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Dzień  Wszystkich  Świętych   jest  to  uroczystość  tych,  którzy  są  zbawieni  i  cieszą  się  wieczną 

szczęśliwością  w  niebie.  Dzień  ten  obchodzony  jest  w  Kościele  katolickim  od  IX  wieku.  Wspominamy 

oficjalnie  uznanych świętych, czyli  beatyfikowanych i  kanonizowanych oraz wszystkich zmarłych,  których 

życie  nacechowane  było  świętością.  Wieczorem 1  listopada  rodzina  gromadziła  się  w domu na  modlitwę 

w intencji  zmarłych.  Na  stole,  odświętnie  przykrytym  białym  obrusem,  stawiano  chlebki,  aby  zmarli 

"odwiedzający" dom nie odeszli głodni. Zwyczaj "karmienia zmarłych" wyrósł z tradycji przedchrześcijańskiej, 

gdy na grobach stawiano chleb, miód i kaszę. Na przełomie XVI i XVII wieku zaczęto palić ogień na grobach. 

Obecnie na mogiłach płoną znicze, które są symbolem pamięci o zmarłych

Następnego dnia po Wszystkich Świętych czyli 2 listopada obchodzimy dzień wspominania zmarłych – 

Dzień Zmarłych. Jest to dzień modlitw za wszystkich zmarłych, których dusze przebywają w czyśćcu.

Wiadomości z Internetu

W dni  poprzedzające  święto  Wszystkich  Świętych 

uczniowie  Cieszkowianki  chodzili  do  obozu 

koncentracyjnego w Żabikowie. Słuchali wykładu o drugiej 

wojnie  światowej.  Pan  opowiadał  o  sposobach  karania 

Polaków.  Po  przyjściu  na  miejsce  zobaczyliśmy  wielką 

wieżę – z niej Niemcy strzelali do Rosjan i Polaków. Gdy po 

długiej  przemowie  mogliśmy  zobaczyć  i  ocenić  inne 

eksponaty,  zainteresowały  mnie  zdjęcia  poległych,  którzy 

zostali  rozstrzelani  i  utopieni.  Kiedy  wyszliśmy  na  dwór, 

zostawiliśmy znicze  koło  krzyża  i  poszliśmy pod ,,Ścianę 

Śmierci’’. To wyjście pokazało mi co to znaczy być patriotą.

 Julia Jankowiak, kl. 4c
(tekst i zdjęcia)
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Do obozu w Żabikowie wybrali się uczniowie wielu klas. Na zdjęciu uczniowie z kl.2c.
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Polegli

Na pustym cmentarzu, gdzie zimno śmieje się w twarz, 

siedzi dziewczynka bez wyrazu .

Ni smutek, ni to radość. 

To ta kamienna twarz.

W ręku trzyma znicz czerwony-

Zapalony.

I nagle szklana łza po jej policzku spływa.

A ona jest zapatrzona w jeden napis –

Kaczmarek Franciszek – umarł dla narodu.

Więc w ten jeden dzień,

 Pierwszego listopada,

Na cmentarz, iść nam wypada.

Julia Jankowiak, kl. 4 c
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Piękna listopadowa rocznica
Bieg historii Polski od końca XVIII w. był dla jej mieszkańców dramatyczny. Na skutek złej polityki  

ostatniego króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego państwa ościenne wykorzystały naszą słabość 

polityczną i militarną. W ten sposób doszło do rozbiorów Polski. Niewola naszego narodu pod zaborami trwała 

przeszło wiek, a dokładnie 123 lata. Dopiero na skutek zmian ustrojowych i politycznych w Europie, wielu 

zrywów powstańczych oraz przede wszystkim wybuchu I wojny światowej w1914 r. sytuacja ta się zmieniła. 

11 listopada 1918 roku, po zakończeniu I wojny światowej, nasz kraj wreszcie odzyskał  niepodległość.

Na  pamiątkę  tego  ważnego  dla  wszystkich  Polaków wydarzenia  obchodzimy co  roku  11  listopada 

Narodowe Święto Niepodległości. Przed kolejną rocznicą w naszej szkole odbyła się patriotyczna uroczystość 

dla klas 4-6. Chórek szkolny pod kierunkiem pana Radosława Jastaka odśpiewał patriotyczne pieśni, które 

przeplatano tekstami przypominającymi trudne czasy w naszej historii. Mówiono o tęsknocie przymusowych 

emigrantów za  krajem,  o  woli  walki  o  tożsamość,  niepodległość  Polaków i  o  wierze  w  zwycięstwo  nad 

zaborcami.

Zadaniem tego uroczystego spotkania było przypomnienie cząstki historii naszej Ojczyzny. Śpiewano 

min. pieśni Hej kto Polak – na bagnety, Rotę, Warszawiankę, a na koniec cała społeczność szkolna odśpiewała 

Hymn  do  Bałtyku. Warto  wiedzieć,  że  jest  to  polska  pieśń  poświęcona  Morzu  Bałtyckiemu  w  związku 

z uzyskaniem  po  I  wojnie  światowej  otwartego  dostępu  do  morza.  Do  dnia  dzisiejszego  jest  ona  jedną 

z najważniejszych pieśni na Wybrzeżu, wykonywaną zazwyczaj podczas ważnych uroczystości państwowych 

i wojskowych.

Maciej Michalak, kl.6d 
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„Hymn do Bałtyku”

Wolności słońce pieści lazur,
Łódź nasza płynie w świata dal.
Z okrętu dumnie polska flaga
Uśmiecha się do złotych fal.

I póki kropla jest w Bałtyku,
Polskim morzem będziesz ty,
Bo o twe wody szmaragdowe
Płynęła krew i nasze łzy.

Strażnico naszych polskich granic,
Już z dala brzmi zwycięski śpiew.

I nie oddamy Cię, Bałtyku
Zamienisz ty się pierwej w krew.

