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Wielkanocna obrzędowość
Obrzędy, tradycje i zwyczaje mają
ogromne znaczenie w naszym życiu.
Łączą pokolenia, integrują, a także
pomagają w odnalezieniu najważniejszych wartości kulturowych.
Święta Wielkanocne to w naszej
kulturze okres radości, okres budzącej
się do życia przyrody. Potwierdzają to
zwyczaje, obrzędy i tradycje kultywowane dawniej i dziś na terenie Polski.
Popiołem po głowach
Okres Wielkiego Postu, który jest bezpośrednio oczekiwaniem na Zmartwychwstanie Chrystusa rozpoczyna Środa
Popielcowa. Dzisiejsze obrzędy związane z tym dniem sprowadzają się jedynie
do zachowania ścisłego postu oraz do
uczestniczenia w nabożeństwie, podczas
którego kapłan posypuje wiernym głowy
popiołem wypowiadając słowa: „Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”.
Ma to być przypomnieniem o nieuniknionej śmierci.
A jak było przed wiekami? Z Popielcem
związany był szereg zwyczajów, obrzędów
oraz przesądów. Post rozpoczynała podkurkowa uczta, a jej głównymi elementami były śledzie, mleko i jaja. Nie zjedzenie
jaj i śledzi i nie popicie ich mlekiem trak-

towane było jak grzech. Na wsi chowano
wszystkie instrumenty muzyczne, świecidełka, a nawet lustra, patelnie zaś szorowano dokładnie, by nie została na nich nawet
kropelka tłuszczu, następnie wieszano je
w kominie. Podobnie jak i dziś odprawiane
były nabożeństwa, popiół którym kapłan
posypywał głowy wiernych pochodzić musiał ze spalenia zeszłorocznych palm. Jednak w dawnych czasach zwyczaj kościelny związany z posypywaniem popiołem,
nieco przekształcony, stał się zwyczajem
świeckim. W środę popielcową chłopcy
z napełnionymi popiołem garnkami biegali
za dziewczętami, rozbijali ów garnek pod
ich nogami i krzycząc „Popielec!” uciekali. Ten zwyczaj jednak szybko zanikł.
Rozbijanie garnków i malowane okna
Popiół był także niegdyś głównym
elementem świętowania półpościa. Rozbijanie garnków z popiołem o drzwi
chat to zwyczaj, którym przed wiekami
świętowano śródpoście. Dziś z kolei
w śródpoście często spotykanym zwyczajem, szczególnie na terenach wiejskich (również w niektórych miejscowościach powiatu kozienickiego) jest
malowanie przez kawalerów okien
w domach, w których mieszka panna.

Pomalowane okna są znakiem powodzenia u płci przeciwnej.
Na tydzień przed Wielkanocą. Palma
bije, nie zabije...
Niedziela bezpośrednio poprzedzająca
Niedzielę Wielkanocną to dla katolików
dzień święcenia palm – symboli odradzającego się życia. Zwyczaj ten kultywowany jest przez Kościół Katolicki na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Niegdyś
Niedziela Palmowa zwana była również
Wierzbną lub Kwietną. Podstawowym
elementem każdej palmy powinny być
gałązki wierzbowe. Dawniej rygorystycznie tego przestrzegano, gdyż wierzono,
że wierzbowe gałązki mają właściwości
magiczne, zapewniają zdrowie, płodność
i bogactwo. W myśl tego po powrocie
z kościoła poświęconymi palmami chłostano się wzajemnie, by zapewnić zdrowie. Połykano także wierzbowe bazie,
gdyż uchronić miało to od choroby gardła i płuc, a także od wszelkich bóli. Dziś
przygotowywanie palm na niedzielę palmowa urosło rangą do wymiarów sztuki.
Urządza się wiele konkursów na najpiękniejszą palmę, ale nie bez znaczenia jest
także jej funkcja magiczna, ochronna. Do
Dokończenie na str. 3

Wydarzenia

spotkanie wojewody
z samorządowcami z regionu radomskiego

18 marca w Kozienicach odbyło się
spotkanie Jacka Kozłowskiego wojewody
mazowieckiego z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z regionu
radomskiego, w którym uczestniczył również Rafał Rajkowski dyrektor Delegatury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Radomiu oraz Janusz Stąpór starosta powiatu kozienickiego.
O systemie powiadamiania ratunkowego oraz funkcjonowaniu ratownictwa
medycznego po zmianach przepisówpoinformowali Michał Borkowski dyrektor
Wydziału Zdrowia i Krzysztof Dąbrowski
dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz
Jarosław Czyż kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu.
Na Mazowszu działają dwa Centra Powiadamiania Ratunkowego – w Radomiu
i Warszawie, w których pracuje łącznie 111
operatorów. Odbierają oni średnio 3200
(CPR w Warszawie) i 3700 (CPR w Radomiu) zgłoszeń na dobę. Po rozbudowie
w 2013 roku, radomski obiekt stał się największym w Polsce i w przyszłości będzie
pełnił wiodącą funkcję. Do jego zadań będzie należało przyjmowanie zgłoszeń awaryjnych (w przypadku problemów centrów
w innych województwach) i nadmiarowych
z całej Polski (gdy wszyscy operatorzy będą
zajęci, po 90 sekundach oczekiwania system
automatycznie przełączy rozmowę). Docelowo CPR-y będą także przyjmować zgłoszenia z telefonów 997, 998 i 999. Głównymi zaletami wprowadzenia nowego systemu
powiadamiania ratunkowego jest gwarancja
dodzwonienia się na nr 112 oraz skrócenie
średniego czasu oczekiwania na przyjęcie
zgłoszenia do 12 sekund. Centra Powiada-
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miania Ratunkowego w całej Polsce pełnią
również ważną rolę selekcji połączeń zbędnych, pomyłkowych i fałszywych.
Zadania wojewody z zakresu polityki
społecznej przedstawiła Wiesława Kacperek – Biegańska dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego.
Rolę nadzoru prawnego wojewody mazowieckiego nad jednostkami samorządu
terytorialnego w latach 2008 – 2014 przedstawili Andrzej Tokarski dyrektor Wydziału
Prawnego Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie i Piotr Gawroński
kierownik Oddziału Prawnego Delegatury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Radomiu. W ramach nadzoru prawnego
nad samorządami w latach 2008-2013 wojewoda sprawdził ponad 151 tys. uchwał
oraz wydał 1375 rozstrzygnięć nadzorczych
i 882 wskazania nadzorcze. Wydział Prawny
urzędu wojewódzkiego wspiera działalność
uchwałodawczą samorządów poprzez m.in.:
konsultowanie projektów uchwał, porady

telefoniczne i mailowe dotyczące wątpliwości prawnych, ogłaszanie stanowisk urzędu
wojewódzkiego w trudnych sprawach oraz
przygotowywanie orzeczeń nadzorczych
z uzasadnieniami zawierającymi walory edukacyjne. Ponadto, przeprowadzono szereg
szkoleń dla pracowników samorządowych
z zakresu np. planowania przestrzennego,
czy też wprowadzenia ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
Podczas spotkania z samorządowcami
z regionu radomskiego podpisano sześć
umów na realizację projektów drogowych
w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych”. Dofinansowanie
otrzymały wnioski dotyczące dróg w powiecie lipskim (odcinek Ciepielów – Rekówka), zwoleńskim (Policzna – Chechły),
białobrzeskim (Młodynie Górne – Kadłub
– Stara Błotnica) oraz szydłowieckim (Szydłowiec – Majdów – Bliżyn). Z dróg gminnych
przebudowane zostaną: ul. 1 Maja w Lipsku,
ul. Skłodowskiej w Skaryszewie, ul. Chopina w Zwoleniu, ul. Polna w Warce oraz odcinek Bieszków Dolny – Gąsawy Rządowe
Niwy w gminie Mirów. W sumie w regionie
radomskim zmodernizowanych zostanie
23,9 km dróg za ponad 10 mln zł, a rządowa dotacja wyniesie 4,3 mln zł. Wojewoda
przekazał również promesy przeznaczone na
remonty i odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych. Prawie 2,9 mln zł otrzymały: gmina
Chotcza (445 tys. zł), powiat białobrzeski
(44 tys. zł), powiat kozienicki (970 tys. zł) oraz
powiat radomski (1,4 mln zł). Środki zostaną
przeznaczone na odbudowę dróg gminnych
i powiatowych. W ubiegłym roku na usuwanie zniszczeń w infrastrukturze komunalnej,
wyrządzonych przez klęski żywiołowe, mazowieckim samorządom przekazano prawie
21 mln złotych.
danuta delekta
www.kozienicepowiat.pl
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Wielkanocna obrzędowość
dziś wierzy się bowiem, że poświęcona
palma wystawiona na okno podczas burzy chroni domostwo od piorunów.
Wielki Tydzień
Wielki Tydzień przed laty był czasem,
kiedy odwiedzano chorych i ubogich oraz
udzielano im wsparcia. Wielki Czwartek, zwany także Cierniowym był w starych obrzędach ściśle związany z wiarą
w duchy. Wiara w przebywanie dusz zmarłych wśród żywych w Wielki Czwartek
była tak ogromna, że nie myto naczyń po
uroczystej kolacji, albo wręcz zostawiano
na nich resztki jedzenia, by zmarli mogli
się pożywić. Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum Paschalne.
W Wielki Piątek zrób początek,
a w sobotę kończ robotę
Wielki Piątek to dzień męki Bożej.
Do czasów dzisiejszych przetrwał zwyczaj pełnienia wart przy ustrojonym
grobie Chrystusowym. Jednak dziś wartę przy grobie pełnią najczęściej strażacy Ochotniczych lub Państwowych
Straży Pożarnych, podczas gdy niegdyś
stać mogli przy nim jedynie najbardziej
szanowani obywatele. W dawnej Polsce
był to dzień „wyrzucania postu” z domu.
Po czterdziestu dniach, gospodynie na
znak zakończenia postu rozsypywały
na polu popiół, po czym tłukły garnek,
w którym go niosły. Z kuchni pozbywano się żuru i śledzi, które przez
6 tygodni stanowiły podstawę posiłków.
Zwyczaj ten nazywano pogrzebem żuru
i śledzia. Dziś wielkopiątkowe obrzędy
są już o wiele skromniejsze, jednak na
wsiach do tej pory zachowało się wierzenie, że dzień ten jest wyjątkowym
dniem w gospodarstwie. Świadczyć
o tym mogą chociażby stare ludowe
przysłowia: W Wielki Piątek dobry zasiewu początek , czy też W Wielki Piątek jasno, to w stodole ciasno. Wiara
w magiczną moc tego dnia nie kończyła
się jednak na zapoczątkowaniu prac polowych. Jajkom zniesionym przez kury
tego właśnie dnia przypisywano moc
gaszenia pożarów, a masło zrobione
w Wielki Piątek przechowywano przez
cały rok, by smarować nim rany ludzi
i zwierząt. Wielki Piątek był także dniem
malowania i zdobienia jajek. Nie bez
znaczenia były kolory, jakie im nadawano. Jajka niebieskie lub fioletowe symbolizowały koniec wielkopostnej żałoby, żółte, zielone i różowe – radość ze
Zmartwychwstania Chrystusa, czerwowww.kozienicepowiat.pl

