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Podróż do wnętrza

Malarstwo i muzyka wzbogacają przekaz literacki, pozwalając czy-
telnikowi w pełny sposób odbierać artystyczny zamysł i interpretować 
zawarte w nim treści. Bo sztuka to synteza słowa, dźwięku i obrazu. 
Dlatego artysta bez duszy jest tylko odtwórcą powielającym to, co ktoś 
już kiedyś stworzył. Dla otoczenia jesteśmy obrazem o sobie tylko właś-
ciwej barwie - to widać, a mimo to każdy odbiorca postrzega nas od-
miennie, ale to, czego nie zobaczy nikt na pierwszy rzut oka to nasze 
wnętrze. Ukazaliście je szczerze i niepowtarzalnie, udając się w podróż, 
by znaleźć odpowiedzieć na zadany temat konkursu. 

Podróż do wnętrza, podróż w głąb siebie, to kompozycja wyjątkowa 
i niepowtarzalna, to symfonia duszy wybrzmiewająca doznaniami co-
dziennych przeżyć. 

Każdy nasz dzień to nowa historia opowiadana codziennie zaskaku-
jącym wibrującym dźwiękiem, kolorem, formą i treścią. To codzienna 
niezwykła muzyka symfonii drgań duszy, bicia serca, ulotnych zapa-
chów nieszczęść i radości, rozczarowań, nadziei i wiary.

Symfonia duszy - codzienna walka, wybory, euforia lub dramat, co-
dzienny spektakl, wymagający dużych umiejętności, a często aktorstwa. 

Ten codzienny spektakl wymaga od was całego zastępu cnót opo-
wiadających o wahaniach między czystym dobrem, które musi wyprzeć 
zło, by nie ulec pokusie - zdradzie samego siebie. 

Wielu uczestników konkursu, nie tylko laureaci, zdobywając się na 
udział w zmaganiach XVIII edycji osiągnęli swój sukces dzięki swojej 
przyjaźni z Pokorą - królową cnót, która łączy w codziennej walce wszyst-
kie swoje siostry: Czystość, Niewinność, Cierpliwość, Wiarę i Nadzieję. 

Wasze prace odczytuje się w różnych kontekstach, a patrząc głę-
biej dostrzega się całą historię zapisanych w nich przeżyć. Tak swoje 
nominacje do nagród uzasadniała pani Agnieszka Łuszczyńska-Paszko 
członek komisji literackiej: do najwyższej nagrody nominuję: Aleksan-
drę Fabryczny za wiersz „Ciszy symfonia” ładnie napisany dystych pięk-
nie przerwany mocnym akcentem „Ciszy…” Ten wiersz przemawia do 
mnie dźwiękiem, o ile ciszę można tak nazwać. Pierwsze wersy zwrotek 
pobrzmiewają wznoszącą się radością, a drugie spadają w dół – całkiem 
jak komponowane łzą smutku i szczęścia.
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...„Memoria” Bartłomieja Kisiela - to tekst, w którym tak jak w sym-
fonii łączy się gorycz smutku straty z łzą szczęścia wynikającą ze wspo-
mnień. Tekst ma ciekawą kompozycję opartą na przeskokach w czasie  
i przestrzeni i pobrzmiewa w puencie allegro. Ta praca umiejętnie, har-
monijnie łączy łzę szczęścia i smutku komponowanie. To komponowa-
nie należy rozumieć wieloznacznie – jako akt twórczy bohatera kom-
ponującego arcydzieło życia ocenione z zachwytem przez dziennikarkę  
i niepokojące drganie duszy po stracie najbliższych osób. Widoczne są 
inspiracje muzyczne oraz tak preferowany w symfonii pozamuzyczny mo-
tyw przewodni. 

...„Życie jak symfonia” Alicji Mędrygał – wiersz bardzo harmo-
nijny w rytmice jakby palce autorki przebiegały po klawiszach zmiany 
nastroju. Znajdujemy w nim i neologizmy i wiedzę o twórczości wielkich 
mistrzów; melodia serca spaja się z muzyką.

„Symfonia duszy” – autorstwa Anny Czachowskiej jedynej uczest-
niczki konkursu, która zwróciła baczną uwagę na budowę kompozycyjną 
symfonii i jej wieloaspektowość uczuć, które potrafiła celnie oddać w ko-
lejnych częściach swego małego poematu. Jest allegro nasycone wielo-
ma dynamicznymi czasownikami; jest wolne Largo – bardziej statyczne 
w wyrazie; jest menuet zakręcony pytaniami retorycznymi; Vivo będące 
pogodzeniem się ze światem i wyraziste zakończenie.

Czytając, słuchając i oglądając prace konkursowe odnosi się wra-
żenie, że wielu z was, mimo młodego wieku wie już co to znaczy brak 
lustra. Wasze prace są jak wasze oczy świecące gwiazdami, w których 
odbija się wiara, że z raz wybranej drogi nie zboczycie, bo na horyzoncie 
widzicie blask światła – nie lustrzanych odbić, a wyjątkowego celu.

Rozpoczęliście romans prawdy i niewypowiedzianej chęci tańca  
z ogniem gwiazd, który palić was będzie dopóki wibracje nie uniosą was 
ponad języki ognia i póki nie znajdziecie się tam, gdzie dziś ujrzeliście 
cel – cel, który kiedyś wybrzmi niepowtarzalną symfonią – waszą sym-
fonią życia. 

Wioletta Sieczkowska-Kos
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Temat XIX edycji poświęcimy tematowi wolności; tej duchowej  
i tej nierozerwalnie związanej z życiem w związku ze stuleciem odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 

„Dźwięków poetyka – ton sylab, kolorów, rytm wolności neotyka*”

Skład Jury

 Karol Radziwonowicz – przewodniczący jury. 
Fortepian/Polska.

KAROL RADZIWONOWICZ jest wybitnym 
pianistą, wykształconym w Polsce i USA. 

Od wielu lat prowadzi bogatą działalność arty-
styczną, 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, War-
szawa, 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, Berliń-
ska Filharmonia, Concertgebouw w Amsterdamie, Kitara Concert Hall  
w Sapporo, Ikebukuro Art Center w Tokio, Pałac Ermitaż w St. Peters-
burgu, 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 

*Noetyka - sztuka poznania intelektualnego, sercem lub intuicją nieprzemijającej 
prawdy i istoty rzeczy – wolności, która z natury przysługuje każdemu, ale którą podob-
nie jak talent należy odkryć i pielęgnować
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„Endeavour” w lutym 2010 roku – w 200 rocznicę urodzin naszego ge-
nialnego kompozytora. Film z nagraniami pianisty, dokumentujący to 
wydarzenie otrzymał nagrodę Grand Prix oraz statuetkę „Złotego Anio-
ła” na Międzynarodowym Festiwalu filmów dokumentalnych w Monaco 
2012. 

Jako jedyny pianista dokonał nagrania wszystkich dzieł fortepiano-
wych 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 Ju-
liusza 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 - zaprasza-
ny przez różne uczelnie do prowadzenia klas mistrzowskich zarówno  
w kraju jak i za granicą. Jest jurorem wielu międzynarodowych konkur-
sów pianistycznych. Byt fundatorem, i przez wiele lat przewodniczącym 
jury Konkursu dla młodych pianistów „Chopin Golden Ring” w Słowe-
nii. W dowód uznania jego działalności pedagogicznej pianista został 
wybrany prezesem polskiego oddziału stowarzyszenia EPTA (European 
Piano Teachers Association). 

Karol Radziwonowicz jest prezesem Międzynarodowego Towarzy-
stwa Muzyki Polskiej im. I. J. Paderewskiego w Warszawie.  

prof. Lillia Batirjewa – prof. fortepianu, ab-
solwentka Konserwatorium w Moskwie w klasie 
fortepianu prof. Swiatosława Richtera, rosyjskiego 
pianisty, jednego z największych pianistów XX wie-
ku, doskonale znanego ze swoich interpretacji, wirtu-
ozerii i bogatego repertuaru. Profesor Lilli Batirjewej 
był pomysłodawcą i pierwszym dyrektorem między-
narodowego festiwalu muzyki „Wieczory Grudnio-

we” odbywające się od 1981 r. w Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina  
w Moskwie. Lillia Batirjewa zaś jest już po raz 29 organizatorką Stycz-
niowych wieczorów muzycznych w Brześciu, gdzie spotykają się wielcy 
artyści z całego świata. Jest profesorem Brzeskiego Collegu w Brześciu, 
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była wieloletnim dyrektorem Towarzystwa Muzycznego w Brześciu.  
W swojej wieloletniej praktyce pedagogicznej wykształciła ponad 200 
pianistów. Koncertowała w Polsce, Niemczech, Włoszech i we Fran-
cji, nadal uczestniczy w pracach jury na Białorusi, Ukrainie w Polsce  
i Niemczech. Fortepian / Białoruś

mgr Tatiana Kołtynajewa – artystka instru-
mentalistka koncertująca, dyrektor Białoruskiej 
Okręgowej Filharmonii w Brześciu na Białorusi. 
Wieloletni pedagog i dyrektor Szkoły Muzycznej 
w Telmach. Wykształcenie muzyczne otrzymała  
w specjalnej szkole przy Białoruskim Państwowym 
Konserwatorium w Mińsku w klasie domry. Wyższe 
wykształcenie muzyczne otrzymała po ukończeniu 
Państwowego Konserwatorium w Sankt-Petersburgu 

w klasie domry.
Od 1996 roku jest kierownikiem i solistką zespołu muzyki narodo-

wej i estradowej „Ekstprom”. Doskonale włada domrą, gitarą i fortepia-
nem, a wykonywane przez nią romanse zawsze spotykają się z dużym 
aplauzem publiczności. Domra/ instrumenty strunowe, klawiszowe/ Bia-
łoruś.

dr Dariusz Drzazga – adiunkt w Zakładzie 
Pedagogiki Instrumentalnej Instytutu Muzyki Wy-
działu 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 Roy-
al Conservatory of Music w Toronto, a następ-
nie 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 Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Katowicach 
nadała mu stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycz-
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nej - instrumentalistyka. Uhonorowany „Nagrodą Artystyczną im. St. 
Serwaczyńskiego za rok 2013” nadaną mu przez dyrektora Naczelnego 
Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie dr J. Sęka. W 2015 roku 
został odznaczony przez marszałka województwa lubelskiego Sławomi-
ra Sosnowskiego odznaką honorową „Zasłużony dla Województwa Lu-
belskiego” - skrzypce/Polska 

mgr Kazimierz Szczebel – gitarzysta i pedagog. 
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej 
w Warszawie na wydziale pedagogicznym oraz Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach 
na wydziale instrumentalnym w zakresie gry na gi-
tarze klasycznej. Uczestnik mistrzowskich kursów 
interpretacji muzyki gitarowej we Francji w klasie 
profesorów: Abla Carlevaro, Aliro Diaza i Antonio 

Lauro. Wykształcił 19 dyplomantów, którzy kontynu-
owali lub kontynuują naukę gry na gitarze w Akademiach Muzycznych. 
Organizator licznych koncertów, seminariów i wykładów prowadzonych 
przez wybitnych gitarzystów. Współtwórca programów gitarowych dla 
Polskiego Radia w cyklu audycji „Nauczyciel i jego uczniowie”. W 1986 
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.

mgr Ewa Rauner-Bułczyńska - absolwent-
ka Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. 
T.Szeligowskiego w klasie fletu Lecha Szosta oraz 
Akademii Muzycznej im I. J. Paderewskiego w Po-
znaniu w klasie fletu prof. Elżbiety Dastych-Szwarc. 
Doskonaliła swoje umiejętności na licznych kursach 
mistrzowskich (Aurele Nicolet, Trevor Wye, Mi-
chael Martin Kofler, Grzegorz Olkiewicz), kursach  
z zakresu dydaktyki fletowej, kursach muzyki daw-
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nej, warsztatach. Była nauczycielem klasy fletu w Państwowej Szkole 
Muzycznej II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie. Obecnie gra na flecie 
poprzecznym oraz fletach prostych historycznych. Koncertuje z zespo-
łami Lessel-Trio i Ambitus. Juror puławskich konkursów artystycznych. 
Prowadziła w Puławach całoroczny cykl koncertów muzyki kameralnej 
„Muzyka na deser” dofinansowany z budżetu Miasta Puławy. Nagradza-
na za działalność artystyczną m.in. przez „Jeunesses Musicales de Po-
logne”, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Prezydenta Miasta Puławy oraz 
Starostę Powiatu Puławskiego.

mgr Ilona Drozd – ukończyła z wyróżnie-
niem Wydział Instrumentalny Akademii Sztuki  
w Szczecinie w klasie perkusji prof. Jorge L. Val-
carcel Gregorio. Współpracowała z orkiestrami 
Teatru Muzycznego w Lublinie, Teatru Muzycz-
nego w Łodzi, Filharmonii im. A. Rubinsteina  
w Łodzi, Filharmonii im. M. Karłowicza w Szcze-
cinie, Filharmonii Kaliskiej oraz Opery na Zamku  

w Szczecinie. Z Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej związana od 2003 
roku - najpierw jako muzyk doangażowany, a od roku 2012 jako muzyk 
orkiestrowy. Swoje umiejętności doskonaliła na kursach perkusyjnych  
i orkiestrowych w Żaganiu, Szczecinie, Koszalinie, Warszawie, Lublinie 
i Łodzi pod okiem wielu profesorów z Polski i zagranicy. 

Jest laureatką Nagrody GRAND PRIX w IV Otwartym Konkur-
sie Wibrafonowym w Opolu. W swoim dorobku artystycznym ma tak-
że nagranie płyty „Laudamus Te...” z Chórem Politechniki Lubelskiej 
i zespołem perkusyjnym Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. K. 
Lipińskiego w Lublinie. 

Czynnie uczestniczy w kulturalnym życiu Lublina jako muzyk soli-
sta i kameralista jednocześnie odnosząc sukcesy pedagogiczne – jest na-
uczycielem gry na instrumentach perkusyjnych w szkołach muzycznych 
na terenie woj. lubelskiego. 
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Literatura

mgr Wiesława Dobrowolska-Łuszczyńska 
– Absolwentka UMCS w Lublinie, mgr filologii pol-
skiej ze specjalizacją z onomastyki w Katedrze Filo-
logii Słowiańskiej. Studia podyplomowe ukończyła 
na UW z językoznawstwa. Za kilkudziesięcioletnie 
dokonania w dziedzinie kultury otrzymała prestiżo-
we odznaczenia państwowe : Srebrny i Złoty Krzyż 
Zasługi, odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury 

Polskiej”, dwukrotnie otrzymała Nagrodę Starosty 
(2004 i 2007) oraz Nagrodę Burmistrza Nałęczowa, 2012.

Dziennikarka regionalna: była w l. 1966-69 członkiem redakcji „Ję-
zykoznawcy” (rocznika UMCS w Lublinie); w l. 1989-1998 była zało-
życielką i współredaktorką rocznika licealnego „Cisowiec”; od 1990 r. 
jest członkiem redakcji rocznika TPN „Głos Nałęczowa”, w latach 2001-
2015 członkiem Stowarzyszenia Mediów Polskich. Pani Wiesława jest 
pomysłodawczynią i współredaktorką kwartalnika „Nałęczowskie Wia-
domości Kulturalne” (l. 2002-2003), autorką tekstów do Puławskiego 
Przeglądu Powiatowego (l. 2005-06), a od r. 2006 - autorką felietonów 
do miesięcznika „Gazeta Nałęczowska”. Jej opowiadania  drukowano  
w „Metaforze” 2015, 2016, 2017. 

Ważniejsze publikacje: Czas powrotu. Prowincjałki Urzędowskie, 
2000, wyd. TPN; Ród Stanisława z Urzędowa 2001; Kochany Obrzyd-
łówku, 2005, Wyd. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. F. Morzy-
ckiej w Nałęczowie; Starzeć się z wdziękiem, 2006.

mgr Agnieszka Łuszczyńska-Paszko – członek 
jury w kategorii- literatura. Polonistka i wychowaw-
ca z dwudziestoletnim stażem. Swoją przygodę z na-
uczaniem rozpoczęła od ZS im. Z. Chmielewskiego 
w Nałęczowie. Obecnie czynny zawodowo nauczy-
ciel dyplomowany w Gimnazjum w Piotrowicach 
oraz trener szkoleniowiec z zakresu nowoczesnej dy-
daktyki.
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Absolwentka filologii polskiej UMCS; Lubelskiej Szkoły Biznesu 
w zawodzie Sekretarka-asystentka menadżera; Wyższej Szkoły Przed-
siębiorczości i Administracji w Lublinie-Obsługa ruchu i zarządzanie 
portami lotniczymi. Instruktor turystyki rowerowej i kajakowej. Współ-
pracowała z „Gazetą Nałęczowską” w ramach działalności szkolne-
go koła dziennikarskiego. Zdeklarowana miłośniczka dobrych filmów  
i podróżniczka. Cieszy się, że poznała uczestników konkursu, bo „Gdy 
słucham co mówisz, słyszę kim jesteś”.

Grażyna Sadurska - członek jury w kategorii – literatura. Polonist-
ka i wychowawca z czterdziestoletnim stażem.

Plastyka

dr hab. Adam Panek – artysta grafik, adiunkt  
w Pracowni Grafiki – Linorytu na Wydziale Arty-
stycznym UMCS w Lublinie – adiunkt I stopnia. 
Uprawia grafikę artystyczną i warsztatową, ekslibris, 
reklamę oraz rysunek. Brał udział w wielu wystawach 
z grafiki i ekslibrisu w kraju i za granicą. Członek 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Triennale Grafi-
ki w Krakowie – przewodniczący jury kategorii pla-

styka / Polska.

mgr Marian Pudełko – Artysta rzeźbiarz. Dy-
plom Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1973 
ze specjalizacją Malarstwo i rzeźba w architekturze. 
Liczne realizacje pomnikowe na terenie kraju. Po-
mniki w brązie i piaskowcu, rzeźby miejskie i plene-
rowe Zamość, Świdnik, Lublin. Szczególne miejsce 
to rzeźba i malarstwo w architekturze / Polska.
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mgr Zbigniew Strzyżyński – Zajmuje się rzeźbą, 
medalierstwem, grafiką i malarstwem. Nauczyciel pla-
styk w Liceum Plastycznym im. Józefa Chełmońskiego 
w Nałęczowie. Komisarz Międzynarodowego Kon-
kursu na Rysunek im. Andriollego w 2006 i 2009 roku 
oraz Nałęczowskiego Biennale Sztuki Najmłodszych. 
Brał udział w ponad 80 wystawach środowiskowych, 
ogólnopolskich i międzynarodowych. W swoim dorob-

ku ma liczne realizacje rzeźbiarskie. Nauczyciel Liceum 
Plastycznego w Nałęczowie / Polska. 

Komunikat Jury

Po ograniczeniach w regulaminie Jury w kategorii plastyka (do 10 
szt. prac plastycznych ze szkoły - obowiązywać będzie również w kolej-
nych edycjach) na konkurs wpłynęło 315 prac w 3 kategoriach: literatura 
– 53 prace, plastyka – 207 prac oraz 57 zgłoszeń w kategorii muzyka  
w tym 33 solistów i 24 zespoły – łącznie 103 instrumentalistów. Łączna 
liczba uczestników konkursu wyniosła 363. Do konkursu przystąpiło 60 
szkół z Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Z zagranicy: w kategorii mu-
zyka 22 uczestników, w kategorii literatura – 1 uczestnik (dwie prace),  
w kategorii plastyka 9 uczestników – razem 32 uczniów z 5 szkół i 3 pra-
ce indywidualne. W przygotowaniu uczniów do konkursu uczestniczyło 
93 nauczycieli, akompaniatorów i opiekunów. 

