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Umiecie nastawiać uszu? Wyłapywać śpiew kosa 

i sikorki w parku albo pomrukiwania i bulgotania 

lodówki w kuchni? Jeśli tak, to jesteście 

melomanami (MIŁOŚNIKAMI MUZYKI). Muzyka 

to piękna sztuka układania dźwięków, czyli 

komponowania utworów lub umiejętnego 

wydobywania DŹWIĘKÓW przede wszystkim 

z instrumentów – przedmiotów specjalnie 

do tego przygotowanych. Nie zapomnijmy 

o głosie, to przecież też instrument… 

strunowy. Nie wierzycie? 

Zapytajcie rodziców! 

Taki na przykład słowik jest sobie 

KOMPOZYTOREM i WYKONAWCĄ 

jednocześnie, kiedy wyśpiewuje 

swoje trele. A Wy, czy nie jesteście 

przypadkiem muzykami 

i kompozytorami, kiedy wyciągacie 

z szafki pokrywki i uderzacie w nie 

łyżką? Nawet jeśli mama mówi, 

że robicie hałas, to 

przecież tworzycie coś, co może być 

muzyką. Może tylko trzeba zamienić 

metalową łyżkę na drewnianą, 

a mama rozchmurzy się i wsłucha 

w Wasze muzykowanie? 

Może i Wy lepiej się wsłuchacie 

i uporządkujecie trochę 

te dźwięki? Będą się powtarzać, 

zyskają rytm, powstanie z tego 

melodia, albo też pozostaną 

nieuporządkowane, ale 

ciekawe i zaskakujące.

„Kiedy byłam mała lubiłam 

spacerować po Łazienkach 

Królewskich. Moje dzieci – 

Kazio i Jadwinia – też lubią to 

miejsce. Dużo przyjemności 

czerpią z gry w piłkę, jeżdżenia 

małymi samochodzikami, 

malowania, śpiewania, grania, 

słuchania muzyki i wielu 

innych rzeczy, które i Wy 

pewnie lubicie robić.”

Paulina Celińska, 

zanim została Koordynatorem
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Na pewno macie najlepszych kolegów i koleżanki, takich kumpli, z którymi lubicie 

wspinać się na drzewa, budować zamki z piasku, psocić, snuć marzenia. Kazio 
i Tadzio – dwaj kumple, starsi od Was, pewnie w wieku Waszych rodziców, 

wymarzyli sobie festiwal. Wiecie co to takiego? Festiwalto ogromnie 

ekscytujące wydarzenie, kiedy dzieje się wiele ciekawych rzeczy sprawiających 

radość – najczęściej oczom i uszom. To przeważnie kilka dni, podczas których 

możemy słuchać muzyki, obejrzeć występy teatru, filmy, ale też robić 

rzeczy, które bardzo lubimy: tańczyć, śpiewać, grać. Jest 

cykliczny, czyli powtarza się co roku, co dwa lata, ale koncerty, filmy, spektakle 

są za każdym razem nowe, inne. Jeśli ktoś interesuje się czymś, na przykład 

muzyką albo teatrem, wie na ten temat dużo, a przychodząc na festiwale może 

DOWIEDZIEĆ SIĘ JESZCZE WIĘCEJ. Rodzice powiedzieliby: „wzbogacić wiedzę, 

odkryć nowe brzmienie, mieć niezapomniane wrażenia…”. Jaki z tego wniosek? 

– Warto chodzić na festiwale! 