ne zaś krew Chrystusa przelaną
za grzechy.
Wielka Sobota to już tradycyjnie dzień święconego.
To tego dnia święcimy wodę,
ogień i pokarmy. Wiele obrzędów, zwyczajów i tradycji, które
kultywowali nasi przodkowie,
kultywujemy także my. Mimo,
że do poświęcenia nie zanosimy już ogromnych koszów
z pożywieniem, to wszystko, co
się w naszych koszyczkach znajduje ma taką samą symbolikę
jak dawniej. Jajka są symbolem
nowego życia, pieczywo – Jezusa Chrystusa, sól wkładamy do
koszyka na znak nieśmiertelności, chrzan jako zwycięstwo nad
żalem. Wędlina symbolizuje
dobrobyt, dostatek i bogactwo,
a domowa baba to symbol doskonałości. Według starych wierzeń święcone miało magiczną
moc, dlatego należało obejść
z nim dom trzykrotnie, byzapewnić mu dostatek oraz wypędzić myszy.
Po poświęceniu pokarmów, wieczorem odbywa się święcenie ognia i wody.
Ogarek zabrany z ogniska po poświęceniu ognia ma uchronić dom przed burzami i gradami. Poświęconą wodą należy
zaś skropić nie tylko dom i obejście, ale
także wszystkich domowników. Święconą wodę przechowywano dawniej przez
cały rok używając jej także do pokrapiania zboża przed siewem.
Wyścigi furmanek
Wielką Niedzielę rozpoczyna rezurekcja (resurrectio – zmartwychwstanie)
z trzykrotną procesją wokół kościoła.
Według dawnych wierzeń w czasie mszy
rezurekcyjnej woda w studniach i źródłach zamieniała się w miód, a każdy kto
nie zjawił się na rezurekcji ciężko chorował. Ważnym zwyczajem wielkanocnym
dla gospodarzy były wyścigi furmanek.
Po mszy rezurekcyjnej każdy czym prędzej spieszył do swego obejścia, bo kto
pierwszy zjechał do domu, temu zboże
wyjątkowo miało obrodzić. Zwyczaj ten,
z niewielkimi zmianami, kontynuowany
jest również w niektórych wsiach powiatu kozienickiego. Kto pierwszy z mszy
rezurekcyjnej wróci do domu, ten pierwszy zakończy żniwa. Gospodarze wierzą
także, że kto prześpi Wielką Niedzielę,
temu chwasty zarosną pola.

Śmigus? Dyngus? Śmigus-dyngus?
Wielkanocny Poniedziałek zarówno przed laty, jak i dziś to dzień swawoli
i harców. W całej Polsce słynie z wzajemnego oblewania się wodą. Dzisiejsza nazwa śmigus-dyngus to połączenie dwóch
obrzędów. Dyngus – to zwyczaj polegający na chodzeniu od domu do domu,
śpiewaniu wielkanocnych przyśpiewek
i zbieraniu „dyngów”, czyli wykupów. Po
porannym dyngowaniu chłopcy oblewali
panny wodą. Śmigus zaś polega na uderzaniu brzozową rózgą po nogach i tak jak
dyngus wiązał się z wykupem oraz oblewaniem wodą.
Jak ważna jest tradycja w naszym
życiu dobrze obrazują słowa Romana
Kotlińskiego – polskiego publicysty: Tradycja, tradycja, tradycja… Jakże my ją
kochamy, jak tęsknimy do powtarzanych
co roku tych samych rytuałów, potraw, filmów. Codzienność jest zwykle tak szara,
że każdy chce pozytywnej odmiany, choćby na jeden, dwa dni. Tradycje pozwalają
nam w wyjątkowy sposób przeżyć święta.
Święta Wielkanocne niosą ze sobą ogrom
tradycji, w tym obrzędów, zwyczajów
i wierzeń. Nie sposób opisać wszystkie,
ale opisane powyżej są najważniejszymi
elementami wielkanocnej obrzędowości.
Monika Wiraszka
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Żołnierze Wyklęci regionu radomskiego
Nie tak dawno, 1 marca obchodziliśmy
po raz czwarty Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wybór tej daty
nie jest przypadkowy. Tego dnia bowiem
w 1951 r. w mokotowskim więzieniu
w bestialski sposób komuniści strzałem
w tył głowy zamordowali przywódców
IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość tworzących ostatnie kierownictwo
ogólnopolskiej konspiracji kontynuujące
od 1945 r. dzieło Armii Krajowej. Powojenna konspiracja niepodległościowa była
najliczniejszą formą zorganizowanego
oporu społeczeństwa wobec narzuconej, komunistycznej władzy. Skupiła ona
w najbardziej aktywnym 1945 r. około
200 tyś. konspiratorów zgrupowanych
w oddziałach o bardzo różnej orientacji
i niezliczone rzesze ludzi współpracujących z nimi i popierających ich działania.
Za swoją niezłomną postawę patriotyczną, przywiązanie do tradycji niepodległościowej i krew przelaną za Ojczyznę
zapłacili szykanami, długoletnimi więzieniami i śmiercią poniesioną często w makabrycznych egzekucjach. Najdotkliwszą
jednak karą miało być wymazanie pamięci o nich z przestrzeni publicznej. Na długie lata zapadła złowroga cisza. Wrócili
jako Żołnierze Wyklęci.
W lipcu 1944 r. przed rozpoczęciem
Akcji Burza w Okręgu Radomsko-Kieleckim (1 sierpień – 6 październik) Armia
Krajowa na obszarze regionu radomskiego liczyła 12 600 żołnierzy. Po rozwiązaniu AK w styczniu 1945 r. znaczna część
przeszła do konspiracji w organizacji kadrowej NIE, później w Delegaturze Sił
Zbrojnych na Kraj, a we wrześniu znalazła się w strukturach Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość”. Nie złożyli broni również
żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych,
którzy prowadzili walkę w strukturach
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.
Ewoluowanie podziemia niepodległościowego spowodowane było zmieniającą
się sytuacją geopolityczną. Początkowo,
skupiając się na metodach politycznych,
unikano konfrontacji i walki. Wraz z nasilającym się brutalnym terrorem aparatu
NKWD i polskich służb bezpieczeństwa

wobec społeczeństwa i państwowości polskiej podziemie
antykomunistyczne rozpoczęło
walkę zbroją.
Pamięć o bohaterach tamtych dni związanych z ziemią
kozienicką i regionem radomskim przybliża nam wydana
w 2012 r. przez IPN w Lublinie książka Bić się do końca.
Podziemie niepodległościowe
w regionie radomskim w latach
1945-50. Przedstawienie problematyki w konwencji popularno-naukowej przez autorów
Krzysztofa Busse i Arkadiusza
Kutkowskiego sprawia, że pozycja ta umożliwia szerokiej
rzeszy czytelników w przystępny sposób zapoznanie się
z obszarem historii jeszcze do
niedawna sfałszowanej lub
przemilczanej. Bogato ilustrowane wydawnictwo stało się
swoistym albumem ukazującym sylwetki Żołnierzy Wyklętych. Zamieszczone w nim
fotografie przedstawiają nie
tylko umundurowanych żołnierzy, ale
także ukazują ich w czasie uroczystości
rodzinnych, pośród bliskich, by za chwile zobaczyć ich zwłoki sfotografowane
przez bezwzględnych oprawców jako
dowód „gorliwie wykonywanej przez
nich służby”. Autorzy zadbali jednak o to,
ażeby ci ostatni nie pozostali anonimowi.
Zamieszczenie ich portretów wraz z informacjami o nich niczym „listy gończe”
powinno zapaść w pamięci czytelnika.
Dla wielu z nich bowiem to jedyna forma
kary jaka ich dosięgła.
Kolejnym walorem publikacji jest
umieszczenie czytelnych fotokopii różnorodnego
materiału
archiwalnego
umiejscowionego pomiędzy tekstem.
Fragmenty artykułów z ówczesnej prasy, obwieszczenia, odręcznie wykonane
plany, mapy, sporządzone protokoły, materiały propagandowe, chociaż są uzupełnieniem tekstu, stanowią cenny element
poznawczy. Autorzy zachęcają w ten spo-

sób czytelnika do ich przeanalizowania
i przybliżają panującą ówcześnie atmosferę polityczno-społeczną, ułatwiają
wieloaspektowość oceny postaw walczącego podziemia.
Na uwagę zasługuje również koncepcja i oprawa graficzne wzbogacona
o oszczędne w formie, a jakże wymowne
w treści ilustracje. Końcowy akcent stanowi komiks pt. „Amnestia”, który w obrazowy sposób ukazuje nam jedną z wielu
akcji przeprowadzonych przez patriotyczne podziemie na terenie Radomia. Wpisuje
się on w atrakcyjność przekazywania treści
szczególnie młodemu pokoleniu.
Wszystko to sprawia, że bibliografia
naszego regionu wzbogaciła się o nową
wartościową pozycję. Gorąco zachęcam
do przeczytania zarówno tych czytelników, którzy pragną poszerzyć lub skonfrontować swoją wiedzę jak i tych, którzy dopiero ją odkrywają. Życzę miłej
lektury.
Krzysztof Stalmach

Wyślij PIT przez Internet
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach zachęca do składania zeznań podatkowych za 2013 rok w formie elektronicznej,
bez kosztownego podpisu kwalifikowanego korzystając ze stron www.szybkipit.pl oraz www.e-deklaracje.gov.pl.
Wysłanie zeznania podatkowego przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. W ten
sam sposób można również złożyć korektę zeznania. System gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu
poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.
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Rowerem po złoty kamień
Gdyby zapytać statystycznego Polaka
czy potrafi jeździć na rowerze to niewiele
osób dałoby negatywną odpowiedź.
Rower towarzyszy nam praktycznie
od najmłodszych lat. Pamiętam doskonale ten pierwszy rowerek na czterech kółkach, a potem ten wyczekiwany na Pierwszą Komunię. Rowerem dojeżdżałam do
szkoły, jeździłam po zakupy, a w wolnym
czasie ze znajomymi docierałam do wyjątkowych miejsc w Puszczy Kozienickiej. Nie byłam w tym odosobniona.
Potem, wygodniej było podróżować
samochodem i wyszukiwać miejsca parkingowe jak najbliżej celu.
Wszystko zmieniło się 10 lat temu,
kiedy to początkowo tylko z mężem,
a potem w zorganizowanej kilkunastoosobowej grupie zaczęłam podróżować
rowerem po całym kraju. Wyjeżdżaliśmy
rowerem spod domu, bądź rowery przewoziliśmy na pewną odległość pociągiem
lub samochodem by przeżyć kilkudniową
przygodę, poznając przy tym niezwykle
urokliwe zakątki kraju i nie tylko.
Na rowerze wjechałam na Gubałówkę,
objechałam Góry Świętokrzyskie, jeździłam m.in. po Roztoczańskim Parku Narodowym, Pieninach, Pomorzu Zachodnim,
Bornholmie, Krakowie. Byłam na rowe-

w naszym powiecie. Szybko znalazłam
w kierowanym przeze mnie wydziale
entuzjastów tego przedsięwzięcia. Starosta zaakceptował nasz projekt, więc wyjechaliśmy we czwórkę na wyznaczoną
wcześniej trasę, na której zaznaczyliśmy
miejsca pamięci, zabytki, miejsca postoju. Zmierzyliśmy trasę określając czas
przejazdu do strategicznych jej punktów,
a potem przygotowaliśmy folder z opisem
i zdjęciami oraz regulamin rajdu.
I Powiatowy Rajd Rowerowy
Szlakiem Historii odbył się 22 maja
2011 roku. Trasę 60 km przy pięknej pogodzie przejechało ponad 60 osób. Duże
zainteresowanie rajdowiczów sprawiło,
że stał się on imprezą cykliczną organizowaną w maju każdego roku.
Podczas dotychczasowych trzech
rajdów byliśmy m.in. w Laskach, Augustowie k/Pionek, Żytkowicach, Bóbku,
Rezerwacie „Źródła Królewskie”, Chinowie, na „Czterech Kopcach”, w Łaszówce, Chodkowie, Studziankach Pancernych, Cecylówce Głowaczowskiej,
Lipie, Brzózie, Ursynowie, Holendrach
Kozienickich, Łojach, Kępicach, Sieciechowie, Opactwie, Borku, Oleksowie,
Molendach. Wiemy gdzie znajduje się
najwyższy punkt powiatu kozienickiego.

