić aparatem. Okazało się, że fir-
ma, z którą mieli stałą umowę, niespodziewanie zbankrutowała. Mocno 
wzburzony wyszedł z biura, trzaskając drzwiami i udał się na obiad do 
restauracji. Po posiłku postanowił zadzwonić do swojego zastępcy.

- Hej, Robert z tej strony. Mam do ciebie prośbę.
- Słucham.
- Mam już dość tego stresu. Potrzebuję wakacji. Zajmij się firmą jak 

będę na urlopie.
- Nie ma sprawy. Odpoczynek należy się każdemu.
- Wielkie dzięki. To na razie.
Biznesmen odetchnął i wrócił do biura po swoje rzeczy.
Robert czekał na lotnisku i zastanawiał się, co właściwie będzie ro-

bił w Hiszpanii? Od bardzo dawna nie miał wolnego czasu, dlatego nie 
potrafił już nawet odpoczywać. Jego rozmyślanie przerwał komunikat 
oznajmujący, że powinien udać się do samolotu. Podróż była męczą-
ca, dlatego po przyjeździe do hotelu, zameldował się, wszedł do pokoju 
i padł na łóżko.
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Każdego dnia zwiedzał miasto i poznawał lokalne potrawy. Kilka 
razy dziennie mijał bary, z których dochodziła radosna muzyka, ale nie 
zatrzymywał się, by wejść. Pewnego razu nie wytrzymał i z ciekawo-
ści zajrzał do środka. Zobaczył uśmiechniętych ludzi, na scenie pięk-
na kobieta tańczyła flamenco przy akompaniamencie gitary. Nie miał 
ochoty wychodzić. Nagle tancerka wyciągnęła go do tańca. Na począt-
ku był skrępowany, ale z każdym krokiem czuł się coraz swobodniej 
i w końcu zapomniał o całym świecie. Mimo, iż nie znał kroków, taniec 
nim zawładnął.  Podobało mu się takie życie - brak zmartwień i radość 
z każdego dnia.

Tydzień wakacji minął niezwykle szybko i trzeba było wracać. Ro-
bert cały czas jednak myślał o tym pobycie. Nie było dla niego ważne 
zwiedzanie zabytków lub poznawanie kuchni. W jego pamięci zachował 
się widok zachodzącego nad morzem słońca i cudowne melodie grane 
przez ulicznych muzyków. Wcześniej uważał muzykę za coś zbędne-
go, nieistotnego, lecz teraz zrozumiał, że jest to coś niesamowitego. Coś 
niezwykle spokojnego i wyciszającego. Zauważył też, że gdy słuchał 
muzyki niczym się nie martwiąc, czuł błogie wyciszenie. Zrozumiał, że 
musi pozbyć się stresu ze swojego życia, a muzyka powinna być obecna 
w jego życiu! A może kiedyś on sam nauczy się ją tworzyć?

Na tym właśnie polega magia muzyki, na dawaniu ludziom satysfak-
cji z życia, duchowego szczęścia i wewnętrznej harmonii. 
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Filip Botor

„Winyl”

Cześć, jestem Andrew. Mam 19 lat, mieszkam w Nowym Jorku 
i moja pasja jest dosyć niecodzienna. Otóż, uwielbiam słuchać muzyki 
płynącej z płyt winylowych. Gdy miałem 10 lat, odkryłem na strychu 
stary gramofon mojego taty i zostałem oczarowany. Od tamtego czasu 
moim ulubionym weekendowym zajęciem stało się buszowanie w jego 
zbiorach i odkrywanie nowych brzmień. Muzyka stała się nieodłączną 
częścią mojego życia. Z tego powodu nie mam zbyt wielu przyjaciół 
— większość nowych znajomych odpada po usłyszeniu pierwszego wy-
kładu na temat przewagi Coltrane’a nad Davisem. Miałem jednak okazję 
zaznać prawdziwej przyjaźni, o której jest ta historia.

