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Szanowni Państwo,

z początkiem wakacji przekazuję 
do rąk Czytelników kolejny nu-
mer Kwartalnika Powiatu Pu-
ławskiego. Szczególnie polecam 
lekturę artykułu dot. udzielonego 
Zarządowi przez Radę Powia-
tu absolutorium, które stanowi 
skwitowanie naszej całorocznej pracy. Szereg interesu-
jących informacji z zakresu działalności samorządu po-
wiatowego na przestrzeni poprzednich miesięcy zawiera-
ją także inne artykuły, np. z tematyki edukacji i kultu-
ry. Wiele ważnych wiadomości znajduje się w relacjach  
z pracy Rady oraz Zarządu Powiatu Puławskiego,  
w których określamy jakimi zadaniami zajmowaliśmy się  
w minionym okresie. Zachęcam także do zapoznania się 
z artykułem o nowym partnerze zagranicznym Powiatu 
Puławskiego. Przed wakacjami nagrodziliśmy najlep-
szych uczniów ze szkół, dla których organem prowadzą-
cym jest nasz powiat – lista laureatów znajduje się w ar-
tykule poświęconym zorganizowanej z tej okazji uroczy-
stości. Były również nagrody dla wybitnych sportowców, 
o których napisał kierownik Wydziału Promocji, Kultu-
ry, Sportu i Turystyki. W publikacji zawarliśmy również 
wiele pozycji traktujących o wydarzeniach i przedsię-
wzięciach realizowanych przez jednostki organizacyjne 
Powiatu Puławskiego, które mają istotne znaczenie dla 
mieszkańców powiatu. Są również dla Państwa zapro-
szenia, tym razem skierowane do wszystkich mieszkań-
ców powiatu i okolic – otóż 13 lipca w Puławach odbę-
dzie się współorganizowane przez nas Święto Policji,  
a 12 sierpnia organizujemy Dożynki Powiatowe. Miej-
scem uroczystości dożynkowych będzie Nałęczów. Już 
dziś serdecznie zapraszam do udziału w powiatowym 
święcie plonów.

Serdecznie zachęcam wszystkich zainteresowanych Czy-
telników do zapoznania się z nowym kwartalnikiem. 

Życzę miłej lektury.
Starosta Puławski

Witold Popiołek
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Kwartalnik Powiatu Puławskiego

Temat wydania

Zarząd Powiatu Puławskiego z absolutorium!

Podczas sesji Rady Powiatu Puławskiego, która odbyła się 
20 czerwca, Rada udzieliła Zarządowi Powiatu Puławskiego 
absolutorium za rok 2017. Starosta Puławski Witold Popio-
łek przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu sprawozdanie  
z wykonania budżetu za rok 2017, wraz ze sprawozdaniem 
finansowym i informacją o stanie mienia powiatu na dzień 
31 grudnia 2017 r. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok 
pozytywnie zaopiniowało Kolegium Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Lublinie, które sprawuje nadzór nad gospo-
darką finansową Powiatu. Wymienione wyżej sprawozdania
pozytywnie zaopiniowała również Komisja Rewizyjna Rady 
Powiatu Puławskiego. 

Budżet Powiatu na 2017 rok został uchwalony przez Radę 
Powiatu w Puławach 28 grudnia 2016 r. W ciągu roku był on 
zmieniany w zależności od potrzeb uchwałami Rady Powiatu 
oraz uchwałami Zarządu Powiatu. 

Dochody budżetu powiatu zrealizowane zostały w wyso-
kości 116.300.245 zł, co daje 102,19 % w stosunku do planu.

Wydatki zrealizowano w kwocie 116.008.736 zł, co stano-
wi 96,22 % planowanych wydatków budżetu.

Rok 2017 zamknął się nadwyżką budżetową w wyso-
kości 291.509 zł wobec planowanego deficytu w wysokości
6.751.917 zł. 

Nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochoda-
mi bieżącymi a wydatkami bieżącymi, ukształtowała się na 
poziomie 7.046.182 zł.

Starosta Witold Popiołek złożył serdeczne podziękowania 
dla włodarzy gmin za wspólną realizację przedsięwzięć dro-
gowych służących bezpieczeństwu mieszkańców naszego po-
wiatu. 

Starosta W. Popiołek przedstawia sprawozdanie z pracy  
Zarządu Powiatu



Tu jest moje miejsce

4

Jednym z najważniejszych zadań samorządu powiatowego 
są te związane z funkcjonowaniem oświaty. Wydatki poniesio-
ne na oświatę stanowią znaczącą pozycję w budżecie powiatu 
– w roku 2017 była to kwota ponad 60 milionów złotych.

Istotnym problemem, z jakim powiat musi się uporać, jest 
zapewnienie właściwej pomocy społecznej dla rodzin, które 
takiej pomocy potrzebują, w tym również rehabilitacja zawo-
dowa i społeczna osób niepełnosprawnych z terenu powiatu 
puławskiego. Na szeroko rozumianą pomoc społeczną w roku 
2017 przeznaczono z budżetu powiatu niemal jedenaście i pół 
miliona złotych, nie licząc środków pozabudżetowych wydat-
kowanych w ramach programu Aktywny Samorząd, środków 
PFRON oraz środków z Funduszu Pracy.

Kolejne grupy zadań realizowanych w powiecie to te z za-
kresu: bezpieczeństwa, kultury, sportu i turystyki, ochrony 
środowiska i leśnictwa. Wszystkie zadania wykonywane były 
z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi. Zmian w budżecie Powiatu dokonywano zgodnie z upo-
ważnieniami udzielonymi Zarządowi przez Radę Powiatu. 

Na podkreślenie zasługuje fakt zrealizowania w powiecie 
wielu zadań inwestycyjnych bez zaciągania kredytów i po-
życzek. Zadłużenie powiatu sukcesywnie spada, zachowana 

była również płynność finansowa budżetu, co pozwoliło ter-
minowo realizować zaciągnięte zobowiązania.

Sesja absolutoryjna to, oprócz analizy prawidłowości wy-
konania budżetu za miniony rok, podsumowanie dokonań, 
planów i zamierzeń Zarządu i Rady Powiatu. 

Wykonanie budżetu stanowi ocenę pracy Zarządu, Staro-
stwa i wszystkich jednostek organizacyjnych. 

Starosta Puławski Witold Popiołek na zakończenie swoje-
go wystąpienia podziękował za współpracę członkom Zarzą-
du, przewodniczącym Rady – minionej i obecnej kadencji, 
radnym, dyrektorom oraz pracownikom Starostwa i jedno-
stek organizacyjnych, włodarzom gmin z terenu powiatu pu-
ławskiego, a także wszystkim, którzy wspierali powiat i Za-
rząd w minionym okresie. Na koniec Starosta wyraził nadzie-
ję, że dobra współpraca i realizacja wspólnych projektów na 
rzecz społeczności i rozwoju powiatu będzie kontynuowana. 

 Anna Krzysztofik
 Skarbnik Powiatu 

fot. A. Wenerski

Obrady Rady Powiatu

Przewodnicząca Rady Powiatu D. Smaga gratuluje  
Staroście W. Popiołkowi
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Kwartalnik Powiatu Puławskiego

Aktualności

Z pracy Rady Powiatu

XXXVII sesja Rady Powiatu Puławskiego odbyła się  
14 lutego 2018 roku. 

Głównym punktem XXXVII sesji było przyjęcie stano-
wiska i podjęcie odpowiednich działań w sprawie obchodów 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na-
stępnie Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie Starosty Puław-
skiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 
2017 rok, sprawozdania z prac komisji stałych Rady Powiatu 
za 2017 rok oraz sprawozdanie z wysokości średnich wyna-
grodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu za-
wodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Po-
wiat Puławski w roku 2017. Sprawozdanie to było dokładnie 
omawiane na posiedzeniu Komisji Edukacji Publicznej oraz 
Komisji Budżetu i Finansów. 

Ważnymi punktami tej sesji było podjęcie uchwały  
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/224/2017 Rady Powia-
tu Puławskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowa-
nia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświato-
we oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjal-
nych oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXVI/316/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 28 grud-
nia 2017 r., w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświa-
towych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 
ich pobrania i wykorzystywania. Kolejnym ważnym punktem 
w obradach XXXVII sesji było podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastęp-
czej w Powiecie Puławskim na lata 2018-2020”. 

W trakcie dalszych obrad Rada podjęła następujące 
uchwały: 

• w sprawie przekazania do realizacji Gminie Końskowo-
la zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 
2507 Końskowola – Sielce”,

Starosta W. Popiołek i Prezydium Rady Powiatu Puławskiego Zarząd Powiatu Puławskiego

• w sprawie przekazania do realizacji Gminie Kurów zada-
nia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2537L 
w miejscowości Płonki”,

• w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji 
Rady Powiatu Puławskiego na rok 2018,

• w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Pu-
ławskiego na 2018 rok,

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
• w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. 

Kolejna, XXXVIII sesja Rady Powiatu odbyła się  
28 marca 2018 roku. Głównym punktem obrad było przy-
jęcie sprawozdań: z działalności Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Puławach za rok 2017 i z wykonania pla-
nu finansowego za 2017 rok oraz planu inwestycyjnego na
lata 2017–2018 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Puławach. Następnie Rada Powiatu Puław-
skiego podjęła dwie uchwały dotyczące puławskiego szpita-
la, a mianowicie: w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach oraz  
w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Pu-
blicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach na do-
finansowanie wkładu własnego w projekt pn. „Modernizacja 
i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pu-
ławach”. Kwota udzielonej dotacji z budżetu powiatu to  
200 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu wła-
snego w tym projekcie. Rada podjęła także uchwałę w spra-
wie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem 
Puławskim i Rejonem Młynów na Ukrainie.

W dalszej części obrad Rada podjęła następujące uchwały: 
• w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo–Wycho-

wawczej im. Marii Konopnickiej w Puławach,
• w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środ-

ki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych przypadające według algorytmu w 2018 r. dla 
Powiatu Puławskiego,

• w sprawie ustanowienia Nagród Starosty Puławskiego dla 
zawodników, trenerów i innych osób osiągających najwyż-
sze wyniki sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania,

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
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• w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

XXXIX sesja Rady Powiatu Puławskiego odbyła się  
30 maja 2018 r. Głównymi punktami majowej sesji było 
przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie Powiatu Puławskiego, które zostały 
przygotowane przez Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Komendanta Powiatowego Policji w Pu-
ławach. Następnie radni przyjęli informację dotyczącą stanu 
sanitarno-higienicznego obiektów oraz sytuacji sanitarno-
-epidemiologicznej Powiatu Puławskiego za rok 2017, którą 
przygotował Powiatowy Inspektor Sanitarny. Następnie Rada 
przyjęła sprawozdanie w zakresie oceny zasobów pomocy 
społecznej w Powiecie Puławskim za 2017 rok. 

Na zakończenie tej części obrad radni przyjęli sprawoz-
danie z realizacji rocznego programu współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzący-
mi działalność pożytku publicznego w Powiecie Puławskim  
w 2017 roku. 

W dalszej części obrad Rada podjęła następujące uchwały:
• w sprawie zmiany uchwały nr XL/401/2006 Rady Powia-

tu w Puławach z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie usta-
lenia organizacji mieszkań chronionych utworzonych  
w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej  
i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  
w tych mieszkaniach;

• w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części 
nieruchomości – pomieszczenia w budynku usytuowa-
nym na nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 
Powiatu Puławskiego, położonej w Żyrzynie przy ul. Pa-
łacowej 4, oznaczonej numerem ewidencyjnym 362/4  
o pow. 0,1400 ha, na czas nieoznaczony na rzecz dotych-
czasowego najemcy w trybie bezprzetargowym;

• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
oznaczonej jako działka nr 659/7 o pow. 1,3700 ha, poł. 
w Żyrzynie, Gmina Żyrzyn, stanowiącej własność Powiatu 
Puławskiego;

• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy 
Baranów darowizny prawa własności nieruchomości, sta-
nowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w ob-
rębie Łukawka, Gmina Baranów, oznaczonej jako działki 
o numerach ewidencyjnych 88/2 o pow. 0,8861 ha oraz 
286 o pow. 1,1890 ha;

• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gmi-
ny Kurów darowizny prawa własności nieruchomości, 
stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej  
w obrębie Marianka, Gmina Kurów, oznaczonej jako działka  
o numerze ewidencyjnym 32 o pow. 0,3800 ha;

• w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 
pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą 
jest Zarząd Powiatu Puławskiego;

• w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 2510L 
wraz z nadaniem jej nazwy;

• w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowe-
go wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalo-
ny plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, 
którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach 
lub placówkach oraz określenia tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewy-
mienionych w art. 42 ust. 3 – Karta Nauczyciela, nauczy-
cieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, peda-
gogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, 
terapeutów pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wy-
miaru godzin poszczególnych zajęć w szkołach prowadzą-
cych kształcenie w formie zaocznej;

• w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/324/2018 Rady 
Powiatu Puławskiego z dnia 14 lutego 2018 roku w spra-
wie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Po-
wiatu Puławskiego na rok 2018;

• w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Pu-
ławskiego,

• w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków 
stanowiących dochody budżetu Powiatu Puławskiego,

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
• w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

XL sesja odbyła się 20 czerwca 2018 roku. Najważ-
niejszymi punktami podczas XL sesji było podjęcie uchwał  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu po-
wiatu za 2017 rok, udzielenia Zarządowi Powiatu absoluto-
rium z wykonania budżetu za 2017 rok oraz zatwierdzenia  
rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ za rok obroto-
wy: 01.01.2017 – 31.12.2017. Starosta Puławski Witold Po-
piołek przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu sprawozdanie  
z wykonania budżetu za rok 2017, wraz ze sprawozdaniem 
finansowym i informacją o stanie mienia powiatu na dzień
31 grudnia 2017 r. Rada Powiatu Puławskiego zatwierdziła 
przedstawione sprawozdania z wykonania budżetu i udzie-
liła Zarządowi Powiatu Puławskiego absolutorium za rok 
2017. W dalszej części obrad Rada Powiatu zatwierdziła  
sprawozdanie finansowe SPZOZ za rok obrotowy: 
01.01.2017-31.12.2017 oraz podjęła następujące uchwały: 

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
• w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. 

Ze szczegółami podjętych uchwał mieszkańcy powiatu 
mogą zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicz-
nej.

Waldemar Orkiszewski 
 kierownik Biura Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

fot. A. Wenerski



7

Kwartalnik Powiatu Puławskiego

Obrady Zarządu Powiatu Puławskiego

Z pracy Zarządu Powiatu

Decyzje Zarządu Powiatu podjęte w ostatnim okresie doty-
czyły m.in.:
▶ podjęcia działań związanych z realizacją projektu „Podpis 

dla Niepodległej” polegającego na złożeniu przez miesz-
kańców Powiatu Puławskiego podpisów upamiętniających 
stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę;

▶ przystąpienia Powiatu Puławskiego do kampanii „Dumni 
z Polski” realizowanej w związku z 100. rocznicą odzyska-
nia niepodległości przez Polskę;

▶ nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem 
Puławskim i Rejonem Młynów na Ukrainie;

▶ opracowania i przedłożenia Radzie Powiatu Puławskiego, 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie, dyrekto-
rom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Puławski oraz związkom zawodowym zrzesza-
jącym nauczycieli – sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzo-
nych przez Powiat Puławski;

▶ realizacji projektu „Mój Powiat uczy, dokształca, rozwija” 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020, oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje 
i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe; 

▶ wyboru wykonawcy zadania pn. „Rewitalizacja terenów 
zdegradowanych poprzez modernizację budynku MOS 
w Puławach wraz z jego otoczeniem” oraz „Zwiększenie 
efektywności energetycznej w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii w Puławach”; 

▶ przystąpienia do realizacji zadania „Termorenowacja bu-
dynku przy al. Królewskiej 3 w Puławach w celu zwięk-
szenia efektywności energetycznej”;

▶ udzielenia SPZOZ w Puławach dotacji w kwocie 200 000 
zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego 
w projekcie pn. „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Puławach” w ramach działa-
nia 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś prio-
rytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury 
ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020;

▶ udzieleniu w roku budżetowym 2018 pożyczki pieniężnej 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdro-
wotnej w Puławach;

▶ wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej o dofinansowanie projektu pn. 
„Krzywdzone dzieci – zranieni dorośli – jak przemoc  
w rodzinie wpływa na funkcjonowanie dorosłego czło-
wieka?” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie 
jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, edycja 2018;

▶ kontynuacji realizacji w 2018 r. przez samorząd Powiatu 
Puławskiego pilotażowego programu „Aktywny samo-
rząd”, zawarto stosowną umowę z Państwowym Fundu-
szem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą  
w Warszawie – pierwsza transza środków na 2018 rok wy-
nosi 220 723,74 zł;

▶ wystąpienia do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Lublinie z wnioskiem o przyznanie dotacji na realiza-
cję programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla 
osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie puław-
skim na rok 2018. Realizatorem programu będzie PCPR 
w Puławach;

▶ przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów 
szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Puławski tj. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w 
Puławach, Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego 
im. M. Grzegorzewskiej w Puławach, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno–Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Kę-
ble, Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach;

▶ ustalenia Regulaminu przyznawania „Nagród Starosty 
Puławskiego – Być Najlepszym” dla uczniów szkół, dla 
których Powiat Puławski jest organem prowadzącym lub 
dotującym;

▶ pozyskania od Wojewody Lubelskiego dofinansowania na 
zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego pro-
gramu „Aktywna tablica” na lata 2017-2019; 

▶ wnioskowania do Ministerstwa Edukacji Narodowej –  
wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogól-
nej z 0,4% rezerwy w roku 2018 z tytułu dofinansowania 
w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydak-
tyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych 
lub nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku 
adaptacji w szkołach publicznych prowadzonych (dotowa-
nych) przez jednostki samorządu terytorialnego;

▶ ustalenia obowiązujących od 1 września 2018 r. zasad or-
ganizowania i finansowania indywidualnego nauczania  
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Po-
wiat Puławski; 

▶ analizy informacji zawartych w projektach Arkuszy Orga-
nizacyjnych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 
Puławski na rok szkolny 2018/2019;

▶ ustalenia procedury przekazania składników majątku, akt 
osobowych, spraw kadrowych oraz dokumentacji doty-
czącej organizacji pracy jednostki oświatowej w przypad-
ku zmiany na stanowisku dyrektora jednostki oświatowej;

▶ przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na wsparcie 
w 2018 r. realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charak-
terze pożytku publicznego w zakresie sportu, kultury, tu-
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rystyki, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
▶ zawarcia umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem na 

Rzecz Rozwoju Promocji Edukacji Artystycznej „Prelu-
dium” w Nałęczowie dot. przyłączenia się do organizacji 
XIX edycji konkursu „Moje inspiracje muzyczne”;

▶ ufundowania nagród dla laureatów VII edycji międzysz-
kolnego konkursu o tematyce profilaktyczno–prozdro-
wotnej „Jestem świadomy – jestem bezpieczny”;

▶ dofinansowania II Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości 
Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
– Wiosenne konfrontacje teatralno-muzyczne „PRZY-
STANEK TALENTOWO;

▶ zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie 
zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2017 roku;

▶ przyłączenia się do organizowanego przez Komendę Po-
wiatową Państwowej Straży Pożarnej w Puławach „XII 
Ogólnopolskim Turnieju Czterech Wspinalni w Drabinie 
Hakowej”;

▶ udzielenia Dyrektorowi PUP w Puławach pełnomocnic-
twa do realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w powiecie puławskim (IV)”  
w ramach poddziałania 1.1.1 współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój;

▶ zaopiniowania projektu pn. „Program Ochrony Środowi-
ska dla Gminy Nałęczów na lata 2018-2021 z perspektywą 
na lata 2022–2025”; 

▶ zlecenia sporządzenia uproszczonych planów urządzenia 
lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot 
gruntowych oraz inwentaryzacji stanu lasów dla Gmi-
ny Nałęczów i Gminy Kurów na łącznej powierzchni  
1 233,1719 ha;

▶ przeznaczenia do sprzedaży 18 nieruchomości grunto-
wych, stanowiących własność Powiatu Puławskiego, poło-
żonych w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn;

▶ zatwierdzenia Planu pracy na 2018 r. Powiatowego Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Górze Puławskiej;

▶ realizacji zadania pn. „Utworzenie oraz modernizacja cy-
frowych baz danych EGiB dla potrzeb realizacji projektu 
„e – Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa 
lubelskiego” – etap II (część 69 Powiat Puławski, Nałę-
czów – obszar wiejski i część 70 Powiat Puławski, Puławy 
– obszar wiejski) oraz zadania pn. „Przegląd i opracowa-
nie projektu modernizacji poziomej szczegółowej osnowy 
geodezyjnej na terenie Powiatu Puławskiego”;

▶ zawarcia umów z gminami m.in.: Końskowola, Kurów, 
Janowiec, Wąwolnica – dotyczących wspólnej realizacji 
zadań na drogach powiatowych położonych na terenach 
poszczególnych gmin;

▶ złożenia do Kuratorium Oświaty w Lublinie wniosku  
o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w pod-
ręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 

Monika Zych 
Sekretarz Powiatu Puławskiego

fot. A. Wenerski

Pod patronatem Starosty Puławskiego

Projekt: „Otwieramy serca dla syryjskich 
dzieci”
Miejsce: Zespół Szkół nr 1 
im. S. Sempołowskiej w Puławach
Termin: marzec 2018 r.

Projekt o nazwie „Otwieramy serca dla syryjskich dzieci”, od-
bywał się w ramach akcji ogłoszonej przez Lubelskiego Kura-
tora Oświaty „Lubelszczyzna dla Syrii”. Podczas trwania pro-
jektu przeprowadzono szereg przedsięwzięć mających na celu 
zebranie środków finansowych, które przekazano potrzebują-
cym. 

„Bieg Wilków”
Miejsce: Teren Parku Książąt 
Czartoryskich w Puławach
Termin: 4 marca 2018 r.

4 marca br. na terenie Parku Książąt Czartoryskich odbył się 
„Bieg Wilków”. Przedsięwzięcie było organizowane z okazji 
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Celem 
„Biegu Wilków” było oddanie hołdu bohaterom powojenne-
go antykomunistycznego podziemia. Wydarzenie promowało 
również bieganie i zdrowy styl życia oraz Ziemię Puławską 
jako przyjazną biegaczom. 

„Lubelskie Inspiracje w Kuchni Polskiej” 
Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. S. Sempołow-
skiej w Puławach
Termin: 15 marca 2018 r.
Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołow-

skiej w Puławach od roku szkolnego 2013/2014 realizuje 
Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny „Lubelskie inspiracje  
w Kuchni Polskiej”. Ideą Konkursu jest promocja sztuki ku-
linarnej charakterystycznej dla regionu lubelskiego, pozna-
wanie i propagowanie tradycji kulinarnej Lubelszczyzny, 
doskonalenie umiejętności kulinarnych, pomysłowości i kre-
atywności uczniów szkół gastronomicznych, podnoszenie 
poziomu kształcenia zawodowego, nawiązywanie współpracy 
z innymi szkołami gastronomicznymi oraz przedsiębiorstwa-
mi związanymi z gastronomią. Konkurs skierowany był do 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu gastronomicz-
nym z województwa lubelskiego. 

VII edycja konkursu o tematyce profi-
laktyczno–prozdrowotnej:  
Jestem świadomy – jestem bezpieczny
Miejsce: Zespół Szkół Technicznych  

 w Puławach
Termin: 15 marca 2018 r.
Konkurs realizowany był przez nauczycieli Zespołu Szkół 
Technicznych oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2  
w Puławach. Skierowany był do młodzieży szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych z Puław i Powiatu Puławskiego. 
Głównym celem konkursu było kształtowanie wśród uczniów 
właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, zwrócenia 
uwagi na problematykę uzależnień oraz profilaktykę HIV/
AIDS. 
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V edycja konkursu międzyszkolnego: 
„Znam przepisy ruchu drogowego”
Miejsce: Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego w Puławach 
Termin: 15 marca 2018 r.
Konkurs adresowany był do uczniów 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego głównym 
celem była popularyzacja przepisów ruchu drogowego wśród 
dzieci i młodzieży oraz promowanie właściwego, bezpieczne-
go i kulturalnego zachowania się w ruchu drogowym.

Wystawa monograficzna
obrazów  
Kazimierza Kotlińskiego
Miejsce: Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Termin: 11 kwietnia 2018 r.
11 kwietnia br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im.  
H. Łopacińskiego w Lublinie odbył się wernisaż wystawy  
Kazimierza Kotlińskiego. Eksponowanych było blisko 70 ob-
razów z różnych okresów twórczości artysty. 

Amatorski Turniej Badminto-
na – V Mistrzowa Puław
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 
1 w Puławach

Termin: 14 kwietnia 2018 r.
Amatorski turniej badmintona, odbył się 14 kwietnia  
2018 r., w Szkole Podstawowej nr 1 w Puławach. W turnieju 
wzięli udział uczniowie puławskich szkół, dorośli mieszkańcy 
Puław i okolic oraz goście spoza Powiatu Puławskiego (Gar-
wolin, Lublin, Radom, Łęczna, Ryki). 

Konkurs Recytatorski Po-
ezji Ekologicznej
Miejsce: Szkoła Podstawowa 
im. Henryka Sienkiewicza  

w Skrudkach
Termin: 20 kwietnia 2018 r.
Celem Konkursu było poszerzenie znajomości utworów li-
terackich dotyczących ekologii oraz skierowanie uwagi spo-
łeczności na piękno i harmonię w przyrodzie, a także rolę 
człowieka jako kontynuatora doświadczeń i tradycji minio-
nych pokoleń. Organizatorzy konkursu chcieli zwrócić uwagę 
na rozsądne korzystanie ze środowiska. 

II Konferencja z okazji Dnia god-
ności osoby z niepełnosprawno-
ścią intelektualną – „Żyć Godnie”
Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy w Kęble
Termin: 25 kwietnia 2018 r.

25 kwietnia br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Kęble odbyła się II Konferencja z okazji Dnia 
godności osoby z niepełnosprawnością intelektualną – „Żyć 
Godnie”. Celem wydarzenia było uświadomienie społeczeń-
stwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z niepełno-
sprawnością intelektualną, zaprezentowanie metodyki pracy 
z osobami niepełnosprawnymi, wspieranie rodziców w za-
pewnieniu dziecku niepełnosprawnemu godnego życia. 

Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej  
Pomocy 
Miejsce: Publicznego Gimnazjum nr 3  
w Puławach.
Termin: 27 kwietnia 2018 r.
Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejono-

wy w Puławach wspólnie z Medycznym Studium Zawodo-
wym organizował Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy 
PCK – szkolnych drużyn ratowniczych. Zawody były formą 
praktycznego sprawdzianu umiejętności ratowniczych z za-
kresu udzielania pierwszej pomocy w warunkach zagrożenia 
zdrowia i życia. 

Koncerty muzyki polskiej
Miejsce: Szkoła Podstawowa  
im. Henryka Sienkiewicza  
w Skrudkach
Termin: 3 maja 2018 r.

3 maja 2018 r. w Kurowie odbył się Koncert Muzyki Polskiej 
realizowany w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Projekt został dofinansowany 
z budżetu Powiatu Puławskiego w ramach wsparcia zadań 
publicznych o charakterze pożytku publicznego w dziedzinie 
kultury. 