wy organizujący konkursy z nagrodami,
Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach zabezpieczająca trasę rajdu, Centrum Ubezpieczeń i Usług Finansowych
w Kozienicach fundujące polisę, nagrody
i napoje, Sklep Rowerowy ROWMOT
w Kozienicach fundujący nagrody, Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji
Historycznych, które przygotowuje miłe
niespodzianki dla uczestników rajdu, Pani
Sołtys Molend, której smak domowego
ciasta pamiętamy do dziś, jak również
Szkoła w Ursynowie goszcząca na swym
terenie uczestników rajdu w 2012roku.
Tegoroczny IV Rajd Rowerowy „Śladami Historii” jest już niemal przygotowany. Jak zwykle i tym razem pracownicy
Wydziału Promocji i Kultury Starostwa
Powiatowego w Kozienicach podzielili
się obowiązkami tj. wytyczeniem trasy,
opisem miejsc historycznych, przygotowaniem folderku i pamiątkowego znaczka rajdowego, prowadzenia biura rajdu,
dokumentacji filmowej i fotograficznej.
Kto wie, może w tym roku znajdziemy na
swojej trasie „złoty kamień”?
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do śledzenia strony internetowej
powiatu www.kozienicepowiat.pl, gdzie
wkrótce znajdziecie Państwo informację

rze w Szydłowcu, Janowcu, Kazimierzu
Dolnym, Maciejowicach.
Wiem również, co to znaczy jechać
w maratonie rowerowym walcząc o dobre miejsce w klasyfikacji. W ciągu tych
kilku lat miałam okazję przekonać się
ile jest ścieżek i szlaków rowerowych,
a także obserwować znaczny wzrost zainteresowania tą formą turystyki. Z roku
na rok spotykałam coraz więcej ludzi na
szlakach, na bardzo różnych rowerach.
Cztery lata temu wpadłam na pomysł zorganizowania rajdu rowerowego

Uczestnicy rajdu to osoby głównie
pełnoletnie, chociaż zdarzyło się, że był
z nami-wprawdzie jechał z tatą na jednym rowerze – nawet 4 latek. Najstarszy
uczestnik liczył sobie 75 lat. Można więc
powiedzieć, że na rajdzie spotykają się
trzy pokolenia, wspierając się nawzajem.
Oczywiście mamy partnerów, którzy
bardzo chętnie włączają się w organizację
rajdu: Nadleśnictwo Kozienice z siedzibą
w Pionkach, które specjalnie na potrzeby
rajdowiczów wykonało mostek na Zagożdżonce, Kozienicki Park Krajobrazo-

o rajdzie. Na tej stronie w zakładce Powiat/Turystyka/Aktywnie w Powiecie
Kozienickim można zapoznać się z opisem tras poprzednich rajdów. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych
rajdów można znaleźć również w Biuletynach „Nasz Powiat” nr 8/2011 (sierpień) – I Rajd, 5/2012 (maj) – II Rajd oraz
5/2013 (maj) – III Rajd, które dostępne są
na stronie powiatu.
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa
i współpracy w organizacji rajdu.

www.kozienicepowiat.pl

Lucyna Domańska-Stankiewicz
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Historia

CHROŃMY OD ZAPOMNIENIA – PAMIĘTAJMY!

„Nie ma większego grzechu
jak grzech zapomnienia”
Szymon Wiesenthal

Bł. ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń – patron Marynarki Wojennej RP.
Skromny głowaczowski wikariusz – Oficer Marynarki Wojennej, Patriota, Bohater, Męczennik.
Władysław Miegoń urodził się
30.09.1892 r. w Samborcu, powiat
Sandomierski (w zaborze austriackim). Pochodził z rodziny włościań-

skiej, wielodzietnej (ośmioro dzieci),
średniozamożnej. Od najmłodszych
lat wzrastał w atmosferze głębokiej
religijności i patriotyzmu. Na całe życie pozostały mu w pamięci opowiadania ojca o bohaterstwie i dramacie
Powstańców Styczniowych 1863 r.
Szkołę powszechną ukończył prywatnie. Potem uczęszczał do Męskiego
Progimnazjum w Sandomierzu, które
ukończył w 1908 r. (matura). W czerwcu 1908 r. zdawał egzaminy wstępne
i został przyjęty do Sandomierskiego
Seminarium Duchownego. 2 lutego
1915 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Mariana Ryxa. Od
24.02.1915 r. rozpoczął swoją kapłańską misję jako wikariusz w parafii Iwaniska. Kolejnymi parafiami, do których trafił ks. W. Miegoń były między
innymi Bodzentyn, Głowaczów, Iłża.
Oprócz pracy duszpasterskiej, dodatkowo zajmował się chórem parafialnym,
stworzył zespół teatralny, bibliotekę
parafialną, współtworzył ochronkę dla
biednych dzieci, organizował pomoc
potrzebującym. W kazaniach w nauczaniu dzieci i młodzieży ukazywał
szlachetne cele patriotyzmu i miłości
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drugiego człowieka, uczył miłości Ojczyzny. W ciągu czterech pierwszych
lat swojej kapłańskiej posługi ks. Władysław Miegoń pracował aż w sześciu
parafiach, ponieważ swoim patriotyzmem, wielkim zaangażowaniem i oddaniem w sprawy społeczne narażał się
władzom carskim.
Dnia 1.12.1919 r. ks. W. Miegoń
rozpoczął (na własną prośbę) służbę
wojskową jako kapelan i otrzymał,
związany z tą funkcją, stopień kapitana. Otrzymał przydział służbowy
do pierwszego batalionu morskiego.
Tym samym niemal od początku tworzenia Polskiej Marynarki Wojennej
ks. Miegoń związał z nią całe swoje
życie. Jego działalność duszpasterska
przyczyniła się do integracji całego
batalionu. Taktowne traktowanie osobistych przeżyć marynarzy oraz zrozumienie dla ludzkich słabości uczyniły
go wkrótce powiernikiem i duchowym
przywódcą środowiska marynarskiego. W niedzielnych kazaniach, a także w różnych pogadankach, kapelan
uwzględniając niski poziom znajomości polskich tradycji przez większość
marynarzy wychowanych w szkołach
zaborczych, odwoływał się często do
przeszłości Rzeczypospolitej i wielkich sukcesów oręża polskiego. W prostych słowach łącząc elementy wiary
i patriotyzmu podkreślał, że odrodzenie Polski i jej powrót nad Bałtyk
dokonały się dzięki sprawiedliwości
Bożej. Od samego początku pobytu w batalionie, kapelan obok pracy
duszpasterskiej aktywnie włączył się
w prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej. Organizował też kursy
dokształcające dla marynarzy, które
obejmowały język polski, matematykę,
historię, geografię, a także pogadanki
z zakresu wiedzy ogólnej.
W roku 1920 uczestniczył w walkach I-go Batalionu Morskiego podczas
wojny polsko-rosyjsko-bolszewickiej.
Marszałek J. Piłsudski osobiście odznaczył go Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari za czyn bohaterski
w bitwie pod Ostrołęką (poderwał żołnierzy zaległych pod morderczym ogniem nieprzyjaciela i poprowadził do
zwycięskiego ataku jak ks. I. Skorup-

ka). Krzyż Walecznych otrzymał za
rozpoznanie sił rosyjskich przed bitwądo wykonania tego zadania zgłosił się
na ochotnika. Przebrał się w cuchnący
wódką i machorką mundur rosyjskiego
żołnierza i udając pijanego przeniknął
na wrogie pozycje. Dokonał pełnego rozeznania (rozmieszczenia) sił nieprzyjaciela, które walnie przyczyniło się do
późniejszych pomyślnych i zwycięskich
działań taktycznych Wojsk Polskich.
W latach 1929-1933 studiował prawo
kanoniczne na KUL-u. Został awansowany do stopnia komandora podporucznika. W 1939 roku po zakończeniu krwawych walk w obronie Gdyni
dobrowolnie poszedł ze swoimi marynarzami do niewoli (mimo zwolnienia
przez Niemców). Przebywał w obozach jenieckich w Flensburgu, Szlezwik- Holsztynie, Rotenburgu, gdzie
niósł posługę kapłańską (odprawiał
msze święte, podczas których śpiewano hymn „Boże coś Polskę”). Za te
patriotyczne manifestacje odebrano
ks. kapelanowi status jeńca wojennego i umieszczono w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie, a następnie
w Dachau. Nadal niósł pomoc kapłańską
współwięźniom, nigdy nie narzekał.
Wycieńczony głodem, ciężką pracą
i chorobą ks. W. Miegoń zmarł
15.10.1942 r. Jego ciało zostało spalone
w krematorium w Dachau.
W dniu 13.06.1999 r. Ojciec Św. Jan
Paweł II wśród wielu innych polskich
męczenników II wojny światowej beatyfikował i wyniósł na ołtarze bł. ks. kmdr
ppor. Władysława Miegonia, pierwszego
kapelana Polskiej Marynarki Wojennej.
Błogosławiony ks. kmdr ppor. dypl.
Władysław Miegoń był postacią niezwykłą, skromną, pokorną, a jednocześnie
człowiekiem odważnym, współczującym
i dobrym organizatorem. Dzięki postawie
życiowej pociągał za sobą oficerów marynarki, marynarzy i zwykłych ludzi, wśród
których krzewił naukę, rozwijał działalność religijną, kulturalną i charytatywną.

