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W hołdzie ofiarom katastrofy pod
Smoleńskiem „Szczygiełki” zapaliły
300 zniczy

Ważne tematy:
Żałoba Narodowa,

Konstanty Ildefons Gałczyński
Polska (fragment)

Patriotyzm nadal aktualny,
Koncerty: Wielkanocny,
„Nasi w Lublinie”
Wywiad z Agatą Młynarską

Ale ja wiem, że przyjdziesz, musisz przyjść, Skrzydlata,
piersi nasze rozedrzesz gromowym wołaniem,
serc milionem zatargasz, posadami świata! ...
Poeci, ja zwiastuję Drugie Zmartwychwstanie!
(1924)

W tym numerze:

CO NAS CZEKA?
Informacje: Co nas czeka
Wydarzenia: Żałoba jest biało-czerwona
Relacje: Trzy siostry
Koncerty: Wielkanocny
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3-4
5
6-7

Relacje: Przyjdź Duchu Święty
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Nasze dziedzictwo: To był maj

8-9

Wywiady: Patriotyzm nadal aktualne

10-11

Koncerty: Nasi w Lublinie

12-13

Instrumenty; Klarnet

14

Rozmaitości: Mama, mutti , mamasza

15

Diamentowe rodziny: Jak to się zaczęło

16-17

Relacje; Skąd się biorą sardynki?

18-20

Relacje: Jak Rozi i Madzia leciały ...
Wywiady: Agata Młynarska

6 maja - Koncert zespołu Scholares Minores i
Małego Scholares, OPP, godz. 18.00
15 maja - Koncert chóru „Szczygiełki” i Orkiestry KOS w Kaliszanach, godz. 14.00
16 maja - Arie przy świecach, Dom Muzyki,
godz. 20.00
22 maja - Koncert chóru „Średnie Szczygiełki”
dla Członków Regionalnych Towarzystw Przyjaciół miast , aula, godz.17.30
23 maja - Koncert chóru „Średnie Szczygiełki” i
Orkiestry KOS w Karczmiskach

21
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Kącik urody: Ulice kiczu

24

Misiowy świat: Christiane & Louis
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Nasze dziedzictwo: wspomnienia S.Parvi

26-27

Z kronik zespołu: Jubileusz tuż, tuż (3)

28-29

Kącik kulinarny: potrawy na wiosnę

30

Urodziny: maj; sylwetki maturzystów (2)
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Złoci rodzice

32

Savoir vivre cz.1

32

Informacje

Karolinka
Gębka i Ola
Małecka mają
po cztery lata,
a śpiewają w
„Małych Szczygiełkach” już
od września
2009 roku.
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Jak będzie pracować nasze
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
w roku szkolnym 2010-2011?
Koniec kwietnia to czas na
zatwierdzanie tzw. Arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych.
Czekamy na ostateczną decyzję Zarządu Powiatu.
Mamy nadzieję, że w Poniatowej
nadal będą mogły uczyć się
wszystkie dzieci i młodzież, bez
względu na adres zamieszkania.
Już teraz
wsparcie.

dziękujemy

za

Jest nas bardzo dużo i chcemy śpiewać, grać i kultywować
polskie tradycje.
Danuta Danielewicz
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Żałoba jest biało-czerwona
porannych, pomimo iż jest to sobota: słychać „rzępolących” na skrzypcach u
pani Honoraty, głębokie wiolonczelowe basy u pani Czerkies, na samej górze
śpiewa chór „Carduelis”, a na dole tupią maluchy na balecie.
Sobota 10 kwietnia dla wielu z nas rozpoczęła
się transmisją wydarzeń związanych z uroczystościami w Katyniu, informacją dotyczącą
przyjazdu kolejnych gości, pogody, programu
obchodów i… elektryzującą wiadomością, że
coś złego dzieje się z samolotem Prezydenta
Polski Lecha Kaczyńskiego i główną delegacją
złożoną z ministrów, posłów i senatorów,
generałów i wielu osobistości politycznych.
Pierwsze wiadomości nie były niepokojące. Pomyślałam sobie, że jeśli już telewizja
podała, że coś jest nie w porządku, to na
miejscu ustawią się kordony służb ratowniczych i skończy się na strachu; w końcu samolot Prezydenta to niezniszczalny, niezgniatalnyTupolew-154M, a sami politycy i głównodowodzący, to przecież najlepiej chroniona
„kuloodporna” elita naszego kraju!
Jeszcze na schodach dzieci zapytały
mnie, czy mam jakieś wieści, nauczyciele
dzwonili do znajomych, którzy oglądają transmisję na żywo, nam w OPP pozostał tylko
Internet i coraz bardziej przerażające wiadomości o katastrofie. Na jakiś czas przestały
działać komórki, sieć rozgrzana do czerwoności odmówiła posłuszeństwa z powodu zbyt
dużych obciążeń na serwerach, niektóre dzieci płakały i modliły się, już wiedziały, że prawdopodobnie zginęli wszyscy pasażerowie feralnego lotu. Jeszcze przez chwilę łudziliśmy
się, że są jacyś ranni, tak zresztą podały niektóre portale, jedna z nauczycielek dostała
informację, że Prezydent Lech Kaczyński
przeżył. Informacja za chwilę okazała się nieprawdziwa. Radio wynalezione gdzieś przez
panią Danusię podało oficjalnie, że wszyscy

zginęli. Nikt nie dowierza, że wielki samolot zahaczył o drzewo i rozbił się w drobny mak, w
dodatku nie ma żadnych rannych. Pan Janusz ma
łzy w oczach.
- Danka, ja nie jestem w stanie prowadzić zajęć,
przepraszam – pani Honorata patrzy na nas, jakby chciała potwierdzenia, że to zły sen. Zły,
koszmarny, niesprawiedliwy, nierzeczywisty, nie
mógł się zdarzyć, przecież dopiero teraz, głośno
możemy wykrzyczeć światu o tragedii, która
wydarzyła się naszemu krajowi 70 lat wcześniej!
Chwileczkę, przecież trzeba oficjalnie
zwolnić dzieci i pracowników, odwołać jutrzejszy koncert, wywiesić biało-czerwoną żałobę z
kirem, zorganizować grupę dzieci na wieczorną
mszę św. w intencji ofiar tragedii i próbować
dowiedzieć się, co naprawdę się stało!
Małgorzata Kacprzak-Kamińska

Pani Marysia odwołuje koncerty. Plakaty, przystrojone
barwami narodowymi i kirem, rozwiesiliśmy po mieście.

Wydarzenia

U nas w Ognisku Pracy Pozaszkolnej dzień zaczyna się od wczesnych godzin

14 kwietnia „Małe i Średnie Szczygiełki” (ponad 70
osób) z rodzicami, dyrygentami chórów (pani Danusia
Danielewicz i pani Grażynka Papierz) i panem Witkiem
udały się pod pomnik ku czci ofiar II wojny światowej na
Stare Osiedle, gdzie ustawiony został portret Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii oraz wywieszona lista poległych pod Smoleńskiem. Tam zapaliły znicze
i złożyły kwiaty. Pan Witek powiedział o ważnej roli, jaką pełni prezydent w państwie porównując
go do ojca rodziny. Dzieci były bardzo przejęte tą lekcją patriotyzmu i zaśpiewały hymn Polski
„Jeszcze Polska nie zginęła”.
W czasie trwania żałoby narodowej chórzyści i pracownicy na znak wspólnoty nosili biało-czerwone
kokardki z kirem ręcznie zrobione przez panią Danusię. Następnego dnia do „produkcji” dołączyły się
panie Marysie (Świątek i Pomorska).
15 kwietnia o godz. 16.00 przy dźwiękach „Ave
Maria’ granej przez Orkiestrę „KOS” pod dyr. W.
Danielewicza w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki rozpoczęła się Żałobna Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej Poniatowej. Wszystkim Radnym pani Danusia osobiście przypięła do klap nasze chóralne symbole żałoby. Pan wiceburmistrz
Krzysztof Brzeziński podczas Sesji wygłosił piękne przemówienie i przekazał kondolencje od Miast
Partnerskich i zespołów zagranicznych z Wilna, Moskwy, Pragi, Pilzna i Serbii. Wystąpienie zakończył fragmentem modlitwy księdza Infułata prof.. Bonifacego Miązka: „Panie Boże, oto prośba jak
ręce dziecka wyciągnięte ku Tobie: uśmiechnij się nad nami teraz i potem w godzinę przejścia”.
Również 15 kwietnia w Kościele Parafialnym w Poniatowej podczas Mszy św. za Ojczyznę zaśpiewały wszystkie muzyczne formacje, czyli chóry: „Szczygiełki”, Carduelis” i
„Cum Musica” oraz zagrała Orkiestra „KOS”. Kazanie ks. Proboszcza J.Brzozowskiego było wspaniałe i pełne patriotyzmu.

Koncerty

OPP przygotowało 300 zniczy, których część została zapalona po mszy, a pozostałe w sobotę wieczorem przy wspomnianym pomniku i portrecie Prezydenta RP.
W sobotę wieczorem na grobowcu Rodziny
Gerliczów w Kraczewicach grupa dzieci z
państwem Danutą i Witoldem Danielewiczami zapaliła znicze na znak pamięci dla ofiar
Katynia (jeden z synów państwa Gerliczów w
1940 roku został zamordowany w Katyniu).
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redakcja, fot.: G. Zburzyński
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Relacje

Trzy Siostry
Jestem mamą trzech córek - Tosi, Marcysi i Michasi. Kilka dni temu w Poniatowej odbył się Koncert Wielkanocny,
w którym udział wzięły: zespół Szpaczki
pod kierownictwem Pani Grażynki, Małe Szczygiełki - które również prowadzi
Pani Grażynka i Średnie Szczygiełki pod
opieką Pani Danusi oraz Orkiestra KOS
- pod przewodnictwem Pana Witolda.
Koncert został przełożony o tydzień
później, gdyż w Polsce panowała żałoba
narodowa i wszystkie imprezy kulturalne zostały odwołane.
W słoneczne południe, 25 kwietnia, w auli
Gimnazjum w Poniatowej im. Jana Pawła II,
Pan Witold powitał nas wszystkich przedmową, wspomniał o występujących maluszkach i
ich nagłych potrzebach, poprosił o wyrozumiałość, a na twarzach przybyłych rodziców i
gości pojawił się uśmiech.
Uwielbiam te przemowy, są takie naturalne, myślę, że każdy widz czuje się bardziej swobodnie na koncercie.
I tak dzieciaczki rozpoczęły występ.
Wszystkie uśmiechnięte, dzielnie zajmują
swoje miejsca na scenie, z sali rozbrzmiewają
solidne oklaski, każdy rodzic dumny jest ze
swej pociechy. Widzę Michalinkę, zajmuje
miejsce w drugim rzędzie, a jeszcze nie tak
dawno była małym trzylatkiem, próbującym
swoich sił w zespole . Widzę też swoje starsze córki - Tosię i Marcysię, tym razem grają
w orkiestrze.
Koncert był przeplatanką utworów i
wierszy o tematyce Wielkiej Nocy, o zającz-

kach, o Śmigusie, część dzieci prezentowała się
na scenie solo, inne grały na fletach, wszystko
odbywało się przy akompaniamencie Orkiestry
Smyczkowej KOS.
Słuchając uważnie, oczu nie odrywałam od
swoich dzieci. Gdy nasz wzrok spotyka się, zawsze pokazuję im znany gest Pani Danusi, żeby się
uśmiechać. Występ dzieci nagrodzony został
gromkimi brawami.
Oprócz tego, że jestem mamą chórzystek, jestem również byłym członkiem zespołu,
z kilkunastoletnim stażem, tak więc każdy występ moich dzieci rodzi wspomnienia sprzed lat,
gdy sama występowałam na takich koncertach.
Jestem szczęśliwa, że córki poszły w moje ślady, a nawet – co muszę przyznać – osiągnęły
dużo więcej.
Na koniec chciałabym przytoczyć fragment rozmowy Pani Danusi ze mną, nagranej w
dzień mojego ślubu:
- Kinga, oddasz dzieci do zespołu? I będą grały
na instrumentach, nie tak jak ich mama ??
- Obiecuję – powiedziałam.
Tak więc Pani Danusiu, jak mogłam, tak zadanie
wykonałam.
Kinga Majchrowska

Koncert Wielkanocny „Otrzyjcie już łzy płaczący”
Dnia 25 kwietnia w auli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej odbył się koncert najmłodszych
generacji naszego Ogniska, czyli zjednoczonych
sił „Małych i Średnich Szczygiełków”,
„Szpaczków” oraz Orkiestry „KOS”.