Zgadniecie jaki festiwal wymarzyli sobie Kazio Serocki i Tadzio Baird i kim 

byli? Jasne, że wiecie! Kompozytorami marzącymi o festiwalu 

muzycznym. Chcieli przedstawiać innym to, co lubili i robili najlepiej – muzykę 
współczesną. Bardzo zależało im na tym, żeby DOWIEDZIEĆ SIĘ także, CO INNI 

kompozytorzy, mniej więcej w ich wieku, KOMPONUJĄ. Nie tylko dowiedzieli się 

i pokazali, ale dzięki nim wielu ludzi w Polsce mogło usłyszeć muzykę współczesną 

na żywo. Na żywo, czyli słuchać muzyków grających na instrumentach na 

scenie, a nie z płyty. Ależ im się ten festiwal udał! W kolejnych latach nazwano 

go „Warszawską Jesienią” – dlatego, że odbywał się i nadal jest organizowany 

jesienią w Warszawie. Właśnie uczestniczycie w nim. Ten pierwszy odbył się 

w 1956 roku – bardzo dawno, wtedy, kiedy Wasi dziadkowie byli mali, albo nie 

było ich jeszcze na świecie. 

Może zorganizujecie z kolegami i koleżankami festiwal? 
Pomyślcie, co lubicie robić najbardziej? Rodzice na pewno 
pomogą Wam!

Kompozytorzy współcześni, czyli tacy, którzy 

tworzą teraz, kiedy Wy czytacie tę książeczkę, albo stworzyli jakiś 

utwór kilka dni temu, albo kilka lat temu, ale stosunkowo niedawno 

i zamierzają jeszcze komponować w najbliższej przyszłości, potrafią 

stworzyć najbardziej niesamowitą muzykę. Taką, która 

rozsypuje się jak groch, albo dźwięczy jak dzwonek do drzwi, albo 

STUKA, PUKA, KRĘCI SIĘ, WIRUJE, SAPIE 

jak lokomotywa i zacina się jak stara, zdarta płyta. Są w stanie 

stworzyć wszystko. Zaskoczyć nas zupełnie. 

Dacie się zaskoczyć? A może rodzice do nas dołączą?

Trzask prask trrrrach piach
Szum skrzek szur szur szczur
Pisk stuk bruk ruch
Burza bum auto brrrrum krowa muuu
Brzdęki kląski szumy dźwięki
Muuuuu….muuuuuzyka
Kazio: brzdęk, Jadzia: dzyń, Kazio bęc, Mama: ciiii…
Kazio: brzdęk, Jadzia: bim, Mama: ciii….
Kazio: brzdęk o pokrywkę, Jadzia: bum o talerz, piesek: pac o kość, Mama: dość!
Muuuumuu muuuzyka…

A jak Mama mówi dość, to dajcie jej garnek, bęben, 
łyżkę, pałeczkę i niech brzdęknie, pacnie puknie
I
Kazio: brzdęk, Jadzia: dzyń, Kazio: bęc, Mama: bum
Kazio: brzdęk, Jadzia: bim, Kazio: bam, Mama: bęc
Kazio: la!, Jadzia: ejo!, Mama: ijo!

TRIO

Tata śpiewa 
Głośno 
Za głośno? 
Kazio: la!, Jadzia ejo!, Mama: ijo! Tata: gardło zdarte
Nie szkodzi 

KWARTET 
                                                                             Tata Kazia i Jadzi

O tym jak Kazio i Tadzio organizowali festiwal 
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wykonawcy: Jarosław Siwiński – fortepian, 

Ryszard Bazarnik – instrumenty perkusyjne, 

Hanna Gawrońska –  prowadzenie, 

Agata Felikszewska-Igiel – animacja publiczności
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Oto Patryk 
Kiedy Patryk był małym chłopcem, 

lubił wysokie trawy, łapanie majowych żuków, 

letni deszcz, bitą śmietanę. Lubił zawierać 

znajomości, poznawać inne dzieci. Teraz też 

lubi to wszystko. 

Patryk przygotował dla Was 

Melodeusza, który jest 

barwny, kształtny i ma masę kuszących 

guziczków do przyciskania. Melodeusz 

przemówi i ZAGRA WEDLE WASZEJ FANTAZJI 
i życzenia. Musicie tylko odnaleźć go na 

terenie pięknego parku – Łazienek 
Królewskich w Warszawie. Na dociekliwych 

czekają niespodzianki – pułapki zastawione 

przez Melodeusza, na przykład śmieszna barwa 
dźwięku. Czy wiecie co to takiego? Sprawdźcie 

i śmiało bawcie się, improwizujcie! 

