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V ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II
W bieżącym roku piąta
rocznica śmierci Papieża Polaka przypadła w Wielki Piątek.
2 kwietnia o godz. 20.00 kozieniczanie licznie wzięli udział
w Drodze Krzyżowej, która
wyszła z kościoła Świętej Rodziny do Ogrodu Papieskiego
przy kościele Świętego Krzyża. Po modlitwie o rychłą beatyfikację Jana Pawła II, którą
poprowadził ksiądz dziekan
Władysław Sarwa, kwiaty pod
pomnikiem Papieża złożyli
poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Czesław Czechyra, samorząd powiatowy
ze starostą Januszem Stąporem, samorząd
miejski z burmistrzem Tomaszem Śmietanką, przedstawiciele Stowarzyszenia
„Pamięć i Przyszłość” oraz uczniowie
Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana
Pawła II.
Apel poświęcony pamięci Wielkiego
Polaka rozpoczęła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 1
Aleksandra Lenartowicz:
Przez prawie 27 lat pontyfikatu Jan Paweł II dźwigał na swoich barkach ciężar historii i sam pisał jej nowy, ważny rozdział.
„Jego droga była nieprzerwanym męczeństwem. Nauczył się współżyć z bólem,
chorobą. Było to możliwe dzięki osobistej
relacji z Bogiem. Nigdy nie odczuwał lęku
przed śmiercią. Nawet wtedy, gdy w oddali majaczyły już wrota, za którymi czekało
Go spotkanie z Bogiem.” – wspominał
kardynał Stanisław Dziwisz.

Dziś mija 5 lat, odkąd nasz ukochany
Papież już milczy, mówi do nas swoim zamkniętym już życiem oraz dziedzictwem
pozostawionych myśli, także tych o przemijaniu...
Następnie młodzież przedstawiła program
przygotowany przez Elżbietę Rytko i Barbarę Wojtasik nawiązujący do przesłań Papieża
oraz pustki, jaką po sobie pozostawił. W ciszy
rozpoczynającej się nocy, stojący najbliżej
mogli usłyszeć szmer wody spadającej z kamieni naszego pomnika, a nieśmiały deszcz
wzmacniał wrażenia wywołane poezją Karola Wojtyły: Co mi mówisz górski strumieniu?
W którym miejscu ze mną się spotykasz? Ze
mną, który także przemijam?... Zatrzymaj się
– to przemijanie ma sens! Potok się nie zdumiewa, lecz zdumiewa się człowiek!
Gdy chór szkolny pod kierunkiem Bożeny Jagiełło zaczął śpiewać pieśni pokutne na czas Wielkiego Postu, rozwarły się
czasze parasoli. Po chwili solistki Maria
Ambroziak, Daria Luśtyk i Kaja Winiarz
wykonały pieśń „Przybądź, płomieniu”.
Uroczystość zakończyła się około godz. 22.00.
Kozieniczanie
ustawili
się w kolejce, aby zapalić
przyniesione znicze przed
pomnikiem Jana Pawła II.
Dopiero po kilkunastu minutach ostatni uczestnicy
rozeszli się do domów, nie
spodziewając się tragedii,
która ich dotknie za tydzień...
BOGDAN MAZUR

KATASTROFA
POD SMOLEŃSKIEM
W sobotę 10 kwietnia w katastrofie samolotu rządowego pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, prezydent Lech
Kaczyński i jego małżonka Maria oraz
wicemarszałkowie Sejmu i Senatu,
przedstawiciele parlamentu, dowódcy
wszystkich rodzajów wojsk, przedstawiciele duchowieństwa i stowarzyszenia
rodzin katyńskich, a także inni uczestnicy delegacji, a wśród nich pracownicy
BOR i załoga samolotu. Oficjalna delegacja miała uczestniczyć w uroczystościach 70. rocznicy mordu katyńskiego.
W Polsce ogłoszona została 7 dniowa
żałoba narodowa. Z całego świata napływały kondolencje, w Moskwie trwała
identyfikacja ciał ofiar.
W całym kraju w niedzielne południe
dwiema minutami ciszy uczczono pamięć
ofiar katastrofy.

W Kozienicach 11 kwietnia o godz.
12.00, na placu Komendy Powiatowej PSP
przy ul. Nowy Świat 3, odbył się uroczysty apel – upamiętniający ofiary katastrofy
lotniczej w Smoleńsku. W tej uroczystej
zbiórce wzięli udział m.in.: Starosta Kozienicki Janusz Stąpór, ks. dziekan Władysław Sarwa, Komendant Powiatowy PSP
w Kozienicach – st. bryg. Zbigniew Szczygieł, poczty sztandarowe oraz strażacy PSP
i OSP z terenu powiatu kozienickiego.
W niedziele o godz. 18.00 odbyły się msze św. za tych, którzy zginęli
w katastrofie.
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Warsztaty z edukacji
finansowej – „Zaplanuj swoją
Przyszłość”
W dniach od 15 do 17 .marca w Publicznym Gimnazjum w Głowaczowie odbyły
się drugie warsztaty z edukacji finansowej
„Zaplanuj swoją Przyszłość” zorganizowane
przez trenerki Stowarzyszenia Kobiet Ziemi
Kozienickiej. Finansowane przez Fundację
Wspomagani Wsi i Narodowy Bank Polski.
Tym razem największą grupą uczestnicząca w warsztatach byli nauczyciele
i wychowawcy zamieszkali na terenie gminy Głowaczów, pracujący w Publicznym
Gimnazjum, Publicznej Szkole Podstawowej w Głowaczowie i Publicznej Szkole
Podstawowej w Miejskiej Dąbrowie oraz
pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Głowaczowie i młode matki.
Główne cele warsztatów to:
1. Przekazanie informacji, rozwijanie umiejętności i wykształcenie pozytywnych
nawyków potrzebnych do umiejętnego
zarządzania pieniądzem przy uwzględnieniu celów wyznaczonych na przyszłość.
2. Łączenie elementów edukacji ekonomicznej i krzewienie przedsiębiorczych
postaw życiowych.
3. Propagowanie lepszego zarządzania
niewielkimi zasobami poprzez celowe
i przemyślane wydawanie, oszczędzanie i pożyczanie z głową.
O dużym zainteresowaniu szkoleniem
świadczyła frekwencja i zaangażowanie
uczestników podczas pracy na warsztatach, gdzie mogli przede wszystkim nauczyć się jak zachowywać się i reagować
w konkretnych sytuacjach.
Dzięki temu szkoleniu – część zdobytej
wiedzy będzie przekazana uczniom w szóstych klasach szkoły podstawowej i trzecich
gimnazjalnych. Tematyka edukacji finansowej była na próbnych testach kompetencji
w klasie 6 szkoły podstawowej. Według
uczestników zdobyta wiedza jest bardzo
potrzebna. W większości będzie stosowana,
problemem będzie samodyscyplina i umiejętność radzenia sobie z pokusami kupowania i rozróżnieniem zachcianek od potrzeb.
Nauczyciele uczestniczący w warsztatach włączą się aktywnie do naboru
uczestników na następne warsztaty, które planowane są w późniejszym terminie
i będą przeprowadzone w ramach wolontariatu. Dzięki ich wsparciu będziemy
mogli przekazać mieszkańcom wsi odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności,
która pozwoli poprawić sytuację materialną poprzez umiejętne gospodarowanie
i oszczędzanie.
Oto kilka prostych wskazówek, które
pozwolą racjonalnie gospodarować włas-
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nymi zasobami finansowymi.
Na wstępie robimy analizę przychodów i wydatków – przy tym pamiętajmy
o przychodach i wydatkach sezonowych,
jak również o dodatkowych przychodach
i wydatkach na nagłe wydarzenia.
Następnie obliczamy ile pieniędzy
przeznaczymy na konieczne wydatki:
– stałe opłaty – czynsz, podatek, energia,
telefon… i inne
– stałe koszty utrzymania – produkty spożywcze, środki czystości … i inne
W zależności od dochodu (jedni zarabiają więcej inni mniej, koszty utrzymania
też się kształtują różnie), na konieczne wydatki rodzina przeznacza od 40-70% przychodów. Z tego od 2 do 5% przeznaczamy
na dobroczynność – akcje charytatywne.
Pozostałą kwotę dzielimy na 4 części.
• ¼ przeznaczamy na żelazny zapas – tzw.
konto niezależności finansowej, którego
nie wolno ruszyć;
• ¼ odkładamy na długoterminowe „cele
finansowe”- inwestycje, zakup sprzętu
RTV, remont domu, zakup samochodu
i nagłe wydatki;
• ¼ na edukację własną i rodziny, jeśli
chcemy uzyskiwać większe dochody
musimy zwiększać swoje kwalifikacje.
• ¼ na przyjemności, towary lub usługi
luksusowe.
Wskazane jest by na przestrzeni kilku lat
zbudować – „bufor finansowy” – (zabezpieczenie finansowe) oszczędności, które pokryją roczne koszty utrzymania rodziny.
W oszczędzaniu stosuj 3 zasady:
I. Kupuj taniej – naucz się porównywać ceny
w różnych sklepach, kupować podczas
promocji, kupuj towary lepszej jakości, naucz się negocjować ceny, targować się…
II. Używaj dłużej – szanuj to co posiadasz, konserwuj, naprawiaj, przechowuj
w odpowiednim miejscu, zapobiegaj
zniszczeniu…
III. Zużywaj mniej – wody, energii, rozmawiaj krócej przez telefon,…
O tym jakie masz zasoby finansowe nie
decyduje to, ile zarabiasz, ale ile zaoszczędzasz. Staraj się regularnie odkładać i to
zanim cokolwiek z zarobionych pieniędzy
przeznaczysz na konieczne wydatki
Na zakończenie pragnę serdecznie
podziękować Krzysztofowi Wolskiemu
dyrektorowi Publicznego Gimnazjum
w Głowaczowie za udostępnienie sali na
warsztaty i pomoc w ich organizacji, a Janinie Piotrowskiej za współprowadzenie
warsztatów.
Barbara Gontarek

