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następny koncert, następny solista,
to, co było wcześniej, szło w niepa
mięć. Tylko afisz i program zosta
wały na pamiątkę w domowym „ar
chiwum", o które dbał syn.

Natomiast to, co wpoiło się
uczniowi  zostawało na zawsze
(przynajmniej w części). Oczywiście
zależało to również od ucznia. Byli
różni, bardzo różni! Z jednymi moż
na się było porozumieć od pierw
szej lekcji, u innych szło to opor
niej. Miałam takich, którzy musie
li zrezygnować, bo po prostu  to nie
było to, co im było pisane. Byli uro
dzeni śpiewacy, z taką artystyczną
żyłką, aż miło. Byli też inni, u któ
rych powoli rodziło się zrozumie
nie śpiewu i budziła się artystyczna
dusza. Do tych pierwszych należa

ła jedna z moich pierwszych dyplo
mantek  Elżbieta Jasina (obecnie
Kozyra). Przyszła do szkoły mając
zaledwie piętnaście lat i rozwinęła
się wspaniale w ciągu pięciu lat na
uki. To ona po egzaminie dyplomo
wym i koncercie z orkiestrą powie
działa do młodszej koleżanki, któ
ra stwierdziła, że nigdy nie odważy
się wystąpić z orkiestrą:

 Jak możesz się tego bać? Wy
obraź sobie tylko: śpiewasz solo,
a akompaniuje ci kilkudziesięciu
muzyków! Co za wspaniałe uczucie!

Powiedziała też kiedyś:
 Wystarczy mi paru słuchaczy,

żeby śpiewać!
No i śpiewa do dziś. (...)

Helena Świda-Szaciłowska
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WWssttęępp wwoollnnyy

Dyrektor Włodzimierz Dębski
(ojciec Krzesimira)  były partyzant
z 27ej Wołyńskiej Dywizji Armii
Krajowej, o posturze i obliczu szla
gona, a także stentorowym głosie 
zaangażował mnie w 1968 roku do
Społecznej Szkoły Muzycznej, któ
ra została upaństwowiona w następ
nym roku. Długie lata godziłam pe
dagogikę z własnym śpiewaniem.
I bardzo dobrze mi to połączenie
robiło  tak w nauczaniu, jak w śpie
wie. Bardzo często, nie mogąc roz
gryźć jakiegoś problemu u ucznia,
uciekałam się do osobistych śpie
waczych doświadczeń; myślałam
wtedy szybko: „Zaraz, zaraz  a jak
ja sama to robię?" Poczem mówi
łam: „Spróbuj tak i tak". Najczęściej
pomagało.

Społeczna, a potem Państwo
wa Szkoła Muzyczna mieściła się
przy Krakowskim Przedmieściu,
w kamienicy z przełomu XIX i XX w.
Budynek ten rokrocznie groził, że
się nam na głowy zawali, ale po każ
dym podklejeniu cementem i pod
parciu stemplami  rozmyślał się
i trwał. Aż do roku 1993, kiedy to
musieliśmy go opuścić i przenieść
się na peryferie, bo Szkoła nie była
w stanie sprostać czynszowym wy
maganiom właściciela, który  jak
niewielu innych  odzyskał swoją
własność.

Uczniów z biegiem lat przyby
wało, więc i pedagogów również.
Dziś nie jestem w stanie przypo
mnieć sobie wszystkich  tak jed
nych, jak i drugich. Zwłaszcza naj
młodsi pedagodzy  a zjawiali się co
roku nowi  byli nie do ogarnięcia
pamięciowego. Mijało się ich na ko
rytarzach, widywała na sesjach, po

pisach, koncertach; gawędziło się
z nimi, wymieniało poglądy, nie
rzadko piło herbatkę. W oczach
mam mnóstwo twarzy, ale oczywi
ście najlepiej pamiętam tych, któ
rzy byli ze mną od początku albo
przyszli do szkoły zaraz po mnie.

Jak zastrzegłam wcześniej  mo
je wspomnienia nie są kroniką, nie
będę więc tu wymieniać członków
grona pedagogicznego. Noszę ich
w pamięci i  sercu, bo dobrze mi
się z nimi pracowało. Szczególnie
z akompaniatorami, którzy zmie
niali się w mojej klasie jak w kalej
doskopie, zwłaszcza że i uczniów
klas fortepianu przyuczało się do
akompaniowania. Najdłużej jednak
pracowała z moimi  i nie tylko! 
uczniami Manuela (Lela) Wielicka,
niezmordowana w przygotowywa
niu popisów i koncertów, a nawet
mini operomontaży.

Oczywiście, w szkole też bywa
ły stresujące przeżycia. Przede
wszystkim egzaminy, kiedy to
uczniom drżały nogi i zaciskały się
gardła ze strachu, a nauczyciel sie
dział nad zielonym suknem i w du
chu, a nieraz i ruchem ust śpiewał
razem z delikwentem. No i popisy,
kiedy to nie było wiadomo, co uczeń
z tremy wymyśli, gdzie słowa po
plącze, gdzie wejdzie o trzy takty za
wcześnie albo za późno. Mimo tych
stresów wkładałam w ten cudzy śpiew
więcej serca niżwe własny. To proste:
gdy się samemu śpiewało  satysfak
cja mijała bardzo prędko, oklaski prze
brzmiewały, kwiaty otrzymane na es
tradzie więdły po paru dniach, ho
norarium „rozłaziło się" nie wiadomo
jak i kiedy. A po tygodniu był już W czasie spotkanie będzie można nabyć książkę Heleny Świdy-Szaciłowskiej
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