Próby rozpoczęły się już o godz. 10.20. Na początku
zebrała się orkiestra. Wszyscy nastroiliśmy instrumenty i przećwiczyliśmy niektóre utwory. Niedługo
potem zaczęli przychodzić chórzyści. Przed samym
koncertem dołączyli do nas najmłodsi artyści.
Od lewej: Anielka, Weronika i Jakub recytują
O godz. 12.00 rozpoczął się koncert. Wszyscy wiersz pt. „Pan otwiera bramy Nieba”

artyści bardzo podekscytowani wyszli na scenę. Powitano nas wielkimi brawami. Koncert rozpoczął wiersz
wyrecytowany przez Przemka Stefaniaka. Następnie
zabrzmiał wstęp pierwszego utworu, wykonany przez
naszą wspaniałą orkiestrę, po którym zaczął się śpiew.
Wszystkie utwory chóry wykonały bardzo pięknie.
Niektóre piosenki poprzedzane były wierszami. Na
występie nie zabrakło także solistów i solistek.
Wszystkie dzieci bardzo się starały.
Na zakończenie dostaliśmy wielki kosz cukierków, którymi poczęstowała nas pani Honorata Borowińska, przewodnicząca Rady Rodziców. Po koncercie wszyscy młodzi artyści razem z oklaskującymi ich
rodzicami wrócili do domów.
Weronika Biały (13 lat)

Program koncertu:
Otrzyjcie już łzy płaczący - pop.
Nie zna śmierci Pan żywota - pop.
Alleluja - W.Boyce (1711-1779)
Dzień Zmartwychwstania -H.Chamski
Biały Baranek - P.Betley
Kokoszka- T.Mayzner
Pisanki - F.Leszczyńska
Śmigus -Z.Noskowski
Wielkanocne zajączki- K.Sokołowska
Wesoły nam dzień dziś nastał - pop.
Wesel się, Królowa miła -pop.
oraz fragmenty wierszy Anny Wareckiej:
Wielkanocny czas, Pan otwiera bramy
Nieba, Zielona Wielkanoc, Rozdzwoniły się dzwony.

Koncerty

Akompaniowała Orkiestra Smyczkowa
„KOS” pod dyr. Witolda Danielewicza, w
następującym składzie: Skrzypce A.Szwajgier, J.Mazurek, A.i
M.Majchrowskie, D.Młyniec, D.Szymczyk,
W.Biały, K.Gołąb, A.Pajdowska,
A.Borowińska. Wiolonczela - A.Papierz,
A.Kwietniewska, R.Kramek, N.Zburzyńska.
Opracowanie utworów na Orkiestrę KOS pan Witold Danielewicz

Piosenka „Pisanki” w wykonaniu flecistów
Str. 6
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Relacje

W koncercie udział wzięły chóry: „Małe Szczygiełki” i „Szpaczki”
pod kier. Grażyny Papierz; „Średnie Szczygiełki” pod kier. Danuty
Danielewicz

Sala wypełniona
była po brzegi przez
rodziców i sympatyków młodych artystów,
których na scenie wystąpiła prawie setka!
fot.: Grzegorz Zburzyński

Przybądź Duchu Święty
Dnia 29 kwietnia o godz. 17.00 rozpoczęła się uroczysta msza
św. w Kościele Parafialnym w Poniatowej, podczas której biskup
pomocniczy Józef Wróbel udzielił Sakramentu Bierzmowania,
m.in.: naszym chórzystom: Kacprowi Stefaniakowi, Bartoszowi Borowińskiemu,
Jagodzie Rybarczyk, Adrianie Kutynie i Karolinie Gołąb.
„Szczygiełki” pod
batutą pani Małgosi
Lulek zaśpiewały
„Veni Creator” w
wielogłosowym
opracowaniu,
„Nadziejo Kościoła”, „Ave Maria”
Cacciniego
oraz
„Panis Angelicus” C.
Francka.

fot.: Sławomir Stefaniak

Na organach
akompaniowała pani
Danuta Danielewicz.

To był maj...
W maju obchodzimy wiele ważnych
świąt takich jak: Święto Pracy, Dzień
Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, Konstytucja 3 Maja czy Dzień Zwycięstwa...
Międzynarodowe Święto Pracy
Święto to wprowadzone zostało w 1899 roku.
Upamiętnia ono strajk robotników w Chicago
1 maja 1886 roku i obchodzone jest od 1890
roku. W Europie święto pracy obchodzimy 1
maja, w Ameryce Północnej odpowiednikiem
pierwszomajowego święta jest Labour Day obchodzony w pierwszy poniedziałek września, w
Australii natomiast Labour Day obchodzi się w
różne dni w zależności od stanu.
W PRL i innych krajach socjalistycznych
było to jedno z ważniejszych świąt państwowych. Wydaje mi się jednak, że teraz nie jest
to tak ważne święto, jak np. Konstytucja 3Maja, na pewno Święto Pracy nie jest już obchodzone tak hucznie, jak kiedyś...

Nasze dziedzictwo

Dzięki dwóm wolnym od pracy dniom
świątecznym (1 Maja i następującym po nim 3
Maja) zależnie od tego, na jaki dzień tygodnia
przypadają w/w święta – my, Polacy, dostajemy
jeden, dwa lub nawet trzy dni wolnego – najdłuższy weekend nowożytnej Europy.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Tego dnia w Polsce obchodzimy Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej. Święto zostało
wprowadzone na postawie ustawy z dnia 20
lutego 2004 roku o zmianie ustawy o godle,
barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.
Senat ustanowił dzień 2 maja Dniem Orła Białego. W wyniku decyzji Sejmu święto zmieniono na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Str. 8

(Jednocześnie 2 maja jest obchodzony jako
Dzień Polonii i Polaków za Granicą.)
Zauważyłam jednak, że ludzie na ogół
nie wywieszają flag, a przecież każdy Polak powinien posiadać biało-czerwoną chorągiew.
Nawet nawiązując do ostatnich wydarzeń – katastrofa prezydenckiego samolotu w Smoleńsku
i ogłoszenie żałoby narodowej – emblematy
polskości można było zobaczyć tylko gdzieniegdzie. Jest to według mnie ważny symbol dla Polski, dla Polaków i powinien nam towarzyszyć
podczas ważnych świąt i wydarzeń w naszej
Ojczyźnie.

Dzień Zwycięstwa
Dwie daty - 8 i 9 maja 1945 roku - są uznawane
na świecie za moment zakończenia II wojny
światowej. Zakończyła się najstraszliwsza w
skutkach wojna. Toczyła się w Europie, Azji i
Afryce, na lądzie, w powietrzu, na wodzie i pod
wodą na wszystkich morzach i oceanach świata.
Na frontach i obozach koncentracyjnych życie
straciło miliony ludzi. My, Polacy, złożyliśmy na
ołtarzu boga wojny ofiarę największą: 6 milionów istnień ludzkich i 38 % majątku narodowego. Jest dzień 8 maja 1945 roku. Powszechna i
nieopisana radość, radzieckie flagi nad Bramą
Brandenburską w Berlinie i Defilada Zwycięstwa w Moskwie. Dziś, po prawie 60 latach od
tych radosnych chwil wszystko się zmieniło.
Dawni wrogowie podali sobie ręce, ludzie i narody zaczynają sobie nawzajem wybaczać
zbrodnie i krzywdy wyrządzone. Powstaje nowy europejski i światowy ład. Oby lepszy od
tego poprzedniego. Na horyzoncie pojawia się
nowe supermocarstwo – Zjednoczona Europa.
S z czyg i eł e k N e ws
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Aby nic
nie przeszkodziło w uchwaleniu
ustawy, zdecydowano złamać
obowiązujący w
sejmie zwyczaj,
który nakazywał
wcześniejsze
ogłoszenie projektu. Po siedmiogodzinnych
obradach, ignorując protesty
opozycji, konstytucję przyjął sejm, a następnie
dokumenty podpisał król. Autorami Konstytucji
3 Maja byli: król Stanisław August Poniatowski,
Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, któremu przypisu je się ostate c zn ą je j r edak cję .
Konstytucja 3 maja 1791r. wniosła wiele
do naszego kraju. Wprowadziła m. in. podział
władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Konstytucja wprowadzała w Rzeczpospolitej wolności wyzwania, jednak religią panującą
pozostawał katolicyzm. Na mocy Konstytucji 3
Maja zmieniono również następujące elementy:
Polska stała się monarchią parlamentarną. Głową rządu stawał się król – aby jego decyzje,
zostały wprowadzone, wymagały kontrasygnaty
ministrów, którzy z kolei byli odpowiedzialni za

nie przed sejmem.
Święta majowe są jednymi z
ważniejszych uroczystości dla Polaków. Powinniśmy być dumni, że żyjemy w Polsce – kraju
wolnym, za który niegdyś walczyli ludzie, wielcy patrioci. Być może, gdyby nie oni, nie byłoby
już na mapach tak cudownego kraju, jakim jest
nasza Ojczyzna..?
Joanna Mazurek

