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Samorządu 

Muzyków OPP w 

Poniatowej i 

Stowarzyszenia 

„Musica Antiqua”  

Rozpoczynamy nowy rok kalendarzowy ambitnie!  Nowa 

szata graficzna i nowe pomysły zmobilizowały naszą Re-

dakcję do stworzenia wielu interesujących artykułów. W 

tym numerze skupiamy się na koncertach kolędowych 

oraz wrażeniach słuchaczy - ludzi znających się na muzy-

ce ale także tych, którzy z muzyką na co dzień nie mają 

nic wspólnego.  Przeczytacie refleksje naszych rodziców 

dotyczące walki o Pałac. Podejmujemy także temat re-

montu. Na usta ciśnie się pytanie: kiedy to się wreszcie 

skończy?  
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Co nas czeka?  
17 stycznia - koncert kolędowy w wykonaniu najmłodszych  w 

Gimnazjum w Poniatowej, godz.16.00 

21 stycznia - koncert Kwartetu Fletowego „Il Cardellino” działa-
jącego pod kier. J. Szafran-Biały,  w Szkole Muzycznej II stopnia im. 

T. Szeligowskiego w Lublinie 

W dniach 27-30 stycznia Kwartet Fletowy „Il Cardellino”  w 

XXXII Ogólnopolskim Festiwalu „Schola Cantorum” w Kaliszu 

30 stycznia – rozpoczynają się egzaminy semestralne dla wszyst-

kich członków naszej placówki (zajęcia indywidualne) 

6-7 lutego – zapraszamy na koncerty w wykonaniu stypendystów 

„Anonima” i  Stowarzyszenia „Musica Antiqua”  

15-30 lutego chórowiska dla chórów i warsztaty dla Scholares 
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W TYM NUMERZE: 

Pół roku bojów o Dom Muzyki wywołało w naszych sercach sporo zamieszania. Zresztą, 

sytuacja związana z Pałacem w Kraczewicach oraz sprawą Pana Witolda Danielewicza 

wnikała do codziennych rozmów w naszych domach. Jednego dnia byliśmy zaniepokoje-

ni, zasmuceni, podenerwowani. Innego dnia, gdy zdawało nam się, że wszystko dobrze 

się zakończy, ogarniała nas nadzieja i radość. Cały ten czas nie wątpiliśmy jednak w 

słuszność naszych racji i nasza cierpliwość została nagrodzona – Dom Muzyki jest nasz! 

          Ewa Albińska, mama Tereski 
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silne. Próbowano nas zbywać, 
zniechęcać, odwoływano spo-

tkania, próbowano nie wpusz-

czać na posiedzenia komisji, a 
na koniec poproszono, abyśmy 

nie uczestniczyły w sesji sej-
miku, na której rozstrzygano 

sprawę. 

W chwilach zwątpienia przy-

pominałam sobie słowa Pana 

Witka: „To wasze dziedzic-

two. To jest wasze.” 

Tak, teraz to jest nasze, cho-

ciaż „obcy” w dalszym ciągu 
wtykają nos do Naszego Do-

mu. Myślę, że wreszcie uda się 

nam zamknąć drzwi i cieszyć 
się spokojem. Czego i sobie i 

Wam wszystkim życzę.  

Bernarda Giza-Małecka,  
mama Brygidy i Oli 

Każdy, kto uczestniczył w 
walce, (bo tak trzeba nazwać 

nasze starania) o odzyskanie 

Domu Muzyki w Kraczewi-
cach dla naszej społeczności 

musi sobie zadawać to pyta-
nie. Byłam obserwatorką, 

uczestniczką a czasami mo-

głam jedynie trzymać z oddali 
kciuki za pomyślność roz-

mów. Myślę, że Dom był dla 
nas wszystkich lekcją. Lek-

cją, że trzeba walczyć o swo-

je, o dobro. Stojąc w holu 
Urzędu Marszałkowskiego, 

prosząc poszczególnych rad-

nych, by zabrali głos w naszej 
sprawie, próbując zaintereso-

wać ich tematem zapewne 
każda z nas czuła się bezrad-

na. Razem jednak byłyśmy 
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28 stycznia 2009 roku Sejmik Wojewόdzki podjął 

wreszcie Uchwałę o przekazanie Domu Muzyki w 

Kraczewicach pod zarząd gminie Poniatowa. I niby 

wszystko w porządku ale… uchwała mogła wejść w życie 

dopiero wtedy, gdy będzie podpisane porozumienie o współ-

zarządzaniu placόwką do spόłki ze Starostwem Opolskim. 

Było to dla nas zaskoczeniem, bo przecież nie o to nam cho-

dziło, gdy przez pięć miesięcy dokonywaliśmy rόżnych dzia-

łań, pisaliśmy listy, jeździliśmy na sesje wojewόdzkie itd. po-

pierając starania naszej Pani Burmistrz. Mając mieszane uczu-

cia możemy teraz tylko obserwować, jak będzie to wspόlne 

zarządzanie się objawiać i mieć nadzieję, że zespoły będą 

funkcjonować nadal bez większych problemόw, co zawsze 

było i jest naszą największą troską, jako rodzicόw. Mamy na-

dzieję, że Pałac znόw zacznie tętnić życiem artystycznym na-

szych dzieci i zaproszonych gości.  

Iwona Kapczyńska - Helmi, mama Seleny 

Przez ostatnie miesiące to-

warzyszyło nam wiele nega-

tywnych emocji: strachu, 

niepewności, żalu, złości, 

czasem bezradności. Dzisiaj 

z jednej strony możemy i po-

winniśmy się cieszyć, ale z dru-

giej strony pozostaje niezrozu-

mienie dla powodów całego 

zamieszania i refleksja, by ucie-

kać od polityki jak najdalej. Mi-

mo wszystko mam nadzieję, że 

funkcjonowanie zespołów nie 

będzie już zakłócane, i że nadal 

będziemy się cieszyć z ich suk-

cesów pod wodzą państwa Da-

nielewiczów. 

 

Beata Brzozowska - Zburzyńska,  

mama Natalki i i Julii 

Dosyć sztywną mam szyję  

I dlatego wciąż żyję  
Że polityka dla mnie to  

W krysztale pomyje.     
fr. „Autoportret Witkacego” Jacka Kaczmarskiego 

Umowę 31 grudnia 2009 r. podpisali marszałek Krzysz-

tof Grabczuk, członek zarządu Arkadiusz Bratkowski, 

burmistrz Poniatowej Lilla Stefanek oraz starosta opol-

ski Zenon Rodzik.  

 W wyniku głosowania Radnych podczas Sesji 

Sejmiku Wojewódzkiego w dniu 28 grudnia Dom Mu-

zyki w Kraczewicach został przekazany gminie Poniato-

wa. 

Niepewna sytuacja z pałacem, ciężkie 

chwile po zwolnieniu pana Witka i los 

naszych zespołów wyzwoliły niespoty-

kaną w nas – rodzicach – potrzebę wal-

ki. Duch w narodzie nie zginął, w genach 

odezwały się echa powstańcze i partyzanc-

kie, a sztab mam (głównie) ukazał się światu 

w nowym świetle – nie jako potulne babinki 

przyprowadzające dzieci na próby, ale jako 

walczące tygrysice.   

 Czy zrobiłyśmy wszystko? Tyle, ile 

było można w tej sytuacji. Zapewniano nas i 

dzieci, że nie jest to sprawa polityczna. Jed-

nak zobaczyliśmy na własne oczy, jak w poli-

tycznej zupie ginie człowiek. A sama polity-

ka? Cóż – jak mówił poeta – „Polityka to w 

krysztale pomyje”… 

Małgorzata Kacprzak-Kamińska, mama Hani 
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wodu wcześniej wspomnianego 

lekkiego opóźnienia). Stroimy 

instrumenty, ustalamy ostatnie 

szczegóły i nakładamy stroje. Po 

trzecim gongu rozpoczyna się 

koncert. 

 

Gramy w ekspresowym 

tempie. Być może ciągłe przy-

spieszanie spowodowane jest 

szybkim biciem serc i wysokim 

ciśnieniem, a także myślą: „Oby 

szybciej mieć to z głowy”. Malu-

chy zachwycają się małymi anioł-

kami. 

Obowiązkowo na koniec 

wychodzi Mikołaj (czyli bohater-

sko ozdrowiały pan Mariusz) i 

częstując dzieci cukierkami zdo-

bywa serca publiczności. 

Tuż przed drugim kon-

certem okazuje się, że musimy 

skrócić program, dlatego w 

d o ś ć  s z y b k i  s p o s ó b 

„pozbywamy się” kolędy 

„Wśród nocnej ciszy”. Okazuje 

się, że recytatorzy mówią sta-

nowczo za cicho – a więc trzeba 

będzie popracować nad wyrazi-

stością. Być może w środku 

jeszcze śpimy. Głośne oklaski są 

znakiem, że odbiorcom podobał 

się nasz występ. Spełniają one 

także inną rolę – najwyższy czas, 

żeby wreszcie się obudzić. 

 

Jesteś piękne - mówię życiu -  
bujniej już nie można było,  
bardziej żabio i słowiczo,  

bardziej mrówczo i nasiennie.  

 
Staram się mu przypodobać,  

przypochlebić, patrzeć w oczy.  
Zawsze pierwsza mu się kłaniam  

z pokornym wyrazem twarzy.  
 

Zabiegam mu drogę z lewej,  
zabiegam mu drogę z prawej,  

i unoszę się w zachwycie,  
i upadam od podziwu.  

 
Jaki polny jest ten konik,  

jaka leśna ta jagoda -  
nigdy bym nie uwierzyła,  
gdybym się nie urodziła!  

 
Nie znajduję - mówię życiu -  

z czym mogłabym cię porównać.  
Nikt nie zrobił drugiej szyszki  

ani lepszej ani gorszej.  

 
Chwalę hojność, pomysłowość,  

zamaszystość i dokładność,  
i co jeszcze - i co dalej -  

czarodziejstwo, czarnoksięstwo.  

 
Byle tylko nie urazić,  

nie rozgniewać, nie rozpętać.  
Od dobrych stu tysiącleci  
nadskakuję uśmiechnięta.  

 
Szarpię życie za brzeg listka:  

przystanęło? dosłyszało?  
Czy na chwilę, choć raz jeden,  

dokąd idzie - zapomniało? 

 

Wisława Szymborska 

„Allegro ma non troppo” 

DYNAMIKA I AGOGIKA 

ŚWIĄTECZNYCH KONCERTÓW 

Allegro, ma non troppo1, ćwierćnuta 154 

1 Szybko, ale nie zanadto 

2 Nie bardzo ruchliwie 

3 Bardzo żywo 

4 Ruchliwie 
5 Spokojnie, z miłością, 

uczuciem 

6Wolno, tajemniczo  

A llegro non molto2  

- pianissimo (pp) 

Możliwie najciszej… nie-

zbyt ruchliwie. Kilka minut przed 

godziną piątą rano blade twarze 

krążą ulicą Młodzieżową. Nikogo 

nie dziwi widok dzieci z wielkimi 

skrzypcami (czyt. wiolonczelami) 

na plecach, rodziców z pudłami na 

kasety, czy maluchów w wałkach 

na głowie. No bo kogo ma to dzi-

wić? Sytuacja powtarza się już od 

siedmiu lat, więc mieszkańcy zdą-

żyli się przyzwyczaić a nawet polu-

bić te niecodzienne zwyczaje. 

Skłonność do popełniania 

wciąż tych samych błędów jest 

rzeczą ludzką. Być może dlatego 

tak nas to drażni. Tym razem 

znów (podobnie jak rok temu) ma 

miejsce mały wypadek – nie przy-

jechał autokar chóru Średnie 

Szczygiełki. Po dramatycznej pau-

zie kierownictwo decyduje, że 

dzieci wsiądą do busów. Co praw-

da z lekkim opóźnieniem…, ale 

dojeżdżamy! 