Prace konkursowe oceniały trzy niezależne komisje oceniające, za-
twierdzone przez MKiDN, w każdej z kategorii oddzielnie według na-
stępujących kryteriów:

– w kategorii literatura komisja w składzie: Wiesława Dobrowol-
ska-Łuszczyńska - przewodnicząca, Agnieszka Łuszczyńska-Paszko 
i Grażyna Sadurska – członkowie jury, oceniali zgodność z tematem, 
oryginalność przekazu i walory językowe, wg. punktacji:

I Nagroda – 17-18 pkt., II Nagroda – 15-16 pkt., III Nagroda 
– 14 pkt., Wyróżnienie: 13 pkt.
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– w kategorii Plastyka komisja w składzie: dr hab. Adam Panek 
– przewodniczący, Zbigniew Strzyżyński i Marian Pudełko – człon-
kowie komisji oceniali prace za zgodność z tematem, oryginalność prze-
kazu, walory artystyczne i estetyczne, wg punktacji:

I nagroda – 18 pkt., II nagroda – 16-17 pkt., III nagroda – pkt. 
14-15, Wyróżnienie – 12-13 pkt.

– w kategorii muzyka, jury w składzie: Karol Radziwonowicz – 
przewodniczący, Lillia Batirjewa, Tatiana Kołtynajewa, Kazimierz 
Szczebel, Dariusz Drzazga, Ilona Drozd, Ewa Rauner-Bułczyńska, 
oceniało nadesłane nagrania wg. następujących kryteriów:

– soliści – aparat gry, intonacja i jakość brzmienia, znajomość formy 
utworu i umiejętność jej realizacji, interpretacja i stylowość wykonania, 
prawidłowy dobór repertuaru, prezencja sceniczna.

– zespoły – zachowanie proporcji brzmieniowych, intonacja i jakość 
brzmienia zespołu, współpraca muzyków w zespole, zróżnicowanie sty-
listyczne wykonywanego repertuaru, interpretacja i stylowość wykona-
nia, prezencja sceniczna, wg. punktacji:

I Nagroda – 24-25 pkt., II Nagroda – 22-23 pkt., III Nagroda 
– 21-20. pkt., Wyróżnienie – 19 pkt.

Jury w każdej z kategorii nie oceniało prac nadesłanych niezgodnie 
z regulaminem – brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie-
czytelność wypełnionej karty, brak możliwości odtworzenia nagrania, 
brak podpisu wykonawcy obrazu, niedotrzymanie terminu zgłoszenia 
prac – łącznie 20 prac nadesłanych niezgodnie z Regulaminem. 

Organizatorzy i Jury przypominają o konieczności zastosowania się 
do regulaminów oraz zgodności prac z tematem kolejnych edycji kon-
kursu.  

Organizator przyznał Nagrodę Dyrektora Konkursu za obraz olejny 
50x70 wykonany przez Agnieszkę Grich zatytułowaną „Mozart w Salz-
burgu” z Zespołu Szkół Plastycznych im. E. M. Andriollego w Mińsku 
Mazowieckim. Agnieszka pracowała pod okiem Pani Kaliny Kurczew-
skiej-Zagańczyk.

Organizator konkursu wyróżnił „Rekordzistów” tegorocznej edycji 
konkursu za największą liczbę nagrodzonych uczestników Państwową 
Szkołę Muzyczną I st. im. G. Bacewicz w Limanowej i Dyrektora Win-
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centego Curzydłę. Za największą ilość nagrodzonych prac w kategorii 
literatura wyróżnienie otrzymały: Aleksandra Franke i Renata Krzy-
żak ze szkół ZPSM i ZSP w Katowicach; w kategorii plastyka wyróż-
niono dr. hab. Ewę Miśkiewicz-Żebrowską z ZSP im. Wł. Hasiora  
w Koszalinie, Iwonnę Jedlińską i Agatę Fijewską-Pajdowską z MDK 
„Pod Akacją” w Lublinie, Krystynę Bujak z Prywatnej Ogólnokształ-
cącej Szkoły Muzycznej Leonarda Piwonii w Szczecinie oraz Agnieszkę 
Kosińską ze szkół lubelskich.

Kategoria – literatura

Dziedzina – Poezja

Grupa I

I Nagroda 

Iza Marzec – „Symfonia dźwięku”, „Symfonia”, PSM I st. im. I. J. 
Paderewskiego w Nałęczowie, op. Anna Kos, dyr.: Wioletta Sieczkow-
ska-Kos

II Nagroda 
Dagmara Pobocha – „Muzyczna wiosna”, ZPSM im. W. Kilara 

– POSM I st. im. St. Moniuszki w Katowicach, op. Aleksandra Franke, 
dyr.: Bernadeta Stańczyk 

Weronika Byrska – „Zjawisko”, ZPSM im. W. Kilara – POSM I 
st. im. St. Moniuszki w Katowicach, op. Aleksandra Franke, dyr.: Ber-
nadeta Stańczyk

Aleksandra Fabryczny –„Ciszy symfonia”, ZPSM im. W. Kilara 
– POSM I st. im. St. Moniuszki w Katowicach, op. Aleksandra Franke, 
dyr.: Bernadeta Stańczyk

III Nagroda 
Alicja Szczerbetka – „Na skrzydłach muzyki”, PSM I st. im. I.J. 

Paderewskiego w Nałęczowie, op. Magdalena Wiciejewska, dyr.: Wio-
letta Sieczkowska-Kos
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Wyróżnienie:
Emilia Goral – „Symfonia duszy”, Szkoła Podstawowa im. Jana i 

Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu, op. Hanna Tołubińska, dyr.:  
Mariam Paryła 

Anastazja Grzegorczyk – „Symfonia, duszy drganie – radością, łza 
smutku komponowane”, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w 
Łuszczowie, op. Agnieszka Kosińska, dyr.: Maria Puszka 

Martyna Grzegorczyk – „Pieśń”, Szkoła Podstawowa im. św. Jana 
Pawła II w Łuszczowie, op. Agnieszka Kosińska, dyr.: Maria Puszka

Anita Jędruszak – ***, Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza 
Bogdanowiczów w Nadrybiu, op. Hanna Tołubińska, dyr.: Maria Paryła

Marta Ukleja – „Dźwięków mowa”, ZPSM im. W. Kilara – POSM 
I st. im. St. Moniuszki w Katowicach, op. Aleksandra Franke, dyr.: Ber-
nadeta Stańczyk

Dziedzina – proza

I Nagroda 

Zuzanna Kiczka – „Sen muzyką utkany”, ZPSM im. W. Kilara 
– POSM I st. im. St. Moniuszki w Katowicach, op. Aleksandra Franke, 
dyr.: Bernadeta Stańczyk

Dziedzina – poezja

Grupa II 

I Nagroda 

Anna Czachowska – „Symfonia duszy”, POSM II st. im. K. Szy-
manowskiego w Katowicach, op. Renata Krzyżak, dyr.: Bernadeta Stań-
czyk

III Nagroda 

Aleksandra Dudek – „W cieniu” , ZPSM im. W. Kilara w Katowi-
cach, op. Renata Krzyżak, dyr.: Bernadeta Stańczyk
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Szymon Niedźwiedź – „Harmonia”, Gimnazjum nr 19 im. J. Cze-
chowicza w Lublinie, op. Ewa Grodecka, dyr.: Elżbieta Bobolik

Wyróżnienie:
Paulina Ostrowska – „Ulotne akordy” i „ Leśny koncert”, Gim-

nazjum nr 19 im. J. Czechowicza w Lublinie, op. Ewa Grodecka, dyr.: 
Elżbieta Bobolik

Katarzyna Jemielniak – „ Lekarstwo na każdą pogodę”, Gimna-
zjum nr 19 im. J. Czechowicza w Lublinie, op. Ewa Grodecka, dyr.: 
Elżbieta Bobolik

Dziedzina – proza 
I Nagroda 

Bartłomiej Kisiel – „Memoria”, ZPSM POSM II st. im. K. Szyma-
nowskiego w Katowicach, op. Renata Krzyżak, dyr.: Bernadeta Stań-
czyk

II Nagroda 

Zuzanna Rudzińska – „Sprzeczka”, Gimnazjum nr 19 im. J. Cze-
chowicza w Lublinie, op. Ewa Grodecka, dyr.: Elżbieta Bobolik

Julia Schneider – „I nie przestanę wierzyć”, ZPSM POSM II st. im. 
K. Szymanowskiego w Katowicach, op. Renata Krzyżak, dyr.: Bernade-
ta Stańczyk

Katarzyna Antoniak – „Amulet”, ZS nr 2 w Jaszczowie Gimna-
zjum im. Natalii Nekraszowej, op. Iwona Pasieczna, dyr.: Marzenna 
Sych

Klaudia Piasecka - „Przez kontynenty”, Gimnazjum nr 19 im. J. 
Czechowicza w Lublinie, op. E. Grodecka, dyr. E. Bolibok

Wyróżnienie:
Sara Władecka - ***, ZSM w Legnicy, op. Magdalena Barano-

wicz, dyr.: Lucyna Huzarska
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Dziedzina – Poezja
Grupa III 

II Nagroda

Alicja Mędrygał – „Życie jak symfonia”, POSM II st. im. K. Szy-
manowskiego w Katowicach, op. Renata Krzyżak, dyr.: Bernadeta Stań-
czyk.

III Nagroda 
Karolina Lubańska – „Struny”, ZSP w Katowicach, op. Renata 

Krzyżak, dyr.: Edward Josefowski

Wyróżnienie:
Angelika Kwiatkowska – „Krótka prawda o muzyce”, ZSP w Ka-

towicach, op. Renata Krzyżak, dyr.: Edward Josefowski 
Bartosz Pawłowski – „Niedola”, POSM II st. im. K. Szymanow-

skiego w Katowicach, op. Renata Krzyżak, dyr.: Bernadeta Stańczyk.

Dziedzina – Proza
II Nagroda 

Katarzyna Knefel – „Problem z kaprysem”, ZSP w Katowicach, 
op. Renata Krzyżak, dyr.: Edward Josefowski

Zuzanna Kunikowska – „Rzeczywistość”, ZSP w Katowicach, op. 
Renata Krzyżak, dyr.: Edward Josefowski

III Nagroda
Robert Wacowski – „Moja symfonia życia”, ZPSM POSM II st. 

im. K. Szymanowskiego w Katowicach, op. Renata Krzyżak, dyr.: Ber-
nadeta Stańczyk.

Wyróżnienie:
Patrycja Malak – ***, LP im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie, op. 

Sylwia Zasada, dyr. Jarosław Ćwiek
Zofia Nowak – „Mama”, ZSP w Katowicach, op. Renata Krzyżak, 

dyr.: Edward Josefowski
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Julia Wolny – „Dzień dobry”, ZSP w Katowicach, op. Renata Krzy-
żak, dyr.: Edward Josefowski

Kategoria – Plastyka

Grupa I – klasy I-III

I Nagroda 

Lena Romaniuk, Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I 
st. Leonarda Piwonii w Szczecinie, op. Krystyna Bujak, dyr.: Dariusz 
Dyczewski

II Nagroda 
Małgorzata Oldenburg, Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Mu-

zyczna I st. Leonarda Piwonii w Szczecinie, op. Krystyna Bujak, dyr.: 
Dariusz Dyczewski

III Nagroda 
Adam Michalski, Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nałę-

czowie, op. Joanna Socha, dyr.: Anna Szczęsna

Wyróżnienia: 
Matylda Niewinna, Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Na-

łęczowie, op. Marta Wójcik, dyr.: Anna Szczęsna
Michał Wetzlich, Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nałę-

czowie, op. Joanna Socha, dyr.:  Anna Szczęsna
Martyna Wójcik, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w 

Łuszczowie, op. Agnieszka Kosińska, dyr.:  Maria Puszka

Grupa II – klasy IV-VI

I Nagroda 

Piotr Owczarek, Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 
Leonarda Piwonii w Szczecinie, op. Krystyna Bujak, dyr.:  Dariusz Dy-
czewski
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II Nagroda

Dominik Madej, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w 
Łuszczowie, op. Agnieszka Kosińska, dyr.:  Maria Puszka

III Nagroda
Malwina Głowacka, Prywatna Szkoła Muzyczna I st. im. I.J. Pa-

derewskiego w Nałęczowie, op. Anna Kos, Magdalena Głowacka, dyr.: 
Wioletta Sieczkowska-Kos

Oliwia Popowska, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Pło-
cku, op. Olga Markiewicz, Sylwia Toberia, dyr.: Michał Zawadzki

Wyróżnienie: 
Gabriela Szafranek, Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie, op. El-

żbieta Mila-Suska, dyr.: Ewa Momot

Grupa III – Gimnazja

I Nagroda 

Kamil Krawczyk, Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów w Po-
znaniu, op. Katarzyna Sławek, Dyrektor Agata Ratajczak

III Nagroda 
Paulina Laurentowska i Kornelia Baranowska z Gimnazjum nr 23 

im. Szarych Szeregów w Poznaniu, op. Katarzyna Słowek, dyr.: Agata 
Ratajczak

Wyróżnienie: 
Roksana Czyż i Alicja Wysocka z Gimnazjum nr 23 im. Szarych Sze-

regów w Poznaniu, op. Katarzyna Słowek, dyr.: Agata Ratajczak
Malwina Wójcik z Gimnazjum im. płk. Pilota Wojciecha Kołaczkow-

skiego w Pliszczynie, op. Agnieszka Kosińska, dyr.: Anna Krzyżanowska

Grupa IV – Szkoły ponadgimnazjalne

Wystawa: Wiktoria Bawołek – Zespół Szkół Ogólnokształcących i 
Zawodowych im. I.J. Paderewskiego w Ciężkowicach, op. Jadwiga Pa-
sek; dyr.: Andrzej Burnas
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Grupa V/a – wiek 6-13 lat

I Nagroda

Michalina Kubić, MDK „Pod Akacją”- Lublin, op. Agata Fijew-
ska-Pajdowska, dyr.: Anna Kopcińska

II Nagroda 
Wiktoria Świątek, MDK „Pod Akacją”- Lublin, op. Agata Fijew-

ska-Pajdowska, dyr.: Anna Kopcińska

III Nagroda 
Daria Titowa z Dziecięca Szkoła Artystyczna w Telmach / Biało-

ruś, – op. Anna Ułybin, dyr.: Swietłana Wasiljewa
Wyróżnienie: 

Wiktor Ławicki, Kinga Głowniak z MDK „Pod Akacją”- Lublin 
MDK „Pod Akacją”- Lublin, op. Agata Fijewska-Pajdowska, dyr.: Anna 
Kopcińska

V/b – wiek 14-18 lat

I Nagroda

Olga Kalbarczyk z MDK „Pod Akacją”- Lublin, op. Iwonna Jed-
lińska, dyr.: Anna Kopcińska

II Nagroda 
Weronika Wiśniewska, MDK „Pod Akacją”- Lublin, op. Iwonna 

Jedlińska, dyr.: Anna Kopcińska

III Nagroda 
Diana Niepogodina – Dziecięca Szkoła Artystyczna w Telmach / 

Białoruś, op. Anna Ułybin, dyr.: Swietłana Wasiljewa
Wiktoria Rzążewska z MDK „Pod Akacją”- Lublin, op. Iwonna 

Jedlińska, dyr.: Anna Kopcińska
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Wyróżnienie: 
Amelia Filozof, Marta Szymczyk, Maciej Rzążewski z MDK 

„Pod Akacją”- Lublin, op. Iwonna Jedlińska, dyr.: Anna Kopcińska

Wystawa:
Dominika Szoplik – „Człowieczy śpiew”, Klaudia Pieniak - „Roz-

kosz muzyki”, Alicja Rojek - „Sky”, Justyna Karczmarek – „Szał 
uniesień”, Dominika Raciborska – C. Debussy „Ogród w deszczu”, LP 
im. E. M. Andriollego w Zespole Szkół Ekonomicznych – Mińsk Mazo-
wiecki

Oliwia Mrozik, Monika Szewczyk, Kamila Klępka – Gim. im. 
Pilota Wojciecha Kołaczkowskiego w Pliszczynie

Inga Lewandowska –„Symfonia przyrody”, Gim. im. E. M. An-
driollego w Nałęczowie 

Katarzyna Kańczugowska –„Z symfonią przyrody”, Gim. im. E. 
M. Andriollego w Nałęczowie 

Hanna Pawik – Pallotyńskie Gimnazjum im. St. Batorego w Lub-
linie

Martyna Litwinowicz – Pr. OSM Leonarda Piwonii w Szczecinie
Wiktoria Maniecka – Pr. OSSP we Włocławku, op. Magdalena 

Bezat-Majrowska, dyr.: Piotr Umiński
Nikola Janecka – ZSPL im. Wład. Hasiora w Koszalinie, op. dr 

hab. Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, dyr.: Marzena Jermak

Grupa V/c – Szkoły i placówki plastyczne 

I Nagroda 

Weronika Olesiak – Zespół Szkół Plastycznych im. Wł. Hasiora 
w Koszalinie, op. dr hab. Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, dyr.: Marzena 
Jermak

II Nagroda
Monika Gomulska, LP im. E.M. Andriollego w Zespole Szkół 

Ekonomicznych – Mińsk Mazowiecki, op. Kalina Kurczewska-Zagań-
czyk, dyr.: Wlżbieta Wieczorek 
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III Nagroda 
Katarzyna Jantoszak, Zespół Szkół Plastycznych im. Wł. Hasiora 

w Koszalinie, op. dr hab. Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, dyr.: Marzena 
Jermak

Nagroda Specjalna Organizatora: 
Agnieszka Anna Grich z LP im. E. M. Andriollego w Mińsku Ma-

zowieckim, op. Kalina Kurczewska-Zagańczyk, dyr.: Elzbieta Wieczo-
rek  

Kategoria – muzyka

Sekcja instrumentów klawiszowych - fortepian

II Nagroda
Jakub Roślik - Warszawska Szkoła Muzyczna, op. U. Świerczyń-

ska, dyr.: A. Liwanowska-Lisiecka, gr. I – 22,80 pkt. 

III Nagroda
Emilia Rozbicka - PSM I i II st. im. W. Lutosławskiego w Wołomi-

nie, op. A. Kos, dyr.: P. Rozbicki, gr. I – 20,40 pkt.
  

I Nagroda 
Otylia Kwiatkowska – PSM I st. im. G. Bacewicz w Limanowej, 

op. E. Szymocha, dyr.: W. Curzydło, gr. II – 24,40 pkt. 

II Nagroda 
Aleksandra Godniak – SM I st. w Tuchowie, op. B. Gładysz-

Wszołek, dyr.: J. M. Gładysz, gr. II -22,60 pkt.
Maja Jamroszczak – PZSM w Bydgoszczy im. A. Rubinsteina, op. 

J. Jażdżyk, dyr.: E. Stąporek-Pośpiech, gr. II – 23,00 pkt. 
Nadia Mendyk - PSM I i II st. im. W Lutosławskiego w Nysie, op. 

M. Łysiak, dyr.: B. Toczek, gr. II - 23,80 pkt. 
Amelia Socha – ZSM w Tarnowie, op. K. Leśniak-Skóra, dyr.: J. 

Światłowska, gr. II – 22,20 pkt.
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Amelia Kramarska – ZSM im. O. Kolberga w Radomiu, op. O. 
Kravets, dyr.: R. Pluta, gr. II – 21,40 pkt. 

III Nagroda 
Julia Pelczar – PrSM I st. PRO MUSICA w Krośnie, op. A. Münz-

berger, dyr.: A. Münzberger, gr. II - 20.83 pkt. 
Sebastian Regulski – ZSM nr 2 w Rzeszowie, op. R. Filip, dyr.: 

Maria Jędreas-Romankiewicz, gr. II – 20,60 pkt. 

II Nagroda
Michał Rybczyński - fort., ZSM w Tarnowie, op. K. Leśniak-Skó-

ra, dyr.: J. Światłowska, gr. III – 22,00 pkt. 

III Nagroda  
Jan Możański – POSM I st. w ZPSM w Warszawie, op. A. Stemp-

in-Jasnowska, dyr.: A. Liwanowska-Lisiecka, gr. III – 21,00 pkt. 
Zuzanna Münzberger-Gąbka, Pr. SM I st. PRO MUSICA w Kroś-

nie, op. M. Skrabalak, dyr.: A. Münzberger, gr. III- 21,00 pkt. 
Leszek Troc - Warszawska SM, op. U. Świerczyńska, dyr.: A. Li-

wanowska-Lisiecka, gr. III – 21,20 pkt. 