Miałem wtedy 16 lat. Był deszczowy, jesienny dzień. Po drodze ze 
szkoły zaszyłem się w moim ulubionym sklepiku z „winylami”, który 
jest moją stałą bazą wypadową. Jest to naprawdę niesamowite miejsce. 
Spokojny jazz puszczony w tle potęguje przytulny klimat. W każdym 
razie, wszedłem do sklepu i podszedłem do półki z muzyką folkową. Ten 
gatunek z łagodnym wokalem i akustyczną gitarą pasował jak ulał do 
ponurego klimatu, który roztaczał się wtedy za oknem. Przewertowałem 
powoli wszystkie płyty leżące w pudłach i znalazłem album, którego nie 
umiałem zdobyć w żadnym komisie od dłuższego. czasu.

-O, „Pink Moon”! - usłyszałem za plecami. - Uwielbiam to, chociaż 
chyba wolę inne nagrania Nicka Drake’ a.

Odwróciłem się i zobaczyłem chłopaka w moim wieku, może trochę 
starszego. Był wyższy ode mnie, miał czarne włosy i charakterystycz-
ne odstające uszy. Na jego twarzy malował się przyjacielski uśmiech. 
Po krótkiej rozmowie na tematy okołomuzyczne dowiedziałem się, że 
nazywał się Bill, mieszkał całkiem niedaleko mnie i też był pasjonatem 
czarnych płyt. Stwierdziłem, że mamy nawet podobny gust.

Po kilku przypadkowych spotkaniach w sklepie zaprzyjaźniliśmy się. 
Okazało się, że Bill jest bardzo interesującym i otwartym człowiekiem, 
tych cech mu zazdrościłem. Zaczęliśmy razem jeździć na różne koncer-
ty, o których potem rozmawialiśmy godzinami. Dobrze się dogadywa-
liśmy nie tylko podczas rozmów o muzyce, co nie zdarzało się często 
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w moich kontaktach z ludźmi. Było to wspaniałe, w końcu miałem ró-
wieśnika, któremu mogłem się zwierzyć, z którym nawzajem się wspie-
raliśmy. Nasza przyjaźń ciągle rozwijała się, a po krótkim czasie stali-
śmy się prawie jak bracia.
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Agata Kempa 

Ulubiona piosenka

Bicie serca
Gwar tłumu otwierający warstwę melodyczną
Rozpoczynasz introdukcję utworu którego nie mogę się wyzbyć
Głos twój przedziera się przez takty chwil rozkoszy i zapomnienia
Wokal dla mnie tak znaczący
Zwrotka niczym stan ukojenia
Niegdyś inna lecz zawsze tak błoga
Rytmiczny dotyk dłoni wplątany w słowa wiatru
Śpiewasz i rozwijasz akordy bliskości gdy ja zniewolona
Czuję i słyszę lecz słowa nie wypowiem
Ekspresją gestów
Momentem ekstazy
Manipulujesz czas wiedząc że należy do nas Więzami miłości oplatasz 
me wargi
Muzą nostalgii dostrajasz instrumenty
A zwiększając głośność w świadomości powtarzanego refrenu
Żałuję jedynie popularności Twej piosenki
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Antonina Brzezinka 

Uciążliwa melodia

Słyszałam wczoraj piosenkę, 
Nie podobała mi się.
Chciałam usunąć ją z pamięci.
Włączyłam inną — lepszą.
Znowu słyszałam tamtą — przez przypadek.
Okropny rym, Złe dobrane słowa, Przekaz jest zły.
Puściłam od nowa.
Co to za teledysk?!
Prymitywna mowa.
Włączyłam ją jeszcze raz.
Żeby skrytykować.
Tutaj traci sens.
Tam brzmi dość trywialnie.
W sumie całkiem niezłe
Nie! Jednak fatalne, banalne.
Czy może jednak... całkiem fajne?
Nie chciałam już jej słuchać więc...
Podgłośniłam.
Nie taka zła melodia, Ciekawa zwrotka.
 Znowu od początku. Ona jest cudowna.
Mówi o cierpieniu,
Przy tym jest pogodna.
I tak z tą melodią zostałam do rana.
Włączyłam ją po raz kolejny.
Potem kolejny, potem kolejny, potem kolejny...
Słyszałam wczoraj piosenkę.
I spodobała mi się.
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Karolina Lubańska 