 

P resto vivacissimo3 

- mezzo piano (mp)  

Czas na małą próbę, pod-

czas której okazuje się, że w ta-

jemniczych okolicznościach zaginę-

ły dzwoneczki! Nie ma czasu na 

najmowanie Sherlocka Holmesa, 

więc pożyczamy dzwonki z Filhar-

monii. Średnie Szczygiełki pojawia-

ją się dopiero po dziesiątej (z po-

Str. 4 



Twórcy sukcesu: 

Chór „Szczygiełki” - 

pani Małgorzata LULEK 

Chór „Carduelis” - pa-

nie Dagmara MATYSIK, 

Orkiestra „KOS” - Wi-

told DANIELEWICZ,  

Zespół „Scholares Mi-

nores” - Danuta i  Wi-

told  

DANIELEWICZOWIE, 

wybór i przygotowanie 

recytacji - Mieczysław 

WOJTAS,    

Choreograf ia-Janusz 

LITKO,  

koncepcja widowiska—

NUMER 1  (35)  

A legretto4 

-mezzo forte (mf) 

Spieszymy się, bo na 

zjedzenie pizzy mamy tylko 

(w zawodzie artysty aż!) go-

dzinę. Do wyboru z ananasem 

lub pieczarkami. Zajmujemy 

stoliki i komentujemy wpadki 

z pierwszego koncertu. 

 

A ndante amoroso5  

- forte (f)  

 Mimo obaw pani Da-

nusi, uzasadnionych małą ilo-

ścią prób, drugi występ 

(podobnie jak pierwszy) po-

doba się gościom Filharmonii 

Warszawskiej, o czym świad-

czą otwarte buzie i wytykanie 

palcami Józefa oraz Maryi. 

Krótka przerwa, zaraz później 

gaśnie światło. Chórzyści 

wprowadzają na scenę jasność 

trzymając wysoko nad głowa-

mi małe lampki. 

Staramy się przekazać nasze 

uczucia tak, by siedzący na 

widowni ludzie poczuli radość z 

nadchodzących Świąt, ale także,  

by otworzyli się na wykonywaną 

przez nas muzykę.  

 Śpiewamy głośno mając 

pewność, że słyszy nas nawet 

ostatni rząd umieszczony tuż 

przy wejściu do sali. Taki kon-

cert zdarza się raz w roku. 

 

A dagio Misterioso6 - 

fortissimo possibile 

(fff) 

Tajemnica Świąt Bożego 

Narodzenia wybrzmiewa głośno 

we wnętrzu każdego człowieka. 

We wnętrzu, to znaczy w duszy. 

Bo Święta to okres, kiedy dusza 

śpiewa, radując się z cudu naro-

dzin Syna Bożego. 

 Nieważne są wtedy 

uprzedzenia,  wiek, pocho-

dzenie czy język. Naszym języ-

kiem jest muzyka.  

Śpiewamy i gramy, bo to naj-

cenniejszy dar, jaki możemy 

oferować Mu w tę niezwykłą 

noc. Taką jedyną w roku noc, 

kiedy Bóg się rodzi w czło-

wieku. 

 Agnieszka Szwajgier 
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mogła. Koncert był świetnie zor-

ganizowany, a zespół przygotowa-
ny znakomicie. Miło było usłyszeć 
polskie kolędy z kantyczek, jak i 
kolędy współczesne, które wszy-

scy znamy. Gratulacje dla organi-
zatorów i dla nauczycieli. 

 

Jan, 14 lat: Koncert jest bardzo ciekawy, a muzyką dawną 

interesuję się od dawna, gdyż jestem uczniem szkoły mu-
zycznej. Szczególnie zaintrygowało mnie wykorzystanie sta-
rych instrumentów. Niektóre instrumenty znam, chociaż 
wydaje mi się, że wasze smyczki mają dziwną budowę, 

przecież w tamtym okresie to były smyczki zakrzywiane... 
Zespół ma ciekawe stroje i oryginalne tańce. Tancerze 

bardzo szybko przebierają nogami, ale nie pokonują zbyt 

wielkich odległości, więc wygląda to bardzo dostojnie. 
 

Tata Michasi: Udało się „załatwić” bilety, babcia nam po-

Jolanta Kamińska, pra-

cownik filharmonii: Ze-
spół widziałam już cztery 
albo i nawet pięć razy. Je-
stem bileterką. 

 
Pani się tak pięknie 
uśmiecha. Czy muzyka 

łagodzi obyczaje? 
Oj, łagodzi. Szczególnie spo-
kojna muzyka bożonarodze-
niowa i muzyka dawna, która 

bardzo wycisza. Każdy kon-
cert waszego zespołu jest 
śliczny i godny polecenia. 
Chyba program był trochę 

skrócony, prawda? Myślę, że 

dzieci na widowni bardzo do-

brze się zachowywały. 
 
A nasze dzieci? 
Wasze dzieci są wspaniałe, 

cudowne, nie ma z nimi kło-
potu. Mam okazję porównać 
dzieci ze szkół muzycznych i 

ze zwykłych szkół; dzieci z  
przygotowaniem muzycznym 
są o wiele spokojniejsze i bar-
dziej skupione. 

——————————–—-- 
Staś, 6 lat: Na koncercie 
siedziałem cierpliwie, bo już 
kiedyś widziałem koncert mu-

zyki dawnej. Nie chodzę do 

szkoły muzycznej, bo jeszcze 

jestem w zerówce. Może chciał-
bym kiedyś zagrać na takim 
dziwnym flecie. 
————————————— 

Ola Wócik,6 lat: Najbardziej 
podobały mi się aniołki, ich 
skrzydełka i zakręcone włosy. 

 
Tata Oli: Zespół  widzieliśmy 
już trzykrotnie. Zawsze z miłą 
chęcią przychodzimy na te bo-

żonarodzeniowe koncerty, bo 
zespół jest fantastyczny i zawsze 
warto was zobaczyć.  

belszczyzny, ale Polski i niepo-

wtarzalne zjawisko w Europie.  

 Kiedy słyszę, że są u 

Was jakieś zawirowania, to aż 

rozpacz człowieka ogarnia, że 

w tym kraju chce się zniszczyć, 

zdeprecjonować i zubożyć 

wszystko co dobre. 

 Życzę wszystkiego do-

brego całemu zespołowi i lu-

dziom, którzy nad Wami czu-

wają. 

 

prof. Roman Siwek: W 

tamtym roku miałem szczę-

ście być zaproszonym przez 

pana Krzysia Brzezińskiego na 

Wasz koncert, który ogrom-

nie mnie wzruszył.  

W tym roku doznałem także 

autentycznego wzruszenia, 

które zdarza się bardzo rzad-

ko. Wzruszające jest to, jak w 

sposób naturalny pokazana 

jest muzykalność, wdzięk, 

ruch, stroje, choreografia, 

śpiew - jest to kompletna ca-

łość przeżycia artystycznego. 

To jest duma nie tylko Lu-R
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W tym roku na koncerty 

kolędowe w Warszawie wy-

jechaliśmy o godzinie 5.20. 

Wyjazd planowany był o go-

dzinie 5.00, ale niestety je-

den z autobusów nie przyje-

chał… Tak więc Scholares 

jechał z aniołami i kilkorgiem 

dzieci ze Szczygiełek. 

 Nasza podróż mimo 

tego minęła dość sprawnie. 

Jedynie, co było dość uciążli-

we, to brak ogrzewania. Na 

szczęścia kierowca po na-

szych interwencjach 

(dopiero po godzinie jazdy!) 

sprawdził, co jest nie tak i 

wreszcie zrobiło nam się cie-

plej. 

 W Warszawie byli-

śmy o godzinie 8.30. Zabrali-

śmy instrumenty z autokaru 

(jechały w środku z obawy 

przed mrozem) i udaliśmy 

się do Filharmonii. Instru-

menty przed koncertem mu-

szą „złapać” odpowiednią 

temperaturę. 

 Gdy przyjechały pozo-

stałe chóry, pani Dagmara 

przeprowadziła rozśpiewkę i 

zrobiliśmy krótką próbę. 

  W międzyczasie prze-

bieraliśmy się w stroje i czesa-

liśmy loki, bo później mogli-

śmy nie mieć czasu. Próba 

Scholaresu potrwała do godzi-

ny 10.50, a koncert zaczynał 

się o godzinie 11.00. Mieliśmy 

10 minut, żeby się przebrać i 

uczesać. 

 Pierwszy koncert wy-

szedł nawet dobrze. W pierw-

szej części tj. w Tańcach Pol-

skich Hausmann`a (tańczonych 

i granych), „Sound the trum-

pet” bardzo przyspieszaliśmy. 

Na szczęście w trakcie drugie-

go koncertu byliśmy bardziej 

opanowani i trzymaliśmy ner-

wy na wodzy. Może było to 

skutkiem tego, że w przerwie 

miedzy koncertami zjedliśmy 

ciepły posiłek (pizza z anana-

sem lub szynką i pieczarkami). 

Innych błędów raczej nie było. 

Zdarzało się oczywiście, że w 

trakcie koncertu było parę nie-

czystych dźwięków, np. 

„Dzieciątko dostojne”. 

  

Według mnie wyjazd był udany, 

a publiczność zadowolona i 

oczarowana naszą muzyką. 

   

Małgosia Socha 

Kornelia, 8 lat: Gram na fortepianie, ale 

zdziwiło mnie brzmienie niektórych instru-

mentów. 

Monika Makowska, 9 lat: Mamy karnet na 

koncerty i już nie po raz pierwszy widzę ze-

spół muzyki dawnej. Stare kolędy? Są fajne! 

Ale najbardziej podobały mi się stroje. 

Ciocia Jadzia: Nie ma drugiego takiego ze-

społu w Polsce, w Europie i na świecie. Po-

każmy, jak ich kochamy! 

Agata Skrzyniarz, 8 lat: Po raz pierwszy 

widzę ten zespół. Podobały mi się stroje, 

chciałabym mieć jedną z takich sukienek na 

komunię. 

Mama Agaty: Chciałam, żeby dzieci ob-

cowały z kulturą. W świecie, gdzie dominu-

je telewizja i komputer to jest bardzo waż-

ne, żeby dzieci uczestniczyły w tego typu 

uroczystościach. Poznawały dawne zwycza-

je i kulturę.   

Wspomnienia jednej ze Scholares... 

Rozmowy w kuluarach... 
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go wygłupiania się trzeba du-

żo wysiłku i pracy. Z próby 
na próbę wychodziło nam to 
coraz lepiej i lepiej. 
 W końcu nadszedł 

wielki dzień naszego wystę-
pu. O 4.50 mieliśmy zbiórkę 
na Młodzieżowej. Wsiedliśmy 

do autobusu i odjechaliśmy 
do Warszawy. Niestety, 
część autobusów się popsuła 
i mieliśmy niemałe opóźnie-

nie. Zdążyliśmy zrobić tylko 
próbę Scholares i krótką roz-
śpiewkę. Potem poszliśmy się 
przebrać w stroje. Strój pa-

stuszka to: koszula, spodnie, 
czapka, buty i getry –czarne 
lub białe. Po trzech gongach 

weszliśmy na scenę. Myślę, że 
widzom spodobała się nasza 
gra.  

    Przygotowania  do  kon-
certu  bożo-narodzeniowego 
w tym roku rozpoczęły się 
już na początku listopada. W 

tym roku scenka aktorska 
jest inna, oparta o wiersz Ja-
na Lechonia, ale równie cie-

kawa, jak w zeszłym roku . 
 Już drugi rok z rzędu 
jestem pastuszkiem razem z 
Brygidką Szejką. 

Podczas prób najdłużej ćwi-
czyliśmy ruch i mimikę. 
Wszystkie przygotowania do 
scenki aktorskiej prowadził 

pan Wojtas. 
 Moją rolą jest wygłu-
pianie się i rozbawianie ludzi 

na widowni. Niektórym się 
zdaje że takie trzymanie 
gwiazdy, którą się kręci to 
żadna duża rola, ale do takie-

 Potem była druga część 

koncertu — chóralna. Do tej 
części musiałam się przebrać. 
Ubiór jest tak samo ważny, jak 
śpiew i gra. 

 Po koncercie poszliśmy 
na pizzę. Następnie wszyscy 
umyliśmy zęby i  przygotowali-

śmy się do kolejnego koncer-
tu, który był o godz. 14.00. 
 Obydwa koncerty wy-
szły nam  super. Do domu 

wróciliśmy w nocy. 
 Myślę, że bycie pa-
stuszkiem jest bardzo fajne. 

  

Joanna Kosik (11 lat)  

Wspomnienia Szczygiełka 

Wspomnienia Pastuszka 
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Trudno powiedzieć, który z dwóch koncertów 

wyśpiewanych tego dnia był lepszy!  

 Anioły poradziły sobie z kro-
kami tanecznymi, ale Brygida i Mi-

chasia pokłóciły się o harfę.  

Świeczki (nowe!) spisały się na medal. Po 

kolędzie „Cicha Noc” można było włożyć 

je do kieszeni w marynarkach, bo nie zaj-

mowały zbyt dużo miejsca. Gdy nadszedł 

czas na piosenkę pt. „Mikołaj", Ciocia Ja-

dzia podziękowała wszystkim za przybycie 

i oczywiście  zespołom za to,  że co roku 

przyjeżdżamy do Filharmonii.  

