GAZETKA PSM I ST. IM. F. CHOPINA W KŁODZKU
WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2021 * NR 21
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kłodzku
nosi imię Fryderyka Chopina, wybitnego polskiego kompozytora.
W związku z 18 edycją Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. Fryderyka Chopina, która odbyła się w dniach: 2-23 października
w Warszawie zapraszamy na specjalne wydanie Pięciolinii w całości
poświęcone temu wydarzeniu!
…ROZUMIEĆ DUCHA I LITERĘ MUZYKI CHOPINA…
„Chodzi o to, żeby muzykę Chopina,
która jest niezwykle trudna i
głęboka, prezentować nie tylko w
sposób wirtuozowski, ale też oddając
sprawiedliwość jej prawdzie i jej
swoistemu
pięknu.
Trzeba
powiedzieć, że ten konkurs stanowi
niezwykle trudne wyzwanie, żeby
osiągnąć sukces, nie wystarczy być
znakomitym pianistą. Trzeba też być
świetnym szopenistą, tzn. rozumieć
ducha i literę muzyki Chopina, a
także trzeba nawiązywać w grze do
stylu gry Fryderyka Chopina. Gra
Chopina była arcydziełem i dopiero
poprzez tę grę może ujawnić się
prawda chopinowskich kompozycji”.
prof. Marek Dyżewski
Rys. Nadia Steblewska, b. uczennica PSM I st. w Kłodzku

Pięciolinia

XVIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY
IM. FRYDERYKA CHOPINA
Termin: 2 – 23 października 2021
Miejsce: Warszawa
Znaczenie: Jeden z najstarszych i prestiżowych konkursów

muzycznych na świecie w klasie fortepianu, odbywający się
co 5 lat w Warszawie
HISTORIA
Inicjatorem konkursu był polski pianista - profesor Jerzy Żurawlew. Pierwszy Konkurs
Chopinowski odbył się w dniach 23-30 stycznia 1927 r. w udostępnionej na ten cel sali
Filharmonii Warszawskiej. Wzięło w nim wówczas udział 26 pianistów reprezentujących
osiem państw. Jury pod przewodnictwem Witolda Maliszewskiego, składało się wyłącznie z
przedstawicieli polskiego środowiska muzycznego. Tutaj też, co pięć lat - zgodnie z
założeniami organizatorów - odbywały się następne: w 1932 i 1937 roku. II wojna światowa
uniemożliwiła zorganizowanie konkursu w 1942 r. Pierwszy powojenny a IV z kolei
Międzynarodowy Konkurs Chopinowski przeprowadzono w 1949 r. w ocalałej sali budynku
"Roma" przy ul. Nowogrodzkiej, tymczasowej siedzibie Filharmonii i Opery Warszawskiej.
Konkurs ten stał się punktem kulminacyjnym obchodów Roku Chopinowskiego -100
rocznicy śmierci wielkiego kompozytora. Następny Konkurs odbył się sześć lat później - w
1955 roku. To roczne opóźnienie w dochowaniu tradycji pięcioletnich edycji, spowodowane
było odbudową Filharmonii Warszawskiej. Od 1955 r. Międzynarodowe Konkursy
Pianistyczne im. Fryderyka Chopina odbywają się w Filharmonii Narodowej, bez zakłóceń
co pięć lat. Konkursy przedwojenne oraz z lat 1955, 1960, 1965 odbywały się zimą, blisko
daty przyjmowanej za rocznicę urodzin Fryderyka Chopina. Jednak termin zmieniono i
przeniesiono na październik – miesiąc, w którym przypada rocznica śmierci kompozytora.
Na tegoroczną 18 edycję konkursu musieliśmy czekać szczególnie długo – z powodu
pandemii nie mogła się ona odbyć w 2020 roku. Konkurs wrócił więc do Warszawy po
sześciu latach!