Pamięć o Nim nie może
zapomniana!
Taki jest nasz obowiązek.

zostać

Jan Chryzostom Czachowski
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Dzień Otwarty w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich
w Kozienicach
Tradycyjnie w pierwszy dzień wiosny,
tj. 21 marca, odbywa się w naszej szkole
„Dzień Otwarty dla Gimnazjalistów”.
Podczas Dnia Otwartego przygotowaliśmy wiele atrakcji, aby uprzyjemnić
pobyt gimnazjalistów, którzy mogli zwiedzać naszą szkołę w tym dniu w godz.
9.00 – 12.00.
Uczniowie i nauczyciele przygotowali m.
in.: prezentację pracowni gastronomicznej
wraz z pokazami kulinarnymi połączonymi
z poczęstunkiem, prezentację pracowni elektrycznej wraz z pokazem budowania układów elektrycznych i dokonywania pomiarów, prezentację pracowni technicznej wraz
z pokazem obróbki skrawaniem i pomiarów
warsztatowych, na Orliku odbył się pokaz
treningu piłkarskiego, w salach lekcyjnych
i na holach odbyły się prezentacje kulturowo-językowe i prezentacje Leonardo da
Vinci i Projektu Polsko – Włoskiej Wymiany
Młodzieży, w dalszej części odbył się pokaz
oprogramowania CAD-CAM, pokazy eksperymentów fizycznych wykorzystujących
komputerowe interfejsy i sensory laboratoryjne, pokaz Geogebry. Ciekawie przygotowane były również prezentacje zawodów
ekonomisty, sprzedawcy, ślusarza, mechani-

ka, elektryka, prezentacja
wykorzystania
tablicy
interaktywnej na lekcji
biologii.
Na sali gimnastycznej obył się pokaz ćwiczeń tanecznych na
stepach oraz ćwiczeń
równoważnych na przyrządach. Ciekawie zostały zaprezentowane
pokazy pierwszej pomocy i PCK oraz prezentacja opieki nad niemowlęciem. W sali fizycznej odbyły się
tradycyjne pokazy fizyczne. Do wglądu
zostały wystawione kroniki, odznaczenia
i dyplomy SKKT.
Dyrekcja szkoły przedstawiła ofertę kształcenia dla gimnazjalistów na rok
szkolny 2014/2015.
Podczas prezentacji zwróciłam uwagę
na wysokie wyniki na maturze i na egzaminie zawodowym osiągane przez naszych uczniów oraz na znaczące miejsce
szkoły w rankingu szkół i Edukacyjnej
Wartości Dodanej.
Podkreśliłam również, że wszystkie

atrakcje, które przygotowaliśmy, mają drugorzędne znaczenie, bo najważniejsze jest,
żeby nasi uczniowie zdali dobrze egzamin
maturalny i zawodowy. A w tym – nie chwaląc się – jesteśmy dobrzy. Wysokie wyniki
na maturze zwiększą szansę dostania się
na dobre uczelnie, a dobrze zdany egzamin
zawodowy pozwoli otrzymać dobrą i przynoszącą satysfakcję pracę lub studiować na
dobrej technicznej uczelni.
Mam nadzieję, że ciekawie przedstawiliśmy ofertę naszej szkoły, a przygotowane prezentacje i pokazy uatrakcyjniły
pobyt gimnazjalistów w naszej szkole.
Anna Gollasch

Gimnazjaliści z Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie
w konkursie „Żyj smacznie i zdrowo”
Uczniowie Publicznego Gimnazjum
w Gniewoszowie biorą udział w kolejnej
edycji konkursu w ramach programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”. Ten ogólnopolski program organizowany jest przez
markę Winiary. Skierowany jest do uczniów
i nauczycieli gimnazjów w całej Polsce.
Jego misją jest przekazanie młodzieży zasad
prawidłowego i smacznego odżywiania, zachęcenie ich do pierwszych prób gotowania
oraz do wspólnego, rodzinnego spożywania
posiłków. W ramach akcji podejmowane
są również ważne społecznie tematy marnowania żywności, niedożywienia, a także
zmniejszania ilości odpadów, zużycia energii i wody. Przystępując do konkursu klasy
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otrzymują zestawy dydaktyczne – plakaty,
plansze, przepisy kulinarne i scenariusze zajęć edukacyjnych do pracy z uczniami.
Zgłoszone klasy wykonały na konkurs plakaty na temat zdrowego odżywiania, a klasa
I b zorganizowała akcję społeczną. Główne
cele akcji to popularyzacja wiedzy o zdrowym
stylu życia, profilaktyce chorób wywoływanych niewłaściwym odżywianiem, uwrażliwianie na problem marnowania żywności
i propagowanie postaw proekologicznych.
Jednym z przedsięwzięć w ramach akcji były
konkursy skierowane do uczniów szkół gminy
Gniewoszów: plastyczny „Jak dbać o czystość
i piękno środowiska naturalnego”, literacki na
wiersz lub pracę plastyczną „Dlaczego warto
nie marnować żywności”
oraz Konkurs Ekologiczny sprawdzający wiedzę
ekologiczną i wiadomości o walorach środowiska naturalnego gminy.
W konkursach nagrodzono autorów 14 prac – uczniów gimnazjum oraz
Zespołu Placówek Oświatowych w Gniewoszowie
i Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim

Kole. Na uroczystość rozdania nagród uczniowie z pomocą rodziców i wychowawcy
przygotowali dla gości i uczniów gimnazjum
smaczny i zdrowy poczęstunek. Na stole znalazły się różne rodzaje chleba, pasty do pieczywa, sałatki z warzyw, wegetariański smalec,
desery owocowe, marchewkowe muffinki,
ciasteczka z ziarnami, soki.
W ubiegłym roku szkolnym klasa III b
Publicznego Gimnazjum zdobyła jedno z 30
wyróżnień wśród 1800 prac konkursowych
z całej Polski. W województwie mazowieckim przyznano 6 nagród. Uczniowie klasy
III b otrzymali zestawy kulinarne, a dietetyk programu „Żyj smacznie i zdrowo”
przeprowadził lekcję o zdrowym żywieniu,
w ramach której uczniowie całej szkoły
wzięli udział w nietypowym quizie żywieniowym opartym na zasadach turnieju Milionerzy. Przy pomocy pilotów do testów
Interwrite odpowiadali w grupach na pytania
dotyczące zdrowego odżywiania. Zwycięskie grupy otrzymały nagrody. Największą
atrakcją było spotkanie z gwiazdą programu
You Can Dance Adamem Kościelniakiem,
który wystąpił z pokazem i przeprowadził
warsztaty taneczne dla uczniów. Był to wyjątkowy dzień dla naszej szkoły.

Maryla Markiewicz
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ZAPRASZAMY
do
Ośrodka Dydaktyczno – Muzealnego
Kozienickiego Parku Krajobrazowego
w Augustowie
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych serdecznie zaprasza grupy dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz osoby indywidualne do skorzystania z bezpłatnej oferty edukacyjnej
w Ośrodku Dydaktyczno – Muzealnym Kozienickiego PK w Augustowie.
Oferta:
1. Lekcja muzealna, ilustrowana ekspozycjami tematycznymi z zakresu: leśnictwa, historii osadnictwa, etnografii, kultury oraz
fauny Puszczy Kozienickiej (eksponaty dermoplastyczne przedstawiające gatunki ptaków i ssaków);
2. Projekcja filmu prezentującego walory przyrodnicze, historyczne i krajobrazowe Kozienickiego Parku Krajobrazowego.
3 Pracownia przyrodnicza wyposażona m.in.: w zestawy badawcze do oznaczania parametrów fizyko-chemicznych wody i gleby,
mikroskopy przy pomocy, których można oglądać samodzielnie wykonany preparat mikroskopowy, bądź poznawać mikroświat
w kropli wody;
4. Ekspozycja terenowa:
• wodne zbiorniki prezentujące: żółwie błotne i czerwonolice, ryby różanki;
• stary konny sprzęt leśny, wagoniki dawnej, nieistniejącej już kolejki leśnej;
• tablice dydaktyczne prezentujące zagadnienia z zakresu ekologii ekosystemów leśnych.
5. Warsztaty, gry i zabawy przyrodnicze m.in. wykonywanie świeczek z węzy pszczelej, masek zwierząt, rozpoznawanie gatunków
drzew, tropów zwierząt, rozwiązywanie kart pracy, krzyżówek, rebusów, zagadek, układanie puzzli z wizerunkami zwierząt.
Położenie Ośrodka umożliwia połączenie stacjonarnych zajęć dydaktycznych z wyprawą w teren, która odbywa się na specjalnie w tym celu wyznaczonych ścieżkach dydaktycznych.
Metody i formy pracy dostosowane są do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczestników
Lokalizacja: wieś Augustów przy trasie Radom – Kozienice. (trasa: Radom-Augustów ok. 30 km, Pionki-Augustów ok. 10 km,
Kozienice-Augustów ok. 10 km)

Szczegółowe informacje na temat zajęć edukacyjnych
w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Augustowie
można uzyskać w siedzibie Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego
ul. Radomska 7, 26 – 670 Pionki
lub pod numerem telefonu 48 612 34 41
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Opactwie
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opactwie przedstawia ofertę naboru uczniów na rok szkolny 2014/2015 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 będą
funkcjonowały klasy:
– 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). Rodzice uczniów mieszkających w internacie
pokrywają tylko koszty wyżywienia.
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,
– odpis arkusza ocen jeżeli uczeń zmienia szkołę w trakcie
etapu edukacyjnego.
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.
Ogólne informacje o Specjalnym Ośrodku Szkolno
– Wychowawczym w Opactwie
Na trasie Kozienice – Dęblin, około 20 km od miasta powiatowego Kozienice znajduje się Specjalny Ośrodek Szkolno
– Wychowawczy w Opactwie. Placówka istnieje już od 1982
roku i przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży upośledzonej
umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub
głębokim oraz ze sprzężeniami (autyzm, mózgowe porażenie
dziecięce i inne).

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
e-mail: sosw_opactwo@poczta.onet.pl

W strukturze Ośrodka funkcjonuje publiczna szkoła podstawowa, publiczne gimnazjum, ponadgimnazjalna szkoła
przysposabiająca do pracy dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz zespół rewalidacyjno – wychowawczy dla dzieci upośledzonych umysłowo
w stopniu głębokim. Dzieci mają możliwość całodobowego
zakwaterowania i wyżywienia w placówce. Uczniowie dojeżdżający mają możliwość dowozu do szkoły.
Edukacja uczniów upośledzonych umysłowo opiera się na
indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych,
opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących
z uczniami. Nauczanie przebiega z zastosowaniem zasad
stopniowania trudności oraz indywidualizacji potrzeb i możliwości każdego dziecka. Przy realizacji zadań zawartych
w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych
wykorzystuje się różne metody, techniki i formy pracy, takie
jak: Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Kinezjologię
Edukacyjną Paula Dennisona, Metodę Ruchu Rozwijającego
Weroniki Sherborne, metodę Marii Montessori, metodę Knillów, integracji sensorycznej, alternatywne metody porozumiewania się (AAC) .
Mając na uwadze wszechstronny rozwój wychowanków
w naszym ośrodku jest wiele zajęć pozalekcyjnych oraz kół
zainteresowań takich, jak:
• bajkoterapia,
• zajęcia filmowe,
• aerobik,
• zajęcia teatralne,
• formacja taneczna „WIR”,
• Kółko fotograficzne,
• Koło wędkarskie „Okonek”
• Zajęcia na basenie,
• Klub Olimpiad Specjalnych „Szarotka” – zajęcia
sportowe.
Dodatkowe informacje dotyczące naszej placówki
można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kozienicach
– Wydział Zdrowia, Edukacji i Sportu lub w sekretariacie
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opactwie.
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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

Nasza szkoła jest zespołem publicznych szkół ponadgimnazjalnych o prawie
czterdziestoletniej tradycji. Uczniowie
szkoły uzyskują bardzo dobre wyniki na
egzaminie maturalnym i egzaminach zawodowych, dzięki temu zdecydowanie
wzrastają ich szanse na zdobycie indeksów wyższych uczelni.
Szkoła współpracuje z lokalnym środowiskiem. Cieszy się bardzo dobrą opinią.
i zdobywa wyróżnienia. W roku 2014 po
raz kolejny została nagrodzona w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektywy”, zdobywając
tytuł „Brązowej Szkoły”.
Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, laboratoriami, w tym pięcioma
pracowniami komputerowymi, w których
uczniowie mają dostęp do szybkiego Internetu. Posiadamy bardzo dobrze wyposażoną
bibliotekę i czytelnię z centrum multimedialnym, siłownię, boisko Orlik 2012, a także
syntetyczną bieżnię lekkoatletyczną. Ucz-
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niowie mają możliwość korzystania z opieki
medycznej, psychologiczno-pedagogicznej
i logopedycznej. Ponadto uczniowie spoza
miasta mogą zamieszkać w internacie. Szkoła jest chroniona i stale monitorowana, dzięki
temu wszyscy czują się w niej bezpiecznie.
Kadra nauczycielska wdraża nowoczesne metody nauczania. W szkole prężnie
działają organizacje uczniowskie oraz koła
zainteresowań. Zajęcia językowe, komputerowe i laboratoria prowadzone są w małych
grupach. Nasi uczniowie mają możliwość
uzyskania międzynarodowych certyfikatów
potwierdzających kwalifikacje tzw. „Europassów” oraz innych certyfikatów.
Szkoła przygotowała bardzo bogatą
ofertę dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
Nasza szkoła to miejsce przyjazne uczniom. Młodzież zdobywa tu rzetelną wiedzę, jak również ma możliwość rozwoju
intelektualnego i kulturalnego w życzliwej atmosferze.

