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Maria
Ospałek,
lat
12,
uczennica
klasy
fletu
mgr
Agnieszki
Panas
w
PSM
I
stopnia
w Kościanie i jednocześnie Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie. Jest miłośniczką książek
i filmów, fanką Gwiezdnych Wojen. Lubi sporty z dreszczykiem emocji – wspinaczkę, parki linowe, morsowanie. Gra na
flecie poprzecznym sprawia jej dużo radości. Brała udział w konkursach ogólnopolskich m.in. w Poznaniu i Piotrkowie
Trybunalskim oraz zajęła I miejsce na I Dziecięco-Młodzieżowym Konkursie Muzycznym im. Ks. Dra Józefa Surzyńskiego.
Adrian
Szczepaniak,
lat
19,
tegoroczny
maturzysta,
absolwent
w
klasie
fortepianu
mgra Stanisława Dychy, a od września uczeń szkoły II stopnia w Zespole Szkół Muzycznych
w Poznaniu. Interesuje się tańcem nowoczesnym w stylach breakdance, robot, popping, hip hop, a przede wszystkim
w stylu electro swingowym i shufle dance, gdzie w ostatnim czasie występował na licznych scenach i wydarzeniach
pokazując swoją choreografię. Kocha grać na pianinie/fortepianie i ukazywać muzyczny przekaz. Interesują go również gry
komputerowe ich fabuła oraz ,,świat kinowy", gdzie inspiruje się filmami.
Filip Kauch, lat 9, uczeń klasy fortepianu mgra Mariana Michałowicza, Filip oprócz gry na fortepianie uwielbia czytać
książki z różnych dziedzin. Posiada dużą wiedzę o otaczającym go świecie. Zna wielu kompozytorów i pianistów nie tylko
polskich, interesuje się ich bogatym życiem. Filip lubi komputer, z którego też czerpie ciekawe informacje na temat swojej
pasji. Jego hobby to również pływanie, rysowanie ołówkiem, a przede wszystkim kocha zwierzęta, najbardziej psy. Jego
najlepszym przyjacielem w domu jest Maks. Pies, który jest z nim od samego początku, czyli od 9 lat. Filip w tym roku
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zdobył II nagrodę na VI Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym – Forum Młodych Pianistów w Poznaniu i zajął I miejsce
na XI Regionalnym Konkursie Pianistycznym w Gostyniu oraz I miejsce I w Dziecięco-Młodzieżowym Konkursie
Muzycznym im. Ks. Dra Józefa Surzyńskiego.
Nina Monika Schwarz, lat 11, uczennica PSM I stopnia w Kościanie w klasie skrzypiec Bogusława Wąsowskiego.
Uczestniczka XIV Szkolnego Konkursu Muzycznego o Laur Szkoły oraz koncertów na rzecz lokalnego środowiska. Gra na
skrzypcach w rodzinnym zespole szantowym. W wolnym czasie trenuje judo (brązowa medalistka Mistrzostw
Wielkopolskich w Judo Dzieci, brązowa medalistka IV Memoriału im. Zbigniewa Pohla), uprawia narciarstwo, pływanie
i żeglarstwo. W wakacje uprawia turystykę górską (brązowa Górska Odznaka Turystyczna). Jest molem książkowym
i miłośniczką wszelakich sztuk plastycznych.
Igor Marcin Schwarz, lat 14, tegoroczny absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej im. ks. dra Józefa Surzyńskiego
w Kościanie – klasa gitary Krzysztofa Mieszały. Uczestnik XXIII Słupeckich Spotkań Muzycznych, Zimowych Warsztatów
Gitarowych w Dusznikach-Zdroju, VII Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego w Zielonej Górze, IV Kępińskigo Festiwalu
i XIII Ogólnopolskiego Konkursu Gitary Klasycznej in. A. Tansmana w Kępnie. W 2018 zdobył wyróżnienie w I DziecięcoMłodzieżowym Konkursie Muzycznym im. Ks. Dra Józefa Surzyńskiego. Znany w Kościańskim Klubie Żeglarskim jako
pierwszy gitarzysta w rodzinnym zespole szantowym. Igor wolny czas dzieli między treningi judo (brązowy medalista IV
Memoriału im. Zbigniewa Pohla), narciarstwo, pływanie i żeglarstwo. Po 14. urodzinach w jego planach jest uzyskanie
patentu żeglarskiego i ukończenie kursu płetwonurka. Kocha obcować z naturą – góry, las to jego drugi dom.
Surwiwalowiec i miłośnik turystyki górskiej (brązowa Górska Odznaka Turystyczna), wspinaczki i eksploracji jaskiń
w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
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Borys Karmelski, lat 13, tegoroczny absolwent PSM I st. w Kościanie w klasie trąbki mgra Bartosza Ratajczyka, wcześniej
mgra Pawła Jaśkowiaka, a od września uczeń Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Poznaniu.