IV edycja Konkursu „Cicho-
ciemni walczą o Niepodległą”
Miejsce: Szkoła Podstawowa  
w Opatkowicach

Termin: 13 maja 2018 r.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych 
Gminy Puławy. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów, prace były wykonane na wysokim poziomie, 
zachwycały pomysłowością i dokładnością wykonania. Inicja-
tywa miała na celu upowszechnianie wartości patriotycznych 
i obywatelskich wśród młodzieży oraz pogłębianie wiedzy  
o naszej historii, tradycji i kulturze. 

II Wojewódzki przegląd Twór-
czości Artystycznej Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną: 
WIOSENNE KONFORNTACJE 
TEATRALNO–MUZYCZNE 
„PRZYSTANEK TALENTOWO” 

Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Kęble
Termin: 17 maja 2018 r.
17 maja br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble odbyły się WIOSENNE 
KONFRONTACJE TEATRALNO-MUZYCZNE „PRZY-
STANEK TALENTOWO” II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD 
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNO-
SPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ. Ideą przeglądu była 
integracja dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełno-
sprawnością intelektualną z różnych placówek, środowisk na 
płaszczyźnie kulturalnej, artystycznej oraz umożliwienie im 
zaprezentowania się w roli twórcy. Przedsięwzięcie skierowa-
ne było do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełno-
sprawnością intelektualną z województwa lubelskiego.
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II Runda Mistrzostw Polski 
Pojazdów Zabytkowych
Miejsce: Teren Powiatu Puławskiego 
i okolic
Termin: 24-27 maja 2018 r.
W dniach 24-27 maja 2018 r. odbyła 
się II Runda Mistrzostw Polski Pojaz-

dów Zabytkowych. W tym roku na zlecenie Polskiego Związ-
ku Motorowego organizacją przedsięwzięcia zajęła się Fede-
racja Zmotoryzowanych. Był to pokaz aut i załóg w strojach  
z epoki. Załogi podczas trwania rajdu pokonały ponad  
150 km tras, na których rywalizowały między sobą w róż-
nego rodzaju konkurencjach sportowych jak i zabawowych. 
Uczestnicy musieli wykazać się wiadomościami związanymi  
z historią motoryzacji, jak również z przepisami o bezpie-
czeństwie w ruchu drogowym.

Festiwal Smaku w Sielcach
Miejsce: Sielce
Termin: 27 maja 2018 r.
27 maja 2018 r. odbył się Festi-

wal Smaku w Sielcach oraz uroczyste otwarcie boiska wielo-
funkcyjnego. W trakcie festiwalu obyły się prezentacje i de-
gustacja tradycyjnych potraw regionalnych, w tym dań zim-
nych, charakterystycznych dla lokalnej społeczności, będą-
cych elementem lokalnej kultury. Projekt został dofinansowa-
ny z budżetu Powiatu Puławskiego w ramach wsparcia zadań 
publicznych o charakterze pożytku publicznego w dziedzinie 
kultury. 

Konkurs Wiedzy o Krajach 
Niemieckojęzycznych 
„Ausflug In dieLandeskunde”
Miejsce: Zespół Szkół nr 3 im. 
Marii Dąbrowskiej w Puławach

Termin: 30 maja 2018 r.
Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych „Ausflug
in die Landeskunde” organizowany był przez Zespół Szkół  
nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Dzięki niemu 
młodzież rozwija swoje zainteresowania językiem niemiec-
kim i krajami niemieckiego obszaru językowego oraz kształ-
tuje postawę tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, 
ich kultury i języka. Konkurs ten kształtuje wśród uczestni-
ków postawę tolerancji oraz empatii wobec odmiennej kultu-
ry oraz języka. 

Dzień Rodzicielstwa 
Zastępczego
Miejsce: Teren puławskiej 
„Mariny”

Termin: 30 maja 2018 r.
30 maja obchodziliśmy w Polsce Dzień Rodzicielstwa Zastęp-
czego. To Święto stanowi szczególna okazję, aby zwrócić uwa-
gę na los dzieci potrzebujących wyjątkowej opieki i troski, do 
popularyzowania idei rodzicielstwa zastępczego i wyrażenia 
szacunku dla trudnej i odpowiedzialnej pracy rodziców za-
stępczych. 30 maja br. odbył się piknik integracyjny związa-
ny z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Powiato-

we Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach zorganizowało 
szereg atrakcji dla rodzin zastępczych, w tym wspólne gril-
lowanie, słodki poczęstunek w postaci lodów, liczne zabawy  
i konkursy z nagrodami oraz wycieczkę tramwajem wodnym 
po Wiśle. Ten dzień był również okazją do promowania idei 
rodzicielstwa zastępczego, integracji i efektywnego spędzania 
czasu wolnego, uwrażliwiania na potrzeby innych.

Plenerowa Lekcja Historii 
– „Spacer z Izabellą 
Czartoryską”
Miejsce:  
Osada Pałacowo-Parkowa 

Książąt Czartoryskich w Puławach
Termin: 4 czerwca 2018 r.
Plenerowa Lekcja Historii – „Spacer z Izabellą Czartoryską” 
skierowana była do dzieci z puławskich przedszkoli. Zespół 
Szkół nr 3 kolejny raz organizuje plenerową lekcję – zajęcia 
edukacyjno-artystyczne dla najmłodszych. Przedsięwzięcie 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród miejscowych 
szkół podstawowych i przedszkoli. 

XIX edycja konkursu „Moje 
inspiracje muzyczne”
Miejsce: Nałęczów
Termin: 4-5 czerwca 2018 r.
Konkurs organizowany jest przez 

Szkołę Muzyczną I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Nałęczowie i Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji 
Artystycznej „Preludium” w Nałęczowie. Celem konkursu jest 
popularyzacja muzyki klasycznej, możliwość twórczej konfron-
tacji umiejętności i osiągnięć młodych adeptów sztuki instru-
mentalnej i gry zespołowej, podnoszenie poziomu nauczania 
poprzez wymianę doświadczeń i analizę własnych działań oraz 
promowanie i upowszechnianie muzyki kameralnej i solowej. 
Konkurs ma zasięg międzynarodowy i ma na celu promocję 
młodych talentów, w kraju i za granicą, w regionie mieście  
i uzdrowisku. 

Międzyszkolny Konkurs 
Talentów „Pokaż się!”
Miejsce: I Liceum 
Ogólnokształcące  
im. ks. A. J. Czartoryskiego  
w Puławach
Termin: 5 czerwca 2018 r.

Konkurs ma na celu promocję artystycznie uzdolnionych 
uczniów naszego regionu, ma zachęcić młodzież do rozwoju 
swoich pasji i uzdolnień oraz wyłonić największą osobowość 
artystyczną spośród zgłoszonych do udziału w rywalizacji. 
Konkurs wpisał się już w kalendarz wiosennych imprez arty-
stycznych regionu i stał się ważnym wydarzeniem kultural-
nym dla społeczności uczniowskich.

Dzień Dziecka – III Festyn 
Rodzinny
Miejsce: Młynki
Termin: 10 czerwca 2018 r.
10 czerwca 2018 r. w Młyn-

kach odbył się III Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Fe-
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styn skierowany był do dzieci z terenu Gminy Końskowola. 
Celem festynu była organizacja różnych zabaw oraz konkur-
sów dla dzieci m.in. dmuchana zjeżdżalnia, gry i zabawy in-
tegracyjne z animatorami, otwarte studio fotografii, sztuka te-
atralna dla dzieci, przejażdżki kucykami, konkursy plastyczne 
oraz wiele innych. 

XIX Wojewódzki Festiwal 
Współczesnych Form Tanecznych 
Miejsce: Puławy
Termin: 12 czerwca 2018 r.
XIX Wojewódzki Festiwal Współ-
czesnych Form Tanecznych odbył się  
w dniu 12 maja br. Organizatorem 

wydarzenia był Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach. Im-
preza adresowana była do dzieci i młodzieży ze szkół, placó-
wek, klubów zainteresowań oraz niezrzeszonej, a zajmującej 
się tańcem współczesnym i nowoczesnym. Festiwal cieszy się 
dużym zainteresowaniem, rokrocznie liczba uczestników wy-
nosi ok. 700 osób. Celem Festiwalu jest prezentacja dokonań 
tanecznych młodych tancerzy, podsumowanie ich osiągnięć  
i konsultacje z profesorami Jury Festiwalu. Także wymiana 
doświadczeń pomiędzy grupami tanecznymi i ich opiekuna-
mi – okazują się być cennymi wskazówkami do dalszej pracy 
dla dzieci, młodzieży i ich instruktorów. 

Wizyta uczniów i nauczycieli ze 
Społecznej Szkoły Polskiej przy 
Domu Polskim w Baranowiczach
Miejsce: Puławy
Termin: 10-17 czerwca 2018 r.
15 czerwca br. w Starostwie Powia-
towym w Puławach odbyło się spo-

tkanie przedstawicieli Powiatu Puławskiego z nauczycielami  
i młodzieżą ze Społecznej Szkoły Polskiej przy Domu Polskim 
w Baranowiczach na Białorusi. Uczniowie wraz z opiekunami 
gościli w naszym powiecie na zaproszenie I Liceum Ogólno-
kształcącego im. ks. A. J. Czartoryskiego 
w Puławach. Celem wizyty młodzieży było pogłębianie wie-
dzy o polskiej kulturze, historii, rozwijanie patriotyzmu oraz 
integracja młodzieży poprzez uczestniczenie w zajęciach lek-
cyjnych wspólnie z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego 
oraz poznawanie historii, zabytków i tradycji Powiatu Puław-
skiego. 

8. Święto Truskawki 
Miejsce: Gmina Puławy 
Termin: 1 lipca 2018 r.
Podczas plenerowego festynu odbyły 
się liczne występy artystów scen lokal-

nych i krajowych, prezentacja i promocja twórczości ludowej, 
konkursy, turnieje i zabawy tematycznie oplecione wokół tru-
skawek i ich uprawy. Gwiazdą tegorocznej edycji imprezy była 
jedna z legend polskiej muzyki tanecznej Zespół MASTERS. 

„Nocne zawody wędkarskie o Puchar Staro-
sty Puławskiego”
Miejsce: Osadnik Z.A. „Puławy” S.A.
Termin: 7-8 lipca 2018 r.

Zawody będą miały charakter otwarty dla wszystkich miesz-

kańców powiatu i okolic. Przedsięwzięcie przyczynia się do 
promocji Ziemi Puławskiej i aktywnego, zgodnego z posza-
nowaniem ochrony środowiska spędzania wolnego czasu.

75. rocznica pacyfikacji wsi Bałtów
Miejsce: Bałtów
Termin: 15 lipca 2018 r. 
15 lipca 2018 r. w Bałtowie odbędzie się 75. rocznica pacy-
fikacji wsi Bałtów. Przedsięwzięcie ma na celu uczczenie pa-
mięci historycznej. Projekt został dofinansowany z budżetu
Powiatu Puławskiego w ramach wsparcia zadań publicznych 
o charakterze pożytku publicznego w dziedzinie kultury. 

XXII Międzynarodowy Letni 
Festiwal i Kurs Pianistyczny  
w Nałęczowie

Miejsce: Nałęczów
Termin: 17-28 lipca 2018 r.
Podczas trwającego 12 dni festiwalu wystąpi ok. 20 młodych 
pianistów, uczniów szkół i uczelni muzycznych z różnych 
stron świata, m. in. Japonii, Singapuru, Stanów Zjednoczo-
nych, Polski, Ukrainy, Chin w wieku od 11 do 28 lat. Warsz-
taty w ramach festiwalu potrwają od 16 do 27 lipca 2018 r. 
Odbywać się będąw Nałęczowskim Ośrodku Kultury oraz Pa-
łacu Małachowskich. Równolegle w czasie trwania Festiwalu 
odbywać się będą recitale prowadzących warsztaty wirtuozów 
fortepianu oraz samych uczestników warsztatów. 

„XIV Spławikowe Mistrzostwa Puław dla 
Dzieci do lat 16”
Miejsce: Stadion Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Puławach

Termin: 19-22 lipca 2018 r.
W dniach 19-22 lipca 2018 r. odbędą się „Indywidualne Rzuto-
we Mistrzostwa Świata Juniorów”. Samorząd powiatowy przy-
łączył się do współorganizacji wydarzenia.

„Bieg szlak trafi 2018”
Miejsce: Parchatka – Kazimierz 
Dolny
Termin: 4 sierpnia 2018 r.
Bieg odbędzie się na terenie Kazi-

mierskiego Parku Krajobrazowego. Start i meta zlokalizowane 
będą w pobliżu Karczmy Parchatka. Celem projektu jest po-
pularyzacja biegów masowych jako aktywnego sposobu spę-
dzania czasu na łonie natury w rodzinnym gronie. Promocja 
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Kazimierza Dolnego, 
Puław, Wąwolnicy, szlaków turystycznych, zielonej Lubelsz-
czyzny oraz lokalnych twórców i atrakcji turystycznych.

Magdalena Kobiałka 
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
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Nagrody Starosty Puławskiego –  
„Być Najlepszym”

22 czerwca w Hali Zespołu Szkół Technicznych odbyła 
się gala rozdania Nagród Starosty Puławskiego „Być Naj-
lepszym” dla uczniów szkół, dla których Powiat Puławski 
jest organem prowadzącym lub dotującym. Nagrody przy-
znawane są uczniom lub zespołom uczniowskim na zakoń-
czenie roku szkolnego.

Dla najlepszego ucznia za osiągnięcia w nauce i aktywność 
społeczną Starosta przyznaje Nagrodę Główną. Nagrody Staro-
sty Puławskiego są przyznawane uczniom w kategoriach:

• za wyniki w nauce w danym roku szkolnym,
• za osiągnięcia naukowe i artystyczne,
• za aktywną działalność oraz wolontariat.

Wyróżnieni uczniowie osiągnęli w szkole ze wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych, w danym roku szkolnym, naj-
wyższe średnie oceny, uzyskali tytuł laureata bądź finalisty 
w przedmiotowych olimpiadach, artystycznych konkursach na 
szczeblach: międzynarodowym, centralnym, wojewódzkim.

Nagrody Starosty Puławskiego przyznawane są również 
uczniom lub zespołom uczniów biorącym systematycznie udział 
w przygotowaniu i realizacji zadań związanych z tematyką histo-
ryczną, obywatelską, samorządową, wychowaniem patriotycz-
nym oraz tematyką ekologiczną, promującą zdrowy styl życia  
o zasięgu przynajmniej okręgowym (powiatowym) oraz cało-
rocznie działających charytatywnie w formie wolontariatu.

Przyznano jedną nagrodę główną. Nagrody w katego-
riach: za wysoką średnią otrzymało 169 uczniów, za osią-
gnięcia indywidualne – 43 uczniów, za osiągnięcia zespołowe 
przyznano 20 nagród.

 Zdobywcą Nagrody Głównej został Jakub Gurba  
z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. A. J. Czartoryskiego 
w Puławach. W bieżącym roku szkolnym uzyskał średnią 
ocen ze wszystkich przedmiotów – 5,6. Został Laureatem 
XLII Olimpiady Języka Angielskiego, XVIII Ogólnopolskiego 
Konkursu Języka Angielskiego FOX, Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Z ortografią na co dzień”. Jest Finalistą Ogólnopol-
skiego Konkursu Języka Niemieckiego. Przygotował audycję 
z okazji Światowego Dnia Zdrowia o chorobach nowotworo-
wych. Jako wolontariusz pomógł w zorganizowaniu nagród 
dla uczniów ze Szkolnego Koła Wolontariatu.

Jakub Gurba – laureat nagrody głównej

Ceremonia wręczenia nagród

Uczestnicy gali „Być Najlepszym”

Starosta W. Popiołek składa gratulacje młodzieży szkolnej
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Nagrodzeni uczniowie w kategorii za wyniki w nauce  
w roku szkolnym 2017/2018
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A. J. Czartoryskiego  
w Puławach:
• Michalina Thiede
• Jakub Strawa
• Adrianna Szaruga
• Karolina Grzesiak
• Izabela Wojciechowska
• Sofia Kryvosheieva
• Magdalena Sokołowska
• Izabela Rucińska
• Anna Mocarska
• Wiktoria Urbańska
• Kinga Adameczek
• Jarosław Bąk
• Monika Poparda
• Piotr Stolarski
• Jakub Michalski
• Paweł Wałach
• Katarzyna Włodarczyk
• Karolina Ogórek
• Patrycja Piwońska
• Karolina Sosik
• Natalia Nieróbca
• Julia Bartuzi
• Alicja Mgłosiek
• Maciej Włodarczyk
• Wiktoria Adamiec
• Bartosz Sosik
• Bartosz Przewoźniak
• Zuzanna Rusek
• Jakub Konieczny
• Patryk Cieloch
• Aleksandra Zaręba
• Dominika Cieśla
• Szymon Markiewicz
• Julia Drewienkowska

• Patrycja Rzepka
• Weronika Godziszewska
• Katarzyna Stachowicz
• Wiktoria Zając
• Szymon Kramarczyk
• Milena Milanowska
• Paweł Misiurek
• Adam Pomorski
• Maciej Czapla
• Salome Sujka
• Patrycja Sykut
• Aleksandra Szewczyk
• Sandra Malicka
• Martyna Gembal
• Jan Szczuka
• Karina Krupa
• Jakub Molenda
• Kacper Lenart
• Ewelina Sikora
• Kamila Urbanek
• Alicja Sikora
• Julia Czarnecka
• Karolina Wiącek
• Aleksandra Szwaj
• Wiktoria Włodarczyk
• Dominika Lis
• Ewelina Fijałkowska
• Hanna Dzemidzenka
• Kamila Kotowska
• Paulina Czerwińska
• Julia Goluch
• Paweł Wyczółkowski
• Martyna Ochalska
• Julia Maruszak

• Julia Kopeć
• Patrycja Goluch
• Natalia Kryczka
• Magdalena Kołodziej
• Weronika Pataj
• Patrycja Słowik
• Aleksandra Piecyk

• Natalia Kurman
• Aleksandra Wojtyś
• Paweł Sochacki
• Justyna Borowik
• Agnieszka Jankowska
• Aleksandra Czajkowska

 

• Marcin Myśliwiec
• Kacper Walasek
• Dominik Kozieł
• Milena Górska
• Leszek Lis
• Sebastian Dziosa
• Patryk Owczarz
• Weronika Soleniec
• Karina Tokarska
• Daniel Pacocha
• Albert Pacocha
• Krzysztof Kobus
• Julia Rułka
• Aleksandra Pyszczek
• Rafał Krakowiak

• Dariusz Węsek
• Jakub Bachan
• Paweł Olejarczyk
• Mateusz Warowny
• Michał Binienda
• Daniel Kobiałka
• Sebastian Próchniak
• Katarzyna Solecka
• Angelika Śliwka
• Maciej Kołodziejek
• Gabriela Gawęda
• Michał Kursa
• Mateusz Pluta
• Kinga Ostap

Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Puławach:

Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie:
• Kamila Samoń
• Dominika Pszczoła
• Elżbieta Sikora
• Agata Dados
• Paulina Boruch
• Paulina Materek
• Justyna Romanik

• Anastasiia Buhaichuk
• Agata Kałdonek
• Krzysztof Krasecki
• Damian Łąkoczy
• Katarzyna Morawska
• Adam Bartłomiej 

Byszewski

Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach:
• Wiktoria Matysiak
• Magdalena Szewczyk
• Paulina Jedut
• Anna Radzimska

• Anna Sobiesiak
• Urszula Sławińska
• Patrycja Watras
• Martyna Maj
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• Magdalena Kula
• Vladyslava Bolotna
• Dagmara Pacek
• Tetiana Musiienko
• Yana Bihun
• Klaudia Krześniak
• Karol Miazga
• Krystian Turkiewicz

• Roksana Urbanek
• Weronika Styczyńska
• Natalia Mączka
• Katarzyna Furtak
• Mateusz Miazga
• Łukasz Miazga
• Katarzyna Mączka

 

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  
w Puławach:
• Tomasz Adamczyk
• Andżelika Kowalczyk
• Anna-Maria Andrushko
• Karolina Stylska
• Michał Marchwiński
Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach:
1. Anna Głowacka
2. Oleksandra Bondar
3. Natalia Fota
4. Paulina Gola
Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza  
w Kazimierzu Dolnym:
1. Kaja Bryś
2. Sylwia Marczyńska
3. Eliza Murat
4. Wiktoria Wrótniak
5. Katarzyna Mokijewska
6. Varvara Demennikova
Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach:
1. Wojciech Tyburcy
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach:
1. Karol Kluziak
2. Paulina Tarkowska
3. Dagmara Bełcik
4. Justyna Mazurek
5. Karol Sieńczyk
Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Puławach:
1. Maciej Adamiec
Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Ch. P. Aignera  
w Puławach:
1. Cyryl Leszczyński
2. Maciej Majewski
Zespół Szkół Agrobiznesu w Klementowicach:
1. Dominika Bartuzi
2. Katarzyna Kruk
3. Jakub Niezabitowski
4. Seweryn Caboń

 Nagrodzeni uczniowie w kategorii za osiągnięcia 
naukowe i artystyczne
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A. J. Czartoryskiego  
w Puławach:
• Damian Więcław
• Kamila Rułka

Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej–Curie 
w Puławach:
• Piotr Dryk
• Kinga Gawęda
• Damian Wójcik
• Kamil Kwiatkowski
• Michał Sulima
Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach:
• Mateusz Kałdonek
• Jan Sławiński
• Anna Kwiatek
• Karolina Lenartowicz
• Kamil Paluch
• Dominika Michowska
• Paweł Kozieł
• Radosław Pecio
• Zespół Gastronomiczny (Adrian Krajewski, Sebastian 

Kubiś, Kinga Pyra)
Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  
w Puławach:
• Tomasz Mędrek
• Mateusz Serwa
• Michał Bocian
Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach:
• Rafał Jabłoński
• Bartłomiej Kupczyk
• Zespół „Sprawni jak żołnierze” (Damian Sulima, Bartosz 

Kasperski, Grzegorz Pałka)
Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza  
w Kazimierzu Dolnym:
• Diana Popławska
Zespół Szkół Agrobiznesu w Klementowicach:
• Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego (Karolina Łowczak, 

Daniel Kruk, Krystian Bartuzi)
Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach:
• Aleksandra Woch
Bursa Szkolna Regionalnego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Puławach:
• Weronika Mastelarz
• Patrycja Dajos

Indywidualne nagrody w kategorii za aktywną 
działalność oraz wolontariat 
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A. J. Czartoryskiego  
w Puławach:
• Ewa Ambryszewska
• Adam Gąsiorowski
• Jakub Chyliński
Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Puławach:
• Klaudia Janeczek
• Kacper Szydłowski
Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie:
• Magdalena Sitek
• Alla Troian
• Martyna Barszczewska



15

Kwartalnik Powiatu Puławskiego

Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach:
• Marta Kamińska
• Angelika Maślankiewicz
• Weronika Szczycielska
Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach:
• Aleksandra Osińska
• Damian Lesiak
Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza  
w Kazimierzu Dolnym:
• Bartosz Tyszko 

Zespołowe nagrody w kategorii za aktywną 
działalność oraz wolontariat 
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A. J. Czartoryskiego  
w Puławach:
1. Zespół teatralny (Weronika Krasowska, Aleksandra Sułek, 

Agnieszka Śmiech, Kinga Widz, Klaudia Karaś, Mateusz 
Karasiński).

2. Zespół „Opieka nad Zwierzętami” (Natalia Gruszecka,  
Julia Olejarczyk, Malina Jońska, Katarzyna Jaremek,  
Jakub Murat, Martyna Siuda, Daria Kozieł, Weronika 
Chołuj, Justyna Szpyt, Weronika Kwiatkowska).

3. Zespół „Fundacji Świętego Mikołaja” (Katarzyna 
Czubacka, Stanisława Kasprzak, Julia Krogulec, Olga 
Kubiatowska, Wojciech Osiak, Aleksandra Piecyk, Kamil 
Piwoński, Alicja Sikora, Joanna Szeląg, Kamila Urbanek, 
Adam Wesołowski).

4. „Samorząd Uczniowski” (Gabriela Wasilewska, Jakub 
Gołębiowski, Jakub Misztal, Wiktor Kulesza).

5. Zespół wolontariacki (Martyna Księżak, Julia Koryszewska, 
Olga Wiejak, Dominika Sikora, Aleksandra Zając, 
Aleksandra Skorek, Weronika Staszek, Weronika Dymek, 
Aleksandra Ogrodnik, Ewelina Kania, Aleksandra Kuc).

Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej–Curie 
w Puławach:
1. Honorowi dawcy krwi (Łukasz Bernatek, Paweł Cybula, 

Bartosz Jeżyna, Bartłomiej Kruk, Kacper Mrowiec).
2. Zespół z klas chemicznych (Patrycja Czerpak, Dominika 

Józefczyk, Patrycja Krześniak, Katarzyna Szeląg, Weronika 
Warda).

Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie:
1. Szkolny Klub Wolontariatu (Alina Pochtar, Kamila Pochtar, 

Nikolett Chevelokova, Patrycja Kwiecień). 
2. Szkolny Klub Wolontariatu 2 (Katarzyna Solis, Luiza Solis, 

Patrycja Michalak, Iryna Volynets, Bartłomiej Marciniak).
3. Zespół „Pomagamy starszym” (Aleksandra Białek, Joanna 

Jóźwik, Paulina Lipczyńska, Weronika Samoń).
Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach:
1. Grupa „Empatyczni z Garów” (Weronika Bieniek, Karolina 

Baranowska, Sandra Zagożdżon).
2. Wolontariusze z Polnej 18 (Urszula Furtak, Natalia Kubiś, 

Wiktoria Banaszek, Julia Dobrosielska).
Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach:
1. Grupa wolontariacka (Agata Wieczorkiewicz, Katarzyna 

Bochra, Nina Bartuzi).
2. Grupa „SŁOT” (Gabriela Czarnobil, Karolina Odymała, 

Kamila Gąszczyk). 

Zespół Szkół Agrobiznesu w Klementowicach: 
1. Propagatorzy idei dawców szpiku kostnego (Marlena 

Kozak, Anna Kruk, Natalia Śmich, Krystian Kałdonek).
2. Samorząd Uczniowski (Kacper Jasiocha, Roman Romanov, 

Paweł Stasiak).
Bursa Szkolna Regionalnego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Puławach:
1. Zespół „No names” (Weronika Przerwa, Julia Mańka, 

Katarzyna Solecka).
 Magorzata Noskowska

 kierownik Wydziału Edukacji
fot. MDK w Puławach

Sportowcy z Powiatu Puławskiego nagrodzeni 
przez Starostę

14 czerwca br. w budynku puławskiego starostwa od-
była się gala wręczenia nagród dla zawodników, trenerów 
i innych osób osiągających najwyższe wyniki sportowe  
w 2017 r. Wręczono także statuetki dla zwycięskich szkół  
w Klasyfikacji Szkół w Punktacji Powiatu Puławskiego
2016/2017 – Powiatowe Współzawodnictwo Szkół – Igrzy-
ska, Gimnazjada i Licealiada.

Laureatów sportowych nagród udekorował starosta Witold 
Popiołek w asyście przewodniczącej rady Danuty Smagi, wice-
starosty Michała Godlińskiego i członka zarządu Leszka Gor-
gola. Uroczystość uświetnił występ Barbary Wójcik – utalen-
towanej skrzypaczki, uczennicy Zespołu Szkół Europejskich 
w Puławach oraz absolwentki Państwowej Szkoły Muzycznej  
I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Puławach, konty-
nuującej muzyczne szlify w Zespole Szkół Muzycznych w Ra-
domiu.

