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50-lecie Rejonowego Oddziału Polskiego wystawa interaktywna
Związku Emerytów, Rencistów
– Muzeum Regionalne
i Inwalidów w Kozienicach
w Kozienicach

Rejonowy Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Kozienicach istnieje od 1 czerwca

Janusz Stąpór Starosta Kozienicki podkreślił, dobrą współpracę ze związkiem,
życzył zapału, na dalsze lata działalności

1963 roku. Pierwszym prezesem był Saturnin Majewski, który pełnił tę funkcję
przez 20 lat. Następnie kierownictwo
obejmowali kolejno: Jan Sapieja oraz Barbara Buczkowska. Obecna prezes Teresa
Siejka piastuje to stanowisko od 16 lipca
2003 roku. Rejonowy Oddział Związku
w Kozienicach skupia także członków
związku działających w Kołach w Głowaczowie, Magnuszewie i Pionkach.
11 czerwca Rejonowy Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów świętował jubileusz 50-lecia
swojej działalności. Uroczyste spotkanie
odbyło w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Gnysiówka” w Garbatce Zbyczyn. Tego dnia wśród Jubilatów
obecni byli przedstawiciele Starostwa
Powiatowego, Okręgowego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Radomiu, Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej, Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kozienicach.
Podczas obchodów nie szczędzono ciepłych słów pod adresem związku,

oraz zdrowia i szczęścia. Odczytane zostały listy gratulacyjne Czesława Czechyry Posła na Sejm RP i Burmistrza
Gminy Kozienice z wyrazami uznania dla
działalności związku. Wiele serdeczności
i życzeń wyraziła również, w imieniu
Bogdana Maliszewskiego Przewodniczącego Okręgowego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Radomiu, Helena Błaszczyk, jego zastępca.
Każdy jubileusz skłania do refleksji o minionych latach, o tym, co było,
chwilach zarówno radosnych i pełnych
słońca, jak również tych zasnutych
chmurami życia codziennego, jednak
jak podkreślała Teresa Siejka, dla której Jubileusz 50-lecia istnienia Związku zbiegł się z obchodami 10 – lecia
prezesury, wspólnie spędzany czas na
wycieczkach, okazjonalnych spotkaniach pozwolił na zawiązanie się wielu przyjaźni i zachęcał do realizowania własnych pasji i marzeń, a przede

sowane do pomiaru kątów, czyli podstawy
pomiarów zarówno współrzędnych astronomicznych, jak i współrzędnych geograficznych. Trzecia nosi tytuł „Między bitem
a abakiem”, jest częścią matematyczną i do-
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8 maja w Muzeum Regionalnym
w Kozienicach została otwarta wystawa
interaktywna „Nauki dawne i niedawne.
Klub młodego Einsteina”, która pochodzi
ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i jest pierwszym
takim przedsięwzięciem edukacyjnym
w Polsce. Ekspozycja po raz pierwszy została udostępniona odbiorcom w Krakowie
we wrześniu 2000 roku, natomiast w roku
2005 została przekształcona w wystawę objazdową. Od tego czasu obejrzało ją ponad
200 tysięcy zwiedzających w 30 ośrodkach
zarówno w kraju jak i za granicą.
Wystawa została podzielona na trzy
odrębne części. Pierwsza z nich nosi tytuł
„W świecie fal”. Jest to część związana
z fizyką, poświęcona różnym zagadnieniom
związanym z ruchem falowym. Druga część
wystawy to część astronomiczna, która pokazuje dwa zagadnienia: historię oraz ewolucję
zegara, a także różne metody, które były sto-
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50-lecie Rejonowego Oddziału Polskiego wystawa interaktywna
– Muzeum Regionalne
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Kozienicach
w Kozienicach
wszystkim ukazał, że jesień życia nie
musi być nudna i smutna.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest organizacją pozarządową, samodzielną i niezależną,
z wieloletnią tradycją sięgającą okresu
przedwojennego.
Związek działa na terenie całego kraju
poprzez swoje oddziały okręgowe, rejonowe i koła. Jest największą organizacją
skupiającą emerytów, rencistów i inwalidów. Działa na rzecz poprawy warunków
życia osób starszych i niepełnosprawnych,
przeciwdziała ich samotności, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Jest
wyrazicielem opinii emerytów i rencistów wobec organów władzy publicznej.
Reprezentuje ich interesy na forum Parlamentu i Komisji Trójstronnej. Terenowe
ogniwa Związku współdziałają z samorządem terytorialnym w rozwiązywaniu
problemów lokalnych społeczności seniorów, prowadzą bogatą działalność kul-

dzie rozpoczęła się do część artystyczna.
Muzycznych wrażeń dostarczał Klub Seniora „Relaks” z Kozienic, który działając
od 6 lat promuje powiat kozienicki i gminę
Kozienice na koncertach, ogólnopolskich
festiwalach, przeglądach klubów seniora,
zdobywając czołowe miejsca. Przewodniczącą Klubu i instruktorem muzycznym
jest Mirosława Wójcicka. Drugim zespołem, który umilał czas bawiącym się na
jubileuszu, był zespół „Sobótka” z Czarnolasu pod kierunkiem Stanisławy Baran,
który istnieje od maja 2003 roku, uczestniczy w przeglądach pieśni biesiadnych,
kolęd i pastorałek. To właśnie skoczne,
ludowe melodie „Sobótki” uprzyjemniały
czas gościom podczas biesiadnego grilla,
który kończył wtorkową uroczystość, wypełnioną śmiechem, zabawą i wzajemną
serdecznością.
Honorowy patronat nad obchodami
50-lecia Rejonowego Oddziału Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-

turalną i artystyczną, organizują zajęcia
sportowe, rekreacyjne i rehabilitacyjne.
dostosowane do potrzeb i zainteresowań
swoich członków.
Obchody 50-lecia Rejonowego Oddziału Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Kozienicach
były okazją do uhonorowania najaktywniejszych członków związku okolicznościowymi dyplomami.
Po części oficjalnej spotkania i obie-

dów objęli Janusz Stąpór – Starosta Powiatu Kozienickiego oraz Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice.
Uroczystość współfinansowana została ze
środków Gminy Kozienice, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Działania na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym”
oraz ze środków Powiatu Kozienickiego.
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tyczy ewolucji przyrządów konstruowanych
do prowadzenia obliczeń i rachunków.
Jak twierdzi Maciej Kluza pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego autor wystawy, pomimo tematyki, wystawa adresowana jest do
wszystkich zainteresowanych światem, ponieważ dzięki niej można w przystępny sposób
dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy z różnych dziedzin nauki. Widz, niczym tytułowy
młody Einstein, z osoby zwiedzającej musi
stać się eksperymentatorem, ponieważ ekspozycja składa się z obiektów wymagających od
niego samodzielnie wykonywanych pomiarów czy eksperymentów. Już ten fakt świadczy o tym, że nie jest to wystawa typowa dla
muzeum – trzeba się w nią zaangażować.
Ekspozycja ma na celu uczyć poprzez
zabawę oraz rozbudzać zainteresowania
nauką, jej rozwojem, a także prawami
rządzącymi naturą.
Arytmometr, Koło pośredniczące,
zegar piaskowy i słoneczny, znikający
punkt, soczewka cylindryczna, podwójny
obraz, kształty głosu, magiczna kula to
tylko niektóre z interaktywnych modeli,
za pomocą których można samemu przeprowadzić proste doświadczenia z zakresu fizyki, matematyki oraz astronomii.
Według słów jej autora, w każdej części wystawy można znaleźć perełki, czyli
eksperymenty, które są szczególnie ciekawe, bądź szczególnie spektakularne, jak
np. olbrzymia obrotowa mapa nieba, czy
mozaika świetlna.
Dodatkowo części matematyczna i astronomiczna pozwalają odbiorcy prześledzić ewolucję przyrządów do pomiarów
i obliczeń.
Na otwarciu wystawy, sympatyków
muzeum, a także uczniów, nauczycieli,
pasjonatów matematyki, fizyki i astronomii powitał dyrektor Krzysztof Reczek.
Autor wystawy, parafrazując słowa Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż
mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić,
a zrozumiem.” wprowadził obecnych
w działy wystawy zachęcając wszystkich
do samodzielnej kontemplacji modeli interaktywnych, zabawy i nauki.
Atrakcyjny sposób przedstawiania poszczególnych zagadnień oraz nowatorska
formuła ich prezentacji zachęcają odbiorców
do kreatywnego myślenia, a przede wszystkim aktywnego uczestniczenia w wystawie.
Wystawę można będzie obejrzeć
w Muzeum Regionalnym w Kozienicach
do końca lipca 2013 roku.