Patryk jest kompozytorem i muzykiem, który 

improwizuje, czyli gra, śpiewa, odtwarza 

dźwięki nie według zapisu nutowego 

(partytury), ale według własnej fantazji 

i nastroju w danym momencie. 

Oto Jarek 
Kiedy Jarek był małym chłopcem, 

lubił zabierać głos w sprawach 
ważnych i poważnych, co podobno 

rozśmieszało dorosłych. Fascynował 

się japońskimi potworami 

i science-fiction. 

Ćwiczył pilnie grę na fortepianie, 

choć pokusa robienia w tym czasie 

czegoś zupełnie innego nie opuszczała 

go. Jarek twierdzi, że nie dorósł 

w pełni, dzięki czemu komponuje 

utwory, chętnie przez dzieci słuchane, 

takie jak Dominobajki. 

Wszyscy pewnie wiecie jak się gra 

w domino. Trzeba dobrać pasujące do 

siebie segmenty z równą liczbą kropek, 

albo z takim samym obrazkiem. W ten 

sam sposób możecie układać utwory 

z króciutkich „MINIATUR” muzycznych, 

z których każda ilustruje jakąś postać 

lub zdarzenie. Kojarząc postacie 

i zdarzenia, czyli wybierając i łącząc 

je w akcję, możemy stworzyć bardzo 

ciekawe historie i bajki, a przy 

tym komponować utwory muzyczne. 

Komponować to nic innego jak układać 

z elementów jakąś całość. Śmiało, 

do dzieła! Hania i Agata pomogą 

Wam! Jarek (na fortepianie) i Rysio 

(na instrumentach perkusyjnych) 

zagrają ułożone przez Was muzyczne 

opowiadania. 



Oglądając bajkę, 
film, ściszcie dźwięk 

i postarajcie się zaim-
prowizować własną 

muzykę. 
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Inne zabawy znajdziecie na okładce

Zabawy domowe
Znajdźcie 

w folderze obrazki 
z instrumentami. 

Pokolorujcie je, nada-
jąc im barwę, która do 

nich najbardziej 
pasuje. Wykorzystując 

różne przedmioty 
i instrumenty zilustrujcie 

zdarzenia, działania, osoby, 
zjawiska, przedmioty, na 

przykład: ćwierkanie wróbla, 
odbijanie piłeczki, ruszanie 

pociągu, szelest liści, itp. 
Niech inni zgadują, co 

macie na myśli.

Narysujcie, na 

jakich przedmiotach 

(niekoniecznie instrumen-

tach) można zagrać. Zgro-

madźcie je potem w jednym 

miejscu i zagrajcie na nich 

koncert z kolegami/kole-

żankami lub swoją 

rodziną.
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Księdza Jerzego Popiełuszki

UWAGA

 wejście i wjazd 

od ul. Burakowskiej, 

za myjnią samochodową przy 

Burakowskiej 58; ok. 10 min. 

drogi (z dzieckiem) od przy-

stanku tramwajowego przy 

ul. Broniewskiego. 

autor Tomasz Sikorski, 
na podstawie tekstu Bolesława Leśmiana, na sopran, 

tenor, sześciu recytatorów, chór żeński i orkiestrę (1971–72), 

(P) 1973 Polskie Radio, 
oprawa wizualna Bartłomiej Orlicki.
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fragmenty baśni Bolesława Lesmiana czyta Anna Iwanowska-Bułat  czytanie baśni  PRZYGODY SINDBADA      ŻEGLARZA  opera radiowa         S.A.N.D. na następnej stronie
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Leśmiana. Czy wiecie kto to Sindbad? 

Skąd pochodził? Czy mógł słuchać 

radia? A czy Wy lubicie słuchać radia?