Oferta edukacyjna
na rok szkolny 2014/2015

Nasi uczniowie mają możliwość czynnego uczestniczenia w realizacji międzynarodowych programów edukacyjnych
Polsko-Włoskiej Wymiany Młodzieży,
Comenius i Leonardo da Vinci. W ramach
tych programów młodzież ma możliwość
wyjazdów zagranicznych na międzynarodowe warsztaty lub praktyki zawodowe.
Mamy nadzieję, że nasza współpraca ze
szkołami i instytucjami szkoleniowymi
z Niemiec, Portugalii, Wielkiej Brytanii,
Włoch, Francji, Malty uzyska akceptację
i wsparcie finansowe w zbliżającym się
nowym roku szkolnym. W poprzednich
latach współpracowaliśmy również ze
szkołą rumuńską, czeską i austriacką.
Liceum Ogólnokształcące:
• 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
Technikum czteroletnie
• Technik mechanik – rozszerzenie matematyki i fizyki
• Technik elektryk – rozszerzenie matematyki i fizyki
• Technik ekonomista – rozszerzenie matematyki i geografii
• Technik żywienia i usług gastronomicznych – rozszerzenie biologii i chemii
Zasadnicza Szkoła Zawodowa trzyletnia:
• Ślusarz
• Elektryk
• Wielozawodowa
• Sprzedawca
• Mechanik monter maszyn i urządzeń

www.kozienicepowiat.pl
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I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Warszawska 25, 26-900 Kozienice
tel.: (48) 614-26-08, (48) 614-23-45
fax: (48) 614-26-08
e-mail: lo@kozienicepowiat.pl
www.lo-kozienice.edu.pl

Kwestionariusz zgłoszeniowy jest
dostępny na stronie internetowej
www. lo-kozienice.edu.pl
Szczegółowe informacje można
uzyskać w sekretariacie szkoły
w godz. 7.30 – 15.00
tel. 48 614-26-08

Oferta I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego
dla absolwentów szkół gimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015
klasa

IB
medycznoprzyrodnicza

przedmioty
uzupełniające

matematyka,
fizyka,
informatyka/
j. angielski/
geografia

historia i
społeczeństwo;
rysunek
techniczny

biologia,
chemia,
matematyka/
geografia

IC
językowomedialna

j. polski,
historia,
j. angielski/
WOS

ID
społecznoprawna

geografia,
WOS,
historia/
j. angielski

historia i
społeczeństwo;

przyroda;
edukacja
medialna

historia i
społeczeństwo

Minimalna łączna liczba punktów,
jaką powinien uzyskać kandydat
do I LO wynosi 100.
www.kozienicepowiat.pl

przedmioty
punktowane
przy rekrutacji

j. polski, matematyka oraz dwa spośród przedmiotów:
j. obcy, fizyka, geografia, biologia, chemia, historia, wiedza o
społeczeństwie w sposób najkorzystniejszy dla kandydata

IA
politechniczna

przedmioty
rozszerzone

oferta pozwala na indywidualny
rozwój zainteresowań ucznia i wybór
odpowiedniego kierunku studiów
Dla osób zainteresowanych studiami na
politechnice, uczelniach ekonomicznych,
AWF, na kierunkach: ekonomia, turystyka,
biznes, bankowość i inne.

Propozycja dla przyszłych lekarzy,
weterynarzy, farmaceutów, stomatologów,
rehabilitantów, psychologów. Przedmioty
wiodące w zakresie rozszerzonym,
pozwalają na studia na kierunkach
przyrodniczych, geologii czy AWF.
Przeznaczona dla uczniów
zainteresowanych naukami
humanistycznymi, językami (II język to j.
francuski), otwiera możliwość studiowania
na kierunkach filologicznych oraz np.
dziennikarstwo, politologia, filozofia,
socjologia, teatrologia, filmoznawstwo,
lingwistyka, pedagogika itp.
Uczniowie będą mogli w przyszłości
studiować: na SGH, a także: prawo,
administrację, europeistykę, filozofię,
psychologię, socjologię, historię,
kulturoznawstwo i inne.

DLACZEGO I LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE?
• najwyższa ocena w ewaluacji kuratorium – 4xA
• nowoczesne, interaktywne liceum

• wysoka zdawalność matury
• bogata oferta zajęć dodatkowych
• życzliwa i twórcza atmosfera
• nowoczesny system monitoringu – bezpieczeństwo
DZIAŁALNOŚĆ
INTELEKTUALNA
• koła przedmiotowe i zainteresowań
• olimpiady i konkursy przedmiotowe;
SUDOKU
• wycieczki edukacyjne – Polska, Włochy, Chorwacja, Bruksela
• dni językowe, EUROPAMOBIL
• wykłady, warsztaty dziennikarskie,
prawnicze, fizyczne, prowadzone
przez pracowników wyższych uczelni
• zajęcia wyrównawcze z matematyki
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
• koło teatralne „LOtea”
• koło filmowe „Młode Oskary”
• gazetka szkolna „gLOn”
• radio internetowe „LOfm”
• współpraca z lokalnymi mediami
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
• festyn ekologiczny
• festiwal młodych talentów „SanLOremo”
• współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej
• prężnie działający wolontariat
• aktywny samorząd uczniowski
DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA
• lekcje wychowania fizycznego na basenie i lodowisku
• fitness i zajęcia taneczne
• klub cheerleaderek
NASZE ATUTY
• współpraca naukowa z Politechniką
Warszawską
• zajęcia z pracownikami naukowymi
UMCS
• współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej
• realizacja projektów językowych PEACE – prowadzą studenci z zagranicy
• profesjonalna pracownia fizyczna
• rozbudowane pracownie komputerowe
• tablice interaktywne
• w każdej sali lekcyjnej stanowisko
komputerowe, projektor, ekran
• laboratorium językowe
• zaplecze sportowe – sala gimnastyczna, siłownia, boisko wielofunkcyjne
• rzecznik praw ucznia, pedagog, psycholog, pielęgniarka
• szkolna grupa ratownictwa medycznego
• punkt kserograficzny, zaplecze gastronomiczne
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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.com

Oferta edukacyjna na
rok szkolny 2014/2015
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
• Stolarz (3 lata)
• Cieśla (3 lata)
• Dekarz (3 lata)
• Tapicer (3 lata)
• Kamieniarz (3 lata)

Technikum
• Technik technologii drewna (4 lata)
• Technik Leśnik (4 lata)
Liceum Ogólnokształcące
• Penitencjarne (3 lata)
• Bezpieczeństwo publiczne (3 lata)
SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
(wieczorowe lub zaoczne)
• Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
(1,5 roku dla absolwentów szkół średnich)
• Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
(3 lata dla absolwentów wszystkich
szkół)
KURSY KWALIFIKACYJNE
BEZPŁATNE
(wieczorowe lub zaoczne)
• Stolarz (2 lub 3 semestry)
• Cieśla (2 lub 3 semestry)
• Dekarz (2 lub 3 semestry)
• Operator Maszyn Leśnych (2 lub 3 semestry)
• Technik Leśnik (2 lub 3 semestry)
• Technik Architektury Krajobrazu (2 lub
3 semestry)
• Technik Logistyk
Kursy kwalifikacyjne zawodowe
są BEZPŁATNE przy grupie min.
20 osób i przeznaczone są dla osób
dorosłych, które ukończyły 18 lat
(bez względu na poziom wykształcenia) i ich stan zdrowia pozwala na
naukę w wybranym zawodzie. Kursy
kwalifikacyjne zawodowe realizowa-
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ne są w pracowniach szkolnych, u pracodawców i warsztatach szkolnych.
Od 2012 r. jedyną możliwością uzyskania prymy osoby dorosłe tytułu
technika technologii drewna lub technika leśnika w formie zaocznej jest
ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacjach przewidzianych dla tych zawodów i posiadanie ukończonej szkoły średniej (matura
nie jest wzmagana).

INFORMACJE O SZKOLE
Szkoła dysponuje dobrą bazą dydaktyczną umożliwiającą pełną realizację
zajęć przewidzianych programem nauczania. Zajęcia teoretyczne zawodowe
realizowane są w pracowniach przedmiotowych natomiast zajęcia praktyczne
we własnych warsztatach szkolnych oraz w bardzo dobrze zorganizowanych
zakładach rzemieślniczych o kierunkach wymienionych w ofercie kształcenia
na terenie woj. mazowieckiego.
Zajęcia teoretyczne technikum leśnego realizowane są w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych a przedmioty praktyczne odbywają się
w Lasach Państwowych na terenie Nadleśnictwa Zwoleń.

KADRA DYDAKTYCZNA
Zajęcia zawodowe teoretyczne i praktyczne w zawodach: stolarz, cieśla, technik technologii drewna-prowadzą absolwenci Wydziału Technologii Drewna
SGGW w Warszawie. Zajęcia praktyczne dodatkowo – mistrzowie w zawodzie.
Wszystkie zajęcia zawodowe zarówno teoretyczne jak też praktyczne prowadzą
osoby z dużym doświadczeniem i posiadające wykształcenie wyższe lub dyplom
mistrzowski w prowadzonych zawodach.

SZKOŁA POSIADA
• Internat ze stołówką
• gabinet pielęgniarski z możliwością konsultacji z lekarzem
• bardzo dobry dojazd od strony Radomia i Dęblina – PKP, od Kozienic i Zwolenia
– PKS

SZKOŁA ZAPEWNIA
• przyjazną i partnerską współpracę na zajęciach
• dobrze wyposażoną siłownię
• uzdrowiskowy mikroklimat miejscowości Garbatka-Letnisko

NASZ ADRES
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, ul. Hanki Lewandowicz 4 26-930 Garbatka-Letnisko, tel./fax 48 621-00-47,
e-mail: zsdwgarbatce@poczta.onet.pl www.drzewna.com
www.kozienicepowiat.pl

Informacje

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.