 Mikołaj rozdawał cukierki. 

Wszystkie dzieci, na ten widok zagrodziły 

mu drogę i nie chciały przepuścić biedne-

go pana Mariusza. Jedna mała dziewczynka 

nawet go przytuliła. 

       Na koniec koncertu wszyscy nauczy-

ciele dostali piękne róże, a chórzyści po-

nowne podziękowania. Po zejściu ze sceny 

poszliśmy się przebrać i przygotowywać 

się do powrotu. 

 Ten wyjazd i występ zapamiętamy 

na długo.                                   

   Julia Rumińska (lat 11) 

SZCZYGIEŁEK NEWS  
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 Sympatycy ponia-
towskich zespołów naj-
bardziej wyczekują na 
koncerty bożonarodze-

niowe. Koncerty te są 
popularne nie tylko ze 
względu na śpiew, muzy-

kę i taniec – publiczność 

kocha całe widowisko! 

 Tegoroczny występ 
chóru na wielkiej scenie Fil-
harmonii Warszawskiej po-
przedzony był jak zwykle 
długimi i mozolnymi przygo-
towaniami. Do tego miał być 
uświetniony występem cał-
kiem małych i dorosłych ar-
tystów. Odbył się nawet ca-
sting, podczas którego do-
bierano osoby do odpowied-
nich ról. Próby odbywały się 
pod czujnym i profesjonal-
nym okiem pana Mieczysła-

wa Wojtasa, który czuwał 
nad każdym słowem, gestem 
i mimiką w przygotowanych 
przez siebie tekstach opar-
tych na wierszu Jana Lecho-
nia oraz innych poetów pol-

skich i zagranicznych. 

 Próby były długie. 
Ćwiczyliśmy do późnego 
wieczora, kiedy inni już spo-
kojnie szli do domów. Spoty-
kaliśmy się również w nie-
dzielę, aby wszystko było 
dopięte na ostatni guzik. 
Wiedzieliśmy, że przez kilka 
minut wszystkie spojrzenia  i 
uwaga widzów będą skupio-
ne na nas. Te nasze małe ro-
le miały być ważną częścią 
całości. Nikt nie mógł zawa-

lić, bo zepsułby pracę innych.  

 Wreszcie nadszedł 
dzień próby - wielka scena i 
my, mali aktorzy. Na twa-
rzach gościł uśmiech, w 
oczach strach, a sercach sza-
lała burza. Pierwsze słowa, 
dialogi - wszystko jest OK. i 
przychodzi rozluźnienie. Pra-
wie zapominamy o tym, że 
patrzy na nas prawie dwa 
tysiące osób. Robimy to, co 
ćwiczyliśmy tyle razy. Wie-
my, gdzie stanąć, jak się 
przemieszczać na scenie, bo 
przecież to nie to samo, co 

sala na Młodzieżowej.  

 K i e d y  z e r k a m y 
ukradkiem na widzów, widzi-
my radość, wzruszenie i po-
dziw. Wtedy też przychodzi 
zadowolenie, że udało się, że 
nikt nie popełnił gafy. W cza-
sie przerwy ludzie podcho-
dzą do nas, gratulują. Są 
wśród nich dzieci, które 
przychodzą co roku spraw-
dzić, czy Anioły urosły? Ja 
jestem już trzeci raz Anio-
łem i za każdym razem w 
sercu głęboko chowam to 
szczególne uczucie, aby móc 
je kiedyś wspominać. Jak co 
roku są wśród nas aktorzy i 
Anioły, które debiutują. I 
wierzcie,  wszystkie czują się 
bardzo dumne z tego powo-
du, że mogą założyć suknię i 
skrzydła anielskie. Nasz chór 
jest szczególny. Każdy w nim 
jest ważny i ma do czegoś 
predyspozycje, których nie 
ma inny. Być jednak aktorem 
to szczególnie piękne prze-
życie, którego wszystkim 

życzę.  

 

 

PS. W tym roku sił aktor-
skich i niemałej tremy na 
scenie mogli zaznać: pani 
Ewa Albińska – Maryja, pan 
Mariusz Pytlak – Józef, Karo-
lina Wysocka—Archanioł.  
Anioły grające: Patrycja Po-
piołek, Basia Brzezińska, Na-
talia Popiołek i Patryk Orzeł. 

   

Patrycja Popiołek (lat 11) Klara, 6 lat: Prawie w każdą niedzielę chodzę na koncerty, 

jak są oczywiście koncerty dla dzieci i nie wiercę się wtedy. 

Podobał mi się zespół na scenie, a najbardziej śpiew aniołków. 

Z instrumentów to zapamiętałam taki śmieszny flet. 

Babcia Klary: Zespół wykonał stare, polskie kolędy, które 

bardzo nam się podobały. Potwierdzam to, że Klara wysłucha-

ła koncertu z ciekawością! 

Wielka scena - mali aktorzy 
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Patrycja 

Popiołek 

Rozmowy w kuluarach... 
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Kto doceni ciężką i rzetelną 

pracę? Najlepiej ten, kto żyje 

podobnie i wie, że prawdziwy 

wysiłek może stać się pasją. 

Wtedy rzetelność i sumienność 

stają się przymusem, a czło-

wiek, czy to mały czy duży, nie 

potrafi funkcjonować inaczej. 

Ba! Nie chce, ani nie potrafi 

żyć inaczej. 

  
Czy byli Państwo kiedyś na 

koncercie naszych zespołów? 
Olga Fibak: Zespół widzieli-
śmy w tamtym roku w filharmo-

nii, ale to nie był nasz pierwszy 

koncert. Jestem zachwycona po-
ziomem, który zespół prezentuje 

oraz zaangażowaniem, z jakim 
dzieci i młodzież wykonują pro-

gram. Jestem także pod wraże-

niem sposobu, w jaki prowadzą-
cy są w stanie wychować i zdy-

scyplinować te młode osoby, 
które wykazują najwyższy pro-

fesjonalizm. 

  

Czy chodzenie na koncerty bo-

żonarodzeniowe staje się Pań-

stwa rodzinną tradycją? 
Wojciech Fibak: Tak, polubili-

śmy te koncerty, chociaż zazwy-
czaj jestem bardzo zajęty i mam 

mało czasu. Żona zna się na mu-

zyce, ponieważ ukończyła szko-
łę muzyczną, śpiewała w chórze, 

podróżowała po Europie. Teraz 

razem z Niną grywają wieczora-
mi na fortepianie różne etiudy, 

utwory Chopina, a ja uwielbiam 
ten muzyczny, domowy nastrój. 

Mieliśmy niedawno okazję po-

znać Joshuę Bella, wybitnego 
skrzypka, który przyleciał z No-

wego Jorku, aby zagrać koncert 
w Teatrze Narodowym w bardzo 

szczytnym celu – zbierano środ-

ki na powstanie Muzeum Ży-
dowskiego. Staramy się pod-

trzymywać międzynarodowe 

znajomości muzyczne. Mieli-
śmy nawet zaszczyt zaprosić 

Joshuę do naszego domu. 
Podziwiam Państwa Daniele-

wiczów i składam im hołd, za 

to, że stworzyli taką szkołę i 
wychowują dzieci od pod-

staw. To wszystko wydarzyło 
się w małej miejscowości – bo 

nie jest to przecież Łódź, czy 

Warszawa – Danielewiczowie 
odnaleźli i wychowali na-

prawdę wspaniałe talenty. 

 Wydawałoby się, że 
najprościej jest sporządzić 

selekcję w metropolii, spośród 
tysięcy dzieci, żeby wybrać te, 

najbardziej utalentowane do 

muzyki. Przekazuję najwyż-
sze słowa uznania za stworze-

nie zespołu i powtórzę jeszcze 
raz: to jest nie do uwierzenia, 

że zespół powstał w małej 

miejscowości. 
Jeśli będziemy zaproszeni, to 

chętnie przyjedziemy latem 

do Poniatowej, aby na miej-
scu podziwiać Waszą pracę. 

 
Olga Fibak: Z wielkim 

wzruszeniem patrzyliśmy na 

scenę wypełnioną młodymi, 
wrażliwym, sympatycznymi 

osobami, które z pasją od-
tworzyły muzykę i grały na 

różnych instrumentach. Każ-

dy z członków zespołu ma 
wiele talentów, ale nie wi-

działam żadnej  rywalizacji, 

tylko wzruszającą rodzinną 
atmosferę. 
 

Podążając za pasją 
– wywiad z Wojciechem, Olgą i Niną FIBAKAMI 

Na zdjęciu Państwo Danuta i Witold Danielewiczowie z Olgą 

i Wojciechem Fibakami oraz Nina z „córeczką” Stefanią. 
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To upór i konsekwencja 
Państwa Danielewiczów, 
ogromna praca dzieci i… 
Wojciech Fibak:… i rodzi-
ców. Zawsze, kiedy mówię 
o sporcie, o dyscyplinie i 
wychowaniu – ogólnie o 
działalności klubowej, to 
uważam, że ciężka praca 
odciąga od złych nawyków: 
od alkoholu, od hazardu, od 
narkotyków, nawet nadmia-
ru gier komputerowych. 
Ważna jest pasja, nieważne 
w jakiej dziedzinie – mogą 
to być szachy, narty, żagle, 
balet, sport albo właśnie 
muzyka! 
Wielka chwała i szacunek 
dla państwa Danielewi-
czów, dla rodziców i dla 
dzieci. Miło, że pani do nas 
podeszła i mogliśmy prze-
kazać słowa uznania. 
Dziękuję za rozmowę 
i  serdecznie zapraszamy 
Państwa do naszego mia-

sta! 
  
Nina Fibak, 6 lat: Wszystko 
mi się bardzo podobało na dzi-
siejszym koncercie – nie mogę 
się zdecydować, co najbardziej, 
no może aniołki. Wszystko by-
ło genialne! 
 
Nina, czy Ty jesteś artystką? 
Nie… ale gram na fortepianie, 
śpiewam, tańczę, gram też tro-
chę na gitarze i na bębenku, 
chociaż jeszcze nie gram zbyt 
dobrze… 
 
Pierwsza cecha wielkiego ar-
tysty to skromność, ale jesteś 
jeszcze mała - musisz dać so-
bie trochę więcej czasu! 

 

Rozmawiała  

Małgorzata Kacprzak-Kamińska 

   

Wojciech Fibak jest najwy-

bitniejszym polskim tenisistą, wicemistrzem świata w singlu i trzykrotnym mistrzem świata w de-

blu, finalistą Masters i ćwierćfinalistą trzech turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej 

oraz zwycięzcą Australian Open w grze podwójnej. Urodził się w Poznaniu w 1952 roku. Swoją 

karierę sportową rozpoczął w 1974 roku, a już w 1976 roku otrzymał „tenisowego Oskara 

„Newcommer of the Lear” (największa rewelacja roku). W sumie wygrał 16 turniejów ATP w sin-

glu i 52 w deblu. 

Po zakończeniu kariery sportowej Wojciech Fibak zajął się działalnością biznesową i kolekcjono-

waniem dzieł sztuki. 

Str. 11 

Wojciech FIBAK był najbar-

dziej rozpoznawalnym Polakiem 

na świecie , obok Jana Pawła II i 

Lecha Wałęsy.  

Ola Wójcik, 6 lat: Najbardziej 

to spodobały mi się aniołki, ich 

skrzydełka i zakręcone włosy. 

Tata Oli: Zespół widzieliśmy już 

trzykrotnie. Zawsze z miłą chęcią 

przychodzimy na te bożonarodze-

niowe koncerty, bo zespół jest 

fantastyczny i zawsze warto was 

zobaczyć. 

Mateusz, 6 lat: Raz mi się podo-

bało, a raz nie. Mówiłem, żeby ma-

ma podarła w końcu ten karnet. 

Czekam na ciemność i gwiazdki. 

Mama Mateusza: Słuchanie mu-

zyki rozwija. U nas uczestnictwo w 

koncertach jest tradycją rodzinną. 

To czwarty sezon Mateusza w fil-

harmonii i czwarte spotkanie z 

Waszym zespołem. 

Podobają mi się zwyczaje w filhar-

monii: nie można jeść i pić na sali, 

można to robić przed salą. Trzeba 

zachowywać się grzecznie. Idziemy 

w szczególne miejsce – na począt-

ku maluchom jest trudno, ale mu-

simy się podporządkować się, a 

dzieci to akceptują. 



