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Czym jest dla
mnie muzyka

Muzyka…czym ona jest? Jest obecna
codziennie, co chwilę - czasem
słuchana przypadkiem, czasem
„z premedytacją”… właśnie ten utwór
i ten wokalista…Muzyka… Dlaczego
nie wiem…choć w głębi serca czuję,
czym ona jest… Siadam wygodnie
w fotelu i …razem z Michałem Bajorem
nucę:
„ W pustych drzwiach
Staje Bach
Strząsa szr on
Daje ton
Gra nam pieśń na sopelkach lodu
Pragnąłbym
Znaleźć rym
Śpiewać z nim
Słońca hymn
Sławić cud porannego chłodu”
i… jakoś mi radośniej na duszy…
Prezentujemy Państwu niepowtarzalny
zbiór utworów nadesłanych w ramach
konkursu literackiego „Czym jest dla
mnie muzyka?”
na I Przegląd
Twór czości Artystycznej Osób
Niepełnosprawnych „Zlot Talentów”.
Autorzy tekstów, wrażliwi,
niespok ojni…pełni temperamentu
twórcy zadali sobie wiele trudu aby
opisać to, co ulotne i niezwykle
osobiste…
Opisali…z kapitalnym skutkiem…

Michał Szymanowicz
Muzyka jest dla mnie
czymś bez czego nie
można żyć. Każdy ma
swój ulubiony r odzaj
muzyki. Ja najbardziej lubię słuchać muzyki pop. Ten r odzaj muzyki dodaje
mi chęci, siły i energii, potrzebnej w
czasie codziennej pracy. Często zdarza mi się, że pracuję w rytm właśnie
tej muzyki, która jest dla mnie motorem do wykonywania wszystkich
czynności, które do mnie należą. Od
kiedy byłem nastolatkiem muzyka była
moją pasją. Najbardziej zafascynowały mnie utwory wykonywane m.in
przez Michaela Jacksona, Roxette, a
także wiele innych hitów lat dziewięćdziesiątych. Starałem się mieć jak najwięcej kaset (bo wtedy jeszcze nie było płyt CD) z utworami zespołów i wokalistów ostatniego dziesięciolecia XX
w. Natomiast wszystkie ściany mojego
pokoju były oblepione plakatami
przedstawiającymi moich muzycznych
idoli, którzy byli gwiazdami i gwiazdorami w tej wspaniałej epoce muzycznej.
Chociaż obecnie na listy muzycznych
przebojów trafiły nowe r odzaje muzyki, którymi są m.in. techno, rap, hiphop, trance, dance., to mimo wszystko
w odbiornikach radiowych bardzo
często można usłyszeć wiele przebojów lat 90-tych, które bardzo szybko,
z przyjemnością wpadają w ucho. Pa-
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sjonuje mnie również r odzaj muzyki
tanecznej i dyskotekowej, przy której
potrafię dobrze tańczyć i świetnie się
bawić. Tym, którzy potrzebują ,,powera’’ w pracy oferuję muzykę
pop. Natomiast osoby, które mają
chęć się dobrze zabawić, polecam muzykę taneczną i dyskotekową. Chociaż zaznaczam, że przy muzyce pop
również można się na prawdę świetnie
bawić. Lubię także czasami posłuchać
sobie muzyki klasycznej, która działa
na mnie bardzo pozytywnie. Podczas
słuchania utworów Mozzarta, Bacha,
Czajkowskiego, Chopina, potrafię się
całkowicie wyciszyć i zrelaksować.
Podczas słuchania tej spokojnej muzyki udaje mi się także zapomnieć o
wszystkich pr oblemach, z którymi borykam się na co dzień. Ten r odzaj muzyki w szczególny sposób działa na
mnie kojąco i uspokajająco. Wszystkim ludziom, którzy borykają się z jakimikolwiek pr oblemami lub wracają
zmęczeni i r ozdrażnieni po pracy do
domu, polecam tą właśnie łagodzącą
obyczaje muzykę.

