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„Bardzo Wielka Woda” 

 

WACŁAW JUSZCZYSZYN – przewodniczący jury,  

polski gitarzysta i wokalista, kompozytor z kręgu poezji 

śpiewanej piosenki turystycznej. 

Zaczynał jako basista w zespołach rockowych.  

Do poezji śpiewanej nie od razu się przekonał, 

zaciągnięty przez przyjaciół z górskich wędrówek 

prosto na scenę Turystycznej Giełdy w Szklarskiej 

Porębie w 1972 roku. Student kierunku Budownictwo 

Lądowe, odznaczony medalem prezydenta miasta 

Wrocławia „Budowniczy miasta Wrocławia”. Członek 

zespołów: Wolna Grupa Bukowina i Nasza Basia 

Kochana.  

W 1973 r. założyciel własnego Kwartetu im. Kasi 

Kiestrzyń wraz z Mirosławem Petrygą oraz jego 

siostrą. Koncertował oraz nagrywał z przyjaciółmi: 

Elżbietą Adamiak i Andrzejem Poniedzielskim. 

 



 

KATARZYNA HARABIN-ŻESŁAWSKA -  wokalistka, 

nauczycielka muzyki i sztuki  
Laureatka wielu festiwali m.in. Festiwalu Piosenki 
Studenckiej w Krakowie, Zamkowe Spotkania z Poezją w 
Olsztynie.  
Współpracuje z wieloma artystami. Kocha muzykę i 
śpiew, a szczególnie The Beatles... 
Nauczycielka przedmiotów artystycznych  
w podstawowych szkołach wrocławskich.  
Od kilkunastu lat przekonuje dzieci i młodzież,  
że muzyka klasyczna „nie gryzie”. Śpiewa nie tylko 
podczas lekcji muzyki. Chętnie siada przy ognisku  
z gitarą po ciężkim dniu spędzonym w górach. 
Z przedszkolakami tańczy, muzykuje, bawi i uczy 
piosenką. 
Przez wiele lat była w Harcerskim Zespole Wokalno-
Instrumentalnym „Wołosatki”. Tak mówi o tym: 
”Byłam na obozie w 1984 roku, kiedy postanowiono 

utworzyć stały zespół. Zaczęliśmy koncertować, 

nagraliśmy płytę. To było tak cudowne, że nawet  

po maturze zostałam z nimi. Studiowałam w Kielcach 

 i jeszcze przez dwa lata śpiewałam. To były wspaniałe, szalone lata." 

 



 

MACIEJ WOJCIECHOWSKI - wokalista, dyrygent, 

nauczyciel emisji głosu.  
 
Kierownik projektów marketingowych: organizator 
teledysków, spotów reklamowych, oraz wydarzeń  
estradowych. Związany z mediami współpracując  
z zespołami występującymi w takich programach 
 i wydarzeniach medialnych jak: program telewizji 
Polsat „ Jak Oni Śpiewają”, Program telewizji TVN  
„Dzień dobry TVN”, Sopot Hit Festiwal organizowany 
przez program 2 TVP a także TOP TRENDY Sopot 
Festiwal Organizowany przez telewizję Polsat  
i radio Eska.  
 
Jako muzyk sesyjny współpracował z takimi wokalistami 
jak: Dariusz Tokarzewski, Marek Bałata, Janusz Szrom, 
Zbigniew Wodecki, Piotr Rubik, Irena Santor.  
 
Brał udział w trasach koncertowych po USA, Niemczech 
i Skandynawii gdzie współpracował z muzykami na co 
dzień występującymi z Joe Cockerem oraz Celine Dion. 
 

  



 
 
BARBARA BARTNIK - wicedyrektor  

LO Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we 
Wrocławiu, 
z wykształcenia informatyk, z powołania 
katecheta i przyjaciel młodzieży. 
Lubi młodzież i pracę z młodymi, jazz, piosenki 
Nory, Szcześniaka, Niemena i .. naszych 
uczniów, polskie filmy  
i jazdę na rowerze - szczególnie po 
białogórskiej plaży oraz wędrówki po górach.  
Ciągle się uczy, poznaje "nowe" i tworzy przy 
komputerze.  
Preferuje proste, "dzikie" warunki,  
a najwięcej dostaje gdy komuś daje. 
Nie lubi dymu z papierosów, arogancji 
 i wynoszenia się, poniżania innych 
 i wyśmiewania się z kogoś,  
braku umiaru w czymkolwiek, lenistwa, 
marnotrawstwa i wulgaryzmów. 
W pracy z młodzieżą zyskuje młodość.  

 
 



 
 
 KLAUDIA WASZAK -  uczennica klasy teatralnej  LO Nr XVII 

im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu- zdobywczyni  
Grand Prix na X Ogólnopolskim Młodzieżowym Przeglądzie 
Twórczości Agnieszki Osieckiej „Bardzo Wielka Woda”  
za interpretację piosenki „Proszę sądu”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


