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IX DzIeń PaPIeskI 
w kozIenIcach

Już czwarty raz młodzież z Gimnazjum 
nr 1 w Kozienicach uczciła swojego 
Patrona w dniu Jego święta. Z chwi-
lą przyjęcia imienia Jana Pawła II  
w 2005 r. szkoła organizuje miejskie ob-
chody Dnia Papieskiego 16 X i rocznicy 
śmierci Karola Wojtyły 2 IV. 

W niedzielę, 11 października, ucz-
niowie Publicznego Gimnazjum nr 1 im. 
Jana Pawła II w Kozienicach włączyli się 
wspólnie z parafią pod wezwaniem Świę-
tego Krzyża do Dzieła Nowego Tysiąclecia 
i zbierali datki do puszek na stypendia dla 
uzdolnionej młodzieży. Wcześniej wzięli 
udział w pielgrzymce do Częstochowy,  
gdzie odbył się kolejny zjazd Rodziny 
Szkół noszących imię Jana Pawła II.

Dzień Papieski jest jednocześnie 
Świętem Szkoły w Gimnazjum nr 1  
w Kozienicach. 16 października ucznio-
wie, nauczyciele, przedstawiciele rodzi-
ców przeszli ze sztandarem do kościoła 
pw. św. Krzyża i uczestniczyli we mszy 
świętej w intencji beatyfikacji Jana Pa-
wła II, którą celebrowali ks. dziekan  
Władysław Sarwa oraz ks. prof. Edward 
Warchoł. Homilię wygłosił ks. Sylwe-
ster Dętkowski, który przypomniał m.in. 
słowa Papieża: Wolność stale trzeba 
zdobywać, nie można jej tylko posiadać. 
Oprawę liturgiczną mszy św.  przygoto-
wały nauczycielki katechezy z PG1: Ali-
cja Kucharska i Maria Kiełbiowska. Chór 
szkolny pod kierunkiem Bożeny Jagieł-
ło śpiewał pieśni religijne. Po mszy św. 

młodzież przedstawiła montaż poetycko-
muzyczny oparty na eseju Jana Pawła II  

Jubileusz XXXV-lecia zespołu 
szkół Nr 1  im. legioNów polskich 

w kozieNicach
17 października 

odbył się uroczysty 
Jubileusz XXXV-
lecia Zespołu Szkół  
Nr 1  im. Legionów 
Polskich w Kozie-
nicach. Szkoła jest 
placówką silnie 
związaną z tradycją 
i historią miasta. 
Budowa Elektro-
wni „Kozienice”  
w Świerżach Gór-
nych, największego 
zakładu w regionie, 
wymagała stworze-
nia odpowiednie-
go zaplecza edu-
kacyjnego. Zespół Szkół rozpoczął 
działalność 1 września 1974 roku jako 
placówka kształcenia zawodowego  
w zakresie Technikum Ekonomicznego, 
Technikum Energetycznego oraz klas 
zasadniczych o różnych specjalnoś-
ciach.  Udana współpraca z Elektrownią 
„Kozienice” trwa do dzisiaj z obopól-
ną korzyścią. W późniejszych latach 
powstawały w Zespole Szkół kolejne 
kierunki kształcenia, dostosowane do 
potrzeb miasta i regionu, m.in.: Liceum 
Medyczne, Technikum Mechaniczne, 
Technikum Elektryczne, Technikum 
Handlowe, Technikum Hotelarstwa oraz 
Technikum Organizacji  Usług Gastro-
nomicznych. W 1998 roku rozpoczęło 
działalność Liceum Ogólnokształcące, 
które do dziś cieszy się dużą popular-
nością wśród młodzieży oraz reprezen-
tuje wysoki poziom kształcenia. 

Szkoła stale rozwija swą działalność  
i modyfikuje ofertę edukacyjną tak, aby 
zaspokoić potrzeby wychowanków.  
W 2002 roku przystąpiła do realizacji 
pierwszego projektu międzynarodowe-
go programu Socrates Comenius, którego 
głównym założeniem jest rozwijanie wie-
dzy o różnorodności kultur oraz kształce-
nie podstawowych umiejętności i kom-

petencji życiowych. W ramach wymiany 
międzynarodowej i partnerstwa szkół 
we wrześniu i na początku października  
2009 roku w Zespole Szkół przebywali ucz-
niowie i nauczyciele z Niemiec i Włoch.

Od kilku lat uczniowie szkoły korzy-
stają z praktyk zagranicznych w ramach 
programu Leonardo da Vinci, dzięki któ-
remu od 2004 roku 430 uczniów zdobyło 
obcojęzyczne certyfikaty potwierdzające 
kwalifikacje zawodowe i uprawniające do 
podjęcia pracy za granicą. 

Wszechstronny rozwój osobowości 
uczniów i kształcenie ich umiejętności in-
terpersonalnych idzie w parze z wysokim 
poziomem kształcenia, potwierdzonym 
wynikami egzaminów maturalnych oraz 
rankingiem „Rzeczpospolitej”, zaliczają-
cym Liceum Ogólnokształcące w Zespole 
Szkół do najlepszych szkół w kraju.

Sukcesy placówki stały się okolicz-
nością uświetniającą uroczystości jubile-
uszowe, połączone ze świętowaniem Dnia 
Edukacji Narodowej. Początkiem uroczy-
stości 17 października był przemarsz po-
cztów sztandarowych, gości, nauczycie-
li, pracowników, uczniów i absolwentów  
z terenu szkoły do Kościoła pod wezwa-
niem Świętej Rodziny na mszę świę-
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Pamięć i tożsamość  (reż. Wiesława Ku-
charska, Danuta Słowińska).

Następnie uczestnicy uroczystości 
udali się do Ogrodu Papieskiego, gdzie  
poseł na Sejm RP Czesław Czechyra, de-
legacje Urzędu Miejskiego, Starostwa, 
Stowarzyszenia Pamięć i Przyszłość, 
Gimnazjum nr 1 złożyli wiązanki kwia-
tów przed pomnikiem Jana Pawła II.

Po powrocie do gimnazjum odbyło się 
ślubowanie pierwszoklasistów.

Po ślubowaniu uczniowie, rodzice, na-
uczyciele oraz zaproszeni goście wspomi-
nali polskie wizyty Ojca Świętego, przy 
herbacie i papieskich kremówkach.

Wieczorem w kościele św. Krzyża 
odbyło się spotkanie młodzieży Kuźnia 
Młodych JP II,  które prowadzili księża 
Sebastian Paul i Emil  Hebda.

BoGDan MaZur

IX DzIeń PaPIeskI 
w kozIenIcach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kozienicach informuje, że w ramach 
realizacji zadań wynikających z programu  
z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pn. 
„Promocja i wspieranie rodzicielstwa za-
stępczego”, rozpoczyna działalność punkt 
konsultacyjny utworzony w siedzibie PCPR  
w Kozienicach ul. Świerczewskiego 20.  
Spotkania odbywać się będą dwa razy  
w miesiącu według poniższego harmono-
gramu:
12 listopada 2009 r. w godz. od 16.00 

– 18.00
26 listopada 2009 r. w godz. od 16.00 

– 18.00
10 grudnia 2009 r. w godz. od 16.00 

– 18.00
W ramach punktu konsultacyjnego 

prowadzone będą:
1. Psychoedukacja istniejących rodzin zastęp-

czych oraz osób zgłaszających gotowość 
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

2. Udzielanie rodzinom z terenu po-
wiatu kozienickiego porad w prob-
lemach opiekuńczo-wychowawczych  
z dziećmi.

3. Grupowe zajęcia warsztatowe.
Punkt konsultacyjny prowadzony bę-

dzie przez Psychologa Ewę Jarosz oraz  
pracowników socjalnych Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Kozienicach.

Osoby zainteresowane prosimy  
o zgłaszanie się do Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ul. 
Świerczewskiego 20 lub telefonicznie na 
numer 048 611-02-25, 611-02-26, celem 
zapisów na spotkania w punkcie konsul-
tacyjnym

InFoRMacJa

tą. Specjalną homilię 
wygłosił ksiądz Józef 
Domański, związany 
z Zespołem Szkół nie-
mal od początku jego 
istnienia. W przejmu-
jących słowach przy-
pomniał o koniecz-
ności wychowywania 
młodego pokolenia  
w duchu wartości 
c h r z e ś c i j a ń s k i c h , 
kształtujących właści-
we relacje społeczne. 

Po mszy świętej 
uroczystości przenio-
sły się na teren szko-
ły, gdzie rozpoczęła się część oficjalna. 
Dyrektor Ryszard Zając powitał gości, 
którzy uświetnili swoją obecnością uro-
czystości jubileuszu, byli wśród nich 
poseł na Sejm RP Czesław Czechyra, 
senator RP Stanisław Karczewski, Wice-
dyrektor Delegatury w Radomiu  Anna 
Ostrowska, Starosta Powiatu Kozieni-
ckiego Janusz Stąpór, Przewodniczący 
Rady Powiatu  Krzysztof Wolski, Wice-
burmistrz Gminy Kozienice  Igor Czer-
wiński, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Kozienicach  Mariusz Prawda, dyrek-
torzy zaprzyjaźnionych szkół oraz wój-
towie okolicznych gmin. 

W swoim przemówieniu, na tle zdjęć 
dokumentujących rozwój szkoły, dyrek-
tor Ryszard Zając przypomniał historię 
i tradycję Zespołu Szkół, oddał cześć 
swoim poprzednikom i wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do rozwoju placów-
ki, przedstawił jej współczesny charak-
ter i wskazał największe osiągnięcia. 
Następnie głos zabrali obecni goście, 
którzy w krótkich słowach przedstawia-
li własne doświadczenia związane ze 
szkołą oraz refleksje na temat wycho-
wania młodzieży i wpływu szkoły na 
środowisko lokalne.

Ze względu na jednoczesne obcho-
dy Dnia Edukacji Narodowej wręczono 
Nagrodę Kuratora Oświaty, Nagrody 
Starosty Powiatu Kozienickiego oraz 
Nagrody Dyrektora Szkoły i listy gra-
tulacyjne przeznaczone dla nauczycieli 
wyróżniających się w pracy dydaktycz-
no-wychowawczej.

Część artystyczna, przygotowa-
na pod kierunkiem Magdaleny Zięby  
i Grzegorza Wolskiego przez klasy 2BLO  

Dokończenie ze str. 1

Jubileusz XXXV-lecia zespołu 
szkół Nr 1  im. legioNów polskich 

w kozieNicach

i 3BLO, odbyła się pod hasłem: „35 lat 
minęło, czyli nic śmiesznego lubo druga 
młodość szkoły”. Występujący ucznio-
wie przenieśli zebranych w przeszłość, 
do początków istnienia szkoły, suge-
stywnie odtwarzając elementy rzeczywi-
stości lat 70., 80., i 90. ze szczególnym 
uwzględnieniem bogatej historii szkoły  
i jej absolwentów.

Po części artystycznej nastąpiło 
zwiedzanie szkoły, którego elementem 
był poczęstunek, przygotowany przez 
uczniów Technikum Organizacji Usług 
Gastronomicznych pod kierunkiem Syl-
wii Śmietanki i Małgorzaty Sucheckiej. 
Absolwenci mieli możliwość obejrzeć 
unowocześnione szkolne pracownie oraz 
spotkać się z wychowawcami. Była to 
okazja do wielu wzruszeń.

Wieczorem częścią zamykającą ob-
chody był bal absolwentów i nauczy-
cieli, który odbył się w murach szkoły. 
Podobnie jak wcześniejszym wydarze-
niom, również wspólnej zabawie towa-
rzyszyła serdeczna atmosfera. Oprawę 
muzyczną balu zapewniał zespół CON-
VERS, założony przez uczniów i absol-
wentów Zespołu Szkół. 

Uroczystości Jubileuszu XXXV-le-
cia Zespołu Szkół Nr 1  im. Legionów 
Polskich w Kozienicach były okazją do 
ubogacających spotkań i pięknych prze-
żyć. Stały się też szansą do integracji 
lokalnej społeczności. Obecność ab-
solwentów przypomina o fundamental-
nej roli szkoły, jaką jest kształtowanie 
kolejnych pokoleń, a dzięki nim wpły-
wanie na przyszłość naszego regionu  
i kraju.

Jolanta CZeChyra-WeJner

Wydarzenia
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ŚlubowanIe I otRzęsIny w „zIelonyM” 
okIeM PIeRwszoklasIstów

18 września, punktualnie o godzinie 
17.00, my, uczniowie klas pierwszych, 
stawiliśmy się z rodzicami na sali gimna-
stycznej. Byliśmy podekscytowani faktem, 
że już za kilka chwil zostaniemy prawowi-
tymi członkami społeczności szkolnej.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewa-
niu przez zgromadzonych hymnu Polski, 
głos zabrała dyrektor szkoły, pani Ewa Ma-
lec. Potem nastąpiła uroczysta chwila- ślu-
bowanie. Przedstawiciele klasa pierwszych, 
przy sztandarze, wypowiedzieli tekst przy-
sięgi. Po tym ważnym dla nas wydarzeniu, 
nastąpiła część artystyczna, przygotowana 
przez starszych kolegów. Przybliżyli nam 
oni sylwetkę patrona szkoły, Stefana Czar-
nieckiego. Następnie odbyła się projekcja 
filmu, z którego dowiedzieliśmy się, jak 
wyglądało życie liceum dawniej, jak dziś  
i czego możemy spodziewać się w przyszło-
ści. Na zakończenie oficjalnej części uro-
czystości wystąpiła uczennica klasy II, Asia 
Chmielewska z piosenką „Jeden moment”. 

Nasi rodzice zostali na sali, a my poszli-
śmy przygotować się do dyskoteki. Na po-
czątku parkiet był pusty. Uczniowie woleli 
porozmawiać na korytarzu lub posiedzieć 
na ławkach przed szkołą, ale ok. godz. 
19.00 sala powoli zaczęła się zapełniać. Za-
bawa nie trwała jednak długo, bo nadszedł 

czas na otrzęsiny. To tej właśnie chwili, my, 
uczniowie klas pierwszych, obawialiśmy 
się najbardziej. Zastanawialiśmy się, co też 
przygotowali dla nas starsi koledzy.