Nagrody trafiły do następujących sportowców:
Klub Uczelniany AZS Lublin (lekkoatletyka)
• Malwina Kopron
• Witold Kopron
Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” S.A.
• Marcin Kurowski
• Bartosz Jurecki
• Nicola Prce
• Vadim Bogdanov

Gala Sportowa
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• Valentyn Koshovy
• Piotr Masłowski
• Adam Skrabania
• Krzysztof Łyżwa
• Patryk Kuchczyński
• Paweł Grzelak
• Bartosz Kowalczyk
• Robert Orzechowski
• Marcin Borkowski
• Hubert Kamiński
• Kamil Konieczny
• Wojciech Borucki
• Dominik Antoniak
• Krzysztof Janicki
Klub Sportowy Wisła Puławy (sekcja podnoszenia 
ciężarów):
• Robert Borucki
• Jakub Węgrzyn
• Katarzyna Feledyn
• Natalia Fota
• Witold Guz
• Zuzanna Majewska
• Adrianna Majewska
• Dominika Bachan
• Dariusz Butryn
• Radosław Poniatowski
• Mateusz Fiut
Klub Sportowy Wisła Puławy (sekcja lekkoatletyczna):
• Aleksander Zdybel
• Sabina Poświatowska
• Mateusz Mikos
• Sławomir Murat
• Sebastian Lewoszewski
Klub Sportowy Pogoń (sekcja kolarska):
• Łukasz Świderski
• Adam Wojewódka
• Witold Wójcik
• Filip Maciejuk
• Daniel Staniszewski
• Patryk Soliński
• Patryk Górecki
• Piotr Pękala
• Bartłomiej Zabłocki

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Andros (taekwondo 
olimpijskie):
• Marcin Bochenkiewicz
• Arkadiusz Gajos
• Artur Nakończy
• Olga Reszka
• Sebastian Kryczka
• Jakub Fijoł
• Nikola Żybura
• Jakub Płaczkowski
• Nikola Krajewska
Biegacze, lekkoatletyka, tenis stołowy:
• Danuta Woszczek
• Małgorzata Wiejak
• Małgorzata Tatar
• Angelika Sarnecka
• Dominika Szafran
• Janusz Chamot
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Puławach:
• Agnieszka Adamczyk
• Karol Kluziak
• Michał Więsztal
Działacze i animatorzy sportowi:
• Bernard Bojek
• Krzysztof Szczęśniak
• Jarosław Gowin
• Elżbieta Krawczyk

Zwycięskie szkoły w Klasyfikacji Szkół w Punktacji Powia-
tu Puławskiego 2016/2017 Powiatowe Współzawodnictwo 
Szkół – Igrzyska, Gimnazjada i Licealiada:
Igrzyska:
• I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza 

Kościuszki w Puławach – 205 pkt
• II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka 

Sienkiewicza w Puławach – 93 pkt
• III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego w Puławach – 88 pkt
Gimnazjada:
• I miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Puławach – 257 pkt

• II miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego 
Kniaźnina w Puławach – 118 pkt

• III miejsce – Gimnazjum w Piotrowicach – 72 pkt
Licealiada:
• I miejsce II – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Puławach – 160 pkt

• II miejsce – Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej  
w Puławach – 150 pkt

• III miejsce – Zespół Szkół Technicznych im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Puławach – 125 pkt

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy ko-
lejnych sukcesów!

 Wioletta Włodek, Andrzej Wenerski
 Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

fot. M. Kobiałka

Starosta W. Popiołek gratuluje nagrodzonym sportowcom
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Trener Witold Kopron, zawodniczka Malwina Kopron Malwina Kopron i Witold Kopron

Laureaci sportowych nagród Starosty Puławskiego

KS „Wisła” Puławy, sekcja podnoszenia ciężarów KS „Wisła” Puławy, sekcja lekkoatletyczna
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Lauraci Igrzysk

Biegaczki: Danuta Woszczek, Małgorzata Tatar, Angelika Sarnecka Lauraci Gimnazjady

KS „ Wisła” Puławy, sekcja podnoszenia ciężarów Lauraci Licealiady

Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” S.A. Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” S.A.
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Rejon Młynowski partnerem zagranicznym 
Powiatu Puławskiego

1 czerwca 2018 r. w Młynowie została podpisana umo-
wa partnerska pomiędzy Powiatem Puławskim, a Rejonem 
Młynowskim na Ukrainie. Uzgodnione obszary współpracy 
dotyczą sfery ekonomii, opieki zdrowotnej, edukacji i wycho-
wania, kultury, sportu, turystyki, ochrony środowiska natu-
ralnego oraz wymiany doświadczeń funkcjonowania admini-
stracji.

Umowę ze strony naszego powiatu sygnowali starosta 
Witold Popiołek wraz z wicestarostą Michałem Godlińskim. 
Natomiast stronę ukraińską reprezentował przewodniczą-
cy Petro Rukher. Uczestnicy delegacji odbyli również szereg 
spotkań w Ostrogu, Zdołbunowie, Myrogoszi i Nowomalinie. 
Niezwykle istotnym punktem programu delegacji było od-
słonięcie tablicy poświęconej polskiemu poecie Antoniemu 
Malczewskiemu, a także spotkanie w szkole w Nowomalinie, 
która przyjęła za patrona rzeźbiarza Tomasza Oskara So-
snowskiego. Ponadto oddano hołd Polakom pochowanym na 
Ukrainie.

Podpisane partnerstwo ułatwi rozwijanie współpracy 
m.in. pomiędzy placówkami szkolnymi i organizacjami spo-
łecznymi. Warto dodać, że obecnie w szkołach prowadzo-
nych przez Powiat Puławski uczy się 160 uczniów z Ukrainy. 
Dodatkowo organizacje społeczne takie jak np. Wołyński 
Rajd Motocyklowy zarejestrowany w naszym powiecie i pro-

Działacze sportowi Występ artystyczny Barbary Wójcik

ULKS „Andros” Puławy Gala sportowa

KS „Pogoń” Puławy, sekcja kolarstwo

Gala sportowa
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wadzony przez Henryka Kozaka, czy Centrum Kulturalno-
-Edukacyjne im. T. O. Sosnowskiego w Równem, któremu 
przewodniczy Jarosław Kowalczuk, już zrealizowały szereg 
ważnych projektów.

 Sygnatariusze porozumienia oraz obecny na uroczystości 
konsul RP w Łucku Piotr Matusiak w trakcie swoich wystą-
pień podkreślili niezwykle istotną rolę współpracy naszych 
samorządów i ukraińskich rejonów. Zawierane partnerstwa 
przyczyniają się do budowy przyjaźni i wzajemnego zrozu-
mienia pomiędzy narodem polskim i ukraińskim, przynosząc 
obopólne korzyści.

 Tekst i fot. Andrzej Wenerski
 kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Prezes Centrum Kulturalno-Edukacyjnego  
z Równego o współpracy ukraińsko-polskiej 

Nasza współpraca z Kazimierzem Dolnym rozpoczę-
ła się kilka lat temu. W wyniku przypadkowego spotkania  
w kościele w Ostrogu na Wołyniu z prezesem Stowarzysze-
nia „Wołyński Rajd Motocyklowy” – Henrykiem Kozakiem, 
wymieniliśmy się telefonami i porozumieliśmy się w sprawie 
wspólnego porządkowania starego, zaniedbanego cmentarza 
położonego w miejscowości Кisielin, koło Łucka. Uzgod-
nione przedsięwzięcie udało się zrealizować, przyjechaliśmy  
z Równego, a nasi polscy bracia z różnych miast Polski, prze-
ważnie z Kazimierza Dolnego. Kolejnym naszym wspólnym 
krokiem było uczestnictwo piłkarzy z Kazimierza w sporto-
wym turnieju „Sport zbliża serca”, który przeprowadziliśmy  
w jednym z gimnazjów w Równem. W pierwszym turnieju 

Uczestnicy delegacji w Rejonie Młynowskim

Pod tablicą Antoniego Malczewskiego

Starosta W. Popiołek i Przewodniczący Petro Rukher

Akt podpisania umowy partnerskiej

Powitanie w Myrogoszi

Powitanie w Młynowie
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Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Puławach

Wicestarosta M. Godliński i Przewodniczący P. Rukher 

Ukraińska delegacja przy puławskim Starostwie Na Górze Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym

Polsko-ukraińskie spotkanie w Kazimierzu Dolnym
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nasi goście zajęli III miejsce. W tym roku planujemy po raz 
trzeci przeprowadzić podobny turniej. 

Piękny i prawdziwie rzewny wspólny projekt odbył się 
w przeddzień dnia wszystkich świętych, kiedy nasi bracia,  
z różnych miejsc Polski, zebrali świece do zapalenia na grobach 
swoich krewnych na cmentarzach Wołynia. Następnie Stowa-
rzyszenie „Wołyński Rajd Motocyklowy” zorganizowało zbiór 
bożonarodzeniowych prezentów dla krewnych z Wołynia. 

Często przyjeżdżamy z różnymi grupami z wizytą do na-
szych braci z Kazimierza. Występujemy z programem kon-
certowym i zawsze jesteśmy mile przyjmowani przez z po-
zoru obcych, ale jednak bliskich nam ludzi. Przypomina mi 
się, jak dobrze nas przyjęto, kiedy przyjechaliśmy na V Tur-
niej w mini piłce nożnej im. Kazimierza Górskiego, który 
przeprowadzono jesienią w Kazimierzu. Chociaż nie wygra-
liśmy, ale bardzo dobrze spędziliśmy czas i wszyscy byliśmy 
zadowoleni. Teraz wytrwale ćwiczymy, aby jeszcze lepiej za-
grać w tym turnieju w przyszłości. Bardzo istotnym i cieka-

wym projektem stało się podpisanie, w grudniu ubiegłego 
roku, umowy o współpracy między polskimi i ukraińskimi 
szkołami. To stwarza nam nowe możliwości w poszerzaniu 
kontaktów i spotkań, nie tylko dla dorosłych, ale dla dzieci  
i młodzieży - naszej przyszłości. Przyjechała do nas z Kazi-
mierza Dolnego delegacja na czele z dyrektorem szkoły – Ja-
nuszem Raczkiewiczem i kilkorgiem dzieci. Podczas tej wizy-
ty polskie dzieci zapoznały się i zaprzyjaźniły z rówieśnicami 
z Ukrainy, uczestniczyły w zawodach sportowych, które od-
były się w czasie tej ciekawej wizyty. Jeszcze jednym z nowych 
etapów naszej współpracy był przyjazd, w lutym bieżącego 
roku, ukraińskiej delegacji do Puław, gdzie mieliśmy spotka-
nie z kierownictwem Powiatu Puławskiego oraz Burmistrzem 
Kazimierza Dolnego – Andrzejem Pisulą. Na spotkaniu omó-
wiliśmy możliwości naszej współpracy, wymiany kulturalnej, 
przeprowadzenia różnych wspólnych zawodów sportowych 
i projektów mających na celu wzmocnienie jedności Polski  
i Ukrainy. Nasza współpraca rysuje się ciekawie. Wspólnymi 
siłami budujemy dobre relacje w oparciu o zaufanie i wzajem-
ne poważanie naszych dwóch braterskich narodów.

 Jarosław Kowalczuk 
prezes Centrum Kulturalno-Edukacyjnego  

im. T.O. Sosnowskiego z Równego na Ukrainie
 (oprac. oryginalnego tekstu – Andrzej Wenerski)

fot. ze zbiorów J. Kowalczuka, A. Wenerski

Wielki finał akcji „Drzewko za butelkę”

Ponad 20 tysięcy plastikowych butelek zebrał uczeń 
klasy I b ze Szkoły Podstawowej w Nałęczowie – finalista
tegorocznej edycji akcji „Drzewko za Butelkę”. Najlepszą 
klasą tegorocznej edycji okazała się klasa II ze Szkoły Pod-
stawowej w Karmanowicach. 8 czerwca 2018 r. podczas 
czternastego puławskiego finału tej ogólnopolskiej akcji,
w siedzibie Grupy Azoty PUŁAWY wręczono finałowe na-
grody, a następnie uroczyście zasadzono przed dyrekcją 
Spółki ostatnie – 541. drzewko.

W tegorocznej akcji wzięło udział 2225 dzieci z 18 szkół 
podstawowych i 13 przedszkoli z następujących miejscowo-
ści powiatu puławskiego: Leokadiów, Żyrzyn, Góra Puław-
ska, Gołąb, Chrząchów, Bochotnica, Osiny, Klementowice, 
Bronowice, Nałęczów, Karmanowice, Opatkowice, Drzewce, 

Przed Kamienicą Celejowską w Kazimierzu Dolnym

Podpisanie umowy partnerskiej w Kazimierzu Dolnym
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Rok Ilość uczniów biorących 
udział w akcji

Ilość zebranych 
butelek

Ilość zasadzonych 
drzewek

Ilość placówek biorących 
udział w akcji

2005 2 764 81 061 10 8

2006 2 229 51 837 10 8

2007 3 211 136 244 200 9

2008 2 697 171 341 230 9

2009 3 615 272 779 340 13

2010 3 535 379 752 376 13

2011 3 391 581 346 400 12

2012 798 502 177 241 6

2013 1 466 729 140 211 15

2014 2 030 844 359 401 20

2015 2 132 797 258 441 22

2016 2 105 1 129 356 494 26

2017 2 008 1 054 365 525 30

2018 2 225 1 032 043 541 31

Rzeczyca, Borowa, Wąwolnica, Skrudki, Bałtów, Baranów 
oraz Borysów.

W tym roku uczniowie zebrali 1 032 043 sztuk plastiko-
wych butelek, co dało średnią efektywność 464 butelek na 
osobę. Najlepsza klasa osiągnęła wynik 3 041 butelek na oso-
bę, natomiast najlepsza placówka (Szkoła w Gołębiu) zebrała 
138 897 butelek.

Najlepsza klasa Akcji:

Szkoła klasa
Ilość 

zebranych 
butelek

Efektywność
(but/osobę)

Szkoła 
Podstawowa  

w Karmanowicach
II 18 246 3 041

Wyniki Akcji „Drzewko za Butelkę” organizowanej przez GA Puławy w latach 2005 – 2018

Finaliści Akcji

Organizatorzy Akcji
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Najlepszy zbieracz Akcji:

Mikołaj Krawczyk z klasy I b Szkoły Podstawowej w Nałę-
czowie – ilość zebranych butelek 20 011 sztuk.

Akcja „Drzewko za butelkę” ruszyła w 2003 r. Puławska 
spółka przyłączyła się do niej dwa lata później. Polega ona na 
zbieraniu przez dzieci i młodzież niepotrzebnych i zaśmie-
cających otoczenie plastikowych butelek PET. W zamian za 
opakowania, które trafiają do recyklingu, uczestnicy otrzy-
mują sadzonki drzew i krzewów, a najlepsi zbieracze nagrody, 
dyplomy oraz upominki. 

Od ubiegłego roku we wszystkich placówkach biorących 
udział w akcji organizowane są finały lokalne. Tegoroczne od-
bywały się od 21 maja do 4 czerwca. 22 maja jeden z takich 
finałów odbył się w Szkole Podstawowej w Karmanowicach,
która od wielu lat bierze udział w akcji i plasuje się w czołówce, 
jeśli chodzi o liczbę zebranych butelek. Najlepsza klasa z każdej 
ze szkół otrzymuje 1000 zł, trzy kolejne klasy – nagrody rze-
czowe. Nagrodę otrzymuje też najlepszy zbieracz indywidual-
ny. W przypadku grup przedszkolnych wszystkie dzieci otrzy-
mują nagrody rzeczowe, a najlepsza grupa 500 zł. Wyróżnione 
jest też dziecko z każdego przedszkola, które zbierze najwięcej 
butelek. Najlepsza klasa podczas Finału Akcji otrzymała dodat-
kowo 2000 zł, a najlepszy zbieracz – tablet.

W sumie od początku trwania Akcji dzieci z powiatu pu-
ławskiego zebrały 7 763 058 sztuk butelek (ok. 300 ton) i po-
sadziły 4420 drzewek.

Organizatorem tegorocznej Akcji w Puławach są Grupa 
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wspierane przez Sta-
rostwo Powiatowe w Puławach oraz Zakład Usług Komunal-
nych w Puławach. 

W uroczystym Finale oprócz laureatów udział wzięli:
• Członek Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY – Andrzej Skwarek,
• Starosta Puławski – Witold Popiołek,
• Przewodniczącą Rady Powiatu Puławskiego – Danuta Smaga,
• Prezes Zakładu Usług Komunalnych – Tomasz Wadas,
• Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki  

w SP Puławy – Andrzej Wenerski,
• Dyrektor ds. Eksploatacyjnych ZUK – Krzysztof Głażewski,
• Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karmanowicach – Marzena 

Wartacz-Zadora,
• Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gołębiu – Krzysztof Gowin. 

Nagrody dla zwycięzców Akcji

Laureaci Akcji

Członek Zarządu A. Skwarek, Starosta W. Popiołek

Symboliczne drzewko od Starosty Puławskiego
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Zasadzenie pamiątkowego dębu przed budynkiem Dyrekcji Grupy Azoty ZA Puławy S.A.
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Koordynatorzy Akcji:
• Edyta Gustaw ze Szkoły Podstawowej w Karmanowicach,
• Wiktor Flis ze Szkoły Podstawowej w Nałęczowie, 
• Wychowawczyni zwycięskiej klasy II w Karmanowicach  

Bogumiła Czopińska.
* * *

Akcja „Drzewko za Butelkę” polega na zbieraniu przez 
dzieci ze szkół i innych placówek edukacyjnych plastikowych 
butelek. W zamian za udział w akcji placówki otrzymują sa-
dzonki drzewek. Butelki trafiają do wtórnego wykorzystania,
nauczyciele w oparciu o materiały dostarczone przez koor-
dynatorów uczą dzieci szacunku do środowiska naturalnego, 
zasad postępowania z odpadami i mówią o korzyściach z po-
nownego ich wykorzystania. Organizatorzy akcji przypomi-
nają też o zgniataniu butelek przed wrzuceniem ich do po-
jemnika. Najlepsi zbieracze (klasy i indywidualni uczestnicy) 
otrzymują nagrody.

Początkowo spółka zainteresowała tą inicjatywą wyłącznie 
puławskie szkoły podstawowe. Szybko jednak stała się ona 
głośna w regionie i w kolejnych edycjach przyłączyły się do 
niej również szkoły z okolicznych miejscowości. Od 2012 r. 
akcja prowadzona jest wyłącznie w wiejskich szkołach z oko-
lic Puław, a partnerami w jej organizacji są Starostwo Powia-
towe Puławy i Zakład Usług Komunalnych w Puławach.

Od 2012 roku Grupa Azoty Puławy jest częścią zintegro-
wanej Grupy Azoty. Spółka to wiodący dostawca nawozów 
azotowych dla polskiego rolnictwa. Posiada ugruntowaną  
i mocną pozycję na europejskim rynku nawozów: moczni-
ka granulowanego (PULREA), saletry amonowej (PULAN), 
siarczanu amonu (PULSAR) i roztworu saletrzano-moczni-
kowego RSM. Grupa Azoty Puławy to jedyny w Polsce i trze-
ci w Europie producent melaminy, znajdującej zastosowanie 
w przemyśle meblarskim i budowlanym oraz znaczący pro-
ducent kaprolaktamu. Grupa Azoty Puławy to także jedyny  
w Polsce producent nadtlenku wodoru. Systematycz-
nie zwiększa sprzedaż i potencjał wytwórczy w obszarze  
RedNOx®, tj. linii produktowej oferowanej do redukcji emisji 
szkodliwych substancji. Blisko 40% przychodów Grupy Azoty 
Puławy osiąga z działalności eksportowej, lokując swoje pro-
dukty na najbardziej wymagających rynkach świata (głównie 
Europa Zachodnia, Daleki Wschód, Ameryka Południowa).

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z klu-
czowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej  
w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej 
w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a ta-
kie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole 
OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze 
chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach 
przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktu-
alizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierun-
ków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji 
Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów roz-
wiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru
operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej 
oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią 
rozwoju sektora chemicznego. Grupa Azoty integruje polską 

chemię. Połączenie potencjałów zakładów z Tarnowa, Puław, 
Polic i Kędzierzyna pozwoliło nie tylko na pozostawienie klu-
czowych spółek przemysłu chemicznego w polskich rękach, 
ale także na liczne synergie kosztowe. Do 2017 roku konso-
lidacja w obszarze zakupów strategicznych, produkcji, re-
montów, logistyki i IT przyniosła oszczędności szacowane na 
co najmniej 710 mln zł. Współpraca w ramach Grupy Azo-
ty daje wielowymiarowe korzyści polskiej gospodarce, całej 
Grupie jak i poszczególnym zakładom. 

Mat. Grupy Azoty Puławy
fot. M. Kobiałka

Turniej Wiedzy Historycznej  
„Drogi do Niepodległej”

W codziennym zgiełku i zabieganiu, wśród tysięcy bar-
dziej lub mniej istotnych problemów rzadko kiedy zatrzy-
mujemy nasze myśli nad wydarzeniami z minionych lat,  
a które ukształtowały współczesne warunki naszego życia.

Bardziej niż „powstania narodowe”, „walki narodowowy-
zwoleńcze”, bohaterstwo żołnierza polskiego, czy postulaty 
stoczniowców z okresu strajku i powstawania Solidarności fa-
scynują nas nowinki technologiczne w naszych smartfonach, 
laptopach, nowe gry czy aktywności na portalach społeczno-
ściowych. Ze znudzeniem słuchamy o bohaterach narodo-
wych, nie chcemy zajmować się martyrologią i cierpieniem, 
walką i wojnami.

To było przecież tak dawno. Po co do tego wracać, gdy 
jest tak dobrze jak jest?...

A jednak trzeba. Jest to konieczne chociażby po to, aby do-
cenić fakt, że żyjemy w niepodległym, suwerennym i wolnym 
kraju.

Jest to konieczne, aby ukształtować w sobie te struktury, 
które definiują mnie jako Polaka, patriotę, członka określonej
społeczności / narodu.

Nie jest dziś łatwo mówić o patriotyzmie. W pojęciu tym 
skupiają się emocje uważane zarówno za pozytywne, jak i za 
negatywne. Cenimy wzniosłe uczucia, ważne symbole i znaki, 
czujemy na ogół swoją tożsamość narodową i nie wzbrania-
my się mówić „dobre, bo polskie”.
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Bywa, że polskość kojarzy się nam z prowincjonalizmem, 
że mierzi nas sztuczność rocznicowych ceremonii, a nawet za-
przeczamy potrzebie patriotyzmu, stwierdzając: „nic nie jeste-
śmy winni temu krajowi”, bo jesteśmy „obywatelami świata”.

Kształtowanie postaw patriotycznych naszych wychowan-
ków, poczucia tożsamości narodowej, uczenie ich szacunku 
do symboli narodowych i dostarczanie wiedzy o historii pań-
stwa i narodu to niezwykle istotne kierunki pracy Kadry wy-
chowawczej w MOW-Puławy.

Historia to nieodzowna część w życiu człowieka. „Historia 
est magistra vitae” – historia jest nauczycielką życia. Nie ma hi-
storii bez człowieka, jak i człowieka bez historii.

Samo życie człowieka, jak i jego przemijanie przyczynia się 
częściowo do historii. Wiadomo, z punktu widzenia Historii 
– historia mojego własnego przemijania jest mało interesująca. 
Jednak zarówno moja historia, jak i Historia przez duże „h” to 
nie tylko „sprawozdania z przemijania” mnie samego, moich 
bliskich, czy zupełnie nieznanych mi ludzi, a nawet całych spo-
łeczeństw czy kultur. To także katalog indywidualnych i zbio-
rowych sposobów zatrzymywania czasu. Bo właśnie „wyjście 
poza czas” jest największym marzeniem człowieka, a być może 
także niewypowiedzianym sensem procesu historycznego.

Historia pomaga zrozumieć dawny świat, uczy, ukultural-
nia, upamiętnia i dokumentuje wielkie czyny, odgrywa istot-
ną rolę, gdy mowa jest o zachowaniu tożsamości i kultury na-
rodowej. Pokazuje skąd się wzięły w Polsce obyczaje, które są 
zakorzenione w naszych rodzinach, o naszej kulturze, o na-
szych obyczajach i tradycjach.

Historia ukazuje nam rzeczy które wpłynęły na nasz do-
tychczasowy los. Wszystkie z nich są równie ważne! Pragnie-
my ponadto zwrócić uwagę wychowankom na ostatnie stule-
cie jako czas wyjątkowych, często traumatycznych wydarzeń, 
które przeorały świadomość pokoleń, wpływając na treść  
i sens pojęć niezbędnych do rozumienia dziejów.

Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jest to bowiem 
już setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 
123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem 
i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzy-
skał suwerenność. Podczas dorocznych obchodów 11 listo-
pada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczmy własne pań-
stwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń 
I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomiczne-
go, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.

Prezydent RP Andrzej Duda powiedział: Jestem głębo-
ko przekonany, że stulecie odzyskania niepodległości to spra-
wa bliska sercom wszystkich Polaków. Ogromnie zależy mi na 
tym, aby jubileusz stał się świętem całej polskiej wspólnoty i by 
każdy z nas, obywateli Rzeczypospolitej, czuł się zaproszony 
nie tylko do udziału w uroczystościach i innych wydarzeniach 
rocznicowych, ale przede wszystkim do ich współtworzenia. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej rok szkolny 2017/2018 
ogłosiło „Rokiem dla Niepodległej”.

W naszym ośrodku wyrazem podjęcia tych zadań było 
zorganizowanie TURNIEJU WIEDZY HISTORYCZNEJ 
„DROGI DO NIEPODLEGŁEJ”, który składał się z trzech 
konkursów tematycznych, były to:

Konkurs I – „POLSKA W LATACH 1785-1939”,
Konkurs II – „TO BYŁO PRZECIEŻ NIE TAK DAWNO 
czyli POLSKA W LATACH 1939-1990”,
Konkurs III – „DOBRO OJCZYZNY BYŁO ICH CELEM” 
– OJCOWIE POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI. 

Turniej Wiedzy Historycznej zorganizowany w Młodzie-
żowym Ośrodku Wychowawczym w Puławach został zgło-
szony do Starostwa Puławskiego (organu prowadzącego) 
jako jedna z form realizacji zadań wynikających z obchodów  
100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Turniej oparty był na przygotowanym Regulaminie. 
Nadzór merytoryczny sprawował wicedyrektor ds. wy-
chowawczych Robert Pluta, a głównym ekspertem był   
Zbigniew Matras. 
Skład Komisji Konkursowej to:
1. ROBERT PLUTA - wicedyrektor ds. wychowawczych,
2. ZBIGNIEW MATRAS – nauczyciel,
3. KRZYSZTOF GRZYWACZ - wychowawca,
4. ANNA NIKODEMSKA - wychowawca,
5. JAKUB KLUCZYK i MAKSYMILIAN PIEKUT – wycho-

wankowie, mężowie zaufania społeczności ośrodka, przed-
stawiciele Samorządu Wychowanków MOW-Puławy. 

Wszystkie konkursy w ramach Turnieju budziły ogromne 
emocje, a wyniki (punktacja) uzyskane przez poszczególne 
zespoły grupowe świadczą o niezwykle zaciętej rywalizacji. 
Chociaż walka toczyła się o każdy punkt to najważniejsze, że 
odbywała się fair play w atmosferze koleżeństwa i wzajemne-
go szacunku!