ORGANIZATORZY
Organizację trzech pierwszych konkursów przedwojennych powierzono Warszawskiemu
Towarzystwu Muzycznemu, przy którym mieściła się Wyższa Szkoła Muzyczna im.
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Fryderyka Chopina. Edycje – czwarta i piąta odbywały się w ramach obchodów Roku
Chopinowskiego w latach 1949 i 1955, przeprowadzonych przez Komitety Wykonawcze,
powołane przez Ministra Kultury i Sztuki. W latach 1960 - 2005 organizatorem konkursu
było Towarzystwo im Fryderyka Chopina. Kolejne edycje realizowane są przez Narodowy
Instytut Fryderyka Chopina, który działa w obecnej formie.

UCZESTNICY
W tegorocznej edycji konkursu w pierwszym etapie wzięło udział 87 pianistów z 18
różnych krajów. W tym 17 uczestników startowało w konkursie po raz kolejny. Ponadto, 9
uczestników dołączyło do konkursu z pominięciem eliminacji - zdobyli oni tytuł laureatów
prestiżowych konkursów pianistycznych.

JURY
Przez cały czas trwania konkursu występy uczestników oceniało międzynarodowe jury, w
którym zasiadło 17 wybitnych przedstawicieli światowej pianistyki: Dmitri Alexeev,
Sa Chen, Dang Thai Son, Akiko Ebi, Philippe Giusiano, Nelson Goerner, Adam
Harasiewicz, Krzysztof Jabłoński, Kevin Kenner, Arthur Moreira-Lima, Janusz
Olejniczak, Piotr Paleczny, Ewa Pobłocka, Katarzyna Popowa-Zydroń, John Rink,
Wojciech Świtała i Dina Yoffe.

Jury XVIII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego oraz Artur Szklener (dyrektor NIFC)
i Stanisław Leszczyński (wicedyrektor NIFC)Foto: Wojciech Grzędziński / NIFC
Źródło: https://www.polskieradio.pl/8/404/Artykul/2830843,Konkurs-ChopinowskiTrzech-pianistow-mialo-identyczna-punktacje
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PRZEBIEG
I etap
3 października 2021 rozpoczął się I etap konkursu. Pianiści występowali w kolejności
ustalonej na podstawie losowania liter alfabetu. Jako pierwsza w I etapie wystąpiła
Chinka Mao Xuanyi. Uczestnicy przez pięć kolejnych dni występowali kolejno w dwóch
sesjach: porannej (rozpoczynającej się o godzinie 10:00) i wieczornej (rozpoczynającej się o
godzinie 17:00). Każdy z pianistów wykonał cztery utwory w czasie ok. 20–25 minut.
7 października 2021 około godz. 21:30 Chińczyk Wang Chao zakończył przesłuchania I
etapu.
W I etapie pianiści najchętniej wybierali Etiudę gis-moll op. 25 nr 6 i Balladę f-moll op.
52, bowiem zagrało je 18 pianistów oraz Etiudę C-dur op. 10 nr 1 i Nokturn H-dur op. 62 nr
1 (17 pianistów). Nikt natomiast nie zdecydował się w tym etapie na wybór Nokturnu G-dur
op. 37 nr 2.
Decyzją Jury XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina
pod przewodnictwem Katarzyny Popowej-Zydroń do II etapu zakwalifikowało się 45
uczestników reprezentujących 14 krajów, m.in. 9 z Polski, 8 z Japonii, 7 z Chin, 5 z
Włoch.