Pierwszą konkurencją było nakarmienie 
swojego wychowawcy ptysiem przez jedne-
go z wychowanków. Wygrywał duet, który 
najszybciej sobie z tym poradził. Utrudnie-
niem były związane ręce nauczyciela. Na 
początku nikt z nas nie chciał brać udziału  
w zabawie. Nie wiedzieliśmy, czego się spo-
dziewać. Prowadzący sami musieli wybrać 
„ochotników”. W pierwszej konkurencji nie 
stawiła się tylko 1E. Gdy przedstawiciele 
wykonywali zadanie, każda klasa głośno ich 
dopingowała. Wygrała 1C.

Do drugiej konkurencji potrzebni byli 
chłopcy. Po długich namowach, wybra-
no „szczęśliwców”, którzy na parę chwil 
schowali się za ustawionym parawanem. 
Po przemianie zamiast nich, ujrzeliśmy ba-
letnice w rajstopach! Chłopcy mieli popi-
sać się umiejętnościami tanecznymi. Ten, 
który otrzymał największe brawa, wygry-
wał. I znów triumfowała 1C.

Do następnej konkurencji byli potrzebni  
dwaj ochotnicy z każdej klasy. Zadanie mia-
ło polegać na zdmuchnięciu z talerzyków 
piórek z zawiązanymi oczami w jak naj-
szybszym czasie. Tak naprawdę piórka za-

mieniono na mąkę. Ustawieni naprzeciw 
siebie przedstawiciele klas nic o tym nie 
wiedzieli. Spryskano im twarze wodą. Po 
skończonej konkurencji uczestnicy byli 
cali biali. Był to zabawny widok.

Do ostatniego zadania potrzebowa-
no jednego chłopca i dwóch dziewczyn  
z każdej klasy. Chłopak ściągał koszulkę, 
druga osoba z zasłoniętymi oczami malo-
wała na jego ciele farbami kota, a trzecia 
kierowała ręką malarza. Wszystkie kotki 
były śliczne, ale wygrał zwierzak 1C.

Potem nastąpiło rozstrzygnięcie i na-
grodzenie poszczególnych klas. IV miejsce 
zajęła klasa 1E, ponieważ nie stawiła się 
do pierwszego zadania. W nagrodę miała 
posprzątać salę po otrzęsinach. III miejsce 
zdobyły klasy 1 A i B, drugie 1 D. Te klasy 
wygrały butelkę wody z solą. Zwyciężyła 
klasa I C i zdobyła torebkę cukierków. Po-
tem nastąpił dalszy ciąg dyskoteki.

To popołudnie i wieczór były dla 
nas, pierwszaków, pełne wrażeń. Szkoda 
tylko, że na otrzęsiny przyszło tak mało 
osób, ale to niech oni żałują, bo ominęła 
ich świetna zabawa.

Najważniejsze jest to, że od teraz może-
my z dumą nazywać się uczniami I LO im. 
Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.

elIZa I MałGosIa Z I a

festyn ekologiczny w i lo im. stefana czarnieckiego w kozienicach
2 października 2009 r. I Liceum Ogól-

nokształcące im. Stefana Czarnieckiego na 
chwilę zmieniło się nie do poznania. Na pla-
cu szkolnym pojawiły się kolorowe stoiska, 
baloniki, półmiski pełne przysmaków, żywe 
zwierzęta. Tak liceum przygotowało się na 
przybycie grupy przedszkolaków z okazji 
organizowanego rokrocznie festynu ekolo-
gicznego. Przenikliwe zimno i silny wiatr nie 
ochłodziły ciepłej, serdecznej atmosfery, jaka 
przywitała kilkulatków w „Zielonym”. Każda 
klasa miała za zadanie zaprezentować swoje 
stoisko związane z ekologią i naturą. Krea-
tywność uczniów przeszła jednak najśmielsze 
oczekiwania organizatorów. Licealiści wprost 

prześcigali się w pomysłach na zainteresowa-
nie przedszkolaków oraz komisji oceniającej. 
Liczyła się przede wszystkim inwencja, orygi-
nalny pomysł i ciekawe wykonanie.

Niektórzy próbowali zachwycić publicz-
ność zwracającym uwagę strojem – pojawi-
ły się np. pszczółki, strachy na wróble czy 
wiejskie gospodynie, ale prawdziwą furorę 
wśród dzieci wywołali przede wszystkim 
dwaj świetnie ucharakteryzowani klauni wy-
czarowujący cukierki. Inni postawili na „małe 
co nieco”. Na stoiskach można było skoszto-
wać m.in. ciast, miodów, warzyw i owoców, 
wędlin, domowych przetworów, słodyczy,  
a nawet gofrów. Jednak dzieciom najbardziej 

przypadły do gustu żywe zwierzęta- 
przede wszystkim psy najróżniejszych 
ras, chomiki, kury, a nawet gołębie. 
Przedszkolaki Oliwia i Julia zapytane 
o to, co najbardziej im się podobało, 
w pierwszej kolejności wymieniły 
pomysłową biżuterię wykonaną np. 
z jarzębiny, kasztanów czy borówek. 
Zachwycały także inne pomysłowe 
zabawki, na czele z fantastycznym, 
wykonanym samodzielnie domkiem 
dla lalek. Przedszkolaki z pewnością 
nie mogły się nudzić – liczne atrakcje, 

takie jak występy muzyczne, tańce i kon-
kursy z nagrodami, umiliły im czas. Mali 
goście byli zachwyceni przedstawieniem 
pod tytułem „Bal jesienny”. Niecodzienny 
widok licealistów przebranych za warzywa 
zachęcił milusińskich do zabawy. Dzieci  
z ochotą angażowały się we wspólne śpie-
wanie i tańczenie. Zostały też obdarowane 
kolorowymi czapeczkami wykonanymi 
przez uczniów klasy Ic. Dzieci wróciły do 
przedszkoli z rękami pełnymi otrzymanych 
skarbów i szerokimi uśmiechami na twa-
rzach. Może niektóre z nich za kilkanaście 
lat powrócą w mury tej szkoły?

Wszystkie klasy przygotowały się do 
konkursu na najatrakcyjniejsze stoisko 
z pełnym zaangażowaniem – w końcu 
dla najlepszych przewidziano nagrody 
pieniężne. Ostatecznie jury podjęło de-
cyzję: pierwsze miejsce zajęła klasa IId. 
Szczęśliwi zwycięzcy otrzymali 500 zł 
na dofinansowanie do wycieczki szkol-
nej. Zaszczytne drugie miejsce zostało 
przyznane klasom IIe i IIIc, a miejsce 
trzecie klasom Ib i IIb. Wyróżnieniem 
została uhonorowana klasa Ic. Zwycięz-
com serdecznie gratulujemy sukcesu!

MałGorZata Potent

Wydarzenia
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MIęDzynaRoDowe waRsztaty coMenIusa  
w zesPole szkół nR 1

W dniach od 21 do 25 września w Ze-
spole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich  
w Kozienicach odbyły się  międzynarodowe 
warsztaty w ramach realizowanego w szko-
le międzynarodowego programu Comenius 
„Blended learning in european schools 
with Moodle” (BLEUS). Kozienicką szkołę 
odwiedziła delegacja złożona z 12 uczniów  
i 7 nauczycieli z Rockenhausen w Niemczech, 
z Wiednia oraz z Cittadelli (miasto w regionie 
Wenecji). W warsztatach brało udział 6 pol-
skich uczniów oraz kilku nauczycieli.

W trakcie pobytu uczniowie zaprezen-
towali swoje działania z poprzedniego roku 
realizacji projektu. Głównym zadaniem 
była praca warsztatowa w pięciu grupach 
tematycznych “Kreatywność”, “Podział 
cyfrowy”, “Globalizacja”, “Uczenie się 
przez całe życie”, “Rola zachowań”. 

Polska grupa zaproponowała wykonanie 
i wspólne przygotowanie wielojęzycznych 
materiałów dydaktycznych video, które 
mogą być pomocne w nauczeniu korzystania 
z platformy edukacyjnej Moodle. W trakcie 
warsztatów powstała witryna internetowa na 
temat rezultatów warsztatów oraz prezenta-
cje, materiały DVD.

W programie warsztatów znalazła 
się wycieczka do Warszawy oraz wy-
cieczka po regionie. W dniu 23 września  
2009  r.  w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego uczestnicy warsztatów z part-
nerskich szkół mogli zaprezentować przed-

stawicielom samorządu 
lokalnego oraz władz edu-
kacyjnych swoje szkoły 
oraz dotychczasową pracę 
w projekcie. 

Kolejne wspólne spot-
kanie projektowe przedsta-
wicieli szkół partnerskich 
jest przewidziane na marzec 
2010 i odbędzie się w Ro-
ckenhausen w Niemczech. 
Do tego czasu uczniowie 
i nauczyciele realizujący 
projekt będą pracować  
w swoich szkołach.

Projekt Comenius “BLEUS” jest realizo-
wany od września 2008 i jego zakończenie 
jest planowane na czerwiec 2010. Spośród 
ważnych działań w ramach projektu zreali-
zowanych do tej pory należy wymienić war-
sztaty projektowe w Wiedniu w październiku 
2008 oraz warsztaty we Włoszech w marcu 
2009, szkolenia z zakresu używania platformy 
Moodle, przeprowadzenie  badań “Używanie 
mediów przez europejskich uczniów”.

Więcej informacji na temat projektu bę-
dzie można znaleźć na wspólnej witrynie 
projektu www.bleus2010.eu  oraz na kozie-
nickiej stronie projektu bleus.zslp.edu.pl.

Wśród wymiernych efektów uczestni-
ctwa uczniów i nauczycieli w projekcie 
Comeniusa należy wymienić m.in.:
– doskonalenie znajomości języków ob-

W dniach 28 września – 6 października 
2009 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Legio-
nów Polskich w Kozienicach gościła grupa  
29 włoskich licealistów z partnerskiej szkoły  
Liceum Lukrecjusza w Cittadelli. W bieżą-
cym roku szkolnym szkoły przystąpiły do 
dwustronnej wymiany kulturalnej młodzie-
ży. Na przełomie września i października 
uczniowie z Włoch wzięli udział w trzech 
wycieczkach: do Warszawy, Lublina oraz 
po naszym regionie. Odbyli też cykl za-
jęć warsztatowych na terenie szkoły oraz 

cych oraz wzrost świadomości potrze-
by znajomości języków obcych,

– poznawanie nowych technik z zakresu 
technologii informacyjnej,

– wprowadzanie innowacji do nauczania,
– nawiązywanie przyjaźni i kontaktów,
– przełamywanie utartych stereotypów  

i barier.
Niniejszy projekt jest zrealizowany przy 

wsparciu finansowym Wspólnoty Euro-
pejskiej w ramach programu Comenius. 
Treści samego projektu lub materiałów nie 
odzwierciedlają stanowiska Komisji Euro-
pejskiej czy Agencji Narodowej w danej 
sprawie, a w związku z tym, ani Komisja 
Europejska, ani Agencja Narodowa nie po-
nosi za nie odpowiedzialności.

PaWeł BoryCZKa

Polsko-włoska kultuRalna wyMIana MłoDzIeży
na terenie Kozienickiego Parku Krajobra-
zowego. Włoscy licealiści uczestniczyli  
w lekcjach ich polskich opiekunów, wzię-
li udział w warsztatach komputerowych 
pt. “Wykorzystanie komputera do przygo-
towania prezentacji wideo”, brali udział  
w prezentacjach szkół i regionów. Interesu-
jącym wydarzeniem było również spotkanie  
z władzami samorządowymi gminy Kozie-
nice i powiatu kozienickiego. 

Wiele emocji sportowych wzbudził pol-
sko-włoski mecz siatkówki na terenie hali 

sportowej. Lepszemu po-
znaniu się i przełamywaniu 
barier służyła przygotowana 
polsko-włoska dyskoteka.

Wszyscy goście kozie-
nickiej placówki byli po raz 
pierwszy w naszym kraju. 
Tak więc program ich po-
bytu w Polsce został dosto-
sowany do indywidualnych 
potrzeb i oczekiwań.

Zainicjowana współ-
praca dwustronna włoskiej 

i polskiej placówki to efekt wcześniejszej 
współpracy nauczycieli obu szkół w ramach 
europejskiego programu Comenius.

Wysoką rangę jaką nadano tej wizycie 
potwierdza obecność w Kozienicach wice-
dyrektora włoskiego Liceum prof. Arman-
do Campana oraz koordynatora programów 
europejskich w Liceum Lukrecjusza – prof. 
Beverley Jane Littlewood.  

W marcu 2010 roku uczniowie Liceum  
w Zespole Szkół Nr 1 goszczący włoskich li-
cealistów spędzą tydzień w przepięknej śred-
niowiecznej Cittadelli. W programie pobytu 
przewidziano zajęcia warsztatowe w szkole, 
wycieczki do Wenecji, Padwy i Werony.

W tym miejscu warto podkreślić bardzo 
duże zaangażowanie rodzin goszczących 
włoskich uczniów, bez którego zorganizowa-
nie tak dużej wymiany nie byłoby możliwe.

Mamy nadzieję, że również w kolej-
nych latach współpraca w takiej formie 
będzie kontynuowana, co na pewno bę-
dzie miało pozytywny wpływ na dosko-
nalenie znajomości języków obcych. 