Teraz emocje opadły. Możemy powiedzieć, że bawiliśmy 
się dobrze, a ZWYCIĘZCY CZEKAJĄ NA NAGRODY!

Anna Nikodemska
wychowawca w MOW w Puławach
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Z kalendarium Powiatowego Klubu Książki: 

14 wersów o miłości
20 lutego 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie Powiatowe-

go Klubu Książki. Tym razem motywem przewodnim dysku-
sji była poezja, a dokładniej jeden z najtrudniejszych gatun-
ków literackich - sonet. Zaproszenie Powiatowej Biblioteki 
Publicznej przyjął znany i ceniony puławski poeta – Sławo-
mir Rudnicki. Klubowicze mieli okazję wysłuchać kilkunastu 
sonetów w interpretacji samego autora. Wszystkie odczytane 
utwory tematycznie nawiązywały do miłości. W końcu luty 
to miesiąc zakochanych. Pan Sławomir opowiedział także 
jak tworzy i skąd czerpie inspiracje oraz dlaczego to właśnie 
sonet stał się ulubionym gatunkiem literackim. Wśród publi-
kacji puławskiego poety oprócz ponad 1000 sonetów znaleźć 
można także limeryki, haiku oraz maksymy.

Kultura

Powiatowy Klub Książki na Dzień Kobiet
20 marca 2018 r. gościem Powiatowego Klubu Książki 

była Monika Knapczyk, mieszkająca w Puławach poetka. 
Autorka zaprezentowała wiersze ze swojego debiutanckie-
go tomiku pt. „Zegar melodii”. Zdradziła też jak powstają jej 
utwory i przybliżyła czytelnikom stworzony przez siebie pro-

jekt INSPIRACJE. Wybór poezji jako motywu przewodniego 
nie był przypadkowy, ponieważ 21 marca obchodzony jest 
Światowy Dzień Poezji. Dodatkową atrakcją spotkania była 
oprawa muzyczna w wykonaniu Sławomira Romana Dora-
czyńskiego i Jerzego Kuny. 

„Fajne te nasze Puławy” 
17 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie autorskie  

z Jackiem Śnieżkiem. Puławski regionalista odwiedził Po-
wiatową Bibliotekę Publiczną w ramach Powiatowego Klubu 
Książki. Autor na swoim koncie ma już pięć publikacji do-

tyczących Puław i okolic: „Lilije zza puławskiej fosy”, „Złoty 
Jubileusz Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: 50 lat minę-
ło”, „Gniew natury: dni, które wstrząsnęły Ziemią Puławską”, 
„Czy wiesz, że...!? czyli Osobliwości Ziemi Puławskiej”, „Do-
póki płynie: Rok 2017 – Rokiem Rzeki Wisły”. Klubowicze 
kolejny raz mieli okazję posłuchać o ciekawostkach i osobli-
wościach naszego miasta i powiatu.

Katarzyna Adamowska-Kane instruktor PBP
fot. archiwum PBP

Wielcy żyją wśród nas – spotkanie z twórczością 
Tigrana Haszmaniana 

W muzeum w Puławach, także na ozdobnych pudełkach 
„Migdałów Puławskich” lub w wydanej przez Urząd Miasta 
teczce z rysunkami przedstawiającymi zabytki Puław oraz 
indywidualnych wystawach czy w Galerii „Metafory” - moż-
na podziwiać rysunki Tigrana Haszmaniana – ormiańskiego 
grafika, malarza, zajmującego się również grawerowaniem 
i pirografią, mozaiką i malowaniem murali, a także plastyczną
animacją filmową. Prace te są dość tajemnicze, łączą w sobie
grozę i baśniowość obrazów Z. Beksińskiego z nastrojem i ide-
alną kreską przedstawicieli „szkoły starych mistrzów”. Mam 
tu na myśli Albrechta Durera, malarza i grafika, uważanego
za najwybitniejszego artystę niemieckiego renesansu (znamy 
go z dzieł: Czterej jeźdźcy Apokalipsy, Adam i Ewa, Rycerz, 
Śmierć i Diabeł, innych), Jeronima Bosha (którego dzieła in-
spirowały również samego Salwadora Dali!), bardzo postę-
powego jak na artystę wśród średniowiecznych i renesanso-
wych malarzy niderlandzkich (Ogród rozkoszy ziemskich, 
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Stół mądrości, Kuszenie św. Antoniego, inne) oraz Pietera 
Bruegela (Upadek Ikara, Wieża Babel, Kraina lenistwa, wie-
le innych). Mistrzowie ci wywarli duży wpływ na twórczość 
Tigrana Haszmaniana, który mimo, że jest absolwentem Wy-
działu Malarstwa SP w Erewaniu, od dziecka kocha rysunek  
i temu poświęca się w głównej mierze. Przeglądając jego dzie-
ła trudno je sklasyfikować, przyporządkować do konkretne-
go nurtu, rodzaju czy kierunku w sztuce. Są one zawsze taką 
wspaniałą mieszanką klasycyzmu zabarwionego surreali-
zmem i realizmu przesiąkniętego naturalnością, bezpośred-
niością, wiernością intencji twórczej z nutą indywidualności, 
oryginalności i tajemniczości... W rysunkach T. Haszmania-



Tu jest moje miejsce

30

na zawsze możemy dostrzec zgodność z wewnętrznym od-
czuciem twórcy, autentyczność utożsamianą z autorytetem  
w rzemiośle, znajomością formy i treści, poszukiwaniem este-
tycznej doskonałości kreski, sztukę pełną ekspresji i wyrazu, 
także gloryfikację wyobraźni i fantazji! Przy tym spostrzega-
my bogate stosowanie symboliki (wszechobecny symbol),  
a tym samym mocne oddziaływanie na intelekt odbiorcy. Jego 
rysunki mówią, szepczą, śpiewają, tańczą, czasem krzyczą 
lub wręcz wieją grozą. Zawierają ogromne pokłady niewypo-
wiedzianych treści. Na pewno nie można przejść obok nich 
obojętnie! Tigran Haszmanian to niezwykły, skromny, pełen 
pokory i życzliwości wszechstronnie utalentowany człowiek, 
a jego rysunki – to prawdziwe mistrzostwo. Oceńcie Państwo 
sami. 

 Marzena Romańczuk 

„Dawne Puławy – w grafice i rysunku”

Studiując historię sztuki, w sposób naturalny ulegałem 
różnym fascynacjom, poszukując tych obszarów, które współ-
brzmiały moim poczuciem estetyki, nabytym w bezpośred-
nim kontakcie z zabytkami parku puławskiego, gdyż wycho-
wywałem się w jego bliskim sąsiedztwie. Nie było więc przy-
padkiem, że odkryłem interesujący świat twórczości graficznej
Giovanniego Battisty Piranesiego. Były to widoki antycznych 
budowli rzymskich, wśród nich Panteonu i ruin Świątyni 
Sybilli w Tivoli, które działały na moją wyobraźnię tak, jak 
Świątynia Sybilli w parku puławskim w burzowy dzień czy 
„kościółek na górce” emanujący majestatycznym spokojem.  
Z tego powodu grafika i rysunek stały się moją pasją kolekcjo-
nerską, tak jak dawna pocztówka. […]

 Na szczególną uwagę zasługują XIX wieczne drzeworyty 
ilustracyjne. Upowszechniły się one w połowie wieku w cza-

sopismach takich jak: Kłosy, Bluszcz i najbogatszym w ilu-
stracje Tygodniku Ilustrowanym, wydawanym od 1859 roku. 
Rysunki do drzeworytów wykonywali najwybitniejsi artyści 
epoki, w tym: Aleksander Gierymski, Juliusz Kossak, Michał 
Elwiro Andriolli, Leon Wyczółkowski. We Francji zasłynął na 
tym polu m.in. Paul Gustave Dore. Historyk sztuki Pierre Gu-
sman uważa, że drzeworyt ilustracyjny jest najbardziej ory-
ginalnym osiągnięciem sztuki XIX w. Drugą popularną i po-
wszechnie wprowadzoną w XIX wieku techniką graficzną była
litografia, którą uprawiali również wybitni artyści. Puławskie
krajobrazy uwiecznione na kamieniu litograficznym zostawili:
Barbara Czernof, Adam Lerue, który wydał w 1857 roku „Al-
bum lubelskie” oraz napoleon Orda, który w latach 1872-1880 
rysował zabytkowe miejsca ziem polskich. Na podstawie ry-
sunków tego ostatniego, w warszawskiej pracowni Maksymi-
liana Fajansa wykonywano teki litograficzne. Na uwagę zasłu-
gują również drzeworyty Kazimierza Wiszniewskiego, ucznia 
Władysława Skoczylasa, którego brat, co ciekawe, w okresie 
międzywojennym był starostą puławskim. Moje zbiory, któ-
rych obszerne fragmenty mogliście Państwo zobaczyć na wy-
stawie, nie wyczerpują oczywiście bogatej ikonografii Puław,
stanowią jednak istotną jej część. Mam nadzieję, że zarówno 
ze względu na wartość historyczną, jak i estetyczną dostarczą 
one Państwu ciekawych wrażeń i staną się inspiracją do zain-
teresowania się historią naszego miasta. 

 Wojciech Kuba
prezes Towarzystwa Przyjaciół Puław Dawne Puławy, Adam Lerue, litografia

Dawne Puławy, z kolekcji Wojciecha Kuby

Dawne puławy, fot. Łukasz Fedorowicz 
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Haiku, tanka i inne wiersze Marzeny Romańczuk 

Marzec nie rozpieszcza, ale nawet śnieżyca i zawieja nie 
przeszkodziły miłośnikom poezji klasycznej, by wziąć udział 
w dniu 16 marca 2018 r. o godzinie 16.30 w spotkaniu literac-
kim zorganizowanym przez Małgorzatę Klinkosch, zatytuło-
wanym: „Haiku, tanka i inne wiersze Marzeny Romańczuk”. 
Gdy służba drogowa wyciągała z rowu autobus komunika-
cji miejskiej, inne auta ślizgały się i grzęzły w śnieżnych ko-
leinach, a po jezdniach i chodnikach zaczynały poruszać się 
śnieżne pługi, w Młodzieżowym Domu Kultury w Puławach 
autorka przybliżała publiczności tajemnice pisania i budowę 
miniaturowych form zarejestrowanych w klasycznej literatu-
rze japońskiej jako haiku i senryu – co u niej zaowocowało 
zgrabnym tomikiem poetyckim „Po prostu HAIKU”, także 
utwory tanka oraz wersję angielską sonetu. Wiersze Marzeny 
Romańczuk zaprezentowała Katarzyna Grudzień – instruktor 
teatralny z POK „Dom Chemika”. W dalszej kolejności były to 
wybrane utwory tanka z tomu: „ W słońcu i w deszczu” oraz 
sonety z: „Roztańczę się z wiosną” - czterotomowego cyklu 
W STRONĘ SONETÓW. Prezentację utworów poprzedził  
i zakończył występ wokalny Aleksandry Woch (nauka śpie-
wu pod kierunkiem Michała Matrasa z POK „Dom Chemi-
ka, wychowanka pracowni fotograficznej i literackiej MDK 
w Puławach) przy akompaniamencie muzycznym dyrektora 
placówki Mariusza Oleśkiewicza, który dał również podkład 
pod recytowane wiersze. Utwory literackie przeplatane były 
grą na flecie poprzecznym – rzec można czarodziejskim fle-
cie, gdyż fragmenty klasycznych utworów muzycznych takich 
jak m.in. „Lot kondora”– grane przez Joannę Krajewską (na-
uczyciel SP nr 1 w Puławach) wspaniale harmonizowały z ha-
iku, tanką, a szczególnie sonetem. Po zakończeniu spotkania  
Marzena Romańczuk przeczytała kilka limeryków ze złożonej 
właśnie w Krakowie do druku najnowszej książki poetyckiej 
pt. „Puławskie limeryki”. Limeryki zwłaszcza z rozdziału:  
ZASŁUŻENI (dla puławskiej kultury) nagrodzone zostały 
gromkimi brawami. Poniżej zamieszczam kilka z nich.

Małgorzata Klinkosch 

MARZENA ROMAŃCZUK „Puławskie limeryki”:
ZASŁUŻENI (dla puławskiej kultury)

Bohdanowi Z.
 Oto hołd dla Bohdana Zadury
 Co wysoki – więc spogląda z góry
 On przepięknie tak pisze
 Puławianom dał „Ciszę”
Jemu laur, jemu pomnik pod chmury!

Sławomirowi R.
Jednym słowem – to Rudnicki tworzy
 On i polot, i talent ma boży
 Sonecistą jest przecie
 Najlepszym w tym powiecie
 Pomnik wznieść mu! I laur na skroń włożyć!

Krzysztofowi G.
Milkną dźwięki hawajskiej gitary
Jawa to - a może jakieś czary?
Skromny chłopak znad Wisły
Tłumacz „Retrum” i „Wyspy”
Uwikłany w poezję bez miary

Tigranowi H.
On to kreskę ma niemal Durera
Udowodnił to zresztą już nieraz
W grafice i muralach
Na „Puławskich Migdałach”
A w muzeum też co nieco się zbiera

Ryszardowi S.
Kółka kręcą się w takt, w ciągłym pędzie 
Wieczór z poezją wnet się odbędzie
Gdy przygrywa muzyka
Wena dostaje bzika
Bo „Tristesse” zasiadło w pierwszym rzędzie!

Zbigniewowi K. 
Dziadów, ojców mu znana jest gwara
A i łódeczkę wyrzeźbi zaraz
Z bzów, jaśminów powodzi
Nagle wiersz mu wychodzi
Przy czym wsi dawne lico ocala! 

Aleja Gwiazd
 Mam pomysł, choć nie wiem już który
 Zasłużonych uczcić dla kultury
 Pamiątkowe tablice
 Niechaj zdobią ulicę
 Złoto Gwiazd w chodnik cóż szaro-bury...
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Wierszem o ojczyźnie 

Po raz dziewiąty Młodzieżowy Dom Kultury był orga-
nizatorem Powiatowego konkursu literackiego “Mój świat”.  
W tegorocznej edycji dzieci i młodzież z powiatu puławskiego 
opisywały piękno ojczyzny. Impreza bowiem obok rozbudza-
nia i promocji zdolności literackich, miała na celu włączenie 
się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Na konkurs napłynęło przeszło 40 wierszy z Puław, 
Kazimierza Dolnego, Końskowoli oraz Nałęczowa.

Jury w składzie: Marzena Romańczuk – przewodnicząca, 
Katarzyna Grudzień, Agnieszka Piłat oraz Ryszard Smolak 
przyznało nagrody i wyróżnienia w kategoriach:
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 
Aleksander Styrnik – Zespół Szkół Europejskich im Szarych 
Szeregów w Puławach – uczeń p. Piotra Skawińskiego 
– wyróżnienie
Alicja Włudarczyk – Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii 
Sempołowskiej w Puławach – uczennica p. Barbary Legieć 
– wyróżnienie
GIMNAZJUM oraz VII klasa szkoły podstawowej
Aleksandra Woch – PG 4 – uczennica p. Lidii Sołtys - nagroda
Małgorzata Skawińska – Zespół Szkół Europejskich 
im Szarych Szeregów w Puławach – uczennica p. Piotra 
Skawińskiego – wyróżnienie
Renata Zdun – Gimnazjum przy Szkole Podstawowej  
w Końskowoli – uczennica p. Elżbiety Owczarz - wyróżnienie
Julia Seredyn – Szkoła Podstawowa nr 9 w Puławach, klasa 
VII – uczennica p. Renaty Bany – wyróżnienie
SZKOŁA PODSTAWOWA
Laura Gorgol – Szkoła Podstawowa w Nałęczowie – 
uczennica p. Sylwii Krysy – nagroda
Anastazja Galabova – Szkoła Podstawowa w Końskowoli 
– uczennica p. Elżbiety Owczarz – nagroda
Wiktoria Wawer – Szkoła Podstawowa nr 4 w Puławach 
– uczennica p. Pauliny Paciorek – wyróżnienie
Nicola Jasik - Szkoła Podstawowa nr 6 w Puławach – 
uczennica p. Beaty Węglińskiej – Słowik – wyróżnienie
Łukasz Pasternak – Szkoła Podstawowa nr 6 w Puławach 
– uczeń p. Beaty Węglińskiej – Słowik – wyróżnienie
Karina Bojarszczuk – Szkoła Podstawowa w Końskowoli 
– uczennica p. Elżbiety Owczarz – wyróżnienie
Hanna Próchniak – Szkoła Podstawowa w Końskowoli 
– uczennica p. Elżbiety Owczarz – wyróżnienie
Maria Bartoszek – Szkoła Podstawowa nr 3 w Puławach 
– uczennica p. Anny Szmigiel – wyróżnienie 

 Małgorzata Klinkosch – MDK w Puławach

NAGRODZONE WIERSZE

Uśmiechnij się słońcem
Trzepot gołębich skrzydeł
Unosi się w powietrzu
Niczym burzowe chmury
Wiatr co płynie od wschodu
Splata wolno warkocze
Jeszcze młodym pędom zbóż
Wytrzepuję z mych włosów
Ciepłe śnieżynki płatków
Rosnącej obok wiśni

W powietrzu unosi się
Zapach zroszonej rankiem
Nie całkiem naszej ziemi
Ile błękitnych oczu
Zapatrzonych w jeden punkt
Na kuli ziemskiej milczy
Tyle zamkniętych powiek
Najczarniejszym zachodem
Człowieczego żywota
Wejrzyj chociaż jeden raz
Rozświetlonym umysłem
W głąb ulicznej kałuży
Zobacz w niej mój mały świat
Odmienny od ludzkiego
I uśmiechnij się słońcem
 Woch Aleksandra, lat 15

Piękno mojej ojczyzny 
Ci… cicho… posłuchaj
Jak deszcz w oddali jesienne liście pieści
Niewielkie źdźbła trawy muskają
Lustrzane tafle od kropli się marszczą
Ci… cicho… obserwuj
Jak wiatr w oddali liście w powietrzu unosi
Źdźbła trawy do tańca podmuchem zaprasza
Lustrzane tafle wody niespokojnie rozprasza
Ci… cicho… obejrzyj
Jak błysk złoty w oddali liście oświetla
Palącym światłem źdźbła trawy promienia
W lustrzanych taflach skąpany się odmienia
Ci… Cicho… zauważ
Jak tu pięknie… zaraz rozpocznie się burza…
 Gorgol Laura, lat 12

Kocham
Kocham
białe mgły
unoszące się nad łąkami
i purpurowy blask
zachodzącego słońca.
Nad budzącymi się polami
niecierpliwe klucze bocianów
powracających do swych gniazd,
i ciepły piasek
nadwiślańskiego brzegu.
Wiosną pachnące lasy,
przydrożne kapliczki,
spokojne fale Bałtyku,
wiatr rozwiewający złote jesienne liście. 
Górkę pokrytą śniegiem,
obrysowaną wstęgą śladów sanek,
i smukłe wieżyczki kościółka.
Najbardziej kocham
opiekuńczo rozpięte skrzydła orła 
ze złotą koroną
z dumą spoglądającego
na to wszystko,
co kocham.
 Galabova Anastazja, lat 10
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MDK w Puławach: Mariola Błazik i XII Dziecięcy 
Przegląd Teatralny 

W dniach 26-27 kwietnia br. miał miejsce XII Dziecięcy 
Przegląd Teatralny. Impreza skierowana jest do dzieci z miej-
skich i powiatowych placówek przedszkolnych. Ma na celu 
prezentację dorobku teatralnego dziecięcych grup, integrację 
środowiska oraz umożliwienie wystąpienia przed szerszą pu-
blicznością. Pomysłodawcą i głównym organizatorem prze-
glądu jest Mariola Błazik – nauczyciel dyplomowany zajęć te-
atralnych dla dzieci. 

Mariola Błazik od 1992 roku pracuje w Młodzieżowym 
Domu Kultury, wychowując kolejne pokolenia. Na przestrze-
ni wielu lat zespoły przez nią prowadzone były wielokrotnie 
nagradzane na festiwalach i przeglądach teatralnych, otrzy-
mały m.in. wyróżnienie – „Scena Młodych” w Centrum Kul-
tury w Lublinie (2011), wyróżnienie w konkursie „Miejska 
Scena Amatora o Puchar Prezydenta Miasta” w Puławach 
(2010), II Nagroda w konkursie „Miejska Scena Amatora  
o Puchar Prezydenta Miasta” w Puławach (2011).

Grupa teatralna „Skrzat” w roku szkolnym 2010/11 zosta-
ła wytypowana do udziału w Wojewódzkim Festiwalu Naj-
ciekawszych Widowisk Teatralnych w Domu Kultury LSM  
w Lublinie. Za pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą 
p. M. Błazik wielokrotnie otrzymywała nagrody: Prezyden-
ta Miasta Puławy (2012, 2018), Starosty Puławskiego (2012),  
Dyrektora MDK (2013, 2015) oraz „Najlepszego Instruktora” 
na Miejskiej Scenie Amatora o Puchar Prezydenta Miasta Pu-
ławy (2009, 2010). Dzięki swoim osiągnięciom i działaniom 
na rzecz środowiska lokalnego M. Błazik przyczynia się do 
promocji placówki w środowisku lokalnym. Poza działalno-
ścią dydaktyczną jest jurorem w komisjach konkursów recy-
tatorskich w mieście i na terenie powiatu puławskiego (m.in.: 
„Witaj majowa jutrzenko”, „Przebudzeni do życia”, „Żeby Pol-
ska była Polską”, „Ogólnopolski Jesienny Konkurs Recytator-
ski”, a także „Konkurs o tematyce Bożonarodzeniowej”, oraz 
„Wojewódzki Konkurs Poezji i Prozy Jana Pawła II”). Mariola 
Błazik jest zaangażowana w życie kulturalne środowiska lo-
kalnego, współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawo-
wymi z terenu miasta, chętnie i aktywnie uczestniczy, i sama 
jest inicjatorką wielu przedsięwzięć w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Puławach. Jest również organizatorką Powiatowe-
go Konkursu Ortograficznego, współorganizuje Przegląd Re-
cytatorski dla przedszkolaków „Witaj wiosno”. Jej aktywność i 
otwartość przyczyniają się do pozyskiwania partnerów, przy-
jaciół i sponsorów dla naszej placówki.

W tym roku na Dziecięcych Spotkaniach Teatralnych 
zaprezentowało się dziewięć przedszkoli z Puław oraz Wą-
wolnicy i Żyrzyna. Zobaczyliśmy inscenizacje baśni, które 
zaprezentowało Przedszkole im. Misia Uszatka w Żyrzynie – 
„Królewna śnieżka” oraz Niepubliczne Przedszkole Językowe  
i Żłobek „Kraina wiedzy” – „Baśniowy ambaras”. Publiczność 
miała okazję obejrzeć przedstawienie pt. „Rzepka” na podsta-
wie wiersza Juliana Tuwima, w wykonaniu dzieci z Miejskiego 
Przedszkola nr 3 w Puławach. Zaprezentowano także insce-
nizacje o tematyce wiosennej i ekologicznej: Miejskie Przed-
szkole nr 2 – „Wiosna”, Miejskie Przedszkole nr 7 – „Wesoła 
wiosna”, Miejskie Przedszkole nr 18 – „Na łące”, Przedszkole  
w Wąwolnicy – „Bal na łące”, Przedszkole Integracyjne 
– „Sprzątanie świata”. Na zakończenie dzieci z Miejskiego 

Przedszkola nr 5 zaprezentowały pantomimę pt. „SOS dla  
ziemi”.

Impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem w na-
szym środowisku lokalnym przede wszystkim dlatego, że nie 
posiada charakteru rywalizacji w postaci konkursu - dzięki 
czemu odbywa się w przyjaznej i radosnej atmosferze. Uczest-
nicy otrzymują słodkie upominki, a nauczyciele podziękowa-
nia w postaci dyplomów.

Małgorzata Klinkosch 
MDK w Puławach

Piękno wokół nas

15 czerwca odbyła się Biesiada literacka, której myślą prze-
wodnią było uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Wśród licznie zgromadzonej publiczności 
był Michał Godliński – wicestarosta powiatu puławskiego 
oraz pani Danuta Szlendak – dyrektor Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Puławach. Prowadząca spotkanie – Małgorzata 
Klinkosch powitała laureatów IX Powiatowego Konkursu Li-
terackiego “Mój świat. Piękno mojej ojczyzny”. 

W pierwszej części Biesiady zaproszeni goście czytali au-
torskie teksty poetyckie.

Związani z Puławami: Marzena Romańczuk, Zbigniew 
Kozak, oraz Alicja Tyszczuk (uczennica I LO im ks. Adama 
Jerzego Czartoryskiego w Puławach) – prezentowali utwory, 
nawiązujące do tematu spotkania: „Piękno wokół nas”. Ponad-
to M. Romańczuk przeczytała kilka utworów ze świeżo wyda-
nego poetyckiego tomiku pt.: „Puławskie limeryki”. Wiersze 
nieobecnych na Biesiadzie poetów: Anny Marzec i Ryszarda 
Smolaka odczytała publiczności prowadząca spotkanie Mał-
gorzata Klinkosch. W przerwach, między wierszami kolej-
nych autorów, występowała Joanna Krajewska (nauczycielka 
wychowania zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej nr 1  
w Puławach), która zaprezentowała, grając na flecie poprzecz-
nym, standardy muzyki światowej. Poezji towarzyszył akom-
paniament instrumentu klawiszowego, za którym zasiadł Ma-
riusz Oleśkiewicz – dyrektor MDK w Puławach.

Biesiada literacka, fot. K. Dytkowska

W drugiej części Biesiady odbyło się wręczenie nagród 
laureatom IX Powiatowego Konkursu Literackiego “Mój 
świat. Piękno mojej ojczyzny”. Nagrodzone wiersze przeczyta-
ły ich autorki: Aleksandra Woch (Publiczne Gimnazjum nr 4 
w Puławach), Laura Gorgol (Szkoła Podstawowa w Nałęczo-
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wie) oraz Anastazja Galabova (Szkoła Podstawowa w Końsko-
woli). Gratulujemy zwycięstwa laureatom! Wszystkim bardzo 
serdecznie dziękujemy za udział w Biesiadzie i zapraszamy na 
kolejny konkurs, tuż po wakacjach.

Tekst: Małgorzata Klinkosch – MDK w Puławach,
fot. Katarzyna Dytkowska – nauczycielka I LO  

im. A. J. Czartoryskiego w Puławach 

Biesiada literacka

Tuwimowo – literackie potyczki

8 maja br. Pracownia Literacka i Organizacji Imprez prze-
prowadziły spotkanie „Tuwimowo – literackie potyczki”.

Konkurs skierowany był do uczniów klas III szkół podsta-
wowych z miasta i powiatu puławskiego. Miał na celu oprócz 
popularyzacji wybranych przez organizatorów 12. wierszy 
dla dzieci Juliana Tuwima, doskonalenie umiejętności pracy  
w grupie oraz zdolności wypowiadania się przed publiczno-
ścią.

W potyczkach wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Baranowie, a także uczniowie klasy III c ze Szkoły 
Podstawowej nr 1, uczniowie kl. III c ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 oraz uczniowie z kl. III b Szkoły Podstawowej nr 11  
w Puławach. Przedstawiciele poszczególnych klas razem  
z uczniami z „jedenastki” zaprezentowali wybrane wiersze 
Juliana Tuwima, odpowiadali z ich treści, wykazywali się zna-
jomością alfabetu – układając w kolejności nazwy ptaków  
z wiersza pt.”Ptasie radio” itp. Panie wychowawczynie zostały 
zaproszone do udziału w „Szczęśliwej rundzie”. Miały za za-
danie wylosować pytanie za 4 punkty dla swojej klasy. Kon-
kurencje urozmaiciły zabawy „Gnizado” i „Wycieczka do zoo 
rodziny Tralalińskich”. Uczestnicy mieli okazję wykazać się 
zdolnościami w kierunku współpracy i integracji.