autor: Katarzyna Błoniewska

2

autor: Anita Krzymieniewska

Michał Szymanowicz
Moja muzyka
Bardzo często słucham muzyki, od r ozrywkowej, aż po
klasyki Są to muzyki
różne r odzaje, z którymi odpłynąłbym na Hawaje. Moja
muzyka spełnia marzenia, Których
nikt nie odważy się zmieniać.
Lubię słuchać muzyki,
Którą nie są jakieś tam krzyki.
Moja muzyka cechuje się:
Fajnym tekstem, melodią
i super stylem, wiem że mam rację i
się nie mylę. Słucham też muzyki,
czasami gdy jestem z kolegami.
Ona potrafi wpaść do każdego ucha
i wtedy można jej całymi dniami
słuchać.
Bo ta muzyka, która
ma różne tematy,
Tworzy moje super klimaty.
Takie są właśnie moje melodie,
Które czasami nawet tworzą
Par odię.
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autor: Matylda Grząślewicz
Krystyna Banaszak

Michał Szymanowicz
Na pewno czymś bardzo ważnym. Pomogła
mi, kiedy było źle.. i dalej
pomaga. Daje mi coś,
czego inni nie mogą mi
dać. Muzyka jest mną.. a ja
jestem muzyką. Tak jest mi to najłatwiej wytłumaczyć. To właśnie
przez nią mogę wyrazić to, co czuję.
Przez nią mogę wyładować
wszystkie emocje. To właśnie przy
niej mogę płakać, cieszyć się... i
to właśnie ona najbardziej mnie r ozumie. To przez nią mogę się
uwolnić od pr oblemów, z którymi borykam się na co dzień, wejść do
mojego świata pełnego marzeń, bez
jakichkolwiek tr osk i zmartwień. To
ona daje mi siłę. Nie umiem jej nie słuchać. Gdy tylko mam taką
możliwość od razu muszę słuchać jej
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tak długo jak sytuacja i czas mi
na to pozwalają. Ale gdybym mógł,
słuchałbym jej przez cały czas.
Lecz w życiu zdarzają się takie sytuacje gdzie trzeba pracować lub
skupić się czy pomyśleć w ciszy.
Najbardziej lubię słuchać
dźwięków gitary elektrycznej i perkusji, a także tekstów piosenek,
które są przy tych instrumentach śpiewane. Bardzo często zdarza mi się
że w różny sposób staram się odtwarzać dźwięki moich ulubionych
instrumentów oraz nucić piosenki, które mi się spodobały Parę osób
powiedziało mi, że jestem od niej uzależniony. Zgadzam się z tym,
szczególnie dlatego że to chyba r odzinne, gdyż także moi przodkowi
posiadali wielki szacunek i zamiłowanie do muzyki. Nawet dla mojego ojca,
który ukończył szkołę muzyczną i
obecnie śpiewa w chórze oraz
potrafi grać na instrumentach klawiszowych, również muzyka jest bardzo
ważna. Dlatego uważam że nie ma
sensu się zastanawiać dlaczego muzyka
mnie tak bardzo fascynuje. Słucham
jej prawie cały czas , zasypiam przy
niej i budzę się przy niej. Nie wiem jak
mógłbym inaczej to
wytłumaczyć. Po pr ostu.. kocham ją.
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autor: Magdalena Zgoła

Patryk Partyka
Muzyka dla mnie
jest życiem całym.
Wszystkim!
Całym światem.
Techno i disco polo leci
non stop.
W szkole, w domu.
Wszędzie!
I tak zawsze będzie.
Jest dla mnie wszystkim.
Bez niej nic bym nie r obił,
W ogóle nic by nie było.
Wszystko by się zmyło.
Cały świat by padł!
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Szymon Nowak
Moja kochana muzyko bądź ze mną
- zawsze!
I nie opuszczaj mnie.
Jak jestem wesoły,
i jak się złoszczę.
Jak jestem w domu i na obozie.
I jak pada deszcz na dworze.
Kiedyś jak się Magda ze mną pokłóciła to mi muzyka pomogła Ktoś mi ją
nagrał i ją miałem i w MP4 była.
Naprawdę!
Bo jej długo słuchałem
i o Magdzie tr ochę zapomniałem.
Albo jak coś tam zgubiłem i się tr ochę
wkurzyłem to potem też słuchałem muzyki. I mi pomogła się uspokoić.
No tak, że muzyka dobra jest i fajna
jest. Na nerwy!!