Wyróżnienie: 
Malwina Głowacka – PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Nałęczo-

wie, op. A. Kos, dyr.: W. Sieczkowska-Kos, gr. III – 19,00 pkt.  

Sekcja instrumentów strunowych

II Nagroda 
Anna Wieleńska – skrzypce, ZPSM im. L. Różyckiego „Małe 

Skrzypeczki” w Kielcach, op. G. Warzecha, M. Trzebińska, dyr.: A. Ja-
roń, gr. I – 23,50 pkt.

Mateusz Kępka – skrzypce, OSM I st. im. I. J. Paderewskiego  
w Krakowie, op. D. Lauterbach, B. Mach-Fundament, dyr.: B. Piznal,  
gr. II – 22,40 pkt.
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Daniel Banasiewicz – gitara, PSM I st. im. R. Twardowskiego w 
Puławach, op. J. Przewłoka, dyr.: M. Zimnicka, gr. III- 23,00 pkt.

III Nagroda 
Teresa Drozdowska – altówka, SM I st. im. Fr. Chopina we Wroc-

ławiu, op. I. Mrozowska, dyr.: K. Goleń, gr. I – 21,50 pkt.
Zuzanna Zielińska – skrzypce, Powiatowa SM I st. w Dywitach, 

op. O. Kłosowska, dyr.: J. Ciepliński, gr. III -21,00 pkt.

Wyróżnienie:
Emilia Grzyb – skrzypce, PSM I st. im. G. Bacewicz w Limanowej, 

op. R. Biernat, E. Lachor-Mitkowska, dyr. W. Curzydło, gr. I - 19,16 
pkt.

Anna Ślązak – skrzypce, SSM I st. im. Wł. Szpilmana w Łodzi, op. 
J. Karpiński, J. Kamiński, dyr.: B. Weber-Wilczynska, gr. I -19,66 pkt.

Marian Witek – skrzypce, SM I st. w Tuchowie, op. K. Put, B. 
Gładysz-Wszołek, dyr.: J. M. Gładysz, gr. II -19,50 pkt.

Kajetan Głowacki - gitara, PSM I st. im. I. J. Paderewskiego  
w Nałęczowie, op. A. Kołtyś, dyr. W.Sieczkowska-Kos, gr. II – 19,29 
pkt. 

Sekcja instrumentów dętych i perkusji

I Nagroda
Aleksander Malej – flet, PSSP w Wołkowyjsku, op. H. Zdanowicz, 

H. Malej/ Białoruś, gr. I – 24,00 pkt.

II Nagroda  
Maciej Dopart – trąbka, ZPSM w Przemyślu, op. Fr. Lotycz, dyr.: 

A. Guran, gr. II – 22,60 pkt.

III Nagroda 
Dominika Saran – flet, PSM I st. im. R. Twardowskiego w Puła-

wach, op. M. Grabiec, D. Kapica-Kośmińska, dyr.: M. Ziemnicka, gr. II 
– 20,50

Arkadiusz Kędziora – trąbka, ZPSM w Przemyślu, op. Fr. Lotycz, 
Paulina Wilk, dyr.: Antoni Guran, gr. II – 20,00 pkt.
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Wyróżnienie:
Artur Krywoborodenko – trąbka, SM I st. w Dobrej, op. K. Ja-

worz, dyr.: Zbigniew Huptyś, gr. II – 19,80 pkt.

GRUPA IV – ZESPOŁY

Trio: Julia Szczypińska, skrzypce, 11 lat, Aleksander Korczagin, 
wiolonczela, 12 lat, Zuzanna Fabiś, fortepian, 12 lat - OSM I i II st. we 
Wrocławiu, op. A. Berny-Stocka, dyr.: Zbigniew Łuc - 22,86 pkt.

Anna Kądziołka, Zuzanna Kuziel – PSM I st. im. G. Bacewicz  
w Limanowej, op. R. Czaja, dyr.: W. Curzydło 22,00 pkt.

Otylia Kwiatkowska, Marta Majerska – PSM I st. im. G. Bace-
wicz w Limanowej, op. E. Szymocha, dyr.: W. Curzydło 23,20 pkt.

Jańczak Daniel, Rajzyngier Paweł – PSM I st. im. R. Twardow-
skiego Puławy, op. P. Wróblewski, dyr.: M. Ziemnicka 23,14 pkt.

Agnieszka Semerda, Karol Pytel – PSM I st. im. G. Bacewicz  
w Limanowej, op. H. Dyczek, dyr.: W. Curzydło 23,80 pkt.

Kwartet „Smyki” w składzie: Martyna Serwin, Alisa Polovniko-
va- skrz., Tymon Buning – wiol., Natalia Staniszewska - fort. - OSM I i 
II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu, op. M. Gawryszuk, dyr.:  
T. Melka 22,57 pkt.

„Sworzato” w składzie: Jakub Sporek (fort.), Michał Majerek, Emi-
lia Rząsa, Dominika Kuchta (skrz.), Martyna Kędroń, Klaudia Sasuła 
(wiol.), SPSM I st. w Tymbarku, op. H. Waszkiewicz-Rosiek, dyr.: H. 
Waszkiewicz-Rosiek 22,86 pkt. 

Karolina Zelek i Michał Sukiennik – PSM I st. im. G. Bacewicz  
w Limanowej, op. H. Dyczek, dyr.: W. Curzydło 22,00 pkt. 

Zofia Potoniec, Tomasz Mąka – PSM I st. im. G. Bacewicz w Li-
manowej, op. K. Jawosz/M. Gurgul, dyr.: W. Curzydło 23,00 pkt. 

Iza-Max Duo, Izabela Dobrowolska - flet, Maksymilian Młynek 
- wibrafon, marimba, PSM im. Fr. Chopina w Jarosławiu, op. Jolanta 
Antonik, Henryk Przytocki, dyr.: Grażyna Sereda – 22,33 pkt. 

Gabriela Golonka i Dominika Florek – PSM I st. im. G. Bacewicz 
w Limanowej, op. M. Skrzyrzewska, dyr.: W Curzydło 21,00 pkt.
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Wiktoria Gołębiowska, Zofia Matoga – OSM im. I. J. Paderew-
skiego w Krakowie, op. D. Zielińska, dyr.: B. Piznal 21,00 pkt.

„Kaja i Weronika” – PSM I st. nr 2 im., Fr. Chopina w Warszawie, 
op. U. Świerczyńska, dyr.: Waldemar Dubieniecki 20,00 pkt. 

Alicja Karcz, Katarzyna Radwańska – OSM im. I. J. Paderewski 
w Krakowie, op. D. Zielińska, dyr.: B. Piznal 20,40 pkt. 

Helena Sydor, Zuzanna Szlachetka – OSM im. I. J. Paderewskie-
go w Krakowie, op. D. Zielińska, dyr.: B. Piznal 21,40 pkt.

Justyna Kociołek, Jadwiga Mąka - PSM I st. im. G. Bacewicz  
w Limanowej, op. M. Skrzyszewska, E. Lachor-Mitkowska, dyr.: W. Cu-
rzydło 20,20 pkt.

Kwartet: Dorota Poręba- fort., Katarzyna Puch, Kinga Franczak, 
Faustyna Liptak – PSM I st. im. G. Bacewicz w Limanowej, op. I. Śliwa  

i E. Lachor – Mitkowska, dyr.: W. Curzydło 19,50 pkt.
Aleksandra Zapała, Otylia Kwiatkowska – PSM I st. im. G. Ba-

cewicz w Limanowej, op. I. Śliwa, E. Szymocha dyr.: W. Curzydło 19,50 
pkt.
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Gość finału

Anastasija Karpuk – absolwentka Szkoły Muzycznej II stopnia  
w mieście Wysokie w okręgu białoruskim, uczennica Koszkina Inna 
Wiktorowna.

1. Karl Czerny – Etiuda nr 37 z op. 740

2. Alessandro Scarlatti – Małe Sonaty nr 3 i 7 

3. Wolfgang Amadeusz Mozart – Sonata F-dur cz. I

4. Siergiej Rachmaninow – Melodia E-dur op. 3

5. Maurycy Moszkowski Etiuda nr 1 z „15 Etiud wirtuozowskich” 
nr 1 

Wykaz szkół i placówek artystycznych, Nauczycieli i Dyrektorów 

1. DSM w Telmach – op. Anna Ułybin, dyr.: Swietłana Wasiljewa/ 
Białoruś

2. DMS Potaine obwód Chmetnicki, Iryna Kryzhanowska/ Ukraina

3. DNAP i T „Planeta Pribużje” w Brześciu– prowadząca Romaniuk Irina 
Nikołajewna, choreograf- Budiuk Tamara Wiktorowna, dyrygent grupy 
orkiestry – Iwaniuk Wiktor Konstantynowicz, choreograf – Weronika 
Karina Olegowna / Białoruś

4. DMS w Dołgorudniku, praca indywidualna / Rosja 

5. DSM w Wysokie, Kosznicka Irina Witkorowna, dyr.: Traszyreba Lilia 
Grigorjewna /Białoruś

6. Gim. Nr 19 w Lublinie, op. Ewa Grodecka, dyr.: Elżbieta Bobolik 

7. Pallotyńskie Gim. im. St. Batorego w Lublinie, op. Agnieszka 
Aleksandrowicz, dyr.: ks. Andrzej Zelek SAC

8. Gim. im. E. M. Andriollego w Nałęczowie, op. Grzegorz Wójcik, dyr.: 
Urszula Stefanyszyn

9. Gim. Nr 23 im. Szarych Szeregów w Poznaniu op. Katarzyna Sławek, 
dyr.: Agata Ratajczak

10. Gim. im. Pilota Wojciecha Kołaczkowskiego w Pliszczynie, op. 
Agnieszka Kosińska, dyr.: Anna Krzyżanowska

11. LP im. E. M. Andriollego w ZSE, Mińsk Mazowiecki, op. Kalina 
Kurczewska-Zagańczyk, Magdalena Idycka, dyr.: Elżbieta Wieczorek

12. LP im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie, op. Sylwia Zasada, dyr. 
Jarosław Ćwiek
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13. MDK „Pod Akacją” w Lublinie, op. Iwonna Jedlińska, Agata Fijewska-
Pajdowska, dyr.: Ann Kopcińska

14. OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, op. Danuta Zielińska, 
Dariusz Lauterbach, dyr.: Bogdan Piznal

15. OSM I st. w Płocku, op. Olga Markiewicz, Sylwia Toberia; dyr.: 
Michał Zawadzki 

16. OSM nr 2 w Rzeszowie, op. Renata Filip, dyr.: Maria Jędreas-
Romankiewicz 

17. OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu, op.: Anna 
Berny-Stocka, Maciej Gawryszuk, dyr.: Tadeusz Melka

18. PZSM im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy, op. Justyna Jażdżyk, dyr.: 
Ewa Stomporek-Pospiech

19. POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach, op. Renata 
Krzyżak, dyr.: Bernadeta Stańczyk

20. POSM I st. w ZPSM w Warszawie, op. A. Stempin-Jasnowska, dyr.: 
Aurelia Liwanowska-Lisiecka

21. PoSM I st. w Dywidach, op. Olga Kłosowska, dyr.: Janusz Glepiński

22. PSM I st. im. Fr. Chopina w Jarosławiu, op. Jolanta Antoniak, Henryk 
Przytrocki, dyr.: Grażyna Sereda

23. PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Kartuzach, op. Anna Baranowska-
Bober, dyr.: Sebastian Szuman

24. PSM I st. im. Fr. Chopina w Limanowej, op. Krystyna Jaworz, Mateusz 
Gurgul, Halina Dyczek, Iwona Śliwa, Edyta Lachor-Mitkowska, 
Elżbieta Szymocha, Maria Skrzyszewska, Renata Czaja, dyr.: Wincenty 
Curzydło

25. PSM I i II st. im. W. Lutosławskiego w Nysie, op. Małgorzata Łysiak, 
dyr.: Beata Toczek

26. PSM I st. im. R. Twardowskiego w Puławach, op. Piotr Wróblewski, 
Jurand Przewłoka, Maria Grabiec, Dorota Kapica-Kośmińska, dyr.: 
Małgorzata Ziemnicka

27. PSM I st. nr 2 im. Fr. Chopina w Warszawie, op. Urszula Świerczyńska, 
dyr.: Urszula Świerczyńska

28. PSSP w Wołkowyjsku, op. Helena Zdanowicz, Halina Malej, dyr.: 
Natalia Gorszkowa / Białoruś

29. SpSM im. Wł. Szpilmana w Łodzi, op. Janusz Karpiński, Jakub 
Kamiński, dyr.: Barbara Weber-Wilczyńska

30. Pr.OSSP we Włocławku, op. Bezet-Majerowska, dyr.: Piotr Umiński 
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31. PrOSM Leonarda Piwonii w Szczecinie, op. Krystyna Bujak, dyr.: 
Dariusz Dyczewski  

32. PrSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Nałęczowie, op. Anna Kos, 
Magdalena Wiciejewska, Adam Kołtyś, dyr.: Wioletta Sieczkowska-
Kos

33. PrSP Leonarda Piwonii w Szczecinie, op. Krystyna Bujak, dyr.: Renata 
Wysokińska

34. PrSM I st. PRO MUSICA w Krośnie, op. Maria Skrabalak, Anna 
Münzberger, dyr.: Anna Münzberger 

35. PrSM I i II st. im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie, op. Anna 
Kos, Monika Walter-Rosiak, Monika Szczęsna, dyr.: Paweł Rozbicki

36. SPSM I st. w Tymbarku, op. i dyr.: Halina Waszkiewicz-Rosiek

37. SM I st. w Dobrej, op. Krystian Jaworz, dyr.: Zbigniew Huptyś

38. SM nr 2 im. Fr. Chopina we Wrocławiu, op. Iwona Mrozowska, dyr.: 
Krzysztof Goleń

39. SM Wysokije w obwodzie Brzeskim, op. Koszancina Irina 
Wiktoriewa 

40. SM I st. w Tuchowie, op. Krzysztof Put, Barbara Gładysz-Wszołek, 
dyr.: J. M. Gładysz

41. SP nr 10 w Lublinie, op. Elżbieta Mila-Suska, dyr. Ewa Momot 

42. SP im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu, op. Zbigniew 
Grala, Agnieszka Szponar-Gołębiowska, Hanna Tołubińska, dyr.: 
Maria Paryła

43. SP im. Św. Jana Pawła II w Łuszczowie, op. Agnieszka Kosińska, dyr.: 
Maria Puszka

44. SP im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie, op.: Agnieszka Kosińska, 
dyr.: Elżbieta Purc

45. SP im. S. Żeromskiego w Nałęczowie, op. Joanna Socha, Marta Wójcik, 
Zofia Grzywacz-Piotrowska, Dagmara Piech, dyr.: Anna Szczęsna

46. ZPSM im. W. Kilara – POSM I st. im. St. Moniuszki w Katowicach, 
op. Aleksandra Franke, Renata Krzyżak, dyr.: Bernadeta Stańczyk 

47. ZPSM nr 1 w Warszawie, op. Anna Stępień-Jasnowska, dyr.: Iwona 
Waga-Parafiniak

48. ZPSM w Przemyślu, op. Franciszek Lotycz, Paulina Wilk, dyr.: Antoni 
Guran

49. ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach, op. Grzegorz Warzecha, 
Magdalena Trzebińska, dyr.: Artur Jaroń
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50. ZPSM POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach, op. Renata 
Krzyżak, dyr.: Bernadeta Stańczyk 

51. ZS nr 2 w Jaszczowie Gimnazjum im. Natalii Nekraszowej, op. Iwona 
Pasieczna, dyr.: Marzenna Sych

52. ZS nr 9 we Wrocławiu, op. Iwona Mrozowska, dyr.: Krzysztof Goleń

53. ZSM w Legnicy, op. Magdalena Baranowicz, dyr.: Lucyna Huzarska

54. ZSM im. O. Kolberga w Radomiu, op. Olga Kravets, dyr.: Robert 
Pluta

55. ZSM w Tarnowie, op. Katarzyna Leśniak-Skóra, dyr.: Jolanta 
Światłowska

56. ZSM nr 2 im. W. Kilara w Tarnowie, op. Renata Filip, dyr.: Maria 
Jędreas-Romankiewicz

57. ZSOiZ im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach, op. Jadwiga Pasek; 
dyr.: Andrzej Burnus

58. ZSP w Katowicach, op. Renata Krzyżak, dyr.: Edward Josefowski

59. ZSPL im. Wład. Hasiora w Koszalinie, op. dr. hab. Ewa Miśkiewicz-
Żebrowska, Marzena Jermak

60. Warszawska SM, op. Urszula Świerczyńska, dyr.: Aurelia Liwanowska-
Lisiecka

 

Legenda:

DSA –Dziecięca Szkoła Artystyczne; DSM – Dziecięca Szkoła Muzyczna; DNAP 
– Dziecięcy Narodowy Zespól Pieśni i Tańca; Gim. – Gimnazjum; LO- liceum 
Ogólnokształcąca: LP- Liceum Plastyczne; MDK – Młodzieżowy Dom Kultury; 
OSM – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna; OSSP – Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk 
Pięknych; SM – Szkoła Muzyczna; SpSM - Społeczna SM; PrSM Prywatna SM; 
OSM- Ogólnokształcąca SM; PoSM – Powiatowe SM; SPSM- Społeczna Publiczna SM; 
ZS – Zespół Szkół; ZSOiZ – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych; PSSP 
– Państwowa Szkoła Sztuk Pięknych.
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Symfonia dźwięku

Symfonia, to dusza
we mnie drgająca 
bez końca
Ona mi śpiewa
Gdy radość 
To rozbrzmiewa,
Małym chórkiem do mnie gra
I melodie różne zna

Czasem gdy jestem znudzona
Mówi do mnie różne słowa
Nuty ciągiem zapisuje 
Różne takty wystukuje.

Gdy się bardzo zdenerwuje
To w bębenek ciągiem wali
Trąbka świszcze 
Niesłychanie!
Memu sercu fałsz zadaje

Symfonia bez końca gająca 
Wiele emocji
Smutku
radości
I słońca

   Izabela Marzec kl. IV
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Symfonia 

Ciało i serce 
To cała symfonia 
Muzyka przepiękna 
Czasem smutna 
często wesoła
Wszystko przy niej rozkwita 
budzi się do życia
W duszy nawet złe myśli 
pokona i skruszy
To ona właśnie jest dyrygentem 
I wszystkim ludziom podbija serce
Symfonia bez duszy
bez serca i wiary 
nie jest 
nie będzie 
dziełem pochwały

   Izabela Marzec kl. IV

Ciszy symfonia

Sztuka rodzi się z ciszy.
Rodzi się wolna.

Wyłania się z nicości-
Pewna i spokojna… 

Sztuka- rodzi się w sercu,
W jego rytmie drga.
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Sztuka nie myśli,
Sztuka nie umiera.

Sztuka tworzy
I sztukę się tworzy.

Zbudowana na strunach duszy,
Uczuciem tylko jest.

Jak wzburzone morze
Uderza w myśli.

Mocna jak fala,
I szybka niczym wiatr.

Sztuka nie umiera, 
choć niejednym pogrzebem jest.

Jeśli jesteś nierozumna,
 to dlaczego tyle znaczysz?

Cisza…

Sztuka- symfonia ciszy- 
Wiecznie trwa.

    Aleksandra Fabryczny

Zjawisko

W życiu jest takie zjawisko…
Niektórzy lubią je skrycie.
Dla jednych to pośmiewisko,
Dla innych to całe życie.
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Muzyka, chcąc czy nie chcąc,
Dźwiękami wszystkich łudzi.
Muzyka w głowach mącąc,
Odmienia życie ludzi.

Gdyby muzyki nie grano
I nie pisano by nutek,
Świat ten w obrotach by stanął.
Wszędzie panowałby smutek.

Ale muzyka trwać będzie,
A świat nie stanie się głuchy, 
Bowiem muzyka jest wszędzie-
W szkole, i w domu, i w duszy.

W życiu jest takie zjawisko…
Niektórzy lubią je skrycie.
Dla jednych to pośmiewisko, 
A dla mnie to całe życie.