Po podsumowaniu wyników tytuł Arcymistrza otrzymała 
klasa III c ze Szkoły Podstawowej nr 2 (wychowawczyni p. Jo-
anna Krajewska-Pałac). Super mistrzem została klasa III c ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 (wychowawczyni p. Maria Okoń). 
Wielkim mistrzem okazała się klasa III ze Szkoły Podstawo-
wej w Bronowicach. Tytuł Mistrza przypadł w udziale klasie 
III b ze Szkoły Podstawowej nr 11 (wychowawczyni p. Anna 
Daniszewska).

Uczestnicy otrzymali medale i dyplomy przygotowane 
przez organizatorów.

Małgorzata Klinkosch 
MDK w Puławach

Przystanek Talentowo czyli sztuka genialna  
w swej prostocie 

Kocham teatr. Nie przesadzam, serio kocham teatr. Czy 
bywam w nim często? Nie, raczej dość rzadko, z przyczyn 
różnorakich, ale jeśli już dane jest mi sztukę teatralną oglądać, 
to dla mnie świętem i ucztą emocjonalną jest przeogromną. 
Nic wspanialszego, moim zdaniem, w dziedzinie kultury jak 
dotąd nie stworzono! Zamarzyło mi się, w związku z tą moją 
wielką miłością do teatru, zebrać w jednym miejscu, na jed-
nej scenie ARTYSTÓW NAJWSPANIALSZYCH! Zapytacie 
jak to możliwe? 

Posłuchajcie więc...
Było marzenie, z niego powstał plan, wszystko zaczęło na-

bierać jasnych i realnych kształtów. Przejście od fantazji do 
czynu było możliwe głównie dlatego, że pracuję w miejscu, 
gdzie „fajowskie” inicjatywy są mile widziane i wspierane. Tak, 
tak, są takie miejsca na świecie, a jednym z nich jest Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Franciszka z Asyżu  
w Kęble. Moje szczęście polega po pierwsze na tym, że robię to, 
co zawsze robić chciałam, czyli pracuję z wyjątkową młodzieżą, 
co daje mi powera, pobudza do działania, a po drugie, że ota-
czają mnie tu mega pozytywni ludzie (w większości przypad-
ków rzecz jasna), no i oczywiście przyjaciele, na których mogę 
liczyć, a których łatwo „zapalam” do swoich pomysłów. 

Tak wyglądał początek mojej podróży do PRZYSTANKU 
TALENTOWO czyli Wiosennych Konfrontacji Teatralno-
-Muzycznych (Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Ar-
tystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną). 

Marzenie, pomysł, plan, ludzie gotowi do pomocy - to 
oczywiście połowa sukcesu, ale każde przedsięwzięcie na 
większą skalę wymaga pieniędzy. Czasem jest to próg, któ-
ry uniemożliwia i niweczy nawet najlepsze zamiary i plany. 
Nam się udało! Wielki „szacun” i podziękowanie za wspar-
cie finansowe dla GRUPY AZOTY PUŁAWY – głównego 
sponsora Przeglądu. Dzięki ich pomocy udało się m.in. za-
kupić nagrody dla laureatów konkursu - profesjonalny sprzęt 
teatralno-sceniczny (np. wytwornice śniegu, dymu, światła  
z efektami, sprzęt muzyczny). Sama prowadzę grupę teatral-
ną i wiem z doświadczenia, że takie rzeczy nie zostaną rzu-
cone w kąt, pomogą stworzyć nowe spektakle z zadziwia-
jącymi efektami specjalnymi, będą zwyczajnie przydatne.  
I o to chodzi! Wsparcie otrzymaliśmy również od Starostwa 
Powiatowego w Puławach, Związku Nauczycielstwa Polskie-
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go oddział w Puławach, Banku Spółdzielczego w Nałęczowie, 
Firmy PAWTRANS w Poniatowej, Rob-Rol w Karczmiskach 
i Furt-Pol w Poniatowej. Wspominam tu o naszych sponso-
rach, bo dzięki nim udało się zorganizować wielki, słodko-
-kawowy poczęstunek dla wszystkich gości, nie tylko dla ar-
tystów, ale również publiczności. A było jej naprawdę bardzo 
dużo! Były to grupy m.in. ze szkół i przedszkoli z Wąwolnicy, 
Wojciechowa, Snopkowa, Nałęczowa, byli to również ludzie 
z miasteczka, którzy zajrzeli niby na chwilę, bo pogoda była 
deszczowa, bo usłyszeli muzykę, bo chcieli sprawdzić, kto tak 
głośno rozrabia i zostali z nami do końca. Pomimo tego, że 
zza chmur wyjrzało słońce i zachęcało do spacerów po Nałę-
czowie, zostali z nami. I za to dziękuję naszym sponsorom, bo 
dzięki nim udało się stworzyć fajne warunki do wzajemnego 
poznawania się, do naturalnej, bezstresowej integracji.  
Nie mogę pominąć też faktu, że nad naszą inicjatywą Hono-
rowy Patronat objęło bardzo szacowne grono: Minister Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Starosta Puławski, Posłanka 
na Sejm RP – Elżbieta Kruk, medialnie zaś wspierała nas Pra-
cownia Fotografii i Reklamy WIO z Wąwolnicy.

Wiecie co jest piękne w niecodziennych inicjatywach? 
Że tylko z pozoru są jak „podróż na Księżyc”, wydają się zbyt 
trudne, zbyt skomplikowane, nie dla „zwykłych” ludzi. Nie 
warto ulegać temu wrażeniu, bo można zrezygnować zawcza-
su z czegoś wartościowego. PRZYSTANEK TALENTOWO 
jest tego żywym dowodem! 

Dość nagadałam się już o stronie organizacyjnej Prze-
glądu, czas przejść do kwintesencji, czyli Artystów. To był 
istny żywioł! 17 maja 2018 r. (długo zapamiętam ten dzień) 
na scenie Nałęczowskiego Ośrodka Kultury spotkała się tak 

wielka różnorodność talentów, osobowości, kolorów, tempe-
ramentów, że doprawdy trudno ująć to w słowa. Mogliśmy 
zobaczyć cudowne, pełne emocji spektakle teatralne, występy 
muzyczno-taneczne oraz wokalne grup ze Świdnika, Dębli-
na, Łęcznej, Janowicy, Dorohuska, Międzyrzeca Podlaskiego, 
Ryk, Kębła i Kurowa (SOSW, WTZ, ŚDS, Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną). Chciało-
by się powiedzieć, że była to istna plejada gwiazd, ale chyba 
nie byłoby to trafne określenie. Nikt tu nie „gwiazdorzył”, 
nikt nie robił z siebie na siłę artysty, nikt nie musiał niczego 
udowadniać, bo wszyscy byli naturalnie, szczerze CUDOW-
NI. Dla mnie, najwyższą szkołą artyzmu jest autentyczność, 
prawdziwość bijąca ze sceny, brak sztucznego przerysowania 
- to właśnie znalazłam na PRZYSTANKU TALENTOWO, 
prawdziwą sztukę genialną w swojej prostocie. Sztukę płynącą 
z serca, z głębi myśli i słów niewypowiedzianych, prawdziwy 
teatr, który jest przystanią i portem dla szczerych emocji, któ-
ry jest zrozumiały jedynie dla pięknie wrażliwego człowieka. 
I nie ma tu najmniejszego znaczenia fakt, że na scenie wystę-
powały osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Na scenie 
byli po prostu Artyści. Najprawdziwsi. 

Podziwiam instruktorów artystycznych, pod kierunkiem 
których powstały wszystkie te porywające występy, w tym 
układy choreograficzne, wykonania wokalne piosenek (tak-
że autorskie, a jakże!). Ile trzeba włożyć czasu, pracy, serca  
i ogromnego zaangażowania, by osiągnąć taki majstersztyk, 
pozostawię przemilczane. Powiem tylko, że dużo więcej niż 
przewiduje planowy rozkład zajęć i dodatek motywacyjny. 
Chapeau bas dla ludzi z pasją!

Spotkałam podczas swojej podróży na PRZYSTANEK 
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TALENTOWO wielu pozytywnie zakręconych ludzi, zupeł-
nie oderwanych od tematu niepełnosprawności, którzy po-
jawili się jakoś tak, nagle i dali się ponieść idei stworzenia 
niepowtarzalnej przestrzenni artystycznej. Jedną z takich 
osób była Martyna, nietuzinkowa pani fotograf z Wąwolni-
cy, malarka, wrażliwa na człowieka artystka, która została  
z nami dużo dłużej niż zamierzała. Dlaczego? Może dlate-
go, że nie myśli schematami, może dostrzegła to, co dostrzec 
trzeba było, może poczuła naszą OBECNOŚĆ, może... Po-
wiem tylko, że od pierwszego „dzień dobry” przestała być dla 
mnie obca, tylko jakoś dziwnie nasza!

Piotr, niezwykle ciepły, pełen pogody wewnętrznej i opty-
mizmu człowiek, aktywny członek Bielskiego Stowarzyszenia 
Artystycznego „Teatr Grodzki” wybrał się w ponad czterogo-
dzinną podróż, po to, żeby nas obejrzeć i pomóc w wyborze 
laureatów. Czyste szaleństwo!

Pani Jolanta, otwarta i wrażliwa na świat, znana aktor-
ka, miała być na próbie w Teatrze Osterwy, przełożyła ją, bo 
przez wiele godzin była z nami, w Nałęczowie. Można?

Instruktor tańca, choreograf, piękna pani Emilia, zamie-
niła swoje godziny pracy, po to, żeby wspomóc jury swoją 
wiedzą, kompetencjami, profesjonalizmem. 

I co Wy na to? Tak, tak, jestem szczęściarą, że poznałam 
TAKICH LUDZI. 

Mam też farta, że na co dzień pracuję z gronem ludzi,  
z przyjaciółmi, którzy chcą poświęcać swoją obecność, swój 
czas, swoją energię dla idei, dla stworzenia czegoś wartościo-
wego. 

Tak właśnie wyglądała moja podróż od marzenia do spo-
tkania Artystów Najwspanialszych na scenie Nałęczowskiego 
Domu Kultury. Już wiecie, jak to możliwe. Spróbuję ująć to 
matematycznie (pomyślałby kto, że lubię się z matmą): SOSW 
w Kęble + Pomysł + Szczęście + Pozytywni Ludzie + Artyści 
Nietuzinkowi = PRZYSTANEK TALENTOWO.

Widzimy się za rok! 
Renata Kruk

wychowawca w SOSW w Kęble
koordynator PRZYSTANKU TALENTOWO

12 czerwca - urodziny „wolnych książek”

Od 2003 roku, w czerwcu obchodzimy Ogólnopolskie 
Święto Wolnych Książek. Nietrudno policzyć, że na ten rok 
przypada Jubileuszowa XV edycja. Chcąc uczcić tak ważną 

datę w bibliotecznym kalendarzu Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna w Puławach postanowiła założyć oficjalną bookcros-
singową półkę. Półka nosi nazwę: Centrum wiedzy o regio-
nie. 

Głównym celem póki jest wymiana publikacji regional-
nych i umożliwienie dotarcia do wydawnictw powiatowych 
szerszemu gronu odbiorców. Zachęcamy więc wszystkich 
czytelników do odwiedzania naszej półki (ul. 6 Sierpnia 5)  
i przyłączenia się do wspólnej akcji uwalniania książek, bo 
jak głosi motto akcji: „książki nie lubią być więzione w domu 
na półkach, wolą krążyć z rąk do rąk i być czytane”.

Katarzyna Adamowska-Kane
instruktor PBP

Mieszkanie Poezji…

W dniu 24 maja 2018 r. w ramach lubelskiego festiwalu li-
terackiego Miasto Poezji, zorganizowaliśmy w bursie szkolnej 
RCKU w Puławach – Mieszkanie Poezji. 

Z założenia do takiego mieszkania może przyjść każdy, 
kto zechce, dlatego poprzedziliśmy nasze spotkanie kampa-
nią informacyjną – zarówno internetową, jak i w formie tra-
dycyjnych plakatów.

Zmieniliśmy świetlicę bursy w galerię słowa. Wszędzie 
wyeksponowane były wiersze – poetów znanych i tych po-
czątkujących. Udostępniliśmy również wszystkim odwiedza-
jącym Mieszkanie Poezji kilkanaście tomików wierszy z bur-
sowej biblioteki. 

Przyjaznemu, relaksującemu charakterowi naszej ak-
cji sprzyjał wystrój – leżaki, hamak, majowe kwiaty, świece, 
wszelkie atrybuty celebrowania codzienności. 

Na gości Mieszkania Poezji czekał literacki podwieczorek 
– w tym kawa, herbata i soki serwowane w kubkach z cytata-
mi z wierszy. Ku naszej wielkiej radości, okazało się, 

że poezja łączy pokolenia, mieliśmy okazję czytać i bawić 
się słowami w gronie zróżnicowanym wiekowo. Uczestnicy 
spotkania mieli sposobność wyzwolić własną kreatywność, 
układając wiersze ze słów wyciętych z gazet. Wzięli również 
udział w inicjatywie „Pokaż światu wiersz” – wybierając z do-
stępnych tomów poezji te utwory, które ich zdaniem powinna 
poznać szersza grupa czytelników. Wybrane teksty wyekspo-
nowaliśmy w holu bursy.

Przyjemnie było obserwować zaczytanych uczestników 
spotkania, nierzadko zaskoczonych tym, jak ciekawe i barw-
ne są liryczne propozycje, które dla nich przygotowaliśmy. 
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W gronie naszych gości były dwie autorki pani Weronika 
Romańska z Kazimierza Dolnego i Patrycja Dajos – wycho-
wanka naszej bursy. Mieliśmy okazję posłuchać napisanych 
przez nie wierszy.

Byliśmy pozytywnie zaskoczeni zaangażowaniem uczest-
ników spotkania we wszelkie zaproponowane im aktywności. 
Nasze spotkanie zakończyło się losowaniem upominków. 

Klimat Mieszkania Poezji był tak niezwykły, że jeszcze 
długo po zakończeniu spotkania młodzież czytała wiersze, 
rozmawiała siedząc na leżakach, cieszyła się nastrojem, który 
udało się wykreować w zwyczajny, majowy czwartek. 

Marzena Mitura 
wychowawca w Bursie Szkolnej RCKU w Puławach

Apel poległych

Wojciech Kostecki SGH 15 PP WILKÓW 
Nieznany wiersz z Archiwum „Orlika”

jak trudno ustalić imiona
wszystkich tych co zginęli

w walce z władzą nieludzką
Zbigniew Herbert

Pan Cogito o potrzebie ścisłości

Apel poległych1

Coraz to inny z naszego szeregu
Pada jak mrozem ścięty kwiat
I opuszczając swoich kolegów
Odchodzi w inny, lepszy świat…

I nie ogląda się poza siebie
Nie słyszy jak po nim matusia płacze
I jak ktoś szepce na jego pogrzebie:
Odszedł ode mnie, już go nie zobaczę.

„Kompania pierwsza, prezentuj broń !”
Zabrzmiał donośnie głos porucznika2 
Łzy przesłaniają czyichś oczu toń…
To apel poległych z oddziału „Orlika”3 

Czy pamiętacie wy tego blondyna
Co nosił pierwszy erkaem plutonu4 
Czy pamiętacie koledzy „Longina”5 
Bohaterskiego aż do swego zgonu?

Z żołnierskich oczu padają skry
A dłoń się w kułak pręży…
O Komendancie z żołnierzem tym
Bądź pewien, że zwyciężysz!

W Puławach został wraz z Longinem,
Który był jego kolegą
I z okrwawionym karabinem
„Żaba”6 , sekcyjny z plutonu pierwszego

W kompanii panuje milczenie
Podniosła cisza panuje
Tylko ciepłe wiatru tchnienie
Żołnierzy po twarzach całuje

Chorągiew czerwono biała
Ale przybrana w żałobę
Powinna szumieć nad grobem
Gdzie leży Cygan i Skała7 

Stać im powinna na straży
Bowiem zginęli za młodu
Niszcząc najgorszych zbrodniarzy
Bo zdrajców własnego Narodu

Oczy kompanii bez litości
A broń ściskają mocne dłonie
Bo w Polsce dużo jest podłości
Z którą się zrobi krwawy koniec

Leżało przed nim tak już wielu
Postać się cała wyprężyła
W ręce ściśnięte „Parabellum”
A oczy śmierci mgła przykryła…

Czy pamiętacie leśni chłopcy
Czyja zdradziecka podła ręka
I co za wróg przeklęty obcy
Zabił nam w Kocku Władka Sęka?8 

Błyszczą w szeregu oczy złe…
I szepcze ten kto Sęka kochał:
Zabiło Go NKWD
Na lewym skrzydle ktoś cicho zaszlochał

Spokojnie możesz w grobie spać
Choć wielkąś uczynił nam stratę
Bośmy zdążyli wrogowi dać
Krwawą za Ciebie Spłonko9 zapłatę

Padłeś wśród złotych łanów zbóż,
Padłeś za Polskę, za kraj swój.
Teraz jesteś wolnym już
Lecz dla nas się nie skończył bój

A zamiast wieńcy na twym grobie 
Koledzy Ci lepszy prezent sprawili
Bo pięćdziesięciu10 wrogów za Ciebie
Myśmy w wąwozach Stockich11 zabili

Kompania stoi cichutko
W równych jak struna szeregach
I myśli cała we smutku
O swych poległych kolegach
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I cicho żołnierze ślubują
Zemstę do ostatniej kuli
Za tych co dzisiaj brakują
I których śmierć jutro utuli…

Rozchodzą się żołnierze
Poważnie, pomału
I każdy wspomnienie zabierze
O poległych z „Orlika” oddziału12!
 

1 Nie sygnowany utwór poetycki znajdujący się w zbiorze dokumentów 
przejętych przez UB 13 marca 1949 roku podczas aresztowania Leokadii 
Szlendak „Maksowej”, żony Czesława Szlendaka „Maksa” AIPN Bu 0207/
4619 t.4, k. 436. Adnotacja o dacie aresztowania i pochodzeniu utworu 
znajduje się na drugiej stronie dokumentu. AIPN Bu 01439/80 cz.2. Pod 
względem formalnym utwór ten jest bardzo podobny do dwóch innych 
znajdujących się w grupie wierszy i piosenek ze zbioru „Maksowej”. Te 
dwa pozostałe utwory to: „Żołnierze z oddziału powstańczego” i „Do-
wódca” AIPN Bu 0207/4619 t.4, k. 435. Utwór „Dowódca” dedykowany 
jest ppor. „Wiernemu” Piotrowi Mierzwińskiemu. Autorem obu tekstów 
jest „Nieczuja” Jerzy Ślaski. Ścisły związek formalny i treściowy „Apelu 
poległych” z utworem dedykowanym „Wiernemu” pozwala zakładać, że 
autorem publikowanego tekstu jest właśnie „Nieczuja”.
2 Por. Piotr Mierzwiński” Wierny”.
3 Mjr Marian Bernaciak „Orlik” – patrz Mirosław Sulej, Marian Berna-
ciak „Orlik” Biografia, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2015.
4 I pluton „skrobowiaków” pod dowództwem por. Piotra Mierzwińskie-
go „Wiernego” wchodzący w skład Zgrupowania pod dowództwem mjr 
Mariana Bernaciaka „Orlika”.
5 Sierż. pchor. Feliks Tymoszuk „Longinus” ur. 24. Października 1924 
roku w Rozwadówce, gm. Sośnica, pow. Włodawa. Podczas okupacji 
niemieckiej żołnierz Obwodu Włodawskiego BCh w oddziale specjal-
nym. Po wejściu armii czerwonej wcielony do LWP i skierowany do 
szkoły oficerskiej w Siedlcach. 11 listopada 1944 roku po wygłoszeniu
okolicznościowego przemówienia do elewów aresztowany przez NKWD 
i osadzony w I Oficerskim Obozie Internowania Głównego Zarzą-
du Informacji WP w Skrobowie. Jerzy Ślaski „Skrobów. Dzieje obozu 
NKWD dla żołnierzy AK 1944 – 1945” Instytut Wydawniczy PAX, War-
szawa 1990, str. 50–52. Brał udział w ataku na Katyń Puławski – PUBP  
w Puławach 24 kwietnia 1945 roku, zabezpieczając teren akcji od stro-
ny koszar. Ciężko ranny zmarł, pochowany na cmentarzu cholerycznym  
w Bobrownikach.
6 Kpr. pchor. Marian Sośniak „Żaba”. Ślaski podaję ,że „Żaba” pochodził 
z Siedlec. Ślaski jako kapral, cele obozu dzielił właśnie z kpr. Sośniakiem. 
Po ucieczce ze Skrobowa 27 marca 1945 roku w Zgrupowaniu mjr Ma-
riana Bernaciaka „Orlika” w I plutonie „skrobowiaków” pod dowódz-
twem por. Piotra Mierzwińskiego „Wiernego”. Zginął podczas ataku na 
PUBP w Puławach 24 kwietnia 1945 roku. Jego ciało pozostało w budyn-
ku resortu. Taką wersje podaje Ślaski. Tamże str. 35. Nowe informacje na 
temat „Żaby” przynoszą materiały agenturalne agenta o kryptonimie „S”. 
W doniesieniu agenturalnym z 17. lipca 1946 roku na Władysława Jóź-
wiaka „Szwagra”, „Zemstę”, „S” donosił Naczelnikowi Wydziału Śledcze-
go WUBP w Lublinie por. Karpińskiemu:”[…] W roku zeszłym, gdy był 
napad na UB w Puławach, odbito 10 więźniów. Dowodził Orlik w mun-
durze kpt. Jóźwiak brał udział. Wtedy był jeden zabity i jeden żywcem 
wzięty, i tego on się obawia. […]” AIPN Lu 01/246 Witold Siedlec i inni 
-- Doniesienia agenturalne i Wyciąg z protokołu przesłuchania Jóźwiaka 
Władysława „Szwagra” z 29 lipca 1946 r. , bez paginacji. „Jeden zabity” 
to „Longinus”, „i jeden żywcem wzięty” to „Żaba”. Nie znane jest miejsce 
pochówku Mariana Sośniaka „Żaby”.
7 Okoliczności śmierci, personalia i miejsce pochówku nie znane. Z kon-
tekstu utworu – I pluton i wymienione akcje bojowe, można wniosko-
wać, że prawdopodobnie wymienieni „Cygan„ i Skała” zginęli w okresie 
prowadzenia przez „Orlika” kampanii wiosennej. Mirosław Sulej „Ma-
rian Bernaciak „Orlik” Biografia” str.385-422. Poszukiwania terenowe 
i archiwalne w trakcie.
8„1 maja 1945 r. brałem udział w akcji zaopatrzeniowo–propagandowej 
w Kocku, w której poległ d-ca placówki w Woli Zadybskiej Władysław 
Głodek ps. „Sęk”. W drodze powrotnej zostaliśmy zaatakowani przez UB 
z Radzymina poruszających się 2 samochodami. Samochody spaliliśmy, 
zginęło 12 funkcjonariuszy UB”. Stanisław Królik ps. „Sosna”. Mój udział 
w walce o wolną Polskę. http://www.deblin.cal.pl/wspomnienia.php 

(27.01.2017) Jerzy Jurkiewicz „Junacz” opisując akcję „Orlika” w Kocku 
podaje informację na temat strat oddziału: ”Zanim doszedłem do tego 
gospodarstwa, jeden z naszych żołnierzy, będący już przy wrotach, na-
wiązał rozmowę z żołnierzami, prosząc ich ażeby weszli do mieszkania 
i byli spokojni, a my im żadnej krzywdy nie zrobimy. W tym momencie 
wyszedł nagle z domu trzeci żołnierz i po zrobieniu paru kroków oddał 
serię z automatu do naszego rozmawiającego żołnierza zabijając go na 
miejscu. Jeśli się nie mylę to ten żołnierz miał pseudonim „Kłos” […] Po 
zakończeniu walki odeszliśmy lasem forsownym marszem kilka kilome-
trów, gdzie „Orlik” zatrzymał oddział na krótki odpoczynek. Dał równo-
cześnie polecenie I plutonowi, do którego należał poległy „Kłos”, ażeby 
wzięli furmanki z pobliskiej wioski i udali się z ciałem kolegi na wy-
znaczony przez „Orlika” cmentarz i tam dokonali pochówku. […] Jerzy 
Jurkiewicz „Junacz”, „Z Tarnopola do oddziału „Orlika”, Norbertinum, 
Lublin 2004, str. 55-56. Czy „Sęk” i „Kłos” to ta sama osoba? Uważam, 
że tak. Odpowiedzi udziela inskrypcja na głazie w miejscu pochówku 
żołnierzy z września 1939 roku w Woli Gułowskiej. W meldunku z 23. 
marca 1944 roku „Orlik” informuje swoich przełożonych o akcji zaopa-
trzeniowej przez konfiskatę materiałów kontyngentowych w miejscowo-
ści Kocku w dniu 21 marca 1944 roku. W akcji polegli strzelec „Wrona” 
z placówki 44 i kpr. „Kuba” postrzelony w brzuch. „[…] Obaj zostali 
pochowani na cmentarzu w WOLI GUŁOWSKIEJ, obok poległych żoł-
nierzy z 39 r.[…]” AIPN Bu 0255/274 t.10, k.36. „Wrona” to Stanisław 
Surmacz z Helenowa, „Kuba” to sekcyjny Kazimierz Świtaj z Woli Za-
dybskiej, pierwszy komendant Placówki Kłoczew ZWZ – AK. Mirosław 
Sulej „Marian Bernaciak „Orlik” Biografia” str.320. W Woli Gułowskiej
na głazie nagrobnym odnajdujemy imię i nazwisko Świtaja, nie ma in-
formacji o „Wronie”. W drugiej kolumnie nazwisk figuruje nazwisko
Władysława Głodka „Sęka”. 
9 Ryszard Pawelec „Spłonka” ur. 5 grudnia 1924 r. w Rykach, syn Józefa 
i Stanisławy z d. Kuchnio. Wg Aleksandra Lewtaka zginął w końcowej 
fazie walki w Lesie Stockim. Owe „złote łany” dziwią trochę w maju, 
ale może autor Apelu w ten sposób podaje miejsce śmierci „Spłonki”. 
Potwierdzenie tego przypuszczenia znajdujemy w relacji Henryka Go-
śniaka „Cezarego”: „Kiedy przebiegaliśmy chyłkiem przez łan żyta,  
w pewnym momencie zauważyłem jak biegnący obok mnie Ryszard Pa-
welec, nagle wyprostował się, coś krzyknął i padł na ziemię trafiony kulą 
w czoło”. Rozbijał puławskie UB, brał udział w akcji w Kocku 1 maja 
1945 r. Pełny biogram Ryszard Pawelca „Spłonki” i relacja Henryka Go-
śniaka” Cezarego” w „Bitwa w Lesie Stockim” str. 37, 52–53, „Spłonka” 
pochowany został w Rykach.
10 „[…] Straty resortu według oficjalnych danych („Polegli w walce 
o władzę ludową”, Książka i Wiedza, 1970 r.) wynosiły 28 funkcjonariu-
szy NKWD, 8 z UB i 4 z MO. Według mieszkańców Lasu Stockiego stra-
ty resortu wynosiły około 40 zabitych i tyle samo rannych. Natomiast 
Jerzy Ślaski w książce Żołnierze Wyklęci” podaje, że straty Rosjan wyno-
siły 62 zabitych, a z UB – MO 7[…]”. Aleksander Lewtak „Bitwa w Lesie 
Stockim” str. 23
11 Bitwa w Lesie Stockim stoczona 24 maja 1945 roku pomiędzy Zgru-
powaniem mjr Mariana Bernaciaka „Orlika” a NKWD – UB – MO. 
Marsz Zgrupowania „Orlika” w kierunku Nałęczowa był konsekwencją 
fatalnej w skutkach akcji plutonu pod dowództwem Tadeusza Orłow-
skiego „Szatana” 19 maja 1945 roku. Akcje „Szatana” Wąwolnica 12 i 17 
maja, Buchałowice 15 maja , Nałęczów 19 maja - wykonywane z rozkazu 
„Orlika” wpisane były w działania Zgrupowania (patrz Mirosław Sulej 
„Marian Bernaciak „Orlik” Biografia”, rozdz. IV Walka orężna „Orlika” 
z okupantem sowieckim, str. 357–452.). Ślaski w „Żołnierzach Wyklę-
tych”, a zanim inni autorzy (Lewtak, Pielacha) podają, iż nie znany był 
powód marszu „Orlika” na południe Powiatu Puławskiego.
12„Orlik” miał wyznaczone w terenie cmentarze, na których z zasady 
– jeśli sytuacja pozwalała – grzebano poległych żołnierzy”. Jerzy Jurkie-
wicz „Junacz”, „Z Tarnopola do oddziału „Orlika”, Norbertinum, Lublin 
2004, str. 56. Na obszarze działania mjr Bernaciaka „Orlika”, czyli w gra-
nicach przedwojennych Powiatu Puławskiego, a ujętych w ramy organi-
zacyjne struktur WiN na bazie Inspektoratu Puławskiego AK, znajdują 
się cmentarze na których grzebani byli polegli w walkach z okupantem 
niemieckim i sowieckim żołnierze AK – WiN m.in.: Baranów, Bobrow-
niki, Brzeziny, Dęblin, Kraczewice, Opole Lubelskie, Puławy, Ryki, So-
bieszyn, Wąwolnica, Wola Gułowska, Żabianka, Żelechów, Żyrzyn.  
W materiałach wytworzonych przez kancelarię OP1/15 PP a podpisa-
nych przez „Orlika” w zestawieniu wydatków specjalnych znajduję się 
szczególny wpis pod datą 30.VI.1944 roku: ”deski na trumny dla kole-
gów – 210 zł” AIPN Bu 0207/1649 t.4, k.31. Po śmierci „Orlika” zabez-
pieczanie i fotograficzną dokumentację miejsc pochówków partyzanc-
kich kontynuował por. Zygmunt Wilczyński „Żuk”.
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Wola Gułowska – kwatera poległych we wrześniu 1939, marcu 
1944 i maju 1945 roku. fot. z http://eksploratorzy.com.pl/viewtopic.

php?f=87&t=6638

Bobrowniki, cmentarz choleryczny, miejsce pochówku uciekinierów 
ze Skrobowa, żołnierzy „Orlika” - Feliksa Tymoszuka „Longinusa” 

i Eugeniusza Radonia „Finkarza”. Tabliczka informacyjna 
umieszczona przez SGH 15 PP Wilków. fot. W. Kostecki

Bobrowniki – Trwałość pamięci – fot. W Kostecki. Eugeniusz Radoń 
„Finkarz” Jak mało pozostaje po człowieku – wyblakła tabliczka 

i linijka tekstu w książce Ślaskiego. W cytowanych w tekście 
wspomnieniach Stanisław Królik „Sosna” jako miejsce śmierci 

„Finkarza” podaje Las Stocki.

