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słem:

...a mury runą...
Już po raz dwudziesty spotykamy się z uczestnikami konkursu
„Moje inspiracje muzyczne”. Szczęśliwie przypadło to w okresie
obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i stulecia powołania naszego patrona Ignacego Jana Paderewskiego na
stanowisko Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych, co z radością
świętujemy.
Tegoroczny konkurs ogłoszony rok temu, miał być wyrazem
hołdu dla Ignacego Jana Paderewskiego, pianisty, kompozytora, dyplomaty, przedsiębiorcy i filantropa. Człowieka o nieograniczonych
możliwościach, harcie ducha, prawości i wielkim patriotyzmie. Ci co
interesowali się Jego historią widzą, jak doświadczało go życie, i jak
mimo to potrafił pokonać nieszczęścia i trudności by sięgnąć po marzenie. Marzenie jego i jego narodu, marzenie o wolności i niepodległości Polski.
Wiele prac literackich wspaniale, odważnie czasem z humorem
i z bajkowym morałem wypowiedziało się na temat przeszłości, teraźniejszości, a znaleźli się i tacy, którzy przewidują co może się stać
gdy waśnie, niezgoda i bufonada wezmą górę nad prawością, odwagą, tolerancją, sprawiedliwością oraz prawdą, prawdą o nas samych
– o Polakach. W pracach często pytacie - czy możliwa jest jedność
narodu tylko w trudnych czasach? Wy już dostrzegacie naszą narodową ułomność, która nie raz doprowadziła do upadku kraju przez brak
szacunku i pokory. W swoich rozmyślaniach piszecie prosząc byśmy
wszyscy nie przysypiali, nie przymykali oczu na cierpienia, podziały,
niesprawiedliwość i samotnie walczących o dobro, bo to może być
naszym końcem. Wolność nie jest dana raz na zawsze o czym wiedzą
uczestnicy pisząc: pielęgnujcie ją, unicestwijcie duchy ciemności i
niezgody..., Pokażcie nam jak żyć..., by nigdy już nie doszło do apokalipsy. Inni uczestnicy w pracy proszą: znajdźcie siwowłosego starca, który wskaże nam drogę, prowadzącą do szczęśliwszego życia,
...gdzie tolerancja jest we wszystkich nas...

3

W jednej z prac autor podkreśla, jak ważny jest rodzinny dom.
Dom w którym rodzice wpajają wartość przedkładania dobra innych
nad własne, ale jednocześnie uczą, by kiedy trzeba walczyć z pasją
o siebie. Autor podkreśla jak ważne są wartości, które wynosimy
z domu, bo dom, to święty zakątek naszego dziecinnego i młodzieńczego bytu. Dom to Ojczyzna – Matka. Dom, to nie mury odgradzające nas od świata zewnętrznego. Dom to wnętrze dusz, które oczekują
na światło i radę, jak można się wzbić ponad ułomności tego świata
by być wolnym.
Drodzy uczestnicy - pokazaliście w swoich pracach czym jest dla
was wolność, tolerancja, sprawiedliwość, nadzieja, empatia oraz chęć
zdobycia wiedzy i doświadczeń starców, by nie doświadczyć kataklizmu. Zdobyliście dużą wiedzę na temat nieznanego wam świata
i życia przodków, a to jest nie tylko wiedza książkowa, ale wiedza
pochodząca z bezpośrednich przekazów i wspomnień dziadków. I to
bardzo cenne, bo ta wiedza okazała się być niezapisaną historią, która
dzięki wam przetrwa. Tak naprawdę spisaliście już ją w tegorocznych
pracach. Gdyby nie wy, to po nich - już tylko cisza...
Dziękuję uczestnikom, opiekunom i rodzicom, że dzielicie się
z nami wrażliwością młodych ludzi na temat patriotyzmu małych
i wielkich Polaków, naszych waśni i sporów, które najczęściej prowadzą w przepaść – na szczęście uczestnicy konkursu już mają tego świadomość. Cieszy fakt, że kiełkują w nich ziarna mądrości ich opiekunów, co pozwala mi wierzyć, że ocalejemy. Wierzę też, że potrafimy im
wskazać siwowłosego starca, który zabrzmi dźwiękami lotu orłów na
chorągwiach. I wierzę też w to, że młodzi będą potrafili postawione między ludźmi mury – skruszyć swoją wrażliwością, tolerancją i postawą
ludzi prawych, ludzi godnych zaufania, bo jak wynika z tegorocznych
prac doskonale wiecie, że ...nieszczęściem jest nienawiść podsycać...,
a lud zgodny, pracowity mur przewraca znakomity....
Wioletta Sieczkowska-Kos
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filmów dokumentalnych
w Monaco
2012. Jako
dokonał
którego nagrania utworów Fryderyka Chopina znalazły się na stacji
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orbitalnej
w kosmosie, oraz były odtwarzane podczas misji kosmicznej „Endeavour” w lutym 2010 roku - w 200 rocznicę urodzin naszego
genialnego kompozytora. Film z nagraniami pianisty, dokumentujący
to wydarzenie otrzymał nagrodę Grand Prix oraz statuetkę „Złotego
Anioła” na Międzynarodowym Festiwalu filmów dokumentalnych
w Monaco 2012.
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Jako jedyny pianista dokonał nagrania wszystkich dzieł fortepianowych Ignacego Jana Paderewskiego, a także utworów Fryderyka
Chopina na fortepian z orkiestrą w wersji kameralnej – „Bestseller”
w Kanadzie w roku 1999. Na płytach kompaktowych utrwalił dzieła
fortepianowe Juliusza Zarębskiego i Karola Mikulego. Z okazji Roku
Chopinowskiego, na specjalnym fortepianie marki Bösendorfer - model „Chopin” nagrał płytę z arcydziełami chopinowskiej miniatury.
Pianista zajmuje się również działalnością pedagogiczną - zapraszany przez różne uczelnie do prowadzenia klas mistrzowskich
zarówno w kraju jak i za granicą. Jest jurorem wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych. Byt fundatorem, i przez wiele lat
przewodniczącym jury Konkursu dla młodych pianistów „Chopin
Golden Ring” w Słowenii. Jest wykładowcą klasy fortepianu w OSM
II st. im. Z. Brzewskiego, w także UMCF w Warszawie. W dowód
uznania jego działalności pedagogicznej pianista został wybrany prezesem polskiego oddziału stowarzyszenia EPTA (European Piano Teachers Association).
Karol Radziwonowicz jest prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. I. J. Paderewskiego w Warszawie.
MARIA GABRYŚ-HEYKE – fortepian /
Polska.
Maria Ludwika Gabryś-Heyke urodziła się w Warszawie w rodzinie o tradycjach
muzycznych. Jest absolwentką Liceum Muzycznego im. Zenona Brzewskiego oraz
Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny im.
Fryderyka Chopina), gdzie studiowała pod kierunkiem prof. Teresy
Manasterskiej oraz prof. Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz (klasa
kameralistyki). Po otrzymaniu dyplomu cum laude w 2002 roku pianistka kontynuowała naukę w Musikhochschule Luzern w Szwajcarii
w klasie mistrzowskiej prof. Ivana Klansky’ego, osiągając w 2007
roku prestiżowy dyplom – Solistendiplom z wyróżnieniem.
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Zainteresowanie zorientowanym historycznie wykonawstwem
muzyki XVIII i XIX wieku zaowocowało dalszymi studiami w Scholi Cantorum Basiliensis w klasie prof. Jespera Christensena. Studia te
umożliwiły pianistce poszerzenie wiedzy na temat dawnych praktyk
wykonawczych na instrumentach – XVIII-wiecznym Hammerklavier
i Fortepiano.
Edukację muzyczną dopełniły kursy mistrzowskie prowadzone
przez tak znakomitych pianistów jak prof. Andrzej Jasiński, Murray
Perahia, Rudolf Buchbinder, Hiroko Nakamura, Andrey Gavrilov
i Kristian Bezuidenhout.
Maria Ludwika Gabryś-Heyke jest laureatką wielu konkursów
w kraju i zagranicą m.in. Międzynarodowych Konkursów Chopinowskich w Antoninie, Getyndze, Mariańskich Łaźniach oraz laureatką
I nagród międzynarodowych konkursów im. L. V. Beethovena w Hradec (Czechy, 1999) oraz im. Edwina Fischera w Luzern (Szwajcaria,
2007). W 2012 roku pianistka otrzymała I nagrodę w kategorii fortepianów historycznych na konkursie chopinowskim „Golden Ring”,
w Słowenii.
Na XXVII Konkursie na Stypendia Artystyczne im. F. Chopina
organizowanym przez Towarzystwo im. F. Chopina, pianistka została
uhonorowana Nagrodą Specjalną im. prof. Jerzego Żurawlewa.
W 2002 roku otrzymała tytuł „Laureata Estrady Młodych”
XXXVI Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku.
W 2006 roku w Szwajcarii przyznano jej nagrodę „Mozart Preis”, w ramach której wzięła udział w wykonaniu wszystkich koncertów fortepianowych W. A. Mozarta z okazji 250 rocznicy urodzin
kompozytora.
Jej zdolności zostały wcześnie docenione przez liczne instytucje,
pianistka była wielokrotną stypendystką Towarzystwa im. F. Chopina, Międzynarodowej Fundacji im. F. Chopina, Krajowego Funduszu
na Rzecz Dzieci, Prezydenta Miasta Warszawy, Ministra Kultury oraz
Fundacji „Crescendum est Polonia”.
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w dziedzinie pedagogiki fortepianu – ekspert.
Obecnie pracuje jako specjalista fortepianu
i kompozycji w Łuckiej Szkole Muzycznej nr
1 im. Fryderyka Chopina. Pani Irina wykształciła na Ukrainie ponad 70 laureatów międzynarodowych konkursów pianistycznych i kompozytorów, koncertujących na Ukrainie w Polsce i na Węgrzech. Uczniowie klas pani Iriny
Tsygankowej koncertują na Ukrainie i w Europie. Pianistka prowadzi
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DRZAZGA
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/ Polska.
goDariusz
UMCS Drzażga
w Lublinie.
klasy skrzy- dr Absolwent
klasy skrzypiec,
piec
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M.
Ławrynowicza
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Instrumentalnego
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Muzycznej
w
Katowicach
w latach 1992-1995 uzyskał pełne stypendium w Peabody Institute
of
nadała mu stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej - instrumentalistyka. Uhonorowany „Nagrodą Artystyczną im. St.
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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-

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 artystycznej - 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 Sławomira Sosnowskiego odznaką honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”.
ELENA CZERNOKOZ - skrzypce / Rosja.
Elena Czernakoz ukończyła Białoruską
Państwową Akademię Muzyczną, otrzymując
wyróżniający dyplom solisty.
Jest Laureatką wielu krajowych i międzynarodowych konkursów skrzypcowych
w tym; zwycięzcą Międzynarodowego Konkursu Młodzieży „Gry Delphic” (Düsseldorf,
Niemcy); w 2008 roku na międzynarodowym festiwalu orkiestrowym w Bayreuth (Niemcy) zajęła honorowe miejsce pierwszego koncertmistrza młodzieżowej orkiestry symfonicznej (dyrygent Gabriel
Felz).
Brała udział w międzynarodowych kursach mistrzowskich wybitnych muzyków: M. Kh. Gantvarg (St. Petersburg), Zakhar Bron
(Kolonia, Zurych), A. Bonduryansky (Moskwa), Daniel Droganov
(Berlin), Liana Isakadze (Rosja-Francja).
Od 2009-2013 – była artystką Prezydenckiej Orkiestry Republiki
Białoruś, a od 2013 roku jest członkiem Orkiestry Symfonicznej Teatru Maryjskiego Bolszoj (Rosja, Sankt Petersburg).
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BEATA DĄBROWSKA - flet / Polska.
Beata Dąbrowska. Flecistka, pedagog.
Absolwentka Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego i Wokalno- Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta
Bacewiczów w Łodzi w klasie fletu prof. A.
Wierzbińskiego (dyplom z wyróżnieniem).
W roku 2010 Rada wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Łodzi nadała jej stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka. Od 1993r. pracuje w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie na stanowisku głosu – solisty. Z towarzyszeniem orkiestry jako solistka wykonała : A. Pfeiffer - koncert na flet i fagot,
A. Vivaldi – Koncert fletowy D-dur, PV 155 „IL Gardellino”, J.S.
Bach - V koncert brandenburski, C. PH. E. Bach – Koncert fletowy
d-moll, C. Stamitz –Koncert fletowy G-dur, W. A. Mozart – Andante C-dur, R. Rozmus – „The Cameraman” – muzyka do filmu niemego na XV Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Występuje
jako solistka i kameralistka. Współpracuje z kompozytorem Rafałem
Rozmusem, m.in. realizując ścieżkę dźwiękową do filmów niemych:
„Tańcząca Lalka”, „Ostatni rozkaz”, „Mogiła nieznanego żołnierza”,
„Bartek zwycięzca”, „Żelazny koń”, „Sherlock Junior”, „Nosferatu
– symfonia grozy”. Uczestniczy w koncertach Cameraty Lubelskiej
oraz kwintetu dętego Akord 5, działającego przy Filharmonii im. H.
Wieniawskiego w Lublinie. Od 1994 roku pracuje na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie w Zakładzie Pedagogiki Instrumentalnej, od 2010 r. na stanowisku adiunkta.
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Chinach (Shanghai, Pekin, Guangzou, Shenzen, Tjanjin).
Kategoria – plastyka

KATEGORIA - PLASTYKA
Adam Panek - dr hab. artysta grafik, przewodniczący komisji / Polska
ADAM
PANEK
ww
Instytucie
Adam
Panek–- studia
adiunkt
PracowniWychoGrafiki – Liwania
Artystycznego
UMCS w Lublinie,
norytu
na Wydziale Artystycznym
UMCSukońw Lublinie
czył
w 1979I stopnia.
roku. WUprawia
latach 1979-1983
praco- i war– adiunkt
grafikę artystyczną
wał
jako nauczyciel
plastykoraz
w Państwowym
sztatową,
ekslibris, reklamę
rysunek. Brał udział
Liceum
Plastycznych
Nałęczowie.
w wieluSztuk
wystawach
z grafiki iwekslibrisu
w kraju i za
Wgranicą.
roku akademickim
1979/80 podjął pracę
w
Członek Międzynarodowego
StowarzyszeInstytucie
Wychowania
Artystycznego
UMSC
nia Triennale
Grafiki w
Krakowie przewodniczący
jako stażysta,
od roku
1983 jako
asystent,
najury kategorii plastyka/
Polska Marian
Pudelko
– Juror.
Artystaa rzeźbiarz.
stępnie
jako starszy
asystent.
Dyplom
Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie 1973 ze specjalizacją
W
1996 rokui na
Wydziale
Sztuk Pięknych
Uniwersytetu
Malarstwo
rzeźba
w architekturze.
Liczne
realizacje Mikołaja
pomnikowe na
Kopernika
Toruniu
uzyskał
kwalifikacje
I stopnia
w dziedzinie
tereniewkraju.
Pomniki
w brązie
i piaskowcu,
rzeźby
miejskie grai plenerofiki i we
został
mianowany
adiunktem
w Zakładziemiejsce
GrafikitoWarsztatowej
Zamość,
Świdnik,
Lublin. Szczególne
rzeźba i malarstwo
IWAwUMCS.
W 2013 roku na podstawie oceny ogólnego dorobku ararchitekturze.
tystycznego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej, uchwałą Rady
Wydziału
Grafiki
Akademii
Pięknych
w Warszawie,
Marian
Pudelko
- artystaSztuk
rzeźbiarz,
członek
jury / Polskauzyskał
stopień doktora habilitowanego.
Marian Pudelko - Dyplom Akademii Sztuk PiękNa dorobek artystyczny
artysty
grafika druzyskał
hab. ADAMA
PANKA
nych
w Warszawie
w 1973 ze
specjalizacją
składa się 181 wystaw graficznych
w kraju i zagranicą
Malarstwo izbiorowych
rzeźba w architekturze.
Liczne realizaoraz 35 wystaw indywidualnych
z grafiki.na terenie kraju. Pomniki w brązie
cje pomnikowe
Jest członkiem Związku
Polskich Artystów
Plastyków
– Oddział
i piaskowcu,
rzeźby miejskie
i plenerowe
Zamość,
w Lublinie. W latach 1993-2012
w Stowarzyszeniu
Świdnik, działając
Lublin. Szczególne
miejsce Mięto rzeźba
dzynarodowe Triennale Grafiki
w Krakowie
promował sztukę współi malarstwo
w architekturze.
czesną w ważnych ośrodkach artystycznych w Polsce i zagranicą.
W ramach długoletniej działalności w Towarzystwie Przyjaciół
Nałęczowa reaktywował po 17 latach w Nałęczowie Międzynarodowy Konkurs na Rysunek im. M. E. Andriollego.
Współpracuje z artystami Grupy Emocjonalistów USA-Polska w
Nowym Jorku, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Connecticut.
W ramach współpracy ze szkołami i instytucjami kulturalnymi,
12 1998 jest jurorem non profit konkursów plastycznych „Świat
od roku
w oczach dziecka” organizowanych przez Szkołę Podstawową im.
Stefana Żeromskiego i Prywatną Szkołę Muzyczną im. Ignacego Jana
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Paderewskiego w Nałęczowie. Nagrody: Nagroda Burmistrza Nałęczowa, z okazji 30-lecia twórczości artystycznej i pracy pedagogicznej oraz reaktywowanie i organizację Międzynarodowego Konkursu
na Rysunek im. M. E. Andriollego, 2010 r.
Nagroda Prezydenta Miasta Lublin za szczególne zasługi dla rozwoju województwa lubelskiego w zakresie kultury i sztuki, 2010 r.
Medal brązowy Gloria Artis, 2014 r.
Artysta został trzykrotnie uhonorowany nagrodą specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 r., 2013 r., 2017 r.
Zbigniew Strzyżyński - artysta rzeźbiarz i malarz. Ukończył InstyZBIGNIEW
STRZYŻYŃSKI
artysta rzeźtut Wychowania
Artystycznego– UMCS
w Lublinie
biarz
i malarz
i studia
podyplomowe na Akademii Sztuk Pięknych
1955 r. Ukończył
Państwowe
w Urodzony
Krakowie.w Nauczyciel
w Liceum
Plastycznym
Liceum
Sztuk
Plastycznychw Nałęczowie.
w Nałęczowie,
im. Józefa
Chełmońskiego
Komisarz
Politechnikę
Warszawską,
Instytut
WychowaMiędzynarodowego Konkursu na Rysunek im. M.
niaE.Artystycznego
UMCS
w Lublinie,
Andriollego. Brał
udział
w ponaddyplom
200. wystaz wach
wyróżnieniem
w
Pracowni
Rzeźby
prof. indyzbiorowych. Zorganizował 17. wystaw
Sławomira
Mieleszki,
widualnych.
W swoim studia
dorobkupodyplomowe
ma liczne realizacje
na Akademii Sztuk Pięknych
w
Krakowie
na
Wydziale
Architekturzeźbiarskie.
ry Wnętrz. Zajmuje się malarstwem i rzeźbą. Komisarz Międzynarodowego Konkursu na Rysunek
im. M.literatura
E. Andriollego. Brał udział
Kategoria
w ponad 200 wystawach środowiskowych, ogólnopolskich i międzynarodowych.
Zorganizował
18-wystaw
indywidualnych.
Laureatw 13
Waldemar
Michalski
przewodniczący
jury w komisji
kat. litenagród
i 4 -wyróżnień
w konkursach
ogólnopolskich.
Odznaczony
ratura
ur. 27.09.1938
r. we Włodzimierzu
Wołyńskim.
W 1956 ukońSrebrnym
Odznaką Zasłużony
czył wKrzyżem
ChełmieZasługi
Liceumi Ogólnokształcące
im.Działacz
Stefana Kultury.
Czarnieckiego.
Za działalność
uhonorowany
Nagrodą
Starosty
Puław- r. był
Absolwent artystyczną
filologii polskiej
KUL (1963).
W latach
od 1962-1985
skiego
i
Marszałka
Województwa
Lubelskiego.
W
swoim
dorobku
kustoszem Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Od 1985 do 2013 r. pełnił
ma liczne
realizacje
rzeźbiarskie,
min.: ławeczkę
Bolesława
w
funkcję
sekretarza
redakcji kwartalnika
„Akcent”.
Nadal Prusa
jest członkiem
Nałęczowie
(we
współpracy
ze
Stanisławem
Strzyżyńskim)
i
hrabiny
zespołu redakcyjnego „Akcentu”. Opublikował dziesięć tomików wierMariiszy,
Resseguier
w Nisku
(współpraca
Oboz).
Wybrane
wym. in. Głosy
na wersety
(1979),Andrzej
Pod znakiem
Wagi
(1987),
Będziesz
stawyjak
zbiorowe:
Medalierstwo
Polskie
lat
80-tych,
Wrocław
1991,
piołun (1991), Lekcja wspólnego języka (1999), Tryptyk z gwiazdą
Legnica
1991,
Kraków na
1992;
VIII (2013),
Salon Zimowy
Galeria Opra(2006),
Z podróży
Wschód
Znak bezRzeźby,
kropki (2017).
ZAR,cował
Warszawa
1992;
XXI,
XIV
Biennale
Internazionale
Dantesca,
kilka antologii poetyckich, m. in. Pięć wieków poezji o Lublinie
Ravenna
1995,
2003;
The kilku
Worldtomów
Exlibris
Artist literackich,
Exhibition, m. in.
(kilka1992,
wydań).
Jest
autorem
szkiców
Słowa i twarze (2004), Klucze i słowa (2011), Kazimierz Andrzej Ja12 worski poeta - tłumacz - redaktor (2013), Zapisane w kalendarzu (2016
– tu m. in. rozdział o tradycjach literackich Zwierzyńca). Był ponadto
współautorem i współredaktorem pracy zbiorowej pt. Lublin literacki
1932-1982. Szkice i wspomnienia (1984). Opracował ponad 40 tomi-

