
Telewizyjny show Must Be The Musie. Nasi też tam są! 

Patrycja podbiła serca Polaków 
Patrycja Malinowska, niewido

ma studentka z płockiej Państwo
wej Wyższej Szkoły Zawodowej 
podbiła serca publiczności i juro
rów w telewizyjnym show Polsatu 
Must Be The Musie. Rewelacyjnie 
zaśpiewała piosenkę „When I Ne-
ed You" Leo Sayera. Akompanio
wał jej na klawiszach niewidomy 
kolega Patryk Matwiej czuk ze 
Szczecina. Tworzą razem duet 
Czarno To Widzę. 

To dopiero eliminacyjny etap 
programu. Jednak zespól ma 
ogromne szanse na przejście do fi
nału. Przemawiają za tym 4 zielone 
gwiazdki od jurorów. W ten sposób 
aprobatę dla umiejętności niewido
mych artystów wyraz i l i A d a m 
Sztaba, Elżbieta Zapendowska, 
Kora oraz Wojciech Lozowski. Nie 
cichną na facebookowym fanpa-
ge'u programu glosy zachwyconej 
publiczności, której występ duetu 
dostarczył niesamowitych wzru
szeń. I chodzi nie tylko o śpiew. 
I Patrycja, i Patryk ujęli wszystkich 

także swoją pogodą ducha oraz po
czuciem humoru. 

Czekamy z niecierpliwością na 
dalsze sukcesy. Udział w programie 
to kolejne osiągnięcie w karierze 
niezwykle utalentowanej dziewczy
ny z Kuniewa (pow. sierpecki). Pa

trycja jest niewidoma od urodzenia. 
Jako dziecko uczęszczała do przed
szkola w Laskach. Już od najmłod
szych lat wykazywała zamiłowanie 
do śpiewu. Wystąpiła w telewizyj
nym programie „ O d przedszkola do 
Opola". Śpiewała także „Tryptyk 
Rzymski" podczas wizyty u papie
ża Jana Pawła II. Otrzymała zapro
szenie od M a r i i Kaczyńskiej do 
udziału w świątecznym koncercie 
w Pałacu Prezydenckim pt. „Przy-
bieżeli Kolędnicy". Występowała 
też na Festiwalu Kultury i Sztuki 
dla Niewidomych. Wzięła udział 
w projektach teatralnych Stowarzy
szenia „Teatr Per Se". Lista jej osią
gnięć jest znacznie dłuższa. Obec
nie Patrycja studiuje filologię an
gielską w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Płocku. Z Pa
trykiem znają się od 12 lat. Wcześ
niej spotykali się na konkursach 
wokalnych. Pomysł na duet zrodził 
się w Fundacji Pro Artis, do której 
należą. Jak widać, był to pomysł 
niezwykle trafiony. BeeS 