Agnieszka Gajda
www.kozienicepowiat.pl
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XXXI SESJA RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

22 maja odbyła się XXXI Sesja Rady
Powiat, przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, Przewodniczący
Rady Powiatu Włodzimierz Stysiak
oraz Starosta Powiatu Janusz Stąpór
wręczyli Krzysztofowi Rogulskiemu

nie Głowaczów na realizację zadania
„Budowa sieci wodociągowej wraz
z przyłączami w miejscowości Rogożek oraz odcinka wodociągu wraz
z przyłączeniami w miejscowości Leżenice, gmina Głowaczów;

–

–

–

–

–
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. J. Kochanowskiego w GarbatceLetnisku list gratulacyjny. Uczeń Technikum Drzewnego Garbackiego ZSP
zdobył nagrodę główną w konkursie
„Wyczarowane z drewna” podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich
w 2013 roku.
Radni zapoznali się z informacjami na
temat przeciwdziałania bezrobociu oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy, a także
o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie powiatu kozienickiego.
Podjęto uchwały w następujących
sprawach:
– udzielenia pomocy finansowej gmi-

– udzielenia pomocy finansowej gminie
Garbatka-Letnisko na realizację zadania Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż obojętne
w miejscowości Garbatka-Zbyczyn;
– udzielenia pomocy finansowej gminie
Grabów nad Pilicą na realizacje zadania „Stacja uzdatniania wody w m.
Kępa Niemojewski”;
– udzielenia pomocy finansowej gminie
Sieciechów na realizacje zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy
wiejskiej w Zajezierzu”;
– udzielenia pomocy finansowej gminie Sieciechów na realizację zadania
„Projekt techniczny i wykonanie ka-

–
–
–
–

nalizacji w miejscowościach Mozolice
Małe, Mozolice Duże, Słowiki Nowe,
Słowiki Stare, Słowiki Folwark, Łoje,
Sieciechów – Etap I”;
udzielenie pomocy finansowej gminie
Gniewoszów na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w miejscowościach
Oleksów gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SPw. Etap II – Kolektor KP2”;
udzielenia pomocy finansowej gminie
Magnuszew na realizacje zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji
z przyłączami we wsi Przydworzyce”;
udzielenia pomocy finansowej gminie
Kozienice na realizację zadania „Termomodernizacja budynku przedszkola Nr 1
wraz z zagospodarowaniem terenu”;
udzielenia pomocy finansowej gminie
Kozienice na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia skweru przy
ul. Warszawskiej na energooszczędne
w technologii LED”:
wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2013 rok;
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata
2013 – 2028;
wyłączenia Liceum Profilowanego
z Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów
Polskich w Kozienicach;
likwidacji Liceum Profilowanego
w Kozienicach;
nie wyrażania zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą Garbatka-Letnisko
dotyczącego założenia i prowadzenia
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej
o nazwie Liceum Ogólnokształcące.
danuta delekta

Młodzieżowi posłowie z I Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach znowu w Sejmie RP!
O kolejnym sukcesie mogą mówić młodzi samorządowcy z kozienickiego liceum. Kultywując tradycję zapoczątkowaną
w 2008 roku przez ich starszych kolegów,
przystąpili do konkursu organizowanego
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
w ramach projektu Kancelarii Sejmu RP. Tegoroczna, XIX edycja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbywa się pod hasłem: ,,Lokalny
ekorozwój”. Zadanie rekrutacyjne polegało
na przeprowadzeniu debaty, w której wzięliby udział przedstawiciele władz, zainteresowane podmioty oraz społeczność szkolna.
Temat debaty samorządowej przeprowadzonej przez uczniów z Czarnieckiego brzmiał:
,,Transport – jak się poruszasz? Poszukujemy sposobów rozwiązania problemów komunikacyjnych młodzieży dojeżdżającej do
www.kozienicepowiat.pl

kozienickich szkół”. W debacie, obok uczniów liceum oraz Publicznego Gimnazjum
nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach, udział
wzięli reprezentanci władz lokalnych wspierający młodzież w jej działaniach, Igor Czerwiński Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice, Jerzy Jaworski specjalista w Wydziale
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Ponadto w obradach
uczestniczyli pracownicy Mazowieckiego
Zespołu Parków Krajobrazowych, a także
Kierownik Działu Przewozów w PKS Sp.
z o.o. w Kozienicach. Młodzież pod opieką
dyrektor szkoły Ewy Malec oraz opiekunek
samorządu uczniowskiego wypracowała
propozycje rozwiązań problemów młodzieży dojeżdżającej do kozienickich szkół.
Wysiłek i zaangażowanie organizato-

rów oraz uczestników zostały docenione przez komisję rekrutacyjną – zespół
z Zielonego znalazł się wśród najwyżej ocenionych grup w Polsce, zajmując
drugie miejsce w województwie mazowieckim. Wysoka lokata spowodowała,
że młodzi posłowie z liceum nie tylko
zakwalifikowali się do XIX sesji Sejmu
Dzieci i Młodzieży, ale także wzięli udział
w komisji problemowej, która w dniach
11-12 maja 2013 roku w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju i Edukacji
w Sulejówku oraz w Sejmie RP pracowała nad projektem uchwały.
Młodym parlamentarzystom i ich
opiekunom serdecznie gratulujemy!
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Wydarzenia

WYJAZD INTEGRACYJNY RODZIN ZASTĘPCZYCH
W ramach projektu systemowego
„Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim” 31 maja
2013 roku z okazji „Dnia Rodzicielstwa
Zastępczego” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach zorganizowało wyjazd integracyjny do Parku Edukacji
i Rozrywki „Farma Iluzji” w Mościskach.
W wyjeździe uczestniczyły rodziny zastępcze wraz z wychowankami oraz Pra-

cownik socjalny, Koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej i Dyrektor PCPR.
Przed wyjazdem Janusz Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego oraz Urszula
Kowalik Dyrektor PCPR przekazali rodzinom zastępczym życzenia i podziękowania za zaangażowanie w wychowanie
i opiekę dzieci powierzonych w pieczę zastępczą. Aktualnie na terenie powiatu kozienickiego funkcjonuje 48 rodzin zastęp-

czych, w tym 17 rodzin niezawodowych
i 31 rodzin spokrewnionych z dziećmi,
w których wychowuje się 65 dzieci.
W trakcie wyjazdu rodziny i dzieci
miały możliwość aktywnego spędzenia
czasu i odpoczynku na ładnie położonym terenie leśnym oraz przeniesienia
się do świata magii i iluzji. Farma Iluzji
to miejsce pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Można tam zobaczyć dziesiątki
eksponatów, instalacji i rzeźb zaprzeczających ludzkim zmysłom. Na terenie
parku znajdują się place zabaw i boisko
sportowe, gdzie dzieci miały możliwość
wspólnych gier i zabaw. Po zwiedzaniu
i spacerze po parku wszyscy uczestnicy
mieli zapewniony ciepły posiłek. Ponadto był czas na wspólne rozmowy, wymianę doświadczeń w sprawach opiekuńczowychowawczych oraz podzielenie się
problemami wynikającymi z pełnienia
tej trudnej i odpowiedzialnej roli.
Urszula Kowalik
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kozienicach

Wyjazd współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

INFORMACJA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W KOZIENICACH
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ciągle poszukuje
kandydatów na rodziców zastępczych
dla dzieci pozbawionych częściowo lub
całkowicie możliwości opieki ze strony
rodziców biologicznych.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej
oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom
lub osobie niepozostającej w związku
małżeńskim, które:
• dają rękojmię należytego sprawowania
pieczy zastępczej,
• nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska
nie jest im ograniczona ani zawieszona,
• wypełniają obowiązek alimentacyjny
– w przypadku, gdy taki obowiązek
w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
• nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
• są zdolne do sprawowania właściwej
opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku
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przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
• przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• zapewnią odpowiednie warunki bytowe
i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych
potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego
i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu
wolnego.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej
niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może
być powierzone osobom, które nie były
skazane prawomocnym wyrokiem za
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W przypadku rodziny zastępczej nie-

zawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia
rodzinnego domu dziecka są obowiązani
posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej.
Osoby zainteresowane prosimy
o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
ul. Świerczewskiego 20, w godzinach:
poniedziałek 7.30-17.30
wtorek –czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-13.30
lub telefonicznie 48 611-02-25,
611-02-26
Urszula Kowalik
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kozienicach
www.kozienicepowiat.pl
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Kozienicki Park Krajobrazowy
Parki Krajobrazowe zgodnie z ustawą o ochronie przyrody tworzy się na
obszarach cennych ze względu na walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe w celu ochrony
tych walorów w warunkach zrównoważonego rozwoju oraz w celu promowania ich wartości. W Polsce mamy
obecnie 122 Parki Krajobrazowe,
a najstarszym z nich jest powstały
w 1976 roku Suwalski Park Krajobrazowy. Parki Krajobrazowe tworzy
się na mocy uchwały Sejmiku Województwa, skonsultowanej wcześniej
z lokalnymi samorządami i zatwierdzonej przez regionalnego, właściwego
dla danego Parku, dyrektora ochrony
środowiska.
Kozienicki Park Krajobrazowy został utworzony 28 czerwca 1983 roku.
Wśród wielu osób zaangażowanych
w proces tworzenia tego Parku należy
wymienić przede wszystkim ówczesnego konserwatora przyrody województwa mazowieckiego Andrzeja
Kowalczewskiego. To bowiem
na nim i podlegającym mu
służbach spoczywał cały proces przygotowywania dokumentacji związanej z utworzeniem parku krajobrazowego.
Drugą osobą, dzięki której ten
park powstał, był leśnik, pracownik naukowy SGGW prof.
Ryszard Zaręba, którego praca
znacznie pogłębiająca wiedzę
na temat Puszczy Kozienickiej,
pozwoliła uznać ten obszar za
szczególnie cenny oraz warty
objęcia ochroną. Dla uhonorowania pracy oraz osoby prof.
Ryszarda Zaręby Kozienicki
Park Krajobrazowy nosi jego
imię.
Po powiększeniu w 2001 roku Park
obejmuje 26233,83 ha Puszczy z najcenniejszymi drzewostanami o naturalnym charakterze. W celu zabezpieczenia go przed zniekształceniem oraz
stworzenia warunków dla rozwoju
turystyki i wypoczynku, wokół Parku utworzono otulinę o powierzchni
36009,62 ha, którą stanowią obszary
leśne i polne. Kozienicki Park Krajobrazowy wraz z otuliną położony jest
w środkowo-południowej części województwa mazowieckiego i znajduje się
na terenie 11 gmin: Garbatka-Letnisko,
Głowaczów, Gózd, Jastrzębia, Jedlnia
– Letnisko, Pionki, Policzna, Sieciechów, miast i gmin Kozienice oraz
www.kozienicepowiat.pl