Sapporo 1992; IX, XI, XII, XIII, XIV, XVIII Salon Zimowy Rzeźby,
Galeria ZAR, Warszawa 1993, 1995, 1996, 1997, 1999, 2003; International Exlibris Exhibition, Taipei 1994; X Biennale Małych Form
Rzeźbiarskich, Poznań 1995; International Exlibris Exhibition, Chrudim 1996; Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki,
Rzeszów 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014; IV Międzynarodowe
Biennale Pasteli, Nowy Sącz 2008, I Międzynarodowy Konkurs Artystyczny – Pejzaż Współczesny- Częstochowa 2012; Zwischen den
(Pol) en, Worpswede 2013; Ogólnopolska Wystawa Bliźniemu swemu, Rzeszów,
Warszawa,
Wrocław,
Gdańsk
2014, 2016;
Współcześni
między Polską
a Ukrainą.
Bywał
z wykładami
i spotkaniami
autorskitwórcy
kolonii
artystycznych,
Kazimierz
Dolny
2014;
20.
Wschodni
mi m.in. na ukraińskich Uniwersytetach w Łucku i Drohobyczu oraz
SalonwSztuki,
Lublin(uczestnik
2015; 80sesji
lecie„Dialog
Okręgudwóch
Lubelskiego
ZPAP,2012,
Za- 2014)
Krzemieńcu
kultur” (2010,
mek Lubelski
2016;
IV
i
V
Międzynarodowy
Przegląd
Sztuki
Alter- wykłady i referaty m. in. na temat kresowych motywów w twórczości
natywy
33, OstrówŁobodowskiego
Wielkopolski 2015,
2016;poetyckiej
Malarze przestrzeni,
Czechowicza,
oraz grupy
Wołyń). W latach
Poznań
2016;
Epoka
Mistrzów
–
wystawa
malarstwa
abstrakcyjne2007-2012 był wraz z żoną uczestnikiem wypraw kajakowych po rzego, Białystok,
Łuck,m.
Warszawa,
Tarnopol
2016/2017;
wystawy odznaczany
Grukach Ukrainy,
in. po Prypeci
i Dniestrze.
Wielokrotnie
py Kontrast:
Łuck
(Ukraina)
2009,
Lublin
2009,
2012,
2012,
Chełm
za pracę literacką i społeczną, m. in. dwukrotnie Nagrodą Literacką im.
2009,Józefa
Kazimierz
Dolny 2010,
Warszawa
2010,
Køge
(Dania)Zasługi
Czechowicza
(1974 2012,
i 1992),
dwukrotnie
Złotym
Krzyżem
2010,(1990
Białystok
2011,
Węgorzewo
2011,
Srokowo
2011,
Jastrzębia
i 2005), Nagrodą Specjalną Ministra Kultury (2008), Nagrodą im.
Góra Witolda
2012, Gdańsk
Oliwa
2012,
Rogowo
Lwówedytorskie
2012, Ostrów
Hulewicza
(2006
– „za
prace 2012,
redakcyjne,
i literackie
Wlk.,przybliżające
Warszawa 2014,
Bardejov
2015,
Dębica
2016,
Sandomierz
nam Wołyń i współczesną Ukrainę”) oraz najwyższym od2017.znaczeniem bibliofilów polskich „Orderem Białego Kruka ze Słonecznikiem” (2009).

KATEGORIA – LITERATURA
Agnieszka Łuszczyńska-Paszko - Polonistka i wychowawca z dwudziestoletnim ŁUSZCZYŃSKA-PASZKO
stażem. Swoją przygodę z nauczaAGNIESZKA
niem rozpoczęłakomisji
od ZSliterackiej
im. Z. Chmielewskiego
– przewodnicząca
AgnieszNałęczowie. Obecnie- czynny
zawodowo
kawŁuszczyńska-Paszko
Polonistka
i wycho-nauczyciel dyplomowany
w Gimnazjum
w Piotrowicach
wawca
z dwudziestoletnim
stażem.
Swoją
oraz trener
szkoleniowiec
z zakresu
nowoczesnej
przygodę
z nauczaniem
rozpoczęła
od ZS
im.
Absolwentka
filologii polskiej
Z.dydaktyki.
Chmielewskiego
w Nałęczowie.
ObecnieUMCS;
Lubelskiej
Szkoły nauczyciel
Biznesu w dyplomowany
zawodzie Sekretarka
czynny
zawodowo
asystentka menadżera;
Wyższejoraz
Szkoły
Przedsięw - Gimnazjum
w Piotrowicach
trener
biorczościzizakresu
Administracji
w Lublinie-Obsługa
ruchu i zarządzanie
szkoleniowiec
nowoczesnej
dydaktyki. Absolwentka
filolo- portami lotniczymi. Instruktor turystyki rowerowej i kajakowej. Współpracowała z „Gazetą Nałęczowską” w ramach działalności szkolnego
13 koła
dziennikarskiego. Zdeklarowana miłośniczka dobrych filmów i podróżniczka. Cieszy się, że poznała uczestników konkursu, bo „Gdy słucham
co mówisz, słyszę kim jesteś”.

gii polskiej UMCS; Lubelskiej Szkoły Biznesu w zawodzie
Sekretarka.
Maria Mironowicz-Panek. Absolwentka Wydziału Pedagogiki
MARIA
MIRONOWICZ-PANEK
asyi Psychologii
Uniwersytetu Śląskiego- w
Katowistentka
menadżera;
Wyższej
Szkoły
Przedsięcach. Studia podyplomowe z zakresu muzealnictwa
biorczości
i Administracji
w Lublinie
- Ob-Muzena Uniwersytecie
Jagiellońskim.
Dyrektor
sługa
ruchu
i
zarządzanie
portami
lotniczymi.
um J. I. Kraszewskiego w Romanowie w latach
Instruktor
turystyki
i kajakowej.
1977-1981.
Od 1982rowerowej
roku związana
z Nałęczowem.
Współpracowała
z
„Gazetą
Nałęczowską”
W latach 1990-2015 kustosz i kierownik Muzeum
wStefana
ramachŻeromskiego.
działalności szkolnego
koła dzienAutorka scenariuszy
wystaw,
nikarskiego.
Zdeklarowana
miłośniczka
doorganizatorka konferencji naukowych i przedsiębrychwzięć
filmów
i podróżniczka. CieszyInicjatorka
się, że poznała
uczestników
kulturalno-oświatowych.
konkursu
czytelniczego
konkursu,
bo
„Gdy
słucham
co
mówisz,
słyszę
kim
jesteś”.
„Kraszewski – jego życie i dzieło”, a także Ogólnopolskiego Konkursu
Maria
Mironowicz-Panek.
Absolwentka
Wydziałuoraz
Pedagogiki
Małych
Form Literackich im.
Stefana Żeromskiego
Konkursów RePsychologii
Uniwersytetu
Śląskiego
w
Katowicach.
Studia
cytatorskich Prozy im. Stefana Żeromskiego. Członek Jury wpodykonkursach
plomowe
z zakresu
muzealnictwa
na Uniwersytecie
Jagiellońskim.
literackich.
Współautorka
scenariuszy
filmów biograficznych
o Stefanie
Dyrektor
Muzeum
J.
I.
Kraszewskiego
w
Romanowie
w
latach
1977Żeromskim, Oktawii Żeromskiej, Faustynie Morzyckiej oraz tekstów do
1981.wydawnictw
Od 1982 roku
związana z Nałęczowem.
W latach Aktywny
1990-2015
krajoznawczych
i artykułów prasowych.
działacz
kustosz
i
kierownik
Muzeum
Stefana
Żeromskiego.
Autorka
scenaPTTK, przewodnik turystyczny, instruktor przewodnictwa. Odznaczona
riuszym.wystaw,
organizatorka
konferencji
naukowych
i przedsięwzięć
in. medalem
„Zasłużony
dla kultury
polskiej” oraz
medalem Komisji
kulturalno-oświatowych.
Inicjatorka
konkursu
czytelniczego
„KraEdukacji Narodowej.
szewski – jego życie i dzieło”, a także Ogólnopolskiego Konkursu
Małych Form Literackich im. Stefana Żeromskiego oraz Konkursów
Recytatorskich Prozy im. Stefana
Żeromskiego.
Członek Jury w konKomunikat
Jury
kursach literackich. Współautorka scenariuszy filmów biograficznych o Stefanie
Oktawii
Żeromskiej,
MorzycW XIX Żeromskim,
edycji konkursu
„Moje
inspiracje Faustynie
muzyczne”,
uczestników
kiej oraz
tekstów
do
wydawnictw
krajoznawczych
i
artykułów
prasooceniało 14 jurorów w trzech kategoriach:
wych. Aktywny
działacz
PTTK, przewodnik
turystyczny,
- muzyka,
której przewodniczył
wybitny
pianista oinstruktor
bardzo bogatej
przewodnictwa.
Odznaczona
m.
in.
medalem
„Zasłużony
dla
kultury
działalności artystycznej i pedagogicznej pan Karol Radziwonowicz,
polskiej”- oraz
medalem
Edukacji
plastyka,
którejKomisji
przewodniczył
panNarodowej.
Adam Panek dr hab. artysta gra-
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fik i wykładowca na UMCS w Lublinie,
- literatura, której przewodniczył pan Waldemar Michalski, uznany
lubelski poeta.
W konkursie wzięło udział 405 uczestników z 70 szkół Polski, Białorusi, Ukrainy i Norwegii, w tym:
- w kategorii instrumentaliści; soliści 88 uczestników i 25 zespołów
– łącznie 156 uczniów oraz 6 zgłoszeń indywidualnych. W kategorii

URSZULA STEFANYSZYN - absolwentka
filologii polskiej WSP w Krakowie. Nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny języka polskiego w Lubelskim Ośrodku Metodycznym. Urszula Stefanyszyn ma ponad 40
letni stażu pracy na stanowisku nauczyciela
języka polskiego i wieloletni staż na stanowisku dyrektora Gimnazjum im. Elwiro Michała
Andriollego w Nałęczowie. Za swoją pracę odznaczona została Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz srebrnym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
JUSTYNA MIDURA – kategoria – wiedza o życiu I. J. Paderewskiego. Absolwentka Muzykologii na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim Jana Pawła II, specjalizacja: edytorstwo muzyczne, teoria
i krytyka muzyczna. Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w PSM
I st. im. I. J. Paderewskiego w Nałęczowie, PSM I i II st. im. F. Chopina w Ostrowcu Świętokrzyskim.

KOMUNIKAT JURY
Uczestników XX edycji konkursu oceniało 14 jurorów w 4 kategoriach: muzyka, plastyka, literatura i wiedza o Ignacym Janie Paderewskim. Komisjom przewodniczyli:
Wioletta Sieczkowska-Kos – koordynator komisji,
Karol Radziwonowicz - przewodniczący komisji w kategorii
– muzyka,
Adam Panek - przewodniczący komisji w kategorii – plastyka,
Agnieszka Łuszczyńska-Paszko - przewodnicząca komisji w kategorii – literatura,
Justyna Midura – przygotowanie i przeprowadzenie konkursu
w kategorii wiedzy o I. J. Paderewskim.
W konkursie wzięło udział 476 uczniów z 58 szkół oraz 7 prac
indywidualnych z Polski, Białorusi i Ukrainy w tym:
15

- w kategorii instrumentaliści: soliści i zespoły uczestniczyło 87
uczniów,
- w kategorii plastyka nadesłano 272 prace,
- w kategorii literatura oceniono 64 prace w dziedzinie poezji
i prozy,
- w kategorii wiedzy o I. J. Paderewskim uczestniczyło 53
uczniów.
Uczestników przygotowało 72 nauczycieli i opiekunów.
W kategorii muzyka jury oceniało uczestników pod względem:
Soliści: aparatu gry, intonacji i jakość brzmienia, znajomości formy utworu i jego realizacji, interpretacji i stylowości wykonania oraz
prezentacji scenicznej,
Zespoły: zachowanie proporcji brzmieniowych, intonacji i jakości brzmienia zespołu, współpracy muzyków w zespole, zróżnicowania stylistycznego wykonywanego repertuaru, interpretacji i stylowości wykonywanych utworów, prezentacji scenicznej według następującej punktacji:
I nagroda – 24,00 - 25,00 pkt., II nagroda – 22,00 - 23,99 pkt.,
III nagroda - 20,00 - 21,99 pkt., Wyróżnienie - 19,00 - 19,99 pkt.
W kategorii plastyka jury w składzie: dr hab. Adam Panek – przewodniczący, Zbigniew Strzyżyński oraz Marian Pudełko oceniało
konkurentów w 6 grupach wiekowych spośród których nagrodzili 23
i wyróżnili 19 prac plastycznych.
W kategorii literatura jury w składzie: Agnieszka Łuszczyńska-Paszko - przewodnicząca oraz Maria Mironowicz-Panek, Urszula
Stefanyszyn – członkowie komisji oceniali prace pod względem:
zgodności z tematem, oryginalności przekazu, walorów językowych
i puentowania według punktacji:
I Nagroda - 24-25 pkt., II Nagroda - 21-23 pkt., III Nagroda –
20-22 pkt., Wyróżnienie – 18-19 pkt.
W kategorii wiedzy o Paderewskim, przygotowująca ją Justyna Midura nagrodziła cztery spośród trzynastu szkół biorących w niej udział. Maksymalna suma punktów możliwych do
uzyskania: 40 pkt., czas pracy - 60 min. W Konkursie wiedzy
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o I. J. Paderewskim wzięło udział 53 uczniów z 6 szkół muzycznych
I stopnia oraz 5 szkół podstawowych, 2 gimnazja w klasach objętych
obowiązkową lekcją muzyki. Udział uczniów w konkursie był dobrowolny. Zadanie konkursowe polegało na napisaniu testu opartego
o materiały i zagadnienia wymienione w regulaminie konkursu.
Wyniki tej kategorii przedstawiają się następująco:
I nagroda Gimnazjum nr 3 w Brześciu, op. Sviatlana Rosliuk,
Kruk Sviatlana, Alena Kirylava, dyrektor: Kuzmicz I. G.
II Nagroda Szkoła Podstawowa nr 10 im. H. Sienkiewicza w Lublinie, op. Elżbieta Mila-Suska, dyrektor Ewa Momot
III Nagroda PSM I i II st. im. F. Chopina w Ostrowcu Świętokrzyskim, op. Justyna Midura, dyrektor Ewa Pytel
III Nagroda PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Nałęczowie, op.
Justyna Midura, dyrektor Wioletta Sieczkowska-Kos
Wyróżnienia: Anastazja Krawczyk i Paweł Rybicki ze SP nr
10 im. H. Sienkiewicza w Lublinie, op. Elżbieta Mila-Suska, dyrektor: Ewa Momot.
Kategoria Muzyka
Soliści - Instrumenty Dęte
Grupa I
II Nagroda
Buszkiewicz Małgorzata – flet, gr. I, SM I st. w Siennie, op.:
Ewa Rauner-Bułczyńska, dyrektor: Paweł Garbalski – 22,80 pkt.
Wyróżnienie:
Natalia Majewska – flet gr. I, SM I st. w Siennie, op.: Ewa Rauner-Bułczyńska, dyrektor: Paweł Garbalski – 19,50 pkt.
Oliwia Szczodry – flet, gr. I, SM I st. w Siennie, op.: Ewa Rauner-Bułczyńska, dyrektor: Paweł Garbalski - 19,00 pkt.
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Grupa II
II Nagroda
Mordka Natalia - flet, gr. II, SM I st. Kozienice, op.: Ewa Rauner-Bułczyńska, dyrektor: Zdzisław Włodarski – 21,70 pkt.
Grupa III
II nagroda
Klara Roś - flet, gr. III, OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie; op.: Zbigniew Szela, dyrektor: Elwira Śliwkiewicz-Cisak – 23,00
pkt.
II nagroda
Izabela Majchrzyk – flet, gr. III, gr. I, SM I st. w Siennie; op.:
Ewa Rauner-Bułczyńska, dyrektor: Paweł Garbalski – 22,00 pkt.
II Nagroda
Nicolette Zduń – flet, gr. III, SM I st. w Tuchowie, op.: Helena
Lis, dyrektor: Jan Maria Gładysz – 23,00 pkt.
Soliści - Instrumenty Klawiszowe
Grupa I
I Nagroda
Tereza Verzun-Rolinher – fortepian - Szkoła Muzyczna nr 1
im. Fr. Chopina w Łucku/Ukraina, op.: Iryna Tsygankowa, dyrektor:
Olga Czurina – 24,20 pkt
II Nagroda
Monin Tuchon Nikiticz – gr. I – ksylofon, DSA Telmy/Białoruś,
op.: Vaskov Viktor Vasiljewicz akomp.: Ala Krukowskaja, dyrektor:
Swietłana Wasiljewna – 22,70 pkt.

18

III Nagroda
Aleksander Wyszyński – fortepian - PSM I st. nr 2 im. F. Chopina w Warszawie, op.: Urszula Świerczyńska, dyrektor: Waldemar
Dubieniecki – 21,90 pkt
III Nagroda
Magdalena Miara – fortepian -PSM I i II st. w Mielcu,op.: Joanna Łukasik, dyrektor: Ryszard Kusek – 20,30 pkt.
Grupa II
I Nagroda
Mikołaj Cyprian Skolimowski – fortepian – ZSM nr 1 w Rzeszowie, op.: Urszula Buda, dyrektor: mgr Jolanta Niżańska – 24,20
pkt.
III Nagroda
Bogna Wojtanowska- fortepian - SM I st. nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie, op.: Grażyna Hesko-Kołodzińska, dyrektor: Marta
Nowaczyk-Łapińska - 20,30 pkt.
III Nagroda
Jakub Roślik – fortepian - Warszawska Szkoła Muzyczna, op.:
Urszula Świerczyńska, dyrektor: Anna Podłucka – 20,30 pkt.
Wyróżnienie
Anita Biernot – fortepian - PSM I st. nr 2 im. Fr. Chopina w
Warszawie, op.: Urszula Świerczyńska, dyrektor: Waldemar Dubieniecki - 19,70 pkt.
Grupa III
I Nagroda
Karolina Starzyk – fortepian - SM I st. w Tuchowie, op.: Teresa
Wojtowicz, dyrektor: J. M. Gładysz – 24,00 pkt.
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II Nagroda
Borys Komisarz – fortepian - SM I st. w Tuchowie, op.: Teresa
Wójtowicz, dyrektor: J. M. Gładysz – 23,80 pkt.
II Nagroda
Ignacy Magoń - fortepian - SM I st. im. M. Karłowicza w Przeworsku, op.: Grażyna Zajączkowska, dyrektor: Ryszard Konieczny.
II Nagroda
Jakub Grabiec – akordeon- Samorządowa SM I st. w Jeżowem,
op.: Paweł Nowak, dyrektor: Marek Sękiel – 23,00 pkt.
III Nagroda
Agnieszka Małecka – fortepian- SM I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie, op.: Grażyna Hesko-Kołodzińska, dyrektor:
Marta Nowaczyk-Łapińska- 21,40 pkt.
III Nagroda
Ignacy Brzoska – fortepian - PSM I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie, op.: Małgorzata Marczyk, dyrektor: Krzysztof
Witkowski.
III Nagroda
Kułaga Dawid Abdusałomowicz – ksylofon, DSA w Telmach/
Białoruś, op.: Vaskov Viktor Vasiljewicz, akomp.: Ala Krukowskaja,
dyrektor: Swietłana Wasiljewna – 20,40 pkt.
III Nagroda
Nina Rusinek –fortepian – Warszawska Szkoła Muzyczna, op.:
Urszula Świerczyńska, dyrektor: Anna Podłucka – 21,00 pkt.