   Weronika Byrska

Muzyczna wiosna

Nadszedł przez wszystkich tak wyczekiwany,
Dzień rozstania z nękającymi nas mrozami.
Koniec z tęsknymi, żałobnymi pieśniami!
Kres smutku komponowania!

Nastała wiosna w muzyce, 
Radość śpiewania!
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Delikatne drganie promieni słonecznych
Porusza tkliwe serca
Zasłuchane w koncercie
Uwalnia łzy szczęścia!

Nastała wiosna w muzyce, 
Radość śpiewania!

Ledwo słyszalne dźwięki przybierają na sile,
Zapominając o zimie.
Zrzucają płaszcz odrętwienia. 
Zanurzone w zielone marzenia.

Nastała wiosna w muzyce, 
Radość śpiewania!

Ćwierkają…, trajkotają…,
szumią … szeptają…
Mieszkańcy Lasu Nowej Nadziei!
Lasu zieleni, pieśni drzew i ptasich treli…

Nastała wiosna w muzyce, 
Radość śpiewania!

Budzi się do życia najcudowniejsza symfonia duszy.
Nadzieja na lepszy czas, 
na lepsze życie.
Na wielkie zmiany w codziennej muzyce!

     Dagmara Pobocha
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Sen muzyką utkany

Pewnego wieczoru tata kazał mi allegro iść spać, bo następnego 
dnia zaczynałam lekcje o 8.00. Przed snem, pomyślałam przez chwilę  
o jutrzejszym kształceniu słuchu i… po chwili byłam już całkiem gdzie 
indziej.

Znalazłam się w krainie, która początkowo wydawała się całkiem 
zwyczajnym miejscem. Dopiero po chwili zauważyłam, że na drzewach 
zamiast liści rosną nutki i klucze basowe. Zamiast trawy rosły krzyżyki, 
a wokół mojej głowy latały bemolowe motyle. Ruszyłam largo przed 
siebie, aż doszłam do klawiaturowej ścieżki. Postanowiłam sprawdzić, 
dokąd mnie ona zaprowadzi.

Po kilku klawiszowych krokach, zza drzewa wyłoniła się piękna Pani. 
Miała długie rubinowe włosy, brązowe oczy i czerwone usta. Zdobiła ją 
długa powłóczysta suknia z pięciolinii i kruczoczarny bemolowy diadem. 
Oniemiałam z zachwytu, lecz po chwili zapytałam:

-Przepraszam, gdzie ja jestem?
-Jesteś w Krainie Seksty Wielkiej – odpowiedziała dostojnie, a jej 

głos zabrzmiał jak dźwięk fortepianu.
-Ja jestem Zuzia, a kim Pani jest?- zapytałam dość dziecinnie.
- Nie znasz mnie? Jestem Polifonia. Chyba pierwszy raz zawitałaś 

do naszej krainy…
-Tak, nigdy tu jeszcze nie byłam- odpowiedziałam zaciekawiona.
-Jeśli chcesz, mogę Cię oprowadzić- zaproponowała piękna pani 

Polifonia.
- Byłoby mi bardzo miło- ucieszyłam się.
- To chodźmy. Komu w drogę, temu… klucz altowy!- zawołała 

radośnie.
Ruszyłyśmy dalej klawiaturową ścieżką, aż doszłyśmy do wioski, 

w której mieszkała Polifonia. Dowiedziałam się, ze wioska należy 
do królestwa królowej Seksty Wielkiej i jej córki Septymy Wielkiej. 
W wiosce domki były zbudowane z tetrachordów, a płotki z gam.  
W sąsiedztwie domu Polifonii mieszkało dwóch braci - Półton i Całyton. 
Rozmawiałyśmy z nimi przez chwilę, a potem Polifonia zaprosiła 
nas na herbatkę z rigaudon. Smakowała wybornie wraz z suitowymi 
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ciasteczkami. Gdy wyszłyśmy z cukierni, udałyśmy się na rynek, na 
którym akurat odbywał się muzyczny targ. Stragany z pięcioliniami 
do szycia, tetrachordami do budowy domów, dekoracje z jesiennych 
nutek…! Nagle usłyszałam rozbrzmiewającą gdzieś w oddali melodie. 
Podeszłam do szyldu, z którego się ona wydobywała i przeczytałam na 
pięciolinii napis: „SYMFONIA DUSZY, DRGANIE- ŁZA SZCZĘŚCIA, 
SMUTKU KOMPONOWANIE”. 

Czyżby to jakieś ogłoszenie?- pomyślałam. 
– Ale nawet jeśli, to co ono znaczy? Jeśli to targ, to czy muzyka jest 

na sprzedaż? Czy można gdzieś zamówić lub kupić symfonię duszy, łzę 
szczęścia, kompozycję smutku? 

– Muzyka nie jest na sprzedaż, Zuziu! – czytała w moich myślach 
Polifonia. Można tu kupić muzyczne materiały i ozdoby, ale to wszystko 
jest jak strój człowieka. O tym, kim jest naprawdę, decyduje to, co kryje 
się w środku. To, co jest w muzyce najważniejsze znajduje się w duszy. 
Muzyka jest w Tobie...

Po tych słowach piękna Polifonia zniknęła.
Zostałam sama, wpatrzona w litery napisu na szyldzie, wsłuchana 

w dobiegające stamtąd dźwięki. A może one nie były na zewnątrz mnie, 
tylko w środku… Może symfonię komponowała teraz moja dusza,  
a łzy radości, które spływały po policzku wywołane były właśnie tym 
odkryciem? Po chwili poczułam jednak inne emocje. Jakiś dziwny, 
kłujący w sercu żal. Polifonia, którą teraz czułam, a nie widziałam, 
wyszeptała: 

– Nie bój się! Kompozycja smutku jest równie piękna jak radości.  
A może nawet piękniejsza…

 I znikła na zawsze, zostawiając mnie z myślami i muzyką, która 
odtąd zawsze w duszy gra.

Zuzanna Kiczka 
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Symfonia duszy

Allegro – „Ucieczka”
Biegnę szybko
Szukam
Fruwać pragnę

Rozglądam się
Nie ma wyjścia
Bieg nie zaprowadzi mnie dalej
Pragnienie coraz większe
Krzyczę
Pragnę uciec
Nic już nie czuję
Więc biegnę…

Biegnę coraz szybciej
Nie umiem znaleźć
Bieg zamienia się w ślepy popłoch

Koniec, cisza, zwalniam…

Largo – „Refleksja”
A co jak nie znajdę?
Boleć mnie dusza będzie
A łza?

Czemu szczęścia nie da?
Dobijam się tylko
Co jak nie ma nic?

A wtedy nie znajdę
Boleć mnie dusza będzie
A łza już ścieka po policzku
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Menuet – „Ukojenie”
A dusza 
Drga tylko
Co mówi?
Miłość? Gdzie?

Boli mnie 
Zaufaj
Znajdziesz ją
Poszukaj

Ale gdzie?
Tu w sobie
Dusza drga
Przestań już

Vivo – „Łza szczęścia”
A więc koniec
Smutek tylko komponuję
Nie będę dalej biec
Jestem tu, gdzie mam być

Ból już zniknął
Zamiast biegać – skaczę
Żywo i wysoko
Znalazłam to, co dawno było

A więc koniec 
Smutku już nie komponuję
Skaczę, a nie biegnę
Jestem tu, gdzie mam być

Czemu wcześniej nie dostrzegłam?
W końcu
Łza szczęścia
Po policzku ścieka
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A więc koniec
Śladu smutku nie ma
Fruwać umiem
I symfonię duszy komponuję

Symfonia duszy – drganie – łzą szczęścia, smutku komponowanie…

Anna Czachowska

W cieniu

Moja lewa ręka jest nieposłuszna.
Nie to co prawa,
która gra jak trzeba.
Lewa nie nadąża
i zazdrości prawej
dźwięku, sprytu i forte.
Być może role się kiedyś odwrócą.
Prawa będzie podziwiać lewą.
Na razie lewa gra nieśmiałe piano. 

   Aleksandra Dudek
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Harmonia

Za oknem deszcz pada
duże krople lecą z nieba
niczym nuty układają się w melodie

Kiedy inni słuchają hałasu
ty siądź na balkonie
i wsłuchaj się w deszczową opowieść
 
Gdy już usypiasz pomyśl
o tym jak doskonale
brzmi otaczający nas świat

    Szymon Niedźwiedź 
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„MEMORIA”

Jaki dziś dzień? Może wtorek, a może czwartek? Nie wiem, już od 
dawna nie liczę czasu, bo i po co? Czas zaprząta tylko głowę, ogranicza, 
a ja nie mogę sobie na to pozwolić, nie teraz. W domu był porządek  
i cisza. Nic dziwnego, jeśli używam tylko dwóch pokoi, a nikt ze mną 
nie mieszka. Już nie. Nie, nie mogę teraz o tym myśleć, nie teraz. Po-
szedłem do kuchni z myślą, że może teraz, tym razem uda mi się coś 
zjeść. Ale gdy wszedłem do niej, wspomnienia zaczęły wracać. Jej głos 
wołający na obiad, jej śmiech, a potem tupot bosych stóp. Szybko wy-
szedłem z kuchni i zatrzasnąłem drzwi!!! Muszę stąd wyjść, muszę zapo-
mnieć. Włożyłem kurtkę, buty i wyszedłem z domu. Z trudem udało mi 
się zamknąć ten przeklęty, ciągle zacinający się zamek i ruszyłem przed 
siebie. Nie wiedziałem, gdzie idę, po prostu jak najdalej od domu, od 
wspomnień. Po drodze zauważyłem, lub bardziej zostałem zauważony, 
przez moich sąsiadów. Pamiętam uśmiechy, ale teraz widzę tylko strach 
i chyba współczucie. Skupiłem się na drodze. Po półgodzinnym mar-
szu dotarłem do bramy parku. Zatrzymałem się przed nią i nie mogłem 
oderwać wzroku od głównej alejki ciągnącej się za nią. Coś ciągnęło 
mnie, by tam pójść. Ruszyłem powolnym krokiem wzdłuż dróżki i nagle 
zaczęły wracać wspomnienia. Zobaczyłem ją. Tak samo piękną i szczęś-
liwą, jak wtedy, gdy kroczyła ze mną tą ścieżką. Trzymałem ją za rękę  
i patrzyłem w jej oczy. Było przepięknie. Wiedziałem, że jej tu nie ma, ale 
nie chciałem o tym pamiętać. Zatraciłem się we wspomnieniach. Byłem 
taki szczęśliwy, przepełniony pozytywna energią. Szedłem tak z nią, aż 
nad staw, gdzie w cieniu drzew usiedliśmy na ławce. Nagle usłyszałem 
głośny śmiech dzieci. Odwróciłem się w kierunku, z którego dochodził  
i zobaczyłem je. Dwa moje aniołki biegnące w moją stronę. Dziewczyn-
ka wskoczyła na moje kolana, a chłopiec na jej. Czułem się szczęśliwy.

- Janie – usłyszałem jej głos.
- Tak słonko? – odpowiedziałem i spojrzałem na nią.
- Obiecaj mi coś. Nie zapomnij, że jesteś wspaniałym człowiekiem. 

Nie zapomnij nigdy, czego dokonałeś i jak bardzo Cię kocham. My Cie-
bie kochamy!

- Ale przecież o tym wiem – odpowiedziałem.
- Obiecaj, proszę – usłyszałem jej przejmujący głos.
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- Dobrze – westchnąłem i przytuliłem ją do siebie – obiecuję. 
Zamknąłem oczy, a gdy je otworzyłem, już ich nie było. Wstałem 

powoli, rozglądnąłem się wokół i pobiegłem do domu. Gdy byłem już 
przy nim, zatrzymałem się i spojrzałem na budynek. Wspomnienia, te 
wszystkie wspomnienia… Westchnąłem i wszedłem do środka. Ruszy-
łem do swojego pokoju. Usiadłem przy biurku i wziąłem ołówek do ręki. 
Spojrzałem na czystą kartkę, która czekała na mnie. Jeszcze raz zamkną-
łem oczy i wyobraziłem sobie jej uśmiech, falujące włosy, delikatny gest 
zakładania kosmyków za ucho, … i … dałem się ponieść ukrytym głę-
boko emocjom. To wszystko odżyło, jeszcze raz głaszcząc moją duszę, 
przeprowadziło mnie przez eden radości i pozostawiło w odrętwieniu,  
z pytaniem dlaczego?

- Mistrzu!
„I pisałem, miałem zamiar to skończyć”.
- Mistrzu!
„Chciałem już zawsze pamiętać, nie uronić niczego”.
- Mistrzu Janie!!! – ocknąłem się, zamrugałem oczyma, ktoś wołał. 

Zauważyłem dziennikarkę.
- Dobrze się Pan czuje? – młoda kobieta patrzyła na mnie ze stra-

chem w oczach. 
- Tak, tak, nic mi nie jest. Przepraszam, jestem tylko bardzo zmęczo-

ny i zdarza mi się przysypiać – odpowiedziałem i z trudem się uśmiech-
nąłem.

- Nic dziwnego, wykreowanie takiego arcydzieła musiało pana 
kosztować wiele energii – usłyszałem od dziennikarki.

- Tak, było to bardzo męczące – zgodziłem się.
- Wracając do mojego pytania – kontynuowała dziennikarka, trzy-

mając notes i długopis w ręku – Jak udało się mistrzowi stworzyć takie 
arcydzieło, co było impulsem do jego napisania?

Zamyśliłem się przez chwilę.
- Ja tego nie stworzyłem. Ja tylko opowiedziałem to, co przyniosło 

mi życie – arcydzieło, w którym miałem swój niewielki wkład. Spisałem 
symfonię mojego życia, codzienności, ulotnych chwil, które przepojone 
były radością i miłością – wyznałem szczerze.

Na twarzy dziennikarki pojawiło się zdziwienie.
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- Ale pana utwór to bezmiar radości i szczęścia, błogosławieństwo 
dla smutnej tęskniącej duszy, a przecież przeżył pan taką tragedię. Stracił 
pan w wypadku żonę, dzieci. I mówi pan, że to codzienne życie skłoniło 
pana do napisanie tego dzieła?! – padła odpowiedź.

- Prawda – zamyśliłem się na chwilę – myślę, że oni nie chcieliby, 
bym żył pogrążony w żalu i rozpaczy, bym ciągle tkwił w tej tragedii. 
Życie daje nam wiele chwil, dobrych i złych, lecz od nas zależy, które  
z nich zapiszemy grubą czcionką, na kartach dzieła, jakim jest nasze ży-
cie. Od nas zależy, jak je zapamiętamy. Przez pryzmat czego – radości 
czy smutku – będziemy je wspominać. Moi najbliżsi, dali mi tak wiele 
miłości i szczęścia i nie mogłem inaczej stworzyć tej opowieści o życiu.

- Czy dlatego nadał pan taki tytuł temu utworowi? – drążyła dalej 
dziennikarka.

- Tak – przerwałem na chwilę. Memoria czyli pamięć. Myślę, że 
nigdy nie wolno nam zapomnieć o tym, co daje nam życie…

 Bartłomiej Kisiel

I nie przestaję wierzyć...

Piotrek razem z Jankiem nieśli na ramionach postrzelonego w nogę 
powstańca.

Ranny mężczyzna miał silne drgawki i głowę spuszczoną w dół. 
Piotr – będąc już blisko szpitala - powiedział do Janka:

– Jeszcze kawałek! Damy radę! – wychrypiał...
Ostatkiem sił wnieśli poszkodowanego do szpitala i położyli na łóż-

ku. Powstaniec zaczął zwijać się z bólu. Pielęgniarka szybko podbiegła 
do niego i podała rannemu środek przeciwbólowy. Pacjent uspokoił się  
i z ulgą opadł na łóżko.

Piotr i Janek wyszli ze szpitala widząc, że powstaniec jest już  
w dobrych rękach.

Pobiegli za pobliski zbombardowany dom, aby się ukryć oraz nała-
dować karabin i pistolet.
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– Szybciej! Janek! Szybciej! - krzyknął zdenerwowany Piotrek.
– Pracuję najszybciej jak się da! – odparł Janek.
– Jakoś nie widać... - mruknął pod nosem Piotr. Ale Jan i tak go 

usłyszał. Spojrzał wymownie.
– Przepraszam, zdenerwowałem się – odpowiedział skołowany Pio-

trek.
– Wszyscy jesteśmy zdenerwowani...Wojna trwa już kilka lat,  

a końca nie widać... - stwierdził zrezygnowany Janek.
Jeszcze przez chwilę siedzieli oboje w ciszy, a następnie wzięli się 

za naładowanie broni.
– Przecież to nie ma sensu...I tak zginiemy na wojnie. Nie lepiej od 

razu się zabić... - nie zdążył dokończyć myśli Janek. Piotr przerwał mu 
agresywnym tonem.

– Co ty gadasz?! Oszalałeś?! – wrzasnął Piotrek i złapał Janka za 
głowę. 

– Jak mogłeś tak powiedzieć? Po pierwsze nie możemy się poddać 
– trzeba wierzyć, że nie umrzemy na tej wojnie i pomożemy swoją po-
stawą innym! Po drugie chcesz być tchórzem? Poddać się i samemu się 
zabić? Myśl pozytywnie – może przeżyjesz; będziesz mieć w przyszłości 
piękną żonę i wspaniałe dzieci... A kiedyś cudowne wnuki! A poza tym 
– Janek!!! Ja też bym tego nie przeżył! Jesteś dla mnie jak brat!!!

Janek pogrążał się w niechęci do życia i rezygnacji z działania... To 
wszystko co działo się wokół przerosło go... Widział tyle bólu, cierpie-
nia, ludzkich dramatów... Nie miał już sił... Słowa przyjaciela docierały 
do niego, ale był jak bezwolne zwierzę... Jak przezroczysta istota, która 
nie ma odwagi, by żyć...

Piotr skończył swój monolog. Patrzył przerażony na nieobecnego 
duchem brata. Nie poznawał go...

Nagle, zza muru, dał się słyszeć głos... Głosy... Męski chór... Kaska-
da dźwięków, symfonia radości pomieszanej ze smutkiem i nadludzką 
mocą. Do chłopaków nie docierały jeszcze słowa, ale muzyka – którą 
zawsze tak kochali – z nieprawdopodobną siłą dodał im nadziei.

Janek nie wierzył w to, co dzieje się w jego sercu i umyśle... Jakby 
strzała – nie zatruta – ale pełna miłości wdarła się w jego zmęczone  
i utrudzone serce. Muzyka jak balsam oplatała ich dusze...
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Po policzkach chłopców popłynęły łzy...
Powoli dźwięki układały się w słowa, a one w zdania...” Nie będzie 

Niemiec pluł nam w twarz...”
Janek wstał i zaczął śpiewać razem z głosami, które przed chwi-

lą usłyszał... Piotr zaskoczony przemianą brata także powstał... Razem 
śpiewali, uradowani wspólnotą dusz. Kolejny raz muzyka ich połączyła 
i sprawiła, że niemożliwe stało się możliwe.

Chłopcy zaczęli rozglądać się w poszukiwaniu śpiewających męż-
czyzn... Na próżno... Czyżby im się zdawało? Może to ich wyobraźnia? 
Może wspomnienia z dawnych lat, z zaczarowanego świata dźwięków, 
po raz kolejny dodały im nadziei? Nie była to klasyczna, wspaniała sym-
fonia Szymanowskiego, ale „zwykła” żołnierska pieśń, która zaśpiewa-
na z sercem i patriotyzmem brzmiała jak najpiękniejsze muzyczne dzie-
ło... Symfonia duszy miała postać twardych dźwięków, potu i przelanej 
krwi... Ale nade wszystko nadziei, która pozwala żyć...

Piotr i Jan przybrali żołnierską postawę i razem ruszyli walczyć  
o Polskę. Walczyli do samego końca...

Kiedy nastał kres wojennych działań, nie potrafili uwierzyć, że to 
już koniec wojennego koszmaru. Po latach walki odzyskali niepodle-
głość. Kiedyś takie niemożliwe, a dzisiaj stało się rzeczywistością.