Panie Krzysztofie, czemu ciągle ponawia-

cie Państwo zaproszenie dla naszego zes-

połu do Filharmonii Narodowej? 

Zespół jest wspaniały! Państwo Danielewiczowie 

stworzyli profesjonalną grupę muzyków dawnych 

i połączyli to ze znakomitą oprawą plastyczną. 

Dzieci w Warszawie i ich rodzice cieszą się, kie-

dy Wasz zespół co rok ma u nas koncerty. 

 

Czy muzyka dawna w wykonaniu 

„Scholares Minores” jest wykonywana jak 

należy, czy są jakieś „nadużycia”? 

Przede wszystkim są różne szkoły spojrzenia na 

muzykę dawną i obiektywnie nie wiemy, w jaki 

sposób ta muzyka była wykonywana, aczkolwiek 

korzystamy ze źródeł, korzystamy z ikonografii, 

korzystamy z traktatów itd. Zespół z Poniatowej, 

pomimo na pewno wielkich trudności, pozyskał 

dawne instrumenty i wykonuje dawne partytury. 

Dyrekcja zdobywa utwory muzyki dawnej i są to 

jak najbardziej utwory zbliżające się do autenty-

zmu. Tym bardziej mnie to cieszy, ponieważ wy-

konywanie muzyki dawnej na współczesnych in-

strumentach cokolwiek zakłóca odbiór. Rozu-

miem, że trzeba iść czasami na kompromis, po-

nieważ małe przenośne portatywy czy pozytywy 

są czasami poza zasięgiem.  

 Myślę, że najbardziej przydałyby się Wam 

szkatulne pozytywy, ale w Polsce jest może jeden 

lub góra dwa takie instrumenty, które w dodatku 

są dość trudne w obsłudze. Może to jakaś przy-

szłość? Gdyby się zespołowi trafił taki rarytas, to 

myślę, że nie odmówiłby używania tego instru-

mentu. 

Ale widzę u Was dużą chęć i dużą świadomość, co 

mnie – jako osobę zajmująca się muzyką dawną – cie-

szy. Muzycy dawni ciągle poszukują dobrych brzmień, 

co zresztą podlega ciągłej weryfikacji: czy to się gra na 

cornamusie? A może na flecie? Zespół z Poniatowej 

również prowadzi takie poszukiwania, co jest bardzo 

cenne, bo każdy z zespołów ma inne, niepowtarzalne 

brzmienie. 

 

Do Pana obowiązków również należy organi-

zacja publiczności.  

Filharmonia sprzedaje karnety, np. na koncerty Cioci 

Jadzi. Są to zazwyczaj stali bywalcy, którzy koncertów 

słuchają fachowym uchem. 

 

Jaka muzyka podoba się Waszej publiczności? 

To, co wykonuje Poniatowa, czyli muzyka dawna i 

współczesne opracowania kolęd są „szczególnym ro-

dzynkiem” – z piękną otoczką, bajkowymi strojami 

historycznymi. Myślę, że nie jest to dalekie od praw-

dy. To przedstawienie można porównać do dawnego 

„królewskiego theatrum”, jak czytamy u Adama Ja-

rzębskiego, gdzie muzycy przebierali się itd. 

Co się podoba naszej publiczności? Może to 

truizm, ale podoba się im po prostu dobra muzyka. 

To jest kwestia „iskry bożej”, jakby powiedział Beet-

hoven. Muzykę dawną można wykonywać źle i muzy-

kę współczesna można wykonać w sposób nudny. W 

Waszej muzyce jest ta iskra, więc mamy pełne sale, 

co bardzo nas cieszy! 

 

Dziękuję za rozmowę. 

 

Rozmawiała Małgorzata Kacprzak-Kamińska 

Iskra w muzyce 

Krzysztof Owczynik ukończył Akademię Muzyczna im. Fryderyka Chopina 

w Warszawie na wydziale Wychowania Muzycznego zdobywając wykształce-
nie w dziedzinie dyrygowania, fletu prostego, fortepianu, klarnetu, nauczania 
muzyki, teorii muzyki. Od roku 1988 współpracuje jako flecista, śpiewak i 

kompozytor z czołowym polskim zespołem muzyki dawnej Ars Nova.    
Pan Krzysztof jest Prezesem oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa 
Muzyki Dawnej oraz współorganizatorem festiwalu Muzyki Dawnej na Zam-
ku Królewskim w Warszawie, a także zastępcą kierownika działu koncertów 

dla dzieci i młodzieży w Filharmonii Narodowej.  
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Czy twórca jest dumny ze swojego dzieła? 

Janusz Litko: Dzieci bardzo ładnie wykonały nowe układy – 

równiuteńko, czyściuteńko, pięknie! Próby trwały około 2,5 

miesiąca. 

Czy taki układ taneczny powstaje w wyobraźni chore-

ografa, czy od razu na parkiecie? 

Oj, to zależy od sytuacji. Bardzo często „tworzę” tańce z mar-

szu. Pani Danusia rzuca mi jakiś temat, ale ja nie zawsze mam 

możliwość przesłuchania muzyki. Często więc w trakcie prób 

tworzy mi się jakiś obraz choreograficzny i przekładam tę wizję 

na ruch. 

Jak zmieniają się układy taneczne?  

Melodie i ruch w każdym roku są podobne. W tym roku nieco 

utrudniłem choreografię, ponieważ dzieci są już nieźle roztań-

czone. Ruch urozmaica śpiew i grę na instrumentach, jest dla 

widza odskocznią. Widowisko odbierane jest wtedy wielopłasz-

czyznowo. Działamy na wiele zmysłów: na wzrok i na słuch. 

Czy możemy wyróżnić szczególnie jakiegoś anioła? 

Nie chciałbym nikogo urazić. Wszyscy tańczący spisali się na 

piątkę. Nie mam prawie żadnych zastrzeżeń. Ewentualnie jakieś drobiazgi do poprawy. 

Nie myśli Pan o samodzielnym tańcu aniołów? 

To jest niezły pomysł! Trzeba tylko poszukać muzyki. Obrazek anielski. Hmmm… Piękne! 

I za to kochamy aniołki. I Pana, Panie Januszu! 

 

        Rozmawiała Małgorzata Kacprzak-Kamińska 

Za co kochamy Pana Janusza? 

 Dnia 20.12.2009 r. wyruszyliśmy 

do Filharmonii Narodowej w Warsza-

wie.  Zbiórka była o godzinie 4:50 . Nie-

stety, jak zwykle nie obyło się bez zamiesza-

nia z autokarami.  

 Tym razem nie dojechał autokar dla 

chóru „Szczygiełki”, ponieważ zamarzła 

….benzyna. Na samym początku wyruszył 

„Carduelis”, a niedługo potem „Scholares” i 

anioły. Na szczęście pani Danusia postarała 

się o pojazd dla „Szczygiełków” o godzinie 6 

:10 dwa busy wyruszyły z Młodzieżowej.  

Podczas podróży W.M. źle się poczuła i przy-

dały się woreczki. Na miejsce dotarliśmy pół-

torej godziny później, niż pierwszy autokar z 

chórem „Carduelis”. 

Monika Adamczyk (lat 12) 
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 Kiedy wszyscy już siedzieli na swoich miej-

scach cały tył busa  rozpoczął śpiewanie i w ten spo-

sób nikt już nie spał. Po krótkim czasie wymyśliłyśmy 

z dziewczynami, że będziemy udawać różne osoby.  

Do Warszawy  dotarliśmy zmarznięci, ale roześmiani. 

Angelika Stępień (lat 11) 

 

Bus z  aniołami  i rodzicami wyjechał o czasie, lecz    

było nas trochę więcej, niż to początkowo było za-

planowane.  Droga była śliska, ale właśnie z nami je-

chały prawie wszystkie anioły! Jeden aniołek – debiu-

tant w porannej jeździe – nie zniósł  napięcia i zużył 

kilka woreczków. Za to na scenie mała Ania była 

prześlicznie błyszczącą gwiazdą.  Gratulujemy! 

redakcja 

Wspomnienia Szczygiełka 

Pan Janusz Litko opracowuje ukła-
dy choreograficzne w naszych zespo-

łach od 1978 roku. 
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To juz 50 sezonów nieustają-

cej pracy. Jak się czuje Ciocia 

Jadzia jako skarb narodowy?  

Najbardziej mi się chciało śmiać, 

gdy pani Dorota Szwarcman, 

(dziennikarka) stwierdziła, że suma 

tych 50 sezonów nadaje się do 

Księgi Rekordów Guinessa. Tak 

naprawdę sama nie mogłam w to 

uwierzyć, ale w styczniu minie 50 

lat prowadzenia koncertów dla 

dzieci w Filharmonii Narodowej. 

Każdy z tych koncertów przynosi 

nowe doświadczenie, a ja mogę z 

tego doświadczenia korzystać w 

następnym i jeszcze w następnym 

sezonie. Kiedyś nastąpi kres, praw-

dopodobnie niedługo... 

Przyznała się Ciocia do  tre-  

my. Czy po tylu sezonach tak 

trudno sobie z nią poradzić? 

Jeżeli zapytać każdego, kto coś sam 

tworzy – nawet gospodynię, która 

przygotowuje obiad dla gości – to 

odpowie twierdząco na to pytanie. 

Koncert to wielka odpowiedzial-

ność przed małym słuchaczem. 

Czuję się odpowiedzialna, ponie-

waż koncepcja programu jest moja, 

a wszystko – co zdarzy się na es-

tradzie dzieje się z mojego powo-

du. 

 Za czasów Pani szkol-

nych lat nauczano przedmiotu 

„słuchanie muzyki”. Były dys-

kusje o utworach i kompozy-

torach. Dlaczego tak ważne 

jest aktywizowanie kanału  słu-

chowego? 

Dzieci kochają muzykę, ale nie są 

w stanie przyjąć do wiadomości 

wiedzy teoretycznej, więc ja 

przemycam niektóre elementy tej 

wiedzy. Nikt nie zmusza dzieci 

do przy- chodzenia do filharmo-

nii,  siedzenia przez półtorej go-

dziny. Oczywiście, na początku 

to  rodzice kupują bilety – naj-

pierw jeden sezon, później na-

stępny. W końcu dzieci same 

zaczynają to robić. To nieprawda, 

że rośnie pokolenie ludzi głu-

chych na muzykę. Owszem, po-

kolenie głuchych, ale na wszelkie 

inicjatywy muzyczne. Nie jest to 

jednak wina dzieci, lecz progra-

mów nauczania w szkole, kolej-

nych ministrów i systemu 

oświaty. Słuchanie muzyki jest 

naturalną potrzebą dziecka. Być 

może dlatego jest tak ogromne 

zapotrzebowanie na słuchanie 

muzyki z wysokiej półki i 

wspólne, rodzinne spędzanie 

czasu. Są rodzice mądrzy, któ-

rzy wiedzą, że oprócz chleba 

potrzebny jest dziecku rozwój 

duchowy, który  można osią-

gnąć przez obcowanie ze sztu-

ką. 

Czy dzięki temu można 

nauczyć skupienia? 

Bywa tak, że dziecko jest w 

domu nadpobudliwe, a na kon-

cercie siedzi spokojnie i jest 

skupione. Rodzice są zdziwieni 

tą przemianą, więc chętniej 

przyprowadzają pociechy na 

koncerty.  

  

Ciocia Jadzia  

– skarb narodowy 

Str. 14 

Trwa druga część koncertu w murach szacownej 
filharmonii. Na widowni ciemność – choć oko 
wykol, a na różnych poziomach sceny zapalają się 
świeczuszki.  W tle rozbrzmiewa „Cicha Noc”. 

Ciocia Jadzia w rozmowie ze św. Mikołajem 

SZCZYGIEŁEK NEWS  
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Ale zazwyczaj dzieci okazują 

swoje emocje podczas koncer-

tu: wymachują rękami, kręcą 

się, podśpiewują. 

Skąd formuła koncertów z 

omówieniem? 

Audycje dla dzieci wymagają 

przerywnika. Trzeba przygo- 

tować dziecko do tego faktu 

muzycznego, który zdarzy się 

za chwilę. Nie opowiadać o 

kompozytorach, o formach 

muzycznych, lecz starać się za-

czepić uwagę dziecka w inny 

sposób. Formuła koncertów z 

omówieniem ma swoją historie 

– np. już przed II wojną świato-

wą Tadeusz Mayzner prowadził 

„Poranki Muzyczne”. 

