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Hanna Długołęcka i jej uczniowie 

– Połączyły ich muzyczne pasje 
Gdy kilka lat temu rozpoczynali 
naukę w klasach starszych 
Szkoły Podstawowej nr 7 
w Ciechanowie, ich talent 
od razu dostrzegła Hanna 
Długołęcka, nauczycielka muzyki 
i jednocześnie dyrygentka 
szkolnego chóru. 

ieli szczęście, że trafili na 
nauczycielkę kochającą 
muzykę. Ale ona też jest zado- 

wolona, że dostała pod swoje skrzydła 
nastolatków utalentowanych i praco- 
witych. 

W styczniu tego roku wieloletnią 
pracę H. Długołęckiej i jej wychowan- 
ków doceniły władze samorządowe 
powiatu ciechanowskiego. Podczas 
Gali 2018 będącej podsumowaniem 
dokonań mieszkańców powiatu w 
dziedzinie kultury uczniowie Siódem- 
ki otrzymali aż 4 statuetki w kategorii 
Sukces Artystyczny Roku 2017. 

Pani Hania (bo tak o  niej  mówią 
jej wychowankowie) od 15 lat pro- 
wadzi szkolny chór i zespół wokal- 

ny ,,La-Ti- Do”. Zarówno chór, jak i 
zespół osiągają liczne sukcesy nie tylko 
na szczeblu powiatu, ale też regionu i 
województwa, a nawet kraju. 

W ubiegłym roku zespół ,,La-Ti- 
Do’’, występujący w składzie: Natalia 
Godlewska, Julia Zajkowska i Alek- 
sandra Wenda, w prestiżowym XVI 
Mazowieckim Festiwalu Dziecięcej i 
Młodzieżowej Twórczości Artystycznej 
,,Asteriada” w Warszawie zajął drugie 
miejsce. Warto podkreślić, że o laury 
w tym konkursie rywalizował m.in. z 
zespołami reprezentującymi warszaw- 
skie szkoły muzyczne i domy kultury. 

Zajął też trzecie miejsce w Ogólno- 
polskim Festiwalu Piosenki im. Urszuli 
Rzeczkowskiej (kompozytorki pocho- 
dzącej z gminy Sońsk w powiecie cie- 
chanowskim). Zespół wykonał znany 
wszystkim utwór „Cała sala śpiewa z 
nami” w przepięknym trzygłosowym 
opracowaniu. Na tym samym konkur- 
sie Julia Zajkowska otrzymała I nagro- 
dę Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

Joanna Rawik, gwiazda polskiej 
piosenki i zarazem przewodnicząca 

jury tego festiwalu, powiedziała: „Julia 
jest naturalna jak sama Urszula. Niko- 
go nie udaje, nie stara się być lepsza 
czy gorsza niż jest naprawdę. W pełni 
zasłużyła na tę nagrodę”. 

Pani Hania całkowicie zgadza się z 
tą oceną. 

- Julia jest niezwykle utalentowaną 
artystycznie uczennicą. Śpiew jest jej 
pasją – dodaje z przekonaniem jej była 
już nauczycielka. 

Była, bo wspomniane wcześniej 
dziewczyny uczą się już w liceach: 
Natalia i Julia w ciechanowskim „Kra- 
siniaku”, Ola – w warszawskim „Wit- 
kacym”. 

Mimo tego w czasie wolnym przy- 
chodzą na próby do swojej dawnej 
szkoły i śpiewają w szkolnym chórze. 

- Zapisałam się do zespołu, bo była 
to okazja do robienia tego, co kocham, 
do tworzenia muzyki razem z pozytyw- 
nie nastawionymi ludźmi. Nasza pra- 
ca, która dla nas była świetną zabawą, 
doprowadziła nas do sukcesów na sce- 
nach małych i dużych. Zajęcia te dały 
nam nie tylko sceniczne doświadczenie 
i obycie, ale przede wszystkim okazję 
do poznania muzykalnych ludzi, którzy, 
tak jak my, kochają to, co robią. Pomo- 
gły nam również rozwinąć nasze moż- 
liwości głosowe i dokładniej poznać 
technikę śpiewu. Robimy to, co robić 
lubimy. Przez te wszystkie lata bardzo 
zżyłyśmy się ze sobą. „La-Ti-Do” na 
stałe pozostanie częścią naszego życia. 
Nie wyobrażam sobie, że mogłabym 
tak po prostu zrezygnować z występów 
z zespołem – mówi Ola Wenda. 