– Dziękuję – powiedział Janek do Piotrka.
– Ale...za co? – odparł Piotr.
– Gdyby nie ty, gdyby nie żołnierska pieśń... Przecież ja bym się 

załamał i sam się zabił... – szepnął wzruszony Janek.
Piotr popatrzył na Janka i przytulił go mocno.
– Uwierz, nie pozwoliłbym na to... Nie pozwoliłbym... – stwierdził 

stanowczo, ale ciepło Piotr.
Muzyka i braterska miłość. Łączy, przynosząc cuda, w które zawsze 

warto wierzyć...

Julia Schneider
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Sprzeczka

To był naprawdę męczący dzień. Wszystkim instrumentom kleiły 
się oczy. Zagrały dzisiaj aż trzy koncerty. Dużo jak na jeden raz. Wszyst-
kie dosłownie usypiały. 

Jednak to nie był koniec pracy na dziś. Przecież w nocy, gdy wszy-
scy muzycy pójdą do domu, muszą jeszcze zrobić próbę.

- Może dzisiaj już darujemy sobie to nocne rzępolenie? – zapropo-
nował zaspany saksofon.

- Nie ma takiej opcji.- zaprotestował fortepian.- Jutro mamy bardzo 
ważny występ. Musimy się postarać.

- Mnie też się tak wydaje. - przytaknęły skrzypce.
- No wiem, ale jestem taki śpiący.
- Nie ty jeden, ale musimy się zmotywować. – oznajmił flet.
- Dobra, dobra , niech wam będzie. - saksofon w końcu ustąpił.
- Zaczynajmy już. Tylko gdzie jest batuta?
- Batuto?
- Gdzie jesteś? – krzyczał każdy instrument, ale odpowiedzią była 

tylko cisza.
- No i co my teraz zrobimy? Bez batuty nie damy rady zrobić pró-

by.
- Zróbmy tak: każdy pójdzie w inną stronę. Może batuta gdzieś 

usnęła. Dużo dzisiaj pracowała, więc to bardzo możliwe. - zapropono-
wał fortepian.

- Zacznijmy poszukiwania. Za 10 minut spotykamy się tutaj.
Rozpoczęły się poszukiwania batuty. Pierwsze i drugie skrzypce 

szukały w garderobie. Saksofon, trąbki i tuba – na korytarzu. Fortepian 
poszukiwał batuty na widowni, a flet i obój na scenie. Nigdzie jej nie 
było. 

- A może dyrygent zabrał ją do domu?
- Po co niby?
- Żeby poćwiczyć.
- Tak być może. Wiadomo przecież, że lubi dopinać wszystko na 

ostatni guzik.
- Ale jak mamy zrobić próbę bez batuty?
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- Ja mogę was poprowadzić… - zaproponował fortepian.
- Ty? Żartujesz chyba? Jesteś wielki, zajmujesz niemal połowę sce-

ny, ale… – oburzyły się skrzypce.
- Niby dlaczego nie?
- Bo nie będziesz widział nut.
-Ja mogę. – zaproponowała donośnie trąbka.
- Ty jesteś za mała – odpowiedział kontrabas.
- A ty za gruby! –zahuczała obrażona trąbka.
Kontrabas popatrzył złowrogo na trąbkę.
- A ja? – flet uznał, że może spróbować.
- Ty jesteś jeszcze mniejszy od trąbki! – odpowiedział fortepian.
- Jak nie chcecie, żebym ja to prowadziła, to najlepiej w ogóle nie 

robić tej próby.- krzyczała wciąż obrażona na wszystkich trąbka.
- Jasne, księżniczka się znalazła. – obój już nie wytrzymał.
- Uważaj, co mówisz i do kogo! Bo w końcu tego pożałujesz.
- Grozisz mu? – spytał fagot, stając w obronie przyjaciela.
Kłótnie trwały aż do samego rana. Gdy w końcu instrumenty zde-

cydowały się zacząć próbę, ich muzyka była okropna, wręcz nie do wy-
trzymania Słychać tylko było jak jedne grają głośniej, żeby zagłuszyć 
drugie. 

Nazajutrz, jeszcze przed wschodem słońca, w filharmonii pojawiła 
się batuta. Okazało się, że usnęła pod kocem w recepcji. Gdy weszła do 
Sali koncertowej, na początku nie zrozumiała, o co chodzi, lecz po chwili 
pojęła w czym rzecz.

- Znowu się kłóciliście?
- Jak tu się nie kłócić, przecież każdy myśli tylko o sobie. Ty też nie 

lepsza. Znikasz i nie mieliśmy jak zrobić próby.
- Przepraszam, usnęłam w recepcji, ale nie uważam wcale, że jestem 

najlepsza.
- Jak to? Przecież wszystko umiesz.
- Po pierwsze: nie umiem wszystkiego i cały czas się jeszcze uczę,  

a po drugie: sama niczego bym nie zdziałała.
- Co?
- Gdyby nie dyrygent, nie dałabym rady nic zagrać. A przecież pod-

czas koncertu chodzi o harmonię. Nawet ci najlepsi sami sobie nie pora-
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dzą. Potrzebują innych. Gdy jest współpraca, wszystko wychodzi lepiej. 
Tak jest też z nami. Gdy działamy razem, muzyka jest piękniejsza, płyn-
niejsza, lecz gdy tylko ktoś się z kimś pokłóci całość brzmi inaczej. Na 
tym polega symfonia dźwięków! Rozumiecie?

- Chyba tak – odpowiedziała trąbka. – Przepraszam was. – powie-
działa zaczerwieniona.

- My też. – odpowiedziały zgodnym chórem instrumenty.
- Już wszyscy się pogodzili? – uśmiechnęła się batuta. – No to za-

czynamy występ!
Podczas występu filharmonicy uważnie śledzili gesty dyrygenta. 

Nie było zgrzytów. Harmonijnie brzmienie symfonii zachwyciło melo-
manów. Wszystkie instrumenty współpracowały ze sobą i nawzajem się 
dopełniały. 

Zuzia Rudzińska

Amulet

Świat... to jedna wielka niewiadoma. Nasza planeta jest zróżnico-
wana nie tylko w dziedzinie terenu czy rozwoju gospodarki. Mieszkańcy 
planety różnią się od siebie niesamowicie. W dzisiejszych czasach nie-
wielu z nas potrafi żyć. A Ty... to potrafisz!? Czy umiesz iść przez życie  
i mówić: ,,Jestem szczęśliwy!”, ,,Zrobiłem to dobrze!”, ,,Kocham ży-
cie!”? Czy umiesz rozwiązywać problemy bez uciekania się do alkoholu, 
samookaleczania czy samobójstwa!? Czy potrafisz po wielkiej porażce 
wstać, podnieść się i dążyć do celu z podniesioną głową!? Czy potra-
fisz uwierzyć, że wszystko ma swoje konsekwencje i wszystko, co zro-
bimy dziś w przyszłości da nam coś dobrego? Czy umiesz powiedzieć  
o świecie jak o ,,Kochanej planecie” i nie upierać się w przekonaniu, 
że świat to jedno, wielkie bagno!? A może bez względu na Twoją doj-
rzałość wierzysz w magiczne moce? Czy jesteś w stanie uwierzyć, że 
coś co prawdopodobnie nie istnieje może odwrócić losy Twojego życia  
o 180°!? Świat to trudne miejsce! Niektórzy potrafią na nim żyć, a inni 
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potrzebują jakiegoś cudu, by dalej móc jakoś funkcjonować na Ziemi. 
Wtedy potrzebny im jest taki ,,amulet”... Nie wiadomo dokładnie czym 
on jest, nie jesteś w stu procentach pewny, że to on i nigdy nie wiesz, kie-
dy użyjesz go po raz pierwszy. Jak więc się domyślić, że to on!? Musisz 
to poczuć... Serce jest jedynym drogowskazem...Musisz czuć, że dzięki 
niemu pęka jakaś bariera! Tama się rozrywa, otwierają ci się oczy i za-
czynasz dostrzegać piękno świata! Poczujesz szczęście! Nauczysz się  
z radością przechodzić przez życie! Ale pamiętaj... ,,Amulet” dzia-
ła chwilowo! On jedynie naprowadzi Cię na szczęście, pomoże Ci  
w nowym ,,starcie w życiu”, a Ty... musisz potoczyć je dalej w zgodzie  
z zasadami, które wytyczył ci ,,amulet”! Pamiętaj o Tym! Ona zapo-
mniała... 

Adrianna (bo tak nazywała się dziewczyna) uczęszczała do 3 kla-
sy gimnazjum w małej wsi. Była młodą, ambitną dziewczyną. Zawsze 
usiłowała poprawiać swoje błędy. Dążyła do perfekcji, chciała być we 
wszystkim najlepsza. Jak na bardzo spokojną osobę, miała buntowni-
czy charakter. Kiedy była bardzo zdenerwowana potrafiła ,,wybuchnąć”  
i wtedy nikt nie umiał jej uspokoić. Pomimo swojej wrednego zacho-
wania miała przyjaciół... Swoją ,,bandę”, która jako jedyna potrafiła ją 
zrozumieć. Chociaż wyglądała na grzeczną blondynkę w okularach, któ-
ra wyrośnie na mądrego naukowca, w głębi serca dażyła nienawiścią na-
uczycieli jak i całą szkołę. Wydawałoby się, że to córka diabła, która za-
miast serca ma kamień, twardniejący z każdym chamskim zachowaniem 
do innego człowieka. W rzeczywistości Ada była bardzo emocjonalna. 
Każda obraza... każda krytyka... każde odrzucenie... Zawsze potem na-
stępowała bezsenna noc i wylewanie miliona łez w poduszki. Gimnazja-
listka zawsze marzyła o prawdziwej miłości, ale nie takiej co znudzi jej 
się po dwóch tygodniach, tylko takiej wielkiej miłości, która przetrwa 
wszystko, która będzie na całe życie! Od kilku miesięcy w centrum za-
interesowania był jej kolega z klasy. Nigdy ze sobą nie rozmawiali, co 
jeszcze bardziej przykuło uwagę Ady. Był od niej wyższy, miał czarne 
włosy, a Jego oczy miały takie hipnotyzujące spojrzenie, że nie jedna 
dziewczyna była wniebowzięta. Dziewczyna zawsze w snach tworzyła 
romantyczne historie, w których wraz z chłopakiem zakochują się w so-
bie, a ich miłość nigdy nie przemija, aż do śmierci. Nigdy nie myślała, że 
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ona-Ada zamknie się w sobie i nie będzie potrafiła wyznać swoich uczuć. 
W pewnym momencie doszło do tego, że dziewczyna zamykała się coraz 
bardziej... Coraz mniej rozmawiała z mamą, zamykała się w swoim po-
koju, wciąż zastanawiając się dlaczego nie potrafi nic zrobić. W pewnym 
momencie powiedziała sobie: Dość! ,,Przecież nie mogę całe gimnazjum 
siedzieć i się zastanawiać! Jestem w końcu Ada! Ta Ada, która nie boi 
się niczego i nikogo! Czego w ogóle się boję!? Odrzucenia!?... Braku ak-
ceptacji!?... Wyśmiania!?... Przechodzę to przecież na co dzień!” Czym 
prędzej wyjęła swój telefon. W spisie kontaktów wyszukała numer 
Błażeja. Pomimo jej odważnej decyzji w głębi duszy czuła, że nie jest  
w stanie tak po prostu do niego zadzwonić i powiedzieć mu wprost 
:,,Moje serce to ułamek, który tworzy z kimś całość. Chcesz być tym 
kimś?” W głębi serca czuła, że nie chce mu mówić swoich uczuć przez 
telefon. Prawdziwe emocje popłyną wtedy, kiedy spojrzy mu w oczy. 
–Serce dyktuję mi uczucia blisko osoby, którą kocham, a nie blisko Jego 
głosu w telefonie- pomyślała. Po chwili zastanowienia doszła do wnio-
sku, że dalsze siedzenie i czekanie na cud nie ma sensu. Ponownie wzięła 
do ręki telefon i z prędkością światła napisała wiadomość do chłopaka.   

Za 20 minut w parku przy szkole!? Musimy pogadać. 
W tak samo szybkim tempie dostała odpowiedź:
Ok.
,,A więc randka!” pomyślała. Ale czy to na pewno jest randka !? Czy 

takie spotkanie można nazwać randką!? Jak w ogóle je nazwać? Może 
to po prostu spotkanie, wyjście, schadzka, spacer... ale nie randka. Nie... 
To na pewno nie randka. Więc jak się ubrać na to coś co nie wiadomo 
czym jest? Oficjalnie czy jednak na luzie? Założyć sukienkę czy wystar-
czą rurki i top? A makijaż... delikatny czy z pazurem, żeby przykuwał 
oko, lub może w ogóle bez? Z tych wszystkich dylematów Adę wyrwał 
zegarek. „Zostało mi 10 minut! Dobra koniec biorę spodnie i koszule... 
nie, nie, nie koszule tylko top. Jeszcze tylko szminka i gotowe! Zostało 
mi 5 minut. Błażej nadchodzę! Oby się udało...” 

Była 16, chodź po mroku jaki pokrywał świat można by myśleć, że 
jest 22. Było cicho... Słychać było jedynie lekki powiew wiatru i kro-
ki. Może wieś nie było strasznie zatłoczona, ale zazwyczaj dało się za-
uważyć kilka osób. Tym razem nie było nikogo... Ada zastanawiała się, 



5�

dlaczego ich nie ma. Często przecież gdy wychodziła mijała wiele osób 
takich jak Pani Helena, która wracała z pracy, czy Pan Adam powraca-
jący z zakupów albo pan Roman, który karmił zwierzęta na swoim po-
dwórzu. Tym razem było pusto. Tak jakby każdy uciekał od wyjścia na 
dwór. Jakby każdy zrobił miejsce Adzie by była sama. Kiedy dotarła do 
parku Błażej już na nią czekał. Siedział na jednej z ławek. Z jego gestów 
dało się zauważyć, że był zdenerwowany, jakby się czegoś się obawiał. 
Adrianna jeszcze przez chwilę wpatrywała się w jego osobę, po czym 
wzięła głęboki wdech i ruszyła w stronę Błażeja. 

-Mogę się dosiąść?- zapytała siadając obok niego na ławce. 
-Tak, jasne!- powiedział zdezorientowany chłopak przesuwając się 

na drugi koniec ławki. Zapadła cisza, do końca żadne z nich nie wiedzia-
ło czy chcę mówić, czy nie. Milczeli więc... Od czasu do czasu jedno 
spoglądało na drugiego, ale nie mówiło ani słowa.

- Musimy pogadać!- powiedzieli oboje z tą samą powagą w głosie.
-Ty zacznij.- rzekła Ada cichym głosem.
-Dobrze! Chciałem abyś to, co ci powiem wzięła na serio, to nie jest 

żaden żart. No więc od września kiedy Cię ponownie zobaczyłem, zaczą-
łem patrzeć na Ciebie inaczej. Nie byłaś tylko koleżanką z klasy, ale zro-
zumiałem, że znaczysz dla mnie coś więcej. Zapytasz czemu wcześniej 
nie powiedziałem? Bałem się odrzucenia, nie chciałem cierpieć! Wola-
łem już zapomnieć o Tobie, niż cierpieć z Twojego powodu! Chciałem 
się poddać... ale nie umiałem. Tak strasznie mi na Tobie zależy, że nie 
było dnia, kiedy nie myślałem o Tobie, kiedy nie miałem ochoty do Cie-
bie podejść i Cię przytulić. Ja po prostu Cię kocham!

Coraz więcej łez napływało do oczu dziewczyny, nie mogła uwie-
rzyć, że Błażej... Ten Błażej, w którym jest zakochana wyznał jej miłość. 
Myślała, że to sen. Że Błażej zaraz zniknie, a ona obudzi się w swoim 
pokoju. Ale po chwili zorientowała się, że to nie sen, że chłopak napraw-
dę stoi przed nią i wyznaje jej miłość. Stała w bezruchu jeszcze jakieś  
2 minuty, gdy Błażej kontynuował swoje wyznanie. 

–Rozumiem, jeżeli Ty nie czujesz tego samego... Masz do tego pra-
wo, a ja nie mogę Cię zmusić na siłę byś nagle powiedziała, że też mnie 
kochasz, że chcesz ze mną być, że chciałaś się spotkać po to żeby mi 
powiedzieć to samo. Zdaje sobie sprawę, że to tylko marzenie. Więc 
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przepraszam, że zmarnowałem  Ci czas na te bzdury... I jeżeli pozwolisz 
to udam się do domu.

Chłopak odwrócił się i ruszył w kierunku wyjścia z parku... 
-A co jeśli!?...
Ze zdziwienia odwrócił się. Wpatrywał się w nią uważnie... Zrobił 

krok w jej kierunku. Jakby czuł, że chce mu powiedzieć coś ważnego, 
coś co może być powodem zmiany w jego życiu... 

- Co jeśli ci powiem, że masz rację!?
Błażej zrobił kilka kroków w stronę Ady. Stali kilka centymetrów od 

siebie. Wpatrywali się w sobie w oczy, czuli wzajemnie swój zapach.
 - Co zrobisz, jeżeli Ci powiem, że właśnie po to się z tobą spotka-

łam!? Że chciałam Ci oznajmić to samo!? Co jeśli zgadzam się z Tobą 
pod każdym względem!? Co jeśli Ci powiem, że tak jak ty nie miałam 
dnia kiedy jedną z myśli nie byłeś Ty!? No co zrobisz !?

-To!...
Chłopak zrobił krok w przód i ręką odjął talię Ady. Zbliżył się do 

niej i ją pocałował! Nie był to zwykły pocałunek, ale oddawał całą mi-
łość, jaką chłopak ją darzył. Pokazywał te wszystkie myśli, które o niej 
miał, oddawał całą radość, jaką teraz posiada. W jeden chwili świat sta-
nął w miejscu. Nie liczyło się już nic!... Tylko ta chwila! Tylko oni!

Jak łatwo możecie się domyślić od tamtego zdarzenia Adrianna  
i Błażej zostali parą. Nie widzieli poza sobą świata. Dzięki Niemu Ada 
nauczyła się walczyć z krytyką. Zrozumiała, że nie potrzebuje zdania in-
nych, by czuć się piękna, mądrą czy szczęśliwą. Ciągle powtarzała sobie, 
że na świecie musi być ktoś zły, ale ona nie może się tym przejmować. 
Błażej stał się dla niej ostoją. Pomagał jej we wszystkich problemach, 
uważnie jej słuchał, sprawiał, że się uśmiechała. Zawsze wspólnie spę-
dzali każdą wolną chwile. Zawsze po lekcjach odprowadzał ją pod dom, 
aby mieć pewność, że nic jej się nie stanie. Pewnego letniego dnia Ad-
rianna popadła w depresje. Błażej każdego dnia był z nią, nawet jeżeli 
dziewczyna nie chciała mu powiedzieć co jest powodem.

-Błażej...
-Słucham?
-To już chyba czas, żeby ci powiedziała, dlaczego jestem w takim 

stanie, w jakim jestem.
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-Proszę, nie przerywaj mi muszę to powiedzieć teraz. Później mogę, 
nie być w stanie... Dobrze wiesz, że mam siostrę prawda? Wiesz, że jest 
mi bliska i że traktowałam ją jak mamę. Tydzień temu wygrała jakąś lo-
terię, a nagrodą był lot helikopterem. I ona była bardzo podekscytowana 
tym lotem... Nie mogła się go doczekać i pojechała na niego. Podczas 
przelotu coś zepsuło się w samolocie i ... 

-Wszystko w porządku?- zapytał chłopak Adę widząc, że siłą po-
wstrzymuję łzy. 

- Moja siostra nie żyję!- krzyknęła dziewczyna nie mogąc powstrzy-
mać łez. Wtuliła się w chłopaka i zaczęła płakać. Potoki łez spływały po 
jego ramieniu. Nie protestował, nie odsuwał się... Po prostu czekał aż się 
uspokoi. Po 20 minutach Adrianna przestała płakać. Wtedy Błażej puścił 
dziewczynę i wziął swoją torbę. 

- Mam coś dla ciebie!- powiedział chłopak wyjmując z plecaka od-
twarzacz MP4.

- To ci pomoże! -MP4!? Serio? Dziękuję, jesteś kochany, ale jak 
niby to ma mi pomóc!?