Płyń, polska floto, płyń na krańce,
Powita Cię uchodziec brat,

Twa flaga dumnie niech powiewa,
Wolność i sławę niosąc w świat.

Nad morzem krążył orzeł biały
I ochrzcił fale własną krwią.
Pomorskie fale rozbrzmiewają

Nad brzegiem morza piosnką tą:

I póki kropla jest w Bałtyku,
Polskim morzem będziesz ty,
Bo o twe wody szmaragdowe
Płynęła krew i nasze łzy.
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Już nie złota jesień, 
a jednak ciekawa !!!

Była  niedziela,  jesienne  popołudnie. 

Krzyś, który cieszył się weekendem nie miał 

zamiaru  odejść  od  komputera.  Jednak 

po kilku  godzinach  grania  mamie  udało  się 

go namówić  na  spacer  z  psem.  Chwycił 

za smycz i zaczął wołać:

– Brego! Brego! Brego!

Biszkoptowy  labrador  dał  założyć  sobie 

obrożę,  więc  po  pięciu  minutach  byli  już 

w parku.  Przed  nim rozpościerała  się  długa 

dróżka,  prawie  całkowicie  pokryta  rudymi 

liśćmi.  Nagle  z  przodu  pojawił  się  dość 

pulchny jamnik.

– Krzysiu,  to  ty?  Jak  to  możliwe, 

odszedłeś od komputera?

– Eh,  namowy  mamy,  a  właściwie 

szantaże – jednak działają. 

Właścicielem Dragona okazał się Jasiu, dobry 

kolega Krzysia. Oboje ruszyli przed siebie. Podziwiali wielkie dęby, które pokryte były czerwono – brązowymi 

liśćmi. Gdy dostrzegli największe drzewo, kasztanowiec, podbiegli do niego i zaczęli szukać kasztanów. Turlali 

je  po  ziemi  i  wtedy  okazało  się,  że  kasztan  może  być  wspaniałą  zabawą  dla  psów.  Następnie  podeszli 

do mniejszej lipy, pod która znajdowała się górka liści.  Usłyszeli miauczenie i wtedy Brego wpadł w szał.  

Zza górki wybiegł mały kot, a labrador zaczął ciągnąć jak najwięcej umiał. 

Pies się uspokoił, Krzysiu spojrzał na zegarek. 

– Późno się robi... Będę musiał już wracać do domu.

– No to narka. Miłego wieczoru! - odpowiedział Jaś.

Zawrócił  i  poszedł  do swojego domu.  Gdy wszedł  do środka,  mama była wyraźnie zdziwiona tak długim 

spacerem. 

– Mamo, będę mógł jutro też pójść na spacer do parku? 

Mamie szczęka opadła.

Opowiadanie napisała Magdalena Skorlińska z kl.6b
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Lekcje  przyrody  inaczej 

Jesień widziana oczami czwartoklasistów

Jesień to piękna pora roku. Co dzień chodzę do szkoły i widzę co jesień zrobiła z Polską 

i Światem. Mimo to, że jest magiczna, to ma też swoje minusy, np: pada listopadowy deszcz, 

jest szaro i smutno. Oczywiście szaro jest dopiero w listopadzie!

Tymczasem  we  wrześniu  jest  kolorowo  od  czerwonych,  żółtych  i  brązowych  liści. 

Wydaje nam się, że pod koniec października i w listopadzie, kiedy ptaki odleciały, a kwiaty 

i niektóre rośliny przekwitły, jest pusto na świecie. Widzimy, że  jest smutno i nieprzyjemnie na 

dworze, a wiatr porusza drzewami, które śpiewają swoje smutne piosenki.

Wszystko jest inne. Słońce już rzadko świeci, a na dworze panuje niska temperatura. 

Mimo to, jesień ma też swoje plusy. W głębi serca jest bardzo piękna.

Alicja Nowicka z kl. kl.4c

Jadę codziennie do szkoły tą samą ulicą i z dnia na dzień jest inaczej. Jesień ma wiele 

twarzy. 23 września wszystko jest jeszcze zielone, jest ciepło i  nie przeszkadza nawet padający 

od czasu do czasu deszcz. Lecz co dzień się zmniejsza temperatura, a dzień staje się krótszy. 

Jesień ma zalety, kwitną wrzosy, rosną grzyby w lasach, w sadach spadają pyszne jabłka 

i gruszki,  a  słońce jest  coraz niżej  nad horyzontem. Są też jakieś wady, coraz więcej  pada, 

wszystko staje się najpierw złote, a później szaro-bure. Ptaki zaczynają odlatywać do ciepłych 

krajów, ale inne, takie jak: gile, jemiołuszki czy czeczotki przylatują do nas na zimę. Wszystko 

się  zmienia,  także na polach.  Rolnicy  skosili  już dawno zboże,  pszenicę  czy żyto,  wybrali 

ziemniaki i buraki cukrowe przez co ziemia jest brązowa. 

Jesień  maluje  najładniejszy  krajobraz,  gdy  wszystko  się  robi  kolorowe,  mówimy,  że 

mamy "złotą polską jesień". Szkoda tylko, że jesień się kończy, ale za rok do nas wróci.

Zuzia Płazińska z kl.4a
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Jesień jest piękną porą roku. Na drzewach są kolorowe liście, lecz po niedługim czasie niestety opadają. 

W lesie można spotkać grzyby i często pojawiają się wiewiórki. Warto też przejść się do parku i pochodzić po 

dywanie z  liści.  Jesienią  jeże szukają sobie kryjówki pod nimi.  Można też nazbierać kasztanów i żołędzi, 

a potem zrobić z nich ludziki. O tej porze roku można zjeść prosto z drzewa pyszne jabłka, śliwki, gruszki 

i inne owoce. Bardzo lubię jesień.