Były czasy, kiedy Polska chyliła się ku upadkowi, Rzeczpospolita zaczęła być silnie zależna od
Rosji. Doprowadziło to do kryzysu państwowości
m.in.: wojny domowej wywołanej przez konfederatów barskich, porwania króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego, a w roku 1772 do rozbioru Polski.
Koniecznie trzeba było uratować świetność
Rzeczypospolitej. Zaczęto więc przeprowadzać
przeróżne reformy i za zgodą władz rosyjskich powołano Sejm Wielki. Był to początek reformy
ustrojowej, a jej ukoronowaniem miała być uchwalona konstytucja z dnia 3 Maja.
Po siedmiu godzinach obrad w dniu 3 Maja
1971 roku Sejm Wielki ogłosił Konstytucję. Zdecydowano się, pomimo protestów, zignorować konieczność głosowania przez ponad połowę posłów
oraz konieczność wcześniejszego projektu ustawy.
Dzięki temu o godzinie 18.00 udało się uchwalić i
podpisać 3-Majową Ustawę Rządową .
Monika Adamczyk (13 lat)
W roku 1791 dzień konstytucji był obchodzony 5
Maja, lecz po odzyskaniu niepodległości w 1918
roku data ta została zmieniona na 3 Maja. Ten
dzień został uznany za święto państwowe na mocy
uchwały sejmu z dnia 29 kwietnia 1919 roku. Uroczystości świętowania 3 Maja były zakazane od
1946 roku do roku 1990.
Jak widzicie, Polska wiele się nacierpiała
przez te wszystkie lata. Zginęło przez ten czas dużo ludzi , którzy poświęcili się, by nasza Ojczyzna
mogła być wolna.
Asia Kosik (12 lat)

Nasze dziedzictwo

Konstytucja 3 Maja z 1791 roku jest jedną z
najważniejszych ustaw w Polsce. Jest ona drugą
konstytucją w świecie - po Konstytucji Stanów
Zjednoczonych z 1787 r. - spisaną ustawą tego
typu. Konstytucję 3 Maja uchwalono w najbardziej sprzyjających pierwszych dniach maja, gdyż
większość posłów opozycji, sprzeciwiających się
konstytucji była jeszcze na urlopie wielkanocnym. Można powiedzieć, że był to mały podstęp
ze strony prawdziwych patriotów.

Wywiady

Patriotyzm nadal aktualny
my okazywać miłość do ojczyzny w
czasie pokoju? Czym jest dla Pana ta
miłość?
Miłość do ojczyzny w moim życiu, a także
jak sądzę w życiu każdego człowieka, który
myśli realistycznie i żyje w czasach pokoju
wyraża się we właściwym spełnianiu swoich obowiązków. Powinniśmy umieć odróżnić patriotyzm czasu wojny od patriotyzmu czasu pokoju. Dzisiaj, niestety, patriotyzm kojarzy się niewłaściwie z tym
patriotyzmem okazywanym w czasie wojny
i wszyscy usprawiedliwiamy się, że przecież nie ma wojny w związku z tym nie ma
potrzeby okazywania patriotyzmu. Ale jest
to pewne pomieszanie pojęć, które nie
służy dobrze temu „normalnemu” patriotyzmowi, który powinien być okazywany w
czasie pokoju.
rys. Patrycja Popiołek

Wiele się zmieniło od czasów, gdy ludzie w Polsce maszerowali z flagami i
walczyli z władzą o lepsze, bardziej
wartościowe życie. Nie o życie dobre i
przyjemne, ale lepsze. Jak Pan wspomina te pochody, w których brał
udział nasz chór? Czym różnią się
dzisiejsze przemarsze od manifestacji
odbywających się kilkadziesiąt lat temu?
Należy zacząć od tego, że dawniej te przemarsze czy pochody były obowiązkowe. W
związku z tym uczestniczenie w nich było
wątpliwą przyjemnością, gdyż łączyło się to
z noszeniem różnych emblematów i haseł,
które niekoniecznie były hasłami ludzi je
niosących.
Dla mnie największym ewenementem związanym z pierwszym majem, w
okresie gdy byłem uczniem i studentem, były samochody ciężarowe, z których sprzedawano bułki, serdelki i oranżadę. Musimy
wspomnieć o tym, że serdelki w normalnym handlu były ówcześnie prawie niedostępne i dlatego stanowiły tak wielką atrakcję dla uczestników pochodów.
Nasze chóry chodziły w charakterze
ozdobników do tych pochodów i nie miały
żadnego związku z ówczesną polityką.
Jeśli mówimy o różnicach tych dawniejszych
i współczesnych pochodów, to zasadniczą
różnicą jest to, że ich właściwie już nie ma.
Jednak smak tych dawnych serdelków pozostał mi w ustach do dziś.
Patriotyzm wielu ludziom kojarzy się
z walką za ojczyznę. Jak więc ma-

Ten „pokojowy” patriotyzm powinien realizować się w prawidłowym,
uczciwym uczeniu się w szkole lub na
studiach i w dobrej, właściwie wykonywanej pracy na swoim stanowisku.
S z czyg i eł e k N e ws
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Wywiady

Foto: Grzegorz Zburzyński

Gdyby mógł Pan wymyślić własny
scenariusz obchodzenia świąt majowych, to jak by to wyglądało?
Nie widzę potrzeby organizowania przemarszów czy pochodów w dniu dzisiejszym, kiedy sytuacja socjopolityczna
zmieniła się tak dalece w naszym kraju, że
takie demonstracje nie są nikomu potrzebne, co zresztą widać na ulicach w
tym dniu. Cieszę się, że nareszcie ten
dzień kojarzy się jedynie z dniem wolnym
od pracy, majówką, słońcem i odpoczynkiem. I oby tak zostało na zawsze.
Czy w dzisiejszym świecie można
być patriotą?
Uważam, że patriotyzmu nie powinno
się uczyć, bo uczenie to wdrażanie nowych, nieznanych treści w życie, a patriotyzm powinien być jak mówi poeta
„wyssany z mlekiem matki”.

Powinien być dumą z miejsca, gdzie mieszkam. Dumą, z osiągnięć współrodaków. Dumą, z osiągnięć mojego narodu.
Chciałbym pozwolić sobie na chwilę osobistej refleksji, kiedy to byłem autentycznie
dumny z mojego narodu, który w ciężkich
chwilach po znanej nam wszystkim „tragedii
smoleńskiej” okazał to, co sądzę, można nazwać patriotyzmem. Pomimo różnic politycznych w ocenie działalności prezydenta,
cały naród okazał Jego Osobie szacunek, jako głowie państwa wybranej w wyborach
powszechnych przez tenże naród polski.
Obyśmy nie musieli po raz kolejny przeżywać podobnych lekcji patriotyzmu.
z Witoldem Danielewiczem
rozmawiała Agnieszka Szwajgier

W niedzielę 25 kwietnia, o godz.
16.00 w Poniatowej odbył się kolejny koncert z cyklu „Nasi w LubliPani Bożena Czerkies (nauczyciel wiolonczeli)
nie” w wykonaniu uczniów Szkoły
Pani profesor, jakim uczniem jest Ania Papierz?
Muzycznej im. T. Szeligowskiego w
Znakomitym. Wszystkim życzę takich uczniów.
Lublinie, którzy wywodzą się i są
Jakim uczniem jest Barba (Basia Kazanowska)?
nadal członkami naszych poniatowBasia jest bardzo dobrą uczennicą, chociaż w tym roku ma
maturę i ma u mnie taryfę ulgową, ale myślę, że w przy- skich zespołów.

„Nasi w Lublinie”

szłym roku stanie na wysokości zadania.
Jakim uczniem jest Natalka Zburzyńska?
Natalia też jest znakomita i rokuje bardzo dobre nadzieje.
Ania znakomita, Basia znakomita, Natalia znakomita…
Moi wszyscy uczniowie są znakomici! Są mili i sympatyczni. Mam z nimi świetny kontakt. Myślę, że to jest bardzo
cenne. Dobrze mówię?
Bardzo dobrze! Ale do tej znakomitości trzeba ciągle
dążyć. W jaki sposób ćwiczyć, żeby odnosić takie efekty?
Mądrze ćwiczyć! Z głową otwartą! Trzeba grać wolno,
utwory doprowadzać do perfekcji. Przede wszystkim intonacja, bo jeżeli nie ma czystego grania, to można grać dobrze i szybko, ale za to nieładnie. Są metody na ćwiczenie –
wprawki, gamy. Niestety, jest to nudne, ale bardzo konieczne. Słyszysz? (do Ani) Wprawki, gamy!
Pani Karolina Hordyjewicz (akompaniatorka):
Koncert był bardzo ładny! Bardzo dobrze pracuje się z
dziećmi pochodzącymi z tego sympatycznego miasta. Są to
dzieci bardzo zaangażowane muzycznie. Utwory zaprezentowane dzisiaj były na pewnym etapie – to nie było jeszcze
skończone. Ich utwory dojrzewają także na scenie, nie tylko
w pracy codziennej. Zawsze jesteśmy tutaj bardzo ciepło
przyjęci. Myślę, że taki koncert powoli wejdzie do tradycji,
ponieważ liczba dzieci uczących się w Lublinie i pochodzących z Poniatowej wciąż się zwiększa i zawsze będzie okazja, żeby taki koncert zorganizować.

Koncerty

Pani Aleksandra Mazurek (nauczycielka skrzypiec)
Bardzo udany koncert. Zdolne dzieci. Było pięknie! Oczywiście każdy ma swoje na sumieniu… Wszystkie dzieci z
Poniatowej są bardzo muzykalne.
Jakim uczniem jest Agata Jastrzębska?
Agata to wspaniała dziewczyna i cudowna uczennica.

PROGRAM KONCERTU
S. Prokofiew - Tarantella, MATEUSZ SZEJKA
(fortepian)
S. Rachmaninow -Wokaliza, BASIA KAZANOWSKAwiolonczela)
G.Ph. Telemann - Fantazja D, nr 10,, ALEKSANDRA MAJ (skrzypce)
H. Wieniawski, Marzenie –KASIA KAZANOWSKA (altówka)
P. Czajkowski – Nokturn, NATALIA ZBURZYŃSKA (wiolonczela)
M..Karłowicz - Serenada, ŻANETA LEJWODA
(altówka)
J. Garścia -Taniec, MATEUSZ SZEJKA (obój)
G.Ph. Telemann – Fantazja, i H. Wieniawski Obertas, BARBARA PAPIERZ (skrzypce)
W.A. Mozart - Aria Hrabiny z „Wesela Figara”; S.
Rachmaninow -Pieśń, KAROLINA WYSOCKA
(śpiew)
A. Franchomme - Kaprys nr 9; J. Haydn - Koncert
C-dur, cz.I, , K. M. Weber - Adagio i Rondo, ANNA PAPIERZ (wiolonczela)
J. S. Bach - VI Koncert Brandenburski B-dur, cz.
I, KATARZYNA KAZANOWSKA, ŻANETA
LEJWODA (altówki)
J. S. Bach - Koncert E-dur, cz.1, AGATA JASTRZĘBSKA (skrzypce)
F. Ciampi - Aria, DOROTA NIEZGODA (śpiew)
G.Goltermann – La Foi, ANNA PAPIERZ, BARBARA KAZANOWSKA, NATALIA ZBURZYŃSKA (wiolonczele)
Akompaniament: Karolina Hordyjewicz i Grzegorz Siedlaczek

W jaki sposób ćwiczyć, żeby odnosić dobre efekty?
Przede wszystkim wolno i dokładnie.
Dziękuję!
Str. 12
Str. 12
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Koncerty
Uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego. Od lewej: Karolina
Wysocka, Aleksandra Mazurek, Mateusz Szejka, Honorata Pukos, Natalia Zburzyńska, Basia Kazanowska, Bożena Czerkies, Anna Papierz, Karolina Hordyjewicz, Grzegorz Siedlaczek, Żaneta Lejwoda, Kasia Kazanowska, Dorota Niezgoda, Basia Papierz, Ola Maj, Agata Jastrzębska

Trzy piękne wiolonczelistki: Natalka, Basia i Ania
Człowiek-orkiestra czyt. Człeny (Mateusz) gra na oboju

Skąd się wzięła nazwa „klarnet”?
W orkiestrach dętych trąbka o najwyższym dźwięku nazywała się z
włoskiego clarino, że zaś instrument
wynaleziony przez Dennera przypominał ją brzmieniem, lecz był mniejszy, więc nazwano go clarinetto.
Historia klarnetu wiedzie
krótką drogą. Mianowicie około XII
wieku został przywieziony ze
Wschodu do Europy instrument dęty
o nazwie „szałamaja”. Opierając się
na tym instrumencie, konstruktor Jan
Krzysztof Denner z Norymbergi wynalazł około 1700 roku klarnet, który
wszedł do orkiestr symfonicznych na
krótko przed Mozartem.