Rozpoczynamy nabór na rok szkolny 2014/2015
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

XL SESJA RADY POWIATU KOZIENICKIEGO
26 marca odbyła się XL Sesja Rady
Powiatu Kozienickiego. Radni wysłuchali sprawozdania z działalności w 2013
roku Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie oraz informacji o działalności
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
i Placówki Socjalizacyjnej „PANDA”
w Kozienicach.
Podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
– określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnowww.kozienicepowiat.pl

sprawnych w Powiecie Kozienickim
na 2014 rok,
– przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
za 2013 r..
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewoszów na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami
w m. Borek, Regów Stary, Oleksów gm. Gniewoszów. Zlewnia

stacji SP2. Etap III”,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej
w Ignacówce Grabnowolskiej”,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie
Głowaczów na realizację zadania „Zakup sprzętu do utrzymania gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej”,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028,
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.
danuta delekta
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ROZWÓJ FIZYCZNY DZIECKA
A GOTOWOŚĆ PÓJŚCIA
DO SZKOŁY

Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego tempa rozwoju, którego prawidłowy przebieg ma decydujące znaczenie
dla późniejszych lat życia.
W tym okresie wychowanie powinno
polegać na stymulowaniu i kształtowaniu
rozwoju dziecka, a także na działaniach
profilaktycznych i kompensacyjnych, ponieważ przed dziećmi stoi bardzo ważne
zadanie przygotowania do rozpoczęcia
nauki w szkole.
W podstawie programowej wychowania przedszkolnego określono oczekiwane i pożądane umiejętności dzieci,
które kończą przedszkole i mają rozpocząć naukę w pierwszej klasie szkoły
podstawowej. Tych umiejętności dzieci
uczą się nie tylko w przedszkolu, ale też
poza nim, np. w domu, na spacerach,
wycieczkach, zabawach.
Ważne w życiu szkolnym dziecka są
między innymi odpowiedni stan zdrowia
i rozwój fizyczny, gdyż wpływają one na
funkcjonowanie intelektualne dziecka,
dlatego nie można ich bagatelizować.
Dziecko powinno mieć zdiagnozowane i skorygowane ewentualne wady
wzroku, słuchu, postawy i mowy.
W przypadku przewlekłych chorób lekarz powinien uprzedzić o ewentualnych trudnościach i wpływie stosowanych leków na poziom uwagi, pamięci,
myślenia, ruchliwości itp. (astma,
alergia, cukrzyca i inne). Chodzi o to,
by stan zdrowia dziecka jak najmniej
szkodził nauce, a obciążenie nauką nie
wpływało negatywnie na stan zdrowia.
Aktywność ruchowa nie tylko stymuluje funkcjonowanie mózgu, ale dostarcza
także doświadczeń związanych z orientacją w przestrzeni, np.: pod, nad, obok,
za, z prawej, z lewej, pomiędzy, wyżej,
dalej itp. Doświadczenia tego typu ułatwiają orientacje w liniaturze, pozwalają
zapamiętać i różnicować znaki i symbole
graficzne liter, cyfr itp. oraz ich położenie
względem siebie.
Dzieci lubią czynności ruchowe,
a będąc w ruchu ćwiczą mięśnie, mają
poprawną postawę. Lepsze jest dotlenienie mózgu, lepiej pracuje układ krążenia. Ruch dodatkowo powoduje wydzielanie w korze mózgowej endorfin,
które poprawiają nastrój, zmniejszają
ból, korzystnie wpływają na orientację, uwagę i pamięć. Odpowiednia
sprawność ruchowa dzieci dodatkowo
pozwala im na prawidłowe i dłuższe
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siedzenie w ławce, zmniejsza zmęczenie przy odrabianiu lekcji oraz sprzyja
poznaniu własnych możliwości i pokonywaniu trudności. Od oceny zręczności i siły fizycznej zależy też w dużym
stopniu pozycja dziecka wśród rówieśników, a to wpływa znowu na rozwój
jego osobowości, na kształtowanie
poczucia własnej wartości, a także na
rozwój umiejętności społecznych.
Należy dbać również o rozwój małej motoryki (rozwój sprawności rąk,
czyli sprawności manualnej), który jest
ważny z powodu uczenia się pisania.
Dzieci ucząc się pisać muszą radzić sobie z właściwym trzymaniem w dłoni
ołówka, wykonywaniem precyzyjnych
ruchów, z zachowaniem odpowiedniego kierunku pisania. Dzieci, które cechują się mniejszą szybkością ruchów,
gorszą precyzją, słabszą koordynacją
wzrokowo-ruchową (czyli współpracą
oka i ręki), mają trudności z wykonywaniem wielu złożonych czynności.
Umiejętności samoobsługowe także
ćwiczą sprawności i koordynację rąk.
Sześciolatek m.in. radzi sobie z czynnościami higieniczno – toaletowymi,
ubiera i rozbiera się, w tym zapina
i rozpina guziki, zakłada i sznuruje
buty. Do rozwijania sprawności fizycznej świetnie nadają się czynności
wykonywane w domu, np. wycieranie
naczyń, zamiatanie, ścieranie kurzy,
nakrywanie do stołu. Oprócz waloru
wychowawczego, mają zalety związane z rozwojem ruchowym. Wspólne
gotowanie (mieszanie, zagniatanie, formowanie i dzielenie ciasta na mniejsze
części itp.) to także świetne ćwiczenie
ruchowe.
Oprócz wymienionych czynności samoobsługowych w ćwiczeniu
i usprawnianiu rąk ważne są także tzw.
ruchy narzędziowe. To wszystkie te
ruchy, dzięki którym przy pomocy narzędzi i materiałów (nożyczki, papier,
plastelina śrubokręt itp.) można dokonać zmian, tworzyć, złożyć, wyciąć
itp. Im bardziej zróżnicowany materiał
dziecku zaproponujemy, tym częściej
i chętniej będzie po niego sięgało. Już
od najmłodszych lat warto uczyć dzieci korzystania z wszelkich dostępnych
narzędzi. Zamiast bronić im dostępu
do noża czy nożyczek, lepiej nauczyć
je bezpiecznie się nimi posługiwać.
Dzięki ruchom narzędziowym dzieci

wszechstronnie ćwiczą różne mięśnie
dłoni, palców i różne sposoby chwytania. Ćwicząc ruchy rąk w nadgarstku
przygotowują się nie tylko do pisania,
ale i do wykonywania wielu skomplikowanych czynności.
Rysowanie rysunków, szlaczków
i pisanie to tzw. czynności grafomotoryczne. W ich wykonanie zaangażowane jest spostrzeganie wzrokowe,
koordynacja wzrokowo – ruchowa
(wykonywanie odpowiednich ruchów
ręki pod kontrolą wzroku). Aby ćwiczenia były atrakcyjne warto zachęcać
do rysowania i pisania po śladzie, wg
wzoru, obrysowywania szablonów,
ozdabiania konturów, zamalowywania
oznaczonych umownie pól, dorysowywania elementów itp. Warto również
proponować różne narzędzia graficzne
(ołówek, kredki, flamastry itp.)
Bardzo ważna jest również lateralizacja. Lateralizacją czynności ruchowych nazywamy przewagę jednej
strony ciała nad drugą. Zjawisko to
związane jest z przewagą jednej z półkul mózgowych i skutkuje przewagą
oka, kończyny górnej i dolnej. Należy
wspierać aktywność ręki dominującej
i usprawniać ją motorycznie.
Rodzice powinni pamiętać iż sukcesy dziecka w szkole zależą w dużym
stopniu od nich. Rzeczywiste przygotowanie do szkoły składa się z dwóch
etapów: długofalowego – obejmującego cały wiek przedszkolny i bezpośredniego- w ostatnim roku przed
rozpoczęciem nauki w szkole. Nie
wszystkie dzieci rozwijają się jednakowo. Wczesne rozpoznanie nieprawidłowości, określenie ich przyczyn, zaoferowanie dziecku pomocy ze strony
rodziców, przedszkola czy szkoły jest
jednym z warunków sukcesu, w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki
w klasie pierwszej.
mgr Małgorzata Kowalczyk
pedagog
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kozienicach
Al. Gen. Wł. Sikorskiego 8 a
26-900 Kozienice
tel.: 48 611 04 90
fax: 48 614 89 36

www.kozienicepowiat.pl
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INFORMACJA OGÓLNA O PROJEKCIE

„Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu
i innych środków psychoaktywnych”.
W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zostało zawarte porozumienie w sprawie realizacji projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia,
pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym
– Instytucją Realizującą. Projekt rozpoczął się 1 lipca 2012 roku i będzie realizowany
do 31 grudnia 2016 roku w partnerstwie 4 instytucji:
– Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie (IMW)
– Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi (IMP)
– Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)
– Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN)
„Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi
Unii Europejskiej. Dofinansowanie Projektu w 15% w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony
przez Ministra Zdrowia”.
Głównym celem projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety
w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.
Projekt składa się z 5 komponentów:
1. Szkolenia dla kadry medycznej.
2. Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych.
3. Kampania społeczna
4. Badania ankietowe kobiet w ciąży.
5. Platforma internetowa – System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia
Więcej o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy:
www.programszwajcarski.gov.pl
www.pis.gov.pl

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU
Od ponad 50 lat – 27 marca na całym
świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru, ogłoszony w 1961 roku
z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu Teatralnego dla upamiętnienia zainaugurowanego w 1957 roku w Paryżu
Teatru Narodów – festiwalu, na którym
spotkały się zespoły z obu stron „żelaznej
kurtyny”.
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru Instytut Teatralny
współorganizuje ogólnopolską akcję pod
nazwą „Dotknij Teatru”, podczas której
odbywają się projekcje, spektakle, spotkania z artystami, warsztaty, wykłady.
Międzynarodowy Dzień Teatru jest również dla placówek kulturalnych i oświatowych okazją do zorganizowania imprez
wpisujących się w obchody tego święta
propagujących wśród młodzieży teatr
jako instytucję i miejsce wymiany myśli.
27 kwietnia Grupa Teatralna „Elektra”
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kochanowskiego w Garbatce
– Letnisku zaprezentowała prozę Pauliny Wilkońskiej. Ta powieściopisarka
doby romantyzmu, będąca dawną mieszwww.kozienicepowiat.pl

kanką Garbatki, opisała w wydanych
w 1875 roku „Moich wspomnieniach
o życiu towarzyskim na prowincji w Kongresówce” uwagi, wspomnienia, refleksje
dotyczące Garbatki, Bąkowca, Policznej, Czarnolasu, Sieciechowa, Gródka,
Kozienic, Zwolenia, Góry Kalwarii,
Puław i osób z tymi miejscowościami
związanych.
Widowisko przygotowane przez
Elżbietę Dziedzicką – nauczycielkę języka polskiego, było pierwszym głośnym
czytaniem fragmentów wspomnień autorki, a pomysł, jak sama mówi zaczerpnięty został z Teatru Syrena, w którym
Wojciech Malajkat organizuje rokrocznie wieczór artystyczno – intelektualny
z okazji rocznicy urodzin prof. Leszka
Kołakowskiego.
Grupa 11 uczniów ZSP w Garbatce
– Letnisku odczytując kolejne fragmenty
wspomnień odkrywała nie tylko postać
Wilkońskiej, jej światopogląd, ale równie zwyczaje i tradycje regionu, a przede
wszystkim jej związek z Czarnolasem.
Wydarzenie zorganizowane zostało bowiem w Muzeum Jana Kochanowskiego