Julia Piwowarska, kl.4c

Jesień  to  pora  roku,  która  jest  tak  bardzo  różnobarwna.  Najwięcej  kolorów  jest  pomarańczowych 

i brązowych. Jesienią nie tylko widzimy piękne liście na drzewach, ale też wczesną jesienią wiszą gruszki, 

jabłka i inne owoce na ich gałęziach. Niestety odlatują ptaki na zimę do ciepłych krajów. Mimo to bardzo lubię 

jesień, ponieważ jest jednak wesołą i kolorową porą roku. 

Julia Napierała, kl. 4c

Jesienna Aleja Filozofów po której spacerował August Cieszkowski,

widziana oczami absolwentki Cieszkowianki  – Marty Bendowskiej
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Ciekawe listy do uczniów Cieszkowianki !!!

Luboń, 22.11.2013r.

List do uczniów

Kochani!

Postanowiłam napisać ten list, ponieważ chciałabym Was poprosić o to, abyście przestali 

mnie zanieczyszczać i zatruwać.

Przygotowałam kilka porad związanych z moją prośbą.

Pierwsza - proszę żebyście nie wyrzucali  śmieci w lasach, na polach, w górach i  nie 

tworzyli dzikich składowisk śmieci, ponieważ przez to moje dzieci, czyli rośliny i zwierzęta, 

umierają.

Druga - proszę Was kochani o segregowanie odpadów, dzięki temu będą one ponownie 

przetwarzane, a nie wyrzucane na wysypiska, gdzie rozkładają się nawet kilkaset lat i wnikają 

wraz  z  trującymi  substancjami  do  gleby.  Czy  wiecie,  że  pieluchy,  których  każde  dziecko 

zużywa kilka tysięcy rozkładają się ponad 100 lat? Przerażające, prawda?

Trzecia - proszę Was o nie wylewanie zanieczyszczonej wody (ścieków) do jezior 

i rzek, ponieważ wtedy rośliny i zwierzęta wodne cierpią i umierają.

Nie napisałam tego listu tylko z prośbami. Napisałam go również z podziękowaniami za 

to,  że organizujecie  specjalne akcje na rzecz środowiska takie jak:  Sprzątanie świata  oraz 

Dzień Ziemi i systematycznie w nich bierzecie udział. To dla mnie naprawdę dużo znaczy.

                                              Pozdrawiam Was serdecznie

                                                                              Przyroda

W imieniu Przyrody pisała jej sekretarka  - Marysia Matusiak  z  kl.5c
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Luboń, 22  listopada 2013r.

List do Uczniów

Kochani !

        Postanowiłam napisać ten list, ponieważ czuję się zagrożona, słabnę. Potrzebuję Waszej 

pomocy!

       Ciągłe pyły i gazy strasznie mi przeszkadzają. Palenie plastikowych butelek tworzy wiele 

trucizn - dioksyn. Niektóre z gazów łączą się i tworzą kwaśne deszcze, przez co obumieram. 

W dużych miastach ogromne ilości gazów i pyłów unoszą się w powietrzu przez kilka dni lub 

tygodni, tworząc smog. Te groźne zjawiska zabijają nie tylko mnie, ale także Was.

       Strasznie zatrute są ścieki, które płyną do moich rzek, jezior i mórz. Są dwa rodzaje  

ścieków. Przemysłowe zawierają silnie trujące substancje chemiczne, natomiast ścieki miejskie 

i  wiejskie  zawierają  resztki  jedzenia,  odchody  ludzi  i  zwierząt  i  szczególnie  dla  mnie 

niebezpieczne – detergenty czyli substancje myjące. Do zanieczyszczenia wód przyczynia się 

także  rolnictwo,  ponieważ  rolnicy  używają  nawozów,  środków  chwastobójczych  lub 

owadobójczych.

      Bardzo nie lubię odpadów stałych, szczególnie gdy usypuje się je w górki zwane hałdami. 

Te  sztuczne  góry  wyglądają  odrażająco,  nie  wspomnę  o  wstrętnych  i  trujących  zapachach 

ulatniających  się  z  wysypisk.  W  miastach  i  na  wsiach  ciągle  rośnie  ilość  odpadów 

na składowiskach śmieci. Dla mnie niebezpieczne są tzw. dzikie wysypiska śmieci – w lasach, 

górach, nad brzegami jezior i rzek.

     Dla  gleby  nie  jest  obojętne  posypywanie  ulic  solą.  Sól  niszczy  korzenie  i  powoduje 

zamieranie wszystkich roślin: traw, kwiatów, krzewów, a także drzew.

     Pamiętajcie też, że nie jestem cudotwórcą  i wszystkie dobra, które Wam daję, kiedyś się 

skończą, zostaniecie wtedy bez surowców. Pamiętajcie o mnie i szanujcie mnie. 

        Pozdrawiam Was serdecznie 

Przyroda.

W imieniu Przyrody pisała jej sekretarka - Zosia Wrzaskowska z kl.5c
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Projekt z okazji 200 – lecia urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego

Zapraszamy do napisania wiersza dotyczącego życia i działalności naszego patrona.

Na rysunkach autorstwa Feliksa Tarenta postać Augusta hr. Cieszkowskiego 

oraz dwór w którym mieszkał i kościół w Wierzenicy, w którym jest pochowany.
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Pasje nauczycieli Cieszkowianki
Rozmawiamy z Panem Radosławem Jastakiem

Dziennikarka: Dzień dobry. Od kiedy interesuje się Pan muzyką? Czy to jest od zawsze?

Pan  Radosław:  Witam serdecznie Was oraz Czytelników. Przeprowadzanie przez Was wywiadów 

z nauczycielami to ciekawy pomysł, jest to bowiem okazja, byście mogli dowiedzieć się, czym zajmujemy się 

po pracy w szkole. Myślę, że z tego wywiadu dowiecie się wielu nowych rzeczy, tym bardziej, że na co dzień 

staram się koncentrować na nauce Muzyki, a nie na mówieniu o sobie. Postaram się wyczerpująco 

odpowiedzieć na zadane pytania. 