PaWeł BoryCZKa

Wydarzenia
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Szkoła fińSka, czyli czego możemy nauczyć Się od finów?
Federacja Inicjatyw Oświatowych 

FIO i Towarzystwo Rozwijania Inicja-
tyw Oświatowych TRIO, którego jestem 
członkiem, w ramach programu „Uczenie 
się przez całe życie” – Leonardo da Vinci 
(Staże i Wymiany) w dniach 16-24 maja 
2009 r. zrealizowały drugi etap projektu; 
„Nowe idee w oświacie wiejskiej – Mała 
Szkoła i Małe Przedszkole” składając 
wizytę studyjną w Finlandii. Ucznio-
wie fińscy w międzynarodowych testach 
PISA, są na samym szczycie i ta tenden-
cja utrzymuje się od kilku lat. Informacja 
dla rodziców:

PISA, to program międzynarodo-
wej oceny umiejętności uczniów, któ-
rzy ukończyli 15 lat, z 57 państw zrze-
szonych w OECD. Porównywane są 
ich umiejętności w trzech dziedzinach: 
czytania i rozumowania w naukach 
humanistycznych, umiejętności mate-
matycznych oraz rozumowania w na-
ukach przyrodniczych.

Planując kolejny wyjazd było więc 
rzeczą oczywistą, że należy zapoznać się 
z oświatą fińską, zobaczyć ten północ-
ny kraj z bliska oraz odwiedzić szkoły, 
przedszkola i wyższą uczelnię kształcącą 
nauczycieli. Naszym partnerem ze strony 
fińskiej była Lokalna Grupa Działania  
z regionu Kajaani  „KAINUUN NAISY-
RITTÄJYYS LEADER”, w prowincji 
Oulu, która swoim działaniem obejmuje 
5 gmin (Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijär-
vi, Sotkamo, Suomussalmi). Naszą 
koordynatorką była Liisa Hame.  To 
dzięki niej mieliśmy możliwość zobaczyć 
małe wiejskie szkoły, osady, poznać ich 
specyfikę, problemy i działania jakie rea-
lizowane są przy wsparciu LGD na rzecz 
lokalnego środowiska. Ponadto mieliśmy 
możliwość poznać ten piękny kraj, jego 
dziedzictwo kulturowe i piękno przyrody.

Jak mówi dr Janina Zawadowska 
„Aby zrozumieć sytuację oświaty wiej-
skiej w Finlandii trzeba sobie zdać spra-
wę ze specyfiki tego kraju. Na terytorium 
większym od Polski mieszka 5,2 mln. lu-
dzi i podobnie jak w Polsce, 70% z nich 
mieszka w miastach. Na te pozostałe 30% 
przypada więc ogromny obszar, gdzie gę-
stość zaludnienia spada poniżej jednej 
osoby na km2. Dodatkowo, są to tereny, 
w których miejscowości nie tworzą wsi - 
skupisk budynków położonych blisko sie-
bie. Jedną z trudniejszych rzeczy podczas 
robienia zdjęć, jak nas zapewniała Liisa, 
jest umieszczenie dwóch domów na jed-
nym zdjęciu.

To rzadkie zaludnienie powoduje, że 
połowa szkół w Finlandii ma mniej niż  

40 uczniów. Istnieje więc problem zamy-
kania małych szkół wiejskich – szkołę za-
myka się, gdy liczba dzieci spada poniżej 
10. Jeszcze 30, 40 lat temu tradycyjna 
fińska rodzina, zwłaszcza wiejska, była 
wielodzietna, sześcioro czy ośmioro dzieci 
było normą. Obecnie normą  jest jedno lub 
dwoje. Dlatego też szkoły pustoszeją. No  
i jeszcze „północność” Finlandii. Większa 
część jej terytorium pokryta jest śniegiem 
i lodem przez 8 – 9 miesięcy w roku.

Finlandia po II Wojnie Światowej była 
krajem bardzo biednym. Przegrana wojna 
z ZSRR, utrata znacznej części terytorium, 
ogromne reparacje wojenne wymuszo-
ne przez zwycięzcę, przy braku bogactw 
naturalnych wymusiły  rozwój przemysłu, 
na początku głównie stoczniowego, który 
miał spłacać wojenne długi. W tym czasie 
gigantycznie wzrosła potrzeba wykształ-
cenia dobrze wykwalifikowanych robot-
ników. To właśnie od stopnia ich facho-
wości i wiedzy zależało powodzenie wielu 
przedsięwzięć w różnych gałęziach prze-
mysłu. Zatem jak się można spodziewać 
Finlandia postawiła właśnie na rozwój 
oświaty. Wykwalifikowani pracownicy 
to było to, czego kraj najbardziej wtedy 
potrzebował, i co, jak się możemy przeko-
nać zaprocentowało w przyszłości. Prze-
mysł oferował coraz bardziej wyrafino-
wane technologie. Symbolem tych zmian 
było rozszerzenie profilu Fabryki NOKIA  
z producenta kaloszy na znaną wszystkim 
zaawansowaną elektronikę.”.

Podstawowe prawo do nauki i kultu-
ry jest zapisane w Konstytucji Finlan-
dii. Władze publiczne (np. gminy) muszą 
zabezpieczyć prawo do nauki dla każde-
go ucznia w Finlandii. Wszyscy  ucznio-
wie  po skończeniu szkoły podstawowej 
- obowiązkowej, mają prawo do dalsze-
go kształcenie się w szkołach średnich  
i na wyższych uczelniach, niezależnie od 
sytuacji finansowej rodziny. W Finlandii 
zgodnie z obowiązującym ustawodaw-
stwem edukacja na poziomie podstawo-
wym jest nieodpłatna. Szkoły średnie,  
a także kształcenie na wyższych uczel-
niach jest również wolne od opłat.

W Finlandii obowiązek szkolny trwa 
9 lat. Objęci są nim uczniowie w wieku 
od 7 do 16 roku życia. Liczba godzin 
nauki w szkole podstawowej dla ucznia 
wynosi co najmniej 1 i 2  klasa – 19 go-
dzin tygodniowo; 3 i 4  klasa – 23 godzin 
tygodniowo; 5 i 6  klasa – 24 godzin ty-
godniowo; 7, 8 i 9 klasa – 30 godzin tygo-
dniowo Dzieci, które są rozwinięte inte-
lektualnie, fizycznie i emocjonalnie mogą 
rozpocząć naukę wcześniej. Natomiast 

dla niektórych dzieci niepełnosprawnych 
obowiązek szkolny zaczyna się od 6 roku 
życia i trwa około 11 lat. Zwykle dzieci 
uczą się w szkołach właściwych dla miej-
sca zamieszkania, mogą też uczyć się  
w domu (za zgodą odpowiednich orga-
nów państwowych) lub szkołach prywat-
nych. Szkoły prywatne nadzorowane są 
przez państwo. 

Szkoła podstawowa – jednolita w ca-
łym kraju szkoła podstawowa – bezpłatna 
trwa 9 lat. Rok szkolny zaczyna się w po-
łowie sierpnia i trwa do końca maja. 
9 letni cykl kształcenia dzieli się na dwa 
etapy kształcenia; sześcioletni cykl na-
uczania początkowego (klasy 1-6) – jest 
to głównie nauka prze zabawę. Uczniowie 
muszą się nauczyć w miarę płynnie czy-
tać, pisać i poznać podstawy matematyki. 
Klasy są małe, liczą około 10 uczniów. 
Gdy liczba uczniów jest większa lub  
w klasie jest uczeń, który ma problemy 
w nauce do pomocy zatrudniani są asy-
stenci. Nauczyciel głownie skupia się na 
potrzebach swoich uczniów. Trudne tre-
ści wyjaśniane są do momentu, aż uczeń 
zrozumie ich sens. W środowisku fińskim 
powszechna jest opinia, że słabe wyniki 
uczniów świadczą o braku umiejętności 
dydaktycznych nauczyciela. 

Zajęcia w klasach I-VI prowa-
dzą nauczyciele klasowi, którzy uczą 
wszystkich przedmiotów (podobnie jak 
u nas w nauczaniu początkowym), jedy-
nie języka obcego i religii mogą uczyć 
inni nauczyciele. Do klasy 4 nie stosuje 
się ocen.

W pierwszym cyklu szkoły podstawo-
wej (klasy 1-6) wszyscy uczą się języka 
ojczystego, drugiego języka państwowe-
go, języka obcego, środowiska, wiedzy 
obywatelskiej, religii lub etyki, historii, 
nauk społecznych, matematyki, fizyki, 
chemii, biologii, geografii, wychowania 
fizycznego, muzyki, sztuki i prac ręcz-
nych. Jako język obcy można wybrać: 
angielski, francuski, niemiecki lub rosyj-
ski. Drugi etap to 3 letni cykl drugiego 
stopnia (klasy 7-9) – nauka zorientowa-
na jest przedmiotowo, przy czym zajęcia 
prowadzą wyspecjalizowani nauczyciele 
(przedmiotowcy).Cechą różniącą oświa-
tę fińską od innych jest  to, że państwo 
zapewnia uczniom bezpłatne podręcz-
niki, pomoce szkolne, posiłki, a także 
dowóz do szkoły. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej uczeń może podjąć naukę 
w 3 letniej szkole średniej o charakterze 
ogólnym lub 2-3 letniej szkole o charakte-
rze zawodowym.Uczeń mający trudności 

Dokończenie na str. 6
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w opanowaniu podstawy programowej 
ma dodatkowy rok nauki na uzupełnienie 
braków w wykształceniu. Podczas tego 
roku zostaje ustalona zdolność ucznia  do 
kontynuowania nauki w szkole zawodo-
wej lub przysposobienia zawodowego.

W drugim cyklu kształcenia (klasy 
7-9) uczniowie uczą się dwóch języków 
obcych, fizyki, chemii, gospodarstwa 
domowego, ręcznych prac technicznych 
i szycia, rolnictwa i leśnictwa, ogrodni-
ctwa, przedmiotów handlowych, infor-
matyki, muzyki i rysunku. Pojawiają się 
również dodatkowo przedmioty fakulta-
tywne, które wybiera się z oferty szkoły. 

Władze lokalne i szkoły mają pełną au-
tonomię w  zakresie ustalania liczby tych 
przedmiotów. Państwo narzuca tylko pro-
porcje: 82 proc. czasu nauki na przedmio-
ty obowiązkowe, 18 proc. – na wybrane.

W szkołach położonych na wsi dzieci 
uczą się w systemie klas łączonych: klasa 
I z II, III z IV i V z VI. Wariant łączenia 
uzależniony jest od liczby dzieci w da-
nym wieku szkolnym. Uczniowie średnio 
przebywają w szkole od 21 do 25 godzin 
tygodniowo. Nauczyciel uczy wszyst-
kich przedmiotów w tych dwóch klasach.  
W szkołach prowadzone są również zaję-
cia wyrównawcze, „ale nie są one sym-
bolem niepowodzeń, tylko możliwością 
podniesienia poziomu uczniów, np. asy-
stentki nauczyciela pomagają w klasach 
I i II w nauce czytania i liczenia” (J.Z). 
Zgodnie z założeniami programowymi 
wszystkie dzieci od III klasy uczą się ję-
zyka angielskiego. Do klasy 7 uczniów 
ocenia się opisowo lub cyfrowo, a od kla-
sy 8 - tylko cyfrowo. Oceny są w  skali od 
1 do 10, przy czym pierwsza pozytywna 
to 5, a najwyższa to 10. W Finlandii są 
dwa języki państwowe – fiński i szwedz-
ki, wszyscy uczniowie uczą się ich obu. 
Przynależność narodowa decyduje o tym, 

który język jest językiem ojczystym,  
a który drugim państwowym. 

Edukacja przedszkolna w Finlandii 
obowiązuje od 3 do 6 roku życia i jest nie-
obowiązkowa. Organizacją i nadzorem 
placówek przedszkolnych zajmuje się 
Ministerstwo Spraw Społecznych i Zdro-
wia. Na terenach słabo zaludnionych ten 
obowiązek jest przekazywany szkołom 
podstawowym lub centrom opieki spo-
łecznej. Prowadzą one głównie zajęcia  
w klasach przygotowawczych przed roz-
poczęciem nauki w szkołach (nasze klasy 
„0”). Dzieci w takich placówkach głów-
nie aklimatyzują się w grupie rówieś-

niczej i uczą się jak 
się uczyć.W trakcie 
tygodniowej wizyty 
w Finlandii mieliśmy 
możliwość zobaczyć 
szkoły funkcjonujące 
na wsi i w miastach. 
Odwiedziliśmy szko-
ły wiejskie w Lentii-
ra, Iivontira, Tipaso-
ja i w Moisiovaara,  
2 szkoły miejskie  
w gminie Hyrynsal-
mi, 1 w Kajaani bę-
dącą szkołą ćwiczeń 
przy wyższej uczelni 
kształcącej nauczy-

cieli i 4 przedszkola. Mieliśmy również 
możliwość zobaczyć budynki po zlikwi-
dowanych szkołach i to w jaki sposób są 
obecnie wykorzystywane. 

To jak nauczają nauczyciele w Finlan-
dii jest odbiciem tego w jaki sposób ich 
uczniowie się uczą. Należy przy tym pa-
miętać, że umiejętność uczenia zdobyta  
w klasach młodszych służy uczniom przez 
całe życie. Władze oświatowe opracowu-
jąc nową podstawę programową myślały 
o tym w jakim świecie przyjdzie żyć ucz-
niom. Jest to świat, który błyskawicznie 
się zmienia, unowocześnia, błyskawicz-
nie rozwija się  informatyzacja i globali-
zacja. Przykładem jest wcześniej wspo-
mniany koncern Nokia, który wcześniej 
produkował kalosze i ogumienie, a teraz 
jest potentatem w branży elektronicznej 
i komputerowej. Metody nauczania i styl 
pracy nauczycieli nastawione są na ucz-
nia, na jego przygotowanie do wymagań 
przyszłości.

Dzieci już od najmłodszych lat pra-
cują metodą projektu, uczą się samo-
dzielnego rozwiązywania problemów, 
kreatywności. Bardzo istotna w procesie 
nauczania jest umiejętność pracy w gru-
pie. Nauczyciel dotąd pracuje z uczniem, 

aż osiągnie on pełen poziom umiejętności 
radzenia sobie w sytuacjach problemo-
wych, aż nauczy się współpracy z innymi 
i opanuje podstawę programową przewi-
dzianą dla jego wieku.