Ciekawostka: Ewa Nowacka, studentka gdańskiej Akademii Muzycznej, stypendystka Ministerstwa Kultury i prezydenta miasta
Gdyni, dostała zakaz gry na klarnecie we własnym domu - donosi
dziennik „Polska”. Sąsiedzi twierdzili, że dziewczyna „nęka” ich
grą na instrumencie podczas weekendowych odwiedzin w mieszkaniu rodziców. „Cieszę się, że sędzia zrozumiał, na czym polega
nasz problem. Wielogodzinne granie może w końcu doprowadzić
do rozstroju nerwowego” - żali się dziennikowi „Polska” sąsiadka,
która skierowała sprawę do sądu.
Proces przed Sądem Rejonowym w Gdyni trwał od 2007 roku.

Klarnet wywołuje emocje

Instrumenty

Klarnet na pozór ma taką samą budowę jak flet, lecz przykłada się go do ust prostopadle,
przy czym ustnik rury klarnetowej grający wkłada sobie między wargi. Ten ustnik ma kształt krótkiego, ściętego walca drewnianego. Na ścięciu przymocowana jest płytka trzcinowa, która drga
przy zadęciu w instrument – i to jest właśnie pojedynczy stroik. Zakończenie rury klarnetowej ma
kształt rozwartego lejka. U wszystkich instrumentów dętych ten lejek nazywa się – czarą głosową.
Sama rura bywa zazwyczaj drewniana lub rzadziej – ebonitowa. Klarnet ma do dwudziestu ośmiu
otworów bocznych i do piętnastu dźwigni pomocniczych.
Klarnecista w żadnym wypadku nie może powiedzieć, że ma łatwe zadanie – sześć bocznych otworów na klarnecie nie jest zamykanych klapami, lecz grający musi je zamykać i otwierać
wprost czubkami palców. Dźwięki klarnetu są ciemne i ciepłe. Skala tych dźwięków jest bardzorozległa, sięgając niemal czterech oktaw, bo od „e” do „c(4)”, rozpada się aż na cztery rejestry,
wyraźnie różne barwą i charakterem. Dźwięki w dolnym rejestrze są trochę twarde, ciemne i dobrze służą do oddania nastroju dramatycznego. Środkowy rejestr ma barwę matową i przytłumioną. Najprzyjemniejszy jest górny rejestr klarnetu, brzmiący jasno, ciepło i wyraziście. Dźwięki
rejestru najwyższego są ostre i przenikliwe. Specjalnością klarnetu są brzmienia długie. W grupie
instrumentów dętych drewnianych klarnet najpiękniej cieniuje melodię, przechodzi od gry cichej
do głośnej, najgłośniejszej i z powrotem. Czyli – jednym słowem – jest szczególnie użyteczny,
gdy chodzi o oddanie w muzyce nastrojów i uczuć.
Antonina Majchrowska (14 lat)
Str. 14
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Mama Mutti Mamasza…
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rys. Natlia Biały

Święto Matki obchodzi się od czasów starożytnych (najpierw obchodzono je w Grecji i
w Rzymie). W 1600 roku w Anglii pojawiła się
tradycja świętowania tzw. „Matczynej Niedzieli” (w czwartą niedzielę Wielkiego Postu).
Wtedy oddawano cześć swoim matkom, przynoszono im drobne upominki i składano życzenia.
„Matczyna Niedziela” została ustanowiona dlatego, że ubodzy angielscy chłopcy i
dziewczęta służący w domach bogatych Anglików nie zawsze mogli pojechać do domu w do
swoich rodzin. W „Matczyną Niedzielę” mieli
oni dzień wolny, który mogli spędzić z rodziną.
Symbolem święta było ciasto dla matki, które
na znak szacunku, osobiście piekły córki.

Teraz Święto Matki obchodzimy 26 maja i tak samo jak dawniej składamy życzenia i dajemy
kwiaty oraz prezenty naszym mamom.
Teresa Albińska (12 lat) i Natalia Biały (10 lat)

Wszędzie na świecie słowo „mama” brzmi
podobnie:
polski: mama, mamusia, matka, mamuśka
angielski: mum , mother niemiecki: Mutti
czeski: máma, maminka, mamička, mamka, mutra
duński: mor suahili: mama
esperanto: panjo francuski: maman
hiszpański: mamá litewski: mama, motina
gruziński: დედა (deda) hebrajski: אמאf rodzaj żeński
(ima) japoński: 母さん jidysz: (מַאמעmame) perski: مامان
(māmān) włoski: mamma
słowacki: mama, mamka, mamička
przygotowała Oliwia Komendarska
Piosenkę „Mama, mutti, mamasza...” śpiewał „Junior Band” na początku 1980 roku, później piosenki nauczyły się „Szczygiełki”. Piosenka funkcjonuje do dziś, szczególnie wtedy, gdy na wyjeździe
zaczyna się tęsknota za rodzicami…
Redakcja

Rozmaitości

Po raz pierwszy w Polsce Dzień Matki obchodzono w Krakowie w 1923 roku.

Jak to się zaczęło...
Po obejrzeniu jednego z koncertów zespołu „Scholares” zachęciliśmy naszych synów – Tomasza i Pawła do rozpoczęcia kariery artystycznej w poniatowskich
Szczygiełkach”. Gdy obiecaliśmy im, że nie ograniczy to w żadnym stopniu ich zainteresowań sportem (piłka i rower) chłopcy zaczęli uczęszczać na zajęcia.
Paweł

zapytany

pewnego

razu po zajęciach, co dzisiaj
robili odpowiedział, że właściwie

to

nie

wie,

bo

„facetka” go wyprosiła z sali.
Dodał jednak, że nie nudził
się, bo za chwilę wyskoczył
z sali jego kolega Piter

Diamentowe rodziny

Od lewej: Małgorzata (mama), Kasia (żona Tomka), Kasia (dziewczyna
Pawła), Ola (córka Tomka), Paweł, Tomek, Agnieszka

spędzili czas na chórze. Doszliśmy do wniosku – być

Koronnym argumentem „za”

nie, ale z graniem było trochę

była nauka gry na instrumen-

gorzej. Pani Grażynka przydzie-

tach. Snuliśmy przed nimi wi-

lała mu więc role związane bli-

zję sukcesów scenicznych po-

żej z pantomimą i – co tu dużo

wołując się na gwiazdy ówcze-

mówić – był w tym niezły. Tak

snej muzyki pop. To przekona-

przeżywał grane przez kolegów

ło ich ostatecznie. Po paru la-

i koleżanki utwory, że parokrot-

tach okazało sie, że Tomek,

nie po występach redaktorzy

dzięki swojej pani – Grażynie

pytali, co skłoniło go do nauki

Papierz, polubił grę na gitarze

gry na gitarze i o dziwo – ładnie

i poświęcał jej coraz więcej

odpowiadał.

czasu. Wielkie znaczenie mia-

chóralnego były dla obydwu

ły dla niego także występy ze-

synów sporym utrudnieniem.

społu „Junior Band” prowa-

Utworzenie zespołu „Marcinki”

dzonego w tym czasie przez

i lokalne sukcesy poprawiły na

Grzesia Karwata. Paweł nato-

krótko ich zaangażowanie. Póź-

miast dobrze czuł się na sce-

niej nastąpiły trudne chwile;

Str. 16

(Piotruś Górski) i razem miło

Zajęcia

śpiewu

może przedwcześnie, że z
niewolnika nie będzie dobrego robotnika i zaproponowaliśmy Pawłowi rozpoczęcie
kariery tancerza, na co ochoczo przystał. Pawełek poinformował panią Danusię o
zmianie zainteresowań i zaproponował, że zastąpi go w
zespole jego kilkuletnia siostra. Jak twierdzi Paweł, pani
Danusia przyjęła to z uśmiechem,

ale

pani

Danusia

wspomina to nieco inaczej, a
co sobie pomyślała, to pozostanie jej słodką tajemnicą.
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szczególnie poprzez „Junior ka zastąpiła brata
Band” uczęszczał na próby „Szczygiełkach”.
chóru do czasu nieszczęsnej

Kabaret „Smile” - Paweł w środku

w

Agnieszka odnalazła

mutacji, którą przechodzi każ- się bardzo szybko w życiu chóru spole muzycznym i w truddy chłopiec. Tomek podcho- i stała się członkiem Szczygieł- nych chwilach zawsze może
dził do tego z wielką samo- kowej Rodziny. Traktowała i liczyć na swoją przyjaciółkę –
gitarę. Pawłowi pozostała
krytyką i podejrzewał, że gry- traktuje swoje zajęcia bardzo
umiejętność zachowania się
masy na twarzach pojedyn- poważnie. Szybko nawiązała
na scenie i kilka tysięcy wiczych słuchaczy powodowane przyjacielskie kontakty z innymi dzów zgromadzonych na sali
są mało aksamitnym głosem, chórzystami oraz nauczycielami. widowiskowej nie robi na nim
jaki wydobywał się z jego Pamiętamy doskonale zdarzenie, większego wrażenia. Żałuje
tylko bardzo, że nie wytrwał
gardzieli w tym czasie. Nie kiedy podczas burzy śnieżnej po
na chórze trochę dłużej i nie
pomogły tłumaczenia, że to odłączeniu „prądu” dzieci konnauczył się grać na gitarze.
przejściowe i z jego odejściem tynuowały swoje zajęcia z panią
Obecnie Paweł występuje w
z chóru również się pogodzili- Danusią przy świecach przeżykabarecie pod nazwą „Smile”
śmy. Rozstał się z chórem, ale wając nową przygodę. Agniesz- i bardzo lubi swoją pracę.
do końca życia nie rozstanie ka powiedziała wtedy, że jeżeli
Przed Agnieszką stasię z gitarą.

będzie jakiś kataklizm, to może- nie niebawem wybór swojej
drogi życiowej. Jesteśmy
Zgodnie z obietnicą my zwrócić się do pani Danusi,
pewni, że droga ta będzie ściktóra zawsze ma jakieś rozwiąśle związana z muzyką.
zanie. Po paru latach dostrzegliśmy z niepokojem, że jeśli
Agnieszka nie ma zajęć na chó-

Witold i Małgorzata

rze to nie wie, co ze sobą zrobić.