autor: Magdalena Zgoła
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Marcin Kałuża
Muzyka jest piękna i
wesoła. Elektr oniczna!
W domu mam pełno
muzyki. I lubię jak gra.
Mam ją w komputerze
I na płytach.
Słucham codziennie-czasem tata i ja.
Bo bardzo lubię jak gra
No i to już wszystko.

autor: Katarzyna Błoniewska
Hanna Siąkowska

Anna Dudziak
Nie wyobrażam sobie
życia bez muzyki i
urządzeń jej przekazu.
Słucham jej od zawsze,
od piątego r oku mojego
życia, została na trwałe
wpisana w moją pamięć i uczucia.
Przy zagranicznych piosenkach dobrze mi się spało, przy polskich tańczyło i ogólnie lubię każdy r odzaj
muzyki: od klasycznej poprzez niemieckie i polskie biesiadne piosenki,
pop do ostrego r ocka kojarzącego
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się z bohaterką mojej ulubionej aktorki
i idolki. W przedszkolu tańczyłam z
balonem do piosenki „Takie tango” Budki Suflera z moją przyjaciółką Nadią.
W przedszkolu pierwszy raz
usłyszałam piosenkę „Fr ozen” Madonny. Pamiętam, że spodobała mi się ta
piosenka jeżdżąc samochodem do i z
mojej ukochanej szkoły. Nauczyłam
się słuchać radia RMFfm i spodobały
mi się piosenki puszczane w tej stacji.
Mając czternaście lat dostałam bzika
na punkcie nauczycielki ze szkoły i
każda piosenka zaczęła mi się z nią
kojarzyć. A najbardziej piosenka T
„ yle
słońca w całym Mieście”, bo do tej piosenki razem tańczyłyśmy.
Muzyka wyzwala moje emocje.
Te dobre i te gorsze. Lubię latynoską
muzykę i piosenki hiszpańskie, ich gorące rytmy kojarzą mi się z zabawą i
radością, oraz pogodą ducha, np.
„Bailamos” Enrique Iglesiasa.
W 2007 Mama sprezentowała
mi wieże na płyty i Kasety zaczęłam
słuchać wszystkich płyt po kolei i trafiłam na piosenki Enrique Iglesiasa z
gazety były tam takie piosenki jak
„Bailamos”, „Rytm Divine”.
Polskie piosenki są dla mnie za smutne. Najbardziej smutne są teksty Patrycji Markowskiej, bo ma takie „smęty”
jak „Deszcz” albo „Świat się pomylił”
czy „Kilka pr ostych prawd”. Słuchając tych piosenek z moją ukochaną
przyjaciółką Asią w jej pokoju płakaliśmy, bo przypominały nam się czasy
gdy chodziłyśmy z Asią do szkoły
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„Zawsze Razem”. A my tak bardzo
tęskniłyśmy do tej szkoły i stąd brał
się nasz smutek i żal. Jeśli ktoś przeżył w swoim życiu coś jak poważna
operacja na nogi lub odejście z ukochanych miejsc, lepiej nie słuchajcie
takich smutnych melodii, bo wywołują
złe wspomnienia, silny smutek i płacz.
To nie jest dobre dla ludzi wrażliwych
ja i Asia nie polecamy wam tego chyba że ktoś jest fanem Patrycji Markowskiej i bardzo lubi jej piosenki.
Muzyka pozawala mi wracać myślami do mojej ukochanej szkoły „Zawsze
Razem”, w której przeżyłam wiele
wspaniałych chwil. Najwięcej radości
sprawiają mi piosenki latynoamerykańskie. Czuję, że mogłabym góry poznosić albo tańczyć na ulicy kręcąc
mocno swoimi biodrami tak więc każdemu muzyka daje możliwość wyzwolenia jego emocji tak jak uwalnia je z
mojego ciała i duszy.