- Czasami muzyka jest wszystkim, czego potrzebujesz, aby poczuć 
się lepiej.

-Może naprawdę masz rację.
-Weź ją!- powiedział Błażej dając ją do rąk Ady
- Jest na niej 5 wyjątkowych piosenek! Cała ta MP4 jest wyjątkowa, 

trzeba tylko poczuć naprawdę sens muzyki... 
I tak mijało im życie...Ada pogodziła się ze śmiercią siostry. Skoń-

czyło się gimnazjum, a Adrianna i Błażej dalej nie widzieli świata poza 
sobą. Wspólne wakacje, wspólne spacery to tylko kilka rzeczy, które ro-
bili razem. Każda wolna chwila była ich wspólną chwilą. Zawsze jedno 
budziło drugie telefonem, a w nocy oboje nie spali, bo żadne z nich nie 
chciało rozłączyć się jako pierwsze. Był to związek idealny bez żadnych 
naciąganych scen. Wszystkie ich relacje, każdy ruch brał się z serca, 
dyktowało im je prawdziwe uczucie. W niespełna 4 miesiące świat Ady  
i Błażeja wywrócił się do góry nogami. Jeden SMS zmienił im całe życie. 
Zaczęli doświadczać prawdziwego piękna, nauczyli się cieszyć światem. 
Zapytacie pewnie dlaczego mówię wam o ,,amulecie”, skoro Ada ma 
już prawdziwe szczęście w postaci chłopaka!? Jak możecie się domyślić 
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życie zmienne jest, a życie Adrianny zmienia się jak w kalejdoskopie. 
Raz z górki, raz pod górkę... 

To stało się w liceum... Ogólnie klasy dziewczyny, jak i chłopaka 
nie popierały ich związku. Sądziły, że Błażej jest zbyt buntowniczy dla 
kogoś takiego jak Ada. Jednak para nie zgadzała się z tym i potępiali 
wszystkich, którzy tak uważali. Błażej i tak miał swoją bandę, którą nie 
obchodziły jego sprawy osobiste. Ada natomiast była sama, bo wszy-
scy jej rówieśnicy się od niej odwrócili. Tego najważniejsze dnia, który 
odmienił los dziewczyny była sama, bez pomocy. Jak zwykle stała przy 
wyjściu do szkoły i czekała na swojego chłopaka. Po kilku minutach 
przyszedł... Był mocno zdenerwowany i zestresowany.

–Musimy porozmawiam, to ważne!- rzucił stanowczo.
- Wiesz trochę się spieszę możemy porozmawiać w drodze do 

domu?- Zapytała łapiąc go za rękę i kierując się do wyjścia.
-Nie!- Warknął wyrywając jej rękę.- Nie będzie żadnego odprowa-

dzania, już nigdy!
-O co Ci chodzi Błażej!?
- Przeprowadzam się do Stanów!
-Że co proszę!? Co robisz!? Zostawiasz mnie po tym wszystkim co 

mówiłeś!? Że byłeś, jesteś i zawsze będziesz? Wtedy kłamałeś!? Po co 
chciałeś ze mną być? Dla hecy!? Wiesz co mogłeś wcześniej powiedzieć, 
że to nie była miłość!

Adrianna wybiegła z budynku trzaskając drzwiami. Nie mogła dojść 
do siebie. To, co miało zostać wiecznie przepadło! Ten, który obiecywał, 
że nie zostawi opuścił! Dziewczyna po powrocie do domu miała dosyć 
życia. Nie chciała już z niego wyjść. Twierdziła, że świat to zło! Że każ-
dy ją opuszcza, każdy miał być ciągle a ją zostawia! Jak Błażej jak jej 
siostra! Z każdym dniem Ada była w coraz gorszym stanie... brała leki na 
uspokojenie w bardzo dużych ilościach, nie jadła nie spała. Upadła... Nie 
umiała się podnieść po kolejnej porażce... Nie miała nikogo, kto pomoże 
jej wstać.

Pewnej zimowej nocy, kiedy Ada po raz pierwszy od kilku tygodni 
zasnęła usłyszała szmer... Z początku myślała, że to wiatr, więc nic nie 
robiła, lecz z czasem dźwięk się ponowił. Ada zobaczyła błysk. Szybko 
zerwała się na równe nogi! Przed nią widniała postać kobiety. Była to 
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piękna kobiety o długich włosach, na których widniał kwiatowy wianek. 
Ubrana była w długą, zwiewną, białą suknie. Nie miała butów, a w ręku 
trzymała harfę. Dziewczyna przetarła oczy, aby sprawdzić czy wciąż nie 
śpi. Ale to nie był sen! Półprzezroczysta kobieta stała przed nią wpatru-
jąc się w nią. 

-Nie bój się mnie Ado!
-Sk... Sk... Skąd znasz moje imię?
-Jako twoja strażniczka muszę wiedzieć o Tobie wszystko.
- Kim jesteś!? Jaka strażniczka!? 
- Jestem Honey- Strażniczka desperatek. Zostałam tutaj wezwana, 

by pomóc Ci wyjść z depresji i nauczyć Cię władać amuletem...
- Jakim amuletem!? O czym Ty do mnie mówisz!?
Kobieta podeszła do jednej z szafek dziewczyny i wyjęła pewną 

rzecz... Coś czego Ada nigdy nie użyła, bo go nienawidziła 
 -MP4!? Serio!? I to niby jest amulet!?
-Każdy ma inny amulet. Twój stwierdził, że musi Ci otworzyć oczy 

muzyką.
-Niby jak ma mi pomóc?
Honey szarpnęła struny harfy i nagle przed nią pojawił się zwinięty 

pergamin. Złapała go otworzyła i zaczęła czytać: 
Do desperatki Adrianny!
Właśnie zostałaś posiadaczką amuletu, którym Tylko Ty umiesz się 

posłużyć! Dzięki niemu musisz odzyskać szczęście! Aby to zrobić mu-
sisz wykonać zadania walki z desperacją! Oto one:

1. Desperatka otworzy się dla ludzi. 
2. Desperatka rozwiąże rodzinny konflikt.
3. Desperatka spełni marzenie.
4.Desperatka zacznie się uśmiechać.
 5. Desperatka wybaczy komuś bliskiemu
Jeśli wykonasz je wszystkie otrzymasz całkowite szczęście, ale pa-

miętaj! Wszystkie zadania musisz wykonać z pomocą amuletu! 
Twoja Strażniczka
Kiedy Honey skończyła czytać zamieniła się w pyłek i znikła. Ada 

jeszcze kilka minut wpatrywała się w miejsce, w którym jeszcze przed 
sekundą stała jej strażniczka. Nie rozumiała do końca po co ta cała szop-
ka z amuletem przecież łatwo jest znaleźć przyjaciół, nie potrzeba do 
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tego MP4, przecież jak to miałoby Ci pomóc!? A może jednak pomoże... 
może faktycznie to coś zmieni!? Może muzyka ją ukoi i pomoże wyjść  
z opresji!? Dziewczyna wzięła do ręki odtwarzacz i obejrzała go. Było na 
nim 9 piosenek, dokładnie tyle co zadań? Przejrzała je... Każda mówiła 
o czymś innym, ale idealnie wpasowywały się w wyzwania desperatki. 
Może faktycznie jest to amulet i powinnam dać temu szansę!? To może 
być jedyna opcja żeby być normalna, żeby zacząć normalnie funkcjono-
wać!? Los chcę jej dać drugą szansę dlaczego by nie skorzystać!? Ada 
wiedziała, że chcę spróbować zmienić swoje życie. 

Przyjaciele do końca, nigdy nie złamani, nigdy nie przepadniemy   
Przyjaciele rozumieją, wywołują uśmiech, trzymają za rękę... 

–Martina Stoessel ,,Friends Till The End”.
Kiedy Ada wysłuchała tej piosenki poczuła jakby cała jej nienawiść 

i strach przed ludźmi minęły. Nie miała pojęcia jak muzyka może działać 
na jej organizm, otuliła ją i pozwoliła wziąć głęboki wdech. Wcześniej 
nie zdawała sobie sprawy z potęgi i mocy melodii, myślała, że muzy-
kę się słucha dla rozrywki, a potem równie szybko jak się zaczęła za-
pominamy ją. Ale kiedy usłyszała tą piosenkę z tego konkretnego od-
twarzacza poczuła coś w rodzaju ulgi, jakby kawałek serca oderwał się 
od reszty i był szczęśliwy, ale do tego szczęścia brakowało mu czegoś 
jeszcze... Ta magia dała do zrozumienia Adzie, że potrzebuje przyja-
ciół. Nie od razu całą bandę, ale jednego, prawdziwego przyjaciela,  
z którym podzieli się wszystkimi sekretami, który jest w stanie uwierzyć  
w amulet. Przyjaciela- który jak Ada zmieniał się pod wpływem muzyki, 
któremu na nowo rodzi się dusza. Jakby nie była połączona z ciałem  
i mogła rosnąć w dowolnym okresie i rodzić się na nowo. Dla dziewczy-
ny muzyka zaczęła stawać się drogowskazem, takim nadajnikiem, który 
pozwalał jej określić z kim ma iść dalej, Postanowiła nie tracić tej szansy 
i jak najszybciej wykonać pierwsze zadanie: Desperatka otworzy się dla 
ludzi. Zastanawiała się, jak ma to zrobić, czy sobie poradzi, czy ma tyle 
odwagi!? Jednak kiedy ponownie usłyszała piosenkę uspokoiła się. Dała 
jej cudowne uspokojenie, wewnętrzną harmonię. Wiedziała, że to co ma 
zrobić nie jest proste, ale ona ma siłę żeby sobie z tym poradzić.

Nazajutrz w szkole Adrianna postanowiła wziąć się do roboty po-
deszła do grupy dziewczyn i ze spokojem postanowiła z nimi porozma-
wiać.
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- Cześć dziewczyny!
- Czego chcesz?- rzuciła jedna z nich.
- Chciałam się z wami zapoznać. Wiem, że chodzimy do jednej kla-

sy, ale nigdy nie miałyśmy szansy się poznać. No więc ja jestem...
-Dobrze wiemy kim jesteś. To, że twój chłopak cię rzucił nie zna-

czy, że od razu musisz latać do nas. Czego ty chcesz przyjaźni!? I co 
mamy ci współczuć i przywitać cię z otwartymi ramionami i zaprosić do 
paczki!? Na to trzeba sobie zasłużyć, a Ty... Kim jesteś, że mamy Cię tak 
traktować!? Jesteś nikim, zerem. Zastanów się po co tu w ogóle jesteś!? 
Nie pasujesz do tej szkoły! 

Cała grupa dziewczyn pękała ze śmiechu. Adrianna czuła to pośmie-
wisko na sobie. Nie mogła go wytrzymać! Uciekła! Zaszyła się w kącie 
korytarza i wzięła MP4.

- Może Ty nie działasz!?... Albo robię coś źle!? - powiedziała sama 
do siebie.

Odtworzyła piosenkę jeszcze raz. Wsłuchała się w nią dokładnie. 
Czuła ją w sobie, jak ją uspokaja i zabiera te złe emocje. Kiedy dziew-
czyna wyjęła słuchawki popatrzyła jeszcze chwile w podłogę. Kiedy ją 
podniosła tuż przed jej twarzą pojawiła się twarz dziewczyny.

- Aaaaa! – krzyknęła przerażona dziewczyna 
-Aż tak strasznie wyglądam?- zaśmiała sie koleżanka.
- Nie.. po prostu nie codziennie widzi się czyjąś twarz z tak bliska!... 

Jestem Ada
- Żaneta! Idę dzisiaj na zakupy może pójdziesz ze mną?
- Z przyjemnością!
Zadanie zaliczone 1:0 dla Ady! Kiedy ponownie spojrzała na od-

twarzacz zobaczyła, że nie ma już na niej tej piosenki. Czyli amulet liczy 
zadania!? Ciekawie! 

Dzięki Tobie umiem żyć, umiem śnić, umiem kochać i wybaczać, 
więc wybaczam Ci... – Adam Stachowiak ,,Mamo”.

Druga piosenka otworzyła Adzie oczy na problemy rodzinne. Daw-
niej nie dostrzegała jakie słabe ma relacje z mamą. O tacie nie myśla-
ła... Zostawił ją jak miała niespełna rok. Ale mama... Była z nią zawsze, 
wspierała ją, pomagała ją i wychowała. A teraz Ada traktuje ją jak śmie-
cia! Żadne ,,hej” na powitanie, czy ,,papa” na pożegnanie. Ostanie ko-
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cham cię Adrianna powiedziała w 6 klasie. Ale muzyka sprawiła, że 
kolejna część serca się oderwała i złapała za rękę pierwszą. Dziewczy-
na znowu czuła radość, wiedziała gdzie jest jej miejsce w życiu, że jest 
pełne szczęścia i musi w nim pozostać! Ale najpierw musi ściąć drzewo 
niezgody. Naprawić swoje relacje z mamą.

Udała się do salonu. Siedziała tam sama, oglądając album ze zdję-
ciami. Płakała, Ada czuła jej uczucia, wiedziała, że chciała by, żeby tak 
była zawsze. 

- Mamo, możemy porozmawiać?- powiedziała dziewczyna wcho-
dząc do pomieszczenia i włączając piosenkę.

 - Jasne w czym problem?
- Dlaczego tak jest!? Między nami!?
- Mogłabym Ci zadać to samo pytanie.
- Nie chcę, żeby tak było! Nie chce tej granicy, która nas dzieli! 

Chcę żeby było jak dawniej, że byłyśmy blisko. Pamiętasz jak się przy-
tulałyśmy!? Jak mówiłyśmy sobie wszystkie sekrety? Jak opowiadałaś 
mi bajki na dobranoc, a ja nie mogłam zasnąć, bo bałam się złych boha-
terów? Jak razem chodziłyśmy do sadu i zbierałyśmy maliny, truskawki, 
a potem robiłyśmy z tego kompoty i dżemy!? Pamiętasz to!? Chcę żeby 
było tak teraz, chcę wiedzieć, że na mnie czekasz w domu i że mnie ko-
chasz. Czy to jest możliwe, czy nie wymagam zbyt wiele!?

- To wszystko było, jest i będzie możliwe zawsze. Jesteś i zawsze 
będziesz moją córką! A ja jako twoja mama zawszę będę przy Tobie!

Zarówno Ada jak i jej mama rozpłakały się i wtuliły w siebie.  
W powietrzu czuć było miłość, a muzyka budowała jeszcze większe 
emocje. Dziewczyna czuła, że potrzebowała tego, że musiała się pogo-
dzić z mamą. Obie płakały wtulone w siebie. Czuły spokój i opanowanie. 
Wiedziały, że tak musi być i nie chcę tego zmieniać.

-Kocham cię mamo!
- Ja Ciebie też, skarbie.
Nagle piosenka przestała grać. Ada wiedziała co to oznacza. Zada-

nie nr 2- Zaliczone!
Więc się nie zmieniaj i spełniaj marzenia, bo nic do stracenia już nie 

masz o nie!... – Jeremi i Artur Sikorscy, Sylwia Lipka i Sylwia Przybysz 
,,Spełniaj marzenia”

-Jesteś pewna, że chcesz to zrobić?- Zapytała Żaneta Adę.
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- Tak! Zawsze chciałam to zrobić, a teraz mam nagły przypływ ener-
gii i wiem, że musze to zrobić teraz!

-Nie pytam skąd masz przypływy energii, które każą ci popełniać 
samobójstwo!

-Skok na bungee to nie jest samobójstwo! To świetna zabawa!
- Tak... Dla zabawy przywiąż sobie sznurek do nóg, stań sobie na 

słup 90 metrowy i zeskocz! Jaka frajda! – Cieszę się, że się zrozumiały-
śmy!

Ada czekała na skok. Nie bała się, ponieważ miała ze sobą MP4. Po-
słuchała kolejnej piosenki. Nauczyła ją ona walczyć z lękiem. Wyzwo-
liła w niej odwagę, pokazała, że największe słabości można pokonać.  
A także, że w życiu trzeba znaleźć czas na odrobinę szaleństwa. Kolejna 
część serduszka została uwolniona i połączyła się z resztą. Pełnia szczęś-
cia była coraz bliżej. Adrianna wiedziała, że muzyka jej w tym pomo-
że. Bo jak nie ona to co!? Pomogła jej z mamą i z Żanetą, co dlaczego  
i nie ze szczęściem? Z rozmyśleń wyrwała ją Żaneta, która oznajmiła, 
ze przyszedł czas na Adę. Dziewczyna z uśmiechem na ustach podeszła 
do mężczyzny, który założył jej bungee na nogi. Razem z nim wjechała 
na wieżę. Wtedy strach trochę nią owładnął. Wiedziała, że musi mieć 
piosenkę, ale jak skoro nie może skakać z telefonem!?

-Przepraszam, czy mógłby pan puścić tę piosenkę!?- zapytała dziew-
czyna pokazując tytuł.- Bardzo mi na tym zależy.

- Skoro pani nalega.
Z głośników dało się usłyszeć słowa piosenki. W Adę wstąpiła pew-

ność siebie. Widziała, że chcę to zrobić... i zrobiła! Była prze szczęśliwa, 
gdy zobaczyła, że kolejny utwór zniknął z jej MP4. 

-3 już za mną! - pomyślała.
Nigdy nie jesteś do końca ubrany bez uśmiechu... – Sia ,,You’re 

never fully dressed without a Smile”.
Dziewczyna nie rozumiała tego zadania. Przecież od 3 dni regular-

nie się uśmiecha, wywołała już to pierwsza piosenka, więc po co na to 
kolejne zadanie. Włączyła piosenkę, z której na początku nie rozumiała 
nic. Czuła się tak samo jak wtedy, kiedy jej nie słyszała. Ale po chwili 
zrozumiała, że wie w czym tkwi problem. Pomimo, że ona jest szczęśli-
wa to jej dusza nie. Ona jest podzielona na kawałki, które tylko muzyka 
może uratować. Ocaliła już 4, reszta przyjdzie z czasem. Ten utwór poka-
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zał dziewczynie, że uśmiech to nie tylko banan na twarzy, ale radość na 
sercu. Trzeba umieć idealnie połączyć szczęście wewnętrzne i zewnętrz-
ne. Nie jest to proste, ale dzięki amuletowi Ada potrafi to zrobić, musi  
w siebie uwierzyć, musi zrozumieć sens słuchanej piosenki i poczuć go 
w sobie. Musi zrozumieć jaką tajemnicę chcę jej przekazać, jaką naukę 
jej daję, jak chcę zmienić jego życie.

Dziewczyna zamknęła oczy. Ponownie wsłuchała się w przesłanie 
piosenki. Poczuła, że z niej duszy wylatuję dym nienawiści i rozpaczy, 
a zastępuje go pył szczęścia. Czuła jak rozpiera ją radość, jak ją nasyca 
i przepełnia jej ciało. Wiedziała, że nie jest już szczęśliwa tylko na ze-
wnątrz, ale całe jej wnętrze ogarnia radość. Czuła, że każdy centymetr 
jej ciała wypełnia radość i że chce żeby tak było. Żeby codziennie mogła 
się budzić wypowiadając słowa: ,,Jestem szczęśliwa”. To było kolej-
ne marzenie, które jest w stanie się spełnić. Wystarczy w nie uwierzyć  
i możemy to zrobić.

Dziewczyna wstała spojrzała na siebie w lustro i powiedziała do 
siebie:

- Nie jesteś tym, na kogo wyglądasz. Nie nazywaj się depresantką 
jeśli nią nie jesteś! To, że nosisz mroczne ubrania i jesteś zdołowana nie 
czyni Cię desperatką. Czy jak założysz strój kurczaka to od razu jesteś 
zwierzęciem!? Nie! To dlaczego jak założysz ciemne ubrania to jesteś 
desperatka!? Skoro masz radość w sobie a nie na zewnątrz to od razu 
znaczy, że jestem w depresji!? Ja – Ada mówię to całemu światu: Uśmie-
cham się, bo mam uśmiech w sobie i na sobie!

Piosenka znikła co oznaczało, że Adriannie zostały dwa ostanie za-
dania.

