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Byście oniemieli  

Myślała, że udowodni Ci nicość 
Fryderyku 

była wręcz o tym przekonana 
usiadłeś 
zagrałeś 

oniemiała 
-ironiczna codzienność 

 
  Magdalena Muszyńska 

 

Idea stworzenia tomiku poetyckiego pojawiła się po trzeciej edycji Konkursu 

Poetyckiego im. Fryderyka Chopina. W latach 2011-2013 do organizatorów 

napłynęło ponad pięćdziesiąt wierszy, związanych z postacią i twórczością polskiego 

pianisty i kompozytora. Temat konkursu, pozornie prosty, stał się niewyczerpanym 

źródłem inspiracji. Młodzież wykorzystała zaskakujące odniesienia do biografii               

i kompozycji Chopina oraz epoki romantyzmu. Prezentowane utwory dowodzą 

niezwykłej wewnętrznej wrażliwości twórców oraz są wyrazem umiejętności 

przedstawiania lirycznych wzruszeń za sprawą myśli ujętych w poetycką formę.  

Odbiorca może potraktować tomik jako twór spójny, wówczas będzie to 

refleksyjna podróż w czasie, połączenie przemijalności dosłownej z trwającymi 

niezmiennie: radością, smutkiem, tęsknotą, czy miłością. Takie właśnie motywy 

odsłaniają kolejne wiersze. Obrazy poetyckie to zadziwiające spotkania                             

i świadectwa. Możemy odczuć siłę wirtuozerii Chopina podczas jego koncertu 

(Maestro, Katharsis, Cztery takty, Słucham, czarno-białe, Na nowo), odtworzyć 

życiorys (Kochanka), przeczytać List do Fryderyka czy odnaleźć siebie w bohaterze 

lirycznym, który „siedzi na rozgrzanym chodniku, ze słuchawkami w uszach                     

i wsłuchuje się w magnetyczną muzykę. 

Warto zauważyć, że różnorodnym odcieniom tematycznym towarzyszy 

również niejednolita forma. Niektóre teksty zaskakują nowatorstwem 

metaforycznych zestawień, powtórzeniami, niedopowiedzeniami, inne znów 

pozwalają pełniej odebrać sytuację liryczną w klasycznym ujęciu.  

Tomik to z pewnością lektura dla czytelnika wrażliwego i wymagającego. 

Odkryje on  tajemnice, delikatność, kruchość, ale i rewolucyjność osoby twórcy              

i jego muzyki. Poetycka fantazja dopowiedziana została wymownymi tekstami 

plastycznymi. Spajają one „wyposażenie” tomiku w całość.  

      

     W imieniu Redakcji 

      Olga Janicka 
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Kochanka 

 

„jakże odpychająca ta Sand 

czy to na pewno kobieta? 

skłonny jestem w to wątpić” 

 

bowiem 

przy pierwszym spotkaniu 

nie zyskują 

zimne kostuchy 

z cygarem w ustach 

i w męskich strojach 

 

feministki 

walczące o równouprawnienie 

względem wszystkich 

 

kiedy pierwsza zorientowała się 

że już jej nie kocha 

4 marca 1848 

skradała się 

już podstępem 

inna 

 

pierwszą kochał 

za nadmiar życia 

który w niej tkwił 

 

druga więc winna mu była to samo 

zdominowała go 

17 października 1849  

 

do dziś w chwilach intymności 

krzyczy 

zagrajcie Chopina! 

Milena Kowalska 

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Kompałły i  Wojciecha 

Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim 
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Autorka: Ada Strzelczyk  
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*** 

Siedząc na rozgrzanym chodniku, 

ze słuchawkami w uszach 

wsłuchuję się w magnetyczną muzykę Fryderyka Chopina.  

Ludzie spacerują w ten niesamowity rytm,  

z którego nie zdają sobie sprawy.  

Tam matka tuli dziecko, nucąc nieznaną sobie melodię.  

To nokturn.  

Gdzie indziej zakochani wpatrują się w siebie z uczuciem.  

To jedna z Twoich ballad.  

A ja? 

Ja szeptem zadaję nieme pytania.  

Czy cały dzień kreśliłeś nikomu nieznany szyfr, melodię? 

Czu budziłeś się w bezksiężycową noc z przypływem natchnienia?  

Nigdy nie odpowiesz na te pytania.  

Jednak wszędzie można dostrzec Twe utwory.  

A ja? 

Ja kieruję do Ciebie tylko jedno 

ciche, skromne cis-moll  

dziękuję.  