II etap
9 października, po dniu przerwy 44 pianistów (Polak Marcin Wieczorek z przyczyn
zdrowotnych zrezygnował z występu) przystąpiło do przesłuchań II etapu konkursu. Zgodnie
z wynikami losowania obowiązującego również i w II etapie pierwszym pianistą, który
pojawił się na scenie był Rosjanin Arsenij Mun. Pianiści w dwóch sesjach: porannej
(10:00) i wieczornej (17:00) występowali przez cztery dni, wykonując utwory w czasie ok.
30–40 minut, w tym obowiązkowo jeden z walców i jeden z polonezów. 12 października
około godziny 20:15 występem Kanadyjczyka Bruce’a Liu zakończył się etap II.
W tym etapie pianiści najchętniej wybierali Andante spianato i Poloneza Es-dur op. 22,
bowiem zagrało je 18 pianistów, Walca F-dur op. 34 nr 3 (16 pianistów)oraz Barkarolę Fisdur op. 60 i Poloneza As-dur op. 53 (15 pianistów), a Scherzo E-dur op. 54 zagrał tylko
jeden pianista (Koreańczyk Choi Hyoun-lok) jak również Polonezy z op. 26 (Włoch
Federico Gad Crema). Z utworów dodatkowych uzupełniających program repertuarowy tego
etapu pianiści najchętniej wybierali Rondo à la mazur F-dur op. 5 (5 pianistów) oraz Walca
a-moll op. 34 nr 2 i Nokturn c-moll op. 48 nr 1 (3 pianistów). Zróżnicowana była liczba
utworów wykonywanych w tym etapie przez pianistów od minimum 3 (Alberto Ferro
(Włochy) i Hsieh Wei-ting (Chińskie Tajpej)) do maksimum 8 (Rosjanin Nikołaj
Choziainow).
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Do III etapu jury konkursu dopuściło 23 pianistów (w tym 6 Polaków). Listę ogłosił
dyrektor konkursu około godz. 21:50 w dniu zakończenia II etapu.

III etap
14 października 23 pianistów przystąpiło do konkursowych przesłuchań ostatniego etapu
przed finałem. Z uwagi na wyeliminowanie pianistów na literę „M”, III etap rozpoczął
pianista polski Szymon Nehring. Pianiści w dwóch sesjach (porannej i wieczornej)
występowali kolejno przez trzy dni w czasie około 50–60 minut, wykonując m.in. wybrany
cykl mazurków.16 października około godz. 20:20 przesłuchania III etapu zakończył tak
samo jak w etapie poprzednim Kanadyjczyk Bruce Liu.
W III etapie pianiści najchętniej wybierali Sonatę h-moll op. 58, bowiem zagrało ją 12
pianistów, Sonatę b-moll op. 35 (8 pianistów) oraz Mazurki op. 24 i Mazurki op. 56 (5
pianistów)[47], a Mazurki op. 41 zagrała tylko jedna pianistka (Włoszka Leonora Armellini)
oraz Mazurki op. 50 (Hiszpan Martín García García). Z utworów dodatkowych
uzupełniających program repertuarowy tego etapu pianiści najchętniej wybierali Fantazję fmoll op. 49 i Poloneza-Fantazję As-dur op. 61 (3 pianistów).
Zróżnicowana była liczba utworów wykonywanych w tym etapie przez pianistów od
minimum 5 do maksimum 28 (Polak Piotr Alexewicz i Japonka Aimi Kobayashi).

Finał

Decyzją jury ogłoszoną 16 października ok. godz. 23:00 do finału zakwalifikowano 12
pianistów (w tym 2 Polaków). W finale dziewięciu pianistów zdecydowało się na
wykonanie Koncertu fortepianowego e-moll op. 11, a troje Koncertu fortepianowego f-moll
op. 21.
Przesłuchania finałowe z orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja
Boreyki, trwające trzy dni rozpoczął 18 października Polak Kamil Pacholec. Drugi z
Polaków w finale Jakub Kuszlik wystąpił 20 października, a Kanadyjczyk Bruce Liu
zakończył przesłuchania konkursowe. Po obradach, dyskusji i głosowaniach jury, w nocy
21 października, około godz. 2:05 ogłoszono końcowe wyniki konkursu.

ZWYCIĘZCY
Laureatem XVIII Konkursu Chopinowskiego został:
Bruce (Xiaoyu) Liu (Kanada)
Drugie miejsce zajęli ex aequo: Alexander Gadjiev (Włochy/Słowenia)
Kyohei Sorita (Japonia)
Trzecie miejsce: Martin Garcia Garcia (Hiszpania)
Czwarte miejsce ex aequo: Jakub Kuszlik (Polska),
Aimi Kobayashi (Japonia)
5
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Piąte miejsce: Leonora Armellini (Włochy)
Szóste miejsce: J J Jun Li Bui (Kanada)

Jury przyznało także nagrody specjalne
Jakub Kuszlik otrzymał Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków.
Martin Garcia Garcia wyróżniony został Nagrodą Filharmonii Narodowej za najlepsze
wykonanie koncertu, a Alexander Gadjiev Nagrodą Krystiana Zimermana za najlepsze
wykonanie sonaty.