III Nagroda
Sebastian Regulski – fortepian - ZSM nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie, op.: Renata Filip, dyrektor: Jolanta Tomkiewicz
- 21,00 pkt.
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Instrumenty Strunowe
Grupa I
II Nagroda
Sonia Kubacka – skrzypce - PSM I st. im. G. Bacewicz w Limanowej, op.: Sławomir Szymocha, akomp.: Elżbieta Szymocha, dyrektor: Wincenty Curzydło - 22,00 pkt.
II Nagroda
Szymon Wójcik – skrzypce - SM I st. w Sobolewie, op.: Kinga
Misiek, akomp.: Urszula Dereń-Kokoszka, dyrektor: Stanisław Rybka - 22,00 pkt.
III Nagroda
Amelia Dobroch - skrzypce- PSM I st. im. M. Karłowicza w Łukowie, op.: Maciej Szuksztul, akomp.: Tomasz Wojtaś, dyrektor: Tomasz Wojtaś - 21,20 pkt.
III Nagroda
Łucja Guzik - skrzypce - PSM I st. im. G. Bacewicz w Limanowej, op.: Sławomir Szymocha, akomp.: Elżbieta Szymocha, dyrektor:
Wincenty Curzydło - 21,30 pkt.
Wyróżnienie
Zuzanna Górka – skrzypce- SM I st. w Tuchowie, op.: Krzysztof
Put, akomp.: Piotr Duda, dyrektor: Jan Maria Gładysz – 19,00 pkt.
Grupa II

I Nagroda
Ania Wieleńska- skrzypce - ZPSM im. Ludomira Różyckiego
w Kielcach, op.: Agnieszka Mróz, akomp.: Andrzej Ślązak, dyrektor:
Artur Jaroń – 24,00 pkt.
I Nagroda
Łucja Mateńko – skrzypce - PSM I st. im. M. Karłowicza
w Łukowie, op. Natalia Pomyłujko, akomp.: Tomasz Wojtaś, dyrektor: Tomasz Woijtaś – 24,20 pkt.
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II Nagroda
Emilka Paprocka – skrzypce, Zespół Szkół Muzycznych im St.
Moniuszki w Łodzi, op.: Paweł Więckowski, akomp.: Marcin Krajewski, dyrektor: Małgorzata Bosek – 22,90 pkt.
II Nagroda
Debora Hałaj – wiolonczela, OSM I i II st. we Wrocławiu, op.:
Robert Stencel, akomp.: Mikołaj Ferenc, wicedyrektor: Sergiusz Antochewicz – 23,60 pkt.
III Nagroda
Anna Mushchuk – skrzypce, DSM nr 1 w Czerawczycy, op.: Olga
Czurina, akomp.: Walentyna Malcewa, dyrektor: Natalia Aleksandrowa
Vaselova – 20,30 pkt.
Grupa III
II Nagroda
Mateusz Kępka – skrzypce, OSM I st. im. I. J. Paderewskiego
w Krakowie, op.: Dariusz Lauterbach, akomp.: Elżbieta Daszkiewicz,
dyrektor: Włodzimierz Pabian – 23,40 pkt.
III Nagroda
Sofia Dmitrienko – skrzypce, Szkoła Muzyczna im. Fr. Chopina
w Łucku/Ukraina, op.: Jewgienij Gurich, akomp.: Tatiana Krawczuk,
dyrektor: Olga Czurina – 20,30 pkt.
III Nagroda
Helena Steinmetz – wiolonczel, OSM I i II st. we Wrocławiu,
op.: Robert Stencel, akomp.: Mikołaj Ferenc, wicedyrektor: Sergiusz
Antochewicz – 20,30 pkt.
Wyróżnienie
Zofia Gębala – wiolonczela, OSM I i II st. we Wrocławiu,op.:
Robert Srencel, akomp.: Mikołaj Ferenc, wicedyrektor: Sergiusz Antochewicz – 19,30 pkt.
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III Nagroda
Kajetan Głowacki – gitara, PSM I st. im. I. J. Paderewskiego
w Nałęczowie, op.: Kazimierz Szczebel, dyrektor: Wioletta Sieczkowska-Kos – 20,90 pkt.
ZESPOŁY
II Nagroda
Duet fortepianowy: Alicja Karcz, Katarzyna Radwańska OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, op.: Danuta Zielińska,
wicedyrektor: Jadwiga Wyroba – 22,30 pkt.
II Nagroda
Jakub Grabiec, Radosław Marut – duet akordeonowy, Samorządowa SM I st. w Jeżowem, op.: Paweł Nowak, dyrektor: Marek
Sękiel.
II Nagroda
Bogna Kruszewska – flet & Aleksandra Danielak – fortepian,
OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, op.: Beata Kierzkowska, Anna Kornacka, wicedyrektor: Jadwiga Wyroba – 22,80 pkt.
II Nagroda
Kwartet z Łukowa (Łucja Mateńko, Katarzyna Kardas,
Maria Lesiuk, Karolina Oklińska), PSM I st. im. M. Karłowicza
w Łukowie, op.: Maciej Szuksztul, akomp.: Tomasz Wojtaś, dyrektor: Tomasz Wojtaś – 22,30 pkt.
II Nagroda
Zespół „Młode smyczki” (Wiktoria Grochowska, Zuzanna
Wisińska, Marta Wardak, Amelia Dobroch), PSM I st. im. M. Karłowicza w Łukowie, op.: Maciej Szuksztul, akomp.: Tomasz Wojtaś,
dyrektor: Tomasz Wojtaś – 22,70 pkt.
II Nagroda
Wiktoria Jakieła (skrypce) i Otylia Kwiatkowska (fort.), gr. IV,
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PSM I st. im. G. Bacewicz w Limanowej, op.: Sławomir i Elżbieta
Szymocha, dyrektor: Wincenty Curzydło – 23,10 pkt.
III Nagroda
Helena Sydor & Łukasz Mleczek, OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, op.: Danuta Zielińska, wicedyrektor: Jadwiga
Wyroba.
III Nagroda
„KM DUO” - Magdalena Kuchta - flet, Miłosz Trzópek –
akordeon, SM I st. w Dobrej, SM im. G. Bacewicz w Limanowej,
op.: Justyna Trzupek, Paweł Janczy, dyrektor: Zbigniew Huptyś, W.
Czurzydło – 20,20 pkt.
III Nagroda
Eryk Kalupa, Mikołaj Łempa, Jakub Madejski, Sebastian
Stańczyk – kwartet perkus, SM I st. w Tuchowie, op.: Rafał Pawlak,
dyrektor: J. M. Gładysz – 21.10 pkt.
III Nagroda
Szymon Kępka, Mieszko Salomon, OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, op.: Danuta Zielińska, wicedyrektor: Jadwiga
Wyroba – 21,40 pkt.
III Nagroda
Wiktoria Mysza, Marta Rzeźnik, SM I st. Trzciana, op.: Paulina
Woś-Gucik, dyrektor: Elżbieta Hoffman – 21,50 pkt.
KATEGORIA PLASTYKA
GRUPA I
I Nagroda
Anna Jędrzejewska – 10 l., Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu, SM I st. im. G. Bacewicz, op.: Alicja Kowalina, dyrektor: Leszek Kaufman.
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II Nagroda
Lena Pietrykowska – 7 l., SP im. S. Żeromskiego w Nałęczowie,
op.: Marta Wójcik, dyrektor: Anna Szczęsna.
III Nagroda
Weronika Kuszner - 9 l., Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu, SM I st. im. G. Bacewicz, op.: Alicja Kowalina, dyrektor: Leszek Kaufman.
III Nagroda
Martyna Żydek – 10 l., SP w Łuszczowie, op.: Agnieszka Kosińska, dyrektor: Magdalena Krystjańczuk.
Wyróżnienia:
Aleksandra Bielecka - 7 l., SP im. S. Żeromskiego w Nałęczowie, op.: Marta Wójcik, dyrektor: Anna Szczęsna.
Agata Bukowska – 8 l., SP im. S. Żeromskiego w Nałęczowie,
op.: Zofia Grzywacz-Piotrowska, dyrektor: Anna Szczęsna.
Lena Cierkoń – 7 l., SP im. S. Żeromskiego w Nałęczowie, op.:
Marta Wójcik, dyrektor: Anna Szczęsna.
Piotr Chojecki – 7 l., SP im. S. Żeromskiego w Nałęczowie, op.:
Marta Wójcik, dyrektor: Anna Szczęsna.
Paweł Woźniak – 7 l., SP im. S. Żeromskiego w Nałęczowie, op.:
Marta Wójcik, dyrektor: Anna Szczęsna.
Joanna i Mateusz Nowakowscy - 9 l. z Niepublicznej Szkoły
Muzycznej I st. w Nadarzynie, praca/ kompozycja plastyczna, op.:
Beata Zdunek, dyrektor: Izabela Malec.
Grupa II
I Nagroda
Anna Zaturska - 12 l., SP im. M. Kopernika w Piaskach, op.:
Elżbieta Szklana, dyrektor: Izabela Maria Gładysz.
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II Nagroda
Maja Klimas - 11 l., POSM I st. im. St. Moniuszki w Katowicach, op.: Aleksandra Franke, dyrektor: Alicja Ostrowska-Dorf.
III Nagroda
Matylda Niewinna – 11 l., SP im. S. Żeromskiego w Nałęczowie, op.: Grzegorz Wójcik, dyrektor: Anna Szczęsna.
Wyróżnienia:
Alicja Beloś – 12 l., SP im. M. Kopernika w Piaskach, op.: Elżbieta Szklana, dyrektor: Izabela Maria Gładysz.
Weronika Jarosińska – 11 l., SP im. S. Żeromskiego w Nałęczowie, op.: Grzegorz Wójcik, dyrektor: Anna Szczęsna.
Małgorzata Machaj – 13 l., SP im. R. Kołaczkowskiej w Pliszczynie, op.: Agnieszka Kosińska, dyrektor: Elżbieta Purc.
Grupa III
I Nagroda
Joanna Strehlke – 14 l., Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu, SM I st. im. G. Bacewicz, op.: Alicja Kowalina, dyrektor: Leszek Kaufman.
I Nagroda
Paulina Klisiak – 14 l., Pr. SM I i II st. w Ostrowcu Świętokrzyskim, op.: Justyna Midura, dyrektor: Ewa Pytel.
II Nagroda
Ada Śliwińska – 14 l., SP im. M. Kopernika w Piaskach, op.:
Elżbieta Szklana, dyrektor: Izabela Maria Gładysz.
II nagroda
Alicja Bolesta – 14 l., SP im. M. Kopernika w Piaskach, op.:
Elżbieta Szklana, dyrektor: Izabela Maria Gładysz.
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III Nagroda
Joanna Rowińska - 13 l., Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu, SM I st. im. G. Bacewicz, op.: Karolina Juwa, dyrektor:
Leszek Kaufman.
III Nagroda
Kaja Skoczylas – 14 l., SP im. J.i K Bogdanowiczów w Nadrybiu, op.: Magdalena Dylewska, dyrektor: Maria Paryła.
Wyróżnienia:
Oskar Knapik – 14 l., SP nr 11 w Nowym Targu, op.: Dorota
Kret, dyrektor: Robert Furca.
Marek Pietrasiuk – 14 l., SM I st. im. G. Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu, op.: Karolina Juwa, dyrektor: Leszek Kaufman.
Emilia Goral – 15 l., SP im. J. i K. Bogdanowiczów w Nadrybiu,
op.: Magdalena Dylewska, dyrektor: Maria Paryła.
Maja Kulman – 16 l., Gimnazjum nr 2 w Nowym Targu, op.:
Dorota Kret, dyrektor: Karol Skrzypiec.
Kategoria – plastycy
Grupa I
I Nagroda
Anna Moscziuk – 9 l., DSA w Telmach/Białoruś, op.: Anastasya
Weremczuk, dyrektor: Swietłana Wasiljewa.
II Nagroda
Ewa Połozkowa – 9 l., DSA w Telmach/Białoruś, op.: Anastasya
Weremczuk, dyrektor: Swietłana Wasiljewa.
III nagroda
Ekaterina Tabala – 10 l., DSA w Telmach/Białoruś, op.: Anastasya Weremczuk, dyrektor: Swietłana Wasiljewa.
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Wyróżnienia:
Amelia Giszczak – 10 l., MDK „Pod Akacją” w Lublinie, op.:
Agata Fijewska-Pajdowska, dyrektor: Agnieszka Walkiewicz-Puła
Amelia Saran - 8 l., MDK „Pod Akacją” w Lublinie, op.: Iwona
Jedlińska, dyrektor: Agnieszka Walkiewicz-Puła.
Antonina Kubić – 10 l., MDK „Pod Akacją” w Lublinie, op.:
Agata Fijewska-Pajdowska, dyrektor: Agnieszka Walkiewicz-Puła.
Barbara Miksza – 10 l., MDK „Pod Akacją” w Lublinie, op.:
Agata Fijewska-Pajdowska, dyrektor: Agnieszka Walkiewicz-Puła.
Konstancja Gołda – 10 l., MDK „Pod Akacją” w Lublinie, op.:
Agata Fijewska-Pajdowska, dyrektor: Agnieszka Walkiewicz-Puła.
Grupa II
I Nagroda
Maja Sajnaga – 13 l., MDK „Pod Akacją” w Lublinie, op.: Agata
Fijewska-Pajdowska, dyrektor: Agnieszka Walkiewicz-Puła.
II Nagroda
Karolina Szponar - 11 l., MDK „Pod Akacją” w Lublinie, op.:
Agata Fijewska-Pajdowska, dyrektor: Agnieszka Walkiewicz-Puła.
III nagroda
Eliza Gonczarowa – 12 l., DSA w Telmach/ Białoruś, op.: Anasia Wieremczuk, dyrektor: Swietłana Wasiljewa.
Wyróżnienia:
Maria Szymczyk – 11 l., MDK „Pod Akacją” w Lublinie, op.:
Iwona Jedlińska, dyrektor: Agnieszka Walkiewicz-Puła.
Mikołaj Górnicki – 13 l., MDK „Pod Akacją” w Lublinie, op.:
Iwona Jedlińska, dyrektor: Agnieszka Walkiewicz-Puła.
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Grupa III
I Nagroda
Karolina Mirosław vel Matysiak – 17 l. MDK „Pod Akacją” w
Lublinie, op.: Iwona Jedlińska, dyrektor: Agnieszka Walkiewicz-Puła.
II Nagroda
Ksenia Koczurko – 15 l., DSA w Telmach, op.: Aleksander Ułybin,
dyrektor: Swietłana Wasiljewna.
III Nagroda
Mateusz Urban – 15 l., MDK „Pod Akacją” w Lublinie, op.:
Agata Fijewska-Pajdowska, dyrektor: Agnieszka Walkiewicz-Puła.
Wyróżnienie:
Mikołaj Górnicki - MDK „Pod Akacją” w Lublinie, op.: Agata
Fijewska-Pajdowska, dyrektor: Agnieszka Walkiewicz-Puła.
KATEGORIA LITERATURA
Dziedzina – Poezja
Grupa I
II Nagroda
Kacper Łukaszczuk - za wiersz bez tytułu - kl. V, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu,
op.: Hanna Tołubińska, dyrektor: Maria Paryła – 21,25 pkt.
II Nagroda
Izabela Marzec - za wiersz Wolność, PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Nałęczowie, dyrektor: Wioletta Sieczkowska-Kos – 21,75 pkt.
III Nagroda
Natalia Niewęgłowska - za wiersz bez tytułu, kl. IV, Zespół
Szkolno-Przedszkolny im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w
Nadrybiu, op.: Hanna Tołubińska, dyrektor: Maria Paryła - 20,00 pkt.
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Wyróżnienie:
Nel Dąbrowska - za wiersz Ptaki polskiej ziemi – kl. VI, POSM I
st, im. St. Moniuszki w Katowicach, op.: Aleksandra Franke, dyrektor:
Barnadeta Stańczyk – 19,00 pkt.
Dziedzina – Proza
Grupa I
II Nagroda
Blanka Kowalik – za tekst Trudy życia nie zatrzymają Cię w locie - 10 l., PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Nałęczowie – 21,00
pkt.
II Nagroda
Martyna Wojdak – za tekst Powrót – kl. V, SP im. Św. Kingi
w Żegocinie, dyrektor: Anna Rogala – 21,00 pkt.
Dziedzina – Poezja
Grupa II
II Nagroda
Benedykt Wojtyniak – za wiersz Orzeł - 14 l., ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu, op.: Karolina Juwa, dyrektor: Leszek Kaufman – 21,00
pkt.
II Nagroda
Maja Jarzyna – za wiersz Leć, Orle Biały... - 14 l., POSM I st,
im. St. Moniuszki w Katowicach, op.: Aleksandra Franke, dyrektor:–
Barnadeta Stańczyk – 22,25 pkt.
II Nagroda
Julia Konowałek – za tekst Żegnaj Orle – kl. VIII, SP Natalii Nekraszowej w Jaszczowie, op.: Iwona Pasieczna, dyrektor: Marzenna
Sych – 23,00 pkt.
III Nagroda
Laura Pasieczna – za wiersz Wysłuchaj mnie... - 14 l., SP Nata30

lii Nekraszowej w Jaszczowie, op.: Maryla Gajownik, dyrektor: Marzenna Sych – 20,31 pkt
Wyróżnienie
Laura Pasieczna – za wiersz Niech się spełni... - 14 l., SP Natalii Nekraszowej w Jaszczowie, op.: Maryla Gajownik, dyrektor: Marzenna Sych.
II Nagroda
Weronika Byrska – za wiersz Rozwinąć skrzydła – kl. VIII
POSM I st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – 21,25 pkt.
II Nagroda
Zuzanna Rudzińska – za wiersz Tak śpiewa wolność – kl. III
Gim., SP nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, op.: Ewa Grodecka, dyrektor: Beata Teter – 21,43 pkt.
Dziedzina – Proza
Grupa II
I Nagroda
Adam Rybaczek – za tekst Gra o Polskę – SP nr 19 im. Józefa
Czechowicza w Lublinie, op.: Ewa Grodecka, dyrektor: Beata Teter
– 24,25 pkt.
II Nagroda
Piotr Dulniak – za tekst Ojczyzna jest w sercu, a nie na mapie!kl. VIII SP nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, op.: Ewa Grodecka, dyrektor: Beata Teter – 22,31 pkt.
Wyróżnienie:
Wiktoria Kłopot – za tekst Ignacy Jan Paderewski – człowiek
który wygrał Polskę - kl. VIII, SP nr 19 im. Józefa Czechowicza
w Lublinie, op.: Ewa Grodecka, dyrektor: Beata Teter – 19,00 pkt.
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Kasper Krupiński – za tekst Odnowiciel - SP nr 19 im. Józefa
Czechowicza w Lublinie, op.: Ewa Grodecka, dyrektor: Beata Teter
– 19,00 pkt.
Dziedzina – Poezja
Grupa III
I Nagroda
Aleksandra Wojtczak – za wiersz Kłótnia muzyczna – kl. IV
POSM II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Renata
Krzyżak, Katarzyna Łączyńska, Bernadeta Stańczyk – 24,44 pkt.
I Nagroda
Julia Byrska – za wiersz Na zgodę – kl. IV POSM II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Renata Krzyżak, Katarzyna
Łączyńska, Bernadeta Stańczyk – 24,25 pkt.
I Nagroda
Patrycja Marzec – Bajeczka – kl. I , IV LO im. Gen. St. Maczka
w Katowicach, op.: Krystian Węgrzynek, dyrektor: Katarzyna Ziemiec
– 24,00 pkt.
Wyróżnienie:
Justyna Nowak –za wiersz Apel o niepodległość - kl. II LP w Katowicach, op.: Renata Krzyżak, dyrektor: Edward Josefowski – 18,00
pkt.
Weronika Krzystała – Pospolita - kl. II LP, w Katowicach, op.:
Renata Krzyżak, dyrektor: Edward Josefowski – 19,00 pkt.
Dziedzina – Proza
Grupa III
II nagroda
Julia Gąsior – za tekst Wzleć Orle Biały - nad horyzonty, waśnie, podziały - ZSP w Katowicach, op.: Renata Krzyżak, dyrektor:
Edward Josefowski – 21,25 pkt.
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II Nagroda
Klaudia Cupiał – za tekst My ludzie - kl. IV POSM II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, op.: Renata Krzyżak, dyrektor:
Bernadeta Stańczyk, 22,50 pkt.
II Nagroda
Julia Schneider – za tekst Chronologia świata – 16 l., IV LO im.
Gen. St. Maczka w Katowicach, op.: Krystian Węgrzynek, dyrektor:
Katarzyna Ziemiec – 22,50 pkt.
III Nagroda
Karolina Marzec – za tekst Spotkanie w kawiarni – kl. IV / I
POSM II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Renata
Krzyżak, Bernadeta Stańczyk – 21,18 pkt.