Jak to się zaczęło? Z zamiłowania jestem muzykiem i podróżnikiem. Pod wpływem koncertu chopinowskiego 

Dang Thai Son’a –  zwycięzca Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego –  polubiłem brzmienie 

fortepianu do tego stopnia, że ku zdziwieni moich rodziców, chętnie wysuwałem blat stołu w pokoju 

gościnnym i udawałem, że gram na nim jak na fortepianie. Nie protestowałem, kiedy rodzice wysłali mnie 

do ogniska muzycznego w wieku 6 lat, a po roku nauki do szkoły muzycznej. W wyniku najlepiej zdanego testu 

słuchowego ze wszystkich kandydatów skierowano mnie do klasy skrzypiec oraz, jak większość uczniów, 

do chóru dziecięcego. Jako chórzysta w wieku dziecięcym, a także w późniejszych szkołach muzycznych – 

Liceum Muzyczne oraz Akademia Muzyczna – odwiedziłem wiele krajów.

Dziennikarka: Pochodzi Pan z umuzykalnionej rodziny?

Pan Radosław: Od wczesnych lat wiedziałem, że chcę zajmować się muzyką, ale nie było mi łatwo, ponieważ 

nie miałem nikogo, kto mógłby mnie wesprzeć swoim muzycznym doświadczeniem. W mojej rodzinie nie ma 

muzyków. Moja mama była nauczycielem matematyki, a tata jest lekarzem. Droga, którą wybrałem, była więc 

trudna i miała wiele zakrętów. Dziś jako dyrygent, kameralista i pedagog współpracuję w ramach projektów 

kulturalnych z dziećmi i młodzieżą akademicką, tworzę chóry amatorskie – stworzyłem w sumie pięć chórów 

w czterech miejscowościach –  a także prowadzę aktywną działalność koncertową. Przekonuję i namawiam 

do uprawiania muzyki w jakiejkolwiek formie, ponieważ sam czerpię z niej harmonię ducha i optymizm 

na życie.

Dziennikarka: Uczy Pan jeszcze w jakiejś szkole oprócz naszej, jeśli tak to w jakiej ?

Pan  Radosław:  Tak, uczę. Kiedy skończycie swoją naukę w Cieszkowiance, pójdziecie do gimnazjum, 

a następnie do liceum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Po zdaniu egzaminu dojrzałości, jeśli zechcecie dalej się 

uczyć, będziecie mogli to zrobić na uczelni wyższej i… być może ponownie spotkacie się ze mną. 

Obecnie współpracuję z dwiema uczelniami. Pierwsza z nich to warszawska Szkoła Wyższa Psychologii 

Społecznej na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu, a druga to Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych 

i Dziennikarstwa – prowadzę tu Chór Kameralny złożony ze studentów i pracowników. Obie uczelnie znajdują 
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się w jednym budynku obok poznańskiej Cytadeli przy ul. Kutrzeby 10.  Spotykam tam od czasu do czasu 

Waszych starszych kolegów i koleżanki, których kiedyś uczyłem tutaj, w Luboniu. A uczę w naszej szkole już 

jedenasty rok.

Chór Kameralny istnieje dopiero od dwóch lat, a już uczestniczył w ciekawych wydarzeniach na terenie 

Poznania i kraju. Wśród nich na uwagę zasługuje wyjątkowy projekt w ramach programu Ministra Kultury 

i Edukacji Narodowej, w którym oprócz naszych chórzystów uczestniczyli także soliści oraz osoby 

po mózgowym porażeniu dziecięcym. 4 września odbyło się Wydarzenie Artystyczne JESTEŚMY, na które 

przyjechali specjalni wysłannicy z Warszawy. Odbyło się wówczas prawykonanie (pierwsze wykonanie 

na świecie) utworu Piotra Orlińskiego pt. „FONEMOFONIA”. Dzieło wykonane zostało przez Grupę Żurawina 

Djembe, złożoną z osób po mózgowym porażeniu dziecięcym oraz ich opiekunów, Chór Kameralny WSNHiD 

i Przyjaciół z WZSWPS, Szymona Guzowskiego (kontrabas), Wojciecha Okurowskiego (fletnia pana), a także 

samego kompozytora (klarnet) pod moją batutą. Koncert bardzo się podobał i wiele osób pytało, gdzie będzie 

można „Fonemofonię”  usłyszeć ponownie. Ten bardzo odważny projekt wykonaliśmy z okazji Światowego 

Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego w poznańskiej Auli Artis, a 6 października koncert powtórzyliśmy 

w kościele oo. Jezuitów w Poznaniu. Pokazaliśmy wspólnie, iż warto sięgać po nowe, odważne wizje 

artystyczne. To produkt kulturalny o uniwersalnym charakterze, mogący z powodzeniem trafić do gustów 

melomanów, w tym także dzieci, na wszystkich kontynentach.

Link do artykułu po koncercie z 4 września 2013r.: 

http://pion.pl/artykuly/kultura/moc-pozytywnych-dzwiekow

Link do zdjęć z koncertu z 4 września 2013r.: 

https://picasaweb.google.com/105509128587487053897/20130904Jestesmy?

authkey=Gv1sRgCK7J89y_hqeZsQE

Dziennikarka: Na jakich instrumentach Pan gra ?

Pan Radosław: Przede wszystkim z wykształcenia jestem dyrygentem. Wiele wysiłków i starań poświęciłem 

też na naukę śpiewu solowego. Gram na takich instrumentach, jak skrzypce, altówka i fortepian. Ponieważ 

naukę muzyki rozpocząłem w wieku Waszych najmłodszych szkolnych kolegów i koleżanek, nauka 

we wszystkich szkołach, które ukończyłem, trwała… 17 lat. Muzyka to jednak taka dziedzina, w której trzeba 

uczyć się cały czas. Wiem, że i wśród Was są zdolni uczniowie i uczennice, którzy chętnie uczą się śpiewu lub 

gry na instrumentach, niektórzy po zajęciach w naszej szkole jadą do szkoły muzycznej, by uczyć się dalej. 