Nagrody i wyróżnienia
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc zostali uhonorowani medalami wykonanymi wg
projektu prof. Hanny Jelonek. Wszyscy finaliści otrzymali stosownie do zajętego miejsca
bądź wyróżnienia odpowiednią nagrodę finansową. Przewidziano również nagrody specjalne
oraz nagrody pozaregulaminowe. Poza tym wszyscy uczestnicy II i III etapu, którzy nie
zostali finalistami otrzymali okolicznościowe dyplomy.

Koncerty laureatów
21 października 2021 o godz. 19:00 w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się gala i I
koncert laureatów, podczas której zostały wręczone pianistom medale, nagrody główne i
specjalne oraz wyróżnienia, a następnie w II części z recitalami wystąpili laureaci nagród 6 –
Silver medal icon.svg, a zakończył galę występ zwycięzcy Kanadyjczyka Bruce’a Liu,
który wykonał Koncert fortepianowy e-moll op. 11 z udziałem orkiestry Symfonicznej
Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Boreyki.
Galę zaszczycił swoją obecnością prezydent RP Andrzej Duda, wręczając m.in. złoty medal
zwycięzcy konkursu.
Kolejny II koncert laureatów odbył się 22 października w sali koncertowej Filharmonii
Narodowej, na którym zostały wręczone nagrody pozaregulaminowe.
23 października odbył się trzeci i ostatni koncert laureatów XVIII Konkursu
Chopinowskiego.
W pierwszej części Koncertu, trwającej 60 minut, wystąpiło siedmiu laureatów. Jako
pierwszy wystąpił L JJ Jun Li Bui z Kanady, zdobywca VI Nagrody, który zagrał Etiudę
E-dur op. 10 nr 3.
Włoszka Leonora Armellini, zdobywczyni V Nagrody, wykonała Walca Sostenuto Es-dur
WN 53, a także Balladę As-dur op. 47.
Laureat IV Nagrody ex aequo – polski pianista Jakub Kuszlik zagrał Mazurki op. 30 nr 1
c-moll, nr 2 h-moll nr 3 Des-dur oraz nr 4 cis-moll.
Japonka Aimi Kobayashi, zdobywczyni IV nagrody ex aequo zaprezentowała Preludia op.
28: nr 4 e-moll, nr 16 b-moll, nr 17 As-dur, nr 23 F-dur, nr 24 d-moll.
Aimi Kobayashi była również finalistką poprzedniego XVII Konkursu Chopinowskiego.
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Laureat III Nagrody oraz Nagrody Filharmonii Narodowej – Hiszpan Martin Garcia,
wykonał Impromptu Ges-dur op. 51 oraz Walca As-dur op. 34 nr 1.
Japończyk Kyohei Sorita, laureat II Nagrody ex aequo zagra Rondo a la Mazur F-dur op. 5.
Aleksander Gadjiev, reprezentujący Włochy i Słowenię, który zdobył II Nagrodę ex aequo,
wykona Poloneza fis-moll op. 44.
W drugiej części wieczoru, trwającej ok. 40 minut wystąpił Laureat I Nagrody
Bruce (Xiaoyu) Liu z Kanady. Zwycięzca Konkursu Chopinowskiego wykonał Koncert emoll op. 11: Allegro maestoso, Romance. Larghetto, Rondo. Vivace. Towarzyszyła mu
Orkiestra Filharmonii Warszawskiej pod batutą Andrzeja Boreyki.

Kim jest zwycięzca konkursu?
Bruce Liu urodził się 8 maja 1997 roku w Paryżu i ukończył Konserwatorium Muzyczne
w Montrealu w klasie Richarda Raymonda. Obecnie jego nauczycielem jest Dang Thai Sona.
Młody artysta ma już za sobą współprace z orkiestrą symfoniczną Cleveland i Montrealu
oraz Orkiestrą Filharmonii Izraelskiej. Jest laureatem licznych międzynarodowych
konkursów pianistycznych m.in. w Sendai, Montrealu, Viseu i Tel Awiwie. Odbył też dwa
turnees po Chinach z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Ukrainy i Orkiestrą Symfoniczną
Lwowskiej Filharmonii Obwodowej, występując m.in. w pekińskich National Centre for the
Performing Arts i Concert Hall oraz Oriental Arts Center w Szanghaju, a także z Orchestre
Lamoureux w Salle Gaveau