Zwoleń, a także miasta Pionki.
Granice Parku przebiegają po widocznych w terenie drogach, rzekach
i rowach stanowiących granice gruntów
Lasów Państwowych z gruntami własności indywidualnej i innej państwowej
oraz na niewielkich odcinkach liniami
oddziałowymi przecinając kompleks
leśny. Położenie Parku na granicy Mazowsza i Małopolski oraz w widłach
pradolin rzek Wisły i Radomki wpłynęło na dużą różnorodność form ukształtowania terenu oraz bogactwo świata
roślin i zwierząt. Równinny krajobraz
polodowcowy urozmaicają malownicze
pradoliny rzek Radomki i Zagożdżonki
oraz wzniesienia wydmowe z charakterystycznymi zabagnieniami zwanymi
w miejscowej gwarze “ługami”. Najcenniejsze i najbardziej naturalne ekosystemy leśne, często z około 200 letnimi
drzewostanami zostały objęte ochroną
jako rezerwaty przyrody. Jest ich 15
i reprezentują najciekawsze i najbo-

gatsze zbiorowiska roślinne. Łącznie
zajmują 1267,92 ha. Na terenie Parku
ochroną pomnikową objęto 263 obiekty. Są to drzewa rosnące pojedynczo
i w grupach, jedna aleja lipowo – kasztanowa, 1 krzew i 2 głazy narzutowe
oraz 3 stanowiska bluszcza zwyczajnego. Stwierdzono tu występowanie 297
gatunków grzybów wielkoowocnikowych, 233 porostów i 94 mszaków oraz
630 gatunków roślin naczyniowych należących do 84 rodzin i 294 rodzajów.
Wśród nich jest 67 gatunków chronionych, a 6 wpisanych jest do „Polskiej
czerwonej księgi roślin”.
Z występujących na terenie Parku
ponad 218 gatunków ptaków (m.in.

orlik krzykliwy, bocian czarny, żuraw
i kraska) do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt” wpisanych jest 10 gatunków. Ssaki reprezentowane są przez
54 gatunków – w tym 29 chronionych.
W lasach Puszczy Kozienickiej spotkać
można 17 gatunków nietoperzy w tym
mroczka posrebrzanego i pozłocistego,
nocka wąsatka, mopka i borowiaczka.
Ponadto stwierdzono występowanie
13 gatunków płazów i 6 gatunków
gadów (w tym żółwia błotnego) oraz
liczne
bezkręgowce. Na terenie Kozienickiego
Parku
Krajobrazowego jest
92 użytki ekologiczne
o łącznej powierzchni 300,67 ha, na które składają się śródleśne bagna, oczka
wodne i torfowiska.
Celom edukacyjnym
służy Izba Dydaktyczno – Muzealna
Puszczy Kozienickiej
w Augustowie, którą rocznie odwiedza
około 8000 osób,
gdzie obok części
muzealnej znajduje
się ogród botaniczny
i ekspozycja terenowa sprzętu do prac
leśnych.
W granicach Parku znajduje się
25 obiektów zabytkowych – kościoły, cmentarze, parki zabytkowe,
zespoły pałacowe i budynki gospodarcze. Przetrwały również liczne
kapliczki przydrożne. Przez teren
Parku przebiega 9 oznakowanych pieszych szlaków turystycznych długości
186 km dostępnych dla rowerzystów.
W przygotowaniu jest 9 szlaków rowerowych o długości 235 km. Na ich
trasach znajdują się zagospodarowane
parkingi leśne i miejsca wypoczynku
oznakowane tablicami informacyjnymi.
Agnieszka Gajda
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VII Sprzątanie Garbatki
Jedną z imprez plenerowych, wpisujących się od lat w kalendarz szkolnych wydarzeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku jest obok „Rykowiska” Sprzątanie Garbatki.
Namysł i troska nad ochroną naturalnego środowiska, propagowanie ekologicznego stylu życia nie zamyka się
w statutowych założeniach edukacyjnych
garbackiego Technikum Leśnego i Drzewnego, ale konsekwentnie uzewnętrznia
w działaniu, angażując nie tylko lokalnie
cały Zespół Szkół.
W tegoroczną akcję ekologiczną, która
odbyła się 5 czerwca – jak wszystkie poprzednie w tym samym miejscu – na „Grzybku” nad Zalewem „Polanka” włączyły się
miejscowa Szkoła Podstawowa, Publiczne
Gimnazjum, Gminne Centrum Rekreacji,
Sportu i Promocji w Garbatce-Letnisku oraz
Zespół Szkół z Ursynowa koło Kozienic.
Bohaterem VII Sprzątania Garbatki był
znowu konkretny fragment w Rezerwacie
Puszczy Kozienickiej. Podzieleni na grupy
młodzi ekolodzy, wcześniej stosownie przeszkoleni, ubrani, wyposażeni w worki i rękawiczki, w wyznaczonych rejonach eksplorowali słynną Górę Wydmową nad Brzeźniczką
z otaczającym ją terenem. Wyszli ze szkolnych
ławek, ról uczniów i wystąpili jako poszukiwacze śmieci. Zwłaszcza, że za takie „skarby” w Konkursie na Największego Śmiecia
czekały cenne nagrody. Jak poinformował
konferansjer, nauczyciel przedmiotów zawodowych Marcin Tomaszewski: – W ubiegłych
latach wyciągnięto z lasu plastikowego delfi-

kształtowanie własnego otoczenia. Zwrócili
już na to uwagę jej organizatorzy, otwierając imprezę po dźwiękach trąbki Koła
Sygnalistów z Technikum Leśnego – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Mirosław Dziedzicki i Marek Przedniczek
z Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” – VII Sprzątanie Garbatki doszło
do skutku w głównej mierze dzięki środkom
unijnym pozyskanym z pomocą LGD oraz
dofinansowaniu Starostwa Powiatowego
w Kozienicach.

na, sedes, koło ratunkowe, pół wersalki…
Ustawione przy „Grzybku” przed południem stosy worków ze śmieciami po bezrefleksyjnych konsumentach przestrzegały jak
żyć i czynić nie wolno. A zabawa na skraju
Puszczy Kozienickiej, integrująca młodzież
rożnych szkół, w różnym wieku, była jednocześnie nauką wrażliwości ekologicznej,
odpowiedzialności etycznej za wpływ na

Do pomyślności akcji pod patronatem
Czesława Czechyry – posła na Sejm RP,
Janusza Stąpora – Starosty Powiatu Kozienickiego, Andrzeja Daniluka – dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Sylwestra Chołasta – dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków
Krajobrazowych, przyczynili się również
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przedstawiciele instytucji i firm, stowarzyszeń oraz miejscowi przedsiębiorcy,
a także tutejszy Urząd Gminy. VII Sprzątaniu Garbatki towarzyszyły opracowane przez nauczycieli konkursy związane
z wiedzą o lesie: rozpoznawanie owadów,
nasion; z drewnem i jego obróbką: cięcie
metodą „twoja – moja”, piłowanie piłą
poprzeczną, rozkładanie pilarki, rzeźba
w drewnie lipowym, wbijanie gwoździ,
układanie wieży z małych klocków, grupa
pokazowa z wyrzynarką i wypalarką), ze
sportem: rzut beretem, hula hop, przeciąganie liny.
Na „Polance” stały dwie wystawy
– z konkursu ekologicznego „Ekologia
wśród nas” przygotowanego przez samorząd uczniów i nauczycieli garbackiego Zespołu Szkół Samorządowych oraz
ekspozycja prac uczniów Technikum
Drzewnego, w tym nagrodzonych na
Międzynarodowych Targach Poznańskich
„Wyczarowane z drewna”. Ponadto był
grill, możliwość wyciągnięcia wygranego losu na loterii fantowej, jazdy konnej,
jazdy na ekologicznym rowerze, całym
w liściach i kwiatach.
W amfiteatrze na „Grzybku” udekorowanym w eko – hasła zaprezentowała się
w części artystycznej z programem ekologicznym młodzież z garbackich szkół –
Zespołu Szkół Samorządowych i Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych – występy
Kabaretu „Składak”, koncert żeńskiego
kwartetu rockowego „Detonator” z wokalistką Julitą Stan.
Na zakończenie VII Sprzątania
Garbatki wręczono uczestnikom nagrody ufundowane przez patronów
i sponsorów.
(ed)
www.kozienicepowiat.pl
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„Festyn Rodzinny” w Zespole Szkół w Ursynowie
1 czerwca na terenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Ursynowie odbył się „Festyn Rodzinny”. Na
pięknie przygotowanej przez uczniów
scenie Marzena Rusinek Dyrektor Ze-

karaoke. Można było również obejrzeć
pokazy ratownictwa medycznego, wykonane przez ratowników i strażaków,
którzy m.in. pokazali jak prawidłowo
udzielać pierwszej pomocy. Swoje sta-

społu Szkół dokonała oficjalnego otwarcia Festynu i zaprosiła wszystkich
uczestników do wspólnej zabawy.
Następnie uczniowie szkoły zaprezentowali program artystyczny związany z obchodami „Dnia Matki”, „Dnia
Dziecka” oraz zbliżającym się „Dniem
Ojca”. Nie zabrakło piosenek w wykonaniu dzieci i młodzieży z naszej
szkoły. Usłyszeliśmy m. in. wykonania
utworów: „Tylko Wy rodzice”, „Nadal
kocham”, „Wszystko dla Ciebie”, „Za
mało, za dużo”, które nie jednemu
z naszych rodziców zakręciły łzę
w oku. Potem uczennice ze szkoły podstawowej i gimnazjum zaprezentowały
taniec do piosenki pt. „Ona tańczy dla
mnie”, który zgromadzonym gościom
bardzo się podobał i został nagrodzony
gromkimi brawami.
Po występach, przyszedł czas na
wspólne zabawy dla całej rodziny.
Najpierw rodzice mogli spróbować
swoich sił w śpiewie z rekwizytami
do melodii „Głębokiej studzienki”,
a następnie w pompowaniu balonów
na czas. Dzieci wraz z rodzicami mogły również wspólnie zatańczyć taniec
z parasolem, kręcić hula-hop na czas
i wspólnymi siłami pokonać tor przeszkód – ścigając się w workach i z zasłoniętymi oczami. Na zakończenie tej
części odbył się quiz pt. „Sekrety rodzinne”, ukazujący na ile dzieci znają
swoich rodziców i odwrotnie.
Dla miłośników muzyki odbyło się