To nie jest takie łatwe, bo mają mniej czasu na spotkania z kolegami, czy grę na komputerze lub w piłkę. 

Doskonale ich rozumiem, bo sam od najwcześniejszych lat niemal całe dni spędzałem w szkole.

Dziennikarka: Gra Pan w jakimś zespole, jeśli tak to w jakim ?

Pan  Radosław:  W zespole nie gram, choć lubię od czasu do czasu sięgnąć po któryś z instrumentów 

http://pion.pl/artykuly/kultura/moc-pozytywnych-dzwiekow
https://picasaweb.google.com/105509128587487053897/20130904Jestesmy?authkey=Gv1sRgCK7J89y_hqeZsQE
https://picasaweb.google.com/105509128587487053897/20130904Jestesmy?authkey=Gv1sRgCK7J89y_hqeZsQE
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i pomuzykować. Jak wiecie, dużo gram na pianinie na lekcjach muzyki, kiedy akompaniuję do śpiewanych 

przez naszych uczniów piosenek. To bardzo ważne, że macie możliwość śpiewania z akompaniamentem ‘na 

żywo’. Mógłbym po prostu puścić Wam akompaniament z płyty lub komputera, gdzie musielibyście 

dostosować swój śpiew do nagrania. Z akompaniamentem ‘na żywo’ możecie więcej, sami możecie ustalać 

tempo i sposób wykonania piosenek, przez co możecie poczuć się swobodniej i być bardziej kreatywni, a ja 

staram się Wam w tym pomagać.

Dziennikarka: Czy Pan też śpiewa?

Pan Radosław:  Tak. Od ośmiu lat śpiewam w Zespole Pieśni Myśliwskiej NEMROD, gdzie śpiewa oprócz 

mnie jeszcze trzech innych zawodowych śpiewaków, a jedna osoba gra na instrumentach dętych: waltorni, rogu 

francuskim o nazwie Parforce oraz naturalnym rogu bawolim. Wykonujemy nie tylko pieśni myśliwskie, ale 

także leśne, wojskowe, muzykę rozrywkową, poezję śpiewaną, a także muzykę religijną – w tym kolędy. Z tym 

zespołem osiągnęliśmy już tak wiele, że do współpracy zaprosił nas Zarząd Okręgowy Polskiego Związku 

Łowieckiego w Poznaniu i od stycznia 2009 roku działamy przy tej organizacji. Warto wspomnieć, że akt 

nominacji podczas uroczystej gali wręczył mi osobiście prezes Adam Smorawiński, kiedyś kierowca rajdowy, 

dzisiaj przedsiębiorca i filantrop, autoryzowany przedstawiciel firmy BMW na Polskę, dla której jeździł Robert 

Kubica.

Wraz z Zespołem NEMROD jestem zapraszany na najważniejsze wydarzenia kulturalne w świecie myśliwskim 

w Polsce. W samym 2013 roku wystąpiłem między innymi na starym rynku w Krakowie czy Zamku 

Królewskim w Niepołomicach, czy auli UAM w Poznaniu. 
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Zaledwie miesiąc temu nagraliśmy w studio nagrań na poznańskim Morasku płytę do tzw. Ceremoniału 

Leśnego. Płyta zawiera hymny leśne, hymn Polski oraz hymn Unii Europejskiej. Każdy z utworów jest nagrany 

w kilku opracowaniach. Płyta zostanie niedługo wydana wraz z okazałą książką, w której opisane będą 

wszystkie standardy związane z ceremoniałami leśników.

Pod koniec listopada tego roku Zespół Pieśni Myśliwskiej NEMROD wystąpił także w Warszawie, w znanym 

studio im. Witolda Lutosławskiego podczas Jubileuszowej Gali 90 –  lecia PZŁ, a gościem honorowym był 

Prezydent RP. 

Dziennikarka: Czy brał Pan udział w jakichś konkursach muzycznych i ma Pan nagrody za osiągnięcia?

Pan Radosław:  Tak. Jeszcze na studiach w Akademii Muzycznej przyznano mi drugą notę w uczelnianym 

konkursie dyrygenckim, w którym brali udział wszyscy początkujący dyrygenci. To było dla mnie pierwsze 

wyróżnienie i ważna motywacja do dalszych działań.

Kilka lat temu zdobyłem srebrny dyplom na konkursie ogólnopolskim, gdzie dyrygowałem Chórem Alumnów 

z Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Ten chór prowadziłem w Gnieźnie przez 

siedem lat. Jeden ze śpiewających kleryków otrzymał wówczas również nagrodę dla najlepszego solisty 

konkursu ogólnopolskiego. W planach mieliśmy także nagranie płyty, ale chór został w niedługim czasie 

rozwiązany decyzją władz uczelni. Wielu z tych chórzystów dzisiaj jest księżmi i po latach śpiewania w moim 

chórze dziś sami chętnie zakładają chóry w swoich parafiach, bo świetnie rozumieją pracę chórzysty 

i dyrygenta. To dla mnie największy komplement. 



Nr 3 (41) listopad 2013r.        Inter – odgłosy z Cieszkowianki                                    18

Oprócz konkursów warto też wspomnieć o dwóch wyjątkowych odkryciach. 