 

Ilona Klimek 
  

IV Liceum Ogólnokształcące  
im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim 
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Autorka: Adrianna Gęstwa 

 

Autor: Marcin Chlasta  
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List do Fryderyka 

Fortepianu dźwięku 

nie schowasz w kieszeni 

nie zatracisz 

ani nie wyrzucisz. 

Muzyką się karmisz 

afrodyzjakiem upajasz. 

Skuty w kajdany miłości do dźwięku 

artystą się stałeś 

strażnikiem gam i nut, muzyki 

muzyku  

Palcami w klawisze uderzasz, człowieku! 

Och, Fryderyku! 

Życie byś oddał 

za czarny fortepian 

za chwilę bezdechu 

gdy unosisz pianino 

pół metra nad ziemią 

swoją melodią 

muzyką 

etiudą. 

Och! Artysto niepokonany i wielki! 

Zagraj! 

Zagraj... mazurka! 

Nie. 

Wyrzuć pianina i fortepiany! 

Nie graj nic 

Ciszą roześmiany 

Wyraź dla odmiany muzykę słowami! 

Potrafisz? 

 

Magdalena Muszyńska 
 

IV Liceum Ogólnokształcące  
im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim 
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Autorka: Joanna Morta 



 

11 

 

*** 

szeptem mówią do mnie liście i drzewa 

unoszę się nad ciałem, i ktoś szepta… 

szepcze i szepcze jezioro wyścielone liliami 

szepcze i krzyczy wiatr ze śnieżnymi latawcami 

mosty się walą, gałęzie zbliżają się powoli 

oplotły ręce, głowę coś jak rana i trochę soli 

bez słów, jakbym mówił innym językiem 

krzyczę w myśli ale nikt nie może mnie usłyszeć 

nie znam godziny, poza tym nie wiem kim jestem 

nie wiem jak wyglądam ani co to za miejsce 

wokół wagony, żołnierze i ...tory, 

wyginają się, idą w moją stronę, stalowe potwory 

klawisze okupione krwią jak granice żołnierzami 

oddałbym wszystko, ale życia - nie oddam za nic. 

 

 

 

 

 

 

      Igor Żulicki 

    
Gimnazjum nr 1 im. Polskich  Noblistów 

     w Ostrowie Wielkopolskim 
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Autor: Dawid Stendera 
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Maestro 

Podnosi wzrok. 

Tłum milknie. 

Tylko setki wpatrzonych w niego oczu proszą… 

Mistrzu graj! 

Cisza. 

Jakby bezgłośnie uspokoił tłum. 

Zawołał wzrokiem na szepczące damy. 

Cienie rzucane przez skupione powieki zatopił w klawiaturze. 

I nagle płomień, wstrzymany oddech, ręce w górze. 

Żywioły zamknięte w dźwiękach. 

I już rozbudzony uśmiech potwierdza, że poskromił potwora. 

Złote fale na lśniącym jedwabiu. 

To on. 

 

 

Wiktoria Stawska 
 

 Gimnazjum im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach 
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Autorka: Marcelina Wojtasik 
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Katharsis 

dualizm 

biało-czarne klawisze 

kombinacja dźwięków 

 

melodia 

radosno-smutna 

wariacja piękna 

 

muzyka 

lekka ja piórko 

jak wiatr dźwięków 

 

czas 

ja i muzyka w nim 

to moje katharsis 

 

Zuzanna Pietroń 

Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

 

Autorka: Edyta Mazur 

 

   Autorka: Kinga Sawczak 
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Powstanie 

Inspirowane „Etiudą rewolucyjną” Chopina 

Dosyć już ciszy 

Dosyć czekania 

Wybił dzwon do powstania 

 

Idziemy wśród zgliszczy 

Wśród krzyków, strzelania 

Nadeszła godzina powstania 

 

Idziemy wśród ludzkich żyć zburzonych 

-Scenariuszy 

Zbyt wcześnie zakończonych 

 

Idziemy wśród gruzów człowieczej moralności 

Na próżno szukać nam litości 

Idziemy  

Naród nieugięty 

By wolność swą odzyskać 

 

Lub w otchłani wiecznej stoczyć się w odmęty 

I tak nam dopomóż Panie 

Bo zaczęło się 

Zaczęło się powstanie 

Katarzyna Rynkowska 

Gimnazjum nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich 
w Ostrowie Wielkopolskim 
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Autor: Michał Bugzel 
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Spojrzenie w przeszłość 

Gwiaździste niebo nade mną, 

Ciemny horyzont w oddali, 

Dźwięki muzyki dokoła 

Tętniące miasto przede mną. 

 

Patrzę lecz już nie widzę, 

Nie słyszę nadal słuchając, 

Kurtyna przyszłość przysłania, 

Nadziei nie zostawiając. 