Feliks Tymoszuk „Longinus”, fot. z J. Ślaski, Żołnierze Wyklęci. 

Ryszard Pawelec „Spłonka”, fot. z A. Lewtak „Bitwa w Lesie Stockim”.
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Jubileusz 45-lecia pracy Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st. im. Romualda Twardowskiego  
w Puławach

25 kwietnia 2018 r. – obchody jubileuszu 45-lecia pracy 
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. ROMUALDA TWAR-
DOWSKIEGO W PUŁAWACH. Taki staż oznacza wielki 
wkład w tradycje muzyczne i życie artystyczne Puław, więc 
świętowaliśmy jubileusz w sposób uroczysty stosownie do 
okazji. Obchody jubileuszu zainaugurowała uroczysta Msza 
Święta w Kościele p.w. św. Brata Alberta, na którą przyby-
li obecni i emerytowani pracownicy szkoły, uczniowie oraz 
inne osoby zawodowo lub sentymentalnie związane ze szko-
łą. Mszę uświetniał występ zespołu wokalnego, a także wzru-
szająca oprawa muzyczna stworzona przez nauczycieli szkoły. 
Dalsze obchody uroczystości jubileuszowych odbywały się 
już w naszej sali koncertowej i, jak przystało na szkołę mu-
zyczną, przybrały formę koncertu jubileuszowego. Wcześniej 
jednak zaprezentowano publiczności okazjonalną prezentację 
audiowizualną opisującą historię, sukcesy oraz specyfikę na-
szej szkoły. Wśród licznie zgromadzonej widowni znaleźli się 
m.in.:
• Alicja Twardowska – Małżonka Patrona naszej szkoły,  

a także muzyk, teoretyk, wydawca muzyczny, Dorota  
Gellner – wybitna autorka tekstów piosenek, wierszy i ksią-
żek dla dzieci a także przedstawiciele władz miasta: 

• Wiceprezydent Miasta Puławy – Ewa Wójcik,
• Członek zarządu powiatu puławskiego – Leszek Gorgol,
• Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 

– Andrzej Wenerski,
• Przewodnicząca Rady Miasta - Bożena Krygier,
• Dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” 

– Zbigniew Śliwiński,
• Przedstawiciel Posła na Sejm RP Krzysztofa Szulowskiego 

– Radny Rady Miasta Puławy Michał Śmich.
Swoją obecnością zaszczycili nas również dyrektorzy za-

przyjaźnionych szkół muzycznych. W gronie gości nie za-
brakło też sympatyków szkoły. Na sali koncertowej zasiedli 
przedstawiciele Rady Rodziców, obecni i emerytowani pra-
cownicy szkoły, uczniowie, ich rodzice i absolwenci.

Część oficjalną koncertu, którą poprowadziła dyrektor
Stanisława Małgorzata Ziemnicka poprzedziło wspólne od-
śpiewanie hymnu szkoły, do którego muzykę napisał Romu-
ald Twardowski natomiast słowa napisała Dominika Ziem-

nicka. Po przywitaniu licznie przybyłej publiczności odczy-
tany został list gratulacyjny od dyrektora Centrum Edukacji 
Artystycznej – dr Zdzisława Bujanowskiego oraz wręczone 
zostały nagrody dyrektora dla nauczycieli z ponad 20-letnim 
stażem pracy. W dalszej części publiczność zapoznana zosta-
ła z podsumowaniem działalności oraz sukcesami szkoły od 
chwili jej powstania. 

Po części oficjalnej nadszedł czas na koncert poprowadzo-
ny przez Pana Bogdana Lipińskiego, podczas którego wystą-
pili uczniowie, ale także absolwenci i nauczyciele: 
• Barbara Wójcik – skrzypce (akompaniament: Dorota  

Kapica-Kośmińska),
• Marzena Wiśniewska – fortepian,
• Alicja, Agnieszka i Adam Czarneccy – flet, akordeon,  

fortepian,
• duet fortepianowy: Piotr Musiatowicz i Hanna Kopeć, 

Wiktoria Wrona – skrzypce (akompaniament: Dorota  
Kapica-Kośmińska).

Koncert zakończyła niespodzianka - wokalny występ Pani 
Dyrektor w repertuarze Edith Piaf z towarzyszeniem utwo-
rzonej specjalnie na tę okazję z nauczycieli szkoły Orkiestry 
Jubileuszowej w składzie:
• Waldemar Ziemnicki – akordeon, fortepian, aranżacja,
• Tomasz Czapliński – skrzypce,
• Ariel Lichaczewski – saksofon,
• Jurand Przewłoka – gitara,
• Marcin Domański – klarnet,
• Paweł Drabarz – trąbka,
• Kamil Wróblewski – perkusja,
• Mateusz Kozak – akordeon (uczeń).

Zwieńczeniem części oficjalnej jubileuszu był premierowy
pokaz filmu o patronie naszej szkoły - Profesorze Romualdzie
Twardowskim - wyreżyserowanego przez Grzegorza Czer-
niaka - operatora i reżysera telewizyjnego. Film spotkał się  
z owacyjnym przyjęciem zgromadzonej publiczności. Z oka-
zji jubileuszu wydano również pamiątkową publikację. 

Uroczystości jubileuszowe zostały objęte patronatem me-
dialnym Polskiego Radia Lublin oraz TVP 3 Lublin.

Szczególna atmosfera, która towarzyszyła obchodom ju-
bileuszu 45-lecia istnienia Państwowej Szkoły Muzycznej  
I st. im. ROMUALDA TWARDOWSKIEGO W PUŁAWACH  
z pewnością zostanie na długo w naszej pamięci.

Rafał Maciąg – nauczyciel gry na fortepianie w PSM I st. 
 im. R. Twardowskiego w Puławach

fot. Paweł MłynarczykGratulacje składa L. Gorgol – członek Zarządu Powiatu

Występ zespołu złożonego z nauczylieli PSM
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Relacja z II rundy Mistrzostw Polski  
pojazdów zabytkowych 

W dniach 24-27 maja 2018 roku w Nałęczowie odbyła się 
II Runda Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. Orga-
nizatorem było stowarzyszenie Federacja Zmotoryzowanych  
z siedzibą w Lubartowie.

Patronat nad imprezą sprawowali Marszałek Wojewódz-
twa Lubelskiego - Sławomir Sosnowski, Burmistrz Nałęczowa 
– Andrzej Ćwiek, Starosta Puławski – Witold Popiołek, Wójt 
Gminy Wąwolnica – Marcin Łaguna, Wójt Gminy Janowiec 
– Jan Gędek i Starosta Lubartowski – Fryderyk Puła.

Tegoroczną bazą Rajdu był Nałęczów – Miasto Przyjazne 
Zabytkowym Pojazdom. Do udziału w rajdzie zgłosiło się 
około 29 załóg na pojazdach zabytkowych, w tym aż dziewięć 
pojazdów w klasie przedwojennej.

Rajd rozpoczął się w czwartek 25 maja 2018 roku reje-
stracją załóg oraz badaniem technicznym pojazdów. Załogi 
składające się z kierowcy i pilota wystartowały o godz. 9.00 
w piątek 25 maja, poruszając się trasą rajdu według książki 
drogowej tzw. Itinerera. W pierwszej kolejności zawodnicy 
odwiedzili Kozłówkę, gdzie na dziedzińcu pałacowym miała 
miejsce wystawa aut. Następnie trasa prowadziła przez Lu-
bartów, gdzie odbyła się próba sportowa oraz zadania z oce-
ny techniki jazdy i wystawa aut przed Pałacem Sanguszków. 
Około godz. 17.00 zawodnicy powrócili do bazy rajdu.

Następnego dnia auta można było zobaczyć w Janowcu 
nad Wisłą, gdzie na terenie zamku odbyła się Wystawa aut 
podczas „Święta Wina”, a potem w Wąwolnicy i parku zdrojo-
wym w Nałęczowie w czasie konkursu elegancji, gdzie przez 
Komandora rajdu zostały zaprezentowane pojazdy oraz zało-
gi – w dużej części w strojach z epoki.

W sobotę 26 maja 2018 roku odbył się Bal Komandorski  
i uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom.

Historia i tradycja regionu

Wyniki
W klasie Pre 1945 zwyciężyli:
1. Stoch Marian / Balicki Bartosz w pojeździe Aston 

Martin15/98 reprezentujący Automobilklub Beskidzki
2. Węgler Artur / Węgler Magda w pojeździe citroenb14g 

reprezentujący MOTO-AUTO-KLUB
3. Małecki Piotr / Małecka Halina w pojeździe Mercedes 

W21 reprezentujący Automobilklub Wielkopolski
W klasie Post 1945 zwyciężyli:
1. Krzysztofik Ryszard / Krzysztofik Beata w pojeździe 

MGTD reprezentujący Automobilklub Kielecki
2. Balicki Jacek / Balicka Marta w pojeździe Fiat1200 

Pininfarina reprezentujący Automobilklub Beskidzki
3. Rzepka Paweł / Sykut Kamil w pojeździe Volvo pv544 

reprezentujący Federację Zmotoryzowanych

W klasie Post 1960 zwyciężyli:
1. Brukszo Paweł / Brukszo Agnieszka w pojeździe 

BMW2002ti reprezentujący Automobilklub Polski
2. Pudełko Marian / Pudełko Barbara w pojeździe 

Chevrolet Corvette ca brio reprezentujący 
Automobilklub Beskidzki

3. Kękuś Marek / Bartoszewski Jan w pojeździe MGB 
reprezentujący Stowarzyszenie Europejską Asocjację 
Automobilerów

Uczestnicy Mistrzostw przed zabytkoym dworkiem w Janowcu
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W klasie Post 1970 zwyciężyli:
1. Adamczyk Tomasz / Adamczyk Agnieszka w pojeździe 

Alfa Romeo Spyder reprezentujący Stowarzyszenie 
Europejska Asocjacja Automobilerów

2. Wiekel Robert / Mikosz Bartłomiej w pojeździe 
Mercedes Benz W107450SLC reprezentujący Federację 
Zmotoryzowanych

3. Michał Bargiel / Łukasz Nowak w pojeździe  
Porsche 911 SC reprezentujący Automobilklub Ostrowski

Partnerami imprezy byli: 
Piekarnia Cukiernia Abramowicz i Spółka, Niewęgłowski Ju-
biler, GOK Janowiec, Fundacja Odkrywamy Talenty, Agencja 
Reklamy A-Z, Ośrodek Szkolenia Kierowców Marek Osior, 
Nart Sport, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
Patronat medialny nad imprezą sprawowali: 
„AUTOMOBILISTA” i „ClassicAuto” oraz TVP Lublin 3, 
Polskie Radio Lublin. Relację z rajdu można było obejrzeć  
w Telewizji Lublin, Teleexpresie oraz posłuchać w Radiu Lu-
blin. Rajd zakończył się w niedzielę 27 maja 2018 roku poże-
gnaniem zawodników.

Materiał Federacji Zmotoryzowanych

I LO im. ks. Adama Jerzego Czartoryskiego  
w Puławach kuźnią talentów tłumaczeniowych

Każdego roku, począwszy od 2007 r. Dyrekcja Generalna 
ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej przy wspar-
ciu Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury organizuje 
konkurs Juvenes Translatores (co w języku łacińskim ozna-
cza: młodzi tłumacze). Celem konkursu jest propagowanie 
wielojęzyczności w Unii Europejskiej, zwłaszcza wśród jej 
młodych obywateli. Konkurs adresowany jest do 17-letnich 
uczniów szkół średnich i odbywa się w tym samym czasie  
w wybranych szkołach na terenie Unii Europejskiej. 

W tym roku konkurs był wyjątkowym wydarzeniem  
z dwóch powodów: to nie był tylko jubileusz 10-lecia istnie-
nia konkursu, ale również 60-ta rocznica powstania Unii Eu-
ropejskiej. 

Edukacja
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Co roku bierze w nim udział około 50 polskich szkół. Za-
daniem uczestników jest przetłumaczenie krótkiego tekstu, 
który oceniany jest pod kątem prawidłowego stosowania po-
jęć i umiejętności płynnego wyrażania się na piśmie w wybra-
nym języku, ogólnej czytelności tłumaczenia i pomysłowości 
zastosowanych rozwiązań. Uczniowie sami mogą wybierać 
język oryginału i język przekładu spośród jednego z oficjal-
nych języków Unii Europejskiej. 

15 marca 2018 r. w siedzibie Komisji Europejskiej w War-
szawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji z dwuna-
stoma wyróżnionymi uczniami z polskich szkół w międzyna-
rodowym konkursie Juvenes Translatores. „Tyle razy się żyje, 
ile się zna języków” – takimi słowami pan Marek Prawda, 
dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce 
powitał swych gości – młodych tłumaczy oraz ich opiekunów 
– na uroczystości wręczenia dyplomów. Wśród dwunastu 
najlepszych znalazła się uczennica klasy 2d I LO im. ks.  
A. J. Czartoryskiego w Puławach – Natalia Nieróbca.  
W bardzo serdecznej atmosferze spotkania z prof. Mirosła-
wem Bańko z Uniwersytetu Warszawskiego oraz z panem 
Krzysztofem Nalepą – przedstawicielem Komisji Europejskiej 
ds. tłumaczeń i wielojęzyczności w Polsce, wszyscy przybyli, 
nauczyciele i uczniowie, wzięli udział w warsztatach języko-
wych. Rozmawiano też na temat poprawnego stosowania ję-
zyka polskiego w kontekście wpływu języka angielskiego, czę-
sto popełnianych błędach i roli zapożyczeń. Profesor wskazał 
z troską na małą estetykę języka Internetu i wielokrotnie pod-
kreślił, jak ważna jest szeroka znajomość literatury pięknej  

w języku ojczystym, która rozwija empatię i wrażliwość, po-
maga zrozumieć innych i umiejętnie wyrazić myśli. 

W trakcie warsztatów prowadzonych przez pana Krzysz-
tofa Nalepę wyróżnieni uczniowie doskonalili umiejętno-
ści tłumaczeniowe i zapoznali się z perspektywami pracy  
w zawodzie tłumacza. Prowadzący kończąc spotkanie pod-
kreślił, że wybrane tłumaczenia konkursowe to naprawdę 
wielki sukces ich twórców. Słowami: „Nasi wyróżnieni to 
osoby o ogromnym potencjale” – najtrafniej wyraził swój 
szacunek i podziw dla talentu młodych licealistów. I LO im.  
ks. A. J. Czartoryskiego nazwał jedną z najlepszych kuźni tłu-
maczeniowych talentów w Polsce, a to dlatego, że tegoroczne 
wyróżnienie Natalii Nieróbcy nie jest pierwszym wyróżnie-
niem otrzymanym przez uczennicę naszej szkoły. Poprzed-
nie sukcesy należały do Joanny Zams i Adrianny Pawelec  
w 2015 roku. Świadczy to o tym, że sukcesy naszych uczennic 
potwierdzają wysoki poziom nauczania oraz duży wkład pra-
cy uczniów i nauczycieli, a konkurs Juvenes Translatores, któ-
rego koordynatorem w szkole jest pani Katarzyna Dytkowska, 
staje się chlubną tradycją naszej szkoły. Z nadzieją oczekuje-
my na kolejne sukcesy.

Marta Tarnowska
I LO w Puławach

Można mieć trampki K. Westa i pozostać 
człowiekiem… czyli Szymon Hołownia w I LO

W poniedziałkowe przedpołudnie, 14 maja, przybył do 
naszej szkoły gość niezwykły, Szymon Hołownia – dzien-
nikarz, pisarz, społecznik, człowiek wielu talentów i pasji. 
Uczniowie obecni na spotkaniu napisali o swoich wrażeniach, 
podzielili się przemyśleniami:

„Ze spotkania z panem Hołownią zapamiętałem najlepiej to, 
że naszymi małymi czynami możemy zmienić świat, że kreuje-
my go każdą naszą decyzją”.
„Najbardziej zapamiętałam, że nie należy planować, że po-
mogę innym jutro, w przyszłości. Pan Szymon mówił, że jutra 
może nie być i trzeba zacząć pomagać już teraz” .
„Pan Hołownia mówił o prawdziwych problemach współcze-
snego świata. Podkreślał, że wszystko zależy od naszych decy-
zji, od tego czy podejmiemy ryzyko. Skłonił mnie, by pomagać 
potrzebującym, np. dając pięć złotych tygodniowo”.
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„Ze spotkania najbardziej zapamiętałam, że najważniejsza  
w życiu nie jest kariera, rzeczy materialne. Liczy się relacja  
z drugim człowiekiem, pomoc, nasze uczynki”.
„Spodobał mi się sposób myślenia pana Szymona. Imponuje mi 
jego odwaga, aktywność. Ma również zdrowe, dobre podejście 
do wiary, czego nie można powiedzieć o znacznej części wie-
rzących ludzi”.
„Nie było to zwykłe lanie wody… bardzo ciekawe spotkanie”.
„Poznałam pana Hołownię od innej strony niż ta, którą znam 
z Mam talent”.
„Podoba mi się jego wrażliwość na ludzi, bezpośredniość, po-
czucie humoru… Zachęcił do refleksji nad sobą. Bardzo się cie-
szę, że mogłam uczestniczyć w spotkaniu”.

Powyższe wypowiedzi jednoznacznie wskazują na to, że 
spotkanie było owocne, inspirujące i bardzo ciekawe.

Uczennice klasy Ie (humanistycznej), Wiktoria Adamiec  
i Aleksandra Wziątek, doskonale sprawdziły się w roli prowa-
dzących spotkanie, co docenił również pan Hołownia. Pro-
wadzące zadawały pytania, a gość odpowiadał na nie bardzo 
wyczerpująco. Szybko minęło półtorej godziny. Poruszyliśmy 
na tym spotkaniu naprawdę wiele ważnych tematów. Rozma-

wialiśmy między innymi:
- o tym, czym zajmują się założone przez pana Hołownię 

fundacje – Kasisi i Dobra Fabryka,
- o wierze jako relacji,
- o złu, które bierze się z lęku,
- o tym, jak przeżyć życie, by pozostawić po sobie dobro,
- o tym, jak troszczyć się o planetę i tych, którzy będą na niej 

żyli, gdy my umrzemy,
- o tym, że nie ma jutra, jest tylko dziś i od dziś możemy 

dokonywać mądrych wyborów,
- o tym, że warto uczyć się języków, wciąż poszerzać wiedzę, 

podejmować różne aktywności, bo zdobyte doświadczenia 
mogą się w życiu przydać,

- o metodzie małych kroków,
- o potrzebie uważności,
- o pozytywnych i negatywnych aspektach bycia osoba pu-

bliczną,
- mądrym korzystaniu z Internetu,
-  o świętej siostrze, która pali papierosy i przeklina, i jest dla 

naszego Gościa autorytetem,
-  o odważnym i mądrym papieżu Franciszku,
-  o tym, że ani gender, ani lewacy, ani ateiści nie zagrażają 

Kościołowi w Polsce,
-  o tym, że nie ilość posiadanych rzeczy świadczy o naszej 

wartości i jakości naszego życia, bo przecież chyba nie zale-
ży nam na tym, by po śmierci na naszym pomniku widniał 
napis: Tu leży najbogatszy na całym cmentarzu,

-  o tym, że „pomaganie innym, to pomaganie w pierwszym 
rzędzie sobie. Ten, któremu się pomaga, ma odrobinę ła-
twiejsze życie, pomagający staje się dużo szczęśliwszym czło-
wiekiem”.

Ci, którzy mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z panem 
Szymonem Hołowią, nie mieli wątpliwości, że siedzi przed 
nimi człowiek emanujący pozytywną energią, spełniony, szczę-
śliwy, mający wielką satysfakcję z tego, co robi i jak to robi. 
Człowiek, który powiedział nam, że „pomaganie to nie męka, 
a szczęście płynące z tego, że zyskujemy kompletnie nowy 
świat”. 

Po spotkaniu nasz Gość podpisywał swoje książki, a także 
zrobił sobie z nami pamiątkowe zdjęcie. Dziękujemy za po-
moc w organizacji spotkania pani Renacie Miłosz.

Anna Czernobaj, Kamila Leń, Beata Smolarek
I LO w Puławach

Konkursy na dyrektorów szkół i placówek  
w Powiecie Puławskim

W związku z upływem z dniem 31 sierpnia 2018 r. kaden-
cji dyrektorów szkół i placówek, dla których organem pro-
wadzącym jest Powiat Puławski, Zarząd Powiatu, postanowił 
ogłosić konkursy na stanowiska dyrektorów w:

• Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza  
w Kazimierzu Dolnym,

• Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach,
• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach,
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• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble,

• Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach,
• Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Puławach.

Do konkursu mogły przystąpić osoby spełniające wyma-
gania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora 
oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszko-
lu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponad-
podstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1597).

W odpowiedzi na ogłoszone konkursy na stanowiska dy-
rektorów szkół i placówek wpłynęły pojedyncze oferty kon-
kursowe.

Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu 
Puławskiego w dniach 26 kwietnia 2018 r. oraz 10 i 11 maja 
2018 r. wyłoniła kandydatów na stanowiska dyrektorów niżej 
wymienionych szkół. 

Od 1 września 2018 r. przez najbliższych 5 lat szkolnych 
dyrektorem Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza 
w Kazimierzu Dolnym będzie pan Teodor Józefacki, dyrek-
torem Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach będzie 
pan Mirosław Pustelnik, dyrektorem Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Puła-
wach będzie pani Elżbieta Szczygieł, dyrektorem Młodzieżo-
wego Domu Kultury w Puławach będzie pan Mariusz Oleś-
kiewicz, a dyrektorem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
w Puławach będzie pani Krystyna Tomczyk. 

Konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble 
pozostał nierozstrzygnięty.

Agnieszka Kwit
Wydział Edukacji 

Starostwa Powiatowego w Puławach 

Sukcesy naszych uczniów w Konkursie  
Języka Niemieckiego Sprachdoktor

Sprachdoktor – to ogól-
nopolski konkurs sprawdza-
jący wiedzę i umiejętności  
w zakresie opanowania ję-
zyka niemieckiego oraz ele-
menty wiedzy o krajach nie-

mieckiego obszaru językowego. Organizowany jest w ramach 
programu edukacyjnego „Łowimy Talenty”. 

Jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwi-
jania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talen-
ty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne 
kompetencje osobiste. Młodzież z naszego liceum uczestniczy 
w nim regularnie od 6 lat odnosząc w każdym roku sukcesy. 

 W XIX edycji konkursu Sprachdoktor, który odbył się 
18. 03. 2018 r. uczestniczyło 5523 uczniów z 2287 szkół  
w Polsce. Wśród uczniów klas drugich tytuł laureata i I miej-
sce w województwie zajął Jan Karol Wiśniewski z kl. II d, 
Gabriela Bartoś z kl. II c zajęła II miejsce, a Jan Wasilewski  
z kl. II d V miejsce. Na podium stanęli również ucznio-

wie klas pierwszych. Jakub Gurba z kl. I a zajął II miejsce,  
Aleksandra Kacperek z kl. I a zajęła III miejsce, Patryk  
Cieloch z kl. I a – IV zaś Olga Kubiatowska z kl. I i IX miej-
sce. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, że chcą rozwijać swo-
ją wiedzę i umiejętności językowe w skali ogólnopolskiej. 

Edyta Sońta
I LO w Puławach

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

6 października 2015 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę  
o realizacji w latach 2016-2020 „Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa” . W celu realizacji Priorytetu 3 programu 
wydane zostało rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowe-
go Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania  
w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły i bi-
blioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań 
uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci  
i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Zgodnie z rozporządzeniem, wsparcie finansowe z budże-
tu państwa otrzymają organy prowadzące szkoły z przezna-
czeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędą-
cych podręcznikami). W latach 2016-2020 na zakup nowości 
wydawniczych zostanie przeznaczone 150 mln zł z budżetu 
państwa. Organ prowadzący zobowiązany jest do zapewnie-
nia 20 % wkładu własnego na realizację zakupów. 