nowiska miała również Policja i Straż
Pożarna, która prezentowała wyposażenie strażackiego wozu bojowego
oraz działania ratunkowe w sytuacjach
kryzysowych. Pokaz związany z historią naszego regionu zaprezentowało
Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, które przywio-

www.kozienicepowiat.pl

zło ze sobą także wiele interesujących
przedmiotów, pamiątek i ubrań – mundurów z czasów II wojny światowej.
Ponadto w czasie festynu można było również skorzystać z atrakcji
przygotowanych przez nauczycieli Zespołu Szkół w Ursynowie. Dzieci ma-

lowały twarze, tworzyły własną biżuterię z makaronu, składały origami oraz
uczestniczyły w zajęciach plastycznych. Festyn uświetniła również galeria zdjęć prezentujących życie szkolne
naszych uczniów.
Wiele radości przyniósł wspólnie
odtańczony „Taniec Belgijski”, który
zintegrował uczestników imprezy. Nie
zabrakło również konkurencji i zabaw
sportowych, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodszych
i starszych uczestników festynu. Jednak największą atrakcją okazało się
wesołe miasteczko, gdzie można było
poskakać na bungee oraz pozjeżdżać
z dmuchanych zjeżdżalni.
A w przerwie pomiędzy licznymi
atrakcjami można było zjeść pysznego
hot-doga, skosztować gofrów, waty cukrowej czy zjeść kiełbaskę z grilla. Stoiska gastronomiczne zostały przygotowane
i obsługiwane przez rodziców zaangażowanych w prace naszej szkoły.
Po tak pełnym atrakcji i radości
dniu, w którym nawet pogoda dała
dzieciom prezent od siebie, tuż po godzinie 19 impreza została zakończona
pełnym sukcesem. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca za pomoc
w przygotowaniu i realizacji „Festynu
Rodzinnego” w Zespole Szkół w Ursynowie.

Mamy nadzieję, że za rok znów tutaj
się spotkamy!
Małgorzata Maj
Aleksandra Kielich.
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90-lecie Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko
Straż Pożarna w Garbatce-Letnisko powstała w miesiącach wiosennych
1923 roku i jest najstarszą organizacją społeczną w tej miejscowości. Pierwszą remizą strażacką był drewniany barak, który
na cele organizacji przeznaczyły władze
samorządowe gminy Policzna. One też podarowały dużą działkę dla potrzeb strażaków w centrum miejscowości.
Pierwszym i długoletnim komendantem straży (do lipca 1942 r.) był nauczyciel miejscowej szkoły podstawowej
Zygmunt Paliszewski, który wyposażył
strażnicę w niezbędne sprzęty i dobrą jak
na owe czasy motopompę, którą przewożono konno do pożaru na specjalnie do
tego celu przystosowanej platformie.
Do pożaru wyjeżdżano często, szczególnie w okresie letnim, gdyż zabudowa
Garbatki była przede wszystkim drewniana. Posiadanie straży na miejscu okazało się szczególnie przydatne podczas
pierwszych dni działań II wojny światowej, kiedy to Niemcy do 8 września
w nalotach dywanowych używali często
bomb zapalających. I tak w czasie wojny powstało nowe zadanie dla strażaków,
którzy swoje patriotyczne postawy i uczucia dla Ojczyzny lokowali w działalności
konspiracyjnej, a Garbatka była przecież
swoistym centrum dla całego powiatu kozienickiego. Te wyrazy patriotyzmu dały
znać o sobie tuż po II wojnie światowej,
kiedy to strażacy w 1945 r. otrzymali od
miejscowego społeczeństwa sztandar
z orłem w koronie, który przez 4 lata powojenne był przechowywany w mieszkaniu prywatnym pani Kępińskiej, gdyż służba bezpieczeństwa postawiła sobie za cel
jego konfiskatę. Za ten czyn właścicielka
mieszkania została odznaczona srebrnym
medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Dynamicznie rozwijająca się miejscowość i powstające zakłady pracy koncen-
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trowały wysiłki
miejscowych
działaczy na pozyskanie środków
i budowę remizy,
którą ukończono
i oddano do użytku w 1962 r. Remizę wyposażono
w trzy boksy garażowe, funkcjonalną
świetlicę
i mieszkanie dla
kierowcy, które
służyło strażakom
przez 30 lat, a teraz pełni funkcję
pomieszczenia socjalnego.
Wraz z remizą strażacy dostali do
użytku pierwszy wóz bojowy, a teraz nowoczesna Jednostka Ratownictwa Gaśniczego ma już ich cztery. Tylu też do
ich obsługi jest kierowców, a pozostali
strażacy mają liczne uprawnienia min.
ratowników medycznych (9), gdyż takie
są współczesne wymogi. Zresztą zdarzeń
losowych, w których udział biorą strażacy
jest zdecydowanie więcej niż pożarów.
Zdecydowaną część działalności strażacy przeznaczają na szkolenia, uczestniczenie w zawodach pożarniczych, obsługę
uroczystości państwowych i religijnych.
Ta prężnie, dynamicznie rozwijająca się
organizacja skupiająca w swoich szeregach ochotników dużą uwagę poświęca
również Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej, która rokuje na przyszłość.
Podsumowaniem tej 90-letniej działalności była 5 maja podniosła uroczystość,
która rozpoczęła się Mszą Św. z udziałem pocztów sztandarowych z sąsiednich gmin, a także zaproszonych gości.
W okolicznościowej homilii ks. Proboszcz Augustyn Rymarczyk akcento-

wał bohaterstwo i heroizm strażaków
oraz przybliżył zebranym postać patrona
Św. Floriana wraz z dorocznym świętem
w dniu 4 maja każdego roku.
Z kościoła strażacy i goście w defiladzie
ulicami Garbatki udali się na miejscowy
stadion sportowy, gdzie dr Krzysztof Stalmach przypomniał w skrócie najważniejsze
wydarzenia z życia strażaków, a wojewoda
mazowiecki Jacek Kozłowski udekorował
Złotym Krzyżem Zasługi RP Mariana Krekorę wieloletniego komendanta i działacza
miejscowej straży. Nie brak było również
złotych i srebrnych medali „Za Zasługi dla
Pożarnictwa”. Złoto zagościło na piersiach
min. byłego wójta gminy Krzysztofa Stalmacha i obecnego Roberta Kowalczyka,
który w znacznym stopniu przyczynił się do
wysokiego poziomu uroczystości. Złotym
medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” został odznaczony pierwszy sztandar Związku
z wizerunkiem Św. Floriana.
Po licznych wystąpieniach zaproszonych gości, min. wiceprezesa Zarządu
Wojewódzkiego ZOSP Zbigniewa Gołąbka, Starosty Kozienickiego Janusza
Stąpora i Wójta Gminy Roberta Kowalczyka wszyscy udali się na „Polankę”,
gdzie skorzystali z gorącego posiłku
i podziwiali występy artystów na scenie
miejscowego amfiteatru.
Gwoździem programu był satyryk
i parodysta Waldemar Ochnia, a wystąpiły m.in. dzieci i młodzież z miejscowego
Gminnego Centrum Rekreacji pod kierownictwem Anny Karszni. Nie zabrakło
również występów Klubu „Wrzos”, który
na tę okoliczność przygotował specjalne
piosenki.
Zabawa przy dźwiękach dyskotekowej muzyki trwała do późnych godzin
wieczornych. Egzamin przed kolejnym
jubileuszem za 10 lat strażacy i miejscowe władze zdały celująco.
Ryszard Mazur
www.kozienicepowiat.pl
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III Bieg Szlakiem Króla Zygmunta Starego
w Kozienicach
8 czerwca w sobotnie przedpołudnie
odbyła się III edycja Biegu Szlakiem
Króla Zygmunta Starego w Kozienicach.