 

Lecz oczy zamknięte widzą 

Wyraźniej niźli przed laty, 

Szeroko oczy patrzyły 

Na przeszłość pełną utraty. 

 

I w uszach jakby zagrały 

Te dźwięki, co wszędzie je słyszał, 

Com gonił za nimi po świecie, 

A one w sercu mieszkały. 

 

W serca chłopięcia niewinnym, 

Co ufnie chłonął nauki, 

Patrząc,  słuchając i tworząc 

W kraju kochanym rodzinnym. 

 

 

Maria Diakow 
 

Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek  
im. św. Jana Bosko w Ostrowie Wielkopolskim 
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Autor: Radosław Gruszczyński 
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Cztery takty 

 

Przebiśnieg 

Jak baletnica na białym parkiecie 

Zboże na polach 

Wiruje w złotym świetle reflektora 

Z kasztanowca 

Ostatni liść spada 

Koronkowa śnieżynka 

Tańczy walca z wiatrem 

 

I tak w rytmie fryderykowskiej muzyki 

Świat zmienia się codziennie 

 

 
 

 

Aleksandra Zielińska 
 

Gimnazjum Powiatowe im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie 
(województwo mazowieckie) 
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Autorka: Sylwia Trzcielińska 
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*** 

Poloneza dziś mi zagraj 

O utraty wody szumie 

I mazura o tej wierzbie 

Która ptaków śpiew rozumie 

 

Niech ballada zabrzmi ckliwa 

O równinie aż do nieba 

Oraz koncert o dziewczynie, 

Co wypieka bochny chleba 

 

Fryderyku wyjdź na scenę 

Niech muzyka z niej popłynie 

Cały świat jej dzisiaj słucha 

Wielu kocha się w Chopinie 

 

Wiktoria Ertman 
 

Gimnazjum Powiatowe im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie 
(województwo mazowieckie) 
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Autor: Patryk Antczak 
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Uwierz 
 

Siedząc pod drzewem w Żelazowej Woli 
Pytasz, dlaczego mnie już nie ma 
I dlaczego odeszłam bez słowa, 

Nie mówiąc nic nikomu. 
Choć tyle jeszcze utworów czekało. 

 
Nie chodź bezmyślnie 
Stań! 

 
Słyszysz? 
To liście moje utwory grają. 

W tym powietrzu zawisł mój oddech. 
 

Widzisz? 
To moje odciski stóp na trawie. 
O! A pod ta lipą poopadały moje nutki od kartki. 

Leżą w paprociach i czekają 
Aż je ktoś zbierze i ułoży w nową melodię. 
 

W domu na moim fortepianie 
Widoczne odciski palców na klawiszach 

Po całodniowych  graniach. 
To właśnie na tym fortepianie 
Ułożyły się moje dawne, śpiące myśli. 

 
Usiądź z powrotem pod drzewem. 

To miejsce mną żyje. 
Ja też tu jestem. 
I pamiętaj 

Zawsze będę uśmiechała się do ludzi, którzy jeszcze we mnie wierzą. 
 
 

 
 

Olga Siekierska 
 

Gimnazjum Powiatowe im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie 

(województwo mazowieckie) 
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Autorka: Sara Sikora 

 

Fortepian 

Pasja –życie 

Od tego nie można się oderwać… 

To jest jak gruba nić, której nie przerwiesz… 

Piszesz …, lecz nie wiesz, co powstanie … 

Ale wierzysz, że to może być to, 

Co pozwoli na to, aby podtrzymać innych na duchu… 

Ojczyznę, która cierpi… 

Joanna Wolińska 

Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek  
im. św. Jana Bosko w Ostrowie Wielkopolskim 
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Róże Chopinowskie 

 

Oglądam róże z Tobą Chopinie 

w Twej muzyce się zatapiam 

uczę się Ciebie na pamięć 

hymny ku Tobie krzyczy mojej serce 

ręce same układają się do pianina 

otwieram oczy duszy 

już mnie tu nie ma 

tworzę w sobie nowy czas. 