Bardzo ważne w procesie naucza-
nia są metody oceniania. Ocena zawiera 
pełną i wyczerpująca informację zwrotną 
i wnioski do pracy na przyszłość. U dzie-
ci fińskich została wykształcona bardzo 
ważna umiejętność krytycznego myśle-
nia i uczciwego oceniania własnej pracy 
– arkusze samooceny. Uczniowie już od 
najmłodszych lat uczą się posługiwania 
technologiami informacyjnymi, media-
mi i w pełni wykorzystują je w procesie 
uczenia się.

W nauczaniu bardzo ważna jest pełna 
integracja międzyprzedmiotowa – uczeń 
ma zdobywać wiedzę całościowo, a nie 
jako odrębne elementy. Dobrze zaplano-
wane nauczanie to nauczanie, które łączy 
wiele dyscyplin i programów nauczania 
np. koło może być omówione jako poję-
cie funkcjonujące w matematyce, fizyce, 
technice, mechanice i w sztuce. Ucznio-
wie praktycznie mogą oglądać lub budo-
wać modele – dobrze zaplanowany proces 
lekcyjny daje uczniom narzędzia do plano-
wania i budowania wynalazków, maszyn, 
urządzeń, które w przyszłości mogą roz-
wiązać ich realne problemy. Uczeń musi 
nauczyć się stosować podstawowe zasa-
dy matematyczne, fizyczne, techniczne 
do rzeczywistych potrzeb praktycznych. 
Należy ucznia nauczyć umiejętności ob-
serwacji, przewidywania oraz stosowania 
zdobytej wiedzy w praktyce. Tak więc 
najważniejsze jest by uczeń  korzysta-
jąc z wiedzy przekazywanej w szkole  
i w domu, czerpiąc ją z innych źródeł 
potrafił utworzyć swoje indywidualne za-
soby wiedzy, które w przyszłości będzie 
mógł wykorzystać na własne potrzeby lub 
na potrzeby grupy, klasy, rodziny, społe-
czeństwa.  Nauczyciel natomiast musi od-
powiednio strukturyzować i wspierać ten 
proces, musi przekazywać wiedzę w od-
powiednim kontekście, razem z zadania-
mi i aktywnościami, które będą potrzebne 
uczniowi w życiu dorosłym.

Na zakończenie – w Finlandii nie jest 
znane pojęcie „korepetycji” – pedagodzy 
uważają, że przeciętny nauczyciel może 
każdego ucznia przygotować do testów 
kompetencji i egzaminów końcowych. 
Dyshonorem byłoby zarówno dla nauczy-
ciela jak i dla oświaty fińskiej by dzieci 
musiały douczać się na zajęciach organi-
zowanych poza szkołą.

BarBara GontareK

Szkoła fińSka, czyli czego możemy nauczyć Się od finów?
Dokończenie ze str. 5

Informacje
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70. ROCZNICA BITWY 31 PUŁKU STRZELCÓW 
KANIOWSKICH W PUSZCZY KOZIENICKIEJ

20 września – w 70. rocznicę walk  
31 pułku Strzelców Kaniowskich z wojskami 
niemieckimi w Puszczy Kozienickiej – od-
były się uroczystości w Augustowie i festyn 
patriotyczny w Stanisławicach. Organizato-
rem uroczystości był Społeczny Komitet 
Obchodów upamiętniających 70. rocznicę 
bitwy 31 pułku Strzelców Kaniowskich  
w Puszczy Kozienickiej i budowy pomni-
ka ku czci poległych żołnierzy tego pułku. 
W skład Komitetu weszli przedstawiciele 
lokalnych samorządów, instytucji, organi-
zacji pozarządowych, zaś na jego czele stał 
Witold Adamski prezes OSP Stanisławice, 
inicjator i główny koordynator prac. 

Same uroczystości niedzielne poprze-
dzone były otwarciem wystawy upamiętnia-
jącej 70. rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej oraz prezentacją publikacji Kampania 
wrześniowa 1939 r. 31 pułku Strzelców Ka-
niowskich na terenie powiatu kozienickie-
go w relacjach oficerów 31 pSK. Wystawa 
i prezentacja odbyły się 18 września w Mu-
zeum Regionalnym w Kozienicach. W nie-
dzielę natomiast, w Augustowie, na parkin-
gu leśnym przy wjeździe do „Królewskich 
Źródeł” – gdzie wybudowano pamiątkowy 
pomnik, o godz. 10.00 rozpoczęły się ofi-
cjalne uroczystości. Licznie zgromadzo-
nych gości oficjalnych: przedstawicieli par-
lamentu polskiego, władz wojewódzkich, 
lokalnych władz samorządowych oraz woj-
ska i służ mundurowych, środowisk kom-
batanckich i organizacji pozarządowych, 
powitali prowadzący uroczystości – Witold 
Adamski oraz Magdalena Domagała, pra-
cownik Wydziału Promocji i Kultury Sta-
rostwa Powiatowego. Zgromadzeni wzięli 
udział we mszy polowej celebrowanej 
przez ks. Wojciecha Marchewkę i ks. prof. 
Edwarda Warchoła. Po mszy i poświęce-
niu pomnika zbudowanego przez miesz-

kańców Augustowa i Stanisławic nastąpiło 
odsłonięcie pomnika. Przybyłe delegacje 
złożyły wieńce i wiązanki pod pomnikiem, 
po czym okoliczne przemowy wygłosili: 
poseł Czesław Czechyra, poseł Mirosław 
Maliszewski, przedstawiciel wojewody 
mazowieckiego Ireneusz Jeżak, Burmistrz 
Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka oraz 
prezes OSP Augustów Konrad Fila. 

Następnie wszyscy udali się na boisko 
w Stanisławicach, gdzie kontynuowano 
uroczystości na festynie patriotycznym. 
Organizatorzy przewidzieli parę atrakcji, 
z których główną była inscenizacja walk 
31 pSK w Puszczy Kozienickiej przygo-
towana przez Kozienickie Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji Historycznych. Po za wy-
mienioną rekonstrukcją były również wy-
stępy zespołów Relaks, Półborzanki, które 
przygotowały repertuar żołnierski, występ 
artystyczny dzieci i młodzieży z zespołu 
muzycznego ze szkoły w Dniepropietrow-
sku na Ukrainie, zabawa przy muzyce 
zespołu wokalno-muzycznego „Convers” 
oraz pokazy kawaleryjskie przygotowa-
ne przez Stowarzyszenie Kawaleryjskie 
im. 22 Pułku Ułanów Podkarpackich. 
W rekonstrukcji udział wzięli członko-
wie Kozienickiego SRH, Stowarzyszenia 
Kawaleryjskiego oraz Stowarzyszenia 
„Strzelcy Kaniowscy” z Łodzi i Sieradza. 
Po samej rekonstrukcji członkowie KSRH 
przewidzieli wręczenie władzom miasta  
i powiatu kozienickiego, kolekcjonerskich 
replik bagnetu wz. 29 z limitowanej serii 
do karabinu typu Mauser 98, produkcji ra-
domskiej Fabryki Broni „Łucznik”. 

Podczas festynu wszyscy mogli rów-
nież wesprzeć Społeczny Komitet Obcho-
dów, za co w zamian otrzymywali książkę 
z relacjami oficerów 31 pSK, wziąć udział 
w konkursach przygotowanych przez or-
ganizatorów, a także zwiedzić wystawy 

i stoiska Kozienickiego 
Parku Krajobrazowego, 
Biblioteki Publicznej gmi-
ny Kozienice, artystów lu-
dowych i pszczelarzy oraz 
skosztować żołnierskiej 
grochówki. 

Patronat nad uroczy-
stościami objeli m.in. poseł 
Czesław Czechyra, Woje-
woda Mazowiecki Jacek 
Kozłowski, Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego 
Adam Struzik, starosta Ja-
nusz Stąpór, burmistrz To-
masz Śmietanka. 

KrZysZtof ZaJąC

20 września 2009 r., w Zajezierzu (gmina 
Sieciechów) odbyły się doroczne uroczystości 
święta 28 Pułku Artylerii Lekkiej. Organizato-
rem uroczystości patriotycznych i religijnych 
był proboszcz parafii pw. MB Nieustającej 
Pomocy ks. kan. Piotr Firlej i Wójt Gminy 
Sieciechów  Kazimierz Pochylski.

28 PAL stacjonował w Zajezierzu k/Dęb-
lina od 1921 r. do wybuchu II wojny świa-
towej. Za udział w kampanii wrześniowej, 
pułk otrzymał najwyższe odznaczenie bojowe 
– Krzyż Walecznych Virtuti  Militari. W trze-
cią niedzielę września, pamięć po bohaterach 
tego pułku uczcili mieszkańcy całego regionu, 
przedstawiciele kół kombatanckich z Kozie-
nic, Garbatki, władze samorządowe powia-
tu kozienickiego, gminy Kozienice, gminy 

Sieciechów, przedstawiciele władz samorzą-
dowych gminy Garbatka-Letnisko, dzieci  
i młodzież ze szkół w Sieciechowie, Słowi-
kach i Zajezierzu, harcerze z Pionek. Tego-
roczne uroczystości odbyły się z udziałem 
kompanii wojskowej z 1 Batalionu Drogowo 
– Mostowego w Dęblinie, z dowódcą jed-
nostki ppłk Romanem Szydlikiem. Obecny 
był również Bronisław Cieśla – żołnierz  
28 PAL oraz rodziny żołnierzy tego pułku.

Najpierw uroczystości odbyły się pod 
pomnikiem-krzyżem upamiętniającym po-
byt Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego  
w Zajezierzu. Wydarzenie to miało miejsce 
13 sierpnia 1920 r., na krótko przed  „Cudem 
nad Wisłą”. Dowódca jednostki wojskowej 
przyjął meldunek o gotowości udziału kom-
panii w uroczystościach, a następnie goście 
złożyli kwiaty na pomniku upamiętniającym 
tę historyczną chwilę. Dalsza część uroczy-
stości odbyła się na placu kościelnym przy 
pomniku żołnierzy 28 Pułku Artylerii Lek-
kiej. Tu odbyła się manifestacja patriotyczna. 
Salwą honorową uczczono pamięć wszyst-
kich, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny,  
a zwłaszcza żołnierzy 28 PAL-u. Na koniec  
odprawiona została uroczysta Msza św.  
w intencji Ojczyzny i poległych żołnierzy, 
homilię wygłosił ks. Marian Jaskólski. 

elżBIeta KalBarCZyK

ŚWIĘTO 28 PUŁKU 
ARTYLERII LEKKIEJ

Historia/Wydarzenia
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Promocja książki „rozwój oświaty  
w Powiecie kozienickim w latach 1918-1975„

Bibliografia regionalna wzbogaciła 
się o kolejną, ciekawą pozycję popular-
no-naukową. 16 października w Biblio-
tece Publicznej Gminy Kozienice im. 
ks. Franciszka Siarczyńskiego odbyła 
się promocja książki „Rozwój oświaty 
w powiecie kozienickim w latach 1918-
1975”, której autorem jest dr Stanisław 
Kowalski. Jak podkreślają organizatorzy 
spotkania termin nie był przypadkowy, 
ponieważ 2 dni wcześniej nauczyciele 
świętowali Dzień Edukacji Narodowej. 

Na promocję przybyli zaproszeni go-
ście, m.in.: starosta powiatu Janusz Stą-
pór, zastępca burmistrza Gminy Kozie-
nice Małgorzata Bebelska, emerytowani 
i pracujący dyrektorzy oraz nauczyciele 
kozienickich szkół, a także zaintere-
sowani dziejami Ziemi Kozienickiej 
mieszkańcy. Wszystkich zgromadzo-
nych powitała dyrektor biblioteki – El-
żbieta Stąpór, po czym autor książki dr 
Stanisław Kowalski przedstawił proble-
matykę publikacji, proces jej powstawa-
nia, pobudki jakie nim kierowały przy 
tworzeniu dzieła. Odwołując się do tre-
ści omówił etapy zmian administracyj-
nych powiatu kozienickiego, utworzenie  
i rozwój szkolnictwa polskiego w momen-
cie odzyskania niepodległości w 1918 r.  
i dwudziestoleciu międzywojennym, 
jak również działalność oświatową 
– oficjalną i tajną – podczas okupacji 
niemieckiej. Spora część treści przed-
stawia wysiłki podejmowane przez 
całe społeczeństwo w celu odbudo-
wy i rozkwitu polskiej oświaty po II 
wojnie światowej na terenie powiatu 
kozienickiego – jak powiedział au-
tor, był to czas lokalnych „siłaczek”.  
W książce przedstawione zostały 
wszystkie szczeble szkolnictwa obecne 
na terenie powiatu: wychowanie przed-
szkolne, powszechne (podstawowe), 
średnie. Ważna część charakteryzuje 
administrację oświatową m.in. w posta-
ci Inspektoratów Szkolnych.

Publikacja została pozytywnie zre-
cenzowana przez prof. dr. hab. Jerzego 
Flagę z Wydziału Prawa, Prawa Kano-
nicznego i Administracji Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II. Autor wyraził podziękowania wszyst-
kim, którzy przyczynili się do wydania 
rozprawy – Towarzystwu Miłośników 
Ziemi Kozienickiej, staroście Januszowi 
Stąporowi, Wydziałowi Promocji i Kul-
tury Starostwa Powiatowego w Kozie-
nicach, Gminie Kozienice oraz osobom 
które zachęcały go do pracy nad pisaniem  
i wydaniem książki. 

Następnie zabrali głos oficjalni goście. 
Starosta zauważył, że jest to pierwsza po 
70-ciu latach książka opisująca zagadnie-
nia lokalnego szkolnictwa, wcześniej zna-
na była jedynie książka Kazimierza Mroza 
„Szkoły w Kozienicach (1602-1939)”. Za-
chęcił autora do powzięcia wysiłków w celu 
stworzenia drugiej części opracowania, się-
gającej czasów współczesnych. Janusz Stą-
pór podkreślił wysiłek i ofiary jakie pono-
szą ludzie pracujący w oświacie i edukacji. 
Z kolei Małgorzata Bebelska okazała swoje 
wyrazy uznania dla pracy autora, żmudnie 
poszukującego w archiwaliach materiałów 
do stworzenia spójnej pracy.