„Zaczarowana
szkoła”
To, że szkoła drzewna w Garbatce-Letnisku szkoli w zawodzie stolarz
i technik technologii drewna, wiadomo
od dawna. To, że kształci się tam od kilkudziesięciu lat bardzo dobrych fachowców wiadomym jest również od długiego
czasu. Ale, że Oni umieją czarować?
Okazuje się, że może to być prawda.
Otóż pierwszego dnia po świętach wielkanocnych tj. we wtorek szóstego kwietnia dotarła do dyrektora Mirosława Dziedzickiego rewelacyjna wiadomość, że
dwie z prac wysłanych na konkurs „Wyczarowane z drewna”, oczarowały Jury
i zdobyły dwa pierwsze miejsca, a co się
z tym wiąże nagrody dla autorów oraz
szkoły, z której pochodzą. Wiadomość ta
jest wspaniała, tym bardziej, że szkolne
wyroby musiały rywalizować z kilkudziesięcioma pracami nadesłanymi z kilkunastu szkół o profilu drzewnym z całej
Polski. Można więc śmiało stwierdzić, że
szkoła zwycięzcy konkursu jest najlepszą w swojej dziedzinie w naszym kraju.
Konkurs organizowany był po raz siódmy przez Wydawnictwo Inwestor oraz
Międzynarodowe Targi Poznańskie przy
honorowym patronacie Ministra Edukacji Narodowej. Szkoła z Garbatki już po
raz czwarty brała udział w tej imprezie
i jeszcze nigdy nie powróciła bez chociażby jednego wyróżnienia. Na jej koncie
znajduje się już sześć wyróżnień i dwie
główne nagrody. Czytając te dane można by stwierdzić, że przychodzi to dość
łatwo, ale w rzeczywistości patrząc na
wystawiane eksponaty oraz wkład pracy
uczniów przygotowujących swoje dzieła,
nabiera się pokory i szacunku do pięknego materiału jakim jest drewno, jak i do
wręcz zegarmistrzowskiej dokładności
autorów. No, ale jak to z tymi pracami
było od początku? Otóż pierwsze pomysły powstały już po zeszłorocznej edycji
konkursu, a pierwsze fizyczne prace zaczęły się w listopadzie ubiegłego roku.
W fazie planowania nie da się oczywiście
przewidzieć wielu występujących później
problemów, ale jest to normalne i moim
zdaniem najciekawsze przy tworzeniu
tak nietypowych i niepowtarzalnych wyrobów. W tym roku przygotowywaliśmy
do konkursu cztery prace. Niestety udało
się wykończyć tylko dwie z nich, ale po
ich poziomie wykonania śmiało czekaliśmy na rezultaty konkursu nie bojąc się
marzeń o dobrych wynikach. Uczniami,
którzy wystartowali w konkursie byli: PaDokończenie na str. 3
www.kozienicepowiat.pl
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„Zaczarowana
szkoła”
weł Gozdyra z trzeciej klasy Zasadniczej

Szkoły Zawodowej twórca „Drewnianych słuchawek” oraz Mateusz Bachanek
z czwartej klasy Technikum Drzewnego,
który wykonał niesamowity „Drewniany
rower”. Prace konkursowe uczniów wykonane były z taką dbałością o szczegół
i stopień wykończenia powierzchni, iż
okazało się, że walka o Grand Prix była
bratobójczym bojem pomiędzy kolegami
z jednej szkoły. Konkurs skończył się dla
naszej szkoły bardzo szczęśliwie, mamy
kolejne wyróżnienie i kolejnego laureata głównej nagrody w swoich szeregach.
Za wyróżnienie Mateusz dostanie gadżety ufundowane przez Festool o wartości
500 zł, Paweł za zajęcie pierwszego miejsca otrzyma elektronarzędzia marki Festool o wartości 2.000zł. Dla szkoły ważnym jest fakt, iż laureat głównej nagrody
wygrał dla nas darmowy wstęp na targi
Drema 2010 na Międzynarodowych Targach Poznańskich, zwrot kosztów przejazdu dla całej swojej klasy z opiekunami,
roczną prenumeratę trzech pism branżowych wydawanych przez organizatora
konkursu oraz nagrodę główną frezarkę
dolnowrzecionową renomowanej firmy
o wartości 36.600 zł.
W naszych czasach specjaliści od
marketingu promują do swoich celów takie stare polskie przysłowie „duży może
więcej”, aczkolwiek w tym wypadku bardziej podoba mi się powiedzenie „wyjątek jest potwierdzeniem reguły” i cieszę
się, że realizuje się ono właśnie wobec
naszej małej Szkoły Drzewnej z Garbatki-Letnisko.
Marcin Tomaszewski
www.kozienicepowiat.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
W latach 2007-2013 w Polsce wdrażane są projekty społeczne współfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nadrzędnym celem PO KL jest zwiększanie poziomu
aktywności zawodowej ludności oraz przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia.
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach od 1 stycznia 2008 roku realizuje projekt
systemowy „Wspierajmy bezrobotnych”. Jest on wdrażany w ramach Poddziałania
6.1.3 PO KL – Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Na każdy rok budżetowy PUP składa nowy
wniosek o dofinansowanie. W wartości projektu kwota dofinansowania stanowi każdorazowo 85%. Ze wsparcia w ramach projektu korzystać mogą bezrobotne kobiety
i mężczyźni zamieszkujący powiat kozienicki. W szczególności chodzi tu o osoby
znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004
Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
W 2008 r. poniesiono w projekcie systemowym wydatki na łączną kwotę 1 625
055,82 zł. Stanowiły one 99,09% zakładanego na tamten rok budżetu projektu (1 640
016,00 zł). W okresie od stycznia do grudnia 2008r. w projekcie zorganizowano:
• staże – dla 87 osób,
• przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – dla 104 osób,
• szkolenia grupowe – dla 102 osób,
• szkolenia indywidualne wg potrzeb bezrobotnych – dla 20 osób,
• przyznano jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 25 osób,
Wartość projektu w roku 2009 wyniosła 3 387 487,11 zł. Formy wsparcia
z jakich skorzystali uczestnicy projektu to:
• Staże – 291 osób,
• Przygotowanie zawodowe – 37 osób,
• Szkolenia indywidualne – 51 osób,
• Szkolenia grupowe – 160 osób,
• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 47 osób,
W roku 2009 udało się zrealizować 99,86% zakładanego budżetu projektu.
W 2010 roku wartość projektu wyniesie 2 961 625,92 zł. Dzięki tym środkom planuje się aktywizację 372 osób bezrobotnych. W ramach projektu świadczona będzie
pomoc poprzez realizację takich form wsparcia jak:
• Staże – dla 289 osób
• Szkolenia indywidualne – dla 43 osób
• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 40 osób.
Tak jak w latach ubiegłych tak i w roku 2010 cele projektu, koncentrują się na
poprawie sytuacji na lokalnym rynku pracy co zostanie zrealizowane między innymi
poprzez osiągnięcie rezultatów „miękkich” takich jak:
• wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy
• wzrost motywacji do poszukiwania pracy
• wzrost samooceny
• wzrost wiary we własne umiejętności
• zdobycie umiejętności komunikacyjnych
• wzrost umiejętności i kwalifikacji zawodowych
Uczestniczki i uczestnicy projektu korzystają również z: poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, informacji zawodowej oraz Indywidualnych Planów
Działania.
Wszelkie bliższe informacje dotyczące projektu, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach można uzyskać w siedzibie PUP ul. Zdziczów 1,
26-900 Kozienice pok. nr 10 a także pod numerem tel. 48 614 66 81.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach
Arkadiusz Nowakowski
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Wydarzenia