W tym roku przewidziano w biegu 7
kategorii wiekowych: kobiety do 30 lat,
kobiety powyżej 30 lat, mężczyźni do 20

Zawody rozgrywane w ramach Dni Puszczy Kozienickiej przyciągnęły prawie
100 uczestników nie tylko z Kozienic,
ale również z Radomia, Pionek, Puław,
Ryk, Dęblina, Warszawy. Zawodnicy do
pokonania mieli odcinek 10 kilometrów
podzielony na dwie pętle po 5 km, start
i meta położone były na terenie Ośrodka
Sportu i Rekreacji nad kozienickim jeziorem. Trasa biegu wiodła uliczkami Kozienic, przebiegała przez Stadninę Koni
w Kozienicach oraz malownicze tereny
zespołu pałacowo-parkowego, w tym parkowe alejki i przez dziedziniec kozienickiego pałacu. Nie była ona trudna, choć
zróżnicowana - podobnie jak zmieniające
się podczas biegu warunki pogodowe.
Były odcinki płaskie i proste, były również podbiegi, krótkie odcinki i sporo zakrętów.
Biegacze wystartowali punktualnie
o godz. 10.00. Czołówka rozpoczęła dosyć szybkim tempem. Piękna pogoda,
bezchmurne niebo, pełne słońce i wysoka temperatura sprzyjały dopingowaniu
zawodnikom, dla nich jednak takie warunki pogodowe nie były optymalne do
biegania. Zgodnie podkreślali na mecie,
że było parno i gorąco. Na szczęście organizatorzy zadbali na trasie o punkty
z wodą. Na metę uczestnicy wbiegali przez przeszło pół godziny – najlepsi
z czasem nieznacznie ponad 37 min.,
ostatni zawodnik z czasem ponad
1 h 6 min. Większość dobiegała jednak
w strugach deszczu, ponieważ po około
50 minutach od startu zerwała się burza.

lat, mężczyźni do 30 lat, mężczyźni do
40 lat, mężczyźni do 50 lat, mężczyźni
powyżej 50 lat. A oto zwycięzcy poszczególnych kategorii:

1. Sebastian Ochalski 37,27
2. Adrian Krekora 37,42
3. Wojciech Sobczyk 47,15
Mężczyźni do 30 lat
1. Marcin Osiński 39,32
2. Andrzej Kurenda 46,02
3. Karol Grudzień 47,15
Mężczyźni do 40 lat
1. Arkadiusz Wąsik 37,31
2. Paweł Lisicki 37,49
3. Piotr Kacpura 41,12
Mężczyźni do 50 lat
1. Mariusz Chołuń 42,39
2. Piotr Płoskoński 44,11
3. Andrzej Maj 44,39
Mężczyźni powyżej 50 lat
1. Kazimierz Kamola 38,25
2. Henryk Gołąbek 40,10
3. Waldemar Przykaza 42,52
Zwycięzcy poszczególnych kategorii
wiekowych otrzymali puchary, dyplomy
oraz nagrody. Każdy uczestnik III Biegu
Szlakiem Króla Zygmunta Starego w Kozienicach otrzymał pamiątkowy medal,
a po zawodach wszyscy mogli zregenerować siły grillowanymi potrawami przewidzianymi przez organizatorów. Zazna-

Kobiety do 30 lat
1. Sylwia Szymańska 54,54
2. Anna Bolek 55,50
3. Kornelia Stępnicka 58,05
Kobiety powyżej 30 lat
1. Karolina Waśniewska 45,10
2. Joanna Leszczyńska 52,39
3. Ewa Szlęk 55,36
Mężczyźni do 20 lat

czyć należy, że udany występ wyjazdowy
zanotowała grupa biegowa Biegusiem.pl
skupiająca zawodników głównie z Ryk,
Dęblina i Puław. Do nich należało I i II
miejsce w klasyfikacji ogólnej. Najlepszy
zawodnik z Kozienic – Adrian Krekora
z czasem 37,42 zajął III miejsce w klasyfikacji ogólnej.
krzysztof zając

www.kozienicepowiat.pl
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Wakacyjny Powiatowy Przewodnik Kulturowo-Sportowy
29 – 30 czerwca! FESTIWAL PIĘKNA – Półfinał Narodowego Konkursu Piękności MISS POLSKI 2013, Finał Narodowego Konkursu Piękności MISS POLSKI NASTOLATEK 2013.
Najpiękniejsze dziewczyny w kraju po raz trzeci będą gościć

w amfiteatrze Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. Podczas gali półfinałowej Miss Polski oraz gali finałowej Miss Polski Nastolatek wystąpią Stanisław Karpiel-Bułecka z grupą Future Folk, Asia Ash, Megitza, Piotr Szumlas i Jakub Zaborski
oraz Honorata Honey Skarbek. Transmisję na żywo z wydarzenia będzie można obejrzeć m.in. w TV4.

23 lipca! – Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Dookoła Mazowsza” Mazovia Tour – Po raz kolejny na szosach powiatu
kozienickiego oraz miasta Kozienice odbędzie się jeden z etapów wyścigu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzysze-

29 – 30 czerwca! IV Kozienicki Festiwal Jeździecki – Impreza
już po raz czwarty organizowana w kozienickiej stadninie przez
Stadninę Koni oraz Klub Jeździecki „Skarb”. Uczestnicy rywalizują m. in. o Puchar Starosty Kozienickiego oraz Puchar Burmi-

nie Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia Team”, przy współpracy z samorządami powiatowymi, miejskimi oraz gminnymi

strza Gminy Kozienice w Zawodach Regionalnych w Skokach
Przez Przeszkody. Podczas imprezy zorganizowane zostaną
również wystawy hodowlane oraz pokazy jeździeckie.

11 sierpnia! – Obchody 69. rocznicy Bitwy pod Studziankami. Organizatorami imprezy są Starostwo Powiatowe
w Kozienicach, Gmina Głowaczów, Gmina Magnuszew oraz

7 lipca! X Kozienicki Dzień Ogórka „POWIŚLE 2013”
– Przedsiewzięcie to jest świętem rolników z powiatu kozienickiego. W programie imprezy wiele atrakcji zarówno dla najmłodszych jak i dorosłych m.in. konkursy z nagrodami oraz
występy chórów i zespołów ludowych. Organizatorami imprezy
są Gmina Kozienice, Społeczny Komitet Ogórka oraz Starostwo
Powiatowe w Kozienicach.
20 – 21 lipca! – Dni Garbatki 2013 – jest to już XXXI edycja festynu organizowanego corocznie w Garbatce-Letnisku. Jak
każdego roku także i w tym czeka na uczestników imprezy wiele
atrakcji: występy artystów, zespołów, kabaretu, czy też konkursy
z nagrodami. Organizatorami imprezy są Urząd Gminy GarbatkaLetnisko oraz Gminne Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji.
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Wakacyjny Powiatowy Przewodnik Kulturowo-Sportowy
Mazowiecki Oddział Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. W programie uroczystości znajdą się m.in.składanie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Braterstwa Broni
w Magnuszewie. Przy Mauzoleum w Studziankach Pancernych
zgromadzeni będą mogli uczestniczyć w modlitwie ekumenicznej, apelu pamięci i składaniu wiązanek kwiatów. Odbędzie się
również wręczenie odznaczeń honorowych.

8 września! X Dożynki Powiatu Kozienickiego – w br. Dożynki Powiatowe zorganizowane zostaną w gminie Gniewoszów. Uroczysta Msza Święta odbędzie się w kościele pw. Nie-

Sierpień! Dożynki Gminy Kozienice – Gminne Święto Plonów w tym roku zorganizowane zostanie najprawdopodobniej
w ostatnią niedzielę sierpnia w Świerżach Górnych. Tradycyjnie
rozpocznie je Uroczysta Msza Święta Dziękczynna za zakończenie żniw oraz prac polowych. W programie znajdą się również występy artystyczne.
30 – 31 sierpnia! – Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka. W ramach imprezy odbędzie się XI już

pokalanego Serca NMP w Gniewoszowie, następnie barwny
korowód dożynkowy przemaszeruje ulicami wsi na stadion
sportowy znajdujący się przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Gniewoszowie. Podczas imprezy rozstrzygnięty zostanie konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, wręczone zostaną
również odznaki „Zasłużony dla rolnictwa” dla wyróżniających
się rolników z powiatu kozienickiego. W programie artystycznym znajdą się występy artystyczne chórów i zespołów seniorów oraz folklorystycznych zespołów taneczno-wokalnych. Organizatorami Dożynek Powiatowych są Starostwo Powiatowe
w Kozienicach oraz Gmina Gniewoszów przy udziale pozostałych gmin powiatu kozienickiego.
15 września! – Święto 28 Pułku Artylerii Lekkiej w Zajezierzu. Podczas uroczystości organizowanej przez gminę Sieciechów zebrani będą mieli możliwość uczestniczenia w mani-

edycja Konkursu Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka. Podczas Festiwalu wystąpią również gwiazdy polskiej sceny
muzycznej. Imprezę organizują Kozienicki Dom Kultury im.
Bogusława Klimczuka oraz Gmina Kozienice.
7 września! – Dzień Energetyka połączony z Pożegnaniem
Lata. Impreza, której organizatorami są: Gmina Kozienice,

festacji patriotycznej, podczas której odczytany zostanie apel
poległych. Organizatorzy pod pomnikiem-krzyżem przypomną
również wydarzenia z 1920 roku.

Enea Wytwarzanie S.A oraz Kozienickie Centrum Rekreacji
i Sportu odbędzie się w Amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim.
Na uczestników imprezy czeka, jak co roku wiele atrakcji: występy znanych i cenionych polskich artystów, czy też konkursy
z nagrodami.
www.kozienicepowiat.pl