Wszyscy przybyli na prezentację 
otrzymali bezpłatny egzemplarz pro-
mocyjny „Rozwój oświaty w powiecie 
kozienickim w latach 1918-1975”, dzię-
ki temu „na gorąco” mogli odnieść się 
do zawartości książki i podyskutować  
z autorem. 

KrZysZtof ZaJąC

starosta Janusz stąpór z autorem książki 
dr stanisławem Kowalskim

„świecimy przykładem” 
– akcja prewencyjna 

policji
21 października w KPP w Kozienicach 

odbyła się konferencja prasowa dotycząca 
akcji prewencyjnej „Świecimy przykładem”, 
jaką do końca roku będzie realizować po-
licja na terenie powiatu kozienickiego. Jak 
powiedziała na wstępie mł. asp. Patrycja 
Adach rzecznik k-dta policji – „podyktowa-
ne jest to tym, że niestety wzrasta fala zdarzeń 
drogowych, przede wszystkim wypadków 
z udziałem pieszych, często śmiertelnych. 
Chcielibyśmy uświadomić mieszkańcom, jak 
ważne jest noszenie odblasków, szczególnie 
w okresie jesienno-zimowym, gdy widocz-
ność jest ograniczona”. Nadkomisarz Sylwe-
ster Radzikowski naczelnik wydziału ruchu 
drogowego przedstawił statystyki policyjne 
dotyczące wypadków z udziałem niechro-
nionych użytkowników dróg, czyli pieszych, 
rowerzystów, motorowerzystów i motocykli-
stów. Powiedział m.in., że „w ciągu ostatnich  
9 miesięcy odnotowano 77 wypadków drogo-
wych. W analogicznym okresie w roku 2008 
tych zdarzeń było 96. Mimo, że tendencja jest 
malejąca to liczba najtragiczniejszych zda-
rzeń drogowych wzrasta – w ubiegłym roku 
15 osób zabitych, w tym roku 18. Spośród ca-
łej liczby wypadków odnotowaliśmy 26 zda-
rzeń z udziałem niechronionych użytkowni-
ków ruchu, w których śmierć poniosło 5 osób 
– 2 pieszych, 1 rowerzysta i 2 motocyklistów”. 
Naczelnik przedstawił główne przyczyny 
wypadków spowodowanych przez niechro-
nionych użytkowników dróg i poruszył kwe-
stię bezpieczeństwa na drodze. Mówił m.in.  

o konieczności noszenie kamizelek lub innych 
elementów odblaskowych, które można kupić  
w wielu miejscach, a które „wiele nie kosz-
tują, a tak dużo mogą zdziałać – uratować 
życie”. Ponadto omówił działania profilak-
tyczne i kontrolno-represyjne policji, które  
podczas trwania akcji będą podejmowane,  
a na zakończenie zaapelował o rozsądek i roz-
wagę, w trakcie poruszania się po drogach.

MaGDalena DoMaGała

Informacje
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W niedzielę 18 października miesz-
kańcy Magnuszewa i okolicznych miej-
scowości wzięli udział w uroczystych ob-
chodach rocznicy wyboru Karola Wojtyły 
na papieża. Obchody te zostały podzielo-
ne na dwie części. 

Pierwsza odbyła się w kościele pw. Jana 
Chrzciciela w Magnuszewie i została zain-
augurowana mszą świętą w intencji rychłej 
beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. 
Nabożeństwo sprawował ksiądz kanonik 
Stanisław Drąg. Kazanie poświęcone osobie 
papieża Polaka rozpoczął od słów„On był 
największy spośród Słowian. Nigdy wcześ-
niej historia ludzkości nie miała do czynie-
nia z  człowiekiem o tak ogromnej sile od-
działywania”. Ksiądz Stanisław przywołał 
w pamięci słuchających go wiernych dzień 
wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. 
Mówił o znaczeniu tego wyboru dla Polski 
i całego świata. Wspomniał też ważne dla 
Polski daty i wydarzenia, które wpłynęły na 
odzyskanie wolności, jak również o tym, że 
„dziś nasze ideały zaczynają się rozmywać, 
a wartości tracą na znaczeniu, przestają być 
szanowane”. Po zakończeniu mszy świętej 
uczniowie z PSP im. J.P. II z Chmielewa za-
prezentowali montaż-słowno muzyczny, któ-

PORTRETY PAPIEŻA RYSOWANE WĘGLEM
ry przybliżył postać papieża Jana Pawła II. 
Przedstawione piosenki, wiersze i słowa na-
wiązywały do miłości i tego, jak ważną rolę 
w życiu naszego Ojca Świętego odgrywały 
dzieci. Za występ i zorganizowanie przedsta-
wienia wszystkim zaangażowanym podzię-
kował proboszcz parafii w Magnuszewie  
ks. Szczepan Iskra, który jednocześnie wy-
raził nadzieję na to, że „to już nasze ostatnie 
spotkanie ze sługą bożym, a na wiosnę usły-
szymy, że zostanie ogłoszony świętym”. 

Druga część obchodów rocznicowych od-
była się w Gminnej Bibliotece-Centrum Kul-
tury w Magnuszewie. Tam dokonano uroczy-
stego otwarcia wystawy portretów Jana Pawła 
II autorstwa księdza Stanisława Drąga pro-
boszcza z Grabowa nad Pilicą. Na wystawie 
znalazło się 33 z 51 portretów rysowanych 
węglem. Prace te powstawały przez 18 lat, od 
1991 roku, kiedy to ksiądz Stanisław spotkał 
się z papieżem Janem Pawłem II na lotnisku 
w Radomiu. Inspiracją do ich wykonania było 
zdjęcie księdza z papieżem zrobione podczas 
tej wizyty. Portrety przedstawiają Ojca Świę-
tego w różnych pozach, ujęciach i sytuacjach 
– podczas modlitwy, rozmyślań czy spotkań  
z dziećmi, bowiem jak powiedział podczas 
wernisażu autor prac „poprzez te obrazy  

chciałem ukazać osobowość papieża. To takie 
moje zamyślenie nad Ojcem Świętym”. 

W trakcie otwarcia wystawy wystąpił 
zespół wokalny „Melodia”  z Magnuszewa 
oraz odbyła się projekcja filmu biograficzne-
go o papieżu Janie Pawle II.

MaGDalena DoMaGała

RYKOWISKO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  
W GARBATCE-LETNISKU

Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Jana Kochanowskiego  
w Garbatce – Letnisku postanowiła w spo-
sób wyjątkowy przyjąć do swego grona 
uczniów klas pierwszych, zorganizowała  
7 października RYKOWISKO, co w języku 
leśników oznacza otrzęsiny.

Cała szkoła odprowadziła pierwszaków 
na wybrane i wcześniej starannie przygoto-
wane miejsce w lesie. Po zarządzeniu  zbiór-
ki sygnaliści odegrali sygnał myśliwski dając 
tym samym znak do rozpoczęcia imprezy. 

Wszyscy uczniowie pierwszych klas 
mieli przyczepione odpowiednie „ogonki”, 
jak przystało na prawdziwe „koty” i pięknie 
recytowali: klasa Technikum Leśnego treść 

„Awangardy leśników”, a klasa ZSZ treść 
odpowiednio przygotowanej przysięgi. Na-
stępnie pouczeni przez prowadzącego ruszy-
li pojedynczo wytyczonym przez starszych 
kolegów szlakiem. Trasa urozmaicona była 
licznymi przeszkodami i zadaniami do wy-
konania. Pierwszaki ubrudzone na twarzach 
pastą do butów i piórami piły „mleczko dla 
kotków” i pokonywały przeszkody brodząc 
m. in. w piasku i wodzie. Wysiłek sympatycz-
nych, brudnych i dość zmęczonych „kotów” 
kończył się przy pieńku, na którym jeden ze 
starszych uczniów obcinał im „ogony”.

Po biegu uczniowie klas pierwszych stali 
się pełnoprawnymi członkami braci Techni-
kum Leśnego i Zasadniczej Szkoły Drzew-
nej. Pasowania na ucznia, dokonali dwaj 
nauczyciele, jeden porożem, a drugi wyko-
nanym przez uczniów drewnianym dłutem. 
Uczniowie wspólnie z wychowawcami klas 
zorganizowali po pasowaniu uczniów liczne 
konkursy: przeciąganie liny, piłowanie drew-
na na czas, wbijanie gwoździ młotkiem, tur-
niej rycerski na „koniu”, w roli którego wy-
stępowały taczki, na nich zasiadał „rycerz” 
i pchany był przez swego giermka. „Ry-
cerz” miał zadanie strącić za pomocą kopi  
z leszczyny rzędem ustawione główki ka-
pusty i jabłka, najwięcej radości sprawiła 

uczestnikom ostatnia konkurencja – jabłko 
w wodzie, które należało ugryźć nie poma-
gając sobie rękami.

Konkursy przeprowadzono jako turnie-
je, w których brały udział wszystkie klasy, 
z półfinałami i finałami, zawodnicy więc 
za wszelką cenę bronili honoru klasy, a to  
z kolei owocowało ogromną ilością za-
bawnych sytuacji. Nie było osoby, która 
nie zrywałaby boków ze śmiechu. 

Na zakończenie tej radosnej zabawy 
wszyscy mogli posiedzieć przy ognisku, 
posilić się, porozmawiać z zaproszonymi 
gośćmi: Starostą Powiatu Kozienickiego 
Januszem Stąporem, leśniczymi Stanisła-
wem Gałązkiewiczem i Andrzejem Szew-
czykiem, Tomaszem Molendą, nauczy-
cielami i rodzicami.

Najważniejszą jednak rzeczą w tej szkol-
nej tradycji nie jest ani śmiech, ani doświad-
czanie trudnościami pierwszaków, lecz czas, 
który młodzież spędza wspólnie ze sobą  
i z nauczycielami integrując się tym samym 
oraz fakt przebywania blisko natury, którą 
młodzi ludzie uczą się szanować, a ona ze 
swej strony uczy ich umiejętności wycisza-
nia się i spędzania czasu inaczej niż przed 
telewizorem czy komputerem.

KatarZyna sZyMańsKa

Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki  
i ks. stanisław Drąg

Wydarzenia



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 10

Wspomnienie o śp. ppłk JÓZeFie BoCHni
W dniu 15 X 2009 r. pochowaliśmy na 

cmentarzu w Kozienicach, naszego wspa-
niałego Kolegę, serdecznego Przyjaciela, 
drogiego nam „Stacha”, bo taki nosił 
pseudonim w oddziale partyzanckim 
„Huragana”, śp. Józefa Bochnię.

Józef Bochnia urodził się 30 III 1917r. 
Wychowany został w patriotycznej i re-
ligijnej rodzinie, a więc posiadał wpo-
jone trzy najważniejsze kanony: „Bóg, 
Honor i Ojczyzna”, którymi kierował się  
w Swoim życiu. W 1939 r. miał już za sobą 
służbę wojskową w 13 Pułku Piechoty  
w Pułtusku i Kurs Podchorążych Rezerwy, 
który ukończył 31 VIII 1939 otrzymując 
stopień kaprala podchorążego.

W tragicznym dla nas wrześniu 1939 zo-
stał mianowany dowódcą kompanii w 13 pp, 
w tym jednego plutonu uzbrojonego i dwóch 
nieuzbrojonych plutonów rezerwy.  Z oddzia-
łem tym wg rozkazu dotarł do Warszawy, by 
wziąć udział w jej obronie. Został dowódcą 
plutonu CKM. Walczył w okolicach Dworca 
Zachodniego i Fortu Bema. Po kapitulacji 
dostał się do niewoli, ale jako obrońca War-
szawy, został w listopadzie 1939 zwolniony.

Już 15 XI 1939 r. w Pionkach wstąpił do 
konspiracji zostając członkiem Armii Krajo-
wej i Socjalistycznej Organizacji Bojowej. 
Dał się poznać w akcjach, jako bardzo ak-
tywny i operatywny żołnierz, dzięki czemu 
w 1944 r. został zastępcą dowódcy Oddzia-
łu Leśnego „Huragana”. Działał śmiało, 
a nawet ryzykownie. Oddział pod jego do-
wództwem 17 maja 1944 r. na szosie Ra-
dom-Zwoleń likwiduje sześciu żandarmów 
niemieckich zdobywając broń, amunicję  
i mapy sztabowe o ważnym znaczeniu tak-
tycznym. 26 maja 1944 r. na trasie Radom-
Pionki niszczy dwa niemieckie samochody 
ciężarowe zdobywając 8 peemów, 4 pistole-
ty. 11 czerwca 1944 r. w akcji na Ligenschaft 
(majątek w Policznie), porucznik „Stach” ze 
zgrupowaniem „Harnasia” ma za zadanie 
ubezpieczanie akcji. I tutaj odnosi wielki 
sukces. Zatrzymuje samochód z dwoma nie-
mieckimi dygnitarzami- Karlem Jordanem- 
inspektorem z naczelnych władz Generalnej 
Guberni i Rainholdem Bergerem – szefem 
dystryktu radomskiego ds. gospodarczych.

W czerwcu 1944 r. „Stach” ze swym 
oddziałem stoczył bój z żandarmerią we 
wsi Zbijów, nie ponosząc własnych strat.  
10 lipca 1944 r. trzyosobowy patrol pod jego 
dowództwem rozbraja 6-ciu żołnierzy Wer-
machtu we wsi Sucha zdobywając karabiny, 
granaty i amunicję, Podobny sukces w zdo-
byciu broni i amunicji odnosi patrol pod jego 
dowództwem, który rozbraja w Jedlni 7-miu 
żołnierzy niemieckich i posterunek granato-
wej policji, nie ponosząc strat własnych. 