DROGA KRZYŻOWA ODLANA W BRĄZIE
Na przełomie marca
i kwietnia Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana
Czarnieckiego w Rozniszewie gościła w swych murach niecodzienną wystawę, prezentującą XIV stacji
Drogi Krzyżowej odlanych
w brązie. Autorką tej ekspozycji była siostra zakonna
Maria Natanaela Wiesława Błażejczyk ze Zgromadzenia Sióstr Felicjanek
z Warszawy – absolwentka
Wydziału Grafiki i Wydziału
Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wystawie rzeźby towarzyszyły grafiki – cykl znaków roku liturgicznego.
Uroczysty wernisaż wystawy zatytułowanej „Dokonało się…” odbył się 10 marca
w działającej w PSP w Rozniszewie „Galerii na Piętrze”. Autorka wystawianych prac
opowiedziała zebranym o swojej wielkiej
pasji – sztuce, „która jest w moim sercu obok
Pana Jezusa najważniejsza, pozwala mi wyrazić miłość do Niego. Chcę swoim talentem
opowiadać o Panu Jezusie, o Jego miłości
do nas, dlatego powstała ta droga krzyżowa”. Podczas spotkania z dziećmi siostra
Wiesława zdradziła, że „stacje drogi krzyżowej powstawały przez cztery lata. Pierwszą
z nich, najbliższą mi – stację ukrzyżowania
Pana Jezusa wykonałam w 2004 roku. Ostatnią była ta przedstawiająca scenę złożenia
ciała Chrystusa do grobu. Na wykonanie
jednej stacji musiałam poświęcić około 1-2
miesięcy”. Droga Krzyżowa, którą wykonała siostra Wiesława powstała na potrzeby
Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, do którego
należy od 1986 roku. Miała zostać zamontowana na placu okalającym klasztor. Początkowo zamierzeniem siostry Wiesławy było
zrobienie konstrukcji z metalowych prętów,
ostatecznie jednak powstało czternaście stacji Męki Pańskiej odlanych w brązie. Droga
Krzyżowa została wykonana na Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni
profesora Piotra Gawrona. W trakcie wernisażu siostra Wiesława przedstawiła pokrótce
poszczególne etapy jej powstawania. Jest to
dość długotrwały i skomplikowany proces,
„ze względu na to, że jedna stacja waży około
60-70 kilogramów w pracach nad jej wykonaniem pomagali mi studenci ASP”. Zapytana
o koszty związane ze zrobieniem rzeźb Drogi Krzyżowej odlanych w brązie siostra Wiesława Błażejczyk odpowiedziała, iż „wystawa ta pochłonęła spore nakłady finansowe,
tylko materiały na jedną stację kosztują kilka
tysięcy złotych”. Dodała jednak z uśmiechem na twarzy, że „na to, iż udało mi się
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dokończyć to dzieło z pewnością miał wpływ
Pan Bóg, dzięki któremu udało się pozyskać
dodatkowe pieniądze. Był moment, że siostry zaczynały wątpić, czy jest sens robić tak
kosztowną Drogę Krzyżową, jednak w którymś momencie z pomocą przyszedł Urząd
Miasta w Kielcach, który zamówił podobną
drogę krzyżową, a tym samym pojawiały się
pieniądze na dokończenie naszego odlewu
i całej realizacji Drogi Krzyżowej”.
Siostra Maria Natanaela Wiesława Błażejczyk urodziła się 25 listopada 1961 roku
w Łysomicach, małej miejscowości położonej koło Torunia. Zamiłowanie do sztuki
przejawiała już w dzieciństwie – „będąc
w szkole podstawowej bardzo ładnie rysowałam i kaligrafowałam litery. Nauczycielka plastyki zaproponowała mi, żebym poszła do liceum plastycznego. Ja wybrałam jednak szkołę,
w której był rysunek – technikum budowlane.
Pochodzę z wielodzietnej rodziny, musiałam
zdobyć konkretny zawód, dlatego taka decyzja. Studia na ASP podjęłam już po wstąpieniu do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek i teraz
mogę rozwijać swoje zainteresowania i wykorzystywać wiedzę i doświadczenie z technikum
przy takich pracach rzeźbiarskich”.
Oprócz Drogi Krzyżowej odlanej w brązie siostra Wiesława wykonała także płaskorzeźbę – ścianę będącą votum wdzięczności
na jubileusz 50-lecia Zgromadzenia Sióstr
Felicjanek. Ponadto jest autorką szeregu
grafik, m.in. tych przedstawiających znaki
roku liturgicznego, niektóre z nich zaprezentowała w galerii w Rozniszewie.
Na zakończenie wernisażu dyrektor szkoły
złożyła siostrze Wiesławie podziękowania za
przybycie i udostępnienie wystawy. Artystka
otrzymała od dzieci kwiaty i kosz z jabłkami,
a następnie rozdawała autografy. Podziękowania otrzymał także Kazimierz Królik – pomysłodawca „Galerii na Piętrze”, dzięki któremu
siostra przyjechała do Rozniszewa, a także
Leszek Owczarczyk i Jacek Matlakowski,
którzy zadbali o aranżację Drogi Krzyżowej.

TWÓRCZOŚĆ „POETÓW
PRZEKLĘTYCH”
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego rozpoczęło współpracę z Instytutem Filologiczno-Pedagogicznym Politechniki Radomskiej.
W ramach tej współpracy 18 lutego
odbył się wykład prowadzony przez dr
Annę Spólną. Wieloletnia polonistka
(pracująca między innymi w radomskich liceach: Kochanowskim, Katoliku), która obecnie prowadzi zajęcia
w Instytucie Filologiczno-Pedagogicznym, zaprezentowała twórczość „poetów przeklętych”. Wykład pt.: „Buntownicy i outsiderzy. Poeci przeklęci
w polskiej literaturze powojennej”,
skierowany przede wszystkim do uczniów klas trzecich, został przyjęty
z nieukrywanym zainteresowaniem.
Znani dotąd ze szkolnych podręczników współcześni poeci ukazani zostali w zupełnie nowej perspektywie.
Słuchacze mogli poznać szczegóły ich

Wykładowca dr Anna Spólna
buntowniczego życia. Awanturniczy
styl bycia i obrazoburczy charakter
biografii pozwoliły na pełniejsze zrozumienie przesłania – niekiedy – wulgarnych w swej treści – utworów. Trzecioklasiści jednogłośnie komentowali,
iż fragmenty wierszy i wskazówki interpretacyjne stanowiły sugestywną
powtórkę przed egzaminem dojrzałości. Wykład prowadzony był w niezwykle ciekawy sposób. Prezentacja
multimedialna i momenty samodzielnego obcowania słuchacza z tekstem
poetyckim przyczyniły się do wzrostu
zainteresowania poezją i biografiami
twórców, którzy nie byli wzorami praworządności. Cisza i skupienie, z jakim zgromadzeni na sali gimnastycznej trzecioklasiści słuchali wykładu,
jest najlepszym dowodem potwierdzającym sukces przedsięwzięcia.
Aleksandra Deszczka