Wyróżnienie:
Aleksandra Dudek – za tekst Ludzie i korytarze – 16 l., ZPSM
POSM II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, op.: Renata
Krzyżak, dyrektor: Bernadeta Stańczyk – 19,18 pkt.
Monika Gosiewska – za tekst Lekcja historii - kl. VI, ZSP w Katowicach, op.: Renata Krzyżak, dyrektor: Edward Josefowski – 19,00
pkt.
Katarzyna Witek – za tekst Klucz - kl. III Gimn., POSM II st. im.
Karola Szymanowskiego w Katowicach, Renata Krzyżak, Bernadeta
Stańczyk – 18,00 pkt.
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WYKAZ SZKÓŁ BIORĄCYCH UDZIAŁ
W XX EDYCJI KONKURSU
Akademia Młodych Talentów „Małe Skrzypeczki” w Kielcach dyrektor / nauczyciel: Maria Wieleńska
Dziecięca Szkoła Artystyczna w Telmach/ Białoruś - op.: Vaskov Viktor
Vasiljewicz, Alwksander Ułybin, Anastasia Wieremczuk, dyrektor:
Swietłana Wasiljewa
Dziecięca Szkoła Muzyczna nr 1 w Czerawczycy powiat Brzeski/
Białoruś - op.: Valery Charnakoz, Valentyna Malceva, dyrektor:
Natalia Aleksandrowa Vaselova
Dziecięca Szkoła Muzyczna im. Fr. Chopina w Łucku - op.: Sofija
Ewgienia Guricz, akomp.: Tatiana Krawczuk, Irena Tsygankowa,
dyrektor: Olga Czurina
Gimnazjum nr 3 w Brześciu - Sviatlana Rosliuk, Kruk Sviatlana, Alena
Kirylava, dyrektor: Kuzmicz I. G.
Gimnazjum w Nowym Targu - op.: Dorota Kret, dyrektor: Elżbieta
Jankowska
LP w Katowicach - op.: Renata Krzyżak, dyrektor: Edward Josefowski
IV LO im. Gen. St. Maczka w Katowicach - op.: Krystian Węgrzynek,
dyrektor: Katarzyna Ziemiec
Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie - op.: Agata
Fijewska-Pajdowska, Iwona Jedlińska, dyrektor: Agnieszka
Walkiewicz-Puła
Międzynarodowe LO im. I. J. Paderewskiego w Lublinie - op.:
Agnieszka Kosińska, dyrektor: Małgorzata Zalewska
MSA I st. im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim
- op.: Beata Kierzkowska, Anna Kornacka, dyrektor: Paulina
Rzewuska-Korycińska
Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Nadarzynie - op.: Beata
Zdunek, dyrektor: Izabela Malec
Niepubliczna Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa w Warszawie –
praca indywidualna
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OSM I i II st. im, Karola Lipińskiego w Lublinie - op.: Zbigniew Szela,
dyrektor: Elwira Śliwkiewicz- Cisak
OSM I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu - op.: Maciej
Gawryszuk, dyrektor: Zbigniew Łuc
OSM I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie, - op.: Danuta
Zielińska, dyrektor: Jadwiga Wyroba
OSSP w Katowicach – prace indywidualna
POSM I st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - Renata
Krzyżak, Katarzyna Łączyńska, dyrektor: Bernadeta Stańczyk
POSM II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Renata
Krzyżak, Katarzyna Łączyńska, Bernadeta Stańczyk
POSM I st. im. St. Moniuszki w Katowicach, op.: Aleksandra Franke,
Karolina Juwa, Alicja Kowalina, dyrektor: Barnadeta Stańczyk
PSM I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie - op.: Iwona
Kołodziejczyk-Marczak, Justyna Midura, Kazimierz Szczebel,
dyrektor: Wioletta Sieczkowska-Kos
PSM I st. im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu - op.: Sylwia
Kaczmarek Subera, dyrektor: Krystyna Szymko
PSM I st. im. Grażyny Bacewicz w Limanowej - op.: Sławomir
Szymocha, dyrektor: Wincenty Curzydło
PSM I st. im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie - op.: Małgorzata
Marczyk, dyrektor: Marek Sękiel
PSM I st. nr 2 im. F. Chopina w Warszawie - op.: Urszula Świerczyńska,
z-ca dyrektora: Agnieszka Hejek-Domańska
PSM I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu - op.: Joanna
Łukasik, dyrektor: Ryszard Kusek
PSM I st. im. M Karłowicza w Łęcznej - op.: Natalia Pomyłujko, Maciej
Szuksztul, dyrektor: Tomasz Wojtaś
PSM I i II st. im. F. Chopina w Ostrowcu Świętokrzyskim - op.: Justyna
Midura, dyrektor: Ewa Pytel
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Żegocinie - praca
indywidualna
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SM I st. w Siennie - op.: Ewa Rauner-Bułczyńska, Artur Chmara,
dyrektor: Paweł Garbalski
SM I st. w Kozienicach - op.: Ewa Rauner- Bułczyńska, Piotr Wołowicz,
z-ca dyrektora: Tomasz Strzelczyk
SM I st. Nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie - op.: Grażyna HeskoKołodzińaska, dyrektor: Marta Nowaczyk-Łapińska
SM I st. w Tuchowie - op.: Helena Lis, Rafał Pawlak, dyrektor: Jan M.
Gładysz
SM I st. w Sobolewie - op.: Kinga Misiek, dyrektor: Stanisław Rybka
SM I st. w Trzcianie - op.: Paulina Woś-Gucik, dyrektor: Andrzej Kącki
SM I st. w Dobrej - op.: Justyna Trzópek, Paweł Janczy, dyrektor:
Wincenty Curzydło
Szkoła Muzyczna w Wieliczce - praca indywidualna
Szkoła Muzyczna I st. im. Piwonii w Szczecinie – praca indywidualna
SP w Łuszczowie - op.: Agnieszka Kosińska, dyrektor: Małgorzata
Krystjańczuk
SP nr 19 im. Józefa Czechowicz w Lublinie - op.: Ewa Grodecka,
dyrektor: Beata Teter
SP nr 10 im H. Sienkiewicza w Lublinie, op.: Elżbieta Mila-Suska,
Elwira Kasperek, dyrektor: Ewa Momot
SP nr 11 w Nowym Targu - op.: Dorota Kret, dyrektor: Robert Furca
SP nr 95 im. Władysława Broniewskiego w Krakowie - op.: Izabela
Kucewicz, dyrektor: Elżbieta Poradowska
SP im. R. Kołaczkowskiej w Pliszczynie - op.: Agnieszka Kosińska,
dyrektor: Elżbieta Purc
SP im. M. Kopernika w Piaskach - op.: Elżbieta Szklana, dyrektor:
Izabela Maria Gładysz
SP w Piszu – praca indywidualna
SP im. Św. Jana Pawła II w Łuszczowie - op.: Agnieszka Łuszczyńska,
dyrektor: Magdalena Krystańczuk
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SP im. Św. Kingi w Żegocinie - op.: Anna Maurer-Pasikowska, dyrektor:
Anna Rogala
SP Natalii Nekraszowej w Jaszczowie - op.: Iwona Pasieczna, dyrektor:
Marzenna Sych
SP nr 10 w Lublinie - op.: Elwira Kasperek, Elżbieta Mila-Suska,
dyrektor: Ewa Momot
SP im. St. Żeromskiego w Nałęczowie, op.: Zofia Grzywacz-Piotrowska,
Marta Wójcik, Grzegorz Wójcik, dyrektor: Anna Szczęsna,
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie – praca
indywidualna
Warszawska Szkoła Muzyczna - op.: Urszula Świerczyńska, dyrektor:
Anna Podłucka
ZSM im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie – op.: Renata Filip, dyrektor:
Barbara Kotwasińska
ZPSM im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - op.: Agnieszka Mróz,
dyrektor: Artur Jaroń
ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu - op.: Alicja Kowalina, dyrektor: Leszek
Kaufman
ZSM im. Stanisława Moniuszki w Łodzi, op.: Paweł Więckowski,
dyrektor: Małgorzata Bosek
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...godnymi byli narodu...
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Grupa I – Poezja

Wzleć Orle Biały
Bardzo wysoko
Rozłóż swe skrzydła
Otwórz swe oko.
Nad polskim krajem
Nad mą ojczyzną
Przeszytą bólem
Krwią oraz blizną
Tchnij w nas nadzieję
Wesprzyj w potrzebie
Pokaż swą mądrość
Płynąc po niebie.
Jak się jednoczyć
Łączyć narody
Zaniechać waśni
Dążyć do zgody.
Gdzie szukać wzorów
Co naśladować
By innym krajom
Móc imponować
Wartości mądre przekaż nam młodym
Byśmy godnymi byli narodu
Patriotyzm, wiarę przekaż nam z góry
Byśmy mądrością sięgali chmury.
Kacper Łukaszczuk

41

***
Orzeł Biały w koronie
Siedzi dumnie na tronie.
Patrzy mądrymi oczami
Na kraj utrudzony walkami.
Cieszy się i raduje
Gdy pokój w kraju panuje
Ludzie uczciwie pracują
I radość w sercu czują
Od szczytów gór aż do morza
Niech nam panuje w przestworzach
I zawsze niech będzie z nami
Niech chroni przed podziałami.
Natalia Niewęgłowska
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Grupa I – Proza

Trudy życia nie zatrzymają Cię w locie
Historia „Ignasia” wzruszyła mnie ogromnie. Nie dość, że młodemu muzykowi w wieku 4 lat odebrali ojca, to nie poddawał się
i powtarzał „Będę kimś i zrobię coś dla Polski”.
Mimo, że nawet nauczyciel gry na pianinie, nie potrafił docenić
jego talentu. Też się nie poddawał.
Kiedy spotkał miłość swojego życia myślał, że wszystkie smutki odejdą precz, niestety niedoczekanie… Jego żona urodziła ciężko
chore dziecko i zmarła przy porodzie. Jak niegdyś jego matka. Po
tym wypadku Ignacy Jan Paderewski stracił sens życia. Pocieszała go
Helena Modrzejewska, wraz z mężem.
Po jakimś czasie Paderewski znalazł kolejną miłość. Później okazało się, że będzie wojna. Oddał się Ojczyźnie, zaangażował jako
polityk i wielki patriota. Polska skorzystała z okazji i wreszcie odzyskała niepodległość!!! Którą możemy dzisiaj świętować. Paderewski
udowodnił, że nic nie zatrzyma Białego Orła.
Blanka Kowalik
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Powrót

Był piękny, sierpniowy dzień. Siedziałam wygodnie w samochodzie.
-Tato, daleko jeszcze?
-Nie, córeczko. Już dojeżdżamy.
Wracaliśmy po 6 latach do Polski. Droga dłużyła mi się potwornie. Jadąc, oglądałam zniszczone domy i ludzi, chodzących po ruinach tego, co kiedyś było ich domami. Bałam się, że nasz dom spotkał ten sam los. Prawie go nie pamiętam. Ostatni raz widziałam go
przed wojną. Wiem tylko, że był bardzo ładny i miał piękny ogród, w
którym kwitnął pachnący bez.
Gdy wybuchła wojna, wyjechaliśmy do Ameryki. Gdybyśmy zostali w kraju, wszyscy moglibyśmy zginąć. Teraz byłam bardzo ciekawa, czy nasz stary dom przeżył wojnę. Tęskniłam za nim.
- O nie!
Krzyk mamy ściągnął mnie na ziemię. Popatrzyłam tam, gdzie
patrzyli rodzice i rozpłakałam się. W miejscu, gdzie dawniej stał nasz
dom, nie było nic. Tylko resztki spalonego drewna. Przytuliłam się
do mamy .
-Nie płacz kochanie – szepnęła mama i pogłaskała mnie po głowie.
-Spodziewałem się tego- rzekł tata.
-Tato, gdzie teraz będziemy mieszkać?- spytałam.
-Pojedziemy do babci.
Babcia mieszkała 20 kilometrów stąd. Nie pamiętałam jej, bo
wyjechaliśmy, gdy byłam jeszcze bardzo mała. To znaczy, nadal nie
jestem duża, lecz mam już 10 lat. Wiem jednak, że moi rodzice zanim
się urodziłam i tak rzadko ją odwiedzali, dlatego że tata miał dużo
pracy. Mój tata był lekarzem.
Dojechaliśmy na miejsce. Zapukaliśmy do drzwi. Otworzyła nam
starsza pani. Domyśliłam się, że to babcia.
- Cześć, babciu!- przywitałam się.
- Witaj! Kochanie, tak dawno cię nie widziałam! Ostatni raz, to
było, gdy miałaś 4 lata. Teraz, jesteś już dużą dziewczynką. Moja
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mała wnusia! - rzekła babcia i mnie przytuliła. Potem obie rozpłakałyśmy się.
- Wiesz babciu, ja teraz będę tu mieszkać! Już ciągle będziemy
razem! – powiedziałam z radością.
Śmiechom i płaczom nie było końca. Kiedy już przywitaliśmy
się, tak jak wypada po 6 latach, tata zdecydowanym tonem obwieścił:
- Za 2 dni rozpoczęcie roku szkolnego. Chcielibyśmy, żebyś poszła tutaj do szkoły.
- Ale ja nie mam zeszytów ani podręczników. Nie kupimy ich
w ciągu dwóch dni… -powiedziałam, choć tak naprawdę po prostu
bałam się iść do nowej szkoły, w nowym miejscu. Na dodatek, nie
umiałam mówić po polsku tak, jak tutejsze dzieci. Nie wspominając
już o ortografii.
- Kochanie. Wiemy, że boisz się iść do nowej szkoły, ale prędzej czy później będziesz musiała się do niej przekonać. Na pewno
będziesz mieć mnóstwo przyjaciół, bo jesteś bardzo otwarta i koleżeńska. Porozmawiam z twoją nauczycielką, żeby nie oceniała cię za
ortografię. Przynajmniej na początku.
- Dobrze, mamo – odparłam niechętnie.
Obudziłam się wcześnie rano. Nie należę do rannych ptaszków,
ale byłam bardzo zestresowana i nie mogłam dłużej spać. Poszłam do
kuchni, gdzie mama już szykowała nam śniadanie. Poczułam kuszący
zapach jajecznicy.
- Cześć, mamo- powiedziałam.
- Dzień dobry, skarbie – odpowiedziała mi. - Zmykaj na górę,
przebierz się, bo zaraz będzie jajeczko!
Poszłam, ubrałam się, umyłam zęby i spakowałam tornister. Zabrałam wszystkie książki, gdyż nie wiedziałam, jakie lekcje dzisiaj
będą. Dziś pierwszy dzień szkoły. Tak, niestety, ten dzień wreszcie
nadszedł.
Wołanie mamy wyrwało mnie z rozmyślań nad moją beznadziejną sytuacją.
- Zejdź wreszcie na tę jajecznicę!- krzyknęła zniecierpliwiona.
- Dobrze, już idę… – odrzekłam, ziewając i bez entuzjazmu zeszłam po schodach.
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Babcia włączyła radio, żeby nam było przyjemniej. Usłyszałam
piękną muzykę. Symfonię Ignacego Jana Paderewskiego. Bardzo mi
się spodobała. Postanowiłam, że od tej pory zawsze po lekcjach będę
słuchała muzyki. Marzyłam nawet, że może kiedyś nauczę się tak
grać.
Po śniadaniu poszłam do szkoły. Spotkałam jakąś dziewczynkę,
chyba w moim wieku. Miała długie blond włosy splecione w warkocze i niebieską sukienkę. Podeszłam do niej. Zapytałam, gdzie jest
klasa czwarta. Ona odpowiedziała mi pytaniem, na pytanie:
- To ty jesteś ta nowa z Ameryki?
- No… tak - odrzekłam zdziwiona.
Nieznajoma po usłyszeniu mojej odpowiedzi, natychmiast się oddaliła. Było mi bardzo przykro. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to
tylko namiastka tego, jak będę tu traktowana.
W tym momencie spostrzegłam nauczycielkę. A przynajmniej
wydawało mi się, że to nauczycielka. Podeszłam do niej i zadałam to
samy pytanie co tamtej dziewczynce. Tym razem uzyskałam odpowiedź, chociaż bardzo niechętną. Nie wiedziałam dlaczego, wszyscy
w tej szkole traktują mnie, jakbym była niebezpieczna lub pochodziła
z innej planety. Za to, wiedziałam już, gdzie jest moja klasa.
Otworzyłam drzwi. Moim oczom ukazała się postać nauczycielki, bardzo grubej nauczycielki, o lodowatym spojrzeniu. Patrzyła na
mnie zza okularów, których szkła były grube jak dna od słoików. Na
chwilę odebrało mi mowę .Od tej chwili, w myślach nazywałam ją
Góra Lodowa. Mama chciała porozmawiać z nauczycielką o mojej
ortografii. Ta osoba nie wyglądała na kogoś, z kim się łatwo rozmawia. Już czułam, że będą z nią kłopoty.
- Dzień dobry –rzekłam, wchodząc do środka. – Przepraszam, że
tak późno, lecz nie mogłam trafić do klasy – uśmiechnęłam się.
Góra Lodowa nie odwzajemniła uśmiechu.
- Dzień dobry. Dzisiaj ostatni raz uchodzi ci na sucho. Musisz
wiedzieć, że nie toleruję spóźnień. Mam nadzieję, że to się już nie powtórzy. Siadaj - wskazała mi ostatnią wolną ławkę, na samym końcu
klasy.
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Między dziećmi rozległy się szepty. Niestety, usłyszałam, że
większość była na mój temat. Na przykład:
- To ta głupia nowa…
- Szkoda, że wróciła z tej Ameryki, bo teraz codziennie będę musiała ją oglądać!
Gdy szłam do mojej ławki, ktoś nawet próbował podłożyć mi
nogę. To nie było miłe powitanie w nowej szkole. Było mi bardzo
przykro.
Po dzwonku na przerwę niepewnie wyszłam na korytarz i stanęłam pod ścianą. Niespodziewanie, jedna z dziewczyn stojących w
kółku po drugiej stronie, odłączyła się od grupy i podeszła do mnie.
- Cześć ! - radośnie rzekłam, bo ktoś nareszcie się mną zainteresował. Może będzie chciała usiąść ze mną w ławce? Od razu wyobraziłam sobie, jak piękna będzie nasza przyjaźń…
- Cześć! Jesteś nowa, więc przyszłam cię poinformować, że ja tu
rządzę i masz się mnie słuchać. Jasne? –powiedziała. Czar prysł.
- Ale… -wydukałam. Byłam trochę zdezorientowana.
- Nie ma żadnych ale! Masz się mnie słuchać i tyle. Czy wyraziłam się jasno?! - wrzasnęła. Wyglądała przy tym bardzo groźnie.
- A tak w ogóle, to nazywam się Baśka. Od dziś jestem twoją szefową - rzekła i odeszła do swoich koleżanek.
Po powrocie do domu, opowiedziałam wszystko mamie, ale ona
powiedziała mi, że zawsze tak jest na początku i to minie.
Mniej więcej podobnie wyglądał każdy dzień w mojej nowej
szkole. Nikt nie chciał wybrać mnie do drużyny na zajęciach wychowania fizycznego, choć byłam bardzo dobra w sporcie. Nikt nie
rozmawiał ze mną na przerwach. Kiedyś, poprosiłam taką jedną Natalię, która przyjaźniła się z Baśką, żeby przynajmniej na jeden dzień
usiadła ze mną w ławce. Odpowiedź mnie nie zaskoczyła. Byłam za
to bardzo zaskoczona jej uzasadnieniem. Cała sytuacja wyglądała tak:
- Cześć! Jak masz na imię? - zapytałam.
- Natalia - odparła niechętnie.
- Mam do ciebie prośbę…-powiedziałam niepewnie.
- Czego chcesz?- odparła zniecierpliwiona.
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Pewnie chciała już wracać do swoich koleżanek.
- Czy mogłabyś usiąść ze mną w ławce? Tylko dzisiaj. Proszę…
- Nie.
- Dlaczego?- spytałam, ledwo powstrzymując łzy.
- Bo jesteś głupia i twoi rodzice to tchórze! Uciekliście z Polski, nie broniliście jej, a teraz wracacie i oczekujecie, że przywitamy
was z otwartymi ramionami! Jeszcze czego! - odparła zdenerwowana
i odeszła.
Zostałam sama, przed szkołą. Usiadłam na murku i rozpłakałam
się. Nigdy nawet nie przeszło m przez myśl, że to o to chodzi. Dlatego
ludzie tak mnie traktują. Faktycznie, podczas wojny wyjechaliśmy do
Ameryki. Ale to nie było tak, jak myślą wszyscy. Jeszcze przed wojną
tata pojechał tam do pracy, a ja z mamą zostałyśmy w Polsce. Potem
wybuchła wojna i tata nie mógł już wrócić, więc my pojechałyśmy
do niego. A teraz ludzie nas nie akceptują, bo nie wiedzą, jak było
naprawdę.
Po lekcjach, opowiedziałam o tym rodzicom. Powiedzieli, że oni
są tak samo traktowani. Chociaż tata został zatrudniony w miejscowym szpitalu, prawie nie miał pacjentów. Mama na razie nie znalazła
pracy, bo nikt nie chciał z nią rozmawiać. Było nam wszystkim bardzo przykro.
Prawdopodobnie to nigdy by się nie skończyło, gdyby nie pewien
nieszczęśliwy wypadek.
Pewnej nocy jakaś kobieta dostała ataku serca. Mój tata został
wezwany do niej. Uratował ją. Okazało się, że była to mama Natalii.
W szkole, Natalia podeszła do mnie.
- Wiesz…chciałam cię przeprosić za moje zachowanie. To było
bardzo głupie. Za Baśkę też przepraszam. Już się z nią nie przyjaźnię.
Proszę, wybacz mi – powiedziała.
- Przyjmuję twoje przeprosiny. Nie gniewam się – rzekłam.
- Jak dobrze! Myślałam, że nigdy mi nie wybaczysz! –odparła
uradowana Natalia.
- Ja zawsze wybaczam –stwierdziłam. Nagle, nie wiadomo z jakiego powodu obie wybuchłyśmy śmiechem.
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- Emm… Teraz ja mam do ciebie prośbę. Czy usiądziesz ze mną
w ławce? Tylko wiesz… na zawsze – poprosiła.
- Oczywiście!- odrzekłam uradowana i znowu się roześmiałyśmy.
W ten sposób zyskałam przyjaciółkę.
Po pierwszej lekcji podeszła do mnie Baśka ze swoimi koleżankami. One także mnie przeprosiły. Wybaczyłam im.
Po powrocie do domu rodzice powiedzieli mi, że oni też teraz są
lepiej traktowani. Potem przyszła mama Baśki razem z mężem, podziękować tacie za to, co dla niej zrobił.
Od tamtej pory nasze życie zmieniło się nie do poznania. Byliśmy wreszcie szczęśliwi. Mama nawet zapisała mnie na lekcje gry na
fortepianie. Już nikt nas nie odrzucał. Bo przecież wszyscy jesteśmy
Polakami i powinniśmy się wspierać. Nie może być pokoju na świecie, jeśli nawet my, jeden naród, będziemy kłócić się między sobą.
Martyna Wojdak
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Apel o niepodległość
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GRUPA II – Poezja
Orzeł
Pióra chwyciły pęd powietrza,
co dmie od nocy aż do rana,
i ruszył ptak w drogę,
w drogę, ojczyzno kochana!
Od Wisły, aż do Odry,
od Bugu aż do Warty,
bronić będziemy państwa,
jak orła dziób zadarty,
co każdego wroga,
który do gniazda się zliża,
rozszarpie i rozbije.
Tak niech nasza ojczyzna,
w warszawskim stoi gnieździe,
a niech polski mazurek,
wiatr po wsze czasy niesie,
jak fragmenty orlich piórek.
Niech wszystkie pułki ułanów,
niech nasza polska husaria,
powróci jak Józef Piłsudski,
jedenastego listopada.
Ptak do swego gniazda
powróci z koroną na głowie,
a kości wrogów przegranych,
niech trzyma w swym złotym dziobie,
By Polska Niepodległa,
państwo prastarych pisatów,
nie znikła z map po wsze czasy,
wśród politycznych hałasów.
Tak nam dopomóż Bóg,
jedyny Wszechmogący,
kochający Polskę, ojczyznę,
wśród chmur nam jaśniejący.
Benedykt Wojtyniak
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Leć Orle Biały
Leć, Orle Biały, nad horyzonty, waśnie i podziały!
Niemy świadku historii naszego narodu,
Co od wieków strzeżesz Piastowskiego grodu!
Ty, co na siwych skrzydłach niesiesz pieśń Moniuszki
I chwałę zwycięstw Tadeusza Kościuszki!
Gdy pofruniesz, wolny, nad Wisły wstęgą,
Wspomnisz, jaką byliśmy niegdyś potęgą.
Wrócisz pamięcią do czasów minionych
Chopinowską nutą do cna przepełnionych.
Leć, Orle Biały, nad horyzonty, waśnie podziały!
Przywróć wolności sens zapomniany!
Dałeś niegdyś Polakom wiarę i nadzieję,
Że ich kraj się odrodzi, że zaistnieje.
By uniknąć dziś błędów przeszłości,
Jaką dasz nam radę, by żyć w zgodzie i miłości?
Maja Jarzyna
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Wysłuchaj mnie…
Biały Orle, któryś jest naszą historią związany,
Wzleć nad spory, waśnie, podziały…
Swoimi skrzydłami otocz zebranych
I tych zasłużonych wielkimi czynami!
Z Tobą się wiążą tajemnice przeszłości,
Zwycięstwa, przegrane, smutki i radości,
W Tobie otucha, pociecha i chwała,
To dzięki Tobie Polska siłę miała,
Gdy żołnierze z przegranej bitwy wracaliKrwawiły im serca i bolały rany,
Ty, Orle, po porażce nigdy się nie poddałeś,
Podniosłeś się, kurz ze skrzydeł otrzepałeś,
I rozpostarłeś nadziei ramiona…
By powróciła wolność upragniona…
Dziś pełna dumy na Ciebie spoglądam,
Dzięki Tobie wolny kraj oglądam!
Ucz mnie, Orle, miłości ojczyzny,
Ucz szacunku, jak uleczyć blizny
– waśni, sporów i kłótni rodaków…
Prowadź, Ty, szlachetny Ptaku,
Do prawdziwego zjednoczenia Polaków…
Laura Pasieczny
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Tak śpiewa wolność
Wyły syreny,
Dzwony dudniły,
Ludzie krzyczeli,
Wozy pędziły.
Psy uciekały,
Ptaki płakały,
Dzieci piszczały,
Szyby pękały.
Flagi zrywali,
Godło zdeptali,
Wzięli karabin Pozabijali.
W szarych szeregach,
W szarych mundurach,
W szarym powietrzu
Wisieli na sznurach.
Dym bił z kominów,
Syreny wyły,
Ogień się wzniecał,
Race świeciły.
Dziś mamy wolność,
Hymn brzmi w głośnikach,
Choć wojny nie ma,
Pieśń na chodnikach.
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Wozy wciąż pędzą,
Ludzie wciąż krzyczą,
Race wciąż płoną,
Syreny wciąż ryczą.
Zuzanna Rudzińska
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Wzleć Orle
Może nasz naród nie jest niezwykły…
A i historia nie najzwyklejsza,
I polityka na skraju rozsypki,
Ale czy to jest najważniejsze?
Może o głupstwa toczymy spory,
I smutek znikąd u nas się bierze,
A brat bratu zazdrości dobytku
Tylko czy to jest najważniejsze?
Na tym polega bezsens ludzkości,
że znajdzie się zawsze jeden taki,
co dziurę zobaczy w pełnym kole,
I właśnie lud cały pójdzie za takim…
A ja, Boże, szukam takiego narodu,
O którym w książkach historii, spisane
jest męstwo i wiara, i dobro wszystkich,
W tych czasach jakby nie spotykane…
Lecz w sercu Polaka tkwi coś takiego,
W co, Panie Boże, głęboko wierzę…
On, w imię ojczyzny, godzien oddać życie,
I to w tym wszystkim jest najważniejsze!
Bowiem, gdy świat wyzwanie nam rzuca,
Zapala się instynkt Polaka orli…
I ponad te spory i waśnie wzlatuje,
By walczyć o honor i imię Polski!
I Ty, Orle, historią zobowiązany,
Wzleć nad horyzont tych waśni i sporów!
Boś w ziemi nad Wisłą został zrodzony,
By wrócił nasz stary naród honoru…
Julia Konowałek
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Rozwinąć skrzydła
Wcześniej długo wiodłam życie w ukryciu,
Szłam zgarbiona, nie podnosząc wzroku.
Zamiast żyć, skupiałam się na przeżyciu,
Uciekając każdemu z widoku.
I tak przeżyłam wiele dni,
Aż wreszcie zdałam sobie sprawę,
Że przecież nic nie grozi mi,
Że ze wszystkim dam sobie radę,
Gdyż życie w cieniu jest bez celu,
Czy to cień kogoś, czy mój własny.
Takie życie przeżyło za wielu.
Nie dołączę do nich; krąg za ciasny.
Przesiedzę to, co mam przesiedzieć.
Będę dawać i będę brać.
A kiedy przyjdzie coś powiedzieć,
Zobaczycie, na co mnie stać.
Więc nie wybiłam się ponad was,
Tak samo jak wy ponad mnie;
Lecz dzisiaj mówię: To jest mój czas,
Właśnie dzisiaj nadszedł mój dzień.
Już niedługo, już za chwil parę,
Rozwinę skrzydła swoje,
Przecisnę się przez każdą szparę,
Wzlecę nad marzenia moje.
Chociaż me skrzydła przycięte były
Nie raz, nie dwa, nie trzy;
Gdzieś pod mymi smutkami się skryły,
Lecz nic nie ukryje ich dziś.
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Już niedługo, już za parę chwil
Pobiegnę nad urwisko.
Odbiję się, polecę parę mil,
Nie patrząc na to wszystko.
Polecę nisko i wysoko
I pilnować będę swego.
By mnie dojrzeć wytężysz oko,
Lecz ja będę widzieć każdego.
Polecę wysoko i nisko,
Doniośle i ułomnie.
Będę wysoko ponad to wszystko
W przenośni i dosłownie.
Ja tylko wolności potrzebuję,
Więc przelecę nad każdy mur.
I nigdy już nie wyląduję;
Nigdy nie spojrzę w dół
Weronika Byrska
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„Spoza klatki”
Wysoko się wespnie,
Orzeł niepodległości.
Ile gór zdobędzie,
W latach swej świetności?
Był zamknięty w klatce,
Lecz już jest wolny,
Walczył do końca zawsze,
Choć los nie był hojny.
Pomagajmy mu nadal,
Dbajmy o niego,
By żaden wandal
Nie zniszczył tego.
Wandalami byli oprawcy,
Niemcy, Rosjanie i Austriacy,
A klatką zabory,
Które więziły polskie ziemie i bory.
Orzeł to Ojczyzna,
Nasza (już) wolna i wspaniała.
Dbajmy wiec o nią (tak jak już wcześniej wspomniałam),
Aby na zawsze taka pozostała.
Nelly Czyż
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Człowiek, który wygrał Polskę
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GRUPA II – PROZA
Gra o Polskę!