Szwajgierowie

Przy tym wszystkim, tak jak
inni chórzyści jest dobrze zorganizowana i zajęcia nie przeszkadzają jej w nauce.
Chór
„Szczygiełki”
pozostawił w naszych dzieciach trwałe, pozytywne ślady. Obecnie Tomek gra w ze-

Diamentowe rodziny

Tomek związany w dalszym złożoną pani Danusi przez
ciągu ze „Szczygiełkami” Pawła nasza córka Agniesz-

Skąd się biorą sardynki?
W pierwszych dniach nowej szkoły jedna osoba zapytała mnie, co sądzę o pewnym projekcie, który prowadzony jest w naszym liceum im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Poniatowej. Nie za bardzo wiedziałam, co wówczas odpowiedzieć, na co mój rozmówca szczerze się zdziwił: - Nie znasz Comeniusa!?

Relacje

- A skąd! - stwierdziłam równie zaskoczona i postanowiłam dowiedzieć się czegoś więcej o tym projekcie. Tak powstał pomysł, by poprzez muzykę a więc to,
co kocham, odnaleźć przyjaciół także zagranicą.

Ale zaraz… Może Wy też nie wiecie co to jest
„Comenius”? „Comenius” to program dotyczący edukacji na obszarze Unii Europejskiej, realizowany z jej środków. Początkowo jego głównym zadaniem było doskonalenie
edukacji i wzrost poziomu nauczania. Umożliwiło to wymianę uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. W tym momencie jednym
z
celów
projektów
„Comenius” jest: „pogłębianie świadomości
własnej odrębności regionalnej, narodowej,
ale również przynależności do rodziny euroStr. 18

pejskiej”. Ta piękna idea nie tylko zachęca z
uwagi na atrakcyjność krajów, które można
zwiedzić, ale także zwiększa możliwości nauki
języków obcych. A co mówią nam nasi nauczyciele, gdy pytamy, jak najszybciej nauczyć się
języka? - Mówić, mówić, mówić!
Dziwne było poranne uczucie, gdy zamiast pakować się do szkoły (oczywiście, że większość
robi to wieczorem!...) sprawdzaliśmy bagaże,
zamiast odrabiać pracę domową (oczywiście…

Sz czyg i eł e k N e ws
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Drugi samolot nie przerażał już tak bardzo, bo lecieliśmy tylko 40 minut, a poza tym
nawet ci, którzy lecieli pierwszy raz mieli już
jakieś doświadczenie, nabyte w drodze Warszawa – Rzym.
Tuż po przyjeździe i naszym
pojawieniu się w umówionym
miejscu, w hotelu. Odczuliśmy
pierwszy sygnał szwankującej
organizacji. Był nim brak rodzin, które czekały na nas w
zupełnie innym miejscu. Na
szczęście po chwili zaczęły pojawiać się „mamy” i odzyskaliśmy nadzieję na długi sen.

Dla czterech osób był to pierwszy lot,
dlatego podczas drogi do Warszawy nie obyło
się bez nerwowych pytań i uspokajających odpowiedzi samolotowych bywalców. Tymczasem w samolocie czekała nas niespodzianka w
postaci Agaty Młynarskiej we własnej osobie.
Jak większość się domyśla nie dałyśmy jej
spokojnie poczytać gazet, które zapewne kupiła specjalnie na czas lotu. To nic – będzie miała co robić w drodze powrotnej.
Po dwugodzinnym locie wysiedliśmy
na lotnisku Leonarda da Vinci w Rzymie. Nie
musieliśmy się martwić bagażami, które poleciały prosto do Cagliari – celu następnej samolotowej przesiadki. Lotniskowe ceny bardzo
różniły się od tradycyjnych, dlatego jedynie

Sardynia najbardziej zachwyciła nas ciepłą pogodą. Duch w
środku cieszył się, że koleżanki i koledzy w Polsce ciągle chodzą w zimowych kurtkach, a my
choć na kilka dni zapomnimy o śniegu i ujemnej
temperaturze.
Pierwszego dnia podzieliliśmy się na
dwie grupy. Wraz z Bułgarami i „niedobitkami”
z innych państw uczyliśmy się śpiewać tradycyjne piosenki każdego kraju biorącego udział w
projekcie. Po krótkim lunchu ruszyliśmy do
kuchni, by tam nauczyć się gotować tradycyjne
sardyńskie pierożki i małe kluski, podawane
później z sosem pomidorowym i utartym żółtym
serem. W tym miejscu należy pochwalić włoską
kuchnię, która wcale nie opiera się wyłącznie na
makaronach! Niestety, nie próbowaliśmy miejscowych sardynek.

Relacje

jak w poprzednim wypadku) podpisywaliśmy
walizki i w końcu zamiast udać się do szkoły
(to akurat zwykle robi się rano), w chłodny
dzień podążaliśmy na przystanek autobusowy
w letnich butach i cienkich kurtkach. Dziwne
było poranne uczucie. Ale nie da się ukryć –
przyjemne! Szkoła bez nas wytrzyma, my bez
szkoły też. Z takim radosnym podejściem tuż
przed godziną 9:00 wyjechaliśmy do Warszawy.
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nasze oczy mogły nacieszyć się widokami wystaw nie tylko z alkoholami (sic!), ale
także innymi kuszącymi drobiazgami. Na lotnisku spotkałyśmy bardzo ciekawego Murzyna i
jego oczy, które w przyszłości stały się przedmiotem wielu rozmów…, ale o tym nie czas i
nie pora tutaj opowiadać.

Wszystkie zespoły poznaliśmy bliżej dopiero na
koncercie. Okazało się, że występujemy jako
pierwsi. Jedna osoba z każdej grupy musiała zaprezentować swój program w języku włoskim.
Ta odpowiedzialna rola przypadła właśnie mnie,
dlatego włosko-polskim językiem objaśniłam,
jaką muzykę wykonujemy oraz przedstawiłam
śpiewane piosenki:

nowisko dyrektora nie przeszkadza w rozumieniu młodych ludzi ;)

- Za górami za lasami

PS. W związku z krótkim pobytem nie miałyśmy okazji przekonać się, czy nazwa Sardynia
pochodzi od sardynek pływających po Morzu
Śródziemnym, czy też ryby sardynki pochodzą od wyspy Sardynii…

- Czerwone korale
- Cieszta się chłopoki
Dostałyśmy ogromne brawa, a podczas
naszego występu błyskały aparaty. Wszyscy
chcieli sfotografować Rozalki-kurczaki, Rozalkikrasnalki oraz Rozalki-góralki, które swoim występem podbiły serca całej publiczności. Oklaski
trwały nawet wtedy, gdy wróciłyśmy na miejsca.
Takie brawa oprócz nas dostała jeszcze tylko
Sardynia (miejscowi), a więc mogliśmy być naprawdę dumni.
Nasze przyjaźnie pogłębiliśmy na doskonałym bankiecie, na którym podawane były tradycyjne włoskie potrawy. Początkowo każda narodowość siadła przy osobnym stoliku, ale już po
chwili zaczęliśmy się odwiedzać i rozmawiać na
temat pięknego koncertu i wykonywanej muzyki.
Okazało się, że w ciągu trzech dni można zostać
wielkimi przyjaciółmi i mówić swobodnie w
swoim towarzystwie (po angielsku!).

- pani Basi Kramek za zorganizowanie tego
wyjazdu, jej humor, pomysłowość, spontaniczność oraz za to, że zawsze miała dla nas
czas.
Agnieszka Szwajgier

Od lewej: Amelka Kramek, Asia Mazurek, Kasia
Wójcikowska, Agnieszka Szwajgier, pan dyrektor
Mirosław Plandowski, Jagoda Wiracka, pani Basia
Kramek i pani Jola Zarzycka

Relacje

Na zakończenie w imieniu uczestników wyjazdu chciałam podziękować naszym opiekunom:
- pani Dagmarze Szymczyk za to, że zawsze potrafiła nas rozśmieszyć,
- pani Joli Zarzyckiej za pełnienie funkcji „mama
wyjazdowa wszystkich dzieci” ;) i za to, że można było się do niej zwrócić w każdej chwili, panu Mirosławowi Plandowskiemu, któremu staStr. 20
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W wieku 10 lat – polecieć samolotem!!! Nasze marzenie się spełniło 17 marca 2010 roku! Zawsze marzyłyśmy, żeby polecieć samolotem do jakiegoś fajnego miejsca. I stało się!
Dostałyśmy propozycję, aby z grupą koleżanek z chóru
polecieć do Sardynii i wykonać tam koncert polskich
piosenek ludowych. Z Agnieszką Szwajgier, Asią Mazurek, Kasią Wójcikowską, Amelką Kramek i Jagodą
Wiracką – my: Madzia i Rozalka Kramek wykonałyśmy, między innymi, naszą ulubioną piosenkę
„Cieszta się chłopoki”, której nauczyłyśmy się na chórze (przebrane za kurczęta). Tak więc można powiedzieć, że dzięki tej piosence po raz pierwszy w życiu
mogłyśmy lecieć samolotem. A było to tak:
Najpierw jechaliśmy dwie i pół godziny na lotnisko do Warszawy. Odprawiliśmy bagaż, przeszliśmy
kontrolę i wsiedliśmy do samolotu. Gdy startowaliśmy
zrobiło się bardzo głośno i zatkały nam się uszy od ciśnienia. I nagle…– jesteśmy już w powietrzu!!! Wszyscy zaczęliśmy się śmiać i wyglądać przez okna! Z powietrza ziemia wyglądała zupełnie inaczej.
Wszędzie było biało i widać było tylko malutkie domki.
Ale najpiękniej było, jak wznieśliśmy się ponad chmury! Było takie czyste, błękitne niebo
i jasne, gorące słońce. Od razu zrobiło nam się wesoło i przyjemnie – byliśmy bliżej nieba!
Miałyśmy szczęście, bo w samolocie spotkałyśmy Panią Agatę Młynarską, z którą trochę
porozmawiałyśmy i zrobiłyśmy zdjęcia. Po dwóch godzinach lotu musieliśmy jednak lądować.
Ale co za niespodzianka!!! We Włoszech ziemia wyglądała zupełnie inaczej! Wszędzie było zielono, palmy, słonecznie. Lądowanie było łagodne i przyjemne. Trochę było nam smutno, że to już koniec lotu.
Nie możemy się doczekać następnych. Gorąco polecamy!!! To wspaniałe przeżycie.
Tak więc można powiedzieć, że dzięki muzyce
wzleciałyśmy wysoko ponad chmury! „Cieszta się chłopoki, cieszta się dziewczęta”!
Madzia i Rozalka Kramek (10 lat)
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Jak Rozi i Madzia leciały samolotem

W mojej pracy jest ważne to,
czego nauczę się jutro…
Agata Młynarska to polska dziennikarka, konferansjer i prezenterka telewizyjna. Jest
Kawalerem Orderu Uśmiechu, który otrzymała za pomoc dzieciom z polskich domów dziecka oraz udział w wielu akcjach charytatywnych na rzecz dzieci. Znana jest
z programów takich jak: Dzień Kangura, Pytanie na śniadanie, Eureko, ja to wiem!, On i
Ona. Panią Agatę zauważyłyśmy przez przypadek w samolocie z Warszawy do Rzymu. Zgodziła się odpowiedzieć nam na kilka (zaimprowizowanych) pytań.
Dzień dobry pani Agato! Pierwsze pytanie nawiązywać będzie do obecnej sytuacji… Czy
fani bardzo pani dokuczają?
Same musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie czy
to, co dzisiaj tutaj zrobiłyście to jest miłe, czy niemiłe. Myślę, że popularność ma swoje dobre i złe strony. Jestem bardzo zajętą osobą i mam wszystko poukładane co do minuty. Zawsze sobie myślę, że dwie
godziny w samolocie to jest moment, kiedy nikt mi
nie będzie zawracał głowy i będę miała spokój, w
związku z czym mogę sobie zdjąć buty, poczytać ulubione gazety… Jak się okazuje, mogę co najwyżej
pomarzyć, żeby nikt mi nie przeszkodził.