Magdalena Domagała
www.kozienicepowiat.pl

Oświata

Informacje o szkołach ponadgimnazjalnych
na terenie powiatu kozienickiego
Kryteria przyjęć do klasy pierwszej

we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych
Uczniowie będą przyjmowani do szkół ponadgimnazjalnych według kryterium punktowego uwzględniającego:
• wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatniej klasie gimnazjum
• oceny na świadectwie końcowym oraz inne osiągnięcia kandydata.
Punktacja ocen na świadectwie końcowym gimnazjum: oceny
na świadectwie końcowym z 4 przedmiotów: języka polskiego
i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w zależności od
wybranej klasy
Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych:
celujący – 18 pkt., bardzo dobry – 14pkt.,
dobry – 10 pkt., dostateczny – 6 pkt., dopuszczający – 2 pkt.
Ponadto, kandydat może otrzymać 14 pkt., jeżeli był finalistą konkursu przedmiotowego, organizowanego przez kuratora
oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, laureatem, finalistą innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty
lub za udział w II etapie olimpiady przedmiotowej dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnictwo musi być poświadczone, 2pkt. za świadectwo z wyróżnieniem, 4pkt. za osiągnięcia
sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, 2pkt. za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu
powiatowym. Maksymalna łączna liczba punktów za osiągnięcia

sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym i co najmniej
wojewódzkim wynosi 4, 2pkt. za inne osiągnięcia, odnotowane
w świadectwie ukończenia gimnazjum, do 6pkt. za średnią arytmetyczną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, uzyskaną
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły oraz
religii lub etyki.
Przy wyliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące
wartości punktowe ocen: celujący – 6pkt., bardzo dobry – 5pkt.,
dobry – 4pkt., dostateczny – 3pkt., dopuszczający – 2pkt.
Za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum kandydat otrzymuje potwierdzoną zaświadczeniem
ilość punktów uzyskanych na egzaminie. Maksymalna liczba
punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 (100 punktów
za wyniki egzaminu zawarte w zaświadczeniu i 100 punktów
za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz inne
osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia).
Kandydat powinien dostarczyć do szkoły, zgodnie z terminarzem podanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, wypełniony formularz dostępny w szkole i na stronie internetowej oraz
następujące załączniki: świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o wyniku egzaminu przeprowadzonego w gimnazjum,
kartę zdrowia i 2 fotografie podpisane ołówkiem.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Opactwie
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opactwie przedstawia ofertę naboru uczniów na rok szkolny 2010/2011 do szkół: podstawowej, gimnazjum i przysposabiającej do pracy.
W ramach szkoły podstawowej będą funkcjonowały
następujące klasy:
– dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
– dla dzieci z autyzmem,
– zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
Istnieje też możliwość utworzenia klasy dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
W ramach gimnazjum będą funkcjonowały następujące klasy:
– dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
– dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim.
W ramach szkoły przysposabiającej do pracy będzie
funkcjonowała klasa
– dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym i znacznym.
Uczniowie zamieszkali w miejscowościach oddalonych od naszej szkoły mają możliwość zakwaterowania się
w grupach wychowawczych ( internat z całodziennym wyżywieniem).

www.kozienicepowiat.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Opactwie
Opactwo 18
26-922 Sieciechów
tel./fax. 48 621-60-03
www.soswopactwo.w.interia.pl

Dokumenty wymagane przy naborze do szkół:
– podanie rodziców lub opiekunów,
– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
– zaświadczenie o stałym miejscu zameldowania,
– odpis aktu urodzenia,
– świadectwo ukończenia szkoły lub klasy niższego szczebla.
Dokumenty należy składać w Starostwie Powiatowym
w Kozienicach – Wydział Zdrowia, Edukacji i Sportu.
Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oferuje zajęcia wspomagające ogólny rozwój dziecka z zastosowaniem
różnorodnych metod i form pracy z uczniem niepełnosprawnym
oraz zajęcia pozalekcyjne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
48 621-60-03 lub na stronie internetowej szkoły.
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Zespół Szkół Nr 1

im. Legionów Polskich w Kozienicach
Uczniowie zamiejscowi mają możliwość zamieszkania w internacie szkoły

Zespół Szkół Nr 1
im. Legionów Polskich w Kozienicach
ul.Warszawska 72 26-900 Kozienice
tel./fax. 48 6146783
www.zslp.edu.pl

Nauka

W szkole prężnie działają organizacje
uczniowskie oraz koła zainteresowań.
Zajęcia językowe, komputerowe i laboratoria są prowadzone w małych grupach.
Uczniowie szkoły mają możliwość
uzyskania międzynarodowych certyfikatów potwierdzających kwalifikacje tzw.
“Europassów” oraz innych certyfikatów.
Czynnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych programów edukacyjnych
Comenius i Leonardo da Vinci. W ramach
tych programów młodzież ma możliwość
wyjazdów zagranicznych na międzynarodowe warsztaty lub praktyki zawodowe.

Bezpieczeństwo

Szkoła jest chroniona i monitorowana,
a także pod stałą opieką medyczną, dzięki czemu uczniowie czują się w niej bezpiecznie.

Wyniki

Uczniowie szkoły uzyskują dobre wyniki na egzaminie maturalnym. Dzięki
temu zdecydowanie wzrastają ich szanse
na zdobycie indeksów wyższych uczelni.

Baza dydaktyczna

z lokalnym środowiskiem. Cieszy się bardzo dobrą opinią.
Szkoła realizuje programy edukacyjne we współpracy z instytucjami szkoleniowymi i szkołami z Niemiec, Austrii,
Wielkiej Brytanii i Włoch.
WITRYNY MIĘDZYNARODOWYCH
PROJEKTÓW REALIZOWANYCH
W SZKOLE
HTTP://LEONARDO.ZSLP.EDU.PL
HTTP://COMENIUS.ZSLP.EDU.PL
HTTP://BLEUS.ZSLP.EDU.PL
SZKOLNA PLATFORMA E-LEARNING
HTTP://MOODLE.ZSLP.EDU.PL
SZKOLNA TELEWIZJA INTERNETOWA
HTTP://TV.ZSLP.EDU.PL

Oferta edukacyjna
na rok szkolny 2010/2011
Szkoły ogólnokształcące (trzyletnie):
• LO z rozszerzonym programem matematyki, informatyki
• LO z rozszerzonym programem matematyki, geografii
• LO z rozszerzonym programem matematyki, fizyki
• LO z rozszerzonym programem języka
polskiego, historii
• LO z rozszerzonym programem biologii, chemii
• Liceum Profilowane o profilu zarządzanie informacją
Technika zawodowe (czteroletnie):
• Technikum Mechaniczne
• Technikum Ekonomiczne
• Technikum Elektryczne
• Technikum Hotelarstwa
• Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych
• Technikum Handlowe
Szkoły zasadnicze:
• Ślusarz (3-letnia)
• Elektryk (3-letnia)
• Wielozawodowa (2 lub 3-letnia)
• Sprzedawca (2-letnia)
• Mechanik monter maszyn i urządzeń
(3-letnia)
Liceum Ogólnokształcące uzupełniające dla dorosłych (2-letnie)
Uczniowie naszej szkoły
realizują swoje pasje i zainteresowania wykorzystując bazę
sprzętową szkoły, uczestnicząc
w realizacji międzynarodowych
programów edukacyjnych oraz
kołach zainteresowań.

Szkoła dysponuje nowoczesną bazą
dydaktyczną, laboratoriami, w tym sześcioma pracowniami komputerowymi,
w których uczniowie mają dostęp do
szybkiego Internetu.
W placówce nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje.
Szkoła posiada również bardzo dobrze
wyposażoną bibliotekę i czytelnię z centrum multimedialnym.