w Czarnolesie, gdzie obecni tego dnia
przedstawiciele placówek oświatowych
i kulturalnych głównie z terenu zwoleńskiego, a także młodzież szkolna mogli
podziwiać pamiątki po wielkim polskim
humaniście.
Próbie czytania towarzyszył ze słowem
wiążącym gość specjalny: prof. Janusz
Odrowąż – Pieniążek historyk literatury
i muzeolog, pracownik naukowy Instytutu Badań Literackich PAN, wieloletni
dyrektor Muzeum Literatury im. Adama
Mickiewicza w Warszawie. Pokaz fotografii ze zbiorów profesora dotyczących
pamiętnikarki oraz jej męża i okolic Czarnolasu dopełnił widowisko, zilustrowane
także muzycznie. Występowi młodzieży
czytającej reporterskie zapiski Wilkońskiej towarzyszył bowiem akompaniament Malwiny Skoczylas – uczennicy
VI klasy Szkoły Podstawowej w Garbatce
– Letnisku i II klasy Szkoły Muzycznej
I stopnia w Kozienicach, która zagrała
na skrzypcach m.in. utwory Boccheriniego, Chopina, Szumana, Czajkowskiego
i Beethovena.
Agnieszka Gajda
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Kwatera Legionów Polskich na cmentarzu rzymsko-katolickim
w Kozienicach
Kontynuując cykl artykułów nawiązujących do 100-lecia wybuchu I wojny
światowej, w bieżącym numerze Biuletynu przedstawiamy jedno z dwóch
w powiecie kozienickim, miejsc pochówku
żołnierzy polskich oddziałów zbrojnych
walczących i umierających podczas I wojny światowej za niepodległość Polski.
Kwatera Legionów Polskich położona jest na cmentarzu rzymsko-katolickim
w Kozienicach, który wpisany jest do rejestru
zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr 464/A/91. Charakterystyczną
kwaterę znajdziemy w południowo-wschodniej części cmentarza, nieopodal kwatery
wojennej z II wojny światowej. Składa się
z dwóch uzupełniających się części, sektorów. Pierwsza nieogrodzona część, ulokowana jest przed bramą do części głównej.
Składa się z 3 równoległych do siebie, rzędowych mogił, na których znajduje się łącznie
15 metalowych, stylowych krzyży o wymiarach 90x60 cm osadzonych w betonowych
słupkach. W krzyżach zamontowane porcelanowe tabliczki z napisem LEGIONISTA
BEZIMIENNY. Mogiły – otoczone betonowymi obrzeżami, oddzielone są alejkami
– najszersza alejka prowadzi do głównej,
historycznej części kwatery. Drugi sektor
o wymiarach 17,5x6,7 m otoczony jest niewysokim cementowym parkanem z licznymi, prostokątnymi słupkami o wysokości
90 cm. Wejście do kwatery przyozdobione
jest murowaną arkadą z górującym nad nią
betonowym krzyżem, na łuku wejściowym
znajduje się napis „CZEŚĆ BOJOWNIKOM WOLNOŚCI”.
Na podstawie zachowanych materiałów
stwierdzić możemy, że do czasów obecnych
zachował się historyczny układ przestrzenny tej części kwatery. Układ ten tworzy
6 rzędów mogił otoczonych obrzeżami i oddzielonych od siebie wąskimi alejkami. Na
mogiłach znajduje się tu 28 jednakowych
krzyży, takich samych jak opisane powyżej.
Większość z nich zawiera napis LEGIONISTA BEZIMIENNY. Dziś jedynie na
4 krzyżach znajdziemy informacje o pochowanych legionistach, są to: LEGIONISTA
Jerzy Szewielec 1837-1938, LEGIONISTA
Michał Osiecki lat 73 zm. 16. 01.1967, LEGIONISTA Antoni Nowak ur. 13.04.1889
zm. 16.03.1949, LEGIONISTA Roman Sikorski lat 48 zm. 1944 r. W alejce przy parkanie głównej kwatery znajduje się obelisk
o wysokości około 3 metrów, z wyrytą datą
1914/1918 i przymocowaną kamienną płytą
z namalowanym orłem legionowym oraz
napisem ŻÓŁNIERZE LEGIONÓW POLSKICH. Wszystkie betonowe elementy są
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pomalowane białą farbą, całość kwatery jest
bardzo zadbana, pieczołowitą opiekę oprócz
administratora cmentarza roztaczają uczniowie i nauczyciele kozienickich szkół.
Jak widać z powyższego opisu zidentyfikowani żołnierze Legionów Polskich zmarli
stosunkowo długo po zakończeniu I wojny
światowej i spoczęli w honorowej kwaterze Legionistów. Kim więc byli pozostali
pochowani, którzy są dziś określani jako
BEZIMIENNI? Czy pamięć – choćby o ich
nazwiskach – przepadła bezpowrotnie? Na
szczęście nie. Dzięki dogłębnym badaniom
archiwalnym i źródłowym udało się ustalić,
choć część nazwisk pochowanych bohaterów, dzięki których krwi, w 1918 r. odrodziła się niepodległa Polska.
Jak podają niektóre przekazy i publikacje pochowani są tu Legioniści polegli
w bitwie pod Anielinem-Laskami stoczonej w dniach 22-26 października 1914 r. na
przedpolach twierdzy dęblińskiej. Jednak
z zachowanych materiałów, m.in. „Listy strat Legionów Polskich 1914-1918”
dowiedzieć się możemy, że w znacznej
większości leżą tu Legioniści zmarli z ran
w szpitalu rezerwowym Legionów Polskich, który od 1915 r. działał w Kozienicach W tym czasie umieszczono w mieście
Komendę Grupy Legionów Polskich Pułkownika Zielińskiego. Z tych materiałów,
a także dzięki zachowanym w radomskim
archiwum państwowym, przedwojennym
zapiskom Kazimierza Mroza, który zanotował, że przy kwaterze (…) na wprost wejścia wisi w ramkach za szkłem „Lista mogił Legionistów Polskich w Kozienicach”
(tabliczkę widać na przedwojennych zdjęciach kwatery, u podnóża krzyża), możemy
odtworzyć wykaz poległych, a także podać
datę śmierci oraz w niektórych przypadkach
stopień i przydział wojskowy Legionisty.
Dane te prezentuje poniższa lista:

Baranowski Adolf, szer.,
intendentura L. P., † 11.03.1916
Cap Jarosław, † 09.08.1915
Gaja Mikołaj, † 08.08.1915
Hortenhaber Jan, † 02.08.1915
Krasuski Mieczysław, 3 komp. uzup.,
† 1915
Misztalski (Miszczyjski?) Tomasz, szer.,
II dyon 1 p. art., † 26.11.1916
Morawski Marian, kpr., 2 p. uł.,
† 15.07.1916
Myśliński Marian, szer., 9 komp. III/3pp,
† 18.12.1915
Psuj Stefan, szer., 3 komp. uzup.,
† 16.05.1916
Rodl Mirosław, † 11.03.1916
Spysz (Spiż?) Stanisław, szer., 1 batalion
uzup., † 17.03.1916
Sudolf Władysław, artyleria I Br.,
† 28.04.1916
Waligóra Józef (Jerzy?), 8 komp. 4 pp,
† 1915
Zygmunt Piotr, sierż., II baon uzup. 3 pp,
† 29.12.1915
Szalo Józef
Reysbach Franciszek
Demsenko (?) Stefan
Mróz wspomina dodatkowo o pochowanych żołnierzach o nieznanych nazwiskach oraz o tym, że pierwotnie znajdowały się tu mogiły z 23 krzyżami.
Kwatera Legionistów na kozienickim
cmentarzu jest jedną z niewielu, tak dobrze utrzymanych kwater w okolicach
gdzie działały i walczyły Legiony Polskie.
Obok Mauzoleum Legionów Polskich
w Żytkowicach, jest miejscem, przy
którym corocznie, podczas Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada
odbywają się uroczystości patriotyczne,
a mieszkańcy powiatu kozienickiego
składają hołd i cześć walczącym o odrodzenie Polski.
Krzysztof Zając
www.kozienicepowiat.pl
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70. rocznica bitwy pod Molendami
Tegoroczne oficjalne obchody bitwy
pod Molendami przebiegały podobnie
jak w latach poprzednich, niemniej
jednak organizatorzy (władze samorządowe Gminy Garbatka-Letnisko
i środowiska kombatanckie) położyli szczególny akcent na utrwalanie
prawdy historycznej wśród społeczeństwa na bazie istniejących materiałów
źródłowych, dotychczasowych badań
i opracowań oraz wspomnień już tylko
kilku żyjących uczestników.
Tak jak rokrocznie, począwszy od
1985r. uroczystości składały się z trzech
części, a mianowicie Mszy Św. w parafialnym kościele, przemówień i wspomnień przy pomniku w Molendach
– dawniej mogile partyzantów oraz występów młodzieży i spotkaniu pokoleń
w Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisku.
Mszę Św. przy udziale licznych
pocztów organizacji kombatanckich,
stowarzyszeń i szkół z terenu powiatu kozienickiego celebrowali ks. kan.
Augustyn Rymarczyk i ks. infułat
Stanisław Kowalczyk, profesor KUL
w Lublinie, pochodzący z pobliskiego
Opactwa. Ksiądz Profesor w wygłoszonej homilii w nawiązaniu do stoczonej
bitwy mówił o kształtowaniu się tradycji patriotycznych w społeczeństwie,
obronie wartości oraz konieczności ciągłej pracy i wyrzeczeń dla Ojczyzny.
Po Mszy Św. zgromadzeni uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik
– mogiłę w Molendach, w której byli
pochowani polegli partyzanci po zakończonej bitwie stoczonej przez partyzantów połączonych Oddziałów AK
i BCh w Wielki Piątek w dniu 7 kwietnia 1944 r. Fenomen rozegranej bitwy

polegał na dwóch niezwykle mocnych
aspektach, po pierwsze była to w zasadzie bitwa wypowiedziana Niemcom,
kiedy to partyzanci w czasie rozmowy
telefonicznej wyraźnie określili swoje
żądania w stosunku do okupantów ze
szczególnym akcentem na zaprzestanie
represji w stosunku do pacyfikowanych
mieszkańców gminy Brzeźnica. Porównując straty w ludziach po obu stronach
dziś możemy powiedzieć, że bitwa ta,
największa na terenie powiatu kozienickiego i nie tylko, przyniosła zwycięstwo połączonym oddziałom AK I BCh
w sile ok. 120 ludzi. Najważniejszą
sprawą w tych wspólnych działaniach
połączonych oddziałów AK pod dowództwem „Gryfa” (Zbigniewa Otwinowskiego) i BCh „Tomasza” (Józefa
Abramczyka) była olbrzymia determinacja i niewątpliwie dążenie do walki
i zwycięstwa nad znienawidzonym wrogiem. Taka bitwa była możliwa tylko
w tym czasie w tym miejscu, gdyż trzeba powiedzieć, że doborowe jednostki
niemieckie były zaangażowane w walkach na licznych frontach stoczonych
na południu, wschodzie i zachodzie
Europy. Pamiętajmy, że był to czas,
gdy miesiąc później żołnierze gen. Andersa toczyły zwycięską bitwę o Monte
Casino, a losy wojny i klęska Niemiec
w tym czasie były już przesądzone.
Po wielogodzinnym bardzo krwawym
boju, walczący partyzanci pomimo strat
odnieśli militarne, a przede wszystkim
moralne zwycięstwo. Straty po stronie
Polaków wyniosły 18 zabitych i 5 rannych, natomiast Niemcy mieli 24 zabitych i 30 rannych.
Dowódca oddziału BCh Józef Abramczyk ps. „Tomasz” po latach tak