Bruce (Xiaoyu) Liu/fot. Wojciech Grzędziński/NIFC
Źródło: https://www.rdc.pl/informacje/bruce-xiaoyu-liu-laureatem-xviii-konkursuchopinowskiego-zobacz-wystep-zwyciezcy-wideo/
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Wokół Konkursu Chopinowskiego
 17 października 2021 r. w 172 rocznicę śmierci Fryderyka Chopina odbyły się
związane z tym uroczystości i nadzwyczajny koncert oratoryjny z utworem Requiem –
Wolfganga Amadeusa Mozarta w bazylice Św. Krzyża w Warszawie o godz. 21:00, w
którym wystąpili następujący artyści: Simona Šaturová (sopran), Sara Mingardo (alt),
Maximilian Schmitt (tenor), Jan Martiník (bas) oraz czeski chór Collegium Vocale 1704 i
orkiestra Collegium 1704 pod batutą Vacláva Luksa.
 W Zamku Królewskim od września można obejrzeć wystawę „Chopin. Salon
Romantyczny”, która potrwa do 14 listopada.
 Ekspozycje czasowe przygotowuje także Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie oraz
Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.
 W stolicy od 13 października można podziwiać wystawę „Chopin. Potęga znaku”.
 W Żelazowej Woli 1 października ukazała się wystawa „Siudmak / Chopin / Nokturny

Ciekawostki
 Konkurs był przekazywany i transmitowany przez telewizję, radio oraz internet
Ponadto po raz pierwszy w historii odbyła się transmisja w technologii 4K oraz technologii
rzeczywistości wirtualnej (VR). Transmisja ta była realizowana ze sceny, z perspektywy
obejmującej pianistę oraz widownię. Mieszkańcy ośmiu miast: Nowego Jorku, Londynu,
Paryża, Budapesztu, Moskwy, Jerozolimy, Seulu i Tokio mogli oglądać konkurs również w
specjalnie zaaranżowanych przestrzeniach tzw. strefach słuchacza.
 Konkursowi Chopinowskiemu towarzyszyła codzienna, dwujęzyczna (polsko-angielska)
gazeta konkursowa „Kurier Chopinowski” na wzór młodzieńczego, Chopinowskiego
„Kuriera Szafarskiego”
 Muzyka Fryderyka Chopina dotarła do różnych zakątków Warszawy. W nocy z 14 na 15
października na stacji metra Stadion Narodowy stanął fortepian i zagrała na nim uczestniczka
XVIII Konkursu Chopinowskiego Aleksandra Dąbek.

 W dzień rocznicy śmierci Fryderyka Chopina po stolicy jeździł chopinowski tramwaj z muzyką
na żywo.