Wybraliśmy dla Państwa i zaprezentowaliśmy tylko niektóre z imprez zaplanowanych w okresie wakacyjnym na terenie
powiatu kozienickiego. Duża rozpiętość tematyczna sprawia,
że każdy może znaleźć coś dla siebie, dlatego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wybranych kulturalnych, patriotycznych bądź sportowych przedsięwzięciach. Szczegółowe
informacje na temat poszczególnych imprez będą dostępne na
stronach internetowych gmin powiatu kozienickiego lub Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
monika wiraszka
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JÓZEF FURMANIK (1867-1953)
Józef Furmanik urodził się 6 stycznia
1867 r. w Maciejowicach na Podlasiu.
Wzrastał w rodzinie o tradycjach religijnych i patriotycznych.
Od najmłodszych lat miał kontakt
z muzyką, gdyż tradycją rodzinną było
wspólne muzykowanie.
Edukację muzyczną Józefa, jako
pierwsze, rozpoczęły żona i córki hrabiego Zamoyskiego w Podzamczu, u którego ojciec jako dyplomowany rzemieślnik,
kierował szkołą rzemiosł. Po pewnym
przygotowaniu zaczął grać i śpiewać
w kaplicy pałacowej w Podzamczu i kościele parafialnym w Maciejowicach.
Od 1880 r., zapewne dzięki staraniom
i pomocy Zamoyskich, kontynuował edukację muzyczną w Instytucie Muzycznym
w Warszawie, późniejszym Konserwatorium. Oprócz organów studiował także dyrygenturę i kompozycję. W 1883 r
ukończył klasę organów ze stopniem bardzo dobrym.
Był jednym z bardziej zdolnych studentów, toteż często występował podczas
szkolnych koncertów. Jeszcze w okresie
studiów prowadził jeden z warszawskich
chórów męskich, który pod jego kierunkiem wspaniale się rozwijał.
Po ukończeniu studiów w Instytucie Muzycznym Furmanik wyjechał do
Regensburga (Ratyzbony), by w tamtejszej Wyższej Szkole Muzyki Kościelnej
kształcić się dalej. Szkoła w Ratyzbonie
była uważana wówczas za europejski
ośrodek odnowy muzyki sakralnej Kościoła katolickiego w duchu założeń ideałów cecyliańskich.
Ukończenie studiów dopełniających
zaważyło ostatecznie na całym dalszym
ukierunkowaniu jego działalności muzycznej a szczególnie kompozytorskiej.
Po
powrocie
z
Ratyzbony
w 1886 roku Furmanik otrzymał propozycję objęcia posady w Saratowie nad
Wołgą. Pracował tam czternaście lat
jako organista w tamtejszej katedrze
i pełnił funkcję kapelmistrza orkiestry
wojskowej. Z czasem zrezygnował ze
stanowiska kapelmistrza, zamieniając
je na funkcję profesora śpiewu w miejscowym Seminarium Duchownym.
Przez cały okres swego pobytu
w Saratowie Furmanik prowadził bardzo ożywioną działalność muzyczną,
zarówno kompozytorską, jak i pedagogiczną. Z zaangażowaniem uczył też
przyszłych kapłanów poprawnego śpiewu liturgicznego (chorału gregoriańskiego), jak i wielogłosowego w myśl
cecyliańskich ideałów.
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Udzielał się społecznie w różnych organizacjach, szczególnie w środowisku
polskim. Dla Polaków przebywających w
tamtych stronach był niemalże wzorem do
naśladowania: skromny, uczynny, życzliwy, zawsze chętny do pomocy i służący
dobrą radą.
Utrzymywał żywy kontakt z krajem
ojczystym, nadsyłając często do różnych pism warszawskich korespondencję
i sprawozdania z saratowskiego życia
muzycznego.
W 1899 roku zawarł związek małżeński, który stanowił wzór rodziny, w której
panowała miłość, szacunek, pobożność
i gorliwość. Tradycje wyniesione z domu
rodzinnego Józef przełożył na swój dom,
tworząc rodzinę wielodzietną, ucząc swe
dzieci miłości do Boga i ojczyzny.
W 1900 roku Furmanik z rodziną wrócił do Warszawy i objął funkcję organisty w kościele św. Aleksandra na Placu
Trzech Krzyży i piastował ją 44 lata aż do
upadku Powstania Warszawskiego.
Okres pobytu w Warszawie to szczyty działalności Józefa Furmanika na
różnych polach: muzycznym, organizacyjnym, społecznym. Działał jako organista, kompozytor i pedagog. Powrót do
Warszawy wywołał dużą radość w miejscowym środowisku. Po nabożeństwach
Furmanik koncertował w kościele, znakomicie wykonując dzieła organowych
mistrzów, wywołując podziw słuchaczy swoją techniką gry i opanowaniem
instrumentu.
W 1903 roku podjął pracę w Szkole
Muzycznej Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego w charakterze pedagoga gry organowej. Furmanik aż do
1939 roku wykładał również przedmioty teoretyczne. Był rzeczoznawcą przy
odbiorze nowych organów budowanych
w kościołach. Często też koncertował
w wielu świątyniach, podobnie jak
i w Filharmonii Warszawskiej. Najczęściej grał w kościele św. Aleksandra
podczas cyklicznych tzw. „niedzielnych
koncertów”, na które oprócz jego gry
organowej składały się także występy
chóralne.
Organista tej klasy co Furmanik
z założeniem chóru parafialnego nie
miał problemu. W krótkim czasie po
wnikliwej selekcji powołano do życia
dość liczny (ok. czterdziestoosobowy)
chór męski, który uzyskał pod jego
kierownictwem rangę jednego z najlepszych zespołów śpiewaczych w ówczesnej Warszawie. Na potrzeby chóru
Furmanik skomponował szereg utwo-

rów. Był także nauczycielem śpiewu
w kilku gimnazjach warszawskich.
Wraz z H. Makowskim i J. Łysakowskim założył Stowarzyszenie Organistów
Polskich. Kilkakrotnie był jego prezesem.
Jednym z głównych celów Stowarzyszenia było dokształcanie organistów. W jego
ramach odbywały się m. in. korespondencyjne i wakacyjne kursy nauki harmonii,
prowadzone właśnie przez Furmanika.
W tym celu Furmanik ułożył specjalny,
bardzo prosty, a praktyczny podręcznik
harmonii.
W 1919 roku z inicjatywy Furmanika
powstał Związek Zawodowy Organistów
pod wezwaniem św. Cecylii.
Ważnym elementem działalności
J. Furmanika było komponowanie. Pisał
dla potrzeb chórów. Poprzez swoje kompozycje pragnął dotrzeć do wszystkich
chórów w Polsce w trosce o należytą
oprawę liturgii i podwyższenie jej poziomu przez śpiew.
W 1935 roku Stolica Apostolska z Papieżem Piusem XI na czele uhonorowała
zasługi i pracę twórczą orderem „Pro Ecclesia et Pontifice”, a ówczesny prezydent
Ignacy Mościcki, odznaczył go orderem
„Polonia Restituta” za całokształt pracy
twórczej i pedagogicznej.
Józef Furmanik do wybuchu II wojny
światowej wykładał w Wyższej Szkole
Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.
W okresie okupacji hitlerowskiej w domu
Furmaników odbywały się koncerty, na
które przychodziła spora grupa miłośników muzyki.
Po upadku Powstania Warszawskiego Furmanikowie przenieśli się do
Mrozów koło Mińska Mazowieckiego,
unikając w ten sposób wywiezienia do
obozu. Po dwuletnim pobycie w Mrozach Józef przyjechał do Kozienic,
gdzie w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek od Cierpiących przebywała jego
córka Jadwiga. Pod jej opieką spędził
ostatnie sześć lat swojego życia. Zmarł
11 sierpnia 1953 roku w Kozienicach.
Zwłoki Józefa Furmanika przewieziono
do Warszawy i za staraniem uczniów
i przyjaciół złożono na Cmentarzu Powązkowskim w Alei Zasłużonych.
Józef Furmanik przez całe swoje życie pozostał wierny muzyce kościelnej
i niemal do końca swoich dni komponował i opracowywał utwory religijne, które
doczekały się swojego wykonania.
Zachowany do dziś dorobek twórczy
Józefa Furmanika daje nam dowód, iż
twórczość kompozytorska była ważnym
Dokończenie na str. 13
www.kozienicepowiat.pl
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JÓZEF FURMANIK
(1867-1953)
i nieodłącznym elementem jego życia.
Większość kompozycji ma charakter czysto użytkowy. Pozwala to sądzić iż od początku swojej kariery jako dyrygent pisał
kompozycje na potrzeby swoich zespołów, jako organista na potrzeby parafii.
W swojej spuściźnie Józef Furmanik
pozostawił utwory wokalne i wokalno
– instrumentalne na cały rok liturgiczny. Utwory mszalne pozwoliły zastąpić
w pewnej mierze kompozycje obce,
zwłaszcza kompozytorów niemieckich.
Pieśni na adwent, kolędy, pieśni wielkopostne, wielkanocne, o Najświętszym
Sakramencie, maryjne i okolicznościowe dostarczyły łatwego repertuaru chórom kościelnym. Niemiecki repertuar
organowy uzupełniał preludiami organowymi, opartymi na tematach wybranych pieśni kościelnych lub pochodzących z własnej inwencji.
Duża część kompozycji Furmanika,
przechowywana w kościele pod wezwaniem św. Aleksandra w Warszawie, spłonęła podczas powstania. Natomiast część
rękopisów zachowała się w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek od Cierpiących
w Warszawie, niektóre z kompozycji
były napisane dla chóru działającego
przy Zgromadzeniu. Siostry Franciszka
Stępniak i Barbara Wycech rękopisy te
uporządkowały, a niektóre z nich zostały
wydane. Siostra Barbara odwiedziła wiele kościołów, gdzie w wyniku współpracy
z organistami odtworzyła kilkanaście
kompozycji z dorobku artysty.
Wkład Józefa Furmanika w rozwój
muzyki kościelnej począwszy od końca
XIX stulecia aż do połowy XX wieku jest
ogromny. Każda nuta w utworach jest uzasadniona, z melodii płynie spokój a całość
przepełniona jest nieuchwytnym duchem,
który emanuje w jednakowym stopniu na
wykonawców jak i na słuchaczy.
Według sióstr Franciszkanek do końca
swoich dni Józef Furmanik pozostał człowiekiem wielkiego serca i nieprawdopodobnej pracowitości.
BIBILIOGRAFIA:
1. Banasińska M., Józef Furmanik – pedagog i kompozytor, Warszawa 1995
2. Pietrzak W., Życie i działalność kompozytorska Józefa Furmanika, Warszawa 1979
3. Slotorsz J., Twórczość mszalna i pieśniowa Józefa Furmanika (1867 – 1953),
Lublin 2001
Monika Latkowska
www.kozienicepowiat.pl

Ducret Diane
– „Kobiety dyktatorów. Prawdziwe historie”