„Zapomniałam słuchawek”

Czuję zmęczenie 
palce pulsują mi pod wpływem ciepła 
ludzie mówią 
O czym właściwie?
Słyszę tylko jak ich ton 
obniża się 
zwalniają 
Niezręczna cisza
Potrzebuję tego momentu
Otacza mnie najpiękniejsza melodia 

Chyba już ich nie potrzebuję...
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Samuel Kawczak

Deszczowy taniec

Dwie krople ukradkiem z szyby ściekają
Tanecznym poślizgiem swing swój zaczynając  
W bicie stuków, burzy huków
Nuta za nutą wybija godzinę
Gdy każda kropelka z owej szyby spłynie ……
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Julia Spandel

Słuchacz

I znowu odpływam.
Fala przeróżnych dźwięków przedziera się przez moje ciało, unosząc 

je coraz wyżej i wyżej. Muzyka wypełnia mój umysł i sprawia, że nie 
jestem w stanie myśleć o niczym innym, niż melodia płynąca ze sceny. 
Przez przymrużone oczy widzę postaci, kołyszące się to lekko, to inten-
sywnie, w zależności od tempa. Podnoszę powieki i skupiam wzrok na 
palcach pianisty, które wirują wśród klawiszy. Jego gra jest przepełniona 
pasją, wdziera się do mojej duszy i rozdziera ją na kawałki, które podry-
gują w rytm muzyki. Po chwili przenoszę wzrok na skrzypaczkę, której 
dłoń lekko przesuwa się po strunach, delikatnie ją dotykając, jakby mia-
ły zaraz pęknąć. Drugą ręką trzyma smyczek, który wydaje się unosić 
w powietrzu, popychany powiewem wiatru to w przód, to w tył. Gdy 
w końcu udaje mi się oderwać wzrok, przenoszę go na kontrabasistę. 
Jego długie palce dociskają struny, jakby miały zaraz wbić je w gryf. 
Piłuje je smyczkiem i mimo siły, jaką w to wkłada, z instrumentu wy-
dobywają się delikatne, głębokie dźwięki, kojące moją rozdygotaną du-
szę. Jeszcze chwilę śledziłam wzrokiem płynne ruchy smyczka, po czym 
zwróciłam oczy w stronę dyrygenta. Jego włosy podrygiwały w rytm 
ruchów, które byty cichą zapowiedzią kolejnych dźwięków. Sposób, 
w który się poruszał i intensywność gestów budziły we mnie podziw. Po 
raz kolejny zapragnęłam być na jego miejscu. Mieć choć przez chwilę 
władzę nad muzyką. Tworzyć ją. Tego zawsze pragnęłam. Tworzyć mu-
zykę. To dlatego chodziłam na koncerty, pilnie obserwując każdy ruch. 
Miałam nadzieję, że kiedyś sama posiądę umiejętność gry na instrumen-
cie. Jakimkolwiek. Lecz było to niemożliwe. Mój brak poczucia rytmu 
i jakichkolwiek talentów muzycznych uniemożliwił mi to na starcie. Pró-
bowałam śpiewać, grać. Lecz moim największym marzeniem było kom-
ponowanie. Wyrażanie siebie poprzez muzykę. Stworzenie utworu od 
początku, do końca. Jednak nigdy nie nauczyłam się nut. Moja wiedza 
muzyczna zatrzymała się na poziomie podstawówki, lecz moje marzenie 
o jej komponowaniu – nigdy, Przeświadczenie o niezdolności do jego 
spełnienia sprawiało, że stało się ono obsesją. Jego niedostępność mnie 
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nie odpychała. Wręcz przeciwnie. Fakt, że było nieosiągalne sprawił, 
że pozwoliłam mu się pochłonąć. Chodziłam na każdy możliwy kon-
cert, a na każdym unosiłam się coraz wyżej i wyżej. Myśl, że nie mogę 
stać się ich częścią mnie dobijała. Byłam tylko słuchaczem, niynającyrn 
na nic wpływu. Miałam dość tej bierności, która doskwierała mi coraz 
bardziej, W pewnym momencie postanowiłam zaprzestać chodzenia na 
koncerty. Przestałam też słuchać muzyki. Przestałam się unosić. Brako-
wało mi tego uczucia, ale nie chciałam znów poczuć bezsilności. Uzna-
łam, że wolę nie czuć nic. Przez pewien czas było dobrze. Każdy dzień 
był taki sam, żadnych wzlotów i upadków. Przeciętne życie przeciętnej 
dziewczyny. Dni robiły się coraz krótsze i zimniejsze, a ja coraz więcej 
czasu spędzałam w domu. Pewnego razu usiadłam przy oknie, patrząc 
jak miasto zalewa deszcz. Uchyliłam okno, by poczuć zapach ulewy. 
Wraz z nim przez pokój przedarł się podmuch wiatru, który poruszył 
dzwoneczki zawieszone przy drzwiach. Ich delikatny dźwięk wypełnił 
całe pomieszczenie. Kartki leżące na biurku zaczęły leciutko trzepo-
tać, komponując się z dzwonkami. Broniłam się przed tymi dźwiękami, 
lecz po chwili słyszałam nawet odgłos kropel obijających się o szybę. 
Otworzyłam szerzej okno i wszystko wokół mnie zaczęło grać. Kartki 
unosiły się po pokoju, uderzając o ściany, wylatywały na zewnątrz, od 
razu atakowane przez deszcz, którego melodię słyszałam już całą sobą. 
W końcu otoczyła mnie muzyka, której tak mi brakowało. Przypadko-
wa, naturalna... prawdziwa. Wtedy zrozumiałam swoją rolę. Wcale nie 
byłam bez znaczenia. Byłam słuchaczem. Osobą, która potrafi poczuć 
i docenić muzykę. Kimś, kto mimo braku talentu muzycznego, a może 
właśnie dlatego, umie zachwycić się najprostszym utworem. Kimś, kto 
słyszy muzykę nawet tam, gdzie pozornie jej nie ma.
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Karolina Czak