24 sierpnia 1944 r. znaczne siły Niem-

ców i własowców zaatakowały oddział 
„Huragana”. Oddział przebił się i wyszedł  
z okrążenia. Poniósł jednak znaczne straty 
W ramach odwetu już we wrześniu 1944 
r. dochodzi do bitwy z odziałami Wer-
machtu pod Szewcami koło Włoszczowy, 
w której bierze udział oddział „Huragana” 
wspomagany siłami oddziałów „Szarego” 
i „Kłosa” W bitwie zginęło około setki 
Niemców, zaś straty partyzantów to 3 po-
ległych i 11 rannych. 

Umiejętność prowadzenia walki party-
zanckiej, zdobyte doświadczenie i opano-
wanie podczas walk i akcji sprawiają, że 
15 września 1944 r. Józef Bochnia obej-
muje dowództwo na oddziałami „Marii” 
i „Huragana”. Po zakończeniu akcji bojo-
wych i niemożności przedarcia się do War-
szawy, co było zamierzeniem dowództwa, 
nastąpił powrót oddziałów do miejsca sta-
łego postoju, czyli do Suchej koło Pionek, 
gdzie nastąpiło rozkwaterowanie. „Stach” 
ujawnił się 15 kwietnia 1945 r. 

Tak w skrócie wygląda życiorys bojowy 
Józefa Bochni – „Stacha”. Był dobrym do-
wódcą, wartościowym człowiekiem, który 
wyniesiony z domu „kapitał” dodatnich 
cech, pomnożył w warunkach konspira-
cyjnej walki i dowodzeniu ludźmi. Zostało 
to docenione. Józef Bochnia posiadał wie-
le odznaczeń wojskowych i państwowych  
w tym także nadanych przez polski rząd na 
uchodźstwie w Londynie. 

Przez całe życie był bardzo solidnym  
i cenionym pracownikiem oraz ojcem rodziny. 
Był wzorem i przedstawicielem „żywej histo-
rii” dla kolegów, a zwłaszcza dla młodzieży.

Pożegnaliśmy śp. Kolegę ppłk Józefa 
Bochnię – „Stacha”, z wielkim smutkiem. 
Cześć Jego pamięci! 

BoGusłaW GórnIaK

Józef Bochnia

MłoDzI Muzycy 
z ukRaIny

W dniach od 19 do 22 września w powie-
cie kozienickim gościł 8-osobowy, dziecię-
cy zespół muzyczny z Dniepropietrowska 
na Ukrainie wraz z dwoma opiekunkami, 
który uczestniczył w uroczystości odsłonię-
cia pomnika – obelisku upamiętniającego 
„Pamięć Bohaterów Polskiego Września 
1939”. Goście wzięli udział w polowej 
mszy świętej przy pomniku w Augustowie, 
a następnie uświetnili swoim występem 
drugą część obchodów, która miała miejsce 
w Stanisławicach. Młodzi muzycy zachwy-
cili słuchaczy swym kunsztem muzycznym 
i przenieśli ich w świat ukraińskich stepów. 

Drugiego dnia młodzież zapoznała się  
z lokalną kulturą, zwyczajami oraz wa-
lorami turystycznymi, podczas krótkiego 
spaceru po Kozienicach. Oprowadzający 
wycieczkę pracownik Wydziału Promocji  
i Kultury Starostwa Powiatowego opowia-
dał o historii miasta Kozienice i pokazał  
najstarsze zabytki. W Zespole Szkół Nr 1  
w Kozienicach odbył się kolejny koncert 
ukraińskich muzyków. Tym razem młodzi 

artyści zaprezentowali zróżnicowany reper-
tuar: od nostalgicznych ballad, po rytmicz-
ne, wesołe piosenki, a jeden z wykonawców 
oczarował zgromadzonych swym wspania-
łym głosem, śpiewając piękną ukraińską 
pieśń. Dzieci z Dniepropietrowska prezentu-
ją muzykę, która dociera do serc słuchaczy  
i w sposób niezwykły przybliża kulturę Ukra-
iny. Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki 
wręczył młodym ukraińskim artystom ma-
teriały promocyjne Starostwa Powiatowego  
i Urzędu Miejskiego w Kozienicach. 

Wizyta trwała krótko, jednak dostar-
czyła wielu niezapomnianych wrażeń za-
równo gospodarzom, jak i gościom.

saBIna seMenIuK

Informacje
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ZakońcZył się RoveRway 2009
W dniach 20 – 28 lipca na Islandii 

odbył się zlot Roverway 2009, w którym 
uczestniczył Kontyngent ZHP będący 
jednocześnie jedyną reprezentacją Polski. 
W zlocie wzięli udział wędrownicy z Ko-
zienic i Andrychowa.

Roverway jest europejskim zlotem wę-
drowników, najstarszej grupy metodycz-
nej działającej w strukturach Związku 
Harcerstwa Polskiego, który odbywa się 
co 3 lata. Pierwszy odbył się w 2003 roku 
w Portugalii, w 2006 roku we Włoszech. 
W każdym z nich uczestniczyła reprezen-
tacja Związku Harcerstwa Polskiego.

Po rocznych przygotowaniach – robie-
niu planów, gromadzenia środków i kom-
pletowaniu niezbędnego sprzętu, nadeszła 
chwila wyjazdu na Roverway 2009! 

Przez długi czas nie wierzyliśmy, że nam 
się to uda. Borykaliśmy się z wieloma wąt-
pliwościami i wielokrotnie rozważaliśmy 
możliwość rezygnacji z wyjazdu. Gdy byli-
śmy bliscy podjęcia takiej decyzji, do głowy 
przychodziła myśl: skoro zabrnęliśmy tak 
daleko? Skoro tyle już zrobiliśmy? Ostatecz-
nie zwyciężyła pasja podróżnicza. Rzucili-
śmy się w szał przygotowań, i czekaliśmy 
już tylko na samolot, który wystartował  
17 lipca o 22.50 z warszawskiego Okęcia. 

W Reykjawiku pojawiliśmy się dwa 
dni przed rozpoczęciem Zlotu, wyjecha-
liśmy także dwa dni po jego zakończeniu. 
Niecodziennie w końcu bywa się na Islan-
dii, pobyt, który w gruncie rzeczy trwał 
15 dni, wykorzystaliśmy maksymalnie. 
Miejsca, które odwiedziliśmy, moż-
na obejrzeć  w naszej galerii na stronie  
www.roverway.zhp.pl

A co czekało na nas na Roverway’u?  
22 Kozienicka Drużyna Wędrownicza 
„Studnia” wybrała trasę, podczas której  
w ciągu pierwszych czterech dni, zwiedzała 
jaskinie wraz ze skautami m.in. z Kanady, 
Szwajcarii, Norwegii czy Francji. X Dru-
żyna Harcerska „I co dalej?!” mierzyła się 

z górskimi szlakami 
Islandii. Kolejne cztery 
dni to czas obozowania 
całym zlotem w jed-
nym miejscu. Okazja, 
by różne kultury świa-
ta zderzyły się ze sobą 
i mogły wzajemnie się 
poznać, na warszta-
tach, konferencjach, 
zajęciach programo-
wych, koncertach, 
czy po prostu podczas 
wspólnego śpiewania 
przy gitarach. W takich 
okolicznościach nawet 
zwyczajne śpiewanie 
nabierało magii.  

28 lipca rano odbyła się Ceremonia 
Zamknięcia – wielka przygoda, do której 
przygotowywaliśmy się cały rok, dobiegła 
końca. Aż trudno uwierzyć, że te niecałe 
dwa tygodnie minęły tak szybko. Inten-
sywność zajęć, możliwość uczestniczenia 
w wielu przedsięwzięciach i mnogość 
wrażeń sprawiła, że nie zauważyliśmy jak 
prędko umknął nam czas. Pozostały już 
tylko pożegnania: tradycyjne wymiany 
chust, plakietek czy innych drobiazgów, 
robienie pamiątkowych zdjęć, wymiany 
adresów, uściski i obietnice oraz nadzieja, 
że ta świeżo nawiązana, międzynarodowa 
przyjaźń, szybko nie wygaśnie. Jednak 
pewność można mieć tylko co do tego, 
że nie zniknie wspomnienie niezwykłego 
przeżycia, nasyconego jednością, brater-
stwem i serdecznością. Ten Roverway 
zakończyliśmy mając silne poczucie 
przynależności do potężnego ruchu skau-
towego, który łączy podobnych sobie lu-
dzi z całego świata – tych, którzy nie boją 
się odpowiedzieć na hasło „Open up!”. 

Nadszedł czas powrotu z Islandii. Dłu-
go zastanawialiśmy się co zrobić, by zo-
stać tam dłużej, niestety biletów nie mo-

gliśmy przebookować  
i musieliśmy wracać. 
Dostaliśmy od losu jedy-
nie dodatkową godzinę, 
ponieważ nasz lot miał 
takie właśnie opóźnienie.

Podczas tych ostat-
nich trzech dni wędro-
waliśmy po paśmie gór-
skim Hengill, kąpaliśmy 
się w ciepłych źródłach 
i oglądaliśmy gejzery. 
Przyroda w Islandii tyl-
ko na pierwszy rzut oka 
wygląda nudno i mono-
tonnie, podczas space-

rów mogliśmy nacieszyć oczy widokami 
jedynymi w swoim rodzaju – żadne zdję-
cia nie są w stanie tego oddać. Im bliżej 
było końca, tym bardziej staraliśmy się 
czerpać z wyjazdu pełnymi garściami 
wspaniałe chwile, w dodatku pogoda 
nam dopisywała, jakby także chciała, 
aby ten czas stał się dla nas niemożliwy 
do zapomnienia.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy 
pomogli nam spełnić nasze marzenia!

Wielkim wyróżnieniem dla nas było 
objęcie Wyprawy na RoverWay 2009 Ho-
norowym Patronatem przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego – Adama 
Struzika oraz Burmistrza Gminy  Kozie-
nice – Tomasza Śmietankę. 

Dziękujemy Sponsorom: – TRANS 
ENERGO S.A. RADOM, ELEKTRO-
WNIA KOZIENICE S.A.,  ELEKTRO-
BUDOWA S.A., GMINA KOZIENICE, 
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJE-
WÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Dziękujemy Patronom Medialnym: 
Serwis polibuda.info, Akademickie Ra-
dio Kampus

A także Głównej Kwaterze Związ-
ku Harcerstwa, Chorągwi Mazowieckiej 
Związku Harcerstwa Polskiego, Hufcowi 
Pionki. Wszystkim instruktorom, którzy 
bezinteresownie nam pomagali;  rodzi-
com, którzy wspierali nas nie tylko fi-
nansowo, lecz także pomagali rozwiązać 
wiele problemów i dawali nam wsparcie; 
przyjaciołom, którzy do ostatniej chwili 
trzymali za nas kciuki, tym którzy wie-
rzyli, że uda nam się realizować ten pro-
jekt. Dziękujemy! 

Nie osiadamy na laurach, już niedłu-
go zaczniemy przygotowania do kolejne-
go wyjazdu, który – jak mamy nadzieję 
– będzie równie udany. Do zobaczenia na 
harcerskim szlaku!

phm. aGata luśtyK

Wydarzenia
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ABC KONSUMENTA
zAKUpy TrANSgrANiCzNE przEz iNTErNET

Zakupy w zagranicznych sklepach inter-
netowych stają się coraz bardziej popularne 
w Polsce. Należy jednak pamiętać, że mogą 
czyhać na nas różne pułapki zastawione 
przez sprzedawców internetowych. Można 
je spotkać na wszystkich etapach zawierania 
umowy, a wiążą się one z niewykonywa-
niem przez sprzedawców obowiązków wy-
nikających z obowiązujących przepisów.
1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do po-

dania najpóźniej w chwili złożenia mu 
propozycji zawarcia umowy:
• danych przedsiębiorcy,
• istotnych właściwości świadczenia  

i jego przedmiotu,
• wymagań technicznych niezbędnych 

do współpracy z systemem telein-
formatycznym, którym posługuje się 
usługodawca,

• ceny lub wynagrodzenia obejmujących 
wszystkie ich składniki,

• zasad zapłaty ceny lub wynagrodze-
nia,

• kosztów oraz terminu i sposobu dosta-
wy,

• miejsca i sposobu składania reklamacji,
• warunków zawierania i rozwiązywania 

umów o świadczenie usług drogą elek-
troniczną,
Informacje te powinny być sformuło-

wane w sposób zrozumiały i łatwy do od-
czytania. Przedsiębiorca jest obowiązany 
do potwierdzenia ich na piśmie lub innym 
trwałym nośniku informacji. Usługodawca 
musi drogą elektroniczną niezwłocznie po-
twierdzić odbiór zamówienia usługobiorcy.

ale przepisy nie określają, w jakim 
języku mają być podane te informacje. 
najczęściej jest to język ojczysty sprze-
dawcy lub któryś z innych języków wy-
branych przez sprzedawcę. 

nie zawierajmy umów w języku, któ-
rego nie znamy w sposób dostateczny, aby 
zrozumieć wszystkie warunki umowy. Kon-
sekwencje wynikające z tego, że zawieramy 
umowę transgraniczną w języku, którego 
nie znamy obciążają nas konsumentów. 
Jest to istotne, gdyż przyjmuje się, że ko-
respondencja dotycząca umowy, w tym np. 
oświadczenie o odstąpieniu od umowy, re-
klamacja powinny być złożone w języku,  
w którym umowa została zawarta.
2. Obowiązki przedsiębiorcy po zawarciu 

umowy:
• jeżeli strony nie umówiły się inaczej, 

przedsiębiorca powinien wykonać 
umowę najpóźniej w ciągu 30 dni po 
złożeniu zamówienia,

• jeżeli przedmiot świadczenia nie jest do-

stępny, przedsiębiorca powinien najpóź-
niej w terminie 30 dni od zawarcia umo-
wy, zawiadomić o tym konsumenta,

• przedsiębiorca powinien zwrócić całą 
otrzymaną sumę w ciągu 30 dni (ter-
min liczy się od dnia zawiadomienia 
konsumenta przez sprzedawcę o nie-
możliwości spełnienia świadczenia),

• w wypadku choćby przejściowej nie-
możności spełnienia świadczenia, 
przedsiębiorca może, jeżeli zawarto ta-
kie zastrzeżenia w umowie, zwolnić się 
z zobowiązania przez spełnienie świad-
czenia zastępczego odpowiadającego 
tej samej jakości/przeznaczeniu/ce-
nie, informując konsumenta na piśmie  
o jego prawie nieprzyjęcia tego świad-
czenia i odstąpieniu od umowy, ze zwro-
tem rzeczy na koszt przedsiębiorcy.