autor: Justyna Kochaj-Szczecińska
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Michał Ogoniak
Nazywam się Michał
Ogoniak i mam 25 lat.
Zmagam się z czter okończynowym
spastycznym porażeniem
mózgowym. Na początku pozwolę sobie stwierdzić, że z
muzyką jestem za pan brat. Moja
przygoda z muzyką trwa już 15 lat.
Spotkałem wtedy po raz pierwszy (i
nie ostatni) Panią Halinkę Benedyk.
Ona jako pierwsza powiedziała, że
mam talent, muszę tylko nad nim popracować - nie wiedziałem, że chodzi
o muzykę. Od tamtej pory śpiewałem
w zespole, który działa w naszym stowarzyszeniu. Po jedenastu latach, w
2009 r oku nastąpił przełomowy moment dla mojego śpiewania. Jedna z
moich przyjaciółek usiadła przy mnie,
aby nastr oić gitarę. Chcąc sprawdzić
nastr ojenie instrumentu zagrała utwór
„Polskie kwiaty”. Wyczułem pierwszy
akord i nucąc po cichu ten przebój
zdradziłem sam siebie, że potrafię,
chcę i umiem śpiewać. Potrzebna jest
mi tylko motywacja. Od tej pory
wiem, że mogę śpiewać również solo.
Pomimo moich pr oblemów z oddechem, kontr oluję go kiedy śpiewam.
Mogę więc powiedzieć, że muzyka
leczy. Mój pierwszy solowy występ
miał miejsce 26 maja 2009 r oku. Kiedy mam śpiewać solo na przeglądzie
muzycznym, wybieram utwory zgodne
z moim rejestrem głosowym. Najczę-
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ściej są to ballady. Muzyką wyrażam
swoje emocje. Muzyka jest i dalej będzie dla mnie wszystkim.

Mirosława Penczyńska
Mam na imię Mirka i jestem osobą słabowidzącą. Muzyka nie jest dla
mnie tylko światem otaczających nas na co
dzień dźwięków, ale
także pięknem każdego utworu.
Muzyka to inny pełen tajemnic świat,
który przynosi radość i pobudza wyobraźnię. Muzyka to spotkanie z kulturą.
To koncerty odczuwane całym ciałem,
dające radość i uśmiech.
Muzyka to dar Boży , który warto na
co dzień wykorzystywać, by być lepszym człowiekiem. Muzyka poszerza
moją wiedzę. Uczy tego co dobre.
Muzyka oddaje nam sobą to czego nie
można zobaczyć. Muzyka to folklor
ojczystej ziemi i szum morskich fal.
Muzyka to rzecz jaką można znaleźć
na płytach, aby zachować ją dla siebie
i dla innych. Muzyka to najważniejsza
rzecz jaką mamy na co dzień i od
święta. Muzyka to coś, czego nie da
się zapomnieć. Bez muzyki świat byłby
smutny i ponury.
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autor: Justyna Kochaj-Szczecińska

Piotr Iwański
Na początku była kobieta Znalazłem ją za
szafką
Pięknie dla mnie gra
I pomaga
mi się uczyć
Nazwałem ją żoną
Muzyka pozwala mi zapomnieć
Choć na chwilę o chor obie
Daje mi to większy kontakt
z publicznością
Jestem w Tobie bardzo ale
to bardzo zakochany
Bez Ciebie nie da się
Jak jesteś pusta nie da się pracować
Trzeba coś na Ciebie nagrać
Ukochana MP3-ko.
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Krzysztof Sadek
Mam najlepsze
radio w mieście
Wierzcie lub
nie wierzcie
Nie siądę za
to w ar eszcie
Że coś r obić mogę wreszcie
W moim kraju w Napachaniu
Najlepsza jest „Moja lista”
Bardzo ona osobista
Nikt mi kitów nie nawciska
Że to nie jest moja lista
Jest jeszcze „Na maxa wixa”
Nieźle w niej się tam pociska
W moim super Radio Czad
„Energy party” też jest
Są w tym radio tłuste bity
A czasem weselne hity
W moim radio prócz muzyki
Występują inne triki
Naturalne ptaków kwiki
I zwierząt moich wybryki
Radio to jest r ozrywkowe
Tr ochę spr ośne, tr ochę zdr owe
Moje radio działa w domu
W mym podziemiu po kryjomu
Dyrektorem jestem sam
Taką fuchę właśnie mam
Póki co dla siebie gram
Krytyki żadnej nie mam
W eterze chciałbym zagrać
I gąski zatrudniać
Posłuchajcie choć raz wszyscy
Bo to odlot oczywisty
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autor: Małgorzata Grzegorowska