(spisane przy utworze Fryderyka Chopina) 

Mazurek #5 In B Flat, op. 7/1 

 

Kinga Rajfur 

Zespół Szkół Usługowych  w Ostrowie Wielkopolskim 
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Autorka: Oliwia Frankowska 
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Słucham 

 

ciszy błogiej 

! nagle uderzenie 

szalony (!) wiatr 

 

nadal słucham  

… etiudy rewolucyjnej 

zamykam oczy 

 

deszcz za oknem 

znowu cisza 

i słyszę znowu 

 

słońce przebija się przez chmury… 

nadszedł nowy dzień 

nokturn cis-moll 

 

Weronika Jaźwiec 

Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek  
im. św. Jana Bosko w Ostrowie Wielkopolskim 
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Autorka: Marcelina Wojtasik 
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Pustka 

 

Pusto tu … 

tak ciemno i niezręcznie 

potykam się o przedmioty, których nie widać 

kiedyś było inaczej… 

jak mało wiedziałam … 

a teraz już nic nie wiem 

…ogrania mnie ciemność 

ściany liczą dni do końca 

a ja słucham naszej niegdyś kłótni 

i … to boli 

siedzę uwięziona w klatce 

choć kluczyk mam w kieszeni 

to go nie wyjmę 

skaczę po meblach 

chodzę po ścianach 

a nie dotknę ziemi …? 

tak dalej nie będzie 

nie będę stawiać kropki 

na miejsce przecinka 

nie będę korektorem 

przekreślać linii odwrotu 

wykręcę numer do przyjaciela 

i… 

napiszę nową melodię … 

i od razu nakreślę kilka nutek 

z dłońmi na klawiaturze 

wygram najpiękniejsze dźwięki 

bo  tylko w muzyce 

kończy się … 

I zaczyna życie. 

Marta Bohonos 

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów  

w Ostrowie Wielkopolskim 
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Autorka: Klaudia Topolan 
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Dźwięki nocy 

Tyś w polskim westchnieniu 

odnalazł utajoną tęsknotę. 

Gdzie czerwień rozdarta 

pośród miejsc pamięci, 

podążam drogami istnienia Twego piękna. 

Nocny korowód 

wydaje na świat nieśmiertelne dzieci. 

Twa dłoń misternie składa pocałunek 

na szklanych oczach renomy Erardu.  

Nostalgia uniosła Cię, 

Prowadząc  w objęcia miasta miłości. 

Burzliwość uczuć pozwoliła 

na narodziny Oceanu. 

Żyjąc wiecznie, 

śmierci duszy nie zaznając. 

Powracam 

przyodziana niewinnością zmysłów 

naznaczam puls 

spazmem Twego cierpienia. 

Powracasz w tchnieniu 

subtelnej precyzji dzisiejszych owoców sztuki. 

Pamięcią owiana 

wdzięcznością dokarmiam swe zmysły. 

Julianna Maj 
 

III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim 
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Autor: Robert Nadstawek 
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czarno-białe 

czarne 

białe 

czarne 

białe 

teraz szybko 

zaraz cicho 

nagle wolno 

potem głośno 

białe 

czarne 

czarne 

białe 

ciągle inne 

wciąż niestałe 

zawsze zmienne 

biało-czarne 

czarno-białe 

 

 
 

Anna Myślińska 

 
Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek   

W Ostrowie Wielkopolskim  
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Autorka: Anna Rucińska 
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*** 
Podchodzę 

Do zdjęcia i na nie patrzę. 

Patrzę 

I widzę siebie w twoich objęciach. 

Wspominam ten moment 

I zaczynam płakać. 

Płaczę 

Bo wspomnienie tego boli. 

Odkładam zdjęcie 

I biorę kubek herbaty. 

Piję  

Słodkawy płyn kojarzący się z tobą. 

Cofam się  

Wspominając przeszłość z tobą. 

Prę naprzód 

Wykluczając  cię  z mojej przyszłości 

Zaczynam grać na fortepianie 

Melodie znane z dzieciństwa 

Melodie mego mistrza Fryderyka 

Dzięki nim 

Moja tęsknota staje się lżejsza. 

Klaudia Michalska 
 

Gimnazjum nr 1 im. Polskich  Noblistów 
     w Ostrowie Wielkopolskim 

 
 
 

*** 
Myślała, że udowodni Ci nicość 
Fryderyku 

była wręcz o tym przekonana 
usiadłeś 

zagrałeś 
oniemiała 
-ironiczna codzienność 

 
Magdalena Muszyńska 

 
IV Liceum Ogólnokształcące  

im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim 
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Autorka: Karolina Siudzińska 

 
 
 

 
 



 

39 

 

Na nowo 
 

Twoje palce głaszczą moją klawiaturę 
Dotykają lekko dźwięki 
Młotki podskakują w górę 

Struny drżą podekscytowane: 
„Frycku, co dalej, co dalej? 

Co uleci spod Twoich rąk rozedrganych?” 
 
Odpowiada pusta cisza. 

Żadnych dźwięków roztańczonych 
Tylko fortepian skąpany 
W pajęczynach toni, tęskniący za dotykiem 

Twoich rąk. 
 

Iga Magaj 
 

Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek  

im. św. Jana Bosko w Ostrowie Wielkopolskim 

 

                

         Autorka: Paulina Stolarek
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