Wywiady

Małe dzieci marzą o zawodzie aktorki, piosenkarza, chcą być sławne. Tymczasem wygląda
na to, że popularność jest bardziej męcząca
niż przyjemna?
Nie do końca. Ludzie mediów, którzy się pokazują,
którzy swoją pracę wiążą z tym, że ich twarz jest
rozpoznawalna i ich nazwisko jest kojarzone publicznie muszą liczyć się z tym, że najważniejsze jest to, w
jaki sposób inni ludzie odbierają ich pracę. Ja nie pracuję do szuflad, nie pracuję do bibliotek z myślą o
tym, że za sto lat moje dzieła zostaną odkryte przez
jakichś naukowców. Pracuję z myślą o tym, żeby dzisiaj, jutro, za chwilę moja praca została zauważona.
Wszystko zależy od kultury i obyczajów ludzi, z którymi się spotykamy, bo spotkanie z drugim
człowiekiem może być bardzo raniące, albo może
być bardzo miłe i fajne. I to dotyczy nie tylko relacji
Str. 22

w rodzinie, w szkole, w pracy, ale także relacji
między ludźmi znanymi a ludźmi, którzy chcą cię
dotknąć, zobaczyć, porozmawiać z tobą. Jeśli towarzyszy temu dobre zachowanie i jakiś miły gest,
szacunek do drugiej osoby i nieprzekraczanie granic, to wtedy wszystko jest w porządku.
Natomiast, jeśli takiej sytuacji towarzyszy
chamstwo, wtedy jest to bardzo przykre. Dlatego,
że naruszenie prywatności osoby publicznej wydaje się być dla każdej osoby czymś zupełnie oczywistym.
Gwiazdy, ludzie telewizji najczęściej oceniani są po stylu - mam na myśli ubiór, zachowanie. Media łatwo niszczą człowieka
za niemodną bluzkę, czy stary sweter...
Codziennie czytam o sobie dużo niemiłych rzeczy.
Gdybym była osobą, która się do niczego nie nadaje, po 20 latach na rynku na pewno nie byłabym
w stanie pracować. Nie są w stanie cię zweryfikować sweter, bluzka czy kolor włosów, ponieważ
tak naprawdę weryfikuje cię tylko i wyłącznie
twój profesjonalizm i zawodowstwo.
Sz czyg i eł e k N e ws
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Ale często ludzie wierzą bardziej oczom, niż
rozumowi. Celebryci słyną z operacji plastycznych, zabiegów poprawiających wygląd… A co Pani robi, żeby być w tak znakomitej formie? Czy publicznie, czy prywatnie,
zawsze wygląda Pani bardzo dobrze.
(śmiech) Nie, nie miałam żadnych operacji plastycznych. Dużo gwiazd i zwykłych ludzi korzysta z dobrodziejstw, które zostały wymyślone dla człowieka. Prywatnie chodzę w dżinsach i podkoszulce nie robię nic specjalnego, żeby wyglądać dobrze,
modnie. Owszem, dbam o siebie, ale w tym sensie,
że chodzę na treningi, na siłownię. Jestem zakładnikiem zdrowego stylu życia. Nie stawiłabym czoła
wszystkim opiniom związanym z życiem publicznym, gdybym nie miała takiej siły, którą muszę w
sobie sama zbudować. Ta siła powstaje tylko i wyłącznie w pracy – nad sobą, oczywiście.
Nie mówię o pracoholizmie. Ustalam sobie
pewien reżim - chodzę na siłownię, nie palę papierosów, nie piję alkoholu w nadmiarze, nie baluję po
nocach, nieustannie się uczę. Żyję zdrowo i świadomie, bo wiem, że tylko dzięki temu mogę mieć
nadal swoją pracę i być w dobrej formie.
Niestety, życie jest bardzo brutalne. Coraz trudniej jest znaleźć miejsce młodym ludziom.
Prawdziwy sukces na rynku polega na właściwym
małżeństwie dwóch sił – siły młodości z siłą dojrzałości i doświadczenia. Trzeba bardzo nad sobą pracować i poświęcać się.
Za niecałą godzinę wylądujemy w Rzymie.
Pracuje Pani w kraju, ale także zagranicą.
Zna Pani jakieś języki obce?
Wychowywałam się w czasach, kiedy dostępność
do nauki języków była bardzo trudna. Dlatego jest
to niewątpliwie mój kompleks - nigdy nie umiałam
mówić perfekcyjnie w żadnym języku. W tym momencie cały czas się uczę. Mówię bardzo dobrze
po francusku, bardzo dobrze po angielsku i uczę się

włoskiego, ponieważ pracuję we Włoszech. Dwa
razy w tygodniu mam lekcje angielskiego w Warszawie. Jeżeli mi nie wierzycie, to mogę wam pokazać
(wyjmuje grubą teczkę) - w tym momencie mam przy
sobie ćwiczenia z angielskiego. Pamiętajcie - człowiek uczy się całe życie!
A więc dzisiaj nie leci Pani na urlop, ale do
pracy! Jak często Pani podróżuje?
Bardzo często. Jestem częścią kreatywną zespołu.
Tak naprawdę prowadzenie koncertów to taka wisienka na torcie. Prawda jest taka, że zajmuję się też
tworzeniem programów, scenariuszy. Dzisiaj też
lecę służbowo. Oczywiście angielski, włoski, francuski bardzo mi się przydają, ale oprócz języków obcych pilnuję, żeby wszyscy uczyli się języka polskiego. Wiele osób nie wie o tym, że skończyłam polonistykę i uczyłam języka polskiego w szkole!
Co lubi Pani w swojej pracy?
Najbardziej lubię to, że każdego dnia dzieje się coś
interesującego. Mogę poznawać nowych ludzi. W
mojej pracy ważne jest to, czego nauczę się jutro.
Niektórzy twierdzą, że im częściej człowiek
występuje przed ludźmi, tym mniej się boi.
Czy ma Pani tremę przed wystąpieniami?
Tak, i wbrew pozorom z upływem lat trema ciągle
rośnie. Kiedyś wcale się nie bałam, a teraz mam
tremę w nocy przed występem. Na przykład teraz
prowadziłam po raz n-ty Sylwestra w Warszawie wiedziałam, że przede mną stoi 200 tysięcy ludzi, a
przed telewizorami jest ich kilka milionów! Noc
poprzedzająca imprezę była straszna, ale… Kiedy
już stałam za kulisami podłączona do mikrofonów
uświadomiłam sobie, że to najcudowniejsza noc w
moim życiu.
Każą już zapiąć pasy, więc musimy powoli
wracać na miejsca. Jeszcze tylko jedno pytanie - czy gwiazdy mają marzenia?
Mam nieustające marzenia. Teraz właściwie zamieniam je na postanowienia, które są tak samo ważne.
Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Asia Mazurek, Agnieszka Szwajgier i Jagoda Wiracka

Wywiady

Możesz do pewnego stopnia mieć wsparcie mamy,
cioci czy dyrektorki szkoły, ale od pewnego momentu to ty wchodzisz na salę egzaminacyjną i zdajesz egzamin. To dotyczy nas wszystkich.
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Ulice kiczu w stolicy mody
Włochy – stolica mody. Giorgio Armani, Guccio Gucci, Nino Cerruti, Miuccia
Prada, Gianni I Donatella Versace – najlepsi z najlepszych. Polot, fantazja, nowe rozwiązania, tu skupia się uwielbienie całego świata.
Tymczasem podczas mojego pobytu we Włoszech nie dostrzegłam ani krzty dobrego smaku,
gustu czy oryginalności. Idąc ulicą spodziewam
się najbardziej „wyczesanych” strojów na świecie, a tu nic! Każda napotkana osoba jest klonem
poprzedniej.
Kobiety obowiązkowo noszą czarną skórę, okulary na pół twarzy, bardzo mocny makijaż, wysokie obcasy i odsłonięty brzuch. Mężczyźni – bardzo podobnie do kobiet. Czasem nawet miałam wrażenie, że ten czy tamten pan spędził przed wyjściem więcej czasu przed lustrem,
niż jego koleżanka.

Kącik urody

Króluje czerń, szarości, gdzieniegdzie
błyska biel. Poza tym ogólny lans.
Co się stało, że stolica mody zbliża się do stolicy
kiczu? Odsłonięty brzuch czy mocny makijaż?!
To jest passe!
Jeżeli chodzi o kolor w tym sezonie modne są cukierkowe i pudrowe odcienie. Mogą występować osobno lub w parach. Wśród wzorów
nadal królują kwiaty oraz pomieszanie z poplątaniem. Znajdziemy również trochę akcentów zaczerpniętych z natury. Modne są nie tylko drobne
kwiaty, ale przede wszystkim duże i lekko rozmyte. Co do fasonu królują poszerzone ramiona,
spodnie szerokie w biodrach i wąskie nogawki,
spódnice o „tulipanowym” kształcie z geometrycznymi kieszeniami – to przewodnie motywy
sezonu. Z drugiej jednak strony modna staje się
sportowa nonszalancja, sportowa sylwetka. To
zdecydowana nowość i nie chodzi tu wyłącznie o
modę damską, ale także męską.
Str. 24

Powraca mocno zaakcentowana talia. Rządzą
cieniutkie paski, szerokie odchodzą powoli w
zapomnienie.
Autorka
na plaży

Kreatorzy mają też nowe spojrzenie na
falbany. Nie są już one dodatkiem do sukienek i spódnic, ale osobną formą. Mogą przybrać kształt rękawów, dekoltu, zdobić dół
bluzki lub niczym organiczna forma pojawiać
się na całej sukience.
Nie wolno zapomnieć o czymś typowo
letnim – naturalnych i zwiewnych tkaninach.
Ma być lekko, zwiewnie i warstwowo! Poza
tym dżins i wszystko, co delikatnie błyszczy
oraz dżins. Ten ostatni króluje już kolejny sezon. Sprany, zniszczony dżins można znaleźć
nie tylko na spodniach, ale też sukienkach,
kurtkach, szortach i bluzkach.
Panie i Panowie! Do sklepów! Nadchodzi lato, więc odstawmy na bok ciężkie fasony i
kolory, a postawmy na lekkość i naturalność.