- Dzięki zajęciom muzycznym wie- 
le się nauczyłam i zdobyłam ogromne 
doświadczenie. Pani Hania pomogła 
mi odkryć siebie i jeszcze bardziej 
pokochać to, co robię, czyli śpiewa- 
nie. Muzyka, a w szczególności śpiew, 
sprawia nam wielką radość. Kochamy 
śpiewać. Dlatego też zapisałyśmy się 
do chóru, a później do zespołu – doda- 
je Julia Zajkowska. 

- Uwielbiam przychodzić na próby, 
bo panuje na nich miła atmosfera. Cią- 
gle tworzymy muzykę i ciągle pozna- 
jemy nowy repertuar. Teraz, kiedy 
jesteśmy już w liceum, chętnie powra- 
camy do naszego chóru. W końcu to 
trzy lata wspólnego śpiewania – uzu- 
pełnia wypowiedzi koleżanek Natalia 
Godlewska. Muzyka jest również pasją ich opie- 

- Muzyka w moim rodzinnym domu 
rozbrzmiewała zawsze. Rodzinne spo- 
tkania, wspólne śpiewy, gra na instru- 
mentach. W niedzielne popołudnia 
siadałyśmy z siostrą do fortepianu i 
grałyśmy na cztery ręce, śpiewałyśmy 
na głosy… Było pięknie. Będąc małym 
dzieckiem, już występowałam na sce- 
nie: śpiewałam, tańczyłam i odnosi- 
łam sukcesy. Byłam bardzo odważną 
dziewczynką, z zacięciem aktorskim. 
W liceum śpiewałam poezję, mój ulu- 
biony gatunek muzyczny. Jeździłam na 
konkursy. W moim liceum w Brodnicy 
należałam też do wspaniałego chóru, 
który odnosił sukcesy ogólnopolskie 
i międzynarodowe. I tak zostało… 
Muzyka w moim sercu jest zawsze. 
Muzyka codziennie mnie inspiruje, 
zadziwia, zachwyca i stawia nowe 
wyzwania. Każdy dzień zaczynam 
muzyką i muzyką kończę. Jest moją 
pasją i mam nadzieję, że zarażam 
nią innych. Uwielbiam koncerty na 
żywo, wielkie wydarzenia artystycz- 
ne. Lubię być częścią takiego perfor- 
mance’u (ostatnio Depeche Mode w 
Łodzi). Muzyka daje nam wolność, 
jest niezgłębiona. Zawsze powtarzam 
młodzieży: bądźcie jak zespół Rolling 
Stones, jak toczące się kamienie, które 
nigdy nie porastają mchem – opowiada 
H. Długołęcka. 

Spora grupa jej wychowanków 
występuje w nagrodzonym także przez 
starostę  statuetką  zespole harcerskim 
„Żywioły Art’’, działającym w ramach 
3. Ciechanowskiej Wielopoziomowej 
Drużyny Harcerskiej. 

Zespół ten powstał 8 lat temu z inicja- 
tywy druhny Anny Rzeczkowskiej i dru- 
ha Piotra Rzeczkowskiego (prywatnie 
małżonków). W ubiegłym roku wyśpie- 
wał - piosenką ,,Rajd Wisła - magiczny 
rajd”, autorstwa Piotra Rzeczkowskiego 
– nagrodę na Ogólnopolskim Turystycz- 
nym Przeglądzie Piosenki Studenckiej 
BAZUNA 2017 w Przywidzu. W zespo- 
le tym śpiewają m.in. Julia Zajkowska, 
Amelia Bielińska, Julia Czyżyk i Patry- 
cja Abramowicz. 

H. Długołęcka miała udział także 
w zdobyciu czwartej statuetki przez 
uczniów SP nr 7. Uczy bowiem plastyki 
Maję Chylińską, która zajęła pierwsze 
miejsce w zorganizowanym przez SP 
nr 5 w Płocku Ogólnopolskim Konkur- 
sie Plastycznym pod nazwą ,,Jan Paweł 
II - przyjaciel młodych’’. 

 Od lewej: Hanna Długołęcka, Aleksandra Wenda, Julia Zajkowska 
i Natalia Godlewska kunki. KRZYSZTOF KOWALSK
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