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Droga Pani Małgorzato. 

 

Piszę w imieniu uczniów oraz organizatorów XXIV Koncertu Walentynkowego 

organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie. 

Bardzo dziękujemy za niezwykły list otwarty, który dostarczył nam wielu wzruszeń 

i poruszeń serca. Przeczytaliśmy go wszystkim uczniom zaangażowanym w organizację 

Koncertu, całemu gronu pedagogicznemu, pracownikom Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty 

oraz oczywiście Dyrekcji naszego liceum, na której ręce ów list został przekazany. Pojawił się 

on również na stronie internetowej szkoły i wiem, że wiele osób tenże list już przeczytało, gdyż 

wywołał on niemały oddźwięk. 

Pani feedback został napisany od serca, zaskoczyła jego objętość i niezwykła 

szczerość. Pani osobiste doświadczenie wiele daje do myślenia, rodząc na nowo i moje 

wspomnienia, gdyż jako „matka” tego koncertu od dwudziestu czterech lat patrzę na młodzież 

i stale się zachwycam jej pasją, pragnieniem niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, 

ukochaniem teatru, ale co najważniejsze i czego Pani nie miała okazji zobaczyć, to ich 

działaniem pozascenicznym. Przygotowania do tego wydarzenia trwają zawsze już parę 

miesięcy przed wyznaczonym terminem spektaklu (a jest to miesiąc luty, dzień bliski Dniu 

Zakochanych czyli tzw. Walentynkom – stąd nazwa koncertu). Tym razem sytuacja covidowa 

zmusiła nas do zmiany terminu i przeniesienia go na miesiąc czerwiec. Ale dziś już wiemy, że 

jeśli znów sytuacja pandemiczna, bądź inne nieprzewidziane okoliczności nam nie 

przeszkodzą, to Jubileuszowy XXV Koncert Walentynkowy odbędzie się 14 lutego 2023 r., 

tj. we wtorek (co nietypowe, gdyż zwyczajowo Koncert graliśmy w piątki). Już dziś zapraszamy 

Panią do uczestniczenia w tym niezwykłym dla nas wydarzeniu. Chcemy, by tak jak przy 

okazji XV koncertu, czyli tego sprzed 10 lat, zaangażować na scenie zwłaszcza nauczycieli 



naszego liceum oraz absolwentów szkoły. Dodam, że wśród organizatorów są nasi 

absolwenci, w tym również już pedagodzy naszej szkoły. Dla mnie to wielka radość, gdy 

patrzę na moje już dorosłe dzieci, dorosłe dzieci moich kolegów i koleżanek z pracy oraz 

dzieci absolwentów, które nadal pomagają, są obecne czy to poza sceną, czy na widowni, 

a zwłaszcza na scenie. Patrzę jako „mama”, która jest, była i ma zamiar jeszcze – póki sił 

starczy – być i nie dowierzam, że ten cud dzieje się na moich oczach, cud miłości, o której 

Pani pisze. Tak, bo bez miłości tenże „ciężar” odpowiedzialności byłby „nie do udźwignięcia”. 

Właśnie te Pani słowa wzruszyły mnie do głębi. 

Dostrzegam również ów „profesjonalizm”, ale wynika on z tego, że właśnie absolwenci 

zarażeni niezwykłym klimatem Koncertu i jego celem nie do przecenienia, powrócili 

wykształceni muzycznie, aktorsko i tanecznie dzieląc się swoim talentem, wiedzą zdobytą na 

wyższych uczelniach i swoim doświadczeniem. Wszyscy z tego dwudziestoczteroletniego 

bogactwa czerpiemy. Młodzież uczy się postaw moralnie dojrzałych, bo wie, jaki cel 

przyświeca naszej pracy. Z energii Koncertu czerpie grono pedagogiczne, traktując dzień 

koncertu jako prawdziwe „koperowe święto”. Spotkania w foyer to istota koncertu, bo tam wrze 

jak w ulu, sprzedawane cegiełki rozchodzą się jak świeże bułeczki ad hoc, a dosłowny płacz 

i okrzyki radości po odśpiewaniu utworu epilogowego, czyli „hymnu” Koncertu – jakim jest 

„Wiara” zespołu IRA, powoduje wzruszenie. Dodam, że owacja na stojąco – to już niejako 

stały element każdego zakończenia. 

Parafrazując słowa piosenki finałowej – chcemy nadal „wierzyć w miłość... mieć siły, by 

wstrzymać łzy, mieć prawo do walki, znów dotknąć gwiazd, zatrzymać czas...”. Wierzę, że 

udało się nam choć na mgnienie oka „zatrzymać czas” powtarzając za J.W. Goethem: „chwilo 

trwaj, jesteś tak piękna”. 

Koncert pt.: „Miłość to czas. Czas to miłość.” podsumowaliśmy również od strony 

finansowej i udało się nam zebrać dla hospicjum niebagatelną kwotę (po odliczeniu wszystkich 

kosztów) opiewającą na dwadzieścia dziewięć tysięcy sto złotych! Cele zostały osiągnięte, 

czego niezbitym dowodem jest otrzymany od PANI LIST OTWARTY! 

Raz jeszcze dziękujemy „wierząc i licząc” na owocną współpracę. 

 

 

Z poważaniem, 

Katarzyna Pieciun  

II LO im. M. Kopernika w Cieszynie 

(w imieniu wszystkich organizatorów) 