wspominał: „Bitwa pod Molendami
przeszła do historii jako rozprawa partyzancka z okupantem na terenie naszego powiatu. Niemcom nie udało się
w niej zniszczyć oddziałów polskich pomimo olbrzymiej przewagi w ludziach
i w uzbrojeniu. Ponieśli przy tym duże
straty. Bitwa ta zahamowała dalszą pacyfikację okolicznych wsi.”
W podobnym tonie została utrzymana również wypowiedź pracownika
IPN dr Ryszarda Śmietanki-Kruszelnickiego, który w swoim wystąpieniu
przy pomniku mówił nie tylko o bitwie,
ale również zwrócił uwagę na postawę
partyzantów i ich późniejsze działania
po 1945 roku.
Wśród kilku wystąpień nie zabrakło
poezji patriotycznej Andrzeja Zwolskiego z Kępic oraz żyjącego jeszcze
uczestnika bitwy kpt. Eugeniusza Siwca z Radomia. Szersze tło historyczne w kontekście omawianych działań
przybliżył zebranym mjr Edward Małachowski, Prezes Światowego Związku
Żołnierzy AK Okręgu w Radomiu.
W dalszej części spotkania w Molendach na płycie z nazwiskami poległych poszczególne delegacje złożyły
wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.
Wieniec od Starostwa Powiatowego
złożyli Starosta Janusz Stąpór, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki
oraz radny Robert Grygiel. Kolejną
wiązankę złożyła Grupa Rekonstrukcji
Historycznej z Kozienic z Krzysztofem
Zającem na czele.
Po skończonych uroczystościach przy
pomniku Wójt Gminy Robert Kowalczyk
zaprosił zebranych na spotkanie pokoleń
do sali gimnastycznej miejscowego Zespołu Szkół Samorządowych w GarbatceLetnisku, gdzie Szkoła Podstawowa od
1968 r. nosi zaszczytne imię „Partyzantów Ziemi Kozienickiej.”
Dzieci i młodzież z obu szkół przedstawiły bardzo ciekawy montaż słowno-muzyczny poświęcony II wojnie
światowej oraz wydarzeniom w Garbatce-Letnisku i Molendach. Chór szkolny
śpiewał partyzanckie pieśni, a do śpiewu przyłączyli się obecni na uroczystości mieszkańcy Garbatki-Letnisko, nauczyciele i zaproszeni goście.
Ponownie głos zabrał kpt E. Siwiec,
a radny Sejmiku Samorządowego Województwa Mazowieckiego Zbigniew Gołąbek pogratulował organizatorom udanej
uroczystości.
Ryszard Mazur

www.kozienicepowiat.pl
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Doroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej
23 marca w Bibliotece Publicznej
Gminy Kozienice im. ks. F. Siarczyńskiego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników
Ziemi Kozienickiej. Spotkanie rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy zmarłych w ostatnim czasie członków TMZK
– Leokadii Grudzińskiej i Jerzego Tabaki. Po powitaniu wszystkich zgromadzonych Przewodniczący TMZK Lech
Wiśniewski, zgodnie z porządkiem obrad, zarządził wybór przewodniczącego
zebrania, którym został Janusz Stąpór
– Wiceprzewodnczący TMZK. Jednym
ze stałych punktów dorocznych spotkań
sprawozdawczych TMZK jest popularno-naukowa prelekcja historyczna.
W tym roku wyniki swoich badań zaprezentował dr Maciej Kordas, który
opowiadał „O formowaniu się społeczeństwa Kozienic między połową XVI
a połową XVII wieku”.
Następnie Lech Wiśniewski przedstawił sprawozdanie merytoryczne
z prac Zarządu i działalności TMZK
w 2013 r. Wśród najważniejszych
działań wymienił: zakończenie prac
i prezentację książki „Kozienice. Monografia miasta i regionu 1945-1990”,
wybór władz Towarzystwa na kadencję
2013-2016, zoorganizowanie: wspólnie z Kozienickim Domem Kultury
Pleneru Artystycznego Twórców Ziemi
Kozienickiej – Kozienice 2013; wspólnie z Biblioteką Publiczna Gminy Kozienice widowiska folklorystycznego
„Nasze Kozienickie Wesele”; opracowanie i wydanie publikacji: „Reforma Rolna w Powiecie Kozienickim”
(XXVII Zeszyt Ziemia Kozienicka),
„Historia kozienickich sądów”, „Dziedzictwo Kulturowe Gminy Kozienice.
Cz. I Zabytki”, utwory Józefa Furmanika pt. „TIBI DOMINE, Utwory Chóralne. Msze jedno – i dwugłosowe”,
„TIBI DOMINE, Utwory Chóralne.
Msze trzygłosowe”, a także XXVIII
Zeszyt Ziemia Kozienicka o zróżnicowanej tematyce artykułów, których
autorami byli członkowie oraz sympatycy TMZK. Kontynuowano prace nad
trójwymiarową rekonstrukcją zespołu
pałacowo-parkowego w Kozienicach
sprzed 1939 r. Efekty tych prac zaprezentowano podczas Sesji Naukowej
Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego połączonej z uroczystościami nadania Muzeum Regionalnemu w Kozienicach imienia prof. To-
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masza Mikockiego. Warto wspomnieć,
że TMZK było jednym z postulatorów
nadania Muzeum imienia znanego archeologa, kozieniczanina prof. Tomasza Mikockiego. Dzięki zbiórkom
odrestaurowano kolejne zabytkowe
nagrobki na kozienickiej nekropolii. W 2013 r. odnowiono pochodzące
z początku XX w. nagrobki z piaskowca oraz żeliwne rodzin: Borkowskich,
Drażdżyńskich, Pokrzewińskich, Zagoździńskich, Przybyłków. Wszystkie
ulokowane są przy głównej alei cmentarza wyznaczającej oś nekropolii.
Podczas ubiegłorocznej kwesty
w dniach 1-2 listopada zebrano
10 542 zł. Łącznie w latach 2008-2013
zebrano 52 122 zł, zaś na renowacje
wydano 53 400 zł, pokryte z kwesty
i środków własnych Towarzystwa. Od
chwili rozpoczęcia akcji odrestaurowano 15 pomników na kozienickim
cmentarzu.
W 2013 r. w ramach statutowych
działań TMZK współpracowało m.in.
z następującymi instytucjami i organizacjami: Gminą Kozienice, Starostwem Powiatowym w Kozienicach,
Biblioteką Publiczną Gminy Kozienice, Kozienickim Domem Kultury,
Muzeum Regionalnym im. prof. Tomasza Mikockiego w Kozienicach, Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek od
Cierpiących, harcerzami, Klubem Wolontariatu Młodzieżowego „Skrzydła”,
Kozienickim Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznych nauczycielami
historii z kozienickich szkół i innymi.
Wszystkim wyżej wymienionym Przewodniczący TMZK serdecznie podzię-

kował za wsparcie i współpracę, szczególnie podziękował Dyrektor Elżbiecie
Stąpór i pracownikom Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice, gdzie TMZK
ma swoją siedzibę za pomoc i okazywaną na co dzień życzliwość w pracach Towarzystwa.
Po sprawozdaniu merytorycznym,
Mirosław Biedruna odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, po czym
Przewodniczący zebrania zarządził
przyjęcie przedłożonych sprawozdań
przez uczestników Walnego Zebrania podczas jawnego głosowania oraz
udzielenie absolutorium Zarządowi
TMZK. Oba sprawozdania przyjęto
przez aklamacje, podobnie udzielono
absolutorium Zarządowi. W kolejnym
punkcie Lech Wiśniewski zaprezentował książkę swojego autorstwa pt.
„Historia kozienickich sądów” oraz
opowiedział o planach działań stowarzyszenia w 2014 r., wśród których
znajdą się m.in.: organizacja konferencji popularno-naukowej w 100. rocznicę wybuchu I wojny światowej, kontynuowanie dotychczasowej działalności
kulturalnej, historycznej – w tym wydawniczej oraz restauratorsko-renowacyjnej przy obiektach o szczególnych
walorach estetycznych i zabytkowych
w Kozienicach.
Podczas dyskusji jaka wywiązała się na zakończenie zebrania poruszono m.in. tematy wycinki drzew na
kozienickim, zabytkowym cmentarzu,
wnioskowano o wykonanie sztandaru
TMZK.
Krzysztof Zając
www.kozienicepowiat.pl
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Wiadomości z Ursynowa!
W ursynowskiej szkole minął właśnie kolejny miesiąc pracy, który obfitował w liczne wydarzenia. Od marca na
stronie facebookowej szkoły co piątek
publikowane są pytania w konkursie
„W każdej szkole są książkowe mole”.
Akcja ta ma za zadanie propagowanie
czytelnictwa nie tylko wśród uczniów
Zespołu Szkół w Ursynowie, ale również wśród wszystkich odwiedzających
stronę szkoły. W kategorii „mola miesiąca” wygrały: Izabela Olczak oraz
Marta Siębor. Dziewczyny nie odpuściły żadnego pytania.
27 marca uczniowie klasy III PG
prezentowali swoje projekty edukacyjne, które były efektem ponad półrocznej pracy. Trzy grupy uczniowskie
zaprezentowały następujące tematy:
„Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnej

Grecji”, „Najlepsi polscy sportowcy”
oraz „Kuchnia pełna chemii i fizyki”.
Wszystkie projekty okazały się bardzo
interesujące i zyskały aprobatę oglądających. Nasi uczniowie uczestniczą również w dwóch ogólnopolskich
projektach: „Mistrzowie kodowania”
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oraz „Teatralne Maski”. W ramach
„Mistrzów” udało się nam stworzyć
pierwsze gry komputerowe. Dzieciaki prześcigają się w pomysłach na ich
unowocześnienie i podniesienie stopnia trudności. Zabawy przy tym nie
brakuje, a największym sukcesem jest
przecież uśmiech dziecka, które dzięki pomocy nauczyciela samo osiąga
sukces!
Natomiast drugi projekt „Teatralne
maski”, napisany został przez nauczycielki szkoły Małgorzatę Maj i Aleksandrę Kielich w ramach regionalnego
konkursu grantowego programu „Równać szanse” organizowanego przez
Polsko-Amerykańską Fundację Wolność. Zgodnie z harmonogramem zajęć
projektowych w marcu jego uczestnicy udali się na zwiedzanie największych lokalnych przedsiębiorstw, by
uzyskać tam informacje o potrzebach
kadrowych, wymaganiach przy poszukiwaniu kandydatów do pracy oraz od
środka poznać funkcjonowanie tych
zakładów. Dzięki uprzejmości Wójta
Gminy Głowaczów Stanisława Bojarskiego, który użyczył nam autokar,
odwiedziliśmy m.in.: Elektrownię Ko-

zienice, Zakłady Esselte oraz Przedsiębiorstwo PGE Dystrybucja Rejon Kozienice. Wszędzie zostaliśmy bardzo
serdecznie przyjęci, za co dziękujemy.
Dzieci były zachwycone możliwością
bezpośredniego zetknięcia się z pracą
dorosłych. Prawie dwugodzinne zwiedzanie elektrowni przyniosło wiele
emocji i wrażeń. Następnie udaliśmy
się do Zakładów Esselte, gdzie dyrektor Krzysztof Wierzbicki zapoznał nas
ze strategią firmy oraz jej specyfiką, po
krótkiej prezentacji osiągnięć przedsiębiorstwa zostaliśmy oprowadzeni po
halach produkcyjnych, gdzie na własne
oczy mogliśmy zobaczyć jak wygląda
produkcja segregatorów, teczek i pozostałego asortymentu firmy. Nie obyło się też bez słodkiego poczęstunku,
a na zakończenie każdy z uczestników
otrzymał komplet artykułów wyprodukowanych w czasie naszego pobytu
w Esselte. Ostatnim punktem wyjazdu
było zwiedzanie zakładów PGE Dystrybucja Rejon Kozienice, gdzie zastępca dyrektora Bogusław Balcerzak
osobiście opowiedział nam o zakładzie
oraz zaprezentował „serce” całego systemu energetycznego naszego regionu. Specjalnie dla nas przeprowadzono
również symulacje awarii energetycznej na terenie Ursynowa i okolic oraz
opisano procedury naprawy takiej
awarii. Bardzo zmęczeni, ale jednocześni pełni satysfakcji z tak owocnego dnia powróciliśmy do domów.
Podsumowaniem wyjazdu były słowa
uczniów ”Jak wiele zawdzięczamy dorosłym!” Jeszcze raz w imieniu dzieci
oraz opiekunów pragniemy wszystkim
podziękować za serce i trud włożony w organizację i przebieg wyjazdu.
DZIĘKUJEMY!
Małgorzata Maj
nauczyciel w ZS w Ursynowie
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