 

Ciocia Jadzia mówi dzie-

ciom: uwaga, za chwilę zga-

śnie światło… 

Dziecko jest zainteresowane, 

lubi szukać, odpowiadać na py-

tania. Jestem ze szkoły pani 

Krystyny Fangerowej, wspa- 

niałego pedagoga, która prze- 

kazała mi, że najważniejsze jest 

zaczepienie uwagi dziecka na ja- 

kimkolwiek elemencie muzyki. 

Dla niej wszystko, co ktoś po-

wiedział było ważne i potrafiła 

to wykorzystać. 

Zdarzało się np. tak, że 

pytałam o nazwisko sławnego 

kompozytora. Dzieci mówiły 

„Kościuszko”, a ja na to odpo-

wiadam: „Bardzo dobrze”. Nie 

można powiedzieć: „Nieeee. 

Co wy wygadujecie”. Trzeba 

słuchać z dziećmi tak, jak one 

potrafią, więc mówię: „Bardzo 

dobrze. Też na …uszko” – nie 

mówiąc o tym, że Kościuszko 

jest autorem kilku polonezów. I 

wtedy  dzieci krzyczą: 

„Moniuszko!” 

 

Ciociu Jadziu, co na kon- 

certach robią trzy miśki? 

Najstarszy Miś ma 50 lat – to 

Miś Muzyś, który dostał swoje 

imię w drodze konkursu. Kiedyś  

mu pytania, a Miś odpowiadał 

od rzeczy, więc dzieci go popra-

wiały.  

Słoń Trąbek i Myszka Tralaliszka 

to prezenty od firmy „Bayer”, 

która jest sponsorem  koncer-

tów. 

 

Ciociu Jadziu, czy istniały 

kiedyś plany nagrania kon- 

certów z omówieniem? 

Myślałam o tym, ale na  myśle- 

niu się skończyło. Istnieje jedna, 

jedyna płyta nagrana  przez fir- 

mę „DUX” i jest to koncert 

poświęcony Witoldowi Luto- 

sławskiemu, nagrany po  śmier-  

ci tego wielkiego kompozytora. 

To jedyny ślad mojej 

metody. Stworzyłam pewien 

wzorzec koncertu z literaturą 

muzyczną, bo dziecko posłucha 

także symfonii, jeśli prowadzący 

znajdzie dobrą formę do prze-

kazania tego zdarzenia, jakim 

jest symfonia. 

 

Nie było żadnego wzorca, 

więc skąd ta odwaga? 

To wzorzec pani Fangorowej: 

słuchać muzyki, rozmawiać, cie- 

szyć się nią. Traktować w spo-

sób naturalny. Nie mówić słu- 

chaczom, że teraz będzie coś 

trudnego. Utwory muszą być 

krótkie, a jak jest przerywnik w 

postaci słowa mówionego, wte-

dy łatwiej o  skupienie i o wy-

słuchanie muzyki. 

 

Do filharmonii przychodzą 

rodzice z dziećmi, dziadko-

wie z wnukami… 

Wszyscy są odświętnie  ubrani. 

W drodze powrotnej można po-

rozmawiać o tym, co się dzia-ło 

na scenie. To jest zbliżenie się do 

świata dziecka, do jego odbioru 

wrażeń, emocji, postrzegania 

pewnych elementów koncertu. 

Nie mówiąc o tym, że robi się coś 

wspólnie. 

 

Święto rodzinne – wyjście i 

wspólne emocje. 

 Słyszałam taką historię, że dziec-

ko miało do wyboru: basen lub 

koncert. Wybrało koncert; to są 

skutki bywania na koncertach, 

pewnego osłuchania. 

 

Dzieci idą, jak do cioci, do 

osoby znajomej, lubianej, bli-

skiej. 

Przydomek „Ciocia Jadzia” nadał 

mi przed laty kierownik działu 

edukacji muzycznej filharmonii i 

tak już zostało. 

 

Jak Cioci podobała się pre-

miera naszej pastorałki do 

wiersza Lechonia? 

To jest wielka artystyczna inicjaty-

wa. Trzeba Was pokazać wszyst-

kim wokół. Nie mam słów! 

 

Dziękuję za miłe słowa i z 

okazji pięknego Jubileuszu 50

-lecia pracy życzymy wszel-

kiej pomyślności i samych 

udanych sezonów koncerto-

wych! 

Z Jadwigą Mackiewicz rozmawiała 

Małgorzata Kacprzak-Kamińska 
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zaszczycili nas swoją obecno-

ścią tuż przed uroczystością. Z 

naszych rozśpiewanych po 

ostatnich warszawskich kon-

certach gardeł zabrzmiała kolę-

da „Gdy się Chrystus rodzi”. 

 Po tym całym uroczy-

stym wstępie zabraliśmy się do 

pałaszowania wigilijnego menu. 

W mniej oficjalnej części wie-

czoru nie zabrakło pamiątko-

wej fotki.  

 Tradycyjnie, jak co oku, 

pani Małgosia zorganizowała 

konkurs kolędowy. Śpiewał 

każdy, kto miał na to ochotę. 

Występowali soliści, duety, 

tercety i większe zespoły. Każ-

dy wykonawca otrzymał nagro-

 Dnia 22 grudnia roku 

pańskiego 2009 o godz. 

18.00 rozpoczęła się wigi-

lia chóru Szczygiełki u pa-

ni Małgosi Lulek. Wszystko 

odbywało się w pięknej sce-

nerii naszej Zielonej Sali. 

Przynieśliśmy przysmaki na 

wspólny wigilijny stół. Obo-

wiązkowo pojawił się śledzik, 

a oprócz tego sałatki, owoce i 

ciasta.  

 Ażeby tradycji stało 

się zadość, wieczór rozpoczę-

liśmy od życzeń i połamania 

się opłatkiem.  Otrzymaliśmy 

także życzenia od księdza Pi-

skorskiego, który wraz z Pa-

nią Danusią i Panem Witkiem 

dę (długopis wielokolo- rowy 

i małe aniołki).  

 Wigilia i Boże Naro-

dzenie, to najbardziej rodzin-

ne święta. A przecież my sta-

nowimy jedną wielką chóral-

ną rodzinę. Świąteczny duch 

owładnął każdym z nas, nio-

sąc ze sobą radość, miłość 

wzajemną, uczucie ciepła  

i życzliwości.  

 W tej świątecznej, 

sielskiej atmosferze rozeszli-

śmy się do swoich domów. 

 Weronika Biały (lat 12) 

  

Wigilia w Szczygiełkach 

Str. 16 

Przybieżeli rodzice, czyli Opłatek w 

„Herbaciarni” 

 Spotkanie   rozpo-

częło się o godz. 17.00. W 

świąteczny nastrój wprowa-

dził nas połączony chór 

„Średnie i Małe Szczygiełki”, 

który wykonał kilka kolęd.  

Koncert prowadziła pani 

Danusia. Licznie zgromadze-

ni rodzice ze wzruszeniem 

wysłuchali koncertu, a na-

stępnie odbyła się gromadne 

składanie życzeń i konsump-

cja.  

 Przybył zaproszony 

proboszcz z Polichny, nasz 

przyjaciel ksiądz Krzysztof 

Piskorski, który na początku 

spotkania wygłosił świą-

teczną modlitwę. 

Redakcja 

22 grudnia rodzice – jak co roku – przygotowali spotka-

nie wigilijne, na które zaprosili wszystkich nauczycieli i 

pracowników OPP, a także gości.   

SZCZYGIEŁEK NEWS  

Foto: A.B 
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Z roku na rok przyjeżdża nas coraz mniej… Za to 

coraz więcej osób śle ciepłe słowa przez maile lub 

dzwoni z życzeniami. Żyjemy w różnych światach, 

jedyne, co nas teraz łączy to dawna miłość do mu-

zyki i państwo Danuta i Witold Danielewiczowie. 

Nie ukrywam, że w tym roku spodziewaliśmy się 

lepszej frekwencji. Ale i tak miło było zobaczyć osoby, z 

którymi – uwaga – 30!!! lat temu zdawaliśmy egzamin do 

chóru! 

Nie widujemy się na co dzień, jednak in-

tensywność kontaktu jest taka sama, jakbyśmy 

rozstali się wczoraj. Na takim spotkaniu po latach 

zmęczenie i kłopoty schodzą na dalszy plan – wra-

camy do czasów naszego najszczęśliwszego, naj-

bardziej pracowitego okresu z dzieciństwa – po-

nownie z osobami, o którym zawsze mówiliśmy – 

„pan i pani” – a które na zawsze pozostaną dla 

nas autorytetami.         

Małgorzata Kacprzak-Kamińska 

Pięknych chwil jest tak niewiele,  

czyli spotkanie byłych członków zespołów 

Cały tydzień świąteczny to 

czas, kiedy wszyscy pilni 

studenci, licealiści a także 

absolwenci chóru Carduelis 

przybywają do naszego 

pięknego miasta - Poniato-

wej.  

Jak co roku, tuż przed Bożym 

Narodzeniem, (dokładnie w 

środę 23 grudnia) chórzyści 

znaleźli czas, aby spotkać się 

wraz z szanowną dyrygent - 

panią Dagmarą na wspólnej 

Wigilii. 

 Był to doskonały czas, 

aby porozmawiać, pośmiać się i 

powspominać minione już lata, 

kiedy każdy był jeszcze tu, na 

miejscu. Atmosfera była czysto 

świąteczna, czemu sprzyjało 

wspólne kolędowanie. 

 Następnie chwila, na 

którą wszyscy czekali... Pani 

Dagmara wzięła do ręki opłatek i 

wygłosiła parę ciepłych słów. 

Wzruszyliśmy się. Każdy dostał 

kawałek opłatka, którym dzielił 

się z pięćdziesięcioma innymi 

osobami przez około pół godzi-

ny. Zaczęło się wielkie składanie 

życzeń.  

 Po wiązance z serii 

„zdrowych, pogodnych świąt, 

udanego sylwestra i ogromu mi-

łości" przystąpiliśmy do opróż-

niania talerzy z potraw wigilij-

nych. Śledzie, ciasta, sałatki a 

przede wszystkim pierogi znikły 

ze stołu w oka mgnieniu. Każdy 

łapał to, na co miał ochotę i wracał 

po dokładkę.  

 Kiedy nie było już po co 

wracać zaczęły się rozmowy. Dla 

niektórych była to jedna z nielicz-

nych okazji do utrzymania kontak-

tu. Reszta zaś, mimo tego, że wi-

działa się trzy dni wcześniej (na 

koncercie kolędowym w Warsza-

wie) nie nudziła się w swoim to-

warzystwie.  

 Jednak wszystko co dobre 

kiedyś ma swój koniec. Nie za-  

uważyliśmy, jak czas szybko zleciał. 

Wieczór niezapomniany dla każ-

dego chórzysty. 

   

 Zuza Madejek 

Wigilia w Carduelis 
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Było mi bardzo miło, gdy usłyszałam od 
Pani tyle sympatycznych słów i rad do-
tyczących naszego miesięcznika. W jaki 
sposób dowiedziała się Pani o 
„Szczygiełek News”? Czy miało to coś 
wspólnego z Pani zainteresowaniami? 

 
Interesuję się wszystkim, co jest dru-

kowane i wydawane. Jestem nauczycielką  
(wcześniej także bibliotekarką) języka polskie-
go w ZST, od kilkunastu także koresponden-

tem „Niedzieli” i innych pism. Ponadto jestem 
redaktorem i współautorem książki 
„Poniatowa. Szkice z dziejów miasta”, a  przez 
5 lat byłam redaktorem naczelnym „Przeglądu 

Regionalnego”. Wymyśliłam i prowadziłam w 
bibliotece miejskiej „Biesiady Kulturalne”. Dla-
tego właśnie interesuję się Poniatową z punk-

tu widzenia dziennikarskiego i z uwagą śledzę 
wszystko, co jest w tej chwili wydawane. 

Od dłuższego czasu uważam (nie tylko 
ja!), że Wasze pismo jest zdecydowanie naj-

lepsze, potem długo, długo nic, a potem 
wszystkie pozostałe. Tematyka jest niesłycha-
nie ciekawa. Mnóstwo faktów. Doceniam pro-
fesjonalizm pisania - piszecie bardzo atrakcyj-

nie i konkretnie. Umiem posługiwać się języ-
kiem polskim (nieskromnie powiem) w spo-
sób  perfekcyjny. Wymyśliłam kilkanaście zbio-

rów, ćwiczeń, testów  z języka polskiego dla 
uczniów od szkoły podstawowej do liceum 
wspólnie z moją przyjaciółką - panią Kazimierą 
Gorczycą.  Zajmuję się także czymś, co wiąże 

się z powszechnym upadkiem znajomości języ-
ka ojczystego, mianowicie - poprawiam i reda-
guję prace dyplomowe, magisterskie i wszelkie 

inne. Zainteresowanie "Szczygiełkiem" wiąże 
się także z moim  zainteresowaniem waszymi 
zespołami i umiłowaniem muzyki. Można po-
wiedzieć trochę specyficznym. 