Czy jest za późno by rzecz przepraszam, bo brak mi więcej niż Two-
jego ciała. Czy jest za późno by rzecz przepraszam? Wiem nie zawiodę 
Cię czy już za późno by przepraszam rzec?... – Olivia Fok ,,Sorry”. 

W nocy Adrianna nie mogła spać. Zastanawiała się jak ma wyko-
nać ostatnie zadanie. Komu ma wybaczyć skoro pogodziła się z mamą!? 
Błażejowi!? On jest w USA, a po za tym dziewczyna nie chcę go znać. 
Włączyła odtwarzacz na którym zostały tylko 2 piosenki. Podczas słu-
chania zasnęła. Czuła spokój i radość. W myślach widziała polanę pełną 
kwiatów z czysto-błekitnym strumieniem. Znajdowały się na niej dwie 
postacie. Ada rozpoznała siebie w 5-letniej blondynce. Druga dziewczy-
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na wyglądała na 12 lat. Podniosła ją i zaczęła jej śpiewać i ją przytulać.
- Nadia!?
Nadia!? Ta Nadia. Ada już dokładnie wiedział kim jest dwunastolat-

ka. To jej siostra, ta która ją zostawiła.
-Tak słoneczko?
-Na zawsze?
-Za zawsze!
-Razem?
-Razem!
-Kilometry?
-Nie istnieją!
Ada usłyszała te ostatnie słowa tuż obok swojego ucha. Przebudziła 

się, a przed nią stał duch jej siostry. Była blada, ale piękna jak zawsze. 
Biała suknia pokrywała całe jej ciało.

-Nadia!?
- Witaj siostrzyczko!- powiedziała z radością w głosie.
- Co ty tu robisz? Powinnaś tu być ze mną, ale nie jako duch brakuję 

mi ciebie, jak tlenu. Nie mogę się pozbierać po tym jak Cię straciłam. 
-To dlaczego zaczęłaś mnie obwiniać? Że cię zostawiłam?
- Byłam załamana, nie chciałam tego zrobić, ale postawiłaś mnie 

przed faktem dokonanym i chciała bym cię za to przeprosić i powiedzieć 
ci że chcę żebyś mi wybaczyła, bo ja wybaczam Tobie, że pomimo obiet-
nicy mnie zostawiłaś.

Po tych słowach Ada poczuła silny ból w głowie. Był nie do znie-
sienia. Nie wiedziała co ma robić, rozsadzał jej całą głowę od wewnątrz. 
Był tak potężny, że po prostu zemdlała.

Obudziła się w szpitalu. Leżała na łóżku podłączona do kroplówki. 
Obok niej siedziała pielęgniarka. Ada rozpoznawała tę osobę doskonale. 
Nie wiedziała co tu się dzieję i skąd nagle u niej tak silny ból.

-Honey? Co ja tu robię?
- Leżysz.
- Ale dlaczego?
- Od 6 dni leżysz w śpiączce. Mama cię tu przywiozła.
- Czyli... to wszystko co zrobiłam się nie wydarzyło?
- Wydarzyło się... Muzyka wywołała u ciebie tak pozytywną moc, 
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że twój organizm jej nie wytrzymał. Ukończyłaś zadania. Czujesz się 
szczęśliwa!?

-Tak... Czuję, że teraz mogę wszystko! A gdzie moja MP4!?
- Przemieściła się do kogoś, kto potrzebuję jej bardziej. Teraz mu-

sisz pamiętać, żeby mieć te melodie w sobie. Obiecujesz?
-Obiecuję!
Historia Adrianny pokazuję nam ukrytą moc muzyki. Pozwala nam 

zrozumieć, że muzyka nie służy tylko do tego żeby ją, grać, słuchać czy 
śpiewać. Muzykę trzeba nosić w sercu i czuć ją całym sobą. Tą Adą, o 
której mówiłam - jestem ja. Moją historią chciałam wam pokazać jak 
melodie, czy nuty mogą pomóc wam podnieść się z dołka i rozpocząć 
życie na nowo.

Pamiętajcie, że muzyka to dusza wszechświata, skrzydła umysłu, lot 
wyobraźni i wszelkie życie. Starajcie się aby towarzyszyła wam przez 
resztę życia i żyjcie w rytm tego co wam podpowiada...

Katarzyna Antoniak 

Przez kontynenty

Stałem w porcie, czekając na prom wraz z moim towarzyszem, An-
tonem Rubinstein’em. Spojrzałem na zegarek, który zwykle nosiłem na 
ręku. Siedzieliśmy tu już dobrą godzinę, więc byłem bardzo znudzony.

- Spóźniają się.-mruknąłem do siebie.
- Cierpliwości. Zaraz powinni nas wpuścić.- odparł Anton, nie wy-

ściubiając nosa z książki, którą czytał.
Mimo tego, że statek stał już od jakiegoś czasu w porcie, nikt nie 

pofatygował się, aby spuścić schody, dzięki którym pasażerowie weszli-
by na pokład.

Po kilku minutach, ku mojemu zbawieniu, wpuszczono nas na sta-
tek. Nie miałem ze sobą wiele; tylko dwie niewielkie torby podróżne 
oraz moje ulubione skrzypce. Reszta naszych bagaży powinna już na nas 
czekać na miejscu. W miejscu, które pełniło rolę recepcji, otrzymaliśmy 
klucze do naszych kajut.
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- Dwa tygodnie na pełnym morzu. - mruknął Anton - Nie uśmiecha 
mi się to.

Wzruszyłem tylko ramionami i skierowałem się w stronę pokoju 
203.Mój towarzysz był dzisiaj wyjątkowo milczący i nie wyrażał naj-
mniejszych chęci na prowadzenie dłuższej konwersacji. Zresztą nie dzi-
wiłem mu się. Sam strasznie stresowałem się tym tournée. Jakby nie pa-
trzeć udawaliśmy się na inny kontynent, gdzie, kultura, architektura oraz 
zwyczaje są kompletnie inne niż te europejskie. Jednocześnie czułem 
ekscytację na myśl o poznawaniu nowego. Rubinstein otrzymał pokój 
niżej niż ja, więc rozstaliśmy się przy schodach.

Wraz z przekroczeniem progu mojej kajuty usłyszałem głośny 
dźwięk, oznajmujący, że wypływamy. Nareszcie! Co prawda z godzin-
nym opóźnieniem, ale zawsze to coś. Poczułem pod nogami jak statek 
rusza i mimowolnie wyobraziłem sobie niezadowoloną minę mojego to-
warzysza. Zapewne nie wyjdzie z pokoju do kolacji, więc jestem skaza-
ny na samotne zwiedzanie okrętu. Położyłem mój bagaż na niewielkim 
łóżku w rogu pomieszczenia i rozejrzałem się po pomieszczeniu. Było 
niewielkie, jednak wystarczająco duże aby czuć się w nim komfortowo. 
Oprócz łóżka w pokoju znajdowała się nieduża szafa, biurko, skórzany 
fotel i kilka półek.

Po tym krótkim obeznaniu opuściłem kajutę i udałem się na górny 
pokład, aby ostatni raz spojrzeć na Europę. Patrzyłem z nostalgią na kon-
tynent, na którym spędziłem trzydzieści siedem lat mojego życia. Nie 
wiedziałem, kiedy tu powrócę. Wszystko zależało od zainteresowania 
i zysków jakie będą przynosić nasze koncerty. W tym momencie przy-
pomniałem sobie moje rodzinne miasto; Lublin. Przez chwilę mignęły 
mi przed oczami kolorowe kamieniczki, dostojny zamek, teatr oraz mój 
rodzinny dom. Tam wszystko się zaczęło. Nasz dom odwiedzało wielu 
znakomitych artystów, więc od dziecka ja i moi bracia byliśmy wprowa-
dzani w świat sztuki. Przypomniała mi się moja matka, która była moją 
pierwszą nauczycielką muzyki, rozpalając we mnie miłość do grania. 
Odtrąciłem od siebie miłe wspominki i jeszcze raz spojrzałem na Fran-
cję. Byliśmy już dosyć daleko, a suchy ląd powoli znikał mi z oczu. Nag-
le ktoś lekko szturchnął mnie w ramię. Spojrzałem w stronę tej osoby, 
którą okazał się być Anton.
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-Myślałem, że nie wyjdziesz z kajuty do kolacji. - odparłem.
-Jeszcze tak źle ze mną nie jest.-odpowiedział mężczyzna.
Wiedziałem, że przyszedł w konkretnym celu. Poproszono nas o 

ułożenie repertuaru na pierwszy koncert, musieliśmy też dokończyć jesz-
cze kilka kompozycji. Znałem Rubinstein’a i wiedziałem, że nie da mi 
nacieszyć się błogością podróżowania i zagoni do pracy. Może nie był to 
głupi plan, jednak nie uśmiechało mi się wracać do dusznej kajuty i usta-
lać z Antonem repertuar. Równie dobrze mogłem udać się do restauracji 
na górnym pokładzie i napić się jakiegoś trunku. Jednak praca to praca.

- Dwa dni temu otrzymałem list z Nowego Jorku. – zaczął. -Piszą, 
że podczas naszych koncertów ma nam towarzyszyć jakaś słynna śpie-
waczka.

 -Kobieta?- zapytałem, bo rzadko zdarzało mi się pracować z kobietami.
- Oburzające, prawda!? Jak można było nas o tym poinformować  

w ostatniej chwili.
- Nie rozumiem o co ci chodzi. – odparłem. -Skoro jest sławna,  

to będziemy mieć większy rozgłos, więc wyjdzie na nasze.
- To prawda, ale... -urwał. -Ach, w sumie to już i tak nic nie zrobi-

my. Ma pan może ochotę na łyk jakiegoś dobrego wina?
- A co z pańskimi mdłościami? - spytałem.
Tylko machnął ręką i udał się w kierunku górnego pokładu. Po dłu-

gich wysiłkach udało mi się wyciągnąć kilka informacji o owej śpie-
waczce. Nazywała się Paulina Lucca, a przez ostatnie lata zyskała roz-
głos w Ameryce. Im więcej się o niej dowiadywałem, tym bardziej nie 
mogłem zrozumieć niechęci Antona.

Dwa tygodnie później dobiliśmy do brzegu. Wtedy nie mogłem się 
nadziwić dziwacznym budynkom oraz strojom. Przez osiem miesięcy 
daliśmy ponad dwieście koncertów: symfonie, nokturny, intermezzo 
na instrumenty smyczkowe, fantazje, kaprysy i… Dźwięki sprawiły, że 
czułem się jak u siebie, na Wieniawie! Dzięki pomocy Pauliny nasze 
koncerty od razu zaczęły przynosić ogromne zyski. Obecnie, w roku 
1874, stoję w porcie, czekając na prom do domu. Wsiadam na statek  
i oglądając oddalający się nowy świat, zmierzam w kierunku Europy. 

Klaudia Piasecka
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Życie jak symfonia

Życie jest jak utwór,

jak dzieło muzyczne.

Może być spokojne, 

może „motywiczne”.

Może być wzniosłe, potężne

jak dzieło Rossiniego,

może nieco cichsze ,

niczym uwertura Lutosławskiego.

Może odzwierciedlać nasze uczucia –

miłość, radość, tęsknotę,

a także te gorsze –

ból, cierpienie, zgryzotę!

Może nieść łzy szczęścia,

radości, wzruszenia, 

gdy słuchamy IX symfonii 

Ludwiga van Beethovena.

A czasami, gdy ból i smutek

ogromny poczujesz,

weź kartkę papieru 

może coś skomponujesz?

Niech melodia twego serca

na papierze się ułoży

i razem z twym życiem 

piękny utwór stworzy!!!

              Alicja Mędrygał
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Struny

Nie znam zbyt wielu akordów

Lecz gdy ciągnę za struny

Staram się by ten czysty dźwięk

Płynął jak fala

Zatrzymując się na chwilę

W cudzym świecie

Gnam z melodią

W moim

Dur przechodzi w mol

Mol przechodzi w dur

Czasem gdy jestem 

Tak chwiejna emocjonalnie

Łza mi spłynie na policzek

Nadal ciągnę za struny

Lecz nie znam zbyt wielu akordów

   Karolina Lubańska
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Problem z kaprysem

Rzecz miała miejsce w pewnej wiosce, nieszczególnie dużej i nie-
szczególnie urokliwej. Była to jedna z tych wsi, z których wszędzie jest 
daleko, której wszyscy mieszkańcy są dla siebie sąsiadami i wiedzą o 
sobie absolutnie wszystko. Wieś bez tajemnic i bez ambicji.

Sprawa miała się jak na ludzki żywot stosunkowo dawno, bo były to 
czasy, w których świat, poza człowiekiem dzieliły też duchy i najrozma-
itsze inne stwory, którym lepiej było w drogę nie wchodzić. Dziś mają 
się owe istoty o wiele gorzej, ale w tamtych czasach mogły hulać do woli 
i płatać ludziom figle.

Problem z kaprysem zaczął się pewnej marcowej nocy. Jeszcze nie 
było gorąco, ale już na tyle ciepło aby skutecznie odgonić wspomnienie 
zimy, z wolna odchodzące wraz z ostatnimi, marnymi kupkami topnie-
jącego śniegu. Wciąż jednak zmierzch zapadał szybko i zdarzało mu się 
zaskoczyć podróżujących. Tym bardziej, jeśli podróżujący akurat byli 
wędrowcami utrudzonymi powrotem z karczmy po całonocnych woja-
żach.

Spójrzcie...
Oto leśną ścieżką kroczy mężczyzna, zawzięcie walcząc z siłą cią-

żenia i falującym krajobrazem. Wzrok ma rozbiegany, a w głowie wciąż 
jeszcze szumią trunki i z wolna zaczyna przegrywać z wszystkimi prze-
ciwnościami, jakie los postawił mu na drodze do domu. Pochwalić na-
leży jego niezłomną postawę w dążeniu do celu, bowiem poddać się nie 
zamierza. Nie dopóki stoi na nogach, czyli, optymistycznie kalkulując, 
zostało mu jeszcze kilka metrów do przejścia.

I byłby się potknął i runął jak długi na ziemię, na pastwę dzikiej 
zwierzyny, gdyby nie cmentarz mijany po drodze. A może raczej coś, co 
działo się w jego okolicy.

Mężczyzna usłyszał dźwięk, który nie powinien zagościć w okrytym 
nocą miejscu. Nie było to hukanie sowy, ani wycie wilka, choć możliwe 
że wolałby któryś z tych odgłosów.

Usłyszał subtelne nuty płynące ze skrzypiec.
Z początku sądził, że to oznaki nadchodzącego delirium i zwyczaj-

nie postanowił anomalię zignorować. Ale ta okazała się być problemem 
nader uporczywym – im bliżej cmentarza, tym dźwięk narastał i mimo 
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szczerych chęci podpitego podróżnego nie dał się lekceważyć. Melodia 
zadziałała otrzeźwiająco, wpuszczając do otępiałego umysłu świado-
mość i okruchy rozsądku.

Nikt jak się zdawało we wsi skrzypiec nie miał, bo były zbyt drogie, 
a żaden z mieszkańców nie widział powodu, dla którego miałby skrzyp-
ce posiąść. Nikt nie grałby na nich ciemną nocą. Nikogo wokół nie było. 
Tylko ów trzeźwiejący mężczyzna, wszechogarniająca noc i… cmen-
tarz.

Tutaj warto wspomnieć o miejscu szczególnym na starych cmenta-
rzach – o polu garncarza. Nie tworzy się już dziś pól garncarza, ale wów-
czas istniały i nie cieszyły się dobrą sławą. Od pól garncarza trzymano 
się z daleka, jeśli tylko to było możliwe. Był to obszar niepoświęconej 
ziemi przeznaczonej dla tych, których nie czekało zbawienie. Dla samo-
bójców, złoczyńców, morderców – najcięższych w oczach ludu wiej-
skiego grzeszników, których nie można było pochować na cmentarzu 
oficjalnym. Bez kamienia nagrobnego, bez krzyża. Bez pamięci.

Ale wróćmy do znanego już mężczyzny, przeżywającego właśnie 
jedną z najgorszych nocy życia. Mirko Zięba, bo tak się ów jegomość 
mianował, nie był znawcą muzyki i nie posiadał romantycznej duszy, 
toteż nie docenił kunsztu tajemniczego koncertu. Trudno go jednak za 
to winić, tym bardziej gdy połączył dźwięk z pewnym faktem czysto 
geograficznym. Dźwięk dochodził z pola garncarza.

Pierwsze zabudowania były już dobrze widoczne i to właśnie ich 
obraz był impulsem, który wyrwał Ziębę z odrętwienia spowodowane-
go strachem. Ruszył z siłą i szybkością o jaką sam siebie nie posądzał, 
pozostawiając za sobą ostatnie opary alkoholu i zagłuszając skrzypce 
krzykiem.

Zapaliły się światła w oknach dwóch najbliższych domów, rozszcze-
kały się psy. Mirko Zięba dobiegł do gospodarstwa Daszutów, wskoczył 
na ganek i jął dobijać się do drzwi.

- Otwierać! Otwierać, chyżo, otwierać! – wydarł się, nerwowo zer-
kając przez ramię.

Usłyszał kroki na drewnianych schodach i skrzypienie podłogi. 
Drzwi rozwarły się i stanął w nich zaspany sąsiad ze świecą w ręce  
i żoną wyglądającą zza jego pleców.
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- Zięba? Coś ty chłopie, rozum potracił? Czego się tak drze... – nie 
dokończył, bo Zięba przyłożył mu palec do ust, nakazując milczenie  
i brodą pokazując w kierunku cmentarza.

I Daszut usłyszał delikatne nuty przedzierające się przez nocną ci-
szę. Otwarł usta i zmarszczył brwi. Odwrócił się i spojrzał pytająco na 
żonę.

- Muzyka, dalibóg, muzyka! Słyszysz ty to Marysia? – zapytał żonę, 
a ta kiwnęła głową, pogrążona w niemym przerażeniu. Nasłuchiwali 
jeszcze dłuższą chwilę. A zaraz na ganek wpadli sąsiedzi z posesji obok 
– młody i stary Walczak, jeszcze z resztkami snu na twarzach.

- Co tu się wyrabia? Zięba, co tak krzyczysz jakby cię ze skóry żyw-
cem odzierali? – odezwał się, nie kryjąc pretensji w głosie stary Wal-
czak.

- Cichaj Walczak i słuchaj... – fuknęła Daszutowa i znów pogrążyli 
się w milczeniu, stając się jedynymi słuchaczami koncertu.

- Ki diabeł?
- O matko... – Daszutowa przeżegnała się prędko i odmówiła pod 

nosem modlitwę trudną do zidentyfikowania. Po krótkiej naradzie pod-
jęto decyzję, co zrobić w sprawie skrzypka z pola garncarza.

Młody Walczak pobiegł do jednego z niewielu obeznanych szerzej 
w kulturze mieszkańców – do Maronia, byłego profesora z wielkiego 
miasta. Z jakiego konkretnie nikt nie wiedział, ale że zwykł używać 
w wypowiedziach mądrych słów i wyglądać przy tym wielce uczenie, 
nikt nie śmiał wątpić. Daszut, stary Walczak i Zięba ruszyli tymczasem 
na cmentarz w towarzystwie krzyża, dwóch różańców, butelki nalewki 
wiśniowej i rodowej szabli Daszuta, tylko po to by odkryć, że na polu 
garncarza nikogo zupełnie nie ma. Nikogo prócz miarowo narastającej 
muzyki. A dziwna to była muzyka – czegoś w niej brakowało i rozpo-
znały to nawet niewprawne uszy. Wspólną decyzją ustalili, że póki nie 
wróci syn Walczaka z Maroniem, poczekają w odpowiedniej odległości 
od niepokojącego zjawiska. Do takiej sytuacji towarzyszyła im właśnie 
wiśniowa nalewka, teraz chętnie spożywana przez mężczyzn dumają-
cych nad muzyką. 

Uczony przybył niedługo później i nie można byłoby powiedzieć, 
aby był zadowolony z okoliczności bycia brutalnie wyrwanym z łóżka.
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- Słyszycie, Maroń? – odezwał się Daszut, patrząc w stronę cmenta-
rza. – Śmy obaczyli, że on tak cały czas. Jedną, tą samą piosenkę.