Współpraca

ZS Nr 1 w Kozienicach współpracuje
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I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Warszawska 19, 26-900 Kozienice
tel.: (48) 614-26-08, (48) 611-01-02
faks: (48) 614-26-08
e-mail: lo@kozienicepowiat.pl
www.lo-kozienice.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy jest
dostępny w szkole
i na stronie internetowej
www. lo-kozienice.edu.pl
Szczegółowe informacje można
uzyskać w sekretariacie szkoły
w godz. 7.30 – 15.30
tel. 48 614-26-08

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach oferuje w roku szkolnym 2010/2011 następujące klasy:
Przedmioty
nauczane
w zakresie
rozszerzonym

IA

matematyka,
informatyka,
fizyka

IB

matematyka,
informatyka,
geografia

IC

Godziny do
dyspozycji
dyrektora

biologia,
chemia,
(dodatkowe
godziny fizyki

ID

język
polski,
historia, WOS

IE

języka
polski,
WOS historia

Uczeń wybiera jeden przedmiot, który będzie nauczany
w klasie trzeciej w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Klasy

Języki obce

Przedmioty, z których
oceny
przeliczane
są na punkty przy
rekrutacji

j. angielski,
j. niemiecki

j. polski, matematyka,
informatyka, j. obcy

j. angielski z
elementami
jezyka
biznesu,
j. niemiecki

j. polski, matematyka,
j. obcy, geografia

j. angielski,
j. niemiecki

j. polski, j. obcy,
biologia, chemia

j. angielski,
j. francuski

j. polski, historia, WOS,
j. obcy

j. angielski,
j. niemiecki

j. polski, historia, WOS,
j. obcy

IA – matematyczno-informatyczna; IB – informatyczno-ekonomiczna; IC – biologicznochemiczna; ID – humanistyczna z elementami wiedzy o mediach; IE – społeczno-prawna

Oferujemy naukę j. łacińskiego oraz j. rosyjskiego
Uwaga! Nauczanie języków nowożytnych będzie realizowane w grupach
z uwzględnieniem stopnia opanowania języka obcego (we wrześniu przeprowadzany
będzie test kwalifikacyjny).

Proponowane rozszerzenie
programów nauczania
matematyczno-informatyczne
informatyczno-ekonomiczne

biologiczno-chemiczne

humanistyczne
społeczno prawne
www.kozienicepowiat.pl

Preferowane kierunki studiów
kierunki politechniczne, matematyka, informatyka, fizyka
ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie i marketing, informatyka i ekonometria,
międzynarodowe stosunki gospodarcze
medycyna, farmacja, biotechnologia, weterynaria, analityka medyczna, biologia, chemia,
psychologia, ochrona środowiska
filologia polska, historia, pedagogika, filozofia, etnologia, dziennikarstwo, historia
sztuki
prawo, politologia, socjologia, międzynarodowe stosunki polityczne, kulturoznawstwo

Nauka

Uczniowie mogą rozwijać swoje talenty w licznych kołach zainteresowań:
matematycznym, fizycznym, polonistycznym, chemicznym, teatralnym, informatycznym, fotograficznym, szachowym,
sportowym, językowym oraz w redakcji
gazety szkolnej i klubie filmowym.
W LO działa koło dziennikarskie w ramach którego redagowana jest gazetka
szkolna „gLOn”.
Młodzież szkolna otoczona jest opieką logopedy, pedagoga oraz psychologa.
Prężnie działa wolontariat.

Sport

Uczniowie, którzy interesują się sportem, mogą skorzystać z bogatej oferty zajęć sportowych prowadzonych w ramach
Szkolnego Klubu Sportowego (siatkówka,
koszykówka, piłka ręczna, step, aerobik, zajęcia taneczne, pływanie, Nordic Walking).

Ważne dla dojeżdżających!

Szkoła mieści się w centrum miasta (bardzo blisko dworca PKS i przystanków BUS).

Wypoczynek

W liceum często organizowane są wyjazdy do kina, teatru, muzeum oraz kilkudniowe wycieczki krajowe i zagraniczne (Wielka
Brytania, Niemcy, Włochy, Francja).
Od czterech lat uczniowie przygotowują
na początku roku szkolnego Festyn Ekologiczny, a pod koniec pierwszego semestru
nauki, nieprzerwanie od 24 lat, Festiwal
Muzyków Amatorów „SanLOremo”.
Młodzież bierze aktywny udział w organizowanych projektach edukacyjnych, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, np.:
„Sukces ucznia promocją szkoły”, „Gruntowe wykształcenie – atrakcyjna praca”.
W czasie ferii organizowane są
warsztaty teatralne pod kierunkiem studentów-wolontariuszy.

Wyposażenie szkoły

Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę z Multimedialnym Centrum Informacyjnym dostępną dla naszych
uczniów w godzinach pracy szkoły.
Na korytarzu szkolnym jest do dyspozycji uczniów kserokopiarka i automat z napojami. Szatnia wyposażona jest
w zamykane szafki osobiste.
W ogródku przyszkolnym znajduje się
punkt gastronomiczny.
Minimalna łączna liczba punktów,
jaką powinien uzyskać kandydat
do I LO wynosi 100.
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Garbatce-Letnisku

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kochanowskiego
w Garbatce-Letnisku
ul. H. Lawendowicz 4
26-930 Garbatka-Letnisko
tel.: /fax 48-621-00-47
zsdwgarbatce@poczta.onet.pl
www.drzewna.home.pl

Oferta edukacyjna na
rok szkolny 2010/2011
Technikum 4-letnie:
• Technik technologii drewna
• Technik leśnik
Zasadnicze Szkoły Zawodowe:
• Stolarz (3-letnia)
• Tapicer (3-letnia)
• Cieśla (3-letnia)
Zaoczne Studium dla dorosłych
o kierunkach:
• Technik technologii drewna (2-letnie)
• Liceum Ogólnokształcące:
– po ZSZ uzupełniające (2-letnie)
– po szkole podstawowej lub gimnazjum (3-letnie)

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W GARBATCE LETNISKU
WSPÓŁPRACUJE z:
● Generalną i Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwami, w których odbywają się min. zajęcia praktyczne w zawodzie technik leśnik.
Uczniowie technikum leśnego biorą udział w licznych konkursach pod patronatem Lasów Państwowych zdobywając nagrody i wyróżnienia. Koło Sygnalistów
Myśliwskich działające w ramach ZSP uświetnia swoimi występami imprezy
okolicznościowe zarówno leśników jak i drzewiarzy.
● Instytutem Badawczym Leśnictwa, który wspomaga bazę dydaktyczną oraz naukową szkoły.
● Marką FESTOOL – producentem i dystrybutorem jednych z najlepszych elektronarzędzi
stosowanych w stolarstwie i meblarstwie. W dowód uznania osiągnięć naszych uczniów
w dziedzinie stolarstwa marka Festool cyklicznie wyposaża warsztaty szkolne w najnowocześniejsze narzędzia. W ramach współpracy z Marką Festool, została utworzona „KLASA FESTOOL”, w której znaleźli się uczniowie klasy I ZSZ o kierunku stolarz. Klasa
ta jest również wyposażana w narzędzia stolarskie, kompletne ubrania robocze. Najlepsi
uczniowie tej klasy wyjeżdżają na praktyki do siedziby Marki Festool w Niemczech.
● Wydawnictwem INWESTOR, które jest od wielu lat organizatorem ogólnopolskiego
konkursu „Wyczarowane z drewna”. Nasza szkoła bierze czynny udział w konkursie
z dużym powodzeniem. Trzy lata temu jako debiutanci nasi uczniowie zdobyli wyróżnienie, dwa lata temu zajęli I miejsce, w ubiegłym roku kolejne wyróżnienie natomiast
w tym, zgodnie z cyklem liczymy na główną nagrodę. Należy dodać, że za wyróżnienie
lub I miejsce w konkursie, uczeń który wykonał pracę, otrzymuje wysokiej klasy narzędzia do obróbki drewna, a szkoła profesjonalną pilarkę lub frezarkę do obróbki drewna.
Finał konkursu odbywa się podczas Targów Drema i Furnica w Poznaniu.
● Okolicznymi zakładami i firmami drzewnymi, które są dla naszych uczniów miejscem praktyk i kopalnią informacji zawodowych.
CIEKAWOSTKI SZKOLNE
„Praktyki zagraniczne” uczniowie nasi wyjeżdżają na praktyki min. do Niemiec, gdzie zapoznają się z nowoczesnymi technologiami obróbki drewna oraz organizacji prac leśnych.
„Szkoleś” uczniowie naszej szkoły pod okiem dziennikarzy prowadzą i wydają
profesjonalnie przygotowaną gazetę szkolną.
„Rykowisko” impreza plenerowa przygotowana przez uczniów kończących szkołę,
skierowana jest do uczniów klas rozpoczynających naukę w naszej szkole. Świetnie
przygotowany tor przeszkód i zabaw sprawnościowych daje podstawy do uroczystego pasowania i przyjęcie w szeregi społeczności uczniowskiej.
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Centrum Kształcenia Ustawicznego
prowadzi:
• Kursy i szkolenia zawodowe dające dodatkowe kwalifikacje w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, np. stolarzcieśla, stolarz meblowy, renowator mebli,
podstawy snycerstwa oraz sztuki zdobienia drewna, operator piły spalinowej itp.
Kształcenie Licencjackie
– prowadzone wspólnie z Wydziałem
Sztuki Politechniki Radomskiej na
kierunkach:
• Moda i desing
• Architektura wnętrz
Warsztaty Szkolne
Prowadzą praktyczną naukę w zawodach;
– stolarz, – technik technologii drewna,
– cieśla, – tapicer. Warsztaty szkolne są miejscem, gdzie odbywają się zajęcia w ramach
współpracy z Wydziałem Sztuki Politechniki
Radomskiej. Są również współorganizatorami corocznych, wakacyjnych Plenerów
o charakterze międzynarodowym, podczas
których, artyści malarze i rzeźbiarze wykonują i prezentują swoje prace.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Jest placówką całoroczną zapewniającą
noclegi dla grup młodzieży szkolnej, studentów, nauczycieli oraz turystów indywidualnych. Oferuje 50 miejsc noclegowych
w pokojach wieloosobowych z węzłami
higieniczno-sanitarnymi. Dysponuje kuchnią samoobsługową oraz stołówką, w której
można zamówić całodzienne wyżywienie.
Istnieje również możliwość korzystania
z sal dydaktycznych, świetlicy, siłowni oraz
sali gimnastycznej ze stołami do tenisa.
Cały teren schroniska jest ogrodzony i monitorowany z możliwością zaparkowania
autokaru lub samochodu osobowego.
www.kozienicepowiat.pl