 W Warszawie umieszczono też 15 multimedialnych ławeczek Chopinowskich. Po naciśnięciu
przycisku można słychać jeden z utworów Chopina, a z opisu dowiedzieć się można, dlaczego
ławka jest usytuowana przed danym obiektem i jaki był jego związek z kompozytorem.
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Wywiady
Weronika Osicka z III kl. fortepianu p. Katarzyny Mąki z wielkim zaangażowaniem
śledziła XVIII Konkurs Chopinowski i zgodziła się podzielić z nami swoimi wrażeniami
udzielając wywiadu.
Red.: Jak zaczęła się Twoja przygoda z muzyką?
Weronika: Jak byłam mała, to chodziłam często na koncerty i audycje muzyczne do szkoły
muzycznej, do której chodziła wtedy moja siostra i bardzo mi się to podobało, więc chciałam
też się nauczyć grać tak jak inne dzieci
Red.: Dlaczego wybrałaś fortepian?
Weronika: Ponieważ moja siostra też grała na fortepianie i dzięki temu możemy teraz
czasem coś razem zagrać na cztery ręce.
Red.: Czy masz jakiś swój ulubiony utwór i ulubionego kompozytora?
Weronika: Mój ulubiony utwór, który teraz gram to "Legenda o źródełku przy murach
miejskich" Ludmiły Bas. Natomiast mój ulubiony kompozytor to Fryderyk Chopin
Red.: Czy wiesz, jaki konkurs odbywa się obecnie w Polsce?
Weronika: Oczywiście, to Konkurs Chopinowski.
Red.: Czy potrafiłabyś coś powiedzieć o tym konkursie?
Weronika: Tak, oglądam relacje z konkursu w telewizji już od pierwszego etapu. Konkurs
ma trzy takie etapy i w tej chwili już jest finał.
Red.: Czy któryś z wykonawców konkursu zrobił na Tobie szczególne wrażenie?
Weronika: Tak, wielu. Ale najbardziej Leonora Armellini z Włoch, chciałabym, żeby
wygrała oraz Martin Garcia Garcia z Hiszpanii. Ale także podobali mi się Kamil Pacholec
i Andrzej Wierciński z Polski oraz J. J. Jun Li Bui z Kanady
Red.: Czego można się nauczyć słuchając gry tak wybitnych i uzdolnionych pianistów
z całego świata?
9
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Weronika: Jak układać ręce na klawiaturze, ładnie frazować…
Red.: Czy grałaś kiedyś utwór Fryderyka Chopena?
Weronika: Nie, nie grałam, ale lubię słuchać jego muzyki!
Red.: Jakie znaczenie ma dla Ciebie to, że uczysz się w szkole muzycznej, która nosi imię
tak znamienitego kompozytora, jakim jest Fryderyk Chopin?
Weronika: Fajnie jest chodzić do szkoły, która nosi imię tak wielkiego polskiego
kompozytora, który znany jest a całym świecie.

Weronika Osicka z kl. III kl. fortepianu p. Katarzyny Mąki wraz z własnymi notatkami z XVIII Konkursu
Chopinowskiego

10

Nr 21
WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2021

Pięciolinia

Książki z naszej biblioteki
W bibliotece naszej szkoły znajduje się wiele książek a także płyt poświęconych
Fryderykowi Chopinowi, z których można poznać jego życiorys, dzieła a także posłuchać
jego utworów.
W tym szczególnym numerze gazetki chcemy polecić edukacyjny folder z płytą zawierającą
muzykę Chopina i listy kompozytora pisane z Szafarni, a czytane przez Zbigniewa
Zamachowskiego. Folder zawiera gry edukacyjne, rebusy i wiele innych atrakcji.
Młody Fryderyk dwukrotnie spędzał w Szafarni wakacje: w roku 1824 i 1825 poznając
polski folklor i muzykę ludową, pod której wpływem zaczął komponować pierwsze mazurki.
Wspomnienia z pobytu w Szafarni zawarł w humorystycznym „Kurierze Szafarskim”. Nasza
gazetka również zawiera rubrykę z humorem podobnie jak ta wydana przez 14 letniego
wówczas Fryderyka Chopina.
Red. Pięciolinii
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Podsumowanie
Konkurs Chopinowski utwierdza nas w przekonaniu o ponadczasowości muzyki genialnego
kompozytora. W Polsce jest swego rodzaju świętem narodowym a na świecie jednym z
najważniejszych wydarzeń muzycznych. Podczas wręczania nagród laureatom XVIII
Konkursu Chopinowskiego Prezydent Andrzej Duda, pod którego patronatem odbywał się
konkurs powiedział m.in.
„Chopin jest polskim artystą i wszyscy jesteśmy z tego dumni".
My, uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kłodzku jesteśmy dumni że patronem
naszej szkoły jest Fryderyk Chopin a nasi nauczyciele godnie prezentują naszą szkołę!
Red. Pięciolinii

Odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy przyznane dla naszych
nauczycieli „Za Długoletnią Służbę":
Złote Medale dla Pani Marty Dąbrowskiej i Pani Liliany Stopki oraz Srebrny Medal dla Pana
Witolda Kozakowskiego.

Redaguje zespół w składzie: Lena Wióra, Dominika Bednarska, Anna Kustra, Marta Kustra
Opiekun redakcji:

Iwona Sonka
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