Na czym polega to specyficzne umiło-
wanie? 

Polega na tym, że ja kocham muzykę, 
uwielbiam słuchać muzyki, ale... na muzyce się 

nie znam. Dla mnie nuty to absolutna chińsz-
czyzna! Interesuję się literaturą, czytam książ-
ki, mam pojęcie o malarstwie - jak widzisz ota-

czam się obrazami, natomiast w znajomości 

teorii i historii muzyki niestety mam poważne 
braki. Za to, kiedy jestem na koncercie uwiel-
biam patrzeć na instrumenty i stroje. Ciekawi 
mnie, jak ci ludzie wyglądają, jak dmuchają, po-

trącają, uderzają, dotykają, pociągają smyczka-
mi, jak są posłuszni magicznej władzy dyrygenta. 
To zachwycające. 

 
Wspomniała Pani o pracy z młodzieżą. 
Zawód nauczyciela przez wielu postrze-

gany jest jako jeden z najtrudniejszych 

zawodów świata. Co Panią cieszy, a co 
złości w wykonywanej pracy? 

 

Kocham muzykę, ale na muzyce się nie znam... 

Str. 18 

„Muzyka jednocześnie dziecinna i boska, pełna 
najwyższej prostoty i najwyższego mistrzostwa. 
Mozartowska niewinność uczuć i czystość, kla-
rowność techniki. Skrajna prostota, jaka dostęp-
na jest tylko ludziom wielkim, posiadającym 
ową wtórną naiwność, która jest największym 
wykwitem artystycznego i ludzkiego doświad-
czenia… Muzyka była jego prawdziwą mo-

wą…”* 

*Wszystkie cytaty pochodzą z książek Małgorzaty 

Musierowicz 

Rozmowa z panią Zofią Peroń 
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Najbardziej cieszy mnie możliwość ob-

cowania z ludźmi młodymi. Młodość jest naj-
piękniejszym, najlepszym okresem w życiu.  
Ci ludzie są optymistami, twórcami. Wnoszą 
radość życia i poczucie sensu. Są dla mnie 

przedłużeniem młodości. Myślę, że w piśmie 
dla młodzieży mogę ujawnić pewną rzecz. Mia-
nowicie, bardzo nie lubię swoich rówieśni-

ków! Nie lubię rozmawiać z pesymistami - 
ludźmi, którzy widzą świat na czarno i wciąż 
narzekają. Dzięki młodym ludziom przekonuję 
się, że świat nie jest tak zły, tak idący ku prze-

paści, jak widzą to starsi ludzie. 
Natomiast smuci mnie to, że między 

ludźmi starszymi a młodymi jest przepaść kul-
turowa. Dostrzegam to w dwóch aspektach. 

Jeśli chodzi o literaturę, młodzi ludzie mało 
czytają. Ich słownictwo jest bardzo ubogie. 
Czasem trudno nam się porozumieć. Druga 

rzecz, która mnie irytuje, niepokoi - nie potra-
fię zrozumieć, dlaczego im podoba się coś, co 
dla mnie muzyką nie jest. Muzyka, której słu-
chają to jest jednostajny łomot i monotonne 

dudnienie. Nie potrafię pokonać tej bariery, 
przepaści kulturowej. Może jestem z innego 
świata? 

 
Jak wyglądają lekcje polskiego w techni-
kum, w którym Pani uczy? 

Tematy są zgodne z programem na-

uczania, a w ich realizacji uczniowie są zobo-
wiązani do wykonywania pewnych czynności. 
Dobra metoda to słuchanie i notowanie. Jeżeli 
ja im czegoś nie przekażę, to nic z nich nie 

wydobędę. Na lekcjach języka polskiego trze-
ba kształcić umiejętność mówienia i pisania, a 
tego nie da się osiągnąć bez czytania i słucha-

nia. Myślę, że te lekcje niewiele się różnią od 
prowadzonych w liceum. Program nauczania 
jest taki sam, bo przecież piszemy tę samą ma-
turę. Co więcej, badania potwierdzają, że na-

uczanie metodami aktywizującymi (na przykład 
praca w grupach) nie daje nadzwyczajnych 
efektów. To jest rzecz dyskusyjna, jednak ja 

jestem bardziej przekonana do metod trady-
cyjnych.  Tłumaczę moim uczniom proces 
zdobywania wiedzy na zasadzie kuli śniegowej 
- im więcej człowiek wie, tym łatwiej jest mu 

się nauczyć każdej kolejnej rzeczy. Kula śnie-
gowa na początku jest malutka. Jak ją poto-
czysz, to się przyczepi więcej i więcej śniegu. 

 

Gdyby Pani mogła cofnąć czas, wybra-
łaby Pani inne studia, inną pracę, krót-
ko mówiąc, nowe życie? 

Nie. Moje życie mi się podoba. Nie 

chciałabym być stomatologiem czy farmaceu-
tą. 
Realizuję się na wielu płaszczyznach. W mo-

im życiu podoba mi się to, że przeszłam pew-
ną ewolucję. Urodziłam się w chałupie na wsi 
i mimo tego mogę uczestniczyć w kulturze.  
 

Czy któryś z kompozytorów lub wyko-
nawców szczególnie przyciąga Pani 
uwagę?  

Zastanawiałam się, w jaki sposób po-
trafię odróżnić muzykę Chopina. Otóż w 

czasach mojej młodości, w polskim radiu sto-
jącym wtedy w każdej chałupie, oprócz poli-
tyki i propagandy typowej dla tamtego czasu 
była przede wszystkim muzyka klasyczna. 

Osłuchałam się z tymi utworami - przy nich 
dorastałam. Kocham także „Stare Dobre 
Małżeństwo”. 

 

Studiowała Pani polonistykę?  
Tak. To jest dla mnie punkt wyjściowy, nato-
miast jako humanistka mogę się nauczyć wie-

lu innych rzeczy. 
 
Panuje błędne przekonanie o łatwości 
języka polskiego w stosunku do mate-

matyki. Wielu wybiera maturę, a póź-
niej studia polonistyczne nie ze wzglę-
du na zainteresowania, ale przez wyeli-

minowanie nauk ścisłych. Humanistka 
z wyboru? 

Str. 19 

„Ci muzycy o wiele lepiej niż ona potrafili 
władać ludźmi i wzbudzać w nich po-
dziw… Dialog, pełen potężnych, bogatych 
emocji, trwał i nasilał się. Ludzie stali przed 
muzykami bez ruchu, zasłuchani, zagapieni. 
Na ich twarzach malowało się – ależ tak: 

szczęście.”* 



Otóż to. Zdawałam maturę z matema-

tyki! Jest to nauka, która uczy człowieka logicz-
nego myślenia. Mogłam studiować matematy-
kę, ale w tym momencie mówię z całą pewno-
ścią: wybrałam lepiej. Nie chodzi o to, żeby 

zapamiętać wzór, że „delta równa się be kwadrat 
minus cztery ac”. Chodzi o sprawność myślenia 
i umiejętność rozwiązywania problemów. Krok 

po kroku, według jakiegoś sensu. Uczymy się 
po to, by sobie poradzić w życiu, rozwiązać 
problemy, które się pojawią.. Z drugiej strony 
uczenie się czegokolwiek na pamięć jest wiel-

kim dobrodziejstwem! Ćwiczy się wtedy 
sprawność umysłową i doskonali się pamięć. 
Mam nadzieję, że dzięki temu nie dostanę na 
starość Alzhaimera. Problem w tym, że 

uczniom nie chce się ani uczyć, ani tym bar-
dziej zapamiętać. 

 

Zakuć, zdać, zapomnieć? 
Zapomnieć! Ale zawsze przecież można jesz-
cze ściągnąć z telefonu komórkowe-
go...  System, który nie wymaga niczego od 

uczniów obraca się przeciwko nim. Jako huma-
nistka nie mam wrogich stosunków do innych 
przedmiotów, jak choćby do matematyki. W 

szkole nie schodziłam poniżej czwórki i nigdy 
nie mówiłam: "nie umiem matmy, więc ściągnę, 
czy spiszę przed lekcją".  Jaka to satysfakcja 
zrobić zadanie, zajrzeć do odpowiedzi  i 

stwierdzić: wyszło! Istnieją związki między ma-
tematyką a muzyką, nie tylko w tym, że mate-
matyka jest królową nauk, a muzyka najdosko-
nalszą ze sztuk. 

 
Nauka języka polskiego pociąga za sobą 
znajomość różnych gatunków literatury. 

Jakie książki Pani czyta? 
W prywatnej biblioteczce mam totalny miks 
Czytam wszystko, co wpadnie mi w ręce. Po-
dobają  mi się szalenie książki Małgorzaty Mu-

sierowicz. Dla młodych dziewczyn powinny 
być one lekturą obowiązkową! Pani Musiero-
wicz jest z zawodu pisarką, z wykształcenia 

plastyczką. Oprócz tego ma doskonałą orienta-
cję w muzyce. Wszystkie jej bohaterki żyją 
muzyką w sposób niesłychanie ciekawy, jest 
ona istotną częścią ich życia, rozmawiają o niej. 

Najczęściej pojawia się Mozart, który jest  jej 
ulubionym kompozytorem Może to nie jest 

oryginalny wybór. Wiadomo - geniusz. Ale jej 

pisanie o Mozarcie jest naprawdę piękne. Czy-
tając te wspaniałe zdania uczę się, jak rozumieć 
muzykę.  Jeżeli czytam o konkretnym utworze, 
natychmiast go włączam i staram się poczuć to, 

co chciała przekazać autorka. Przez jej książki 
snuje się złota nić muzyki. 
 Wyobraźmy sobie, że stoi przed nami 

maszyna o nazwie wehikuł czasu. Każdy 

zainteresowany może wejść do środka. 

Do jakiego miejsca i czasu chciałaby się 
Pani przenieść? To pytanie można trak-
tować jako czas w Pani życiu, ale także 

dowolną epokę historyczną. 
Myślę, że byłby to koniec XIX wieku - czasy 
impresjonizmu, secesji,  wytwornego piękna. 
Oczywiście byłabym hrabianką, jeżdżącą do 

odkrytego wtedy Zakopanego, a nie wieśniacz-
ką. Fascynuje mnie ten najpiękniejszy rodzaj 
malarstwa, pełen światła, subtelnych kolorów i 
wielości symboliki, wyrafinowane, finezyjne 

linie secesyjnej sztuki użytkowej. Pewnie to nie 
wyglądało tak, jak my to sobie teraz wyobraża-
my, ale w takim właśnie świecie tej pięknej 

epoki chciałabym się znaleźć. 

 

A w obecnym, realnym życiu, co jest dla 

Pani największa przyjemnością? 

Czytanie książek, chodzenie po górach, praca 

w ogrodzie, słuchanie muzyki. 

 

Bardzo dziękuję za rozmowę. 

 

  Agnieszka Szwajgier 

 

Str. 20 

„A kiedy przedmiotami dawnego kunsztu są 
instrumenty muzyczne, trudno się nie zdumie-
wać różnorodnością i pomysłowością tych 
dzieł, wytwarzanych z takim pietyzmem dla 
tak niepoważnego użytku: dla uzyskania 
brzmienia. Dęcie. Dmuchanie. Uderzanie. Po-
trząsanie. Przesuwanie. Przyciskanie. Te 
wszystkie fizyczne działania wobec specjalnie 
przystosowanych przedmiotów wytwarzają – 

dźwięk.”* 
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także: Pozdrowienie Anielskie – chrześcijańska 

modlitwa do Maryi, matki Jezusa– oddająca cześć 
Jej - wraz z prośbą o wstawienniczą modlitwę - i 
Jezusowi, uznawana przez Kościół katolicki i Cer-
kiew prawosławną. 

 

Modlitwa Ave Maria była inspiracją dla wielu arty-

stów każdej epoki. Powstało wiele kompozycji do 

tego łacińskiego tekstu, które zapisały się na dobre 

w  historii muzyki, tworząc wręcz kanon. Do Ave 

Maria komponowali tak wspaniali muzycy jak: Jan 

Sebastian Bach, Franciszek Schubert, Felix Mendels-

sohn czy Camille Saint- Saens, a także współcześni: 

Pietro Mascagni lub chociażby Marek Jasiński, któ-

rego kompozycję ma w repertuarze chór Carduelis. 