Rozmówcy

Obrócił głowę. Tam też był. Po prawej kolejny i jeszcze jeden z le-
wej strony. Wypełniali każde pomieszczenie w jakim się znalazł, cho-
ciaż jednocześnie byli tak nieuchwytni, że bał się chociażby spróbować 
w jakikolwiek sposób ich złapać i uwiecznić. A przecież tak bardzo byli 
warci tego uwiecznienia – nigdy nie spotkał bardziej rozśpiewanych po-
staci o takim bogactwie wiedzy… i z drugiej strony przepełnionych ta-
kimi skrajnościami. 

Najbardziej charakterystyczną ich cechą była właśnie ta nieuchwyt-
ność. 

Czasami chcąc popatrzeć na gwiazdy – na jedną, konkretną gwiazdę 
– gdy skupimy na niej wzrok, ona znika, ale na powrót daje się dostrzec, 
kiedy tylko odsuniemy spojrzenie trochę dalej. Wtedy widzimy ją kątem 
oka. Jesteśmy pewni, że tam jest. Czasami wzrok płata nam takie figle.

Jemu nieustannie płatał je umysł.
Oni byli jak te gwiazdy, niemożliwe do dosięgnięcia. Niemożliwe do 

przejrzenia wprost i dosadnie, widoczne tylko wtedy, kiedy się im nie 
przyglądał. Każda próba przewiercenia wzrokiem powodu jego szaleń-
stwa kończyła się zniknięciem śpiewaków i ogarniającym jeszcze bar-
dziej uczuciem, że razem ze swoim nieodłącznym towarzyszem, chórem 
rozśpiewanym w nieznośnej, choć jakże uzależniającej tonacji, odstaje 
od całej reszty namacalnych, fizycznych, ludzkich, n o r m a l n y c h  po-
staci.