Pierwszym z nich było odnalezienie i przeniesienie do współcześnie używanych kluczy muzycznych utworu 

Franciszka Ścigalskiego –  REQUIEM. Ten utwór odnalazłem w Archiwum Gnieźnieńskim. Pierwsze 

wykonanie odbyło się na inaugurację Poznańskiego Festiwalu Mozartowskiego w Archikatedrze 

Gnieźnieńskiej, gdzie ponownie to piękne dzieło będzie można usłyszeć we wrześniu 2014 roku podczas 

Zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

Jestem także kierownikiem innego wyjątkowego projektu, 

w którym znajduje się…  najstarsza opera polska. Odkrycie jej 

rękopisu ogłoszono w 2007 roku w Poznaniu, a mnie przypadł 

zaszczyt jej wystawienia. Opera jest o tematyce myśliwskiej 

i nosi tytuł „Heca albo polowanie na zająca". Prapremiera tej 

najstarszej polskiej opery odbyła się w dniu 17 października 

2008r. w Zamku Górków z Szamotułach i do tej pory 

wystawiliśmy ją w kilku województwach w Polsce. Powiem 

Wam, że to było dla mnie chyba najtrudniejsze przedsięwzięcie, 

jakiego się podjąłem, jego przygotowanie wymagało wiele czasu 

i wysiłku, zabiegów. W tym projekcie współpracuje ze mną już 

ponad 40 zawodowych artystów. A wiecie, kto zbudował 

scenografię do tej opery? Tą osobę dobrze znacie. To Pani Anna 

Słonka –  Moskwa, która pracuje w naszej szkole, a jest zdolną 

rzeźbiarką i scenografką. Koniecznie zapytajcie p. Anię, jak 

powstawała scenografia do najstarszej opery polskiej „Heca albo 

polowanie na zająca". Myślę, że właśnie podsunąłem Wam pomysł na przeprowadzenie kolejnego wywiadu.

Na temat tej opery – odkrycia, które zmienia wiedzę w encyklopediach – prowadzę także spotkania prelekcyjne 

wspólnie z odkrywcą rękopisu, p. Andrzejem Jazdonem oraz specjalistą od sygnalistki myśliwskiej, 

p. Krzysztofem Kadlecem. W czasie ciekawej prezentacji opowiadamy o okolicznościach odkrycia opery, 

o powstawaniu projektu, można też usłyszeć ciekawe sygnały myśliwskie sprzed… 400 lat. Z tą prezentacją 

goszczeni byliśmy między innymi w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

Panu Radosławowi pytania zadawały: 

Marianna Kubicka i Sandra Świerkowska z kl. 5b

W grudniowej gazetce przeczytamy 

o pasjach kolejnego nauczyciela Cieszkowianki
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Pasje uczniów 

Cieszkowianki

Nazywam  się  Arek 

Plewa, obecnie chodzę do klasy 

4c.  Od  wczesnego  dzieciństwa 

interesuję  się  autami  i  lubię 

rysować  środki  transportu 

(głównie  auta,  ale  inne  też). 

W zerówce  sam  nauczyłem  się 

rysować jakieś często spotykane 

na drodze samochody np. skodę 

octavię  albo  opla  corsę. 

Zacząłem  też  czytać  o  nich 

czasopisma:  Motor,  Auto 

Świat,Top  Gear,  Auto  Motor 

Sport  i  inne.  Wiedzę  czerpię 

z programów telewizyjnych typu 

Top Gear albo z wypożyczonych 

książek  o  autach.  W  szybkim 

czasie moja wiedza na ten temat 

stała  się  bardzo  duża.  Teraz 

wszyscy z  klasy wiedzą,  że  się 

bardzo dobrze znam na samochodach. W zerówce odkryłem też, że mam talent do rysowania. Okazało się, że 

najlepiej mi idzie rysowanie aut. Przez cztery lata trenowałem i wciąż trenuję, a dzięki temu już całkiem dobrze 

mi idzie. Moje marzenie to zostać projektantem samochodów.

Poniżej rysunki Arka
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Szymon Bizan 

z kl.4c 

(na zdjęciu)

pisze o swoich 

zainteresowaniach

Moim  zainteresowaniem  są 

samochody.  Codziennie  oglądam 

program ,,Top  gear”  (top  gir),  który 

jest  poświęcony  motoryzacji. 

Podobnie  jak  mój  kolega  Arek  chcę 

założyć  firmę  produkującą 

samochody, którą nazwę ,,SAS,, czyli 

Sportowe  Auta  Szymona.  Lubię  też 

rysować  -  szczególnie  właśnie  auta 

Moje zainteresowanie do motoryzacji 

odziedziczyłem  po  moim  wujku.  Jak  był  on  mały,  to  jego  tata,  a  mój  dziadek  podjechał  czerwonym 

,,Maluchem” pod dom. Wuja jak go zobaczył powiedział  ,,Tato, to nasze ?”...  Od tej  pory wuja zaczął się 

interesować  samochodami.  Wtedy  zaczęła  się  rodzinna  przygoda  motoryzacyjna...  Dzisiaj  razem z  moim 

kuzynem Antosiem podziwiamy samochody oraz bawimy się ich modelami.

Zapraszamy następnych chętnych 

do pisania o swoich pasjach
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Maja Smaglewska

Przez tajemnice do serca
Rozdział trzeci

Po powrocie do dworku Hania chciała od razu udać się do biblioteki, lecz babcia zaanektowała ją do 

kuchni, żeby ta coś przegryzła.

- Musisz coś zjeść, bo zemdlejesz- uzasadniła.

Hanka z niechęcią powlokła się do kuchni. Błyskawicznie zjadła, nie patrząc nawet za bardzo, co je. Odłożyła 

talerz i szybkim krokiem, żeby nie wzbudzać podejrzeń, ruszyła do biblioteki. Trochę czasu zajęło jaj dotarcie 

do właściwego regału.

Dobrze, że babcia wszystko układa tematycznie.

Kiedy znalazła wreszcie „ Romea i Julię”- przedwieczną, zakazaną miłość, zaczęła szukać jakiejś wskazówki 

czy skrytki. Po pewnym czasie, gdy Hania już miała zrezygnować, natknęła się na coś dziwnego. Z „ Romea 

i Julii” wystawał skrawek jakiegoś papieru. Wyglądał na starą, a napis na nim głosił:

Pierwszą zagadkę pokonałeś, widać, że umysł masz tęgi.