Założeniem programu jest, aby szkoły zaplanowały zakup 
książek w sposób najbardziej optymalnie wykorzystujący za-
soby biblioteki szkolnej do wspierania rozwoju zainteresowań 
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czytelniczych uczniów, szczególnie w okresach ferii letnich  
i zimowych.

Powiat Puławski w ramach Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa w roku 2016 otrzymał wsparcie finansowe
na zakup nowości wydawniczych dla I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach w wysokości 
12 000,00 zł. W roku bieżącym otrzymaliśmy wsparcie w wy-
sokości 50 480,00 zł dla następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 12 w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Puławach –  
4 000,00 zł,

- Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Puławach –  
12 000,00 zł,

- VI Liceum Ogólnokształcące e Zespole szkół nr 3  
w Puławach – 12 000,00 zł,

- Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych –  
12 000,00 zł,

-  Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2  
w Nałęczowie – 4 000,00 zł,

-  Technikum w Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym –  
4 000,00 zł,

-  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 14 w Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii w Puławach – 2 480,00 zł

Agnieszka Łojek-Mokrzycka 
Wydział Edukacji 

Starostwa Powiatowego w Puławach 

Warsztaty w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej

Z wielką radością i satysfakcją informujemy czytelników 
Kwartalnika Powiatu Puławskiego, że w okresie luty-maj 
odbyły się po raz pierwszy w naszej Poradni cotygodniowe 
warsztaty „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” skiero-
wane wyłącznie do nauczycieli. Powody, dla których została 
utworzona grupa warsztatowa składająca się z grona pedago-
gicznego były co najmniej dwa. Powód numer jeden - otrzy-
mywaliśmy wiele sygnałów ze szkół świadczących o takim za-
potrzebowaniu. Po drugie jeden z tegorocznych priorytetów 
polityki oświatowej państwa zachęca do wzmacniania wy-
chowawczej roli szkół i przedszkoli, a ww. szkolenie idealnie 
wpasowuje się w ten punkt. 

O doborze uczestników trzynastoosobowej grupy decy-
dowała kolejność zgłoszeń. Nauczyciele mieli okazję przećwi-
czyć w różnego rodzaju formach pracy warsztatowej umiejęt-
ności wychowawcze. Uczyli się formułowania komunikatów 
opartych na dobrym dialogu rodzic – dziecko, nauczyciel 
– uczeń, nauczyciel – rodzic, a co więcej człowiek – człowiek. 
Bowiem „Szkoła dla rodziców i Wychowawców” to nie tyl-
ko szkoła dialogu między dorosłym a dzieckiem, ale między 
człowiekiem, a człowiekiem w ogóle. 

Początkowo wizja 40. godzin tak intensywnej pracy dla 
wielu uczestników wydawała się przerażająca. W miarę ko-
lejnych spotkań przychodziło uczucie zaskoczenia, że czas na 
warsztatach tak szybko upływa. Jednym z końcowych wnio-
sków, było stwierdzenie, że każdy nauczyciel powinien warsz-
taty „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” odbyć. Do-
świadczenia związane z uczestnictwem w szkoleniu, aktywne 
przeżywanie wielu ćwiczeń prowadzi do lepszego zrozumie-
nia drugiego człowieka. 

Niewykluczone, że podobne grupy będą tworzone  
w następnym roku szkolnym, bowiem pomysł ten cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem ze strony szkół.

Pragniemy Państwu również zapowiedzieć wakacyjne 
warsztaty w naszej poradni, które zostaną poprowadzone 
przez p. Monikę Tusińską i p. Edytę Furtak. Będzie to kolej-
na nowość, dlatego tym bardziej jesteśmy ciekawi Państwa 
odbioru naszego projektu. Co to takiego? Otóż tytuł warsz-
tatów to: „Szczęśliwa Mama. Warsztaty dla matek, które chcą 
odkryć w sobie pokłady do wychowania szczęśliwych dzieci”. 
Czyż nie brzmi zachęcająco? Zapraszamy zatem wszystkie 
panie do wzięcia udziału. Ponieważ zaplanowane warsztaty 
będą odbywały się po raz pierwszy w Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej. Poniżej zamieszczamy dla zainteresowa-
nych zakres tematyczny warsztatów:

1. Czym jest szczęście i jak odnaleźć je w codzienności?
2. Co wpływa na poczucie szczęścia?
3. Znaczenie poczucia własnej wartości matki a wychowa-

nie dziecka.
4. Czy wszystko co myślę i czuję powinnam mówić?
5. Jak mówić do siebie i dziecka?
6. Jak cieszyć się tym co mam?
7. Jak zachować spokój?

Szkolenie będzie miało charakter weekendowy, do wybo-
ru jest jeden z terminów: 7-8 lipca lub 21-22 lipca br. Ilość 
miejsc ograniczona, zapisy trwają. Szczegółowe informacje, 
jak też zapisy dostępne są w sekretariacie Poradni Psycholo-
giczno–Pedagogicznej w Puławach. Zapisać można się rów-
nież telefonicznie – tel. 81 886 47 96 

Warsztatowa forma pracy w naszej poradni zyskuje coraz 
to większą popularność. Jesteśmy otwarci na Państwa potrze-
by. Inspirują nas one do tworzenia i realizowania nowych po-
mysłów.    

Edyta Furtak
pedagog PPP w Puławach
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Dzień Otwarty w Zespole Szkół nr 2  
w Puławach

Tegoroczny Dzień Otwarty w Zespole Szkół nr 2 im.  
E. Kwiatkowskiego w Puławach tradycyjnie miał na celu za-
poznanie młodzieży gimnazjów z ofertą edukacyjną na rok 
szkolny 2018/2019, jak również zaprezentowanie bazy dy-
daktycznej i socjalnej placówki. Mury naszej szkoły zapełniła 
rzesza gimnazjalistów, którzy lada dzień staną przed wybo-
rem dalszej drogi edukacyjnej.     

Nauczyciele służyli pomocą podczas zwiedzania placówki 
oraz udzielali informacji i odpowiadali na pytania młodzieży. 
Staraliśmy się zapewnić naszym gościom wiele niespodzianek 
i atrakcji. Nauczyciele przedmiotów zawodowych z ucznia-
mi danego profilu kształcenia przygotowali pokazy sprzętu
dydaktycznego, zapoznawali zainteresowanych z wyposaże-
niem technicznym pracowni, specyfiką kierunku i wymaga-
niami kształcenia zawodowego. Przyszli geodeci prezentowali 
sprzęt geodezyjny, technicy pojazdów samochodowych swoją 
pracownię diagnostyki samochodowej, a technicy budow-
nictwa prezentowali możliwości programu komputerowego 
do projektowania budynków. Z kolei uczniowie klas techni-
kum informatycznego prezentowali pracownię diagnostyki  
i naprawy komputerów, urządzenia infrastruktury sieci kom-
puterowych włącznie z pracą serwerów i metodami zdalnego 
zarządzania. Atrakcją było przedstawienie drukarki 3D, po-
kazy programowania i animacji multimedialnych, wirtualnej 
rzeczywistości. Dzięki współpracy naszej szkoły z Puławskim 
Parkiem Naukowo–Technologicznym mogliśmy zaprezento-
wać stół multimedialny z monitorem dotykowym, na którym 
prezentowane były zajęcia zawodowe informatyków w PPNT. 
Równolegle w Hali Sportowej Zespołu Szkół Technicznych 
miały miejsce kolejne Targi Pracy i Edukacji, podczas któ-
rych nie zabrakło przedstawicieli „Budowlanki”. Nasza mło-
dzież pod opieką nauczycieli Radosława Rybaka i Tomasza 
Próchniaka – prezentowała ofertę edukacyjną Zespołu Szkół 
nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach oraz udzielała szcze-
gółowych informacji osobom zainteresowanym. Zespół Szkół 
nr 2 w Puławach to szkoła o utrwalonej pozycji kształcenia 
w zawodach, cieszących się niesłabnącym zapotrzebowaniem 
na rynku pracy. Dbając o wysoki poziom nauczania, umoż-
liwiamy uczniom zdobywanie kompetencji i kwalifikacji nie-
zbędnych do pomyślnego rozpoczęcia kariery zawodowej.

 Izabela Bogdańska 
pedagog szkolny ZS nr 2 w Puławach

Dyrektor Krzysztof Szabelski odznaczony 
medalem „Pro Patria”

„Pro Patria” – dla Ojczyzny
Dnia 1 marca 2018 r. w Lublinie odbyły się uroczyste 

obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,  
w ramach których z inicjatywy Lubelskiego Urzędu Woje-
wódzkiego i tamtejszego oddziału Instytutu Pamięci Narodo-
wej zorganizowano konferencję naukową. Przybyli wysłucha-
li prelekcji o historii polskiego podziemia niepodległościowe-
go na Lubelszczyźnie, obejrzeli wystawę poświęconą Danucie 
Siedzikównie „Ince” oraz złożyli kwiaty pod pomnikami bo-
haterów. Wydarzeniu towarzyszyły salwa honorowa, apel pa-
mięci i odebranie meldunku dowódcy uroczystości. Podnio-
słą chwilę uświetniło odegranie hymnu państwowego.

Podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych wojewoda lubelski Przemysław Czarnek uhonoro-
wał zaszczytnymi medalami „Pro Patria” osoby zaangażowane 
w kultywowanie pamięci o walce o niepodległość Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Honorowe odznaczenia wręczono sześciu za-
służonym, w tym zaszczytnym gronie wyróżniono Krzyszto-
fa Szabelskiego dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiat-
kowskiego w Puławach. Medal jest cywilnym odznaczeniem 
nadawanym przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych pana Jana Józefa Kasprzyka oso-
bom dbającym szczególnie o polską tradycję niepodległościo-
wą i przekazującym ją następnym pokoleniom.
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„Polska się dowie, co mogą chłopcy w czarnych 
mundurach!”

Pan Krzysztof Szabelski jest członkiem lubelskiego od-
działu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wo-
jennym, co wiąże się z wydarzeniami lat studenckich nasze-
go Pana Dyrektora. Jako podchorąży, student drugiego roku 
Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie przy-
stąpił do strajku okupacyjnego. Kiedy studentów WOSP zo-
bligowano do sygnowania deklaracji o treści „Świadom para-
militarnego charakteru służby pożarniczej i związanych z tym 
obowiązków, deklaruję dobrowolnie podjąć naukę w Uczelni 
Pożarniczej. Jednocześnie zobowiązuję się ściśle przestrzegać 
obowiązków wynikających z charakteru służby pożarniczej  
i przepisów prawnych regulujących tok nauki w Uczelni”, gru-
pa około 350 osób, czyli 95 % studentów, odmówiła złożenia 
podpisów. 

… To są ludzie wyszukani! To są ludzie naprawdę przyzwo-
ici i doprowadzić do tego, żeby ich milicja z pałami pilnowała, 
żeby ich straszono… To jest tragedia… […] Przecież to są jesz-
cze dzieci… My tu siedzimy trzecią noc… Tu jest tyle milicji  
i tajniaków, że oni na pewno zrobią swoje… Przeżyłam wojnę  
i okupację, ale takich rzeczy… – słyszymy w zachowanych re-
lacjach świadków. 

O każde miejsce na uczelni ubiegało się wówczas dzie-
sięciu kandydatów, studia poprzedzała dwumiesięczna prak-
tyka, a szczęśliwcy rozpoczynający naukę w WOSP byli im-
matrykulowani w miejscu bardzo symbolicznym i znaczącym 
dla wszystkich Polaków - na Placu Defiladowym przy Grobie
Nieznanego Żołnierza, przy dźwiękach „Mazurka Dąbrow-
skiego”. Mimo, że nauka w WOSP była powodem do dumy, 
dla zrozpaczonych rodziców liczyło się tylko życie i zdrowie 
dzieci. Jednak dla protestujących przeciwko militaryzacji 
uczelni studentów Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej
priorytetem był honor:

– Kiedy rodzice dowiedzieli się o sytuacji na uczelni, mama 
wysłała mojego ojca do Warszawy. Bali się o mnie, tato nie 
chciał, abym strajkował. Jednak ja już postanowiłem. Nie mo-
głem się ugiąć. Wtedy pierwszy raz w życiu zobaczyłem łzy 
ojca. Nigdy wcześniej nie płakał… – wspomina dyrektor Sza-
belski. 

Strajkujący studenci posiadali broń, internowali swojego 
komendanta - żarliwie zaangażowanego w tworzenie oddzia-
łów ORMO. W swej niezłomnej postawie nie zawahali się ani 
chwili - sił dodawała wiara w ideały, patriotyzm i młodzień-
czy zapał – podsycane przez kapelana bł. ks. Jerzego Popie-
łuszkę, spowiednika i opiekuna duchowego strajkujących 
podchorążych. 

– W czasie strajku, wspierał nas duchowo Błogosławiony 
Jerzy Popiełuszko, odprawiając msze na Uczelni, spowiada-
jąc oraz prowadząc rozmowy. To On umacniał naszą wiarę  
w zwycięstwo, ucząc nas „Pieśni konfederatów barskich“ i po-
wtarzając „zło dobrem zwyciężaj” – opowiada K. Szabelski. 

W trakcie strajku Komenda Główna Straży Pożarnej wy-
wierała naciski na podchorążych, by zakończyli opór, co 
uchroni ich przed konsekwencjami. Protest w Wyższej Ofi-
cerskiej Szkole Pożarniczej proklamowany 24 listopada 1981 
r. trwał do 2 grudnia 1981 r. Władze przewidywały, że straj-
kujący będą stawiać czynny opór. 2 grudnia na teren WOSP 
wkroczyły jednostki ZOMO oraz antyterroryści, których 
zrzucono z helikoptera na dach gmachu uczelni. Była to akcja 
spektakularnie bezzasadna…

– Byliśmy studentami drugiego roku, zaliczyliśmy trzy se-
mestry zajęć, a przede wszystkim obowiązywała nas złożona 
na wstępie edukacji wyższej przysięga. Jednak mając świa-
domość, że po podpisaniu „lojalki” będziemy musieli wyko-
nywać wszelkie rozkazy komunistycznej władzy, włącznie ze 
zbrojnym tłumieniem demonstracji i zamieszek, co wcześniej 
miało już miejsce – nie mogliśmy postąpić inaczej. 25 listo-
pada 1981 r. rozpoczęliśmy strajk okupacyjny, mając pełną 
świadomość, że konsekwencje tego działania mogą być bar-
dzo różne. Trudno było przewidzieć, czy skończy się na rele-
gowaniu z uczelni, wojskowej kompanii karnej, czy też repre-
sje będą bardziej dotkliwe – opowiada K. Szabelski. 

Reakcja władz była natychmiastowa i zdecydowanie nie-
adekwatna do skali strajku. Minister Spraw Wewnętrznych 
podjął decyzję o użyciu sił porządkowych do rozwiązania 
konfliktu. Oddziały milicji odizolowały budynek, przed któ-
rym zgromadzili się mieszkańcy Warszawy, a wśród nich 
przerażeni rodzice podchorążych:

– Stoimy bezbronni i nic nie można na to poradzić […] Lu-
dzie z całej Warszawy przynoszą im wszystko, mają co jeść, bo 
podajemy im paczki… Jedna pani przyniosła kawałeczek ma-
sła, który kupiła na kartkę i dała dla podchorążych […] Żeby 
się dostać do tej szkoły, musiała być opinia idealna rodziców 
oraz opinia idealna dziecka. Dziecko musiało być idealnie 
zdrowe i mieć stopnie wzorowe, najlepsze wyniki w nauce,  
w średniej szkole oraz przejść testy sprawnościowe 
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– 2 grudnia strajk studentów i pracowników uczelni zo-
stał stłumiony. O godz. 10.15 zmotoryzowane Oddziały Mi-
licji Obywatelskiej spacyfikowały strajk, przypuszczając atak 
z ziemi i powietrza, siłami na niespotykaną wręcz skalę. Prawie  
2 tys. milicjantów zostało zmobilizowanych do rozbicia strajku 
360 studentów i kilkunastu pracowników uczelni. Padły strza-
ły, jednak my nie zdecydowaliśmy się na użycie broni – aby 
uniknąć rozlewu krwi. Pacyfikację strajku poprzedziła decy-
zja Rady Ministrów o rozwiązaniu WOSP. Uczelnia wznowi-
ła swoją działalność na początku lutego 1982 r. już jako Szko-
ła Główna Służby Pożarniczej – mówi dawny podchorąży  
K. Szabelski. 

Dla wielu podchorążych bynajmniej nie był to koniec 
oporu, dołączyli do strajkujących na Politechnice Warszaw-
skiej, dalej próbowali walczyć o status WOSP i możliwość 
kontynuowania studiów. Dopiero ogłoszenie stanu wojenne-
go osłabiło protesty. 

Zachowało się wiele relacji z tamtych wydarzeń, fotogra-
fii, dokumentów i świadectw. Ciekawym materiałem archi-
walnym są dowcipne plakaty i rysunki samych podchorążych, 
jednoznacznie ilustrujące ich stosunek do ówczesnej władzy. 
Na cześć strajkujących pisano utwory literackie i piosenki, 
powstał m.in. „Marsz strajkowy Podchorążych WOSP” o re-
frenie: „Nie damy się gnębić Podchorążowie / Zrobimy po-
rządek we własnych murach / Taki porządek, że Polska się 
dowie / Co mogą chłopcy w czarnych mundurach”. 

Troska o pamięć i walka o prawdę…

Wydarzenia przełomu listopada i grudnia 1981 r . w war-
szawskiej Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej dla wielu
stanowiły bezpowrotną utratę szans na zdobycie wymarzone-
go zawodu. Jedni kontynuowali naukę na innych uczelniach, 
mniej lub bardziej zmieniając swoje plany zawodowe, inni 
musieli zrezygnować z dalszego kształcenia i trafiali do woj-
ska. Byli i tacy, którzy ulegli naciskom władz i podpisawszy 
stosowne deklaracje – mogli wrócić na studia. Wśród pod-
chorążych, którzy zostali relegowani z WOSP z „wilczym bi-
letem” był pan Krzysztof Szabelski. Z powodów politycznych, 
mimo wcześniejszych zapewnień, odmówiono mu miejsca na 
Politechnice Warszawskiej. Kontynuował naukę na Politech-
nice Lubelskiej dzięki wsparciu władz tejże uczelni, jednak 
wydarzenia 1981 r. bynajmniej nie odeszły w niepamięć i po-
wodowały szykany ze strony służb wojskowych. 

Mimo, że żyjemy w zupełnie innej Polsce, niż ta sprzed 
kilku dziesięcioleci, walka o honor i pamięć nadal trwa. 
Niedawne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych i wiele innych uroczystości stanowią okazję do 
tego, aby wrócić do dawnych, nierzadko kontrowersyjnych 
postaci i wydarzeń. Stowarzyszenie Osób Represjonowa-
nych w Stanie Wojennym, do którego należy pan Krzysztof 
Szabelski, dąży do odkłamywania historii i upamiętniania 
zasłużonych osób, które nierzadko są odsuwane na dalszy 
plan podczas, gdy dawni antybohaterowie stoją na piedesta-
le. Medal „Pro Patria” stanowi ukoronowanie tej działalności 
i jest powodem do dumy nie tylko dla odznaczonego Dy-
rektora ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach, ale ca-
łej naszej społeczności szkolnej. To nie pierwsze zaszczytne  

wyróżnienie – warto przypomnieć, że Pan Krzysztof Szabel-
ski za zasługi dla oświaty został uhonorowany Złotym Meda-
lem za Długoletnią Służbę. 

W imieniu społeczności Zespołu Szkół nr 2 im.  
E. Kwiatkowskiego w Puławach pragnę złożyć gratulacje 
i wyrazy uznania – dla Pańskiej niezłomnej postawy i za-
angażowania w kultywowanie pamięci o walce o niepodle-
głość Rzeczypospolitej Polskiej.

Agnieszka Gawinek 
fot. Sławomir Ciupa,

ze zbiorów K. Szabelskiego

Najlepsi w konkursie „Budownictwo – Moja 
Przyszłość”

W dniu 15 marca 2018 r. w Wyższej Inżynierskiej Szkole 
Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy odbył się finał konkursu
„Budownictwo – Moja Przyszłość”. Patronat honorowy objął 
Mazowiecki Kurator Oświaty, a merytoryczny Mazowiecka 
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (MOIIB) w War-
szawie. Konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy z zakre-
su budownictwa, nowych technologii i bezpieczeństwa pracy. 
Uczestnictwo w nim jest jedną z metod przygotowywania 
młodzieży do zewnętrznych egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie. Konkurs składał się z dwóch eta-
pów: I część przeznaczona była dla drużyn i miała formę te-
stu, składającego się z 40 pytań. II część miała charakter indy-
widualny. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 31 uczniów 
z 6 szkół. Po ciężkich zmaganiach I miejsce drużynowo wy-
walczyli nasi uczniowie w składzie: Tomasz Adamczyk, Mi-
chał Bocian oraz Wiktor Godziszewski. Indywidualnie rów-
nież wyróżnili się uczniowie naszej szkoły: I miejsce zajął 
Michał Bocian, II miejsce Tomasz Adamczyk, a VI miejsce 
Wiktor Godziszewski. 

Anna Wąsala 
nauczycielka
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Olimpiada Budowlana „Buduj z pasją”

2 marca 2018 r. w Zespole Szkół Budowlanych i Ogól-
nokształcących w Biłgoraju odbyły się eliminacje regional-
ne Olimpiady Budowlanej „Buduj z pasją”. Organizatorem 
wydarzenia była Krajowa Federacja Edukacji Zawodowej  
i Kultury Fizycznej „Budowlani”. Wzięło w niej udział osiem 
drużyn z terenu woj. lubelskiego. Zmagania podzielone były 
na dwa etapy: test wiedzy teoretycznej i sprawdzenie umie-
jętności praktycznych. Test obejmował 40 pytań z zakresu 
przedmiotów teoretycznych budowlanych, tj. dokumentacji 
budowlanej, podstaw budownictwa oraz technologii, a także 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W części praktycznej uczest-
nicy mieli wykonać wielobarwne malowanie na przygotowa-
nym podłożu zgodnie z technologią malarską. W trakcie prac 
należało stosować się nie tylko do sztuki budowlanej, ale tak-
że przestrzegać wszystkich zasad BHP, pracować zgonie z za-
pisami rysunku technicznego i zaleceniami producenta ma-

teriałów użytych do wykonania zadania. Najlepsi okazali się 
uczniowie z naszej szkoły, czyli Technikum nr 2 w Puławach 
– Tomasz Adamczyk oraz Michał Bocian – zaraz za nimi zna-
lazła się reprezentacja Zespołu Szkół Budowlanych w Lubli-
nie, zaś trzecie miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Zawo-
dowych w Rykach. Finał Centralny VII Olimpiady Budowla-
nej „Buduj z Pasją” odbył się w Zabrzu w dniach 09-11.04. br. 
Nasi uczniowie, Tomasz Adamczyk oraz Michał Bocian, zajęli 
III miejsce, zmagając się przez dwa dni z 16. zespołami wyło-
nionymi podczas eliminacji regionalnych. W czasie wolnym 
młodzież, nauczyciele i goście zwiedzili Zabytkową Kopalnię 
Węgla Kamiennego „GUIDO”. Duma rozpiera z sukcesu za-
równo chłopców, jak i nauczycieli, którzy przekazują im swo-
ją wiedzę każdego dnia w szkole. Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!

 Anna Wąsala 
 nauczycielka ZS nr 2 w Puławach

Tomasz Adamczyk laureatem XXXI edycji 
OWIUB

W dniach 12-14 kwietnia 2018 roku odbył się Finał Cen-
tralny XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. 
Wzięło w nim udział 82 uczniów z 41 szkół z całej Polski. 
Technikum nr 2 w Puławach reprezentował Tomasz Adamczyk 

z klasy IV cgt. Organizatorem Olimpiady jest Wydział Inży-
nierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Funkcję gospodarza 
Finału Centralnego XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Budowlanych pełnił Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza 
Kościuszki w Zielonej Górze. Uczestnicy mieli do rozwiązania 
20 zadań problemowych z zakresu budownictwa. Rywalizacja 
w tej wyjątkowo trudnej olimpiadzie była bardzo wyrównana. 
Tomasz Adamczyk po raz kolejny uzyskał tytuł laureata, za-
pewniając sobie wolny wstęp na uczelnie wyższe.

 Bożena Firlej 
nauczycielka ZS nr 2 w Puławach

Powiatowy konkurs – Znam Przepisy Ruchu 
Drogowego

W dniu 15 marca 2018 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Euge-
niusza Kwiatkowskiego odbył się V powiatowy konkurs „Znam 
Przepisy Ruchu Drogowego”. Impreza odbyła się pod honoro-
wym patronatem Starosty Puławskiego, Komendy Powiatowej 
Policji oraz Komendy Państwowej Straży Pożarnej i była ściśle 
związana z realizacją programu wychowawczego propagujące-
go idee wychowania w bezpieczeństwie na drodze.

W V edycji powiatowego konkursu „Znam Przepisy Ruchu 
Drogowego” wzięło udział 156 uczniów z 11 szkół, 7 gimna-
zjalnych i 4 ponadgimnazjalnych. Konkurs składał się z trzech 
etapów: eliminacji wstępnych, półfinału oraz finału, w ramach
których uczniowie zaprezentowali swoją wiedzę, rozwiązując 
testy w formie konwencjonalnej i elektronicznej. 
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Prace uczniów oceniało jury, w skład którego wchodzili 
przedstawiciele: Starostwa Powiatowego, Komendy Powiato-
wej Policji, Straży Pożarnej oraz przedstawiciele sponsorów  
z Ośrodka Szkolenia Kierowców Cezarego Lipskiego  
i Roman Piwowarek z firmy RK Niedziałek. Wyniki konkursu
przedstawiają się następująco:

 szkoły gimnazjalne
• Miejsce I – Patrycja Murawska z Gimnazjum  

w Gniewoszowie
• Miejsce II - Eryk Lentas z Gimnazjum w Gniewoszowie
• Miejsce III - Julia Wójtowicz z Gimnazjum  

w Abramowie
szkoły ponadgimnazjalne
• Miejsce I – Patryk Król ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego 

w Puławach
• Miejsce II – Szczepaniak Kamil ZS nr 2  

im. E. Kwiatkowskiego w Puławach
• Miejsce III – Mateusz Hoduń z Zespołu Szkół 

Technicznych w Puławach
Wszystkie osoby uczestniczące w II etapie konkursu otrzy-

mały drobne upominki od firmy RK Niedziałek, za co ser-
decznie dziękujemy w imieniu uczestników i organizatorów. 
Pozostali uczestnicy, którzy zakwalifikowali się na podium,
otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Główną nagrodą 
ufundowaną przez szkołę nauki jazdy Cezarego Lipskiego był 
VOUCHER na bezpłatny kurs nauki jazdy do wyboru w ka-
tegorii A1, A2 lub B. Zapraszamy do udziału w kolejnych edy-
cjach konkursu.