Mówili, choć nie zawsze był pewien, czy to jest jeszcze mowa, 
czy już śpiew – wydawało się to być poezją dźwięków narastających 
w nieznośnym crescendo, we wnętrzu jego umysłu, jego uszkodzonego, 
przerażającego, nienaturalnego umysłu. Każdy odgłos przez nich wyda-
ny prowadził do jeszcze większej nienawiści wymierzonej przez niego 
w niego, jak i – jednocześnie – coraz większej miłości wymierzonej 
w nich, lecz nie prosto w nich, bo wtedy przecież znikali – zawsze wy-
celowanej odrobinę obok, tak, żeby powód i obiekt wycieńczającego 
uzależnienia nie usunął się z pola widzenia. Nie potrafiłby przecież żyć 
bez nich. Nie znał życia innego niż to w nieustannej rozterce pomiędzy 



80

sobą a nimi, sobą a światem, sobą a sobą. Świat o nich nie wiedział, 
byli tylko jego. O nim świat też być może nie wiedział. Świat nie po-
trafiłby zrozumieć, świat chciałby mu ich odebrać. Modlił się o to, żeby 
ktoś ich odebrał, żeby ktoś go uwolnił, ale modlił się również o to, żeby 
na zawsze zostali z nim; marzył o tym, żeby choć przez moment sły-
szeć ciszę, a nie bezustanny pogłos sylab i głosek, ale marzył również 
o tym, żeby śpiewali głośniej, więcej, dłużej. Chciał słyszeć ich aksa-
mitne, rozrywające głosy, chciał wczuć się w zewsząd szeptające tenory, 
mówiące półgłosem soprany, w statecznie nucące basy, w przenikliwe 
krzyczące alty. Chciał im odpowiadać i słyszeć od nich później kolejne 
odpowiedzi – chciał prowadzić dialog, chciał słyszeć ich porady, chciał 
stać się cały ich, nieświadomy, że już od dawna należy do nich każdą 
chorą cząstką ciała i umysłu. Chciał zrozumieć melodię, chciał uchwycić 
nieuchwytne, chciał, żeby brzmieli bardziej donośnie, chciał pokazać im, 
że jest najwierniejszym słuchaczem, choć jakim innym miał być, skoro 
jako jedyny zajmował jakiekolwiek miejsce na całej widowni? Chciał 
biec do przodu i chciał biec do tyłu, ale nie potrafił przebierać nogami 
jak normalni ludzie, więc razem z każdą podjętą próbą ruszenia w ja-
kimkolwiek kierunku, lądował twarzą na ziemi z ogromnym pogłosem 
uderzenia – ogromnym, lecz wciąż głośniejszy był ten słyszalny w tle 
śmiech, przerażający, tak bardzo pewny siebie śmiech, śmiech wygra-
nego, śmiech kogoś, kto nie musi nawet się starać, żeby osiągnąć cel, 
bo już od dawna przecież bezpiecznie, obiema nogami, twardo stoi na 
swoim obiecanym, wymarzonym gruncie – ten śmiech miał z tyłu głowy 
zawsze, on zawsze hamował go przed próbą zmiany otoczenia, próbą 
usunięcia chóru z życia. 

Chciał ich wtedy przepraszać, przepraszać że chociażby pomyślał 
o zerwaniu tej więzi, jaka się między nimi znajdowała, chciał błagać 
o wybaczenie, przecież tak bardzo mu pomagali, byli jedynymi towarzy-
szami, byli przy nim zawsze, zawsze gotowi słuchać, mówić, śpiewać, 
krzyczeć, krzywdzić, pocieszać, rozcinać i zszywać, chciał paść na ko-
lana i starać się wyprosić litość, chciał wydrzeć włosy z głowy, a pogłos 
z umysłu. Zwykle każdy z nich miał własną melodię i do jednoczesnego 
wygrywania jej włączało się maksymalnie kilku, lecz wtedy, przy ich 
śmiechu i przy jego błaganiu o wybaczenie, włączali się wszyscy, każdy, 
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każdy jeden, z każdego zaułka pokoju, z każdego zakamarka umysłu. To 
było niemożliwe do pojęcia, głowa pękała mu na milion małych kawa-
łeczków, kiedy do chóru włączał się każdy, każdy z inną historią, każdy 
z inną tonacją, każdy z innym akcentem wwiercający się w jego wnętrze 
– odpowiadali na jego żebraninę z brzmieniem niemożliwie nieprzyjem-
nym dla wycieńczonego umysłu:

- Pamiętaj, nikomu, nigdy nie możesz o nas powiedzieć.
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Justyna Nowak

Krople deszczu

Ciemna noc otuliła miasto swym ramieniem.
Franek wracał do domu po całym dniu spędzonym w szkole i na obo-

wiązkowych zajęciach pozalekcyjnych. Jego brunatne włosy rozwiewał 
na wszystkie strony niesforny wiatr.