3. Prawa konsumenta i obowiązki sprze-
dawcy: 
• Konsument ma prawo odstąpić od umo-

wy – bez konieczności zapłaty odstępne-
go – składając oświadczenie na piśmie. 
Do zachowania tego terminu wystarczy 
wysłanie oświadczenia przed jego upły-
wem. Umowa uważana jest za niezawar-
tą. ale należy sprawdzić w regulaminie 
sklepu ile wynosi ten termin. 

• Strony zwracają sobie to, co świad-
czyły. Jeżeli konsument dokonał ja-
kichkolwiek przedpłat, należą się od 
nich odsetki ustawowe od daty doko-
nania przedpłaty (w praktyce nie do 
wyegzekwowania od zagranicznego 
przedsiębiorcy).

• Jeżeli świadczenie ma być spełnione  
z wykorzystaniem kredytu lub pożycz-
ki udzielonych przez przedsiębiorcę 
albo na podstawie porozumienia kre-
dytowego z przedsiębiorcą, odstąpie-
nie od umowy jest skuteczne wobec 
umowy kredytu lub pożyczki.
Konsument musi pamiętać, że jedyną 

instancją rozstrzygającą spory są sądy,  
a w przypadkach sporów transgranicz-
nych wchodzi w grę prawo właściwe dla 
kraju sprzedawcy. Co prawda zostało 
uchwalone Rozporządzenie (WE) Parla-
mentu Europejskiego i Rady nr 861/2007 
z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające eu-
ropejskie postępowanie w sprawie drob-
nych roszczeń, ale w praktyce jeszcze ono 
nie funkcjonuje. 

Wszystko co wyżej zostało podane 
ma zastosowanie wyłącznie na terenie 
Unii Europejskiej i nie dotyczy sprze-
dawców z poza UE.

stanIsłaW GąsIor

W dniach od 22-24 września na tere-
nie Kozienickiego Ośrodka Wypoczyn-
ku Świątecznego odbywało się szkolenie  
z zakresu zabezpieczania śladów kry-
minalistycznych, które zostało zorgani-
zowane przez Wydział Dochodzeniowo 
Śledczy Mazowieckiej Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Radomiu i Komendę 
Powiatową Policji w Kozienicach.

Szkolenie skierowane było do 
funkcjonariuszy z trzech powiatów: 
kozienickiego, zwoleńskiego i ra-
domskiego. Wzięło w nim udział 
około 150 osób. Byli to policjanci  
z Miejskiej Komendy Policji w Radomiu, 
Komisariatu Policji w Pionkach, a także  
z Komend Powiatowych Policji  
w Zwoleniu i Kozienicach. W szkoleniu 
uczestniczyli ponadto przedstawiciele 
Komendy Głównej, Centralnego Labo-
ratorium Kryminalistycznego Komen-
dy Głównej, Centrum Szkolenia Policji 
w Legionowie, Biura Kryminalnego 
Komendy Głównej Policji, jak również 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Wojewódzkiej.

Nadzór nad szkoleniem sprawował 
Krajowy Koordynator do spraw Tech-
niki Kryminalistycznej. Głównym ce-
lem szkolenia było omówienie kwestii 
zabezpieczenia miejsc zdarzeń drogo-
wych, miejsc popełnienia przestępstw, 
zabezpieczenia w trakcie oględzin tych 
miejsc i śladów kryminalistycznych. 
Eksperci przedstawili policjantom 
praktyczną wiedzę, w jaki sposób pra-
widłowo dokonywać oględzin miejsc 
zdarzeń, zarówno zdarzeń drogowych, 
jak i miejsc popełnienia kradzieży  
z włamaniem, miejsc przestępstw kry-
minalnych. Jak powiedziała Patrycja 
Adach rzecznik komendanta policji  
w Kozienicach „jest to taka wiedza, która 
policjantom musi się utrwalić, by mogli  
w sposób właściwy wykonywać swoje 
codzienne obowiązki, żeby przykładali 
wagę do tych miejsc zdarzeń. Jest to 
bardzo ważny element pracy policjanta 
– dochodzeniowca czy policjanta z tech-
niki kryminalistycznej, którzy są pierw-
si na miejscu zdarzenia, dokonują oglę-
dzin, prawidłowo zabezpieczają ślady, 
jakie sprawca pozostawił. Wszystko to 
po to, żeby ewentualnie kiedyś w przy-
szłości w razie procesu przed sądem ten 
materiał dowodowy zebrany podczas 
oględzin był na tyle silnym materiałem, 
żeby można było tego sprawcę właści-
wie ukarać”.

MaGDalena DoMaGała

sZkoLenie poLiCJi

Informacje
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PogaDanki na temat gryPy i JeJ Profilaktyki
Na przełomie wrześ-

nia i października Po-
wiatowa Stacja Sanitar-
n o - E p i d e m i o l o g i c z n a  
w Kozienicach przepro-
wadziła w kozienickich 
szkołach podstawowych, 
gimnazjach i szkołach po-
nadgimnazjalnych szereg 
pogadanek na temat grypy 
i jej profilaktyki. Kozieni-
cka stacja podjęła tę akcję  
w związku z rozpoczynają-
cym się sezonem zwiększo-
nej zachorowalności na grypę  
i pojawieniem się w Polsce  
i na całym świecie wirusa A/H1N1, zwa-
nego potocznie wirusem świńskiej grypy. 

Pierwsza pogadanka odbyła się 17 wrześ-
nia w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 
w Kozienicach, a wygłosiła ją dyrektor ko-
zienickiej stacji Maria Pawlak. Swój wykład 
rozpoczęła od wyjaśnienia dzieciom tego, 
czym jest grypa, jakie wywołuje skutki i dla-
czego powinno się wykonywać szczepienia 
przeciwko niej. Powiedziała m.in. o tym, że 
„grypa jest najpowszechniej występującą 
chorobą wirusową na świecie. Sama w sobie 
nie jest groźna, ale jej powikłania mogą przy-
nieść tragiczne skutki. Organizm człowieka 
potrafi zwalczać grypę. Jednak jeśli jest sła-
by, albo u człowieka występują przewlekłe 
schorzenia wówczas mogą pojawić się po-
wikłania i właśnie one, są niebezpieczne dla 
zdrowia i życia. Najniebezpieczniejsze z nich 
to oczywiście zapalenie mięśnia sercowego, 
ucha środkowego, opon mózgowo-rdzenio-
wych i płuc”. Dyrektor przybliżyła również 
dzieciom podstawowe różnice między zwy-
kłym przeziębieniem a grypą. Wspomniała  
o tym, iż „grypa rozwija się szybko, w ciągu 
24 do 48 godzin od chwili zakażenia, nato-
miast przeziębienie powoli. Główne objawy 
grypy to wysoka gorączka – powyżej 38°C, 
dreszcze, bóle mięśniowo-stawowe i ogólne 
osłabienie organizmu. W niektórych przy-
padkach grypie mogą towarzyszyć katar  
i ból gardła, które są charakterystyczne dla 
przeziębienia”. 

Rozmawiając z dziećmi na temat grypy 
Maria Pawlak nawiązała także do nowego 
wirusa grypy – A/H1N1, który pojawił się 
w Polsce i na całym świecie kilka miesięcy 
temu. Poinformowała dzieci, iż wirus ten bar-
dzo szybko się rozprzestrzenia, bo „pierwsze 
zachorowania pojawiły się w maju bieżącego 
roku. W przeciągu czterech miesięcy – do 17 
września - na obszarze Europy stwierdzono 
ponad 51 tysięcy przypadków zachorowań,  
z czego 137 pacjentów zmarło. W tym samym 
czasie w Polsce świńską grypę zdiagnozo-
wano u 164 osób, nie zanotowano jednak 

zgonów. Najwięcej zachorowań występuje  
w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Austra-
lii, a także w Niemczech i Wielkiej Brytanii”. 
Dyrektor M. Pawlak powiedziała ponadto, 
że objawy tzw. świńskiej grypy są iden-
tyczne jak w przypadku grypy sezonowej –  
„W obu przypadkach choroba zaczyna się 
nagle i ma takie same charakterystyczne ob-
jawy. O tym, czy pacjent zachorował na świń-
ską grypę może powiedzieć dopiero wywiad 
epidemiologiczny i badania laboratoryjne. 
Jednak jeśli w przeciągu 7 dni poprzedzają-
cych zachorowanie chora osoba przebywała 
w krajach, w których występuje epidemia 
świńskiej grypy zachodzi podejrzenie, iż mo-
gła zarazić się wirusem A/H1N1”. 

Podczas spotkania w PSP Nr 3 w Ko-
zienicach dyrektor Powiatowej Stacja 
Sanitarno-Epidemiologicznej wyjaśniła 
dzieciom, że grypa jest chorobą, która 
przenosi się drogą kropelkową w cza-
sie ruchu powietrza, kichania czy kasz-
lu. Można się nią zarazić przez kontakt  
z chorą osobą, poprzez przebywanie  
w tym samym pomieszczeniu. Dlatego 
tak ważna jest higiena osobista i odpo-
wiedni styl życia, które mogą wzmocnić 
organizm i zapobiec zarażeniu grypą. 
Maria Pawlak zwróciła dzieciom uwa-
gę, m.in. na to, aby się wysypiały, często 
myły ręce, dbały o urozmaiconą dietę  
i odpowiednią liczbę posiłków oraz dbały 
o właściwy ubiór – aby nie przegrzewać, 
ani nie wyziębiać organizmu. 

Na zakończenie pogadanki kilka słów 
poświęciła szczepieniom przeciw grypie 
sezonowej, które jak powiedziała „naj-
lepiej wykonać przed sezonem wszelkich 
przeziębień i infekcji wirusowych, czyli 
we wrześniu i październiku. Można oczy-
wiście szczepić się w trakcie sezonu gry-
powego, należy także pamiętać o tym, że 
każdego roku wirus grypy różni się od wi-
rusa występującego, w poprzednim roku. 
Dlatego szczepienia przeciwko grypie co 
roku trzeba powtarzać”.

MaGDalena DoMaGała

Od kilkunastu lat październik jest 
miesiącem profilaktyki raka piersi.  
Z tego też względu 12 października 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna w Kozienicach zorganizowała 
dzień otwarty poświęcony tej proble-
matyce. Kobiety, które tego dnia zdecy-
dowały się odwiedzić placówkę miały 
możliwość poszerzenia swojej wiedzy 
na temat przyczyn występowania i na-
stępstw raka, a także nauczyć się samo-
badania piersi na tzw. fantomie, którym 
kozienicka stacja dysponuje.

Rak piersi jest najczęściej występują-
cym nowotworem złośliwym. Wcześnie 
wykryty rokuje szanse na wyleczenie. 
Jednak mimo licznych apeli i nagłaś-
nianych w mediach kampanii społecz-
nych w dalszym ciągu za mało kobiet 
wykonuje profilaktyczne badania i zbyt 
późno podejmuje leczenie. – „Staty-
styki mówią, że corocznie w Polsce na 
raka piersi choruje 13 tysięcy kobiet,  
z czego 5 tysięcy umiera. Nieste-
ty tylko 40% kobiet poddaje się ba-
daniom typu USG czy mammogra-
fia” – powiedziała podczas dnia 
otwartego Maria Pawlak dyrektor PSSE  
w Kozienicach. Zagrożenie rakiem 
piersi wzrasta wraz z wiekiem kobiety. 
Dyrektor stacji przypomniała, że „ryzy-
ko wystąpienia raka piersi zwiększają  
3 rodzaje czynników – genetyczne, osob-
nicze i dietetyczne. Rak piersi to choro-
ba dziedziczona. Czynniki osobnicze to 
przede wszystkim czas, kiedy wystąpiła 
pierwsza miesiączka i menopauza. Jeśli 
pierwsza miesiączka wystąpiła wcześnie, 
a menopauza późno wtedy dana kobieta 
jest narażona na działanie estrogenów 
przez dosyć długi okres czasu, a to sprzy-
ja występowaniu raka. Na częstotliwość 
zachorowań ma wpływ też otyłość”.

Kobiety, które ukończyły 20 rok 
życia powinny wykonywać regularnie 
co miesiąc samodzielne badanie piersi. 
Wyczuwalny w piersi guzek, zmiany  
w wyglądzie skóry czy brodawki sutko-
wej oraz kształcie piersi powinny skło-
nić kobietę do jak najszybszego skon-
sultowania się z lekarzem. Oprócz tego 
można wykonać USG piersi i mammo-
grafię.

Mieszkanki powiatu kozienickiego 
badania mammograficzne mogą wyko-
nać w szpitalu powiatowym w Kozie-
nicach. Pracownia mammograficzna 
czynna jest od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 8 do 13. Pacjentki mogą 
też skorzystać z konsultacji onkologa.

MaGDalena DoMaGała

Profilaktyka raka Piersi
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w GłowaczowIe MaRzenIa staJą sIę RzeczywIstoŚcIą
W piątek 2 października 2009 roku speł-

niło się wielkie marzenie miłośników piłki 
nożnej naszego regionu, gdyż własnie tego 
dnia dokonano oficjalnego otwarcia kom-
pleksu sportowego przy Publicznym Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Głowaczowie 
wybudowanego w ramach programu rzą-
dowego “Moje boisko – Orlik 2012”. Ra-
dość była tym większa, iż jest to pierwszy 
“Orlik” w powiecie kozienickim.