Lecz by do najważniejszego znaleźć drogę, musisz wykazać się jeszcze. 

Do miejsca, gdzie nikt nie zachodzi, prowadzi bordowa aleja.

Pójdziesz nią, a dowiesz się, jaki jest sens ludzkiego istnienia.

Szukaj L. J., a zbliżysz się do celu.

Hania była tak zamyślona, że nie usłyszała, gdy dwie pary nóg zbliżyły się do niej.

# # #

- Oddaj to! Oddaj to, mówię!

Hania bez powodzenia próbowała odebrać kartkę swojemu kuzynowi. Maciej tylko się uśmiechnął i powrócił 

do czytania kartki, którą odebrał kuzynce. Następnie przekazał zapisek Filipowi i powiedział:

- No, no, Hanka, nie wiedziałem, że zajmujesz się rozwikływaniem zagadek. Może ci pomożemy, co?

- Że też TY zawsze musisz się wtrącić. Jesteś okropny!

- Dziękuję, z twoich ust to jak komplement.

- Daj spokój, Maciej, przecież widzisz że nie jesteśmy tu mile widziani - stanął w obronie Hani Filip.
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- Właśnie dlatego ja tu zostaję - odparł Maciek.- A tobie - zwrócił się do dziewczyny - możemy się przydać.  

Ekhm,  przypadkiem  włóczyliśmy  się  po  lesie  i  przypadkiem  natknęliśmy  się  na  cmentarz.  Wiesz  który, 

prawda? I zgadnij, jakie drzewa rosły przy drodze? Otóż klony. Czerwone.

 

Złotowłosą nagle olśniło.

Czy to nie było jasne?

Hanka dopiero teraz, gdy głośno wypowiedział to jej kuzyn, zrozumiała gdzie miała się udać. Przełknęła głośno 

ślinę. Już wiedziała, że bez pomocy chłopców nie da sama rady. Według zagadki miała się udać  na opuszczony 

cmentarz, gdzie nikt od niepamiętnych czasów się nie zapuszczał. 

No chyba, że jest tak głupi jak mój szanowny kuzyn.

- Zgoda, możecie ze mną iść. Tylko proszę, bez wygłupów, jasne?

I zanim Maciek coś wtrącił, Filip szybko powiedział:

- Jasne, możesz na nas liczyć. 

Widać było, że Filipowi zależy na tym, by Hania widziała go w jak najlepszym świetle. Słyszał już trochę 

o niej  od  swojego  przyjaciela.  Prosił,  żeby  opowiadał  mu  o  niej  za  każdym razem,  gdy zostawali  sami. 

Wiedział, że dziewczyna ma do niego uprzedzenia, ale starał się to przełamać.

Co się ze mną dzieje?

Takie pytanie zadawał sobie coraz częściej wieczorem. Prawdę mówiąc codziennie, od kiedy zobaczył Hankę 

po raz pierwszy na zdjęciu Macieja. Ale na żywo wydawała mu się jeszcze ładniejsza.

Z rozmyślań wyrwał go jej głos:

- Dobra, ja idę do pokoju, ogarnąć się przed kolacją. To cześć!
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# # #

W nocy Maciej miał znowu ten sam koszmar. Biegł przez las. Starał się nie oglądać. Nagle usłyszał przeraźliwy 

krzyk: „ Maciej!”.

- Maciej, Maciej!

Do chłopaka dopiero po chwili dotarło, że już nie śpi, a nad nim stoi jego przyjaciel, blady jak ściana.

- Dobrze się czujesz? Krzyczałeś przez sen. 

- Nie, jest OK. Wszystko dobrze.

- W takim razie ubierz się, a później idź do jadalni. Twoja babcia kazała cię obudzić. Śniadanie masz na stole. 

Maciek z powrotem opadł na poduszkę. Chciał jak najszybciej zapomnieć o koszmarze. 

# # #

Hania siedziała przed boksem swojego ukochanego konia i myślała. Myślała o tym, jak to było, kiedy 

jeszcze nie była pokłócona z Maciejem. Pamiętała, jak to się stało, że przestali się lubić. Udawała, że od zawsze 

na siebie warczeli. Chciała zapomnieć, chciała, ale nie mogła.

# # #

Po  obiedzie  młoda  trójka  spotkała  się  pod  stajnią.  Chcieli  porozmawiać  o  wyprawie,  a  tam mieli 

pewność, że babcia ich nie podsłucha. Hodowała konie tylko ze względu na Hanię.

- Słuchajcie - zaczęła dziewczyna - proponuję, żebyśmy poszli tam w piątek. To będzie tuż przed balem. Babcia 

nie będzie się dziwić, gdy powiem jej, że chcę iść do miasta coś sobie kupić. 

- Ale Haniu, przecież to będzie w…- zaczął Filip, ale złotowłosa mu przerwała.

- Nie ma ale, to może być jedyna okazja. A więc ustalone. Idę powiedzieć babci, że w piątek wybieramy się na 

małą wyprawę. A wy zacznijcie myśleć, co może nam się przydać. 

I kiedy tylko odeszła dość daleko, żeby mogła ich usłyszeć, Maciej dodał:

– Tak, jasne. Fajnie, że dałaś nam dojść do głosu. To co, masz jakiś pomysł?

Więcej do przeczytania na stronie www.potajemnicachdoserca.blog.pl 

http://www.potajemnicachdoserca.blog.pl/
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Nazywam  się  Wiktoria  Nowak,  chodzę  do  klasy  6d.  Lubię  rysować 

i malować - poniżej moja praca. Oprócz tego bardzo lubię pływać i spotykać 

się z przyjaciółmi.
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Na ratunek Rufiemu 
Tytuł  mojej  ulubionej  książki  brzmi  Na  ratunek  Rufiemu! 

Należy ona do serii pt.  Zaopiekuj się mną,  napisanej przez Holly Webb. Ta 

autorka napisała bardzo dużo książek o zwierzętach należących jeszcze do serii 

Zwierzakom na pomoc i  Mój niesforny szczeniak.  