Było to już późne popołudnie, gdy do biura w Białym Domu
szybkim krokiem wszedł elegancko ubrany mężczyzna. Był elegancki i postawny. Uwagę urzędników przykuła jego rozwichrzona fryzura i gęste wąsy.
Piękną angielszczyzną zapytał o spotkanie z prezydentem. Zanim
cokolwiek odpowiedzieli, już stał na progu gabinetu owalnego i głośno witał się z Wilsonem. Usiedli przy niewielkim stoliku i przybysz
bez chwili wahania rozpoczął:
- Panie Prezydencie. Pokolenia moich rodaków walczyły i umierały za Polskę. Tak jest też i dzisiaj na frontach Wielkiej Wojny. Przybyłem tu, aby Pan wiedział, że już najwyższy czas, by wskrzesić moją
Ojczyznę!
W oczach gościa widać było uniesienie i zapał. Delikatne palce
zdawały się poruszać po stoliku, jak po klawiaturze fortepianu.
Prezydent słyszał o wielkich koncertach mistrza, które ten dawał
w Stanach. Czytał o tłumach słuchaczy wiwatujących na jego cześć.
Donoszono mu o patriotycznych nastrojach wśród Polonii. Kto wie,
może głosy jego rodaków przyczynią się do zwycięstwa w wyborach?
Zdał sobie sprawę, że muzyka kierowana przez Paderewskiego do
serc rodaków ma siłę nie mniejszą niż karabiny i granaty. Jeden taki
koncert to prawdziwa salwa, która otwiera Polakom drogę do niepodległości. Każda nuta to wystrzał, który przynosi im zwycięstwo
w walce.
Oni wygrają Polskę, bo tutaj przecudownie wygrywa ją już sam
mistrz - Ignacy Jan Paderewski.
- Drogi panie Paderewski! Ameryka pamięta o Polakach i wie, co
im zawdzięcza. Jestem przekonany, że zbliżają się chwile, aby nasz
naród mógł spłacić ten dług. Polska powstanie z grobu, gdyż ma takich synów jak Pan! Proszę mi coś zagrać.
Po chwili amerykański prezydent usłyszał dźwięki przypominające mu lot orłów. Lot WOLNOŚCI!
Adam Rybaczek
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Ojczyzna jest w sercu, a nie na mapie!

Kolejny koncert w Bonn. Kolejna ucieczka od smutnej rzeczywistości. Delikatne dźwięki wydawane przez pianino pomagały nie
tylko artyście, ale także wszystkim słuchającym. Błąkał się po świecie pośród burz i łez, z chęci pomocy wszystkim poszkodowanym
w tej strasznej wojnie. Najbardziej jednak tęsknił i pragnął wesprzeć
tę jedyną, najpiękniejszą, która na zawsze pozostała w jego sercu:
POLSKĘ.
Wszedł na aulę. Rozmowy na widowni ucichły, światła zgasły.
Wszystkie oczy zwrócone były w jego stronę. Nagle rozległ się szum
nieprzerwanych braw. Plakat umieszczony tuż za wirtuozem zdradzał
jego tożsamość: „Paderewski - artysta, polityk, filantrop”. W końcu aplauz ucichł i Ignacy zaczął grać. Dźwięki instrumentu niczym
powiew wiatru muskały zmysły słuchaczy. Rozbrzmiewała melodia
Chopina, Polaka, jednego z największych pianistów na świecie. Odbiorcy wstrzymali oddech. Nigdy jeszcze nie słyszeli takiej magii,
magii melodii, granej prosto z serca. Paderewski myślał w takich
chwilach o Polsce. Nie skupiał się na graniu, lecz wspominał swoje
dzieciństwo, spędzone na Podolu. Po kilku mazurkach, polonezach i
nokturnach koncert dobiegał końca. Na zakończenie artysta wybrał
najważniejszą pieśń Polaków, szczególnie w tych trudnych chwilach.
W auli zabrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”. Kilku rodaków zaczęło
ukradkiem ocierać łzy. Wszyscy poczuli nostalgię za zwykłym, spokojnym światem. Paderewski po skończonym występie niespodziewanie powiedział:
„Dziękuję, że tak wspaniale mnie przyjęliście. Jak wiecie, zaprezentowałem wam dzisiaj moje ojczyste pieśni. Ten wybór nie był
przypadkowy. Teraz, gdy Polski nie ma mapach świata, my, Polacy,
nie możemy kultywować naszej tradycji, powinniśmy się wspierać.
Pamiętajmy, że ojczyzna jest w sercu, a nie na mapie! Apeluję też do
wszystkich Europejczyków – choć Polski nie ma na mapie, ona nie
jest! Zawsze była, jest i będzie. Słyszycie te gorące dźwięki? To trzepot orlich skrzydeł, symbol wolności! To bicie naszych serc, polskich
serc!”
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Po udanym występie kompozytor udał się do hotelu, aby stamtąd
nazajutrz wyruszyć na następny koncert.
Podróż trwała kilkanaście dni. Ignacy Paderewski udał się na występ aż do Wielkiej Brytanii! Wiedział, że im więcej ludzi dowie się
o Polsce, tym lepsza będzie jej sytuacja na arenie międzynarodowej.
Na miejscu okazało się, że jednym z gości na jego pokazie będzie
sam król Wielkiej Brytanii – Jerzy V! Muzyk z jednej strony bardzo
cieszył się z tego, że takie wielkie osobistości doceniają jego talent,
z drugiej zaś denerwował się przed występem. Zauważył też, że będzie
do wspaniała okazja do przedstawienia sytuacji Polski i Polaków. Tuż
przed występem zredagował swoje końcowe przemówienie, aby być
przygotowanym. Na auli zasiadało coraz więcej gości. Wśród tłumów
dostrzegł kilka znajomych twarzy – polityków: premiera, prezydenta, ministra. Jego wizja pomocy Polsce wydawała się coraz lepsza.
Zostało dziesięć minut do występu. Paderewski ostatni raz poprawił
frak i wyszedł na scenę. Tak jak zawsze powitano go ogromnymi
brawami. Wytworne damy i poważni panowie zajęli wszystkie miejsca na widowni. Po ogromnym aplauzie w końcu zaczął się koncert.
Postanowił, że znów podzieli się ze słuchającymi twórczością Chopina. Na sali rozbrzmiały dźwięki etiud, preludiów i ballad. Zachwyt
polityków najbardziej cieszył wzrok artysty. Wszyscy pogrążyli się
jakby w letargu, zahipnotyzowani wdziękiem muzyki. Panny roniły
łzy, oczarowane charyzmą i zaangażowaniem Ignacego Jana Paderewskiego. Tak minął cały wieczór. Czas było kończyć. Pożegnalny
utwór zakończył wielką trasę koncertową Paderewskiego. Po otrzymaniu gromkich braw muzyk zaczął swoje przemówienie:
„Witajcie! Bardzo mi miło, gdy widzę na widowni tak ważne osobistości. Cieszę się, że poświęciliście mi państwo tyle czasu. Zbliża
się kres mojej trasy. Dzięki waszym datkom, chociaż trochę uda mi
się pomóc mojej ojczyźnie. Przypominam wam, że Polska dalej istnieje! Chociaż nie znajdziecie jej na mapie, znajdziecie ją w sercach
każdego z nas. Nam, Polakom w duszy gra muzyka. Muzyka zwycięstwa! My nigdy nie przegraliśmy, nigdy się nie poddamy. Zawsze
będziemy wspierać naszą ojczyznę. Dlatego apeluję do wszystkich
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ludzi tu zgromadzonych i ludzi na całym świecie – Ja, Ignacy Jan
Paderewski, wygrywam Polskę i nigdy jej nie porzucę”.
Słowa polityka wzbudziły mieszane uczucia w publiczności.
Większość osób pogrążyła się w zadumie, niektórzy bili brawa,
a jeszcze inni wyszli z sali. Zaraz po zejściu ze sceny jeden ze słuchaczy podszedł do kompozytora i od razu zaczął rozmowę:
- Dzień dobry! Nazywam się Theodore Roosevelt. Od dawna
śledzę pana i pana postępowania. Wydają mi się one bardzo słuszne
i jestem w stanie je poprzeć.
- Bardzo dziękuję za tak miły odzew. Jestem pewny, że nie pożałuje pan swojej decyzji. Ameryka jest bardzo ważnym punktem strategicznym. Proszę pomóc moim rodakom odzyskać wolność!– odparł
kompozytor.
- Uważam, że jest pan wszechstronnie uzdolnionym człowiekiem,
obiecuję panu, że Polska już niedługo wróci na mapę Europy!
- Wierzę w pana dobre intencje. Muzyka mego serca cieszy się
razem ze mną. Tymczasem muszę odejść. Długa droga przede mną.
Warszawa na mnie czeka.
- Dobrze, w takim razie nie zatrzymuję pana. Wierzę, że już niedługo usłyszymy o panu coś więcej. Do wiedzenia!
Plan Paderewskiego się udał. Politycy spojrzeli przychylnym
okiem na Polaków. Muzyka grana prosto z serca na każdym z koncertów działała na wszystkich. Polacy obudzili w sobie charyzmę,
stanęli do walki! Do walki o wolność i godność. O naród, o stolicę
i o kulturę. O wszystko, co jest związane z Polską.
Piotr Dulniak
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Ignacy Jan Paderewski – człowiek, który wygrał Polskę

Z korytarza dobiegł dźwięk dzwonka do drzwi. Ala odłożyła telefon i poszła przywitać Ankę – koleżankę z klasy. Dziewczynki pobiegły do pokoju, rozłożyły na podłodze ogromny karton oraz masę
rzeczy do dekorowania i …
- O czym, tak właściwie, mamy robić ten plakat? - zapytała Alicja
- Nie o czym, tylko o kim. O Ignacym Janie Paderewskim. - spokojnie opowiedziała przyjaciółka.
- A kto to w ogóle jest?
- Nie wierzę, że nic o nim nie słyszałaś. - za odpowiedź musiało
jej wystarczyć przewrócenie oczami.
- Podaj komputer i siądź obok mnie.
Dziewczynka natychmiast wyszukała w Internecie zdjęcia, różnego rodzaju grafiki, utwory i wspomnienia związane z życiem Paderewskiego. Podczas gdy jej koleżanka oglądała zdjęcia, a w tle słychać było „Krakowiaka fantastycznego” Ania zaczęła opowiadać…
Nagle obie znalazły się w Kuryłówce – miejscu narodzin kompozytora. Tam Ala dowiedziała o jego dzieciństwie. Następnie podróżowały od Wiednia, przez Paryż, Londyn do Nowego Jorku,
gdzie w Carnegie Hall zobaczyły szczupłego, wysokiego mężczyznę
o bujnych, rudych, kręconych włosach. Ubrany był w czarny frak,
eleganckie spodnie i białą koszulę. Jego długie ręce opadały na klawiaturę, a duże dłonie z wielkim przejęciem odgrywały każdą nutę.
Wygląd tego człowieka był na tyle oryginalny, że z nikim nie można
było go pomylić, a w połączeniu ze specyficznym sposobem gry wyuczonym u profesora Leszetyckiego stawał się postacią, która wyróżnia się z tłumu. Później przeniosły się do Polski z czasów pierwszej
wojny światowej i były świadkami działalności politycznej Ignacego
Paderewskiego.
Dziewczynki prześledziły życie wybitnego Polak, który niczym
orzeł- symbol wolności, niósł nadzieję zniewolonym rodakom. Na
własne oczy widziały, a przede wszystkim słuchały koncertów mistrza, ujrzały ludzi, którzy po przyjeździe artysty wyzwolili Wiel69

kopolskę oraz świadków ustawienia pomnika Władysława Jagiełły
w Krakowie. Wiedziały, że ten Polak wygrał Polskę w swoich utworach oraz podbił serca Polaków, oczarował polityków tego świata.
Teraz żadna z nich nie miała wątpliwości, co zawrzeć w gazetce.
Wiktoria Kłopot
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Co mówi cisza
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Grupa III - Poezja
,,Na zgodę”
Każdy z nas się trochę różni,
Stąd konflikty często płyną
Mamy trochę inne zdanie,
Co wzmocnimy groźną miną
Inny całkiem punkt widzenia
Na świat, w którym dziś żyjemy
Zawsze coś do powiedzenia Sami przecież lepiej wiemy.
A więc, jak to jest możliwe,
Że czasami w słusznym celu
Potrafimy się zjednoczyć
I załatwić coś w tak wielu.
Jak to jest, że w całym tłumie
Tyle różnych stoi osób
I nawzajem się rozumie?
Jak znaleźli na to sposób?
Nic tak od zarania dziejów
Nie łączyło żadnej nacji
Jak patriotyzm, co pogodził
Tyle rnych ludzkich racji.
Nic tak serc nie pokrzepiło
Jak ta wiara i nadzieja
Na to, by coś się zmieniło,
Chociaż długo się nie zmienia.
Jak patriotyzm złączył Polskę
Niech muzyków złączy siłą
I złagodzi wszystkie spory
Wielka do muzyki miłość.
Gusta więc odłóżmy na bok
Po co wciąż się o nie spychać
I najlepszą dla mas radą: By łączyła nas MUZYKA!
Julia Byrska
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,,Bajeczka”
Kiedyś, bardzo dawno temu, za górami, za lasami
żyli ludzie na wpół dzicy zwani Risusundianami
Swą krainę niezbyt wielką (lecze niemałą, dla jasności)
Nazywali Risusundią, co oznacza - kraj radości
I w istocie trudno było nieszczęśliwym być w tej ziemi,
Bo braterstwo oraz równość rzadko kiedy ludzi dzieli
Wszyscy w zgodzie pełnej żyli - wcale nie jest to przesada,
Nikt nie wiedział co to kradzież, czym oszustwo albo zdrada
Aż pewnego dnia do kraju przybył z dala cud - wędrowiec
I z poważną miną przysiągł, że wprowadzi prawa nowe
Ciepło ludzie go przyjęli - jak to było w ich zwyczaju,
Przewidzieć raczej nie mogli, że węża wpuścili do raju.
Z początku nikt ani myślał wołaćtułacza królem
Słowa też tego nie znali mieszkańcy krainy wogóle
Przez rok cały obserwował Risusundian społeczeństwo
A gdzie był, tam też zasiewał potajemnie bezeceństwo:
Tutaj bąknął jakieś słówko, tam zapomniał czegoś dodać
i powoli w całym kraju już szyrzyła się niezgoda
W końcu uznał za stosowne wziąć sią za ostatnią fazę,
Tego planu, który stworzył by w krainie objąć władzę
Przybrał zatem ciepły uśmiech, powędrował na mównicę Pierwszy krok był bardzo prosty: zaczął składać obietnice
Spostrzegł, że Risusundijanie to w większości lud rolniczy,
Wielokrotnie więc podkreślał, że na niego mogą liczyć,
Że za każdy worek ziarna im dołoży dwa srebrniki...
(O tym, skąd się one wezmą nie spowiadał się przed nikim)
Propozycja ta została z entuzjazmem powitana
I niedługo po przemowie Risusundia miała tana
Złotousty ten oratorbezustannie obiecywał:
W zależności od fantazji ludzi złotem obsypywał
Na medyków, na oświatę, nowe sporty terenowe...
Główny Skarbnik grosz przeliczał, w rozstrojenie wpadł nerwowe...
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Także ludzie w Risusundii już nie byli tacy sami:
Gdzie padł dukat, tam wyrastał spór pomiędzy krajanami
Teraz kradzież albo zdrada to najmniejsze są zmartwienia,
Teraz jedni przeciw drugim wszczęli zbrojne wystąpienia
Aż tu tyle spośród tłumu wyszedł człowiek białowłosy
„Skąd się tutaj wziął ten starzec?” - zewsząd słychać było głosy
Lecz gdy mowę swą rozpoczął, każdy z Risusundian słuchał,
Żaden nie śmiał wyrzec słowa, nawet nie brzęczała mucha
Starzec pięknie tak przemawiał, że powtórzyć słów nie sposób,
Ale sens ich oczywisty porwał serca wszystkich osób
Zrozumieli, że nieszczęściem jest nienawiść podsycana
Przez podłego wagabundę - i ruszyli by, znieść tana
Mimo sporów, mimo waśni poszli zgodnie ramię w ramię,
Aby lepszą mieli przyszłość wszyscy Risusundijanie
Starca więcej nikt nie widział, ale często od tej pory
Biały orzeł się pojawiał nad skałami przed wieczorem
I szybował ponad krajem, gdzie lud zgodny, pracowity
Swym działaniem Risusundii mir przywracał znakomity.
Patrycja Marzec
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,,Apel o niepodległość”
Szeregi dumne, równo stoją
jak szable srebrzyste na
wietrze lilijki oswoją.
Nie poddają się porażce,
co z każdym rogiem uśmiech szczerzy,
walcząc za Matkę,
spełniają los wymówionych duszą pacierzy.
Z życiem na bakier, marszem od
rozkazów nie stronią, tchórzostwo
zmarszczonym starcem...
umiera…
Tęsknota kwasem od środka
wyżera serca młodych pragnień,
To wolność echem garściami wydziera...
białe pióra,
A krzyż brzozowy oświetla ich
ciała szlakiem, który przeszli, żeby
Matka pamiętała...
rany swoich dzieci
Spierzchnięte usta
wypowiadają do dziś te chwalebne słowa,
a palce i chusta
okalają serca i struny...
jak życie przepływa cicho woda...
„Wszak Ciebie i Ojczyznę Miłując,
chcemy żyć - Harcerskim prawom
Wierni zawsze być”.
Modlitwa harcerska