Kasia Wójcikowska
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Francja to kraj, który jak mówi sławne porzekadło słynie z wina, słońca, śpiewu i … pięknych Misiów. W 2002 roku podczas powrotu zespołu z Portugalii (z
miasta Coimbra) zatrzymaliśmy się na kilka dni we Francji, u naszych przyjaciół państwa Merour w mieście Beaumont en Veron...
Podczas pierwszej kolacji spostrzegłem piękną parę Misiów
(jeden w spódniczce, drugi w
spodenkach) siedzących w pewnym oddaleniu od siebie na kominku i dających mi tajemnicze
znaki łapami. Nie mogłem pojąć, o
co im chodzi. Ale jako że rozumiem mowę Misiów (na co mam
wielu świadków w naszym zespo- Zdjęcie pochodzi w Wystawy Najpiękniejszych Mile), wieczorem zszedłem cichutko siów i Zwierząt Misiowatych - 2005, fot.: G.Zburzyński
po schodach z pokoju, w którym
mieszkaliśmy do salonu, gdzie siedziały wspomniane Misie. Po przywitaniu się z Misiami powiedziały mi, że potrafią wyczuć na odległość (mają dość duże nosy) człowieka, który rozumie ich
mowę. Powiedziały mi także, że od dawna przesyłają sobie SMS-y z Misiami z mojej Misiarni i że
wiedzą wszystko o naszym zespole. Mało tego zapewniły, że przez telefon komórkowy nauczyły
się śpiewać jednej piosenki, która bardzo przypadła im do gustu.
Misie były tak uzdolnione, że ułożyły tekst francuski, który mówił o ich życiu. Nie wierząc
ich zapewnieniom poprosiłem ich o zaśpiewanie tej piosenki. Zaczął śpiewać Miś w spódniczce.
Myślałem, że dośpiewa tak (solowo) do końca. Ku mojemu zdumieniu w odpowiednim miejscu
skończył śpiewać Miś w spódniczce i zaczął śpiewać Miś w spodenkach.
Tu należy wyjaśnić, że Miś w spódniczce nazywał się Christiane, a Miś w spodenkach
Louis. Po chwili moje zdumienie wzrosło jeszcze bardziej, bo nagle Misie zaczęły śpiewać wspólnie i to bardzo czysto i rytmicznie. Potem jeszcze kilkakrotnie Misie śpiewały na przemian, a na
koniec znów zaśpiewały wspólnie. Po tym niespodziewanym muzycznym spektaklu przyjęliśmy je
do naszej muzycznej Rodziny Misiowej i udaliśmy się w dalszą podróż, która wiodła przez zaprzyjaźnione Plzen (Czechy) i tam dołączył do nas Miś Pilźniak, ale jego już znacie z dawniejszych opowieści zamieszczonych w naszym piśmie.
Opowiadał pan Witold Danielewicz, a spisała Agnieszka Szwajgier

Historie nie z tej ziemi z cyklu: Misiowy Świat

Christiane & Louis

Dawni mieszkańcy Pałacu w Kraczewicach
Wspomnienie o rodzinach Gerliczów i Parvi ; lata 1900-1945
Są to wspomnienia napisane
przez pana STEFANA PARVI,
wnuka właściciela Pałacu w
Kraczewicach. Pan Stefan spędził
tu całe swoje dzieciństwo.
C.d z poprzedniego numeru

4. Otoczenie dworu

Nasze dziedzictwo

Dwór stał w parku w odległości około 600
metrów od zabudowań gospodarczych. Od
strony zachodniej był duży klomb z agawą w
środku, a dalej żywopłot i sad czereśniowy.
Od strony południowej poza linią
drzew znajdował się ogród warzywny, źródełko z małym stawem i z boku sad śliwkowy. Od strony wschodniej był duży klomb
pokryty trawą i otoczony podjazdem do dworu oraz główna część parku.
Park posiadał jedną alejkę biegnącą od dworu
do zabudowań gospodarczych w kształcie litery S oraz drugą prostą wysadzaną po obu stronach drzewami grabowymi, stanowiły one
wspaniałe miejsce wycieczek rowerowych.
Od strony północnej rosły krzaki
ozdobne, klomby z różnymi kwiatami a dalej
poza linią drzew znajdował się parkan oddzielający całą posiadłość od bitej drogi i główna
brama wjazdowa.
Na rowerze nauczyłem się jeździć
techniką pod ramą, ponieważ rower był duży i
nogi nie sięgały mi do pedałów. Później miałem rower damkę, nad którym mogłem zapanować.
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5. Zabudowania gospodarcze
Od strony wschodniej za parkiem znajdowały
się zabudowania gospodarcze. Najbliżej stajnia
na kilkanaście koni razem z pomieszczeniem na
uprzęże, siodła i inne wyposażenie związane z
końmi oraz powozownia, w której stały sanie,
samochód osobowy, bryczki i kareta.
Za stajnią zaczynało się prostokątne duże podwórze ze studnią i korytami na wodę po środku. Studnia była wykładana kamieniami, a wodę czerpało się wielkim drewnianym kubłem
zawieszonym na żurawiu.
Do podwórza przylegały trzy budynki
tworząc prostokąt: obora, chlewnia i stodoła, a
także z boku kurniki i małe podwórko ogrodzone siatką przeznaczone dla ptactwa domowego. Oczywiście były też dwie budy z psami
spuszczanymi na noc z łańcucha. Z boku podwórza stał też duży parnik, w którym przygotowywano jedzenie dla świń. Gdy wysypywano
z niego dymiące kartofle to podkradałem się i
porywałem kawałki. Nie robiłem tego z głodu.
Były naprawdę wspaniałe!
Naprzeciwko po drugiej stronie drogi
było drugie duże podwórze, wokół którego stały
kuźnia, stolarnia, szopa na maszyny rolnicze,
druga stodoła i dwupiętrowy murowany spichlerz. Całość była ogrodzona i zamknięta bramami wjazdowymi: jedną naprzeciwko drugiego podwórza i drugą wychodzącą na pola. Mnie
szczególnie interesowała kuźnia. Było tam
wspaniałe palenisko z dmuchawą, kilka kowadeł i masa różnych narzędzi. Władał tym
wszystkim pan Cygler, wspaniały fachowiec i
przyjaciel zakradających się dzieci.
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Ziemia była dobra i według obecnych zasad chyba powinna być zaliczona do 2 lub 3 klasy. Stosowano przy zasiewach system tak zwanej pięciopolówki to znaczy ta sama roślina nie mogła
być sadzona w tym samy miejscu nie częściej jak
raz na 5 lat. Nawożenie odbywało się głównie
nawozami naturalnymi i tylko w niewielkim
stopniu nawozami sztucznymi, a zbiory przekraczały znacznie uzyskiwane w innych gospodarstwach na Lubelszczyźnie.

ny pasem transmisyjnym. Ziemię orano pługami ciągnionymi przez konie. Także kartofle były wykopywane maszynami i ręcznie
zbierane i zsypywane w kopce, które następnie okładano słomą i obsypywano ziemią.
Największy kłopot był z burakami cukrowymi wyrywanymi z ziemi ręcznie. Ale ponieważ była to praca dobrze płatna nie brakowało chętnych do jej wykonywania. Buraki
wożono do odległej o kilka kilometrów cukrowni i tam sprzedawano. Aby ułatwić
transport zbudowano kolejkę wąskotorową,
po której ślady zachowały się do dzisiaj. Parę
słów muszę wspomnieć o gospodarce rybnej.
W stawach były hodowane karpie a ich
wielki odłów odbywał się przed świętami Bożego Narodzenia. Część ryb była przeznaczona dla dworu i pracowników a nadwyżki
sprzedawane.
Sad czereśniowy na czas zbiorów owoców
był wydzierżawiany. Ekipa pracowników
przyjeżdżała z drabinami, skrzynkami i innym wyposażeniem i w ciągu paru dni zbierała wszystkie czereśnie pozostawiając jedynie parę drzew dla potrzeb dworu. Byłem naocznym świadkiem tych wydarzeń. Wuj Henryk zabierał mnie na objazdy gospodarstwa
na swoim koniu.

Pałacowy kominek. rys. Oliwia Komendarska

Zboża koszono żniwiarkami ciągnionymi przez
konie. Były to maszyny z czterema skrzydłami
nagarniającymi kłosy i płaską długą zębatą piłą
umieszczoną na boku stołu ścinającą zboże. Maszyny takie jeszcze są spotykane w Polsce. Zboże młócono na polach maszynami napędzanymi
maszyną parową zwaną lokomobilą. Była ona
ustawiana w znacznej odległości od młockarni
aby nie zaprószyć ognia, a napęd był przenoszo-

Naukę jazdy konnej rozpoczynałem od kucyka przykrywanego kocem, później gdy trochę
podrosłem to dostałem prawdziwą kasztankę
z wojskowym siodłem o nazwie kulbaka i
jeździłem obok Wuja. Kasztanka ta miała już
swój wiek i uchodziła za spokojną i stateczną. Nigdy też mnie nie zwaliła na ziemię,
w przeciwieństwie do kucyka, który robił to
często, a gdy leżałem na ziemi, to trącał mnie
nosem i zachęcał do dalszej jazdy.
W następnym numerze: część Dzień codzienny

Nasze dziedzictwo

6.Gospodarka w Kraczewicach
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Jubileusz tuż, tuż

(3)

Nadal publikujemy historię poniatowskich zespołów. Dzisiaj przeczytacie
o tym, co w robiliśmy w maju w latach 1988 - 2004.
Wyboru z kronik dokonała Małgosia Socha
01.05.1988
1-majowy koncert chóru „Szczygiełki” dla społeczności Poniatowej w Auli Szkoły.

07.05.2000 I Wojewódzki Konkurs Młodych Instrumentalistów i Zespołów Instrumentalnych „Poniatowa Concertans”.

01.05.2004
Koncert zespołu Scholares Minores dla prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w ogrodach Zamku Królewskiego

09-16.05.1989

-----------------------------------------------------------02-07.05.2001

------------------------------------------------------17.05.1988
Nagrania chóru „Szczygiełki” w zgłośni PR
w Lublinie.

wyjazd chóru Szczygiełki do Halle
11.05.2001 II Wojewódzki Konkurs Muzyki
Dawnej w Zamościu- „ Szczygiełki” i „ Kwartet
Antiqua”

-------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

03.05.1988
Koncert chóru „Szczygiełki” na Akademii upamiętniającej uchwalenie Konstytucji 3 –Maja

19.05.1984
Koncert w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie dla Gospodarki Komunalnej, udział w
IX Konkursie Pieśni Polskiej „Szczygiełki”
oraz „Chór Rodzinny”.