Co trzyma kobiety przy mężczyznach
– potworach? Dlaczego są z nimi z własnej woli? A może oni tylko na zewnątrz
byli tacy, a dla nich – swoich żon, kochanek byli zupełnie inni?
Odpowiedzi na te pytania można poszukać
w niezwykle interesującej książce francuskiej
pisarki Diane Ducret „Kobiety dyktatorów.
Prawdziwe historie”. Autorka wybrała ośmiu
dyktatorów: Mussoliniego, Stalina, Salazara,
Bokassa, Mao, Ceauşescu, Salazara i Hitlera.
Te nazwiska pojawiały się na kartach historii, ich rządy, którym towarzyszyły zbrodnie
i ludobójstwo, są doskonale znane. A jacy byli
w zaciszu mężczyźni, którzy kryli się pod
nimi? I właśnie to życie prywatne i uczuciowe opisała Ducret. Życie widziane oczami
ich żon i kochanek, dzięki czemu możemy
poznać również kobiety, które poświęciły dla
nich wszystko. Jak pisze autorka: „Na imię
im Magda, Klara, Nadia, Elena… Obojętne,
czy są to mężatki, przyjaciółki, muzy czy też po
prostu wielbicielki, łączy je nieoficjalny wpływ
na bieg wydarzeń, czasami nawet udział
w sprawowaniu rządów pod egidą ich Pigmaliona, którego nie opuszczą aż do śmierci.”
Analizując związki tych par, opisując
przebieg romansów, przyjaźni czy zwyczajnie jednorazowych znajomości Diane Ducret
ukazuje czytelnikowi znane dotąd z historii
postacie jako czułych mężów, demonicznych
i brutalnych kochanków, wiernych przyjaciół.
To spojrzenie na nich poprzez pryzmat związków, w jakie się uwikłali i kobiet, z którymi
się związali jest bardzo ciekawe – przywódców państw ocenianych do tej pory poprzez
politykę, jaką prowadzili czy poprzez zbrodnie, jakich się dopuścili, poznajemy z innej
strony. W książce można znaleźć np. fragmenty o prawdziwej miłości Stalina, który
o swojej zmarłej żonie mówi: „To było jedyne
stworzenie zdolne zmiękczyć moje kamienne
serce. Umarła, a razem z nią wszystkie ciepłe
uczucia, jakie miałem dla ludzkich istot.”
Bardzo ciekawe są fragmenty listów
miłosnych zamieszczonych we wprowadzeniu. Czytamy w nich o radości, gniewie,
rozpaczy, zazdrości i podstępie, oddaniu,
oczarowaniu – o uczuciach, które towarzyszyły wielbicielkom w chwili pisania.
„Mój ukochany Führerze – pisze jedna
z wielbicielek – Każdego dnia myślę o Panu,
w każdej godzinie, w każdej minucie! Jakże chętnie przyjechałabym do Berlina, by
Pana odwiedzić! Czy mogę? Cokolwiek się
wydarzy, moje życie należy do Pana. Strasznie chciałabym wiedzieć, co to wszystko
ma znaczyć: nie mogę pracować, bo ciągle
o Panu myślę. I nikogo nie potrafię kochać
bardziej od Pana. Ufam, że moje marzenie
się spełni. Proszę, niechże mi Pan da znać,

czy się Pan zgadza na mój przyjazd.”
Książka obnaża prawdziwy charakter
wielkich przywódców i ich kobiet, zafascynowanych nimi tak bardzo, że nie
potrafiły od nich odejść. A co łączy te
nieprawdopodobne, a jednak prawdziwe
losy kobiece: miłość, chwila szaleństwa,
a może żądza władzy? Dlaczego pokochały zbrodniarzy i despotów? Jaką rolę
odegrały w dziejach najmroczniejszych
reżimów XX wieku?
Adolf Hitler otrzymał od swoich wielbicieli więcej listów niż Mick Jagger i Beatlesi razem. Stalin pociągał kobiety pomimo
ran po ospie, spiętych błoną palców u stóp
i prawego ramienia krótszego od lewego.
A może kobiety bardziej niż wygląd
zewnętrzny pociągało w nich po prostu to
kim byli, władza i niebezpieczeństwo?
Claretta Petacci jako jedyna nie opuściła Mussoliniego i stojąc przed plutonem
egzekucyjnym wyszeptała: „Jesteś zadowolony, że zostałam z tobą do końca?”
Piętnastoletnia Catherine nie miała
wyboru – czuły na kobiece wdzięki Bokassa dowódca środkowoafrykańskiej armii wypatrzył ją, gdy szła do szkoły.
Jiang Quing, ciesząc się pełnym zaufaniem Mao wywierała silny wpływ na politykę państwową, a śmierć męża i przywódcy miała być dla niej dopiero początkiem
kariery, gdyż była bardzo bliska przejęcia
władzy w komunistycznych Chinach.
Autorka oparła się na wspomnieniach,
listach i dokumentach. Doskonale przedstawiła również ważne wydarzenia historyczne, w których przyszło bohaterom
uczestniczyć lub je tworzyć.
Książka została podzielona na osiem
rozdziałów, pomiędzy którymi znajdują
się strony ze zdjęciami doskonale wzbogacającymi treść, natomiast historię każdego człowieka opisanego przez Diane
Ducret można uznać za odrębną.
„Kobiety dyktatorów. Prawdziwe historie” to niezwykle obrazowa opowieść o ciekawych ludziach, wzbogacona o szczegóły,
spójna, w której zazębiają się rozmaite wątki oraz wstrząsające historie żon i kochanek
wielkich zbrodniarzy i tyranów. Czyta się te
historie, jak najlepszą, najbardziej wciągającą powieść sensacyjną.
Jakie były to kobiety? Różne, bardzo różne. Niektóre biernie poddawały się losowi
i zachciankom swoich mężczyzn. Inne brały
aktywny udział w ich życiu i działalności politycznej, nierzadko kreując ich na liderów,
czy nawet prześcigając w złych uczynkach,
wręcz chore z ambicji. Jeszcze inne były po
prostu zafascynowane ich siłą i władzą.
Agnieszka Gajda
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Wydarzenia

VI Mazowiecki Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych
Już po raz VI Mazowiecki Turniej
Bocce Olimpiad Specjalnych jest organizowany przez Klub „Szarotka”
działający przy SOSW w Opactwie
przy współudziale Oddziału Wojewódzkiego Olimpiady Specjalne Mazowieckie pod honorowym patronatem
Starosty Kozienickiego Janusza Stąpora. Jesteśmy stowarzyszeniem, którego
główną działalnością jest organizowanie treningów i zawodów sportowych
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Olimpiady Specjalne zostały stworzone w przekonaniu, że osoby
z niepełnosprawnością intelektualną,
potrafią przy odpowiedniej zachęcie
i instrukcji trenować, cieszyć się i czer-

pać korzyści z uczestnictwa w sportach indywidualnych i zespołowych
dostosowanych, jeśli to niezbędne, do
ich potrzeb i możliwości. W tym roku
w Turnieju wzięło udział 10 klubów
Olimpiad Specjalnych z województwa
mazowieckiego w tym 57 zawodników
13 trenerów 15 wolontariuszy. Zawodnicy byli podzieleni na 15 grup według
sprawności, mecze rozgrywano na 5
boiskach. Zawodnicy klubu „Szarotka” z Opactwa zajęli następujące miejsca: Karol Gorzkowski I – w grupie
turkusowej, Karolina Malinowska I –
w grupie zielonej, Patrycja Majewska III
– w grupie białej, Marcin Sikorski II –
w grupie granatowej, Karolina Jasik II –

w grupie czerwonej, w grupie pomarańczowej I miejsce zajął Bartosz Kluczek
a Sebastian Czerwiec II. Ale nie udałoby nam się zorganizować turnieju bez
wsparcia i pomocy sponsorów, którym
składamy serdeczne podziękowanie.
Dziękujemy:
– Zarządowi Powiatu Kozienickiego
– Enea wytwarzanie w Świerżach Górnych,
– Towarzystwu Miłośników Ziemi Kozienickiej,
– Komendzie Powiatowej Policji w Zwoleniu,
– Panu Tomaszowi i Arturowi Niewola
właścicielom Zakładu Piekarniczo –
Cukierniczego z Garbatki – Letnisko,
– Panu Krzysztofowi Chmielewskiemu
oraz Andrzejowi i Grażynie Nowocień
właścicielom Zakładu Mięsnego „Nowopol” Oddział w Garbatce – Letnisko,
– Pani Wiesławie Kolek właścicielce
sklepu chemicznego w Dęblinie,
– Oraz pracownikom SOSW w Opactwie.
Turniej zakończył się wspólnym ogniskiem z kiełbaskami. Zrobiliśmy wszystko aby naszym zawodnikom startowało
się jak najlepiej i wywieźli miłe wspomnienia z Opactwa.
Maria Gola
Dyrektor SOSW w Opactwie