Justyna Nowak
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,,Pospolita”
Wracają wspomnienia z dziecięcych lat,
kiedy kraj rozwijał się prężnie,
powiedz, nie zmieniło się nic przez ten czas?
Tęsknię za bursztynami Bałtyku,
za hejnałem w południe na wieży
i za czystością mazurskich wód.
Wciąż słyszę stuk poznańskich kozłów, ich głów,
pamiętam z Trzech Koron widok na Tatry,
pragnę zobaczyć to jeszcze raz.
Wiem, nie wszystko jest idealne,
ale czas, by zadbać o to, co nasze.
Orle, daj mi szansę usłyszeć melodię płynącą zza gór.
Zabierz mnie ze sobą tam, gdzie ludzie żyją w zgodzie,
pokaż mi, ten inny, lepszy świat.
Chcę zobaczyć, gdzie jest najlepiej
i przekonać się, co jest złe.
Zabierz mnie w inne zakątki Polski i za granice ojczyzny,
chcę zobaczyć, dlaczego wszędzie tyle awantur...
O co oni tak się kłócą ?
Pomóż skończyć wieloletnie wojny.
Co mogę zrobić, by zmienić noc w dzień?
Dodaj otuchy, wróćmy, czuję się bezsilna,
pomóż zebrać mi moich przyjaciół,
chcę coś zmienić.
Orle, jak to zrobić, jak?
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A gdy ponownie tam wrócę,
daj mi Orle zobaczyć choć raz,
jak zmieniło się wszystko, na lepsze.
Pokaż świat, gdzie brak nienawiści,
gdzie tolerancja jest we wszystkich nas.
Pokaż innym, co zmienić,
wystarczy odrobina chęci.
Zamiast niszczyć, budujmy społeczeństwo.
A ty, Orle mój przyjacielu,
wystarczy, że nic się nie zburzy
i obiecaj, że nic się nie zniszczy,
gdy minie mój czas, czas mej… podróży.
Weronika Krzystała
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Grupa III – Proza

Wzleć Orle Biały – nad horyzonty, waśnie, podziały

Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam, proszę wchodzić.
Kawy? Herbaty? Oczywiście, już przygotuję.
Ach, tak, też o tym słyszałem, a słyszał pan może o tym wypadku?
Gdzie to było... Tak, tak, ten chłopiec szykanowany przez kolegów.
Straszne, Aż przykro się tego słucha, a wszędzie dookoła to samo.
Tylko stara niewdzięczna nienawiść. Nie potrafię zrozumieć, po co
to. Po co to komu? Za naszych czasów przynajmniej mieliśmy szacunek. Teraz, to wszystkim brakuje pokory. Nasza stara przyjaciółka
pokora. Do ludzi na ulicy się uśmiechało, do starszych szacunek się
miało. A! Pamięta pan jak się z sąsiadami popołudniami siadywało?
Te czasy... Pod wieczór jak siadywaliśmy wszyscy z kawą przy kartach, a później jak dzieci już były, to i ogniska się robiło, ziemniaki
piekło. Albo jak tylko się okazja jakaś pojawiła, to od razu skromne
przyjęcie! Teraz to co najwyżej powitanie w pędzie na klatce, czy
przed bramą, albo prośba o kwiatków podlewanie i mieszkania popilnowanie. Nie pamiętam za naszych lat takiej agresji, jaka teraz tam
wszędzie buzuje. Jakieś takie... podziały się potworzyły. Może potrzebnie, a może niepotrzebnie? Nie nam to, panie, oceniać, to już nie
nasza warta.
No, to może teraz pan coś opowie? Jakoś tak to ja ciągle mówię.
Jeszcze tak mi się tylko nasunęło, że może właśnie ten współczesny
nam czas, to życie w jakieś takiej... takiej jakby duszności. Zna pan
to zjawisko sypialnianego zaduchu z rana. Zapachu snu i przespanej
nocy. Co jeśli, to właśnie to uczucie było przepowiedzianym przez
majów końcem świata? Ten właśnie moment przysypiania, przymykania oczu na cierpienie i podziały może ma stać się naszym końcem? Nie powie mi pan, że tego nie zauważył. Kto teraz nie czuje się
samotny? Kto nie szuka pocieszenia w używkach, u terapeuty albo
w tym internecie? Teoria Edmunda Mouniera dotycząca alienacji, czy
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to narcyza czy herkulesa, nigdy nie była nam bliższa. Ten człowiek
już wtedy nie wierzył w wolność jednostki i przez to też szczęśliwość
w samotności. Czy prawdą może być, że nie jesteśmy w stanie jako
jakieś indywiduum żyć szczęśliwie? Wszystko co się w tych czasach
dzieje, na to wskazuje. Właściwie mówi się, że człowiek to zwierzę
stadne. Nawet czytałem badania o tym, że my po prostu potrzebujemy
innych wokół siebie. Z drugiej strony, Polacy to nadal trochę żyjący
romantycznymi ideałami naród. Według mnie nigdy nie otrząsnęliśmy się z takiego wojennego uwznioślenia. Od tamtego czasu coraz
mniej starali się zjednoczyć. Coraz trudniej było stworzyć pewnego
rodzaju społeczność. Sądzi pan, że jako naród jesteśmy w stanie tworzyć niepodzielną jedność tylko w trudnych czasach? Tylko kiedy nasze życie zależy od naszego zjednoczenia? To nasz osobisty, polski
kataklizm. Tak mi się jakoś wydaje, że trochę prawdy w tym jest. Wie
pan, łatwo mi tak oceniać kiedy to, co się dookoła dzieje nie jest już
właściwie moim życiem. Kiedy to już wszystko się dzieje tylko na
naszych oczach, a praktycznie bez naszego udziału, prawda?
Ciemno się już robi. Nie zauważyłem nawet, kiedy tyle czasu
minęło, tak dobrze mi się rozmawia. Tyle się nagadałem, tak się zmęczyłem, aż bym sobie zapalił. Wie pan, rzuciłem po śmierci żony,
zawsze mnie o to prosiła. Mówiła, że nałogi mnie zniszczą, że wokół
już tyle czynników, które na to zepsucie wpływają, a ja jeszcze sam
sobie robię krzywdę. Ona tego nie rozumiała, ale może pan zrozumie,
że to była dla mnie dobra chwila, bez myślenia. Zwykła ludzka słabość. Ona, jak przykazał Nietsche, uciekała w sztukę, a ja w nałogi.
Nie mogę zaprzeczyć temu, że moja opoka była po ludzku żałosna,
trochę patetyczna, a jej faktycznie zasługiwała na miano doniosłości. Jak dziś pamiętam też chwile, kiedy wpadała w taką pasję, kiedy
mówiła o czymś bardzo intymnie i dla siebie, ale każda z tych mów
mogłaby porwać tłumy. Często nasze kłótnie nazywała malutkimi
apokalipsami, chyba od słów Konwickiego.
Ja teraz myślę, że każda z tych myśli, które tak tutaj panu rzucam,
każda sytuacja, która ma niszczący wpływ na tworzoną przez ludzi,
sąsiadów, Polaków jedność to taka mała apokalipsa. Teraz pozosta80

je nam już tylko czekać na tę docelową. Tę Apokalipsę pisaną dużą
literą. Czekać i zastanawiać się, czy zaatakuje nas z hukiem, będzie
niszczycielską burzą, czy będzie skryta, przyjdzie, skradając się na
palcach, albo rozmnoży się pod podłogą jak niezauważona przez nas
mrówka. Może przyjdzie w pastylkach chemicznej litości, jak mawiała Wisława Szymborska, które teraz wszyscy zażywamy. Gdzie się
nie odwrócić, tam pigułki. Są jak dżuma, są złem, a co najgorsze, są
już od dawna poza naszą kontrolą.
Lecz nie tylko nas dzielą. Sami się podzieliliśmy. Chcieliśmy, czy
jak to mówią, tak jakoś wyszło? Nie wiadomo. Tyle przeprowadzonych naukowych badań. Tyle diagnoz i co gorsza, niektóre błędne
czy nie z całą pewnością przyjmowano. Niezliczoną ilość rzeczy, pojęć. I niech mi pan powie, co komu to dało, jeśli do teraz nie jesteśmy
w stanie współistnieć ze sobą w zgodzie? Jeśli do teraz tak niewielka
liczba osób jest w stanie opowiedzieć coś o sobie jako człowieku istniejącym w konkretnej grupie społecznej, albo co gorsza, jeśli tylu
ludzi nawet nie ma potrzeby posiadania określonego zdania, nie ma
chęci szukania go i formułowania? Jak to o nas świadczy? Człowiek,
najbardziej rozwinięte zwierzę posiadające intelekt. I co nam z tego,
kiedy wszystko czego się chwycimy, doprowadzamy do zniszczenia.
Ile lat pozostało nam do katastrofy klimatycznej? Ile gatunków bezpowrotnie wymordowaliśmy? Ile krzywdy sobie wzajemnie, na bieżąco, w codziennych sytuacjach, sprawiamy?
Przepraszam, nie potrafię powstrzymać drżenia głosu kiedy o tym
mówię. Z jednej strony to przez gniew, jaki we mnie wzbiera, ale też
trochę z powodu rozczarowania i bezradności w tej sytuacji. To już
nie te lata. Najlepiej wie pan sam. Idzie pan już? Oczywiście, już późno. No nic, dobrej nocy panu życzę. Do zobaczenia i powodzenia, bo
tylko tyle pozostało nam życzyć.
Julia Gąsior
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„Choreografia świata”

Po latach walki o to, kto jest ważniejszy, między muzykami
a tancerzami doszło do wojny. Na mocy rozejmu zawartego w 2097
roku w Rzymie ludzie podzielili Ziemię. Prawą półkulę zajął taniec,
natomiast lewą – muzyka. Na każdej półkuli znajdują się ośrodki,
w których każdy, kto ukończył szesnasty rok życia, musi przejść odpowiednie egzaminy. Ta sfera, do której zostajesz przydzielony – zostaje Twoim domem na zawsze. Zazwyczaj jest tak, że ta półkula - na
której mieszkasz – na niej pozostajesz.
Mieszkam na półkuli tanecznej razem z moimi rodzicami i dwójką rodzeństwa. Muzyka na tej półkuli jest praktycznie zabroniona.
Śpiew, gra, a nawet stukanie… Zakaz. Dzisiaj kończę szesnaście lat
i idę na egzamin. Stresuję się, chociaż przygotowywałam się tak długo. Taniec - on jest po prostu w naszej krwi. Wchodzę do ośrodka
i czytam instrukcje. Moje nazwisko znajduje się przy numerze sali sto
szesnaście, wiec tam się udaję. Przed wejściem jest już parę dzieciaków w moim wieku czekających na swoją kolej. Nagle, przed nami,
pojawia się jakaś pani i częstuje nas ciasteczkami. Uczyli nas, że
gorzka czekolada ma funkcje odstresowujące. Mamy wziąć słodkości
i je grzecznie zjeść. To dla naszego dobra. Nachodzi moja kolej, więc
odpakowuję ciasteczko, żeby się uspokoić. Na wierzchu dostrzegam
dziwne znaki. W głowie pojawia się wizja „tajemniczych muzycznych symboli tworzących melodię”. Zjadłam słodkości ze smakiem.
Nagle czuje niesamowite mrowienie w całym moim ciele, ale wchodzę do środka sali. Pomieszczenie składa się z samych luster. Czekam
w napięciu na jakieś zadania. Słyszę muzykę…
Z głośnika dobiega fragment suity z baletu „Dafnis i Chloe”
Maurice Ravel’a.
- Co się dzieje? – pytam, chociaż sama nawet nie wiem kogo.
- Po prostu rób, co ci serce mówi – podpowiada jakiś głos.
Usłyszałam słowa i się zdziwiłam. ,,Czy na pewno na tym polega egzamin?” – pomyślałam. Ale robię to, co serce mi mówi, czyli
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zaczynam tańczyć. Z pasją, euforią, jak zaczarowana… Robię obrót
w pique, skok w attitude i parę jeszcze innych pozycji tanecznych –
daję porwać się muzyce.
Mój występ zakłóca niespodziewane wtargniecie do pokoju.
- Co Ty robisz, dziewczyno?! – mówi kobieta zdenerwowanym
głosem.
- Tańczę do muzyki – odpowiadam zdezorientowana.
- Nie! Nie! Nie można tak! Albo śpiewasz, grasz - albo tańczysz!
Ale bez muzyki… Nie możesz tego połączyć! Rozumiesz! Oblewasz
egzamin! Nie spełniłaś wymogów egzaminacyjnych. Przykro mi… mówi twardo egzaminująca mnie osoba.
- Ale ja… - rozpoczynam patrząc na nią błagalnie.
- Zawołaj kolejną osobę i do widzenia. Nie ma dyskusji – odpowiada zdenerwowana kobieta patrząc gdzieś w bok.
Wychodzę wściekła z sali, nie spełniając jej prośby.
***
Wracam do domu, a rodzice pytają się z nadzieją w oczach, gdzie
zostałam przydzielona. Wymijam ich bezgłośnie i zamykam się
w swoim pokoju. Osuwam się po drzwiach i zaczynam płakać. ,,Jak
to możliwe? Co ja zrobiłam źle? Przecież szłam za głosem serca - dokładnie tak jak mówili!”– miliony myśli dręczą mój mózg, co sprawia, że jeszcze głośniej płaczę.
Nagle przed moimi oczami pojawia się sylwetka mojej
przyjaciółki.
- Hej! Pamiętaj o dzisiejszej imprezie z okazji zakończenia egzaminów! O dziewiętnastej w sali tanecznej! Czekamy na ciebie! –
mówi podekscytowana zjawa i znika po chwili.
,,Ta dzisiejsza technologia” – myślę wzdychając ciężko. Po chwili
nachodzi mnie refleksja. ,,Przecież ja nie mogę iść na tę uroczystość,
oblałam egzamin… Jestem nikim” – szlocham, a złe myśli same nawiedzają moją głowę. Po chwili jednak wstaję i do mojej głowy wpada szalony pomysł. ,,A może by tak…”- myślę i zrywam się z podłogi
z uśmiecham i podchodzę do szafy wyciągając sukienkę, którą mia-

83

łam dzisiaj założyć.
*** 4 godziny później ***
Wchodzę do sali tanecznej z szerokim uśmiechem w mojej czerwonej, rozkloszowanej sukience. W pomieszczeniu widzę wszystkich egzaminatorów, tancerzy, paru muzyków oraz rodziców. Są też
oczywiście uczniowie. Od razu pochodzę do mojej przyjaciółki i do
reszty moich znajomych. Rozmawiamy chwilę o wszystkim i o niczym, a później temat schodzi na byłe egzaminy.
- A tobie jak poszło? Zostajesz z nami? Powiedz, że tak – pyta
błagalnie mój kolega.
Przykładam palec do ust i uśmiecham się tajemniczo. Idę do
gniazdka i podłączam moje radio, a wszyscy patrzą na mnie ze zdziwieniem. Włączam utwór z nurtu muzyki klasycznej, a ludzie robią
mi miejsce na parkiecie. Patrzę na każdego z obecnych i wychodzę na środek. Zaczynam tańczyć. Naprawdę wkładam w to całe
moje serduszko. Tańczę do fragmentu baletu ,,Les Biches” Francisa
Poulenca. Przez parę minut wiruję jak natchniona, wykonuję pojedyncze ruchy taneczne łącząc je w jedną całość, a wszystko idealnie
współgra z muzyką. Wychodzę poza horyzonty moich możliwości,
targana siłą emocji i jakiejś trudnej do zdefiniowania misji. Każdy
obrót, skok, jest tożsamy z muzyką. To dwa byty – Muzyka i Taniec.
Każdy piękny osobno, ale razem tworzą coś magicznego… Czy…to
można nazwać szczęściem?
Wreszcie zbieram się na odwagę, by spojrzeć na tych, którzy
mnie bacznie obserwują. Na twarzy każdej z obecnych osób maluje się zdziwienie, szok i niedowierzanie. Tańczę dalej, jednak tym
razem patrząc przenikliwie na każdą osobę w tej sali. Po chwili muzyka cichnie, a ja kończę mój występ ukłonem w każdą z czterech
stron świata. Z szybkim oddechem oczekuję jakiejś reakcji po stronie moich widzów. Nagle słyszę nieśmiałe oklaski dochodzące zza
moich pleców. Odwracam się i widzę dyrektora placówki, w której
zdawałam dzisiaj egzamin. Pan dyrektor klaszcze w dłonie, a na jego
twarzy widnieje uśmiech. Po chwili dołączają do niego inni egzaminatorzy, tancerze, muzycy… Aż w końcu słyszę burzę oklasków
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i obracam się powoli patrząc na nich z radością, tak samo zresztą jak
oni patrzą na mnie. Biorę do ręki mikrofon. Wszystkie oczy są skierowane na mnie.
- Z tego co widziałam, każdy tutaj obecny uważnie mnie obserwował, a co ważniejsze przyjął z otwartością mój dość kontrowersyjny pomysł – spoglądam wymownie na moją egzaminatorkę. - Tańczyłam wypełniona szczęściem, bo tańczyłam do muzyki! Do cudnej,
wspaniałej, zaczarowanej muzyki! I powiem Wam wszystkim, że
było to najpiękniejsze doświadczenie, jakie przeżyłam w życiu! Łącząc te dwa żywioły można w wyjątkowy sposób docenić piękno jednego i drugiego. Tańczę do czarującej muzyki i wtedy dopiero czuję
się wolna. Jak mogliśmy przez tyle lat oddzielać te dwie rzeczy?! –
mówię załamana… - Od kiedy pamiętam byliśmy skuci kajdankami,
zapewniani, że „albo jedno albo drugie”. Tymczasem dopiero jedno
i drugie daje nam to, czego pragniemy… Szczęście i wolność! Radość i spełnienie! – mówię z radością, czując, że każdy mnie słucha, a co najważniejsze, rozumie. – Dlatego od teraz… Połączmy siły
i stwórzmy coś pięknego! Coś cudownego! Połączmy Muzykę i Taniec! Dopiero wtedy – wychodząc poza schematy, godząc zwaśnione
strony - zrozumiemy, co to znaczy naprawdę żyć. Zrozumiemy, co to
znaczy być wolnym - mówię szczerze wzruszona.
Na sali zaległa cisza, a na twarzach zebranych dostrzegłam niewyobrażalną ulgę.
***
Od tego czasu nasze zwaśnione półkule się połączyły. Widziałam
po wszystkich ludziach, których napotkałam, że są szczęśliwi. Widziałam, że dzielili się swoim szczęściem z innymi. Nagle wszystko
stało się piękniejsze. Nagle wszystko stało się prostsze. A wystarczyło tylko wyjść poza strefę komfortu, ponad nawykowe podziały. Wystarczyło odważyć się i spróbować coś zmienić. Pójść za głosem serca! Wszystko razem stworzyło ósmy cud świata. Tym cudem może
być połączenie muzyki i tańca zaprezentowane w tej historii. Ale czy
możecie podać inne przykłady? Swoje, z ,,własnego podwórka”?
Czasem kłócimy się o to, kto jest ważniejszy. Kto bardziej potrzeb85

ny. Kto ładniejszy. Kto bardziej zdolny. Tworzymy sztuczne podziały.
A często jest tak, że jedna rzecz bez drugiej nie może istnieć.
Jedna drugą świetnie uzupełnia. Jedna w obliczu drugiej nabiera niebiańskiego blasku. Czasem przebaczenie sprawia, że łączymy siły,
oczyszczamy się, a nawet doceniamy to, co mamy.
Często o tym zapominamy żyjąc i tańcząc tylko do swojej melodii.
Pamiętajmy też o czasie. Nie mamy go za wiele na ziemi. Jest go
jednak na tyle dużo, by móc wzlecieć jak nasz Orzeł Biały „nad horyzonty, waśnie, podziały”.
Głęboko wierzę, że tak właśnie jest.
Julia Schneider
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„My - ludzie”