------------------------------------------------------------

Z kronik zespołów

Wyjazd chóru Szczygiełki do NRD- Halle

04-07.05.1992
Pobyt orkiestry z Finlandii w Poniatowej; koncert Finów i chóru „Szczygiełki” w Kraczewicach
04.05.2000
Koncert Zespołu „Scholares Minores” w Domu
Muzyki z okazji wizyty w Poniatowej Prezydenta
RP Lecha Wałęsy

18.05.1992
Koncert dla delegacji berlińskiej w Kraczewicach; wystąpiły: Szczygiełki, Małe Szczygiełki oraz orkiestra.

19.05.2000 Koncert zespołu „Scholares
Minores” na Zamku Lubelskim dla 51 ambasadorów
----------------------------------------------------22.05.2004
V-te Wojewódzkie Spotkania Młodych Instrumentalistów „Poniatowa Concertas”.

-----------------------------------------------------------Str. 28
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24-27.05.1988 Pobyt w Łodzi. Udział
90 osób z chóru „Szczygiełki” i zespołu
„Scholares Minores” w koncercie z
okazji otwarcia szpitala- pomnika Matki
Polki, który odbył się w Teatrze Wielkim.
------------------------------------------------28-29.05.1988
Wyjazd do Warszawy. Udział w koncercie „Dzieci dzieciom” zorganizowanym przez „Express Wieczorny”. W
Sali Kongresowej Pałacu Kultury dla
dzieci niepełnosprawnych wystąpił chór
„Szczygiełki” oraz „Scholares Minores”
28-31.05.1992
Przyjazd gości z Austrii z GrossSiegharts do Poniatowej.
28.05-01.06.1993
Pobyt orkiestry mandolinowej z Lagendorf (Niemcy)
------------------------------------------------30.05.1993
Koncert „Scholares Minores” w Warszawie- Teatr na Wyspie w Łazienkach

UWAGA! Obchody 35-lecia działalności zaplanowane są na wrzesień
2010 roku. Z tej okazji ogłaszamy konkurs „Historia chóru
„Szczygiełki”. Będą piękne nagrody. Pilnie czytajcie wiadomości o
chórze.

Więcej informacji z życia naszych chórów możecie przeczytać
w poniżej prezentowanych książkach wydanych z okazji poprzednich jubileuszy.

Z kronik zespołów

23.05.2004
Koncert Chóru „Szapaczki” na uroczystości 75-lecia Szkoły Podstawowej w
Kraczewicach
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Potrawy na wiosnę
domowe przepisy poleca Brygidka Szejka (12 lat) z mamą

Ciasto z rabarbarem
Składniki:
Margaryna
Mąka pszenna
Cukier
Jaja
Cukier waniliowy

20 dag
20dag
20dag
4szt.
1paczka

Proszek do pieczenia 1 łyżeczka
Rabarbar
Cukier puder

80dag
10dag

Tłuszcz utrzeć z
cukrem dodając
kolejno po jednym jajku. Do
utartej masy dodać przesianą mąkę, cukier waniliowy, proszek do
pieczenia i obrany, pokrojony w
kostkę rabarbar.
Całość wymieszać, wlać do formy o wysokich brzegach
dobrze wysmarowanej tłuszczem i wysypanej bułką tartą.
Po upieczeniu posypać cukrem pudrem.

Zupa krem z pomidorów
(przepis pochodzi z portalu: www.naszakuchnia.pl)

Kącik kulinarny

Składniki: 2 puszki pomidorów bez skórki (ok 500g po odsączeniu) lub 700g świeżych pomidorów, 2 średnie cebule,
5 ząbków czosnku, 1 kostka rosołowa, ok. 750 ml wody,
100g (4 łyżki stołowe) koncentratu pomidorowego, ok. 10
listków świeżej bazylii + kilka do dekoracji, 1 łyżeczka suszonej bazylii – jeżeli nie mamy świeżej bazylii zwiększamy ilość suszonej o jeszcze jedną łyżeczkę, 1,5 łyżeczki ziół prowansalskich, sól i pieprz, ostra
suszona papryka – ilość wedle upodobania, najlepiej ok 1 łyżeczki suszonych płatków papryczek
pepperoni, oliwa z oliwek do smażenia.
Przygotowanie: Wodę gotujemy z kostką rosołową. W międzyczasie drobno kroimy cebulę i pomidory. W garnku na ok. 3 łyżkach oliwy podsmażamy cebulę i wyciśnięty czosnek. Kiedy cebula
się zeszkli i uzyska delikatny złoty kolor dolewamy zagotowany bulion, dodajemy pomidory
(można dodać same, ale ja dolewam jeszcze płyn, który był w puszce), koncentrat pomidorowy,
sól, pieprz i suszone przyprawy. Gotujemy na średnim ogniu przez ok 20 – 30 min co jakiś czas
mieszając. Na ok. 5 minut przed końcem gotowania dodajemy ok. 10 listków świeżej bazylii – nie
trzeba ich siekać, wystarczy ‘poskubać’ je w palcach. Ugotowaną zupę przelewamy do miksera
(można też użyć blendera) i miksujemy do uzyskania w miarę jednolitego kremu. Krem z pomidorów przelewamy do miseczek i przyozdabiamy świeżą bazylią lub natką pietruszki.
Doskonałym dodatkiem do kremu z pomidorów są groszki ptysiowe lub grzanki (pieczywo)
czosnkowe.
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Szczęścia, zdrowia i samych sukce-

Marcin Szlachetka 10.05.2002 (8 lat)

sów dla naszych solenizantów!

Julia Wiśniewska 25.05.2001 (9 lat)

Weronika Biały 2.05.1997 (13 lat)
Sandra Goldsztejn 2.05.2003 (7 lat)
Patrycja Bucior 6.05.2006 (4 lat)

Karolina Wysocka 25.05.1988 (po 20)
Przygotowały: Julia Rumińska, Agata Maj,
Monika Adamczyk

„Miś i ptaszyna”
Pewien misio stał pod drzewem
I zachwycał się ptasim śpiewem,
Aż tu nagle ptaszek
Huknął w piosnce dźwięcznym basem!
Misio bardzo się zachwycił
I ptaszka za łapkę chwycił.
I tak obaj się poznali
Jeden duży, drugi mały.
A ich przyjaźń ciągle kwitła…
Ptaszek śpiewał dźwięcznym basem,
rys. Zuzanna Wrona

I jeszcze jeden spóźniony maturzysta – Kamil
pisma i życzymy pomyślności na egzaminie!

A miś słuchał tuż pod lasem
Zuzanna Wrona (11 lat)

Niezbecki

– witamy na stronach naszego

Moment zapisu na chór, pierwsze wrażenia, kiedy to było? Moment zapisu: gdy się zapisywałem, musiałem zaśpiewać gamę C-dur. Zaśpiewałem. Na tym skończyła się moja rola w zapisie na chór. To było w
październiku 1999 roku. Pierwszych wrażeń nie pamiętam. Byłem wtedy mały, a pamięć miałem dobrą, ale
krótką.
Co podobało Ci się przez lata uczestnictwa w zajęciach w OPP? Co ci się nie podobało?
Podobały mi się: wyjazdy, konkursy, poznałem wielu kolegów i koleżanki, i przy okazji nauczyłem się trochę śpiewać. Najgorsze moje przeżycie związane z chórem to rozbicie przeze mnie słynnego bębenka. (…).
Co było ważniejsze: muzyka czy przyjaźnie?
Jedno nie mogłoby według mnie istnieć bez drugiego. Wszystkich nas łączy wspólna pasja, dlatego musimy
być zgrani, by tworzyć jedną artystyczną całość.
Z jakich zajęć korzystałeś do tej pory? Jakie są twoje wrażenia? Chodziłem na skrzypce i flet, ale nie
wykazywałem w tym samozainteresowania i koncentracji na nauce, więc postanowiłem sobie odpuścić.
Skupiłem się w całości na śpiewaniu w chórze.
Jakie masz plany na przyszłość? Czy są to plany związane z muzyką, sceną? Jeśli uda mi się zdać maturę, to prawdopodobnie pójdę na studia. Jeszcze nie wiem, na jaki kierunek. Zobaczę, jak zdam. Mam zespół, z którym chciałbym kontynuować działalność artystyczną i na tym obecnie się skupiam.

Urodziny

Urodzeni w maju

Prezentujemy tu RODZINY, które pomagają zespołom w różny sposób.

ADRES:
ul. Młodzieżowa 6
szczygielek@gmail.com
tel. 081-820-47-86
Fax: 081-820-50-39
www.muzycznaponiatowa.pl

W przygotowaniu auli Gimnazjum do Koncertu Wielkanocnego wzięli
udział rodzice lub starsze rodzeństwo członków chóru „Małe Szczygiełki” i „Średnie Szczygiełki”. W sobotni wieczór 24 kwietnia przyszli:
Bartosz Borowiński, Małgorzata i Grzegorz Deszczakowie, Katarzyna
Góźdź, Robert Kamiński, Piotr Karabela, Bernarda i Tomasz Małeccy,
Piotr Mędrek, Sławomir Stefaniak, Maria Szałata, Małgorzata Wiśniewska.
Iwona Brzozowska podarowała zespołom 100 szt. koszulek do archiwizacji
Pan Jerzy Borowiński przewiózł z Pałacu kolekcję Króla Misiów

www.scholares.poniatowa.pl

Pan Andrzej Gołąb naprawił toaletę na II piętrze (wymiana uszkodzonej
części w spłuczce)
Serdecznie dziękujemy
Danuta i Witold Danielewiczowie
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- czyli zasady dobrego wychowania
Pierwszą cechą, która świadczy o tym, że nie
obce są nam zasady savoir vivre, jest grzeczność.
Oto kilka zasad, do których należy się stosować, jeśli zależy nam na
pozytywnym odbieraniu naszej osoby.

„Powitanie”
Kto komu powinien pierwszy podać rękę? Zasadą
jest, że to kobieta pierwsza podaje rękę, człowiek starszy młodszemu lub ważniejszy mniej ważnemu, czyli np. szef swojemu pracownikowi. Mężczyzna pierwszy przedstawia się kobiecie, a młodsza kobieta starszej, ale pamiętaj, że to starsza kobieta pierwsza wyciąga dłoń, by się przywitać. Jeżeli chodzi o przedstawienie się w pracy to najpierw robi to młodsza rangą osoba.

Czy wstać, aby się z kimś przywitać, czy możemy to zrobić siedząc? Dawniej było tak, iż kobieta zawsze
witała się na siedząco. Dziś w dobrym smaku jest podnieść się z krzesła, gdyż ten gest jest oznaką szacunku w stosunku do drugiej osoby,
zwłaszcza jeśli jest to starsza kobieta, bądź szef. Pamiętaj
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nież o wyjęciu rąk z kieszeni!
Danuta Danielewicz
S z czyg i eł e k N e ws