 RADIO DAJE RADOŚĆ 
wyobrażania sobie tego, co słyszymy, 

w dowolny sposób. ROzbudza 
FantazjĘ i wyobraźnię. 

Może spróbujecie? 

Był sobie 
Tomek i Sindbad  
Nie wiemy dokładnie co lubił 

i czym się interesował Tomek, wiemy, 

że był pianistą i kompozytorem. 

Zapewne lubił podróżować i czytać, 

skoro skomponował operę 

Przygody Sindbada Żeglarza, 

na podstawie baśni Bolesława 

Słuchając opery radiowej 

skomponowanej przez Tomasza 

Sikorskiego możecie zamknąć oczy. 

Ale jeśli nie wytrzymacie zbyt długo 

z zamkniętymi oczami, popatrzcie 

na przepiękne perskie ornamenty, 

pochodzące z krainy Sindbada… 

Na pewno z przyjemnością wyruszycie 

z Sindbadem na morską wyprawę,

aby spotkać księżniczkę Piruzę 

i czarnoksiężnika Degiala. Jeżeli 

chcecie posłuchać fragmentów 

książki o tym niestrudzonym żeglarzu, 

przyjdźcie do księgarni i kawiarni 

„Tarabuk”, na warszawskim Powiślu. 

Na pewno dowiecie się kim był 

wuj Tarabuk.
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wykonawcy: Magdalena Bojanowicz, Michał Pepol – w
iolonczele, 

Sobura, Bogusz Wekka, Mikołaj „Miki” W
ielecki, 

Hubert Zelmer, animacja Michał Moc

Ritmodelia zespół perkusyjny w składzie: 

Magdalena Kordylasińska-Pękala, Wojciech 

PRZYGODY SINDBADA ŻEGLARZA  opera radiowa      
      

      
      

       
        

S.A.N.D. 4 zdarzenia muzyczne

autor Michał Moc

18 września
            do wyboru

godz. 11.00  godz. 16.00
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za myjnią samochodową przy 

Burakowskiej 58; ok. 10 min. 

drogi (z dzieckiem) od przy-

stanku tramwajowego przy 

ul. Broniewskiego. 
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Z czterech kolorów można stworzyć  wiele nowych obrazów.
Z czterech miejsc można zobaczyć  wiele nowych obszarów.
Z czterech dźwięków można ułożyć  wiele nowych melodii i rytmów.
Z czterech liter można zbudować  wiele nowych wyrazów. 

S A N D    to w języku angielskim piasek.
S A N   to polska rzeka.
S A D  to miejsce dla drzew owocowych.
N A D   to miejsce… z którego widać co jest  „pod”…

A może znasz inne wyrazy, w których znajdują się litery S A N D ? 
Czy słyszysz jak brzmią?

Każda litera, każde miejsce, każdy dźwięk – gdy zechcesz je poznać, 
odkryją przed Tobą swoją tajemnicę. Tą tajemnicą jest ukryta w nich 
niecodzienna muzyka. 
Ale żeby muzyka grała do końca – potrzebna będzie Twoja pomoc…

                      Michał Moc     

Oto Michał
Michał lubił  podróże, te prawdziwe 

i te palcem po mapie. Kiedy miał 9 lat, 

zaczął grać bez opamiętania na 

szkolnych dzwonkach. Znacie 

ten instrument? Michał grał na nim 

wszystkie melodie, które gdziekolwiek 

usłyszał – w radio, podczas wakacji, 

na podwórku, a gdy nie odnajdywał 

ich w pamięci… po prostu wymyślał. 

Upodobania Michała nie zmieniły się, 

tylko szkolne dzwonki zamienił na 

akordeon i papier nutowy. 

Teraz jest akordeonistą 
i kompozytorem. 

Michał przygotował dla Was 

muzyczną wyprawę po 

olbrzymich wnętrzach, które ktoś 

pięknie nazwał „Studio Tęcza”. 