75-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej
w Wólce Tyrzyńskiej
Szkoła w Wólce Tyrzyńskiej, której
mury opuściło 1072 absolwentów, jest
najstarszą szkołą w gminie Kozienice.
Jubileusz, któremu przyświecało motto
– słowa Kornela Makuszyńskiego „Mądrym być, to wielka sztuka, ale dobrym
– jeszcze większa!”, był momentem
wspomnień pełnych wzruszeń, ale przede
wszystkim stał się okazją do upamiętnienia Juliana Świtki – kierownika szkoły
i jej budowniczego.
Postać kierownika szkoły, który tę funkcję zaczął pełnić 1 września
1936 roku i w ciągu dwóch lat doprowadził do wybudowania murowanego, co
było wtedy rzadkością, budynku szkoły,
przypomniał Daniel Lenarczyk absolwent z rocznika 1953.
Podczas uroczystych obchodów ksiądz
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kanonik Kazimierz Chojnacki poświęcił
tablicę upamiętniającą kierownika szkoły,
który nie tylko zmienił jej stopień organizacyjny, lecz także zorganizował nauczanie wieczorowe – Juliana Świtkę, który
podczas jubileuszu został patronem szkoły. Obecni na uroczystości Janusz Stąpór
– starosta powiatu kozienickiego Tomasz
Śmietanka burmistrz gminy Kozienice
wraz z Ewą Malec i Edwardem Pułkowskim zastępcami Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Kozienicach podkreślali zasługi patrona i nie szczędzili pochwał pod
adresem pracy szkoły. Dorota Sokołowska dyrektor radomskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie zwróciła
uwagę obecnych na pojęcie dobra oraz
mądrości w odniesieniu do szkoły.
Wśród obecnych na uroczystości osób

związanych z oświatą i środowiskiem lokalnym byli także uczniowie szkoły oraz
jej absolwenci, również tacy, którzy pamiętają jej początki.
Nie zabrakło także programu artystycznego najmłodszych członków społeczności szkolnej, którzy przygotowaną
na ten dzień akademią uświetnili uroczystość, a jednocześnie przypomnieli
realia szkolne z czasów sprzed II wojny
światowej.
Prezenty, gratulacje i kwiaty złożone
na ręce Alicji Lichoty dyrektor szkoły zakończyły oficjalną część uroczystości, po
której obecni na jubileuszu mogli zwiedzić
wybudowany w 1938 roku budynek szkolny i obejrzeć wystawy okolicznościowe.
Agnieszka Gajda
www.kozienicepowiat.pl

MOBBING
W SZKOLE

Mobbing polega na szykanowaniu jednostki zazwyczaj przez grupę.
Oznacza terror psychiczny: zaczepianie, izolowanie, obmawianie, nieprzyjazne wypowiedzi i zachowania grupy
w stosunku do drugiej osoby lub grupy.
Ten rodzaj przemocy ma charakter długofalowy. Jego celem jest wyłączenie
konkretnej osoby z grupy koleżeńskiej
lub zawodowej. Początkiem mobbingu
zwykle jest jakiś konflikt. Skutki mogą
być zarówno prawne, jak i zagrażające zdrowiu, a nawet życiu jednostki.
Celem tych zachowań jest zawsze zaszkodzenie osobie oraz naruszenie jej
mienia i godności.
W każdej grupie, zwłaszcza
w grupie przymusowej takiej jak klasa
szkolna, której członkowie nie mogą
tak po prostu opuścić, obowiązują
hierarchie. Prawie w każdej klasie
z czasem można wyróżnić jednego lub
wielu przywódców grupy, którzy określają i ustanawiają normy. Funkcjonują
także gromady przeciętnych członków
grupy, którzy stanowią jej większą
część. Wymienia się również jednego lub kilku tzw. outsiderów, którzy
często są przedmiotem kpin, żartów
lub agresji. To właśnie ci ostatni stają się obiektami i ofiarami mobbingu.
W niektórych klasach w krótkim czasie
można rozpoznać jakie role odgrywają
poszczególni uczniowie, szczególnie
tam, gdzie hierarchie są wyraziste.
Przyczyną mobbingu może być nie
tylko agresja czy lęk, ale również nuda
i monotonia, ochota na rozrywkę lub
dążenie do wyróżnienia się spośród
innych. W początkowej fazie dziecko
szykanowane przez rówieśników próbuje się bronić – polega to na uleganiu
oprawcom, wykonywaniu ich poleceń,
przynoszeniu lub zdobywaniu dla nich
żądanych rzeczy. Niestety, im bardziej dziecko jest spolegliwe, tym bardziej znęcają się nad nim psychicznie.
W tej fazie tylko spostrzegawczy pedagog lub rodzic zauważy, że dzieje się
coś złego – w klasie z pozoru wszystko wygląda normalnie. Następna faza
(określana jako mobbing stabilny,
kiedy ofiara ma już na stałe przypisaną rolę „kozła ofiarnego”) to próba
ucieczki od niedobrej sytuacji. Małe
dzieci symulują choroby, aby zostać
w domu, starsze bardzo często uciekają z lekcji. Pierwszym niepokojącym
www.kozienicepowiat.pl

sygnałem jest to, że dziecko podczas
lekcji siedzi samo, nie bierze udziału
w zabawach rówieśników, a czasami
kompensuje sobie taką sytuację próbą
pokazania swojej wiedzy i próbą zbliżenia się do nauczyciela – co często
zwiększa agresję rówieśników. Ofiary
mobbingu czasami podejmują starania,
by zintegrować się z grupą przez próbę
budowania więzi z jednym z uczniów,
ale najczęściej to się nie udaje, gdyż
przeciętni członkowie grupy boją się,
że sami staną się wówczas ofiarami.
Ostatnia faza, to ucieczka osoby represjonowanej. Stałe wagary lub wręcz
przeniesienie do innej szkoły. Może to
też być ucieczka wewnętrzna, całkowite izolowanie się od klasy i oddawanie
się marzeniom.
O tym, jak wielkie są cierpienia
ofiary, jak złe skutki natury psychicznej i fizycznej pociąga za sobą mobbing sprawcy nie wiedzą i tak naprawdę nie chcą wiedzieć. Zarówno u ofiar
mobbingu, jak i wśród członków grupy, którzy byli świadkami dręczenia
innych lub żyli w ciągłej obawie, aby
okrucieństwo sprawców nie obróciło
się także przeciwko nim można zaobserwować:
• lęk przed wypowiadaniem się w grupie,
• unikanie towarzystwa, zajmowanie pozycji samotnika, poczucie, że w każdym towarzystwie jest się ciężarem,
• skłonność do usuwania się w cień,
• skłonność do szybkiego obrażania się
lub agresji,
• stałe poszukiwanie oparcia w autorytetach,
• nieufność i przekonanie, że inni spiskują
przeciwko nim,
• ucieczki z domu,
• szukanie innych grup, w których będą
akceptowani np. subkultury młodzieżowe, sekty,
• choroby psychosomatyczne,
• wreszcie nerwice, depresje, potraumatyczne stany lękowe,
• próby samobójcze.
Na rozwój agresywnych reakcji u dziecka wpływają przede wszystkim postawy
dorosłych. Dotyczy to całego środowiska,
które zaangażowane jest w wychowanie
młodego człowieka. Można tu wymienić
rodziców oraz nauczycieli, wychowawców. Małe dziecko jest lustrem zachowań
i relacji między dorosłymi. Kłótnie, awantury, konflikty prowadzące do rozwodu
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(lub nie) wywołują u niego poczucie zagrożenia, brak bezpieczeństwa. Rodzice,
którzy dbają o psychikę dziecka, w żadnym wypadku nie mogą pozwolić sobie,
by uczestniczyło ono w ich wewnętrznych
sporach. Badania dowodzą, że kłótnie
prowadzone w zamkniętych pokojach są
mniej szkodliwe od tych rozgrywających
się otwarcie na oczach dzieci.
Brak ciepła i bliskich więzi, negatywne emocjonalne nastawienie do dziecka, a także przyzwolenie na agresywne
zachowania wobec rodzeństwa i dorosłych, zwiększają ryzyko powstawania
agresji. Do powstawania agresywnych
schematów reakcji bardzo często przyczynia się zbyt mało miłości i opieki,
a za dużo swobody w okresie dzieciństwa. Przyczyną jest również stosowanie przez rodziców metod wychowawczych opartych na sile, takich jak kary
cielesne, którym towarzyszą wybuchy
złości i agresji. Jest to zgodne z zasadą
że przemoc rodzi przemoc.
Wychowanie, w którym jest dużo
miłości i zaangażowania ze strony rodziców (opiekuna) wyraźne wytyczanie granic, jak dziecku wolno, a jak nie
wolno zachowywać się oraz niestosowanie metod wychowawczych opartych na sile przyczynia się do harmonijnego rozwoju dziecka i do wzrostu
jego samodzielności.
Trudne zadanie stoi przed dorosłymi.
Należałoby przede wszystkim zwrócić
szczególną uwagę na edukację młodzieży, w aspekcie poznania instytucji i osób,
które mogą pomagać lub czasem tylko
porozmawiać i wesprzeć. Uwrażliwienie to jedno z ważniejszych zadań stojących przed tymi, którym zależy na dobru
drugiego człowieka. Od nas dorosłych
i naszego zaangażowania zależy, jak
dużo będzie w szkołach przemocy, jak
częste będą przypadki szykanowania.
Mając świadomość skuteczności możemy mieć wpływ na to ile będzie dzieci,
nie z własnej woli samotnych, zastraszonych, odtrąconych i upokorzonych.
Katarzyna Olechowska – Olma

pedagog, doradca zawodowy
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach
zaprasza na zajęcia w ramach
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Drodzy Rodzice!
Jeśli Wasze Dziecko jest niepełnosprawne, niepokoicie się, że jego rozwój przebiega nieprawidłowo, możecie Państwo skorzystać z bezpłatnej pomocy i wsparcia
specjalistów.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe
i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego
rozwoju dziecka, od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
To również pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich
umiejętności postępowania z dzieckiem.
Oferujemy:
• przeprowadzenie diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka,
• opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu
wczesnego wspomagania,
• pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
• systematyczną ocenę postępów w rozwoju dziecka,
• pomoc rodzicom (konsultacje, porady, instruktaż, wsparcie psychologiczne).

Rozpoczynamy nabór na rok szkolny 2013/2014
Kontakt:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach
Al. Gen. Wł. Sikorskiego 8 a
26-900 Kozienice
tel/fax: 48 614 89 36
48 611 04 90
e:mail: poradnia.psych.ped@kozienicepowiat.pl
Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”		
nr 6 – czerwiec 2013
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. 48 611-73-44 fax. 48 611-73-41
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. 48-611-73-42.
w Kozienicach
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu.
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