Informacje

Porcelanowe marzenia,
czyli o anoreksji
i bulimii psychicznej
Zazwyczaj, choć nie zawsze, mają
po kilkanaście lat, chcą być szczupłe
i atrakcyjne za wszelką cenę! Nazywają siebie porcelanowymi motylkami.
O anoreksji mówią „przyjaciółka”, zaś
bulimię tratują jako „tajemniczą siostrę
anoreksji”. Na internetowych forach
wymieniają się informacjami o dietach, podają sobie instrukcje, jak sprowokować wymioty, rady – jak oszukać żołądek… rodziców i same siebie.
Prowadzą blogi, na których motywują
się wzajemnie do intensywnego odchudzania. Anoreksja to dla nich sposób na
życie, swoją filozofię nazywają pro-ana.
Mają swoje znaki rozpoznawcze (kolorowe bransoletki), lecz ruch rozwija
się głównie w internecie, gdzie tysiące
dziewcząt z całego świata wymienia
się doświadczeniami w drastycznym
odchudzaniu. Wypracowały cały system, który pozwala im wzajemnie się
motywować. Swoje zasady zdefiniowały w postaci dekalogu, zawierającego przykazania, które pomagają im
maksymalnie ograniczać jedzenie….
np.: „Bycie chudą jest ważniejsze od
bycia zdrową”, „Każde jedzenie tuczy”,
„Nigdy nie jesteś zbyt szczupła”, „Bycie szczupłą i niejedzenie są dowodami
prawdziwej siły woli”. W utrzymaniu
drakońskiej diety pomagają thinspiracje
(inspiracje do odchudzania). Thinspiracje to przede wszystkim zdjęcia innych
anorektyczek i bardzo szczupłych (wychudzonych) modelek, ale też fotografie osób chorobliwie otyłych, wiersze,
afirmacje i rysunki. Co ciekawe, wśród
porad, jakie wymieniają dziewczyny,
brakuje wiadomości dotyczących castingów agencji reklamowych, informacji o tym, jak zostać modelką czy jak
przygotować portfolio. Możemy się
natomiast dowiedzieć, jakie leki bez recepty pomagają zmniejszyć głód, albo
jak wykonać masaż zmniejszający objętość łydki. Dlaczego tak się dzieje?
W obecnych czasach dużą wagę przywiązuje się do szeroko rozumianej
„atrakcyjności społecznej”. W cenie są
ludzie inteligentni, wykształceni, a przy
tym zadbani, modni, o miłej dla oka
sylwetce i aparycji. Jeśli cechom tym
towarzyszy umiejętność twardego stąpania po ziemi, asertywnego realizowania własnych potrzeb, tłumienia własnej
www.kozienicepowiat.pl

wrażliwości, to mamy wręcz modelowy
przykład lansowanego przez środki
masowego przekazu, wzorca wyglądu
i postępowania. Modzie tej najczęściej ulegają ludzie młodzi i wrażliwi,
oczekujący aprobaty otoczenia, a przy
tym gotowi do wyrzeczenia się własnego „ja”, by tylko uzyskać oczekiwany
cel. Coraz głośniej i częściej mówi się
o anoreksji psychicznej – jadłowstręt
psychiczny – oraz o bulimii psychicznej
– „wilczy apetyt”. O ile anorektyczki
odmawiają sobie jedzenia, wciąż przekraczając kolejne indywidualne granice
własnej wytrzymałości, o tyle bulimiczki popadają w pętlę głodzenia i objadania, a następnie z ogromnym wyrzutem
sumienia, pozbywania się z organizmu
nadmiaru pożywienia poprzez prowokowanie wymiotów, stosowanie środków
przeczyszczających itp. Do następnego
napadu „obżarstwa” bulimiczka zazwyczaj męczy się jakąś drakońską dietą lub
głodówką. Skoki wagi w ciągu miesiąca
mogą sięgać nawet 10 kilogramów. Proces przemiany materii staje się zupełnie
rozregulowany. Bulimiczka cierpi często na bóle brzucha, wzdęcia, rozwolnienia, zaparcia. Staje się niezmiernie
i niezmienne nieszczęśliwa. Bulimia
sprawia, że życie osoby nią dotkniętej
staje się nie do zniesienia...
Wbrew funkcjonującej powszechnie
nazwie „jadłowstręt psychiczny”, osoby chore na anoreksję psychiczną nie
czują odrazy do pożywienia, a nawet
odczuwają głód. To ich wypracowana
”silna wola”, powstrzymuje je przed
zaspokojeniem naturalnej potrzeby jedzenia. Anorektyczki często stają się
ekspertami z zakresu znajomości wartości energetycznej produktów spożywczych. Unikają przede wszystkim
węglowodanów i tłuszczy, zdarza się
również, zwłaszcza w początkowym
etapie choroby, że wywołują wymioty
bezpośrednio po jedzeniu. Jednocześnie podejmują intensywne ćwiczenia
gimnastyczne, uprawiają sporty, dobrze znoszą wysiłek fizyczny. Po kilku
miesiącach dochodzi do wychudzenia
z utratą co najmniej 25%, a nierzadko
nawet 45% masy ciała. Wtedy dopiero
następuje okres wygaszenia łaknienia,
a także pojawia się szereg wyraźnych
objawów wyniszczenia organizmu. Za-

nim to jednak nastąpi, zaobserwować
można specyficzne zachowania, tworzące tzw. syndrom gotowości anorektycznej. Dziewczyna nagle zaczyna się
odchudzać, je bardzo mało i niechętnie,
zazwyczaj surówki. Głód oszukuje marchewką, dużą ilością płynów (wodą),
odstawia zupełnie produkty wysokokaloryczne. Zna przy tym bardzo dobrze
wartość kaloryczną różnych produktów,
potrafi dla domowników przygotować
wymyślne potrawy i nie spróbować ani
kęsa. Unika wspólnego zasiadania do
stołu z całą rodziną. Intensywnie gimnastykuje się, biega. Nawet wtedy, gdy
zrzuci już wmówioną sobie nadwagę,
dalej się odchudza. Wciąż uważa, że
ma za grube nogi, wystający brzuch,
pulchne policzki. Nie dostrzega, że
jest już bardzo chuda. Niewiele rzeczy
ją cieszy, niewiele bawi. Ma trudności
w koncentrowaniu uwagi, staje się
drażliwa, nieufna, zamyka się w sobie,
ogranicza kontakty z ludźmi.
Zaburzenia łaknienia często wiążą
się z trudnościami, jakich dana osoba
doświadczyła w przeszłości, występujące objawy zaś to jej zastępczy sposób
wyrażania emocji, wyraz kontroli nad
samą sobą. Zawsze niezbędna jest pomoc specjalistów (psychologów, psychiatrów, dietetyków), hospitalizacja,
a przede wszystkim wsparcie i zaangażowanie najbliższego otoczenia.
A wszystko po to, by w odpowiednim
momencie pomóc młodemu człowiekowi
szczęśliwie żyć, wyznaczać nowe, adekwatne cele, znaleźć siłę i motywację, by
te cele realizować.
Agnieszka Misiak-Sadowska

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach
Al. Wł. Sikorskiego 8a
26-900 Kozienice
tel/fax. (48) 614-89-36
tel. (48) 611-04-90
e:mail: poradnia_psych_ped@poczta.onet.pl
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66. rocznica zrzutu cichociemnych w Paprotni
Wywalcz Jej Wolność lub zgiń

Napis widniejący na mapie Polski w polskim ośrodku szkoleniowym
cichociemnych w Audley End pod Londynem.