Polska. Piękny kraj, w którym przez kilka zbiegów okoliczności
przyszło mi się urodzić. Moi dziadkowie uciekli z Demokratycznej
Republiki Konga, razem z najbliższymi sąsiadami. Na tę ucieczkę
zbierało kilka pokoleń naszych rodzin, by gdy nadarzy się okazja,
któryś z potomków mógł zacząć nowe życie. Tak się złożyło, że wypadło na moich dziadków.
Razem z moimi rodzicami ciężko pracowali na moją przyszłość.
Pomagali mi we wszystkich zadaniach, z jakimi miałem problem
i nigdy mnie nie zbywali. Każdego dnia pytali, jak się czuję, a co
najważniejsze - jak się czują moi koledzy. Nauczyli mnie przedkładać dobro innych ponad swoje, jednocześnie pokazując, jak walczyć
o siebie. Dlatego w szkole podstawowej byłem bardzo popularny.
Wystarczyło mi kilka chwil, aby kogoś rozśmieszyć albo przepędzić
grupkę łobuzów.
Ale kiedy dorastaliśmy, coraz więcej znaczyła dla nich opinia
innych. Ludzie odsuwali się ode mnie, często z błahych powodów, aż
w końcu zostałem sam. Nie przeszkadzało mi to.
Dzięki temu skupiłem się na nauce i zdałem maturę. Pamiętając naukę wyniesioną z domu, postanowiłem stworzyć fundację dla
wszystkich potrzebujących pomocy. Dlatego wbrew oczekiwaniom
rodziny poszedłem na studia na kierunek zarządzanie. Przeprowadziłem się z rodzinnego Krakowa do zatłoczonej Warszawy. Tam spotkałem osobę, która na zawsze zmieniła moje życie (w dość brutalny
sposób).
To był chłodny, wrześniowy dzień. Właśnie stałem przed swoim
nowym domem. Była to dwupiętrowa kamienica, niedawno odnowiona, pomalowana na zielono z niebieskimi wykończeniami. Większości ludzi nie odpowiadały kolory budynku, dlatego cena była dwa
razy niższa od wartości, ale ja zakochałem się w nim od pierwszego
wejrzenia.
Wziąłem swoje rzeczy i wspiąłem się na pierwsze piętro. Otworzyłem drzwi i wszedłem do dużego mieszkania, wypełnionego już
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nowymi meblami. Powoli zacząłem rozpakowywać swoje rzeczy i po
dwóch godzinach stałem piętro wyżej przed drzwiami moich sąsiadów z talerzem babeczek. Otworzyła mi około sześcioletnia dziewczynka, ubrana w niebieską sukieneczkę i z dwoma kucykami.
Dzień dobry. Czy są rodzice? - zapytałem grzecznie.
W tej samej chwili z pokoju wyszedł wysoki mężczyzna. Miał na
sobie ciemny garnitur i właśnie zakończył rozmowę przez telefon.
Zobaczywszy mnie, szybko zamknął drzwi i odprawił córkę do pokoju. Ja jednak nie zamierzałem się poddać i zapukałem jeszcze raz.
Tym razem otworzył mi mężczyzna.
Czego chcesz? - rzadko spotykałem aż tak nieuprzejmych ludzi.
Chciałem się przywitać. Właśnie wprowadziłem się na pierwszym piętrze i chciałem…
Za dużo chcesz – przerwał mi mężczyzna i zaczął zamykać drzwi.
- Przyniosłem babeczki, jak Pan nie chce, to może córka z małżonką… - wyrzuciłem z siebie, ale zamilkłem. Wzrok jaki mi posłał,
mógłby zamrozić nawet ogień.
Moja żona nie żyje – wyszeptał i trzasnął drzwiami.
Tak wyglądało każde nasze spotkanie. Po tygodniu pan Atlas, bo
tak miał na nazwisko, do każdej wypowiedzi dołączał obelgi, zaczynając od Murzyna, na niecenzuralnych słowach kończąc. Ale nie poddawałem się i dalej szukałem sposobu na rozejm.
Natomiast w kolejnym tygodniu, szukałem już tylko powodu. Od
słów mój sąsiad przeszedł do czynów i przez pół dnia uprzykrzał mi
życie. Puszczał głośną muzykę, zrzucał jajka na parapet albo smarował klamkę klejem. Strasznie dziecinne, ale też niesamowicie denerwujące. Wszystko kończyło się wpół do czwartej, kiedy przyprowadzał córkę ze szkoły. Do tej godziny pragnąłem wyjść z domu,
jednocześnie bojąc się, co wymyśli pod moją nieobecność.
W trzecim tygodniu po przeprowadzce,ktoś zapukał do moich
drzwi. Nie zobaczyłem nikogo przez wizjer, dlatego ostrożnie wyjrzałem za drzwi.
Na brązowej wycieraczce stała sześcioletnia dziewczynka, w tej
samej sukience i z dwoma kucykami.
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Musimy porozmawiać – powiedziała i omijając mnie, weszła do
środka. Od razu skierowała się do kuchni, gdzie usiadła przy stole i
spuściła wzrok na swoje ręce.
Kuchnia była dużym pomieszczeniem w kolorze nieba z czarnymi szafkami i białymi klamkami. Na niektórych szafkach były przylepione karteczki z rzeczami do zrobienia.
Myślę, że nie powinnaś tu przychodzić. Będziemy mieć kłopoty –
powiedziałem, stając w drzwiach z założonymi rękami. Nie chciałem
dodatkowo denerwować już i tak zdenerwowanego człowieka.
Chciałam pana przeprosić – otworzyłem szerzej oczy. - Tata tak
się normalnie nie zachowuje, ale po śmierci mamy… - oczy dziewczynki zwilgotniały, ale szybko wzięła się w garść i podjęła wątek.
- Mama jeździła do Afryki, by uczyć dzieci, ale w jednej z wiosek
wzięli jej przyjaciół za wrogów i ona próbowała im wytłumaczyć, że
są dobrzy, ale oni nie słuchali i ją zastrzelili – mówiła coraz szybciej
i ciszej, aż doszła do końca i głęboko odetchnęła.
Czemu mi to mówisz? - usiadłem na stołku obok.
Bo byli tacy jak pan. Czarnoskórzy – wyszeptała, zwieszając
głowę.
Zapadła niezręczna cisza. Teraz cała sytuacja nabrała sensu. Też
bym nie lubił człowieka, który wygląda jak mordercy mojej żony, ale
czy oznaczało to, że musiał mi uprzykrzać życie? Czy nie mógł mi po
prostu powiedzieć, że nie chce mieć ze mną nic wspólnego?
Dziękuję, że mi powiedziałaś. Ale chcę, żebyś wiedziała, że nie
wszyscy są tacy. Ja nie jestem zły i nigdy bym nie skrzywdził człowieka. Mam na imię Dominik – trochę nieumiejętna zmiana tematu
przyniosła zamierzony skutek.
Asia – uśmiechnęła się i podaliśmy sobie ręce. - Muszę już iść,
tata za chwilę wróci.
Zeskoczyła ze stołka i zanim ja wstałem, ona już wchodziła do
swojego mieszkania piętro wyżej.
Ta rozmowa rozwiała ostatnie nadzieje na miłe sąsiedztwo. Nie
da się porozumieć z osobą, która ma traumę i nienawidzi każdego podobnego do.... Dlatego postanowiłem znaleźć inne lokum. Miało być
89

niedaleko obecnego mieszkania, ale z dala od obecnych sąsiadów.
I na szczęście, kila ulic dalej znalazłem idealną z wyglądu kawalerkę.
Trzy dni później spakowałem się i zamówiłem taksówkę. Nic
nie wskazywało na to, że ten dzień będzie najważniejszym dniem
w moim dotychczasowym życiu.
Dzień był pochmurny i zanosiło się na deszcz, więc starałem się
pospieszyć, by nie zmoknąć. Taksówka zaparkowała po drugiej stronie ulicy, dlatego musiałem przeciągnąć walizki przez jezdnię. Właśnie wpakowywałem ostatnią do bagażnika, gdy drzwi kamienicy
otworzyły się z hukiem.
Nie możesz wiecznie żyć przeszłością – Asia wypadła jak burza
i zatrzymała się na krańcu chodnika. Za nią wybiegł pan Atlas, wściekły i opuchnięty od płaczu.
Ani się waż – krzyknął, powoli schodząc ze schodów. - Nie zamierzam nikogo przepraszać.
Dziewczynka odwróciła się przodem do ojca i z wysoko podniesioną głową zrobiła krok do tyłu, wchodząc na ulicę.
Przeproś – mierzyli się przez chwilę wzrokiem, najwidoczniej
przyzwyczajeni, że jedno z nich w tym momencie się poddaje, ale
tym razem żadne z nich nie odpuściło.
Nigdy – Asia zrobiła jeszcze dwa kroki do tyłu.
Miałem niejasne wrażenie, że kłótnia dotyczyła mojej osoby.
W końcu kogo pan Atlas mógłby przepraszać? I kogo Asia by tak
zażarcie broniła?
Asia stała już na środku jezdni, na białej linii. Wystarczył jeden
krok do przodu lub do tyłu, by doszło do tragedii. Jej ojciec chyba
doszedł do podobnego wniosku, bo przyjął nową strategie.
Chodź do domu, porozmawiamy na spokojnie, dojdziemy do porozumienia – stanął na krańcu chodnika i wyciągnął rękę.
Nie ma o czym rozmawiać, przeproś – wyciągnęła nogę do tyłu
i czekała na odpowiedź na jednej nodze.
Mężczyzna zacisnął dłonie w pięści i zacisnął zęby, co było jednoznaczną odpowiedzią. Asia stanęła w połowie drugiego pasa z założonymi rękami. Stała tyłem do mnie, więc miałem idealną okazję,
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by zabrać ją z ulicy, a jednak nie mogłem się ruszyć. Czułem, że jest
to przedstawienie specjalnie dla mnie, walka o coś więcej niż zwykłe
przeprosiny.
Pan Atlas wreszcie zauważył mnie i zmarszczył brwi. On też ułożył układankę do końca.
Wtedy czas zwolnił... dźwięki ulicy ustały... zmieniając się
w moje głośne bicie serca, które uderzało w rytm fortepianowego
wstępu „Bohemian Rapsody”. Staliśmy w jednej linii, naprzeciwko
siebie, czując zbliżające się niebezpieczeństwo, a jednak nie mogąc
mu zapobiec. Samochód z dużą szybkością wjechał w Asię, która
przeleciała przez auto i upadła na ulicę. Czas przyspieszył i jednocześnie z ojcem podbiegliśmy do niej. Kierowca odjechał, nawet się nie
zatrzymując.
Zostaw ją – krzyknął pan Atlas, odpychając mnie od córki.
To ty ją zostaw. Jakim jesteś człowiekiem, skoro nie umiesz powiedzieć zwykłego przepraszam? - te słowa zabolały go i odsunął się
na bok, ale w jego oczach widziałem, że nie chodziło o córkę. Chodziło o zranioną dumę.
Pochyliłem się nad nią i sprawdziłem, czy oddycha. Klatka piersiowa powoli unosiła się i opadała, gorzej było z żebrami. Wyczuwałem pod palcami pogruchotane kości, więc musieliśmy zostać na
środku ulicy. Z nieba zaczął padać deszcz, szybko zmieniając się
w ulewę, przez co staliśmy się mniej widoczni.
Odwróciłem się do mężczyzny i krzyknąłem, by zadzwonił na pogotowie, ale nie było go. Zdążyłem tylko zobaczyć, jak stoi i zasłania
nas swoim ciałem przed nadjeżdżającym samochodem. Pęd, z jakim
jechał kierowca spowodował, że mężczyzna przeleciał nad nami, a samochód zatrzymał się kilka centymetrów od nas. Na komórce, którą
wypuścił z ręki, widniał spis połączeń. Ostatni był numer pogotowia.
Odwróciłem się z powrotem do dziewczynki, niezdecydowany,
co robić. Z samochodu wypadł kierowca przerażony tym, co zrobił.
Nie widziałem was, on pojawił się znikąd, nie mogłem nic zrobić
– słyszałem go jak przez sen.
Miałem ochotę zostawić poszkodowanego na ulicy, zapomnieć
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o wszystkim, czego nauczyli mnie rodzice, ale nie potrafiłem się na
to zdobyć. On by mnie zostawił na śmierć, pomyślałem. Spojrzałem
w górę, niezdecydowany, co robić i wtedy stał się cud. Nad nami,
wzdłuż ulicy leciał biały orzeł, za którym chmury się rozstępowały
i ukazywały błękitne niebo. Równie dobrze Niebosa mogłyby krzyknąć: „Ratuj go”!!!
Kazałem mężczyźnie czuwać nad Asią i ruszyłem z pomocą ojcu.
Z jego nosa ciekła krew, brzuch był twardy, a kończyny powyginane. Nie mogłem wyczuć jego oddechu, więc zacząłem uciskać klatkę
piersiową.
Karetki przyjechały kilka minut później. Ojciec Asi powiedział
dyspozytorce o dwóch poszkodowanych, co pewnie uratowało mu
życie. Ratownicy zabrali ich do pojazdów, a ja ruszyłem za nimi
taksówką, która była łaskawa poczekać, ale kierowca wolał się nie
mieszać. Przez takie osoby na drogach ginie dwa razy więcej ludzi,
pomyślałem.
Kiedy adrenalina opadła, a my dojeżdżaliśmy do szpitala, coś dalej nie dawało mi spokoju. Pan Atlas nie mógł wiedzieć, że zostanie
potrącony, więc po co była druga karetka?
Siedziałem na korytarzu już od czterech godzin. Szpital wyglądał jak każdy inny szpital - czyli biało i sterylnie. Personel był bardzo miły i bardzo uprzejmie odmawiał mi udzielenia jakiejkolwiek
informacji. Niemal zacząłem żałować, że nie skłamałem, że jestem
z rodziny.
Spędziłem tam całą noc, z walizkami i ogromnymi wyrzutami sumienia. Miałem sny jak umierają mi na rękach,albo pan Atlas mnie
pozywa do sądu za śmierć córki . Na szczęście następnego dnia, kiedy
się obudziłem, obydwoje leżeli na sali pooperacyjnej.
Udało mi się przemknąć do środka i jakiś czas siedziałem, obserwując, czy się budzą. Pierwszy obudził się pan Atlas. Na mój widok
tętno mu się podniosło, ale szybko opadło, kiedy przypomniał sobie
o wczorajszych wydarzeniach. Czule spojrzał na córkę.
Przepraszam – powiedział tak cicho, że nie byłem pewny, czy na
pewno to usłyszałem.
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- Przepraszam, źle cię oceniłem. Byłem zaślepiony i…
Rozumiem – spojrzał na mnie zaskoczony. - Asia opowiedziała
mi o pańskiej żonie.
Obaj popatrzeliśmy w jej kierunku.
To nie tłumaczy mojego zachowania. Nie miałem prawa – zamilkł na chwilę i popatrzył przez okno. - Mógł mnie pan tam zostawić
– odwrócił się i spojrzał mi w oczy.
Chciałem – tym razem to ja wyjrzałem przez okno. - Ale kiedy
miałem podjąć decyzję, nad nami przeleciał biały orzeł. To był znak
z Góry, który mnie przekonał.
Jestem ateistą – zrobiło mi się smutno.
Przykro mi – w jego oczach pojawiło się pytanie. - Podczas kiedy
ja wierzę, że uratowałem pana nie bez powodu, pan myśli, że to przypadek, że nikt się nami nie opiekuje. To przykre.
Spojrzał znowu na córkę i zamyślił się.
Może powinienem zmienić zdanie – powiedział po chwili.
Dlaczego wezwał pan dwie karetki? - zapytałem.
Wtedy zobaczyłem w panu przyjaciela i kiedy spytano mnie
o poszkodowanych, pomyślałem, że pan też może będzie potrzebował pomocy. Trochę bez sensu, ale… to był odruch – wtedy i ja zobaczyłem w nim przyjaciela.
W następnym tygodniu zacząłem studia. Tamta sytuacja utwierdziła mnie tylko w przekonaniu, że fundacja jest potrzebna. Jakież
było moje zaskoczenie, kiedy na pierwszym wykładzie spotkałem
pana Atlasa. Siedział na wózku inwalidzkim, niemal cały w gipsie,
obok wykładowcy i cicho rozmawiali.
Nazywam się Artur Atlas i niestety, ale nie będę was w tym roku
uczył psychologii – zaczął, kiedy wszyscy usiedli. - Nie tylko z uwagi
na mój stan fizyczny, ale również psychiczny. Pomimo to chciałem
dać wam nadprogramową lekcję, która będzie jednocześnie najważniejsza z wszystkiego, czego się tutaj nauczycie.
Wykładowca pomógł mu podjechać do wcześniej przygotowanego stołu, a sam stanął za stołem. Na nim znajdowały się dwa jajka,
różnego koloru i wielkości oraz głęboki talerz.
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Jakiś czas temu moja żona została zamordowana przez czarnoskórego mężczyznę – trochę się skuliłem, gdyż byłem jedynym czarnoskórym mężczyzną na sali. Jednocześnie studenci wznieśli okrzyk
zdumienia i współczucia. - Zapomniałem wtedy o wszystkim, czego
się nauczyłem, byłem rozgoryczony i gdy moim sąsiadem został czarnoskóry mężczyzna, zostałem wystawiony na ciężką próbę. Uprzykrzałem mu życie, przypisywałem winy, których nie popełnił, obrażałem go – na twarzach zebranych widać było konsternację i ciekawość
-do czego zmierza pan Atlas... - Ale kiedy zostałem potrącony, to on
mi pomógł, to on czekał w szpitalu na wynik operacji i był pierwszą
osobą, którą zobaczyłem. Przechodniów, którym nic nie zrobiłem,
było wielu, ale pomógł mi ktoś, kogo ja chciałem zniszczyć – miałem
wrażenie, że to przestał być wykład skierowany do studentów. To
było skierowane do mnie, przyznanie się do winy. Szczere i na forum
wypowiedziane przeprosiny.
Dlatego przygotowałem dwa jajka. Kiedy rozbijemy białe jajko
kury, w środku będzie białe białko i żółte żółtko – wykładowca rozbił
jajko i podniósł drugie. - Ale co się stanie, kiedy rozbijemy ciemnobrązowe, prawie czarne jajko kury?
Wykładowca rozbił jajko, z którego wypłynęła ta sama zawartość, co z pierwszego.
Jeśli pomyślimy, że te dwa jajka to dwóch ludzi, jeden biały, drugi czarny- albo jeden katolik, a drugi ateista, to co się okazuje- jesteśmy tacy sami, równi i nigdy nie wolno nam o tym zapominać!!! Mój
wybawca nie tylko uratował mi życie, ale również przypomniał, co
jest ważne. Wiem, że chce założyć fundację, dlatego zrobiłem jej logo
i zacząłem zbiórkę w internecie.
Wykładowca rozdał nam małe emblematy w kształcie godła z lecącym Białym Orłem. Z dwóch jego stron były ciemne chmury, a na
środku pasek błękitnego nieba i słońce. Właśnie ten symbol zmusił
mnie do działania. Łzy napłynęły mi do oczu.
Prawdopodobnie nigdy mu się nie odwdzięczę, ale chcę, żebyście
wiedzieli, że nie ma gorszych potworów i większych bohaterów niż
my. Ludzie...
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„Spotkanie w kawiarni”