Nagradzany m.in. podczas Ogólnopolskich Konkursów Zespołów Kameralnych w Bystrzycy Kłodzkiej, a także podczas
Przesłuchań Orkiestr Dętych, m.in. w Osiecznej. Laureat głównej nagrody w tegorocznym Szkolnym Konkursie Muzycznym
o Laur Szkoły. Przez pięć lat czynnie wspierał Orkiestrę Dętą „TON” w Kościanie. Występuje nie tylko podczas koncertów
szkolnych, ale również można podziwiać jego umiejętności m.in. podczas otwarcia sesji Rady Miejskiej Miasta Kościana.
Poza muzyką interesuje się zagadnieniami matematycznymi. Równie dobrze jak w świecie muzyki porusza się w świecie
wirtualnym, poświęcając czas grom komputerowym. Ostatnio odkrył w sobie również pasję rzeźbiarską.
Zuzanna
Spławska,
lat
13,
jest
tegoroczną
absolwentką
Państwowej
Szkoły
Muzycznej
I stopnia im. księdza Józefa Surzyńskiego w Kościanie, w klasie fletu poprzecznego pani mgr Agnieszki Panas, a od
września uczennicą Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Poznaniu. Przygodę z muzyką zaczęła
mając 6 lat. Zauważona w „zerówce” przez pedagogów Zespołu Szkół nr 4 w Kościane, początkowo zafascynowana była
śpiewem. W roku 2012 Zuzia wzięła udział w Konkursie Piosenki Przedszkolaków, przechodząc eliminacje w Kościanie,
dalej rejonowe w Lesznie, ostatecznie śpiewając w finale w Poznaniu. W tym samym roku, zainteresowana muzyką,
zdecydowała się zdawać egzaminy do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kościanie.
Zuzia nie boi się wyzwań. Wielokrotnie brała udział w różnych konkursach, zdobywając wyróżnienia i nagrody. Często też
występowała na koncertach odbywających się z różnych okazji w Kościanie i okolicach, czego dowodem jest dzisiejszy jej
występ w Choryni.
Alicja Kowalska, lat 11, uczennica w klasie fletu mgr Agnieszki Panas w Szkole Muzycznej w Kościanie. Uwielbia śpiewać
i tańczyć nowoczesne tańce. Alicja oprócz muzyki i gry na flecie interesuje się przyrodą i zwierzętami. Zwierzęta kocha od
dziecka. Oczywiście ma swoje zwierzę, kota. Lubi oglądać programy telewizyjne z różnymi ciekawostkami. Jej pasją jest
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także sport. Interesuje się biegami, piłką nożną oraz narciarstwem. Sprawia jej przyjemność liczenie zadań, ponieważ
matematyka jest jej kolejną wielką pasją. Lubi pisać wiersze, choć język polski nie jest jej dziedziną. Bierze udział
w koncertach szkolnych i konkursach.
Zofia Miler ma 9 lat i jest uczennicą klasy wiolonczeli Katarzyny Granos w PSM I st. w Kościanie. W maju 2017 została
laureatką V Łużyckich Spotkań Wiolonczelowych w PSM I stopnia w Żarach. W roku 2016 oraz 2017 Zosia zdobyła
wyróżnienie I-go stopnia w Szkolnym Konkursie Muzycznym o Laur Szkoły. Lubi czytać książki o tematyce fantastycznej,
interesuje się również Mitologią Grecką . Swoich sił próbuje także w rysunku i malarstwie. Uwielbia zwierzęta, a zwłaszcza
koty, które pojawiają się w każdych pracach.
Katarzyna Wojtkowiak – urodzona w Kościanie, absolwentka Szkoły Muzycznej I stopnia im. ks. dr Józefa Surzyńskiego
w Kościanie oraz Szkoły Muzycznej II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie. W czerwcu 2015 roku ukończyła
z wynikiem bardzo dobrym studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, w klasie
fortepianu prof. Waldemara Andrzejewskiego. Swe umiejętności doskonaliła podczas studiów podyplomowych
w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, w klasie prof. Marii Szwajger-Kułakowskiej, które ukończyła
w czerwcu 2017 roku. Obecnie pracuje jako nauczyciel fortepianu i akompaniator w swych macierzystych szkołach. Do jej
największych osiągnięć zaliczają się m.in.: I nagroda w kategorii duety fortepianowe na Międzynarodowym Konkursie
Muzycznym pod patronatem Ministra Kultury Francji w Le Perreux-Sur-Marne (region paryski), II nagroda w kategorii
duety fortepianowe na XIV Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie oraz II
nagroda w kategorii duety fortepianowe na 22. Konkursie Pianistycznym w Rzymie.
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