Będziecie wędrować korytarzami, 

zakamarkami, odnajdując muzyków 

i muzykę (perkusyjną i smyczkową), 

a także litery: S A N D, które mogą 

wiele znaczyć…



Koncert 

z udziałem dzieci

 przygotowany na 

podstawie zbioru 

utworów spielBar

Prezentacja 

zbioru partytur 

muzyki współczesnej 

opracowanych przez zespół 

musikFabrik, adresowana do 

dziennikarzy i nauczycieli 

muzyki w szkołach 

podstawowych

Królikarnia

J.P. Woronicza

Broniwoja
Zawrat

Puław
ska

K
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l i k
a r n i a ,  ul.           P

uław ska 113 a
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Organizatorzy Festiwalu Warszawska Jesień dziękują za współpracę 

i pomoc fi nansową przy realizacji Małej Warszawskiej Jesieni:

Rządowi Nadrenii-Północ nej Westfalii, 

Fundacji BRE Banku,

Ośrodkowi Edukacji Muzealnej Muzeum Łazienki Królewskie

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, 

Królikarni, Oddziałowi Muzeum Narodowego w Warszawie, 

Księgarni i kawiarni Tarabuk, 

Sklepowi Internetowemu malymuzyk.pl

Dominobajki powstały na zamówienie Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu 

jako jeden z cyklu koncertów muzyki współczesnej dla dzieci pt. „Muzyka 

i zabawa”

SPONSORZY 

MAŁEJ WARSZAWSKIEJ JESIENI

SPONSOR FESTIWALU 

PATRONI MEDIALNI FESTIWALU

PATRONI MEDIALNI 

MAŁEJ WARSZAWSKIEJ JESIENI

54. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień 

ORGANIZATOR                      WSPÓŁORGANIZATOR 

PARTNERZY FESTIWALU

PATRONAT HONOROWY 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdan Zdrojewski

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz

Festiwal zrealizowano dzięki wsparciu fi nansowemu miasta stołecznego 

Warszawy oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

programu „Wydarzenia artystyczne” 

Niewykonalne?
Da się zagrać!  
Muzycy z zespołu musikFabrik 

(z niemieckiego – fabryka muzyki) 

opracowali rodzaj podręcznika 

z wybranymi utworami współczesnymi. 

Nazwali go spielBar (czyli „dający 

się zagrać”). Z pomocą nauczycieli 

muzyki utwory te może zagrać nawet 

ktoś, kto nie zna nut i nie umie grać 

na żadnym instrumencie. Przekonacie 

się, że to naprawdę da się zrobić! 

Najpierw muzycy wytłumaczą 

i pokażą nauczycielom w jaki sposób 

pracować z dziećmi nad utworami, 

potem uczniowie z wybranych szkół 

podstawowych, bez znajomości 

partytur (zapisów nutowych), 

przygotują się do wykonania 

czterech utworów, które zagrają na 

prostych instrumentach 
dziecięcych...

23
września 

17.30

24
września 

17.30



Polecam
y dzieciom

 i rodzicom

www.qlturka.pl

www.gogaga.pl

www.tarabuk.pl

www.kula.gov.pl

www.eduk.nck.pl

www.csdpoznan.pl

www.muzykajest.pl

www.malymuzyk.pl

www.bajkibaletowe.pl

www.polskieradio.pl/18,Dzieci

www.lazienki-krolewskie.pl/edu

www.zacheta.art.pl/page/view/82/edukacja

www.warsawtour.pl/warszawa-dla-dzieci.html

www.mnw.art.pl/index.php/pl/osrodek_oswiatowy

Zabawy domowe

Inne zabawy 
znajdziecie 

w środku! 

Napiszcie, 

jaki festiwal 

zorganizujecie.

Narysujcie 

logo – czyli znak, 

symbol Waszego 

festiwalu.

Wymyślcie 

nazwę 

festiwalu.

16 – 25 września 2011