Chór Szczygiełki śpiewa Ave Maria skomponowaną 

przez naszą starszą koleżankę chóralną  Joannę Sa-

gan (obecnie Garbacza), która studiowała kompo-

zycję właśnie  u pana Jasińskiego.  

Czy istnieje piękniejsza forma modlitwy od dziecię-

cej pieśni? Ave Maria  przeróżnych autorów wyko-

nywane było przez nasze chóry niemal od zawsze i 

od samego początku urzekało                                

Zwiastowanie NPM 

publiczność i z pewnością cieszyło Boga. 

Pamiętajmy więc zawsze o tej pięknej pieśni 

i sięgajmy do niej często, odkrywajmy wciąż na no-

wo i próbujmy zrozumieć jej głębię, powtarzając za 

św. Augustynem: KTO ŚPIEWA, TEN DWA RAZY 

SIĘ MODLI (Qui cantat bis orat). 

Tekst polski 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan 

z Tobą, błogosławionaś Ty mię-

dzy niewiastami, i błogosławiony 

owoc żywota Twojego, Jezus. 

 
Święta Maryjo, Matko Boża, 

módl się za nami grzesznymi te-

raz i w godzinę śmierci naszej. 

Amen 

 
Tekst łaciński 

Ave, Maria, gratia plena, Domi-

nus tecum; benedicta tu in mulie-

ribus, 

et benedictus fructus ventris tui, 
Iesus. 

 

Sancta Maria, Mater Dei, ora 

pro nobis peccatoribus, nunc et in 

hora mortis nostrae. Amen. 

   

Str. 21 

Zdrowaś Maryjo 

Agata Jastrzębska 



Chleb to pieczywo otrzy-

mywane z wypieku ciasta, 

które powstaje z mąki, wody 

i soli poddanego najczęściej, 

ale nie zawsze, fermentacji. 

Najzdrowszy jest chleb na 

naturalnym zakwasie (z mąki 

i wody) bez dodatku drożdży 

i innych sztucznych spulch-

niaczy.  

Taki my pieczemy teraz 

w domu! 

 Chleb znany od sta-

rożytności co najmniej 10-11 

tys. Lat. Zmieniał  swój wy-

gląd i smak. Początkowo nie 

przypominał współczesnego 

pulchnego wypieku, zbliżony 

był do macy lub cienkiego 

twardego podkładu pod piz-

zę, wypiekano go w popiele 

lub na rozgrzanym kamieniu. 

Kolor konsystencja i smak 

chleba zależy od rodzaju mą-

ki  jaka zostanie użyta do 

jego przygotowania. Z mąki 

żytniej powstanie chleb 

„czarny”- razowy, biały lekki 

chleb przygotowuje się z mą-

ki pszennej.  

 W czasie, gdy koń-

czą się żniwa i rozpoczyna-

ją dożynki, warto choćby w 

skrócie ukazać historię chle-

ba, tego, o który prosimy w 

Modlitwie Pańskiej: „Chleba 

naszego powszedniego daj 

n a m  d z i s i a j . . . ” .  

Pierwsze wzmianki o pieczy-

wie, które można nazwać już 

chlebem, pochodzą z lat 
Str. 22 

2860-2840 przed Chr. Za 

Ramzesa III wypiekano już 30 

różnych rodzajów chleba z 

mąki pszennej i jęczmiennej. 

Z Egiptu umiejętność wypieku 

chleba przejęli najpierw Żydzi, 

później Babilończycy, Fenicja-

nie i Rzymianie, a za ich po-

średnictwem chleb dotarł do 

innych krajów Europy. W 

Atenach 500 lat przed Chr. 

znano kilkadziesiąt gatunków 

pieczywa. Rzymianie jedli już 

chleb na zakwasie, a dobre 

pieczywo cenili sobie tak bar-

dzo, że wyróżniających się 

piekarzy niewolników obda-

rzali wolnością, nie szczędząc 

im pochwał za życia i po 

śmierci, a nawet stawiali po-

mniki antycznym mistrzom 

piekarnictwa.  

 Właściwy chleb, 

tzn. pieczony już z ciasta 

przefermentowanego, od 

swego praprzodka przyjął 

okrągły kształt. Taka forma 

chleba widnieje na rysunkach i 

płaskorzeźbach egipskich, na 

płytach grobowych i pomni-

kach Rzymian, Celtów, Nor-

manów itp. Również wszyst-

kie dawne chleby słowiańskie 

były okrągłe, od ówczesnych 

placków różniły się tylko gru-

bością. Podłużna forma chleba 

znana jest w Europie dopiero 

od XII wieku.  

 W najwyższej cenie od 

wieków był chleb biały, pszen-

ny. Taki chleb jedli królowie i 

bogacze, czarny chleb nato-

miast był dla niewolników, 

wieśniaków i miastowej biedo-

ty. Dowodzą tego najstarsze 

wykopaliska, także polskie. 

Tak było również w później-

szych okresach. W Polsce po-

wszednim chlebem chłopów, 

jak i ludności miejskiej był 

chleb żytni, ciemny. Jeszcze w 

XV wieku nazywano go 

„rżanym”, od ówczesnej na-

zwy żyta – „reż” lub „rża” 

(stąd i stara nazwa ścierniska – 

rżysko). Białe pieczywo to były 

kołacze, bułki, pierogi, obwa-

rzanki. Dawny zwyczaj nakazy-

wał przywozić je z jarmarków 

czy odpustów jako szczególny 

upominek. Dziękujmy Bogu za 

dar chleba na naszych stołach i 

prośmy gorąco, by nam go 

nigdy nie brakowało.   

  Źródło: internet 

           Hania Kacprzak 

 

 

 

 

 

Chleba naszego powszedniego  
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Chór miłośników muzy-

ki „Cum Musica” nie 

próżnuje. Od początku 

roku szkolnego mamy 

regularnie próby i kon-

certy pod batutą pani 

Dagmary Matysik. 

W październiku wraz z 

zespołami: „Szczygiełki” i 

„Carduelis” braliśmy udział 

w pięknym koncercie papie-

skim. Starannie dobrane 

teksty i utwory muzyczne 

wprowadziły obecnych w 

atmosferę rozważań na 

ważne dla nas wszystkich 

tematy  – o Bogu, Ojczyź-

nie, drugim człowieku. Do-

niosłość chwili podkreślała 

obecność radnych Sejmiku 

Województwa Lubelskiego  

oraz przedstawicieli władz 

lokalnych i starostwa, któ-

rzy włączyli się aktywnie w 

koncert czytając fragmenty 

przemówień Jana Pawła II. 

Cieszymy się, że mogliśmy 

uczestniczyć w tym podnio-

słym wydarzeniu. 

 

Kolejny koncert odbył się 

20 listopada. Chór wystąpił 

podczas Mszy Świętej w in-

t e n c j i  L i c e u m          

 Ogólnokształcącego im.  

Podopieczni Stowarzyszenia  

z uwagą wysłuchali koncertu i 

życzliwie przyjęli nas gorącymi 

brawami. Na koncercie był 

obecny ksiądz Mirosław Kaw-

czyński  oraz burmistrz Ponia-

towej Krzysztof Brzeziński. 

 

Przed nami święta Bożego 

Narodzenia. Stało się już tra-

dycją, że chór Cum Musica 

śpiewa na Pasterce w kościele 

parafialnym p.w. Ducha Świę-

tego. Stanie się tak również w 

tym roku. Tak też śpiewająco 

kończymy ten rok staropol-

skim „Do Siego Roku”. 

       Barbara Kramek  

 Marszałka Józefa Piłsudskie-

go w Poniatowej. W dniu 

tym liceum obchodziło uro-

czystość poświęcenia sztan-

daru, w której uczestniczyło 

wielu wybitnych gości i ab-

solwentów szkoły. Była to 

dla nas również ważna chwi-

la, gdyż wśród chórzystów 

są pracownicy a także byli 

uczniowie liceum. 

 

19 grudnia wykonaliśmy 

koncert kolędowy dla Sto-

warzyszenia Osób Niepełno-

sprawnych „Pinokio” w Po-

niatowej. Koncert odbył się 

w Ośrodku Kultury, Promo-

cji i Turystyki i był bardzo 

wzruszający.  

Koncerty „Cum Musica” 

Chór „Cum Musica” podczas koncertów na Węgrzech.   

Przypominamy, że w chórze tym śpiewają głównie byli członkowie chó-

ru „Szczygiełki”  oraz  nasi rodzice! Chór zadebiutował w 2005 roku. 
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Dziś opowiemy Wam wstrząsające histo-

rie Misiów Ocalonego, Znajdy i Mokrego. 

Historia Znajdy rozpoczyna się przed wie-

lu laty na japońskim lotnisku Narita, które 

znajduje się w odległości ok. 60 km od To-

kio. Po wylądowaniu na tymże lotnisku, dzieci ze 

Scholaresu udały się długim rękawem z samolotu 

do pomieszczeń lotniska, które swym ogromem 

przerastało wszystko co ówcześnie można było 

sobie wyobrazić. Dodatkowo cała przestrzeń 

tegoż lotniska była jakby „pod kloszem”, który 

szczelnie odgradzał od świata zewnętrznego. Ten 

świat zewnętrzny charakteryzował się bardzo 

wysokimi temperaturami – ok. 35 stopni Celsju-

sza. Pod klimatyzowanym „kloszem” znajdowały 

się setki stanowisk odlotowych (gate’ów), setki 

sklepów, restauracji, barów a nawet zakładów 

usługowych. Zbliżając się do wyjścia, czyli jadąc 

ruchomymi chodnikami, nie zdawaliśmy sobie 

sprawy, co czeka nas na zewnątrz. W momencie 

otwarcia się ogromnej bramy (która składała się z 

dwóch wielkich szklanych tafli) runęła na nas fala 

gorącego powietrza, zdająca się spalać wszystko 

swoim piekielnym oddechem. Wszyscy cofnęli się 

w przerażeniu i nagle usłyszeliśmy cichutki głosik 

Misia Znajdy, który oczekiwał w upale na ze-

wnątrz aż ktoś spowoduje otwarcie bramy i 

wpuści go do chłodnego środka lotniska. Miś 

Znajda okazał się być misiowatym pieskiem o 

skośnych japońskich oczkach. Od tej chwili Znaj-

da towarzyszył zespołowi w całym tournee po 

Japonii i przyjechał z nami do Polski, gdzie zakole-

gował się serdecznie z pozostałymi Misiami. 

 

 Historia Ocalonego rozegrała się w Lu-

blinie, koło Banku BGŻ na ulicy Chopina. Wy-

chodząc z tego banku usłyszeliśmy nagle głośny 

płacz. Oczom naszym ukazał się Miś siedzący na 

parapecie - ktoś prawdopodobnie podniósł go z 

ziemi i tam posadził, gdyż był cały ubłocony i 

oczywiście mokry. Pani Danusia natychmiast go 

zdjęła z tego parapetu i pod parasolką przeniosła 

do naszego samochodu, gdzie posadzony został 

na wylocie ciepłego powietrza. Udaliśmy się szyb-

ciutko do domu, gdzie Miś został wykąpany i 

oczyszczony. Po chwili zaczął wesolutko skakać i 

na pamiątkę tego wydarzenia otrzymał imię Oca-

lony. 

  

 

Trzecia natomiast historia uratowania Misia o na-

zwie Mokry wiąże się z naszą podróżą poprzez 

autostrady Niemiec. Jechaliśmy koło miasta Han-

nover w ulewnym deszczu. Ja siedziałem jak zwy-

kle na miejscu przy kierowcy. Nagle na mokrym 

asfalcie ujrzałem osamotnionego i głośno płaczą-

cego Misia, którego albo ktoś zgubił podczas jaz-

dy, albo został okrutnie wyrzucony przez właści-

ciela. Obie te sytuacje były dla mnie nie do przyję-

cia i postanowiłem uratować go za wszelką cenę. 

Wśród rzeki pędzących samochodów poprosiłem 

kierowcę o zatrzymanie się na pasie awaryjnym i 

w rzęsistym deszczu pomiędzy mijającymi mnie 

samochodami podbiegłem do Misia i podniosłem 

go z asfaltu. Miś pełen szczęścia rzucił mi się na 

szyję, dodatkowo mocząc mnie obficie. Od tego 

zmoczenia uzyskał imię Mokry i takie nosi do dnia 

dzisiejszego. Tak oto wyglądają w skrócie historie 

Misiów uratowanych od zagłady w dramatycznych 

niekiedy sytuacjach. 