W dniach 1-2 maja w Grabowie nad Pilicą i Paprotni odbędą się uroczystości upamiętniające zrzut cichociemnych – spadochroniarzy Armii Krajowej. Nawiązywać będą do wydarzeń z 8/9 kwietnia 1944 r., podczas których żołnierze kozienickiego obwodu AK pod dowództwem kpt. Romana Siwka „Helena” odebrali zrzut. Warto pokrótce zapoznać się z historią tej
legendarnej jednostki, jak również samym zrzutem dokonanym na placówce „Jodła” 134.
Polskie władze na uchodźstwie od koń- ton sprzętu bojowego, 26 299 375 dola- operacji zrzutowych wykonanych w Wielką
ca 1939 r. dążyły do utworzenia stałej tajnej rów w banknotach i złocie, 1755 funtów Sobotę 8/9 kwietnia 1944 r. Na pokładach
komunikacji radiowej i lotniczej z okupo- w złocie, 3 578 000 marek niemieckich 4 samolotów oprócz materiałów zrzutowych
wanym krajem. W wyniku uzgodnień usta- i 40 869 800 pieniędzy okupacyjnych, lecieli skoczkowie Armii Krajowej. Zrzutu
dokonano na wcześniej wytypowane miejlono, że do Polski będą kierowani drogą wyprodukowanych w Anglii.
Nazwa. Oficjalnie w dokumentach na- sce tzw. „kosz”. Kosz „Jodła” w znacznej
lotniczą specjalnie przeszkoleni oficerowie
i instruktorzy do dyspozycji Armii Krajo- zwa cichociemni pojawiła się we wrześniu części był całkowicie odkryty, idealny do
wej. Sprzyjały temu władze Wielkiej Bryta- 1941 r. W czasie wojny w Polsce termin ten przejmowania zrzutów lotniczych, choć nie
nii, która od połowy 1940 r. stała się głów- nie był znany. Spadochroniarzy nazywano na tyle rozległy, żeby umożliwiał jednozrzutkami lub ptaszkami. W części doku- czesne przejęcie zrzutu z kilku samolotów.
nym środkiem oporu okupowanej Europy.
Cichociemni byli elitarną grupą żołnierzy mentów stosowano umowny rysunek ptaka. Każda akcja przerzutowa anonsowana była
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Podczas Dopiero w latach powojennych w historio- zaszyfrowanymi komunikatami w postaci
specjalnego, wytężonego szkolenia chętni żoł- grafii przyjęto na trwałe termin cichociem- depeszy radiowych i specjalnymi melodiami
nierze odbywali liczne kursy, strzeleckie, mi- ny, który na ogół pisze się bez cudzysłowu nadawanymi przez BBC w dniu zrzutu lub
nerskie, terenoznawcze, dywersji i sabotażu, i z małej litery. Istnieje kilka przekazów w dziennikach o 17.45 i 19.45, które wypropagandy oraz niezwykle ważne szkolenia skąd się wzięła nazwa. Patron honorowy znaczały i alarmowały grupę placówek.
o kryptonimie Oficerski Kurs Doskonalący uroczystości w Grabowie i Paprotni, gen. Z czasem, dodatkowo oprócz melodii wproAdministracji Wojskowej, pod którym kryło Stefan „Starba” Bałuk wspomina, że tak wadzono tzw. kaczki, które stawiały w stan
się 8 miesięczne przygotowanie z zakresu: zaczęto nazywać żołnierzy, którzy bez za- gotowości jedną, konkretną placówkę. W ten
studia nad Niemcami, nauka wywiadu, foto- powiedzi udawali się na ćwiczenia, a po sposób cała akcja była sprawniej przeprowagrafia, chemia dla celów wywiadowczych, powrocie nie rozmawiali i nie wspominali dzana. Sygnałem dla placówki w Grabowie
ślusarstwo specjalne, nauka o broni, strzelanie, co robili. Każdego cichociemnego obowią- nad Pilicą była melodia z opery „Halka”
Stanisława Moniuszki aria Jontka „Szumią
zaprawa fizyczne, kurs samochodowy i nauka zywała specjalna przysięga i tajemnica.
Odznaka. Znak spadochronowy ustalo- jodły na gór szczycie” z charakterystycznym
języków obcych. Szkolenie spadochronowe
odbywało się w słynnym ośrodku szkolenio- no rozkazem gen. Władysława Sikorskiego motywem „Hej Halino, hej dziewczyno”.
Do odbioru zrzutu wyznaczano zaufawym w Largo Hause – „Monkey Grove” czyli w czerwcu 1941 r. Graficznie opracował
„Małpi Gaj”. Ponadto w zależności od prze- go Marian Walentynowicz, znany polskim nych „leśnych”, którzy byli podwójnie zaznaczenia cichociemnego przebywał on kurs: dzieciom autor rysunków do Koziołka Ma- przysiężeni. Z ramienia komendy obwodu
lutniczy, pancerny (na sprzęcie niemieckim), tołka. Wg. rozkazu „Znak Spadochronowy powiatowego AK „Krzaki”, nad odbiorem
radiotelegrafistów, łączności, szturmowy, ma- w kształcie spadającego do walki orła. Na zrzutu czuwał kpt. Roman Siwek „Helena”
teriałów wybuchowych, mikrofotografii, „ko- obczyźnie, gdzie myśli wszystkich Polaków komendant Podobwodu V – „Północ”. Odbiegną ustawicznie do chwili dział odbierający zrzut składał się głównie
rzonkowy” (bytowania w terenie) i oficerów
powrotu – a obraz jego różnie z żołnierzy placówek Grabów nad Pilicą
sztabowych.
wyrażany przybiera kształty i Trzebień, dodatkowo cały teren, drogi doŁącznie podczas okupacji kurs cichociem– ma to sens szczególny. Woj- jazdowe ochraniane były przez żołnierzy
nych przeszło 2613 kandydatów, pozytywnie
sko Polskie widzi swój powrót z sąsiednich placówek. W otaczającym lesie
ukończyło go 605, do skoku wytypowano
w walce, poświęceniu i chwa- przygotowane były kryjówki, w których po579 osób, a do kraju skoczyło 316 cichole. Chcemy, by orły naszych chowano sprzęt zrzutowy, kryjówki były to
ciemnych w tym jedna kobieta gen. bryg.
sztandarów zwycięsko spa- wykopane doły pokryte sągwiami drewna,
Elżbieta Zawadzka „Zo”. Pierwszy skok do
dały na wroga, zanim spo- drobnicą opałową, żerdziami z narzuconą
Polski odbył się w nocy 15/16 lutego 1941 r.
czną na swej oswobodzonej cienką warstwą ziemi, na której układano
w Dębowcu. Operacja lotnicza nosiła kryptoziemi”. Początkowo były kobierce mchów i sadzono kępy traw czy
nim „Adolphus”. Ostatni zrzut miał miejsce
28 grudnia 1944 r. Przeprowadzono także dwa rodzaje znaku. Po zakończeniu kursu innych roślin. Punkt nasłuchowy mieścił się
2 operacje „Most”, podczas których docho- z wynikiem pozytywnym spadochroniarz w mieszkaniu Wacława Borkowskiego,
dziło do lądowania samolotów w okupowa- dostawał znak z wieńcem koloru srebrnego, głównego księgowego majątku Trzebień.
W ramach omawianej operacji „Weller
nej Polsce. Z 316 cichociemnych zginęło a po skoku bojowym – wieniec koloru zło112 (9 podczas lotu lub skoku, 84 zginęło tego. Po wojnie generał „Bór” Komorowski 7” z lotniska Campo Cassale koło Brindisi
w walce lub zostało zamordowanych przez 316 cichociemnym, którzy skoczyli w Kraju, we Włoszech wystartował Consolidated Ligestapo, 10 zażyło truciznę po aresztowaniu, do złotego wieńca dodał znak Polski Wal- berator B – 24J 1 CF nr fabr. 42-64062, oznana 9 wykonano po wojnie karę śmierci na czącej. Na odwrocie znaku był napis „Tobie czenie RAF BZ965 „S” z załogą: kpt. Kazipodstawie wyroków sądów Polski Ludowej Ojczyzno”, który z biegiem czasu stał się za- mierz Wünsche nawigator – dowódca, kpt.
Zbigniew Szostak pierwszy pilot, ppor. Jacek
w okresie stalinizmu). Spośród 91 cicho- wołaniem-hasłem całej AK.
Zrzut cichociemnych 8/9 kwietnia Błocki drugi pilot, chor. Stanisław Malczyk
ciemnych, którzy brali udział w Powstaniu
strzelec, st sierż. Józef Witek radiooperator,
1944 r. w koszu „Jodła”
Warszawskim, 18 zginęło w walce.
Akcja „Weller 7” była jedną z kilkunastu
Oprócz ludzi do kraju zrzucono 630
Dokończenie na str. 11
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66. rocznica zrzutu cichociemnych w Paprotni
st. sierż. Stanisław Jarecki strzelec, sierż. Stanisław Wileniec mechanik.
Uczestnik odbioru zrzutu – Ryszard Wolski
leśniczy z Nadleśnictwa Studzianki – relacjonował: „gdy się ściemniło, do lasu w pobliżu
gajówki Paprotnia zaczęli ściągać ludzie. Oddział partyzancki był już na miejscu. Wkrótce zjawili się rolnicy z zaprzęgami konnymi.
Dwóch z nich było zaufanymi żołnierzami AK
ze wsi Strzyżyna, innych nie znałem. Nie pamiętam, ile było zaprzęgów konnych, ale sądząc po liczbie pojemników i paczek ze zrzutu,
musiały być co najmniej cztery. W odbiorze
zrzutu brało udział około 80 żołnierzy. Mniej
więcej 50 z nich ubezpieczało teren, a pozostali wykonywali różne zadania na zrzutowisku(…). Godziny nam się dłużyły, aż wreszcie
około północy usłyszeliśmy warkot silnika. Po
kilku minutach odgłos samolotu ucichł, ale
zaraz potem stał się wyraźniejszy. Nadlatywał
od północnego wschodu. Wreszcie ujrzeliśmy
duży, kilkusilnikowy samolot, który – zbliżając
się nad miejsce zrzutu – włączył na moment
sygnalizację świetlną”. Placówka naziemna
odpowiedziała literą g (- -.) alfabetu morse’a
oraz ziemi znakiem świetlnym „Teresa”, czyli
układem lamp o kolorach żółtym i czerwonym w kształcie litery Y.
Podczas bardzo udanego zrzutu w kraju
wylądowali cichociemni i kurier delegatury
Rządu na Kraj: ppłk dypl. piech. Jan Kamieński ps. „Cozaś”, Litwin”, „Konar”
„Klimaszewski”, ur. 17 czerwca 1906 r.