Klaudia Cupiał

Aleks wszedł do kawiarni, rozejrzał się-wybrał stolik w rogu.
Gdy usiadł, podeszła do niego kelnerka, zamówił kawę i szarlotkę
na gorąco z lodami. Uwielbiał szarlotkę, kojarzyła mu się z czasami dzieciństwa. Z małym dworkiem z jednej strony otoczonym lasem, a z drugiej sadem. W każde ciepłe, niedzielne popołudnie siadał
z matką i siostrą pod rozłożystą gruszą i urządzali sobie piknik. Zabór austriacki dawał najwięcej swobód obywatelskich, więc jego
ojciec mógł swobodnie wykładać filozofię na uniwersytecie. To on
wpoił mu liberalne poglądy i idee. Niestety, jego kochany tata zginął
podczas I wojny światowej.
Zamrugał oczami, by otrząsnąć się ze wspomnień. Musiał się skupić na nadchodzącej rozmowie. Jeśli napisze dobry artykuł, czeka go
awans na redaktora naczelnego i znaczna podwyżka. Zaczął wypatrywać osoby, z którą miał się spotkać. Była wysoka i elegancka, więc
gdy tylko weszła do pomieszczenia, wypatrzył ją. Wstał i przybrał
najmilszy ze swojego arsenału uśmiechów:
- Dzień dobry, dziękuję, że zgodził się pan ze mną spotkać – powiedziała, wyciągając dłoń.
- Dzień dobry – odpowiedział – co to za ważne informacje, którymi musi się Pani ze mną podzielić?
- Takie, które mogą zmienić losy świata – odpowiedziała, delikatnie się uśmiechając. Podsunął jej krzesło, by usiadła i zajął miejsce
na przeciwko. Podszedł tym razem kelner. Po pani Chołodzińskiej od
razu było widać, że jest żoną ambasadora.
- Na co miałaby pani ochotę?
- Proszę kawę ze śmietanką i napoleonkę – odpowiedziała, a kelner tylko skinął głową i skierował wzrok na dziennikarza.
- Ja czarą kawę poproszę – powiedział Aleks, a kelner szybko się
usunął, by zrealizować zamówienie. Gdy przyszedł z poczęstunkiem,
pani ambasadorowa upiła łyczek, usiadła wygodnie i zaczęła mówić:
- W zeszłym tygodniu wraz z mężem zaproszono nas na raut do
hotelu Hilton. Byli tam wszyscy ludzie, którzy się w Berlinie liczą.
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W jednym pomieszczeniu faszyści, komuniści zagraniczni dygnitarze. Cóż za widok. Po kolacji, gdy piliśmy kawę, podszedł do mnie
kelner i powiedział, że jest do mnie bardzo ważny telefon. Przeprosiłam i poszłam odebrać.
W pokoju obok siedziało kilka osób i paliło, cicho rozmawiając,
ale byłam bardziej pochłonięta rozmową niż tym, co się wokół mnie
dzieje, więc na początku w ogóle nie zwróciłam na nich uwagi. Dopiero gdy odłożyłam słuchawkę i siedziałam jeszcze chwilę w fotelu, usłyszałam słowa wypowiadane za drzwiami. Oni planują wysadzić Reistag panie Malewski – powiedziała, a winą chcą obarczyć
komunistów.
Aleks był zdumiony, napił się kawy w nadziei, że pomoże mu to
zebrać myśli. W głowie miał kompletny mętlik, nie tego spodziewał
się po damie z towarzystwa, córce hrabiego. W dodatku nie wiedział,
czy może jej wierzyć, kilka lat temu napisał dość nieprzyjemny artykuł o partii Dmowskiego, w tym o mężu pani ambasadorowej.
- Posiada pani jakieś dowody na poparcie swoich słów? – zapytał.
Jego rozmówczyni kiwnęła głową.
- Ustalili, o której godzinie zamierzają przekazać pieniądze i odpowiednie materiały zamachowcom. Zrobiłam zdjęcia – odpowiedziała. Kiedyś myślał, że to tylko przystojna kobieta, ale gdy dostał
list od niej z prośbą o spotkanie, postanowił to sprawdzić i odkrył,
że skończyła uniwersytet na Sorbonie i mówi płynnie po francusku,
niemiecku, włosku i rosyjsku.
- Tylko tyle? Nie ma pani nic więcej?
- Tylko?! – obruszyła się – wie pan jakie to było ryzykowne, by
wykonać te zdjęcia?
- Nie o to mi chodziło…
- Mam jeszcze notatki, rachunki i tym podobne. Siostra mojej sekretarki pracuje w biurze pewnego posła, który jest w to zamieszany.
- Czyli wykradła pani dowody?
- Dlatego przyszła pani do dziennikarza – powiedział – ale dlaczego do mnie? Nie jesteśmy raczej sprzymierzeńcami.
- Tylko pan jest na tyle szalony, by to opublikować.
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Zaśmiali się, prawie jak starzy znajomi. Prześledził w myślach
swoją karierę. Faktycznie był szalony.
- Pomoże mi pan? – spytała
- Pomogę.
Kłótnie, spory- czas już z tym skończyć!!! Życie jest zbyt krótkie,
żeby jej marnować!!!
Prawie w tym samym momencie wyciągnęli przed siebie dłoniew jednej i drugiej był taki sam medalion z wizerunkiem... Orła Białego. Więcej nie potrzebowali niczego...
Karolina Marzec
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Lekcja historii

Był pierwszy dzień wiosny, kiedy Julia i jej przyjaciele postanowili odkryć nieznana część ich rodzinnego miasta. Był to wydzielony
teren podupadłej fabryki i miasteczka robotników sprzed 50 lat, do
którego nikt nie zaglądał. Pogoda była urokliwa, co jeszcze bardziej
zachęciło grupę przyjaciół do wędrówki po nieznanym.
Kiedy szli coraz węższą alejką, ich oczom ukazał się porośnięty
bluszczem ceglany mur, na którego szczycie siedział błękitny skowronek śpiewający melodyjny ptasi trel. Szybko spostrzegli, iż cegły
te ustawione są w taki sposób, że tworzą drabinę, po której mogą
się przedostać do wnętrza po drugiej stronie. Postanowili rozejrzeć
się wokoło i pozwiedzać nieznane im otoczenie. Domy robotników
również były ceglane z małymi nieszczelnymi oknami, pokryte pajęczynami. Zauroczeni atmosferą przyjaciele postanowili, że się
rozdzielą na grupy i trochę się porozglądają po nowo odkrytej części miasta. Julia poszła razem ze swoją przyjaciółką - Hanią, która
była bardzo podekscytowana. Kiedy dziewczyny weszły do jednego
z domów ustaliły, że będą chodziły razem dla bezpieczeństwa. Miejscem, które najbardziej pragnęły zobaczyć, był strych, ponieważ ich
zdaniem, każdy trzyma tam stare pamiątki i różne drobiazgi. Miały
rację. Gdy znalazły się na samej górze budynku, uwagę Julii przykuł
nieduży zakurzony stolik, stojący przy brudnym oknie, na którym leżał stos zapisanych kartek. Zaciekawiona licealistka podeszła bliżej
i zaczęła przeglądać kartki. Podczas gdy Hania oglądała stare skrzynie, jej przyjaciółka była już pochłonięta zapiskami domowników,
które okazały się być dziennikiem sprzed lat. Nie chcąc, by gadatliwa
koleżanka zakłócała spokój podczas czytania, Julia usiadła, zaszyła
się w kącie i oddała się lekturze. Wzruszona rozważaniami autorki
dziennika szatynka cicho wypowiedziała fragment, który najbardziej
ją poruszył:
-Gdzież jest wolność? Gdzież jest spokój? Cóż te słowa znaczą?
Czemu tyle kłótni i sporów? Orle Biały, wzleć ku górze! Daj nadzieję! Ukaż się Polskości symbolu!
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Hania, gdy tylko usłyszała te piękne, nostalgiczne słowa wypowiedzianego tekstu, przyłączyła się do czytania lektury. Zaaferowane i wzruszone dziewczyny wręcz pochłaniały lekturę, przewracając
gwałtownie szeleszczące strony tekstu.
Urzeczone nowo poznaną lekturą licealistki postanowiły nigdy nie
zapomnieć o tej pouczającej lekcji, wspólnie szerzyć historię Polski
i pamiętać o ukochanej ojczyźnie. Była to wspaniała lekcja historii.
Monika Gosiewska
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Ludzie i korytarze

Nastawiłem metronom na tempo andante. Równe ósemki wybrzmiewają mi w głowie. W pokoju ćwiczeń oprócz mnie nie ma nikogo. Wyczuwam jedynie Chanel No. 5 należące do Jane. Jej też już
nie ma. Kilka godzin temu skończyła ćwiczyć. Wyobraziłem sobie jej
charakterystyczne miękkie ruchy, które pozwalają jej z gracją chować
wypolerowany flet do futerału. Kwintesencja bytu Jane sprowadza
się do dwóch rzeczowników: srebrzystość i miękkość.
Dzisiejszego wieczoru mam trudności z koncentracją, nie wiem,
czy to dlatego, że nie lubię tego pomieszczenia, a może po prostu
duszący zapach perfum Jane przyprawia mnie o zawrót głowy. Postanawiam wyjść. Bolą mnie palce, więc suita może poczekać. Chowam
wiolonczelę do futerału wyściełanego zielonym aksamitem i jednocześnie wyjmuję z niego paczkę marlboro rozmokłych nieco na deszczu. Mimo że wiem, że nie powinien palić, a w noszeniu papierosów
w futerale instrumentu niektórzy widzieliby profanację muzyki, to
jakoś szybko o tym zapominam. Z trudem odpalam lekko wilgotnego
papierosa i wyrzuty sumienia zaczynają powoli, ale skutecznie tonąć
w kłębach dymu, który mieszając się z kwiatowym zapachem Jane,
tworzy dziwną mieszankę, podobną do tej, jaką zdołalibyśmy stworzyć razem z Jane, gdyby kategorycznie tego nie odmówiła. Przekręcam klucz i wychodzę na słabo oświetlony korytarz.
Zerkam za ramię. Kątem oka widzę sprzątaczkę. Zaraz potem
dochodzi do mnie charakterystyczny dźwięk szurających kapci
i wtórujący mu odgłos miotły zbierającej kurz z podłogi. Myślę przez
chwilę, że jestem groteskowy z bólem palców i ćwiczeniami suity.
Prawdziwe życie jest gdzie indziej. Beth ma swój metronom, swoje
ósemki i swój ból. Zaraz mi powie, że w budynku filharmonii nie
wolno palić i że w ogóle nie wolno, bo przecież jej mąż zmarł trzy
lata temu na raka płuc.
– Ile razy do cholery mam powtarzać, że w środku się nie pali?
Mówię ci, to cię kiedyś zabije, tak jak mojego Danniego. Biedaczyna,
trzy lata się męczył, a potem odszedł. Niech mu ziemia lekką będzie
– powiedziała jak na zawołanie.
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Nigdy nie wiem, jak mam zareagować, słysząc jedną i tę samą
historię. Zwykle mówię „bardzo mi przykro, już nie będę palić
w środku” albo coś w tym rodzaju, choć wiem, że nigdy nie dotrzymam słowa. Po prostu mantra za mantrę. Beth gada swoje, a ja swoje.
Czasami czuję się jednak podle. Zdaję sobie sprawę, że choć Beth
cierpi na zaniki pamięci, to dym zawsze przywraca jej wspomnienia
męża.
Patrzę na nią i przechodzi mi ochota na powrót do domu. Szukam
jakiegoś ustronnego miejsca, z którego sam niewidziany mógłbym
ją obserwować. Nie wiem dlaczego. Potrzebuję spokoju, a widok
Beth powoli sunącej przez korytarz dziwie mnie uspokaja. Wilgotna woń, jaką wydziela umyta przez Beth podłoga, przypomina mi
dzieciństwo. Mam wrażenie, że zawsze składało się z korytarzy. Jego
większą część spędziłem na korytarzach w szkole, świetlicach, czekając, wciąż na coś czekając. Ale te korytarze zawsze charakteryzowały się dźwiękiem. Nikogo to nie powinno dziwić, podczas przerw
korytarze wypełnione były po brzegi wrzaskiem, a podczas uroczystości – śpiewem. Co śpiewałeś chłopczyku w małej polskiej szkole, kiedy jeszcze nie myślałeś, że za kilka lat na zawsze osiądziesz
na „Greenpoindzie”? Pomyślałem o tych wszystkich pieśniach, których wtedy nikt nie brał na poważnie, a które teraz więzną w gardle.
W głowie znowu mi zaszumiało, ale tym razem nie z powodu zapachu Jane, ale obrazów, które zaczęły się mi się kotłować przed
oczami. Orłom, skrzydłom, biało-czerwonym flagom, Kasztankom,
ułanom i całej tej mozaice z przeszłości towarzyszył obraz znikającej
Beth na końcu korytarza. Rytm jej cichnących kroków był tłem dla
dziwacznych obrazów.
– Biedna Beth, nie wiesz, co dzieje się w mojej głowie. Nie było
Cię tam. Ale byłaś gdzie indziej i wcześniej ode mnie, jesteś przecież
dużo starsza. Wychowałaś się w małej meksykańskiej wiosce. Jak
naprawdę masz na imię? O jakich orłach tobie śpiewali? Dla takich
jak ty chce się teraz budować mury, żebyś już nigdy nie mogła ich pokonać. Dla takich jak ja podobne mury powstaną niebawem. Gdybym
mógł, gdybym miał na tyle odwagi, podszedłbym do ciebie i zaśpie101

wał w moim ojczystym języku o Basi, co wsłuchuje się w tarabany.
Beth, my musimy razem się w nie wsłuchiwać, musimy być razem.
Pewnie byś nie zrozumiała, a może nawet wystraszyłabyś się faceta mamroczącego coś pod nosem w niezrozumiałym języku. Więc
nie podejdę, ale chcę, żebyś widziała, że między nami nikt nigdy nie
wzniesie żadnego muru. Chcę, żebyś o tym wiedziała, Beth.
Aleksandra Dudek
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„Klucz”

Słońce zaczęło już zachodzić. Tętniące życiem ulice Warszawy
pogrążyły się w mroku nocy. Światło księżyca przebijające się przez
gąszcz budynków wyznaczało mi drogę. Skręciłem w lewo, przeszedłem kilka przecznic i tym samym zostawiłem za sobą zatłoczoną
część miasta. Znalazłem się zamknięty wśród starych kamienic. Moje
ruchy były przewidywalne i rutynowe. Poruszałem się jak w transie.
Krok. Schody. Drzwi. Klucze. Nawet nie zauważyłem przechodzącej
koło mnie drobnej postaci. Nie zauważyłem, czy może nie chciałem
widzieć? Udałem, że to się nie zdarzyło. Jakby nigdy Jej tam nie było.
Z każdym kolejnym razem wychodzi mi to lepiej. Ona też postępowała, jakbym nie istniał. Zachowywaliśmy się, jakbyśmy byli w dwóch
osobnych rzeczywistościach. Żadne z nas nie chciało przyznać się do
przeszłości, widzieć teraźniejszości i myśleć o przyszłości.
Klucze. Rytmiczny trzask zamka i dalej możemy żyć w swoim
własnym, odrębnym świecie.
Poranek, moment kiedy świat zaczyna na nowo żyć. Poranek to
nowy dzień, nowy dzień to nowa szansa. Ona zawsze to doceniała.
Chciała jak najlepiej wykorzystać wszystkie okazje, najlepiej przeżyć każdą chwilę, minutę, nawet sekundę. Teraz poranek to następna
część tego powtarzalnego rytuału, który przerywany jest przez nieregularny sen. Znowu zaczynam mój trans. Łazienka. Kawa. Buty.
Drzwi. Klucze. Znowu Ją widzę. Chociaż trudno to tak nazwać, przecież Jej „nie zauważam”. Trzask. Znowu każde z nas idzie w swoją
stronę.
Czasami zastanawiam się, co tak naprawdę się stało. Dało się
temu zapobiec? Czy były jakieś znaki, których oboje nie dostrzegliśmy? Jeżeli tak, to kiedy to się zaczęło? Jeżeli nie, to świat jest okrutny. Znajduje to, co piękne i niszczy, tak , bez powodu. Ona nigdy by
w to nie uwierzyła. Zawsze dostrzegała dobro nawet tam, gdzie go nie
było. Może teraz zmieniła zdanie?
Znowu ta sama ulica. Znowu ten sam zachód słońca. Wszystko
nagle stało się takie zwykłe. Nawet dźwięki uderzające mnie z każdej
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strony wydają się takie same, a przecież to niemożliwe. Tylu różnych ludzi. Każdy z nich zagubiony i zagoniony. Każdy ma swoją
historię i tajemnicę. Każdy kogoś kocha. Każdy ma kogoś, komu ufa,
dzięki komu dostrzega jeszcze więcej barw swojego życia, każdy ma
przyjaciela.
Skręt w lewo, kilka przecznic, kamienice, schody, drzwi… Ona.
Widzę Ją, a Ona widzi mnie. Stoi pod złymi drzwiami. Stoi pod moimi drzwiami. Nie mam pojęcia, co ze sobą zrobić, jak zareagować.
To nie należy do mojej rutyny. Jest inne, nowe a zarazem przecież
stare.
- Przepraszam – mówi delikatnie, lekko przestraszona, oczekuje
mojej odpowiedzi, a ja nie umiem wypowiedzieć żadnego słowa.
- Przepraszam – to nasz pierwszy dialog od tak dawna.
Widzę na Jej twarzy uśmiech i automatycznie podchodzę bliżej.
Przytulam Ją.
Trzask. Tym razem jeden. Otwierają się jedne drzwi, nie ma już
odrębnych rzeczywistości, różnych światów, żadnego udawania. Widzimy siebie nawzajem.
Kolejny poranek. Nowy dzień. Tym razem nie piję kawy, jem
śniadanie, ubieram inne buty. Słyszę pukanie do drzwi.
Kiedy teraz o tym myślę, mogę stwierdzić, że nigdy nie było przeszłości i nigdy nie będzie przyszłości. Nie ma podziałów. Jest tylko
teraźniejszość. Teraźniejszość to relacja, przyjaźń. Przyjaźń jest najpiękniejszą wartością. Im więcej przeszła, tym większa i silniejsza się
staje. Nawet najgroźniejsza burza nie jest w stanie wyrwać długich,
mocnych korzeni. Orla jest nasza natura...Razem polecimy na spotkanie ŻYCIA.
Katarzyna Witek
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Odnowiciel

Po stu dwudziestu trzech latach okresu rozbiorów państwo Polskie powróciło na mapy świata. Dzień 11 listopada 1918 r. przyjęty
przez świat jako dzień zakończenia I wojny światowej jest również
polskim świętem narodowym upamiętniającym odzyskanie niepodległości. Wydarzenie to było możliwe za sprawą wielkich, polskich
mężów stanu. Jednym z nich był Ignacy Jan Paderewski, nazywany
Ojcem niepodległości Polski.
Był on politykiem oraz człowiekiem sztuki. Paderewski urodził
się 1860 r. w Kuryłówce. Już jako małe dziecko przejawiał uzdolnienia muzyczne. Uczył się w Warszawskim Instytucie Muzycznym
noszącym w późniejszym czasie nazwę Konserwatorium Warszawskie. Był bardzo zdolnym uczniem, szkołę skończył z wyróżnieniem.
Pomimo to ćwiczył po kilkanaście godzin dziennie. W 1881 r. wyjechał dalej kształcić się do Berlina. W czasie zagranicznych podróży
spotkał słynna polską aktorkę Helenę Modrzejewską, która emigrowała z kraju. Kobieta zachwycona talentem Paderewskiego chciała
podarować mu dużą sumę pieniędzy.
- Drogi Ignacy, twój talent zasługuje na rozwój. Przyjmij, proszę
te pieniądze i przeznacz je na dalsze kształcenie.
- Heleno, mój honor nie pozwala mi tego uczynić. Jestem zmuszony odmówić.
- Skoro tak, przyjmij moją pomoc w organizacji koncertów, które
pomogą ci zgromadzić odpowiednią ilości funduszy.
Od tego momentu rozpoczęła się przyjaźń artystów. Paderewski podjął decyzje o zostaniu pianistą. Za zarobione pieniądze kontynuował naukę w Wiedniu. Był nauczycielem gry na fortepianie
w Strasburgu, a w 1888 r. odbył się jego pierwszy koncert w Paryżu.
Później przebywał w Londynie, gdzie zachwycił swoją osobą królową Wiktorię. Największy sukces przyniosło mu tournée po Stanach
Zjednoczonych. Niewiele kobiet potrafiło oprzeć się jego urokowi.
Niektóre przychodziły na koncert z nożyczkami, aby obciąć pukiel
włosów pianiście. Paderewski był mężczyzną, który miał talent, oso105

bowość i fascynujący wygląd zewnętrzny. Wysoki, szczupły, z bujna,
rudą czupryną, bladą cerą i przenikliwym spojrzeniem. Ubierał się
w jedwabne koszule, kamizeli, fraki i buty na zamówienie. Lubił
futrzane płaszcze, kapelusze, drogie zegarki i spinki do mankietów.
Oprócz zajmowania się muzyką, Paderewski prowadził działalność
dyplomatyczną na rzecz Polski i Polaków. Podczas swoich koncertów
zbierał fundusze na pomoc ofiarom wojny w Polsce. Przed każdym
występem przemawiał na temat niepodległości Polski. Zbliżył się do
prezydenta USA Wilsona, co spowodowało, że sprawa niepodległości Polski znalazła się w słynnych „czternastu punktach Wilsona”. Po
powrocie do kraju Józefa Piłsudskiego Paderewski również powrócił
do Polski. Nie wiadomo skąd nad kompozytorem zatrzepotały orle
skrzydła.
- Czuję powiew wolności!- rzekł mistrz.
Podróżował do Warszawy przez Gdańsk i Toruń, które były jeszcze w rękach niemieckich. Jego pobyt w Wielkopolsce zakończył się
manifestacją patriotyczną i stał się impulsem do wybuchu powstania
wielkopolskiego. Pianista reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu zakończonej podpisaniem traktatu wersalskiego.
Traktat ten przywracał Polsce znaczną część ziem odebraną przez
Prusy w rozbiorach. W 1922 r. Paderewski ponownie wyjechał do
Stanów. Bardzo dużo koncertował. Koncert w Madison Square Garden zgromadził rekordową liczbę szesnastu tysięcy widzów. Większość zarobionych pieniędzy pianista przeznaczał na cele charytatywne. W tym czasie otrzymał wiele tytułów i oznaczeń np. Tytuł
Lordowski od księcia brytyjskiego Jerzego V. Po wybuchu II wojny
światowej wszedł w skład władz Polski na uchodźstwie. Paderewski
zmarł w 1941 r. na Manhattanie.
Następnego dnia premier Rządu RP na uchodźstwie i Naczelny
Wódz gen. Władysław Sikorski napisał:
„Naród Polski okryty głęboką żałobą po śmierci Ignacego Jana
Paderewskiego traci z Jego odejściem od nas na zawsze jednego
z największych swych duchów przewodnich. Cześć Jego pamięci!”.

Kasper Krupiński
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