- Ale co trzeba przyznać, to nieźle te skrzypeczki piłuje, ha?
- Utwór, Daszut! Utwór! – odezwał się uczony, zafascynowany noc-

nym zjawiskiem. – I to nie byle jaki utwór! Słynny dwudziesty czwarty 
kaprys Paganiniego!

- Że kaprys to nawet mnie wiadomo, ot co – zaprotestował Zięba. 
– Kto uczciwy widział, żeby to tak po nocach ciszę turbować? I to jak 
jeszcze obemarłym się jest! O, tak się nie robi! Jak się umrzyło, to się we 
grobie powinno leżeć stosownie.

- Cicho ty będziesz, chłopie? Mnie się zdaje, że pijaństwo panu 
Bogu jeszcze mniej miłe niż nocne koncertowanie! – fuknął na Ziębę 
Maroń. W odpowiedzi padło tylko niewyraźne mamrotanie, a potem już 
nikt się nie śmiał odzywać. Nikt prócz młodego Walczaka, który nie zro-
zumiał aluzji.

- To co, mam lecieć po księdza?
Z księdzem sprawa miała się zgoła inaczej niż z Maroniem. O ile 

ten drugi był człowiekiem z natury ciekawskim, o tyle ten pierwszy cenił 
sobie w życiu najbardziej święty spokój i sprowadzenie go na cmen-
tarz nocą okazało się być wyzwaniem dla młodego Walczaka i jego 
talentów dyplomatycznych, tym bardziej że ksiądz miał już swoje lata  
i swoje przyzwyczajenia. W końcu jednak duchowny przyszedł, nadąsany  
i w grobowym nastroju.

Spożycie nieszczęsnej wiśniowej nalewki nie umknęło jego czułym 
zmysłom. Ksiądz prowadził tryb życia ascetyczny, skromny i oczekiwał 
tego też od mieszkańców wioski. Od kilku lat oczekiwania te były na-
gminnie niweczone.

- Niech będzie pochwalony – wymamrotali wszyscy obecni.
- Niech będzie, niech będzie. Żeście pili, chłopy! Coście myśleli, że 

nie wyczuję? – burknął na wstępie.
Towarzystwo popatrzyło po sobie.
- Ksiądz nie słyszy? – zapytał Maroń. A kaprys brzmiał cały czas 

od momentu w którym tylko zabrzmiały pierwsze nuty. Nieszczęsny 
upiór męczył utwór wielkiego mistrza, czasem przerywając nagle, to 
znów wznawiając brzmienie w nieoczekiwanych momentach. I coś było 
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z muzyką nie tak, bynajmniej nie w wykonaniu. Coś dźwiękach nie pa-
sowało.

- Dobra, odgonimy ducha z rana, teraz nic z tym nie zrobimy. Idź-
cież do łóżek – zarządził ksiądz, tym samym kończąc spotkanie.

Dwudziesty czwarty kaprys trwał aż do samego rana, denerwując 
niemiłosiernie najbliższych sąsiadów cmentarza i spędzając im sen z po-
wiek.

Z samego rana kapłan przyszedł na pole garncarza i odmówił parę 
modlitw. Na wszelki wypadek wykonał też egzorcyzm i przekonany  
o skuteczności działań wrócił na parafię. Miał jak co dzień mnóstwo pracy 
i nie zamierzał zaprzątać sobie głowy bezczelnym nocnym skrzypkiem.

Jak słusznie można przewidzieć, skrzypek wrócił następnej nocy 
ze swoim umęczonym kaprysem dwudziestym czwartym i podwojoną 
jego siłą. Tym razem dźwięk niósł się dalej, dziwnie płytki i przerywa-
ny. Coraz więcej mieszkańców wsi miało szczerze dość niespełnionego 
artysty.

Kolejna wizyta księdza nic nie dała. Następna także nie. Wezwano 
nawet księży z sąsiedniej parafii – nadaremno. Wieś pozostawała terro-
ryzowana kompozycją Niccolo Paganiniego i nikt nie był w stanie pora-
dzić na problem z kaprysem.

- To może... Może byśmy tak przenieśli nieszczęsnego upiora na 
cmentarz, proszę księdza? – zapytał pewnego wieczoru Maroń, spaceru-
jąc u boku duchownego. Kapłan spojrzał na niego jakby dostał w twarz.

- Ani mi się ważcie! Tak się nie robi i ja nie będę takich rzeczy tole-
rować! Dwadzieścia lat temu trzeba było myśleć, jak się mądry odważył 
zawisnąć na sznurze. I to jeszcze u biedaczki Bogdanowej, w gościach. 
Nie będzie mi tu szantażami, kaprysami swoimi podłymi przeniesienia 
wymuszać. Po moim trupie – stwierdził twardo ksiądz.

- Ale jak chce tego? Jak nie przestanie?
- Abo ty wiesz akurat Maroń, czego on chce. Idź mi stąd, bo mnie 

serce boli jak te bzdury słyszę. Najpierw jeden skrzypek, potem cała 
reszta będzie protestować. I ja się zgodzę i ja będę przed Panem Bogiem 
potem odpowiadał. Niedoczekanie!

I na tym skończono dyskusję na temat zmiany miejsca pochówku nie-
szczęśliwego skrzypka-samobójcy. To skłoniło gawiedź do podjęcia dzia-
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łania na własną rękę, pod przewodnictwem autorytetu Maronia. Zwołał 
zebranie, na którym ustalono – nie bez sporów – co należy zrobić.

I mimo protestów niektórych obecnych to właśnie zrobiono.
Zebrali się kolejnej nocy na polu garncarza, częściej teraz uczęsz-

czanym niż kiedykolwiek. Pięciu mężczyzn, uzbrojonych w łopaty, obo-
wiązkowe różańce, latarenkę i wodę święconą – na wszelki wypadek, 
gdyby duch okazał się bardziej nadgorliwy.

Zaczęli kopać w miejscu, które poprzedniego dnia zidentyfikowano 
jako grób biednego skrzypka.

I ledwie zaczęli, zabrzmiała muzyka, od dobrych kilku nocy dopro-
wadzająca ludzi na skraj szaleństwa. Tym bardziej chciano zakończyć 
niewdzięczną pracę. W końcu łopata Zięby uderzyła o wieko i wspólny-
mi siłami wyciągnięto zbutwiałą trumnę z dołu.

Wszyscy obecni się przeżegnali. Atmosfera zrobiła się tym bardziej 
napięta, że kaprys Paganiniego zabrzmiał bliżej, wyraźniej i bardziej fał-
szywie – zupełnie jakby martwy skrzypek dawał wyraz swojemu nie-
pokojowi i irytacji, przeciągając niewidzialnym smyczkiem po strunach 
szybciej i bardziej nerwowo.

Uczony Maroń podszedł i odrzucił wieko. Nic nie było niezwyczaj-
nego w kościach. Co innego z tym, co leżało obok kości.

Leżały tam skrzypce, w dobrym stanie jak na dwadzieścia lat  
w trumnie. Maroń zbliżył do nich dłonie i nawet jeśli nie był człowie-
kiem zabobonnym, starał się nie dotknąć kości. Powstrzymała go ręka 
Walczaka na ramieniu.

-Zostaw! A jak wstanie? Jak pomyśli, że ukraść chcesz? – zapytał 
wystraszony rolnik.

- Cichaj tam, Walczak! Co ty, kości się boisz? Nie gadaj mnie tu 
bzdur – odparł Maroń, starając się brzmieć jak najbardziej przekonująco. 
Skoro jest w stanie po śmierci nawet grać, to może i wstać by umiał? Kto 
wie?

Ale zwłoki się nie poruszyły nawet po wyciągnięciu skrzypiec, 
którym teraz Maroń przyglądał się dokładnie. Nikomu się we wsi nie 
chwalił, że miał wykształcenie muzyczne. Ale nawet gdyby ktoś nie był 
Maroniem, zauważyłby brak najniższej struny.

I jak się okazało, jednak były we wsi skrzypce. Stare i zdezelowane 
przechowywał uczony w piwnicy, po dziadku.
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Czas w którym wrócił do domu i zamontował strunę w skrzypcach 
martwego muzyka, był czasem wyjątkowo trudnym. Zaledwie godzina 
była dla mieszkańców wsi przeżyciem wysoce przerażającym. Upiorny 
skrzypek zadręczał uszy fałszywą wersją dwudziestego czwartego ka-
prysu, wersją straszną i emanującą gniewem. Muzyka płynęła zewsząd 
i nijak nie dało jej się powstrzymać. Do czasu złożenia kompletnych 
skrzypiec do trumny i zamknięcia jej wieka –wówczas dźwięki umilkły 
zupełnie.

- No – oznajmił Maroń z zadowoleniem, a pozostała czwórka jego 
towarzyszy odetchnęła z ulgą. Wkrótce wieść o ich bohaterstwie w wal-
ce z upartym duchem i jego kaprysem rozejdzie się po całej wsi. Może 
dostają lekką naganę od księdza – taką z obowiązku bardziej, niż z po-
trzeby. W końcu biedny, stary kapłan też przeżywał katusze związane  
z muzyką, ale nie śmiał się przyznać przed nikim. Tak, to będzie nagana 
okraszona wyraźną ulgą i wdzięcznością.

Ale skrzypek nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
- Na Boga, skrzypce stroi! – jęknął Maroń, chwytając się za głowę, 

gdy zabrzmiały nuty płynące z widmowego instrumentu. Dźwięk ucichł 
po chwili, ale słyszeć się dało tupanie.

Ktoś szedł w kierunku grobu. Postać przezroczysta, gęstniejąca niby 
czarna mgła. A nocni bohaterowie zmartwieli, niezdolni do ruszenia się 
i zdjęci niewysłowioną grozą. Wreszcie postać stanęła na ubitej dopiero 
co ziemi – niewyraźna i mroczna, uniosła równie niewyraźny smyczek 
nad głowę.

I rozpoczął się koncert.
Można by pomyśleć, że po nocach naznaczonych bezsennością Ka-

prys dwudziesty czwarty Paganiniego będzie jawił się mieszkańcom wsi 
jako najmroczniejszy koszmar. Ale inaczej było, gdy zabrzmiał pełnią 
dźwięków, wykonany czysto i niemal mistrzowsko. Skoczna muzyka 
wpadała do umysłów, przemawiała do uszu i skłaniała nogi do tańca. 
Przyciągała tak silnie, że na polu garncarza zebrał się spory tłumek tych, 
co mieszkali najbliżej i zdążyli na krótki Kaprys.

A z każdą sekundą brzmienia widmowa, upiorna postać przybierała 
kształt i kolor. Pod koniec trwania Kaprysu na ubitej ziemi stał młodzie-
niec w szykownym fraku, przystojny i o uśmiechniętej, radosnej twarzy. 
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Można by rzec, że nie pasował w zupełności do otoczenia i sytuacji. 
Niektórzy mówili nawet, że grał jak sam diabeł. Maroń jako obeznany 
w temacie muzyki przyznał, że utwór był zagrany w pełni profesjonalnie 
– czyli zupełnie jakby grał go sam diabeł. Tym bardziej pasowało to do 
pola garncarza i dusz skazanych na wieczne cierpienie. Tyle, że po nie-
zwykłym koncercie skrzypek ukłonił się i zniknął z najszczęśliwszym 
uśmiechem, jaki tylko można u człowieka zaobserwować. Nigdy wię-
cej już Kaprys dwudziesty czwarty nie zabrzmiał we wsi Strzelce i nikt  
o skrzypku nie wspominał, bo wszyscy obecni na krótkim koncercie nie 
chcieli wyjść na głupców, a wszyscy którzy go słyszeli mieli umysły 
tak otępiałe, jakby śnili. Nikt też nie chciał głośno wyznać, że skrzy-
pek zapewne dostąpił upragnionego zbawienia, a że żaden z pozostałych 
lokatorów pola garncarza nie upominał się o swoje, sprawa problemu  
z kaprysem została oficjalnie zamknięta i kilka lat później zapomniana.

Katarzyna Knefel
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Rzeczywistość

Zeszłej niedzieli, jak zwykle siedziałem na moim wysłużonym fo-
telu; był już bardzo brudny – na prawym rogu mojego fotela była dość 
pokaźna plama po rozlanej kawie, pamiętam, że rozlałem ją, gdy byłem 
bardzo rozjuszony faktem, że znowu nie przyszła mi wypłata – pracuję 
jako etnograf, a ludzie w tej branży są bardzo nie zorganizowani. Włą-
czyłem mój gramofon i puściłem symfonię Ludwiga van Beethovena. 
Zapaliłem w kominku suche jak wiór drewno i dorzuciłem kilka gazet, 
po czym nalałem sobie kolejny kubek gorącej kawy z mlekiem – wbrew 
pozorom, kawa bardziej mnie usypia niż pobudza. Po raz kolejny usiad-
łem na fotelu i wsłuchałem się w dźwięki skomponowane przez mojego 
geniusza. Nagle bardzo się wzruszyłem, przypomniałem sobie wszystkie 
złe chwile w moim życiu, to jak straciłem rodziców w wypadku samo-
chodowym oraz to, że mając 35 lat nigdy nie posiadałem drugiej po-
łówki. Nie chciałem się nad sobą rozczulać i przełączyłem wolną część 
symfonii na szybsza, bardziej wesołą. Jest to niesamowite jak muzyka 
potrafi zmienić humor, ponieważ od razu, gdy tylko usłyszałem pierwsze 
takty tej wspaniałej muzyki, uśmiechnąłem się i zacząłem wspominać 
dobre chwile mojego życia. Przypomniałem sobie o mojej wspaniałej 
siostrzyczce, która wyjechała za granicę, by prowadzić lepsze życie; 
była dla mnie jak najlepsza przyjaciółka, zawsze potrafiła mi pomóc  
w najtrudniejszych dla mnie momentach. Nie odwiedzałem jej z kilka lat, 
więc nagle postanowiłem to zmienić. Wstałem z fotela i zacząłem ener-
gicznie szukać mojej drewnianej walizki. W końcu ją znalazłem na dnie 
szafy, spakowałem wszystkie moje ubrania, wyjąłem dość dużą paczkę 
z moimi oszczędnościami, którą również niedbale wrzuciłem do walizki, 
wyłączyłem gramofon i wyszedłem z domu. Była to chyba najbardziej 
spontaniczna decyzja mojego życia. Od zawsze prowadziłem nudne  
i samotne życie kawalera, postanowiłem to zmienić. Pojechałem moim 
samochodem do najbliższego lotniska, po czym kupiłem bilet do Kanady 
najtańszej linii. Poczekałem kilka godzin na lotnisku i gdy przeszedłem 
przez wszystkie odprawy, wsiadłem do na prawdę małego i ciasnego 
samolotu. Miałem jeden cel – odwiedzić moją siostrę. Leciałem kilka go-
dzin, więc gdy wysiadłem z samolotu, na dworze był już ciepły poranek. 
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Odebrałem bagaż i zamówiłem taksówkę, na szczęście czekałem na nią 
bardzo krótko. Taksówkarz co chwilę mnie zagadywał, a to o pogodzie,  
a to jak władza podniosła rachunki, o polityce i o tym za jaką drużyną 
rugby jestem. Byłem za bardzo rozkojarzony na tę rozmowę, więc co 
chwile taksówkarz musiał powtarzać pytanie. Po godzinie jazdy tą tak-
sówką, wysiadłem z niej i rozglądnąłem się. Nie miałem pojęcia gdzie 
jestem, na szczęście jakaś starsza pani wskazała mi drogę do domu mo-
jej siostry. Gdy już byłem przed jej domem, stanąłem pod jej drzwiami  
i bałem się zapukać. Bo co jeśli, nikogo tam nie zastanę? – pomyślałem – 
Albo, by mnie nie poznała? Wziąłem się w garść, musiałem być twardy, 
nie po to przyleciałem tyle kilometrów, żeby nie zrealizować swojego 
celu. Zapukałem, zlany zimnym potem. Po kilkunastu sekundach, otwo-
rzyła mi prześliczna kobieta, zupełni z takimi samymi rysami twarzy jak 
ja. Staliśmy w milczeniu chyba przez minutę. Nagle jej oczy wypełni-
ły się łzami, po czym rzuciła mi się w ramiona. Poznała mnie! Byłem 
taki szczęśliwy… Moja siostra usmażyła dla mnie naleśniki i zaparzyła 
kawę. Po krótkiej pogawędce, zaczęliśmy jeść. Naleśniki były naprawdę 
przepyszne. Wypiłem łyk kawy i nagle zakręciło mi się w głowie. Oc-
knąłem się i usłyszałem znane mi takty III części symfonii Ludwiga van 
Beethovena. Byłem w swoim starym pokoju, na starym fotelu z kawą  
w ręce. Wszystko okazało się snem. Był to dla mnie cios w serce, ponie-
waż naprawdę tęskniłem za swoją siostrą i chciałem ją zobaczyć. Wyla-
łem kawę, ponieważ jak mówiłem, kawa naprawdę mnie usypia i zaczą-
łem się ponownie pakować, by przeżyć drugi raz spotkanie z siostrą, tym 
razem w rzeczywistości…

Zuzanna Kunikowska
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Moja symfonia życia

Obudziłem się potwornie zły! Jak zwykle zapowiada się okropny 
dzień. Po raz setny o tej samej porze, ten sam budzik dzwoni i dzwoni. 
Powielany schemat, najpierw lewa, potem prawa noga. Brak dobrych 
nawyków, pozytywnych emocji. Żadnego uśmiechu.

Ubrałem się, poszedłem do kuchni. Z trudem zdołałem powiedzieć 
„dzień dobry”. Rano jestem opryskliwy dla członków mojej rodziny. 
Zjadłem śniadanie i udałem się w stronę szkoły. Po drodze zagłębiałem 
się w dołujących mnie myślach. Czułem się obojętny. Nie pamiętam, 
kiedy szczerze się śmiałem, czy odczuwałem coś więcej niż złość. Nagle 
zaczepiła mnie starsza pani. Chwyciła za ramę, z uśmiechem popatrzyła 
mi w oczy i spytała – „Dlaczego się smucisz? Wyglądasz na przygnę-
bionego.” Nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Wtedy coś we mnie pękło. 
Zacząłem rozmawiać 

z całkowicie mi obcą osobą o moich uczuciach. Starsza pani opo-
wiedziała mi o swoim życiu. Jej opowieści były ciekawe i trafiały do 
mnie. Pouczyła mnie, ze należy żyć pełnią życia i doświadczać wszyst-
kich emocji. Płaczu, szczęścia, furii czy euforii. 

Rozmawialiśmy tak jeszcze długo, a na koniec wyszeptała mi, że 
jeśli jest smutna i traci nadzieję na coś, idzie do filharmonii posłuchać 
symfonii. W niej odnajduje pełnię emocji. Po tej rozmowie całe moje 
życie się zmieniło. Zacząłem byś miły dla innych ludzi. Teraz chwytam 
każdy dzień i pragnę doświadczać więcej niż kiedyś. 

Moje życie to bogactwo dźwięków- wielka symfonia!!!
Piszę ją…. Prawie sam!

Robert Wacowski
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Coda

Gratuluję laureatom i uczestnikom konkursu, nauczycielom, opie-
kunom prac plastycznych, literackich, nauczycielom instrumentalistom 
i dyrektorom uczestniczących szkół. Dziękuję Wszystkim, którzy wnie-
śli swój wkład w organizację i przygotowanie uroczystości, a przede 
wszystkim jurorom szczególnie Karolowi Radziwonowiczowi - prze-
wodniczącemu jury za jej uświetnienie, za wspaniały koncert inauguru-
jący otwarcie tegorocznej edycji i jednocześnie rozpoczynający XX rok 
działalności Szkoły Muzycznej w Nałęczowie. 

Dziękuję również za pomoc w realizacji konkursu Grzegorzowi 
Wójcikowi, Bogdanowi Gałęzowskiemu, Markowi Kos, dyrektor NOK - 
Jadzwidze Sawie-Bednarczyk, Towarzystwu Przyjaciół Nałęczowa oraz 
wszystkim tym, bez których nie mógłby się odbyć niniejszy konkurs.

Wioletta Sieczkowska-Kos
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