w Kleinowie, pow. białostocki. Po skoku
przydzielony do Oddziału III Operacyjnego
Komendy Głównej AK, jako oficer oddziału. Brał udział w Powstaniu Warszawskim
w I rzucie KG AK, po wojnie komendant
Okręgu Krakowskiego Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. Od 1946 r. na emigracji. Por.
sap. rez. Tadeusz Kobyliński ps. „Hiena”,
„Banaszkiewicz”, ur. 16 września 1914 r.
w Ostrołęce, w okresie międzywojennym ofi-
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W 1945 r. zatrzymany przez UB, więziony
do 1957 r. w wielu komunistycznych więzieniach. Ppor. Wiktor Karamać „Kabel”
– kurier Delegatury Rządu na Kraj. Cichociemnych zrzucono z wysokości 700 stóp.

cer polskiego wywiadu, był w ochronie gen.
Sikorskiego. W 1939 r. w Policji Państwowej.
Po skoku przydzielony do wywiadu ofensywnego Oddziału II Informacyjno-Wywiadowczego KG AK jako oficer referatu „Wschód”.
Po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii.
Zmarł w Londynie. Istnieją poszlaki, przekazy, donoszące o powojennej misji „Hieny”,
który miał widzieć w Rosji Zofię Leśniewską
– córkę generał Sikorskiego – która zginęła
w katastrofie gibraltarskiej. Por. piech. rez.
Tadeusz Starzyński ps. „Ślepowron”, „Narcyz”, „Gzyms”, ur. 8 maja 1903 r. w Kijowie.

Jako uczeń gimnazjum walczył ochotniczo
w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920.
Po skoku otrzymał przydział do referatu „997”
Wydziału Kontrwywiadu i Bezpieczeństwa
Oddziału II KG AK. Po wojnie udało mu się
uniknąć rozpoznania, podjął pracę zawodową
jako urzędnik w Ministerstwie Poczt i Telegrafów, jednoczesnie podejmuje działalność
konspiracyjną w WiN. Zaopatrywał WiN
w trudno dostępne dokumenty. Przekazał
także listę pracowników poczty specjalnej
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

Cichociemni przywieźli m.in. 300 000
dolarów i 2400 dolarów w złocie, pozostały
sprzęt znajdował w 12 zasobnikach (liczba
i rodzaj) i 6 paczkach: 1 T – 109 kg „plastiku”;
1 L – 762 m lontu wybuchowego, 76 m lontu prochowego, 400 detonatorów pośrednich,
1000 spłonek saperskich, 300 zapalników
elektrycznych, 50 naciskowych zapalników
pociągowych, 150 ołówków czasowych, 500
końcówek do zapalania lontu, 10 szczypcy
minerskich, 20 noży, 50 krążków taśmy izolacyjnej, po 10 m drutu cienkiego i grubego
oraz 16 granatów ręcznych; 1 S – 13 stenów
z 13 zapasowymi magazynkami i 3900 szt.
amunicji, 4 rewolwery i 200 szt. amunicji oraz
6 rakiet; 2 SM – w jednym znajdowało się:
10 schmeisserów z 40 zapasowymi magazynkami i 3000 szt. amunicji oraz 4 rewolwery
i 200 szt. amunicji; 2 KMN – w jednym znajdowało się: 2 lekkie karabiny maszynowe niemieckie i 2000 szt. amunicji; 2 Ppanc – w jednym znajdowało się – 2 piaty i 6 szt. amunicji;
2 AM Ppanc – w jednym znajdowało się – 18
szt. amunicji do piata; 1 Ł – 3 kompletne radiostacje 46, 6 zapasowych baterii i 3 zegarki.
Zasobniki i paczki zrzucono z wysokości 400
stóp. Naloty i zrzuty trwały od 00.25-00.55.
samolot wylądował w macierzystej bazie
o godz. 05.20, po 9.40 godzinach lotu. Z kraju
potwierdzono odbiór zrzutu depeszą 737.
„Jakikolwiek opis, jakiekolwiek
dramatyzowanie sytuacji, jakiekolwiek
opowiadania chcące oddać charakter
przeżyć tych ludzi nie będzie odpowiadał
prawdzie, ponieważ jest to rzecz zbyt, zbyt
trudna do określenia” – gen. bryg. Stefan
„Starba” Bałuk. Cichociemny.

krzysztof zając
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Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Adres wydawcy:
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Danuta Delekta
tel. 048 611-73-44 fax. 048 611-73-41
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Uwagi prosimy kierować do Lucyny Domańskiej-Stankiewicz
Fotografia: Archiwum Starostwa Powiatowego
– Naczelnika Wydziału, tel. 048-611-73-42.
w Kozienicach
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu.
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