Srebrzysty blask księżyca przykrywała gęsta płachta ciemnych chmur. 
Całe zjawisko świadczyło o tym, że prawdopodobnie spadnie za chwilę 
deszcz...

Niestety, chłopak nie wziął ze sobą parasola, bo stwierdził, że nie 
będzie mu potrzebny, gdyż rano było niesamowicie słonecznie.

Długa aleja skąpana w żółtym odcieniu latarń rozciągała się przed 
nim wraz z szeregiem naprzemiennie ułożonych ławek i drzew.

Głośny świst podmuchu wiatru wraz z szelestem liści wygrywał prze-
rażającą melodię, niemiłą dla ucha słuchacza przechadzającego się chod-
nikiem z równo ułożonej kostki.

Chłopak nie przejmował się tym, co pogoda chciała mu przekazać, 
ponieważ kochał deszcz, którego inni tak nienawidzili.

Liście zaszeleściły głośniej. Na początku kilka kropel lekko musnęło 
jego policzki i czoło, a następnie przekształciło się to w prawdziwą ule-
wę.

Franek zaczął biec, szukając jakiegokolwiek schronienia przed desz-
czem, który i tak zmoczył go już do suchej nitki.

Chłopak znalazł się w nieznanym miejscu, chyba nigdy tu nie za-
błądził. Stojąc i walcząc z potokami wody, zastanawiał się nad tym, jak 
się tu właściwie znalazł. Mimo tak strasznej pogody uniemożliwiającej 
mu dojście do domu starał się być dobrej myśli. Wyciągnął swoją chudą 
rękę, aby dotknąć kilku kropel deszczu, jednak szybko ją cofnął, kie-
dy przeszywający jego ciało zimny strumień mieszaniny wiatru i wody 
wdarł  się pod jeansową kurtkę.

Na niebie pojawiła się niezapowiedziana, potężna pajęczyna oślepia-
jących błyskawic.

Przerażenie w czekoladowych oczach chłopaka było wyraźne. Posta-
nowił pójść w głąb tunelu...
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Nastała głucha cisza. Wszystko odbijało się echem, było bardzo do-
brze słychać każdy dźwięk, szum, słowo, melodię... Gdzieś z otchłani 
zaczęła płynąć melodia... z fortepianu. 

 Na początku taka lekka, wrażliwa, niemalże uzależniająca. Dźwięki 
łatwo wpadały do ucha, powoli zajmowały umysł Franka. Chłopak nie 
był nawet świadom tego, co się z nim dzieje, gdyż uległ tej muzyce, 
poddał się jej czarowi...

Szedł za melodią niczym niewolnik, pogrążał się w nałogu. Nie mógł 
się już uwolnić.

Dalekie światełko, w którym odbijał się cień osoby grającej na tym 
instrumencie, zaczęło blednąć. Nagle ostry rozbłysk poraził jego oczy, 
melodia stała się głośniejsza, bardziej porywista i jeszcze bardziej kusiła. 
Franek przetarł kilka razy oczy, lecz bezskutecznie - nadal tytanowa biel 
raziła jego oczy. Zaczął się dusić i upadł na kolana, kaszląc i dławiąc się 
oddechem.

Biel stopniowo znikała, źrenice rozszerzały się, znowu wydawały się 
być naturalne.

Rozmazana czarna sylwetka siedziała przed nim. Nie mógł jej zoba-
czyć dokładnie, gdyż ciągle miał problem ze wzrokiem. 

„Czyżbym umarł?” pomyślał Franek.
„Nie do końca, chłopcze” odpowiedział mu uwodzicielsko... kobiecy 

głos.
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