Na uroczystość otwarcia licznie przy-
byli znakomici goście, Wśród nich należy 
wymienić: posła na sejm RP – Czesława 
Czechyrę, Piotra Szprendałowicza – człon-
ka Zarządu Województwa Mazowieckiego, 
Dorotę Sokołowską – dyrektora  Kurato-
rium Oświaty w Warszawie Delegatury  
w Radomiu, Jerzego Kacaka – kierownika 
Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Radomiu, Janusza Stąpora 

– starostę, Józefa Grzegorza Małaśnickiego 
– wicestarostę powiatu kozienickiego, Zbi-
gniewa Ostrowskiego – zastępcę dyrektora 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich, oraz dyrektorów zaprzyjaźnonych 
szkół i instytucji z terenu naszej gminy. 

Uroczystość poprowadził dyrektor 
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Głowaczowie – Krzysztof Wolski. 
Bez wątpienia najważniejszym i długo 
wyczekiwanym punktem ceremonii ot-
warcia boisk sportowych było przecięcie 
wstęgi przez przedstawicieli wojewódz-
twa, powiatu, gminy, a także szkoły oraz 
poświęcenie nowych obiektów. 

W podziękowaniu za wspieranie roz-
woju sportu w naszej gminie jej gospodarz 
– Stanisław Bojarski otrzymał pamiątko-
wą koszulkę Legii Warszawa z podpisami 
jej zawodników. Upominek  wręczył ab-

solwent Gimnazjum w Gło-
waczowie, młodzieżowy 
wicemistrz Polski, zawod-
nik młodej Legii Warszawa 
– Rafał Wolski. Wójt ten 
symboliczny dar przekazał 
szkole, by zmotywować ko-
lejne roczniki do wytrwałej 
pracy, pokonywania włas-
nych słabości i realizacji 
wyznaczonych przez siebie 
zamierzeń.

Następnie zaproszeni 
goście obejrzeli program 
artystyczny przygotowa-

ny przez uczniów Publicznego Gimna-
zjum i Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Głowaczowie. Młodzież w satyrycz-
nym występie przybliżyła historię oraz 
ideę igrzysk olimpijskich. Ponadto ucz-
niowie zaprezentowali swe umiejętności 
sportowe w dyscyplinach, które chętnie  
i z sukcesami uprawiane są w ich placów-
kach. Przybyli goście  mieli także szansę 
wypróbować nawierzchnię nowego boi-
ska, stając w szranki z uczniami w kon-
kursie rzutów karnych. Z całą pewnością 
do walki zagrzewał fakt, iż występowali 
w imiennych koszulkach sportowych  
w barwach i z herbem gminy Głowaczów 
– pamiątkach ufundowanych przez wójta 
Stanisława Bojarskiego.

“Moje boisko – Orlik 2012” w Głowa-
czowie to kolejna duża oraz kosztowna 
inwestycja samorządu gminnego. Inwe-
stycja na miarę XXI wieku, długo wy-
czekiwana i niezwykle potrzebna, gdyż 
pozwoli zintegrować społeczność lokal-
ną, poprawić tężyznę fizyczną, rozwijać 
indywidualne zdolności i zainteresowania 
nie tylko uczniów, ale wszystkich miesz-
kańców z terenu naszej gminy. Doskonałe 
warunki do uprawiania piłki nożnej i ręcz-
nej dadzą szansę naszym wychowankom 
odnosić kolejne sukcesy w zawodach 
sportowych na szczeblu powiatowym, 
wojewódzkim czy ogólnopolskim, a tym 
samym promować pozytywny wizerunek 
gminy Głowaczów w kraju. 

K. W.

PIERWSZA W POWIECIE KOZIENICKIM SZKOŁA MUZYCZNA
Od 1 września w Kozienicach dzia-

ła Szkoła Muzyczna I Stopnia dla dzie-
ci w wieku od 7 do 10 lat. Jak powie-
dział Zdzisław Włodarski dyrektor 
nowo otwartej placówki – „to jest szkoła  
o uprawnieniach publicznych, koszty kształ-
cenia ponosi burmistrz gminy Kozienice.  
W placówce tej, w cyklu sześcioletnim bę-
dziemy przygotowywać dzieci do podjęcia 
nauki w szkole muzycznej II stopnia”. 

Szkoła muzyczna mieści się w budynku 
nauczania zintegrowanego Publicznej Szko-
ły Podstawowej Nr 1 w Kozienicach. Spe-
cjalnie na potrzeby szkoły muzycznej kilka 
sal lekcyjnych zostało wyremontowanych 
i odpowiednio zaadaptowanych do nauki  
i ćwiczeń praktycznych. Środki finansowe 
na wszystkie niezbędne prace pochodziły  
z budżetu szkoły podstawowej, natomiast „za-
kup instrumentów sfinansował Urząd Miejski  
w Kozienicach, który na ten cel wyasygnował 
kwotę 200 tysięcy złotych. Za te środki kupili-
śmy 4 pianina, 4 akordeony, 7 par skrzypiec, 
wiolonczelę i flety” zdradził dyrektor szkoły 

muzycznej, dodając jednocześnie, że „jest 
to wydatek dużego rzędu, ale liczę na to, że  
w przyszłości ci młodzi ludzie odwdzięczą się 
mieszkańcom Kozienic swoją grą, tym, iż będą 
cieszyć ich serca i uszy, prezentując tę uniwer-
salną wartość, jaką jest muzyka”.

1 września w Szkole Muzycznej I Stopnia 
w Kozienicach naukę rozpoczęło czterdziestu 
sześciu uczniów. O ich przyjęciu do szkoły 
zdecydowały przesłuchania, które odbyły się 
w wakacje. Podczas tych przesłuchań bada-
ne były muzyczne zdolności i umiejętności 
dzieci. Dyrektor szkoły przypomniał, że „za-
daniem dzieci było m.in. wyklaskanie prostych 
rytmów, zaśpiewanie wskazanej melodii i po-
wtórzenie dźwięku. Nie są to rzeczy skompli-
kowane, ale jeśli ktoś nie ma odpowiednich, 
muzycznych predyspozycji to nie wykona tych 
poleceń. Na przesłuchania przyszło 100 dzieci, 
z pozytywnym wynikiem przeszło je 60, a osta-
tecznie do szkoły przyjęliśmy 46 uczniów”.

Zajęcia w szkole muzycznej odbywają 
się popołudniami. Rano dzieci uczęszczają 
do szkoły podstawowej, bowiem jak poinfor-

mował dyrektor szkoły muzycznej „w naszej 
placówce uczymy tylko przedmiotów muzycz-
nych. Zajęcia odbywają się z przedmiotów teo-
retycznych, jak rytmika czy kształcenie słuchu, 
oraz dwa razy w tygodniu po 30 minut mamy 
praktyczną naukę gry na instrumentach.  
W tej chwili w naszej szkole funkcjonują sek-
cje fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, klarne-
tu, fletu, akordeonu i trąbki. Lekcje w szkole 
muzycznej prowadzi ośmioro nauczycieli, któ-
rzy mają dyplom akademii muzycznych, jest to 
wymóg formalny, gdyż szkoła podlega Mini-
sterstwu Kultury i Sztuki”.

Dyrektorem szkoły muzycznej w Kozie-
nicach jest Zdzisław Włodarski – absolwent 
Akademii Muzycznej w Warszawie (Wy-
dział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Mu-
zyki), który przez ostatnie 17 lat kierował Ze-
społem Szkół Muzycznych w Radomiu. Jak 
sam przyznaje „chciałbym to doświadczenie 
przełożyć na miasto Kozienice i placówkę, 
którą teraz kieruję, aby w przyszłości uczynić 
ją liczącą się w Polsce”.

MaGDalena DoMaGała

Wydarzenia
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja
Aktualnie mamy już ostatni kwartał roku 2009, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach pragnie więc przed-
stawić czytelnikom biuletynu „Nasz Powiat” tegoroczne działania 
związane z wdrażaniem Projektu „Upowszechnianie integracji 
społecznej w powiecie kozienickim”.  Projekt ten jest realizowany 
od roku 2008 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktyw-
nej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Całkowita 
wartość Projektu w  2009 roku to  kwota prawie 390 000 złotych. 
Grupy docelowe aktywizowane w roku 2009 to:
• osoby niepełnosprawne,
• osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – 

wychowawcze oraz placówki, o których mowa w art. 88 usta-
wy o pomocy społecznej (ta kategoria uczestników projektu 
skrótowo jest określana jako osoby „usamodzielniane”).
Do dnia 15 października 2009r. udało się zrealizować większość 

zadań projektowych. W tym najważniejsze elementy Projektu za-
warte w zadaniu „Aktywna Integracja”. 

Dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego 7 osób „usamodzielnianych” wzięło udział w dwutygodnio-
wych kompleksowych zajęciach aktywizacyjnych w Szczawnicy. 
Wsparcie to było realizowane przez  Europejski Instytut Edukacji 
Informatycznej z Nowego Sącza.

 Grupa 11 osób niepełnosprawnych skorzystała również z dwu-
tygodniowych zajęć aktywizacyjnych realizowanych w Ośrodku 
„Panorama Morska” w Jarosławcu. Realizacja tych działań została 
zlecona Akademii Przedsiębiorczości ze Starachowic.  Na temat ak-
tywizacji wymienionych powyżej dwóch grup uczestników pisali-
śmy już szerzej w poprzednich wydaniach biuletynu „Nasz Powiat”.

W późniejszym czasie udało nam się zaktywizować dodatkową 
grupę uczestników projektu. Była to grupa 19 osób niepełnosprawnych. 
Osoby te przez dwa tygodnie przebywały w Poroninie gdzie korzystały 
ze: szkolenia „Podstawy obsługi komputera z syntezatorem mowy dla 
osób słabowidzących i niewidomych”, grupowych warsztatów z do-
radcą zawodowym, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, 
zajęć rehabilitacyjnych oraz zespołów ćwiczeń fizycznych. Organiza-
cją oraz obsługą pobytu uczestników w Poroninie zajmowała się firma 
MEDISON z Kielc, która specjalizuje się w szczególności  w niesieniu 
fachowej pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym.

Uczestnicy wszystkich trzech wyjazdowych turnusów bar-
dzo pozytywnie oceniali wsparcie, z którego mogli skorzystać.

 W październiku została również zorganizowana dwudnio-
wa wycieczka turystyczna. Brały w niej udział osoby niepełno-
sprawne, ich opiekunowie oraz osoby z otoczenia osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym. Łącznie była to grupa 41 osób. 
Wycieczka wiodła malowniczym „Szlakiem przenikania kultur” 
na obszarze województwa lubelskiego.

Jeśli są Państwo bliżej zainteresowani problematyką Projek-
tu realizowanego przez PCPR w Kozienicach zapraszamy do 
siedziby „Centrum”. Informacje o Projekcie  zamieszczone są 
również na stronie internetowej www.pcprkozienice.pl.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach 
ul. Gen. Świerczewskiego 20, 26-900 Kozienice
tel. (048) 611 02 26,  fax. (048) 611 02 25
e-mail: pcpr@kozienicepowiat.pl

anDrZeJ sPyteK
asystent Koordynatora Projektu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja
Od 01.01.2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach 

realizuje Projekt systemowy „Wspierajmy bezrobotnych”, 
współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej  w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 – 2013, 
Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz pod-
noszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. 

Budżet Projektu w roku 2009 to 3 387 487 PLN.  Dzięki 
tym środkom aktywizowani są bezrobotni mieszkańcy powia-
tu kozienickiego. W szczególności są to osoby znajdujące się  
w szczególnej sytuacji na rynku pracy (zgodnie z Art. 49 Usta-
wy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Cho-
dzi tu o:
1) bezrobotnych do 25 roku życia,
2) bezrobotnych długotrwale, albo po zakończeniu realizacji 

kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrud-
nienia po urodzeniu dziecka,

3) bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
4) bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświad-

czenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
5) bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno 

dziecko do 18 roku życia,
6) bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności 

nie podjęli zatrudnienia,
7) bezrobotnych niepełnosprawnych

We wniosku o dofinansowanie Projektu na rok 2009 Powia-
towy Urząd Pracy założył aktywizację:
• 291 osób bezrobotnych w ramach staży (w liczbie tej są zarów-

no staże rozpoczęte w roku 2009 jak i staże kontynuowane  
z roku 2008)

• 37 osób bezrobotnych w ramach przygotowania zawodowe-
go (wsparcie to było rozpoczęte w roku 2008, w związku  
z nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy forma ta została zlikwidowana i aktualnie osoby, 
które były obejmowane tą formą są aktywizowane w ramach 
staży)

• 165 osób bezrobotnych w ramach szkoleń grupowych (Szko-
lenia takie jak: „Glazurnik posadzkarz”, „Ocieplanie budyn-
ków nowoczesnymi metodami wykończeniowymi”, „Monter 
instalacji wodno-kanalizacyjnych i c.o”, „Pracownik ochro-
ny fizycznej osób i mienia – I stopień licencji”, „Księgo-
wość komputerowa”, „Pracownik administracyjno-biurowy”, 
„Opiekun osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych 
z elementami masażu leczniczego”, „Sprzedawca z obsługą 
kas fiskalnych”, „Kucharz małej gastronomii z obsługą kas 
fiskalnych+HACCP”, „Kurs kroju i szycia”, „Bukieciarstwo 
oraz artystyczne pakowanie prezentów”)

• 46 osób bezrobotnych w ramach szkoleń indywidualnych
• 45 osób bezrobotnych poprzez przyznanie jednorazowych 

środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Większość wymienionych powyżej wskaźników została już 

osiągnięta do połowy października bieżącego roku. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach                 tel. (048) 614 66 99
Ul. Zdziczów 1                                                       fax. (048) 614 66 91
26 – 900 Kozienice                                                 wako@praca.gov.pl
                                                                              www.pupkozienice.pl

Informacje
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