Książka  Na 

ratunek 

Rufiemu  opowiada  o małym cocker-spanielu, 

którego  przygarnęło  rodzeństwo.  Bohaterami 

są  pies  Rufi,  Gosia  i  jej  brat  Adam  oraz 

rodzice.  Rufi  chętnie  chodził  z  Gosią 

i Adamem do parku na  spacery.  Gonił  wtedy 

wiewiórki i  aportował patyki lub piłki.  Kiedy 

pies  podrósł,  pojechali  z  całą  rodziną   na 

wakacje. Pewnego dnia Gosia i Adam poszli na 

spacer  po  klifach  i  spotkała  ich  tam przykra 

przygoda. 

Dla  osób  lubiących  czytać  o  losach 

zwierząt to dobra lektura. Chciałabym polecić 

tę książkę,  ponieważ przyjemnie się ją czyta, 

jest  ciekawa  i  wesoła,  a  w  niektórych 

sytuacjach trzyma nawet w napięciu. 

 

Zuzanna Waligórska, kl 4e
(na zdjęciu i tekst)
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Przypominamy !!!

Recenzje można pisać na różne tematy:
jeśli obejrzeliście dobry film, przeczytaliście ciekawą książkę, znacie super aplikację, grę 

czy mp3, zapraszam do pisania recenzji. Pisze się też recenzję koncertu lub wystawy. 

Można wzbogacić swój warsztat pisarski i przeczytać napisany przez siebie tekst 

w gazetce szkolnej oraz …  w Głosie Wielkopolskim !!! Gazeta ta ma cotygodniowy 

dodatek Junior Media skierowany do wszystkich Juniorów.

Mamy szansę publikowaniu swoich tekstów w profesjonalnej gazecie. 

Ponadto redaktorzy Głosu obiecują nagrody.

Aby wysłać recenzję do Głosu Wielkopolskiego potrzebuję:  

1. treść recenzji (w pliku tekstowym - MS Word - zamieszczonym jako załącznik do 

wiadomości);

2. zdjęcie autora recenzji (zrobione aparatem z ustawioną wysoką jakością, wielkość 

min. 40-50 kB).

Chętnych proszę o kontakt w szkole.

Zapraszam – Alicja Walenciak - Galińska

Poniżej podaję kilka wiadomości na temat recenzji 

i najprostszy jej plan
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Recenzja to tekst, w którym oceniasz jakieś dzieło kultury np.  książkę, film, 

przedstawienie... Osoba pisząca recenzję to recenzent.  Jako recenzent masz prawo 

do własnych odczuć i własnego zdania, musisz jednak operować pewną wiedzą, np. 

znać treść książki, posiadać informacje o autorze. 

Plan recenzji książki

1. Informacje wstępne – tytuł książki, data i miejsce wydania. 

2. Informacje o autorze książki- kilka zdań o nim.

3. Treść książki - krótkie podanie problematyki; główny problem poruszany 

w książce –  czy jest on interesujący dla współczesnych czytelników, 

dorosłych, młodzieży, dzieci; główni bohaterowie; nie wolno podać 

zakończenia!

4. Ocena utworu pod paroma względami - trzeba wziąć pod uwagę tematykę, 

akcję –  wartka, nudna, pomysłowa; język –  potoczny, piękny, wulgarny, 

nieporadny.

5. Ocena własna - własne wrażenia, plusy dzieła i co nam się nie spodobało, 

zaproszenie lub zniechęcenie swojego czytelnika do odbioru książki.

W recenzji nie powinno zabraknąć:

- własnego zdania, ale uważaj aby się nie ośmieszyć;

- argumentów potwierdzających własne zdanie;

- podkreśleń, że to subiektywna opinia piszącego ( moim zdaniem.., uważam, 

że...).

 Każdy punkt planu rozwijamy, tworząc w ciągłym tekście recenzji 

akapity.
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Sprzedajemy wygrane gazetki, które w drukarni Głosu Wielkopolskiego 

wydrukowano  dla  nas  w  250  egzemplarzach.  Pieniądze  ze  sprzedaży 

przeznaczamy na potrzeby stowarzyszenia Wspólna Droga w Luboniu. 

Na zdjęciach uczennice z klasy 4c.
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Na  stronie  internetowej  naszej  szkoły  pojawiła  się  już  nowa  gazetka 

Junior Media. Zapraszamy do czytania.
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Witamy w naszym gronie nowych dziennikarzy

Grafik - Feliks Tarent, kl.4c
Moją pasją jest rysowanie, ponieważ sprawia mi wielką 

przyjemność. Najbardziej lubię rysować minotaury i smoki, ale nie mam 

większych problemów z rysowaniem zwierząt z bajek, czy liter 

w trójwymiarze. Rysowanie to moje hobby od dziecka, dlatego też w 

moim pokoju mam jedną taką ścianę, na której mogę malować. Rysuję 

w każdej wolnej chwili. Niedawno odkryłem nową stronę internetową: 

www. youtube.com/user/Fun2draw, dzięki której można się dużo 

nauczyć . Serdecznie ją wszystkim polecam.

 

Rysunek Feliksa Tarenta
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Inter – odgłosy z Cieszkowianki   -   stopka redakcyjna

Adres redakcji:  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego, 
ul. Żabikowska 40, Luboń

Redaktor naczelny: Marianna Kubicka, kl. 5b
Zastępca redaktora: Sandra Świerkowska, kl. 5b

Drugi zastępca redaktora naczelnego: 

Julia Jankowiak, kl.4c

Bardzo  szybko  Julia  ujawniła  swój  talent 

literacki  w  naszej  gazetce.  Gratulujemy 

i czekamy  na  następne  ciekawe  teksty 

i wiersze. 

Korekta i skład komputerowy: Alicja Walenciak – Galińska


