
Muzyka... to dla mnie niewyczerpane źródło inspiracji. 
 

Mamy przyjemność rozmawiać z Jaśkiem Koszałkowskim, „Mistrzem 
Ortografii” klasy III g. 
 
 
Redakcja: Czy przygotowywałeś się w jakiś szczególny sposób do konkursu? 
Jasiek: O dyktandzie wiedzieliśmy już od dośd dawna, więc nie spieszyłem się z 
przygotowaniami. Dzieo przed konkursem zerknąłem sobie oczywiście na najważniejsze 
regułki. We wcześniejszych latach ortografia sprawiała mi drobne trudności, ale z biegiem 
czasu stała się dla mnie rzeczą naturalną. Dzisiaj bardziej kieruję się instynktem, niż regułami 
i teorią. 
 

„...kieruję się instynktem.” 
 
R: Wnioskuję, że jednym z twoich ulubionych przedmiotów jest język polski? 
J: Tak, to prawda. Lubię czytad i staram się to robid, kiedy tylko mam chwilę czasu. 
Wyszukuję książki mało popularne wśród młodzieży i dużą satysfakcję sprawia mi, kiedy 
przekonam moją polonistkę do ich lektury. Tak wspólnie odkryliśmy powieści afrykaoskiego 
pisarza Wilbura Smitha. 
 Język angielski też jest dla mnie ważnym przedmiotem, bo byłem parę razy za granicą i 
wiem, jak bardzo jest przydatny. 
 

„Wyszukuję książki mało popularne wśród młodzieży...” 
 
R: Powiedz mi czym zajmujesz się w wolnym czasie? 
J: Jak już wspomniałem, lubię czytad. Rysowanie i słuchanie muzyki także sprawia mi 
przyjemnośd. Mogę się wtedy trochę zrelaksowad i  jednocześnie zaczerpnąd nieco 
pozytywnej energii, która płynie z moich ulubionych dźwięków. Starsza rockowa muzyka, czy 
ta nieco nowsza, to dla mnie niewyczerpane źródło inspiracji. Zawsze nim było. Od początku 
roku szkolnego grałem też na perkusji w zespole The Heartbreakers. Teraz nasze drogi się 
rozeszły. Ja zaś poszukuję swojego nowego muzycznego wyrazu.   
 
R: Czy wiążesz w takim razie swoją przyszłośd właśnie z muzyką? 
J: Raczej nie, gdyż nie mam tak dalekosiężnych planów. Nie wiem jak duży jest mój talent, nie 
chciałbym stad się kiedyś rzemieślnikiem w podrzędnej kapeli, a nie wiem czy stad mnie na 
oryginalnośd. Nie marzę więc o karierze zawodowego muzyka, chociaż wiem, że muzyka 
zawsze będzie moją pasją. Przede mną egzamin gimnazjalny, który wiele zmieni. Dziś wiem 
że niczego nie można do kooca zaplanowad i niczego nie mogę byd pewien.  
 

„...niczego nie mogę byd pewien...” 
 
R: Dziękuję bardzo za wywiad. 
J: Dziękuję. 

   Emanuel Misztal 