Karina Kominek
Jak to czym jest dla
mnie muzyka? Jest dla
mnie wszystkim, jest
dla mnie forma relaksu
po bardzo trudnym
dniu. Och jejku jaka to
jest dla mnie wspaniała forma relaksu,
ach jakie to jest wspaniałe uczucie.
Muzyka jest dla mnie przede wszystkim pełną formą relaksacji. Przy muzyce następuje moje pełne odprężenie,
pełen relaks. Jejku, jakie to jest wspaniałe uczucie móc się położyć na tapczanie, puścić sobie jakiś ulubiony kawałek, np. „I Just can’t stop loving you”
Michaela Jacksona, albo coś z muzyki poważnej, jak „ Cztery pory r oku ”
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V ivaldiego i móc się tak zupełnie, tak
w pełni się zrelaksować i zostawić
wszystkie zmartwienia gdzieś z boku,
gdzieś poza sobą….

autor: Irena Georgiew

Hubert Piechowiak,
Piotr Banaszak
Muzyka to miłość, co
ogrzewa każdego dnia
To źródło wyciszenia i
spok oju,
mnożonych
przez dwa Towarzysz
podróży
samochodowych, który umila czas.
Muzyka jest w każdym z Nas
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Wspiera w smutne dni,
w radości uczestniczy
Któż masy tych zalet
dzisiaj się doliczy
Ulubieńców wśród
wokalistów wielu mamy
Czerwone Korale, Lemon,
klasycznie się umuzyczniamy
Muzyka to przyszłość, życie
i pasja - z Nią dobrze się czuję
Z Nią sprzątam myję i gotuję
oraz tańcząc odlatuję
Nie mogę jej dotknąć,
ani zobaczyć, lecz czuję
Moje serce widzi a ciało podryguje

autor: Magdalena Zgoła
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Piotr Banaszak
Muzykę lubię,
jak śpiewają
ładnie, grają ładnie.
Jak ładnie występują
na scenie.
Muzyka mi się
podoba ładnie.
Wesoły jestem i radosny przy muzyce
i mi się ładnie podoba.

autor: Wiesław Piotrowski

Halina Tokarska
Muzyka to wschód
i zachód słońca
Muzyka to bycie
blisko siebie
Muzyka to coś wspaniałego i cudownego
Muzyka to cudowna bajka
To doznanie czegoś niezwykłego
Muzyka to spokój duszy
Muzyka to poszukiwanie nowych do-
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znań
Muzyka to podróż świata fantazji
Muzyka to poznanie nowych dźwięków

autor: Henryka Bartosiak
Irena Georgiew

Irena Georgiew
Muzyka jest dla mnie
wszystkim co
niedotykalne
to dźwięki przepełnione miłością prawdą i
zachłannością
Muzyka jest pomocną dłonią
Kocham każdy ciepły dźwięk
płynący z natury
Muzyka to też magnetofon
To kasety czy płyty zawierające
magiczne brzmienia
Muzyka uczy mnie żyć bo
życie to magiczna symfonia
Muzyko bądź z nami wszędzie
i zawsze ozdabiaj nas każdego dnia
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Lidia Krystkowiak
Przy muzyce czuję
się jak tancerz
Muzyka unosi
mnie w przestworza
Jest delikatna
i pełna r ozkoszy
Wpr owadza mnie w stan
spokoju i r ozkoszy
Rozpala duszę jak płonący ogień
Jest lekarstwem na smutek
Muzyka jest jak wiatr
Nie wiadomo co ze sobą przyniesie
Radość smutek a może wzruszenie
Muzyka jest jak kostka czekolady
Sama słodycz dla zmysłów
Muzyka czasami bywa jak detonator
przynoszący wybuch emocji

Hanna Siąkowska
Muzyka dla mnie
jest śpiewem ptaków
Wiatrem hulającym
na polu
Muzyka jest głosem
naszej duszy
A czasami r ozmową o ważnych rzeczach A czasami milczenie
w obliczu prawdy
Muzyka jest czasem rytmem
codzienności
Głosem natury w spadających
kr oplach strumyków
To co nas otacza jest muzyką
Trzeba tylko umieć słuchać
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