 

 

Opowiadał Witold Danielewicz, a spisał Hiszpan 

Misie ocalone 

Od lewej:  Ocalony, Znajda i Mokry.  

Rys. Pati Popiołek 
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Kiedy jestem sama, zapewni 

wspaniałą opiekę. Obserwuje 

ze mną przyrodę i nauczy jak 

wyhodować piękne pachnące 

rośliny. Dobrze przyszyje 

urwany guzik i zaceruje 

d z i u r ę  w  p od a r t yc h 

spodniach. Pomoże w trud-

nych lekcjach. Przygotuje 

dla mnie najwspanialsze 

przysmaki; uczą lepić pierogi 

i piec ciasteczka. U Babci 

jest słodko, świat pachnie 

szarlotką! U Babci jest weso-

ło! Z Babcią nigdy się nie 

nudzę! 

 Natalka Biały (lat 10) 

Babcia jest najwspanialsza 

na świecie. Zapewnia wiele 

miłości i ciepła. 

Jest przy mnie zawsze, kiedy 

jej potrzebuję. W trudnych 

chwilach zawsze służy radą i 

pomocą. Gdy jestem smutna, 

pocieszy mnie i przytuli. 

Rok zakończyliśmy kupnem dwóch 

nowych komputerów - jeden do Re-

dakcji naszej Gazetki. 

Jacek  Świątek, student czwartego 

roku informatyki, zrobił nam również  

„porządek” w komputerach. 

Za co kocham moją Babcię? 

Grudniowe porządki … w komputerach 

Str. 25 

Kochają nas, wspierają, zawsze są 

przy nas, na każdy smutek mają 

dobre rozwiązanie - to nasi ko-

chani Dziadkowie i  Babcie. 

Są takie dwa szczególne dni w roku, w 

których możemy wyrazić naszą 

wdzięczność, za ich trud i oddanie 

oraz wszystko to, co od nich otrzy-

mujemy. 

21 stycznia obchodzimy dzień Babci, a 

22 stycznia świętujemy dzień Dziadka. 

Ja w te szczególe dni składam Babci i 

Dziadkowi życzenia. 

Przeważnie życzę im zdrowia, 

szczęścia i pociechy z wnuków . 

Prezent, który można dać Babci i 

Dziadkowi to pięknie ozdobiona 

laurka. Można im także zaśpiewać 

piosenkę lub powiedzieć wierszyk, 

a czasami wystarczą tylko dwa 

słowa: „Kocham was” (po takich 

słowach mogą potoczyć się łzy). 

Więc gdy nadejdą te dwa szcze-

gólne dni pójdźcie do nich i złóż-

cie im życzenia. 

 Joanna Kosik (11 lat) 

Dzień Babci i Dziadka 

Jacek przy pracy 

Rys. Brygida Szejka 
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Poproszono mnie bym napisała 

o moich doświadczeniach 

mieszkania w Internacie*  XXI 

Liceum Ogólnokształcącego im. 

Świętego Stanisława Kostki, 

p o t o c z n i e  z w a n e j 

„Biskupiakiem”. 
 

Gdy zostałam przyjęta do internatu 

ogromnie się ucieszyłam. Miałam 

pewność, że mam gdzie miesz-

kać. Jednak z drugiej strony nie 

byłam pewna czy internat to takie 

dobre dla mnie miejsce. Bałam się, 

że będę się czuła osamotniona, z 

nikim się nie zapoznam i nie zaprzy-

jaźnię. Okazało się całkiem inaczej! 

Wszyscy są do siebie bardzo milo 

nastawieni i pomogą w każdej sytu-

acji. Zresztą, nie tylko ja miałam 

takie uczucia, że będę jakąś czarną 

owcą. Z moich obecnych koleżanek 

(z internatu) wszystkie tak myślały! 

Na szczęście dogadałyśmy się bez 

problemu. 

Ze strony opiekunów internatu w 

pierwszym dniu mamy organizowa-

ne spotkanie integracyjne (bierze w 

nim udział cały internat). Wtedy 

mamy czas na zapoznanie się ze 

sobą, opiekunami, oraz poznanie 

obowiązującego regulaminu, 

którego trzeba przestrzegać, 

aby wszyscy czuli się dobrze i 

bezpiecznie.  

W ciągu pierwszego tygodnia orga-

nizowane są spotkania dla nowych 

osób w internacie. Dzięki temu 

bezstresowo najczęściej pierwszaki 

mogą się poznać i zawiązać nowe 

znajomości, nie tylko w pokoju.  

W jednym pokoju mieszka: na 

pierwszym roku od 5-9 osób, dru-

gim roku około 

4-6 , a na trzecim 

2-3 osóby. Nie 

jest to jednak dla 

nikogo uciążliwe. 

Jak w pokoju jest 

dość głośno i 

ciężko jest się 

uczyć wtedy 

można udać się 

do pokoju cichej 

nauki (gdzie zawsze panuje ci-

sza) i bez najmniejszego proble-

mu dalej spokojnie się uczyć. 

Od godziny 17-19 panuje tzw. 

cisza. W tym czasie trzeba się 

uczyć. Nie można np. wejść na 

komputer i siedzieć na ,,Naszej 

Klasie” .  

Wielu z was zapewne uwa-

ża, że w internacie nie ma 

dużo do robienia i z lekcja-

mi każdy się bardzo szybko 

wyrabia. Jednak, kto tak myśli 

jest w błędzie. Wcale nie jest 

tak dobrze. Zanim się siądzie 

do lekcji zaczyna się robić póź-

no, bo w międzyczasie znajdzie-

my sto innych ciekawszych za-

jęć, jak np. zrobienie łańcucha, 

pogadanie z koleżankami, spa-

nie i wiele innych. O godzinie 

19 jest kolacja, na którą trzeba 

się udać, bo inaczej będzie się 

głodnym. Po kolacji mamy apel 

w szkolnej kaplicy, a następnie 

wyznaczone godziny na mycie 

się dziewcząt i chłopców. Więc 

mimo wszystko trzeba prze-

strzegać rozkładu dnia. Ewentu-

alnie można wziąć prysznic na 

skrzydle, gdzie się mieszka. Jed-

nak nie wszystkie prysznice są 

takie fajne, np. nie wszędzie 

w brodziku na górze spływa 

woda, ale na dole wszystko 

działa bardzo dobrze. 

 O godzinie 21.30 jest 

cisza nocna. Ale można 

mieć pozapalane lampki i 

dalej się uczyć.  

Małgosia Socha 

Mój lubelski dom w „Biskupiaku” 

Plusy: 

-Znasz więcej osób 

-masz od kogo spisać lek-

cje 

-uzyskasz darmowa po-

moc w lekcjach 

Minusy: 

-rozprasza cię dużo rze-

czy 

-nie masz pokoju dla sie-

bie 

-musisz trzymać się wy-
znaczonego harmonogra-

mu dnia 

Str. 26 

Internat—to miejsce, gdzie 
są zakwaterowani tymczasowo 
uczniowie danej szkoły.   

SZCZYGIEŁEK NEWS  
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Remontu ….  ciąg dalszy 

Jak z pewnością pamiętacie, w ubiegłym roku rodzi-

ce członków zespołów  pięknie wyremontowali 

cztery pomieszczenia w piwnicy budynku przy ul. 

Młodzieżowa 6. Pozostały jednak trzy rudery w 

przerażającym stanie, które odgrodziliśmy po pro-

stu żółtą zasłonką.  Jak widać na zdjęciu, remont 

jest KONIECZNY!   

Tu planujemy 

zorganizować 

kolejną salę 

lekcyjną , mo-

że dla zespołu 

„Junior 

Tu będzie pomieszczenie  gospodarcze 

— „Mała pralnia” 

Prace remontowe rozpoczęły się 28 grudnia 2009 roku, a 

bodźcem do ich rozpoczęcia była możliwość zakupu po-

trzebnych  materiałów budowlanych ze środków finanso-

wych Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Miłą niespodzianką była 

wiadomość od księgowej naszej placówki, pani Lucyny Bugaj, 

że dzięki zaoszczędzeniu na „ogrzewaniu” mamy do wydania 

dość sporą kwotę.  

Pan Andrzej Gołąb, tata Karoliny, uległ naszym prośbom i wziął 

kielnię do ręki. Jesteśmy więc pewni, że efekt będzie doskonały! 

Z uwagi na liczne zapytania 

Rodziców informujemy, iż 
budżet placówki zaplanowa-
ny na rok 2010 wynosi ogó-
łem – 511 783 zł, w tym: 

 

I. Wydatki płac i pochodne –  

431 331 zł (rozdział 85407) 

II. Wydatki pozapłacowe – 77 652 zł 
(m.in.: media, usługi internetowe i 
telekomunikacyjne, fundusz socjalny 
i zdrowotny, różne opłaty i składki – 

rozdział 85407) 

III. Dokształcanie i doskonalenie na-

uczycieli  – 2 800 zł (rozdział 85446) 

IV. Pozostała działalność (wydatki 

bieżące) – 0 zł (rozdział 85495) 

 

W związku z powyższym prosi-

my o terminowe wpłacanie daro-

wizn na Radę Rodziców, ponie-

waż z Państwa środków wykonu-

jemy niezbędne, bieżące remon-

ty, finansujemy wyjazdy zespo-

łów na festiwale krajowe i zagra-

niczne (w chwili obecnej jest to 

wyjazd kwartety fletowego  „Il 

Cardellino” do Kalisza) oraz orga-

nizujemy imprezy okolicznościo-

we (np. Święty Mikołaj, zakończe-

nia roku itp.). 
Dziękujemy. 

 

 



ADRES: 
ul. Młodzieżowa 6 

24-320 Poniatowa 

szczygielek@gmail.com 

tel. 081-820-47-86 

Fax: 081-820-50-39 

www.muzycznaponiatowa.pl 

ZŁOCI RODZICE 
 

Pierwszy, nieśmiały toast po sesji w 28 grudnia 2009 roku… 

Z dobrymi wieściami przyjechaliśmy do domu państwa Danielewiczów. 

Redaguje zespół: Agnieszka 

Szwajgier (redaktor naczelny), 
Agata Jastrzębska, Małgorzata 

Socha, Monika Adamczyk, We-

ronika Biały, Natalka Biały, 

Hanna Kacprzak,  Julia Rumiń-
ska, Joanna Kosik, Patrycja Po-

piołek, Angelika Stępień,. 

 

Współpraca: Zuzanna Made-
jek, Barbara Kramek, Ewa Al-

bińska, Bernarda Giza-Małecka, 

Iwona Kapczyńska-Helmi, Beata 

Brzozowska-Zburzyńska, Brygi-

da Szejka (rys.), Agnieszka Boć-
kowska (foto), Grzegorz Zbu-

rzyński (foto).  

 

Opieka merytoryczna i 
skład komputerowy: Małgo-

rzata Kamińska, Danuta Danie-

lewicz. 

SZCZYGIEŁEK NEWS  

Prezentujemy tu RODZINY, które pomagają 

zespołom w różny sposób.  
W koncertach kolędowych brali udział: Ewa Albińska, Ho-

norata i Jerzy Borowińscy, Marta Brzezińska, Barbara 

Gołąb, Iwona Helmi-Kapczyńska, Dorota Komendar-

ska, Dorota Knyś, Bernarda Giza-Małecka, Anna Ma-

zurek, Monika Młyniec, Grażyna Papierz, Iwona Piłat, 

Anna Popiołek, Mariusz Pytlak, Małgorzata Szwajgier, 

Bożena Szwed, Bożena Socha, Maria Świątek, Grze-

gorz Zburzyński. 

———————————————————————— 

Państwo Monika i Marcin Młyńcowie zasponsorowali parę 
kilo doskonałej wędliny na potrzeby zespołów 

——————————————————————— 
Pan Jerzy Borowiński bezpłatnie przewoził stroje, instrumenty 

i rekwizyty swoim transportowym busem na trasie Poniatowa –

Warszawa – Poniatowa w dniu 22 grudnia oraz ponownie w Po-
niatowej w dniu 10 stycznia b.r 

—————————————————————————— 

Państwo Helmi zaopatrzyli zespół w piękną świeżą choinkę 

Serdecznie dziękujemy:  

Danuta i Witold Danielewiczowie 

www.scholares.poniatowa.pl 