 Radosław Rybak 
nauczyciel

XII Międzyszkolny Konkurs Zawodowy „Rok 
przed dyplomem”

W dniu 10.05.2018 r. uczniowie Technikum nr 2 przy-
stąpili do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności podczas 
regionalnego etapu XII międzyszkolnego konkursu zawodo-
wego „Rok przed dyplomem”. W konkursie wzięło udział 267 
uczniów klas technicznych ze szkół województwa lubelskiego. 
Honorowy patronat nad konkursem sprawowali Marszałek 
Województwa Lubelskiego, Kurator Oświaty w Lublinie, Pre-
zydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie 

Towarzystwo Informatyczne. Wśród laureatów i wyróżnionych 
znaleźli się uczniowie naszej szkoły, którzy w poszczególnych 
kwalifikacjach zajęli wysokie miejsca:
M.20 Technik mechanik

I miejsce
Mateusz Serwa

B.33 Technik budownictwa
III miejsce
Tomasz Mędrek

E.13 Technik informatyk
wyróżnienie
Hubert Furtak

M.12 Technik pojazdów samochodowych
wyróżnienie
Andrzej Pytlak

Marek Klepko 
nauczyciel ZS nr 2 w Puławach

Jubileusz 35-lecia Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego im. św. Franciszka  
z Asyżu w Kęble

„Naszym celem jest uczynić świat piękniejszym,  
niż był w chwili, kiedy nań przyszliśmy” 

 Kurt Vonnegut

W dniu 24 maja 2018 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble, świętował 35 
lat działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną.

Obchody jubileuszu rozpoczęła uroczysta Msza Święta 
przy kapliczce Matki Bożej Kębelskiej, koncelebrowana przez 
ks. Jerzego Ważnego i byłego pracownika ośrodka ks. Krzysz-
tofa Krakowiaka. 

Część oficjalna uroczystości odbyła się po przejściu gości
na teren zespołu pałacowo-parkowego w Kęble. Na jubileusz 
przybyli przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich 
i samorządowych, dyrektorzy szkół specjalnych, masowych 
oraz przedszkoli z Województwa Lubelskiego, Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, sponsorzy i przyjaciele ośrodka, nauczy-
ciele, pracownicy, absolwenci, uczniowie i rodzice. 

 Po powitaniu przybyłych, głos zabrała gospodarz dyrek-
tor Danuta Ogłoza, która przybliżyła historię ośrodka. 
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Wiedza na temat malowniczo położonego dworku w Kę-
ble, w którym dziś znajduje się Specjalny Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy, jest dość uboga. Pierwsze wzmianki dotyczą-
ce folwarku w Kęble są datowane na rok 1509. Wspomniany 
dwór niestety nie dotrwał do dzisiejszych czasów. 

Początki historii obecnego dworu sięgają XIX wieku, kie-
dy to Kębło weszło w posiadanie rodziny Czartoryskich,  
a dwór najprawdopodobniej był parterowy i zajmował o po-
łowę mniejszą powierzchnię niż obecnie. Po powstaniu listo-
padowym majątek utracili Czartoryscy, a przejęła go rodzina 
Wesslów, która w 1880 r. na wzgórzu wybudowała dworek (po-
twierdza to napis przed wejściem: „SALVE 1880”).

Od Wessela dwór odkupił hrabia Roztworowski i to wła-
śnie on nadał budynkowi wygląd zbliżony do dzisiejszego. An-
toni Rostworowski jeszcze w czasie zaborów zaangażował się 
w działania społeczne. Ostatnimi prywatnymi właścicielami 
posiadłości w Kęble była rodzina Janiszewskich.

Okres powojenny w historii dworu to wywłaszczenie i par-
celacja majątku. 

W 1947 roku w budynku dworku został założony Państwo-
wy Dom Dziecka, którego pierwszym dyrektorem był Mikołaj 
Tomczuk, a następnym Jan Lipnicki. Przebywało w nim oko-
ło 50 dzieci w wieku powyżej 7 roku życia, które znalazły tutaj 
swój drugi dom. 

1 września 1982 r. majątek Państwowego Domu Dziecka 
przekazano na użytek Państwowemu Zakładowi Wychowaw-
czemu dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stop-
niu lekkim. W ramach zakładu funkcjonowały: Szkoła Podsta-
wowa Specjalna, Zasadnicza Szkoła Rolnicza Specjalna oraz 
Internat. 

Od 1984 r. zaczęła obowiązywać nazwa Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy, którego dyrektorem w roku 1987 zo-
stał Zbigniew Kwiatkowski. 

Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Lublinie,  
z dniem 1 stycznia 1985 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Kęble zostaje przekształcony w samodzielną jed-
nostkę budżetową, podporządkowaną Kuratorium Oświaty.

Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lubli-
nie, z dnia 12 marca 1990 r. dwór został wpisany do rejestru 
zabytków.

Z dniem 1 września 1996 r. utworzona została Szkoła Przy-
sposabiająca do Pracy Zawodowej dla Upośledzonych Umy-
słowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym.

Na wniosek Rady Pedagogicznej, dnia 1 czerwca 1997 r. 
Kurator Oświaty w Lublinie nadał Specjalnemu Ośrodkowi 
Szkolno-Wychowawczemu w Kęble imię św. Franciszka z Asy-
żu. Duchowość świętego oparta na braterskiej dobroci, powi-
nowactwie stworzeń, wytrwałości i szacunku dla ludzkiego 
cierpienia oraz zagadnienia ekologiczne stały się priorytetem 
dla placówki. Również w tym roku powstała w ośrodku stad-
nina koni. 

Od tego momentu wychowankowie mogą uczestniczyć  
w zajęciach z hipoterapii.

 Istotne zmiany przyniosła uchwała Rady Powiatu Pu-
ławskiego z dnia 21 maja 2003 r. na mocy której, z dniem  
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1 września 2003 r. połączono SOSW im. Marii Grzegorzew-
skiej z siedzibą w Puławach z SOSW im. św. Franciszka z Asy-
żu z siedzibą w Kęble tworząc Zespół Specjalnych Ośrodków 
Szkolno-Wychowawczych w Puławach. Ośrodki zachowa-
ły swoje dotychczasowe nazwy i odrębne statuty. Do marca  
2004 r. zarządzał nimi dyrektor Stanisław Jędrych. Od 1 marca 
2004 r. dyrektorem placówek była Barbara Kryk. Rozwiązanie 
zespołu nastąpiło na mocy uchwały Rady Powiatu Puławskie-
go w 2013 r.

Przełomem w historii placówki był rok 2012, kiedy to 27 li-
stopada dokonano wkopania kamienia węgielnego pod budo-
wę nowego internatu. Internat został oddany do użytku 5 lipca 
2014 r.

Od 1 kwietnia 2014 r. funkcję dyrektora SOSW w Kęble 
pełni Danuta Ogłoza.

Obecnie w placówce mieści się Szkoła Specjalna Przyspo-
sabiająca do Pracy, Internat, Wczesne Wspomaganie Rozwoju 
Dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, prowadzony 
jest również nabór do Przedszkola Specjalnego. 

Podczas uroczystości społeczność szkolna podziękowała 
za trud włożony w kierowanie naszą placówką, zaangażowanie  
i wspólnie przeżyty czas - dyrektor Danucie Ogłozie, wicedy-
rektor Marioli Bartoszcze oraz byłej dyrektor Barbarze Kryk, 
składając na ich ręce symboliczne wiązanki kwiatów. Delegacja 
szkoły została poproszona o złożenie kwiatów na grobach dy-
rektorów: Stanisława Jędrycha, Jana Lipnickiego i Zbigniewa 
Kwiatkowskiego. Jubileusz był również okazją do wspomnień 
i przywołania pamięci nieżyjących dyrektorów, pracowników  
i uczniów ośrodka. 

Chcąc upamiętnić ten wyjątkowy dzień została odsłonięta 
tablica pamiątkowa z nazwiskami byłych i obecnych pracow-
ników. 

Ośrodek nie mógłby istnieć bez wsparcia życzliwych osób 
oraz władz samorządowych, oświatowych i państwowych.  
W ramach podziękowania uczniowie wręczyli drobne upo-
minki, które powstały na zajęciach z ceramiki.  

Miłym akcentem uroczystości był występ wokalny uczen-
nicy Angeliki Boczek, zespołu tanecznego „Zagadka” oraz 
szkolnej grupy teatralnej „Misz – Masz”.

Przybyli goście, na ręce dyrektor Danuty Ogłozy złożyli li-
sty gratulacyjne, kwiaty oraz upominki dla szkoły. Była to bar-
dzo wzruszająca chwila, gdyż padło wiele życzliwych słów pod 
adresem wszystkich pracowników ośrodka. 

Bardzo miłą niespodzianką dla przybyłych był występ gru-
py tanecznej „Rosa” z Gminy Janowiec, który zaprezentował 
dwa tańce: „Poloneza” i „Kujawiaka”.

Na zakończenie goście zostali zaproszeni do zwiedzania 
placówki oraz na tort i poczęstunek. 

„Żaden dzień nie jest podobny do drugiego, każde jutro 
kryje w sobie cud, magiczną chwilę, która burzy stare światy  
i tworzy nowe gwiazdy” Paulo Coelho

Jubileusz 35-lecia naszego ośrodka był dla nas niezwykle 
ważnym wydarzeniem, okazją do wspomnień, spotkań i wzru-
szeń. 

Opracowanie:
Katarzyna Wnuczek, Grażyna Chudy, Paulina Wawer

fot. archiwum szkoły

Artystyczne dusze w „Chemiku”

„Każdy posiada ogromne pokłady kreatywności, które wy-
nikają z faktu bycia człowiekiem.  

Wyzwanie polega na tym, by je rozwijać”.
Ken Robinson

Zespół Szkół Technicznych w Puławach to przede wszyst-
kim szkoła kształcąca w różnych profilach technicznych.
Mimo to stwarza uczniom warunki do rozwijania zaintereso-
wań humanistycznych i artystycznych. Lata nauki w techni-
kum to nie tylko godziny spędzone w sali lekcyjnej, w labora-
torium, na warsztatach czy desperackie ślęczenie nad stosem 
książek. Okazuje się, że czas spędzony w szkole średniej może 
mieć twórczy wymiar, a aktywność artystyczna w młodym 
wieku może stać się prologiem do ciekawego, pełnego pasji ży-
cia. Potwierdzenia tej teorii można szukać u naszych uczniów. 
Młodzi ludzie uwidaczniają odnoszone sukcesy na licznych 
akademiach, konkursach, koncertach organizowanych na 
rzecz szkoły i środowiska. Są wśród nich autorzy tekstów po-
etyckich, prozatorskich form wypowiedzi, kompozytorzy, mu-
zycy. Niektórzy z nich już od dziecka rozwijają swoje talenty,  
a inni dopiero teraz, w okresie dojrzewania poszukują praw-
dy o świecie, o drugim człowieku, o sobie, i odnajdują je  
w różnego rodzaju działaniach artystycznych. Ich aktywność 
imponuje, zachwyca, ale też zachęca rówieśników do indywi-
dualnych poszukiwań, pogłębiania własnych zainteresowań  
i kształtowania wrażliwości na piękno języka. 

Doskonałym kunsztem poetyckim wykazał się tegorocz-
ny absolwent technikum o profilu technik informatyk – Jacek
Kwaśny. Swoją młodzieńczą poezją przekazuje własne myśli, 
uczucia i refleksje nad życiem. Efektem tej pracy są nagrody.

Jacek Kwaśny został laureatem Powiatowego Konkursu 
Literackiego „Życie z pasją”. Otrzymał wyróżnienia w Powia-
towym Konkursie Literackim „O szczęściu” i w Powiatowym 
Konkursie Literackim „Mój świat nad Wisłą”.

Jacek swoją drogę poetycką zaczął w pierwszej klasie tech-
nikum, wygrywając w Międzyszkolnym Konkursie „Jestem 
świadomy, jestem bezpieczny”. Tworząc poezję, wykorzystu-
je własne emocje, pomysły wzięte z życia i dobrą muzykę.  
W centrum jego zainteresowań twórczych jest filozoficzne



Tu jest moje miejsce

54

podejście do człowieka i jego miejsce w świecie współcze-
snym. Jak sam twierdzi, jego poezja jest krzykiem człowieka 
przytłoczonego absurdem świata i próbą zrozumienia same-
go siebie.

Małe formy prozatorskie tworzą uczniowie trzeciej klasy  
o profilu technik informatyk – Nina Kowalska i Mikołaj Wa-
lencik oraz Piotr Rodzoch (tegoroczny absolwent ze specjal-
nością – technik elektryk). Z wielką pasją redagują teksty lite-
rackie, które zachwycają dojrzałością myśli, wnikliwą obser-
wacją życia i relacji międzyludzkich. 

Nina Kowalska ma w sobie duszę humanistki wrażliwej 
na piękno sztuki i otaczającego ją świata. Pisaniem zajmuje 
się od siedmiu lat, odkąd podczas zajęć teatralnych pojawi-
ła się potrzeba napisania scenariusza spektaklu. Zajęcie to, 
choć tak odmienne od specjalizacji w technikum, okazało się 
na tyle pochłaniające, że do dziś je praktykuje. Daje jej to nie 
tylko szczęście i poczucie spełnienia niezwykłych fantazji, ko-
tłujących się w głowie, ale i uwalnia od wspomnień, emocji, 
przemyśleń, które muszą mieć gdzieś ujście. 

Powoli znajduje swój własny styl i odnosi sukcesy w kon-
kursach literackich na szczeblach powiatowych. Jest laureat-
ką m.in. Powiatowego Konkursu Literackiego „O szczęściu”, 
czy Powiatowego Konkursu Literackiego „Życie z Pasją”  
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Na jej liście sukcesów 
znajdują się też wyróżnienia, m.in. w Powiatowym Konkur-
sie Literackim „Marzeniem moim jest...” oraz w Powiatowym 
Konkursie Literackim „Jak Dobrawa Polskę zobaczyła” zor-
ganizowanym z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Osią-
gnięcia te jednoznacznie świadczą o wszechstronności Niny, 
czego potwierdzeniem są jej publikacje, m.in. w kwartalniku 
literacko-artystycznym „Metafora”. 

Tworzenie jest dla Niny odzwierciedleniem rzeczywisto-
ści. Papier traktuje jak odbicie w salonie luster, które może 
swobodnie przekształcać, bo zawsze zostanie w nim ziarno 
prawdy. Czynnie udziela się też w Literackich Poniedziałkach  
w MDK w Puławach. Znacząco na rozwój Niny wpływają 
warsztaty literackie w Kozienickim Domu Kultury im. Bo-
gusława Klimczyka. Przychylna temu stała się też jej mama, 
dzielnie wspierająca córkę w dojazdach na zajęcia dodatkowe, 
jak również była wychowawczyni z gimnazjum, pani Alicja 
Wojewoda, czytająca każdy jej nowy tekst. Przyjaciele, szkol-
ni znajomi i nauczyciele również zachęcają młodą pisarkę do 
rozwijania pasji, dopingując ją przy każdym nowym projek-
cie literackim. Szczególnie ważne są dla niej konsultacje lite-
rackie z polonistką.

Zdolna dziewczyna, ma ambicje by udowodnić wszyst-
kim, że literatura jest istotnym aspektem naszej kultury i ży-
cia, więc nie należy jej ignorować, bo nas kształtuje i wzbo-
gaca o ważne wartości. Nina jest osobą kreatywną. Jej prace 
zachwycają czytelnika swoją kreacją i oryginalnością. Mimo 
młodego wieku, charakteryzuje się dojrzałością przemyśleń  
i stara się jasno zakomunikować światu, że ma coś do powie-
dzenia, a jej historie są warte wysłuchania. Inspiracje przy-
chodzą do niej z muzyki, kultury, spotykanych na ulicach 
ludzi. Czerpie z nich to, co uzna za najciekawsze. Przede 
wszystkim chce być autentyczna w tym, co robi i przezywać 
to, co jest widoczne w jej tekstach. Planuje w przyszłości 

ukończyć swoje powieści i wydać je na polskim rynku. Obec-
nie razem z członkami Koła „Twórcze Dusze” przygotowuje 
do druku tomik poezji. 

Mikołaj Walencik to laureat Powiatowego Konkursu Li-
terackiego pt. „Marzeniem moim jest…” organizowanego 
przez Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach. Przygoda Mi-
kołaja z pisaniem rozpoczęła się w wieku niespełna siedmiu 
lat. Już wtedy zbierał dodatki o mundialach dołączane do 
gazety „Rzeczpospolita”. W jego pierwszej, dziecięcej książ-
ce zamieszczał informacje dotyczące zagadnień związanych  
z piłką nożną. Zaprezentował ją w konkursie organizowanym 
przed Kazimierski Ośrodek Kultury zdobywając III miejsce. 
Z biegiem lat zainteresowanie sportem i piłką nożną u nie-
go nie zmalało. Zawsze podobała mu się praca komentatora 
sportowego, który często może relacjonować różne wydarze-
nia sportowe z największych aren piłkarskich, halowych czy 
lekkoatletycznych. Mikołaj postanowił w przyszłości studio-
wać dziennikarstwo.

Ogromną satysfakcję sprawia mu to, że od roku działa na 
stronie „Sportem zarażeni”. Założył też grupę o tematyce ligi 
hiszpańskiej, gdyż to jest jego „konik”. Ma nadzieję i głębo-
ko w to wierzy, że jego marzenie o zostaniu dziennikarzem 
sportowym się spełni. Na gali wręczania nagród zdobytych 
w konkursie literackim organizowanym przez MDK w Puła-
wach poczuł się bardziej doceniony, kiedy usłyszał brawa po 
przeczytaniu swojego, ciekawego tekstu. Utwierdziło go to  
w przekonaniu, aby nie rezygnować z wytyczonej drogi do 
spełnienia marzeń.

Kolejnym uczniem, przejawiającym zainteresowania hu-
manistyczne jest Piotr Rodzoch. Jego zainteresowania wiążą 
się z nowoczesną literaturą, między innymi japońską, a tak-
że z językiem anime i manga. Od jakiegoś czasu pisze opo-
wiadania w gatunku fantasy. Lubi bawić się słowem. Często 
w swych opowiadaniach posługuje się wieloznacznością, nie-
dopowiedzeniem, symbolem, aluzją i ironią. Podejmuje naj-
częściej takie tematy jak: prawda o człowieku, walka dobra 
ze złem, absurd, samotność, skomplikowane relacje między-
ludzkie.

Od dwóch lat jest związany z Młodzieżowym Domem Kul-
tury w Puławach, a także z poetycko-literacką grupą „Twórcze 
Dusze”, która spotyka się w Kwadracie Artystycznym w Ry-
kach. Marzy o tym, aby wkrótce opublikować swój tom opo-
wiadań. Wielką radość i satysfakcję czuje wtedy, gdy słyszy sło-
wa uznania ze strony nauczycieli, znajomych i przyjaciół.

Do grona dobrze zapowiadających się talentów literackich 
należy też Cezary Ogórek – uczeń klasy drugiej technikum  
o profilu technik informatyk. Jego pasja zrodziła się na po-
czątku gimnazjum, kiedy napisał opowiadanie pt. ,,Moja 
przygoda w Cukierkowej Krainie”. Praca ta wzbudziła szczery 
zachwyt nauczycielki języka polskiego i kolegów z klasy, co 
zachęciło Czarka do dalszego pisania. Na razie tworzy tylko 
do szuflady, dla siebie. Właśnie kończy piątą część cyklu opo-
wieści ,,Wędrówki Hanaga” i być może wszyscy wkrótce usły-
szymy o tym ambitnym, młodym autorze.

Uczniowie pięknie zgłębiali tajniki poprawnej polszczy-
zny. Jednym z nich jest ubiegłoroczny absolwent naszej szko-
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ły, uczeń klasy o profilu technik elektryk – Marcin Odrzywo-
łek, który jako jedyny z województwa lubelskiego znalazł się  
w gronie laureatów szczebla centralnego Ogólnopolskiego 
Konkursu Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną na co 
dzień”, wykazując się doskonałą sprawnością językową. Jego 
ciekawa praca została opublikowana w książce pt. „Z popraw-
ną polszczyzną na co dzień. Tak pisali najlepsi”.

Do szkoły uczęszczają też uczniowie obdarzeni talentem 
muzycznym. Dla nich muzyka jest pasją, która umila im życie 
i stanowi ucieczkę od prozaicznej rzeczywistości. To ich mały, 
odrębny świat, w którym potrafią się zatracić i uwrażliwiać
innych na piękno muzyki. Należą do nich: Mateusz Dziekoń-
ski, Szymon Nowak, Jakub Drob, Marcin Marzec. 

Wszechstronnym humanistą jest Mateusz Dziekoński – 
tegoroczny absolwent technikum o profilu technik informa-
tyk. Od jakiegoś czasu pisze teksty piosenek, tworzy i aran-
żuje muzykę. Stara się także pisać wiersze. Gra na gitarze, 
wykorzystując swój słuch, a nie zapis nutowy. Inspiracją dla 
niego jest literatura, filozofia i sztuka. Od najmłodszych lat
dużo słuchał muzyki gitarowej, rockowej i metalowej. Miło-
ścią do niej zaraził go tata, gitarzysta. Obecnie słucha muzyki 
wszelkich możliwych gatunków, muzyki znanej i nieznanej: 
popowej, eksperymentalnej, nowej, a także tej sprzed paru 
wieków a nawet stuleci.

Od najmłodszych lat sięgał do literatury. W dzieciństwie 
uwielbiał książki fantasy, natomiast poważne zainteresowanie 
literaturą zaczęło się u niego po przeczytaniu zbiorów opo-
wiadań H. P. Lovecrafta oraz Edgara Allana Poego. Po prze-
czytaniu „Kwiatów zła” Charlesa Baudelaire’a zaczął pisać 
własną poezję. 

Obecnie znajduje się na etapie rozwoju i marzeń o sukce-
sach. W Międzyszkolnym Konkursie Talentów „Pokaż się” ra-
zem z Marcinem Marcem zdobył drugie miejsce, prezentując 
własną interpretację wokalno-instrumentalną utworu Adama 
Mickiewicza „Stepy akermańskie”.

Marcin to uczeń klasy drugiej technikum o profilu tech-
nik informatyk. Od kilku lat jest związany z Młodzieżowym 
Domem Kultury w Puławach, który stwarza mu szansę na 
poznawanie ciekawych ludzi i tworzenie czegoś nowego.  
W marcu tego roku brał udział w Międzyszkolnym Konkur-
sie Piosenki Niemieckiej organizowanym przez ZSO nr 2 im. 
F. D. Kniaźnina w Puławach, w którym zajął trzecie miejsce. 
Ponadto tworzy muzykę do sztuk teatralnych wystawianych 
przez MDK.

Swoją drogę artystyczną rozpoczął od spotkania w czwar-
tej klasie szkoły podstawowej z dyrygentem lokalnej orkie-
stry, który zachęcał dzieci do współpracy. Od tej pory z ko-
legami uczył się czytać nuty i wspólnie grać, a następnie wy-
stępować w orkiestrze. Gdy rozpoczął naukę w gimnazjum, 
równocześnie zaczął uczęszczać do szkoły muzycznej. To 
była niesamowita przygoda z muzyką, próba jego możliwości  
i umiejętności. W międzyczasie zainteresował się nowoczesną 
muzyką i zaczął komponować własne utwory. Ma nadzieję, że 
to dopiero początek jego artystycznej drogi, na której wiele 
się jeszcze może zdarzyć…

Zaangażowany muzycznie jest też Jakub Drob – tegorocz-
ny absolwent technikum o profilu technik teleinformatyk.
Obcowanie z muzyką zaczął w 2014 roku. Pierwsze lekcje 
śpiewu brał u pana Michała Matrasa w POK „Dom Chemika”. 
Jako wychowanek pana Matrasa, w 2016 roku zdobył główną 
nagrodę - Puchar Prezydenta Miasta Puławy w Miejskiej Sce-
nie Amatora „O Puchar Prezydenta Miasta”.

W 2014 roku jako uczeń naszej szkoły zdobył czwarte 
miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Talentów „Pokaż się”. 
Rok później, w tym samym konkursie, w duecie z Szymonem 
Nowakiem zajął trzecie miejsce. W latach 2014-2018 czynnie 
reprezentował szkołę w działalności artystycznej. Ponadto, 
jako podopieczny MDK Puławy, występował w Starostwie 
Powiatowym w Puławach. 

W 2016 roku został wokalistą zespołu „Face Reverse”.  
W tym samym roku szerszej publiczności zaprezentował co-
ver piosenki Ed’a Sheeran’a pod tytułem „I See Fire” zamiesz-
czony na platformie youtube [Ed Sheeran - I See Fire (Jakub 
Drob - Official Video Cover)]. W takcie swojej kariery mu-
zycznej zdobył wiele dyplomów, nagród i wyróżnień, m.in.: 
trzecie miejsce w Konkursie Piosenki Niemieckiej oraz po-
dwójną nagrodę publiczności. W latach 2017-2018 koncer-
tował z wieloma zespołami, uświetniając różne uroczystości  
w regionie. Aktualnie pracuje nad trzema nowymi coverami.

Do wszechstronnie uzdolnionych muzycznie uczniów 
należy kolejny, tegoroczny absolwent technikum o profi-
lu technik informatyk – Szymon Nowak. Początki rozwoju 
muzycznego zawdzięcza rodzicom, którzy zwrócili uwagę na 
jego dziecięcą fascynację muzyką. Wzorem dla niego jest brat 
Arkadiusz – również absolwent naszej szkoły, były gitarzysta 
zespołu „OPDK” i wielokrotny laureat konkursów recytator-
skich. Pierwszych zapisów nutowych nauczył Szymona zna-
jomy organista. Wyróżniał się jako uczeń Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Puławach, którą ukończył z wyróż-
nieniem w klasie fortepianu w trzy lata w 4-letnim cyklu na-
uczania, następnie uczęszczał do Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie,  
w klasie fortepianu. 

 W ZST wyróżniał się ogromną aktywnością i pracowito-
ścią, uświetniając niemal wszystkie szkolne uroczystości jako 
wokalista i instrumentalista. Reprezentował również szkołę 
na wielu konkursach i koncertach. Jest laureatem licznych 
nagród, które zdobywał od dziecka. Wśród nich znalazły się: 
wyróżnienie na XV Konkursie Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej, II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Piosen-
ki Niemieckiej „Liebie ist”, I miejsce w IX Przeglądzie Pieśni  
i Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Ojcu Świętemu”, II nagroda 
w XXII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd oraz Nagroda Spe-
cjalna XIV Wojewódzkiego Konkursu Młodych Instrumenta-
listów. Koncertował nie tylko w szkole, ale także występował, 
grając muzykę klasyczną w Lublinie, Warszawie, i Gdańsku  
z Zespołem Reprezentacyjnym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił
Powietrznych w Dęblinie.

Zamierza studiować na Uniwersytecie Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie w Instytucie Muzyki na kierunku Edu-
kacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej. Obecnie 
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pracuje z zespołem Better Life nad nagraniem pierwszej pły-
ty, która niedługo zostanie wydana.

 Chciałby również doskonalić swoje umiejętności wokal-
ne oraz gitarowe, ponieważ wykorzystuje je w trakcie swo-
ich koncertów. Planuje też rozwijać swój talent w produkcji 
muzycznej. Chciałby tworzyć, nagrywać, produkować wła-
sną muzykę we własnym zakresie, w domowym studio oraz 
współpracować z innymi muzykami.

Jesteśmy dumni z tego, że w 50-letniej tradycji „Chemika”, 
szkoły o profilu technicznym, rozwija swoje pasje najmłodsze
pokolenie humanistów i muzyków. Takie artystyczne talenty 
rodzą się w codzienności szkolnej. Z dużym zaangażowaniem 
dają o sobie znać, odnosząc sukcesy. Od samego początku 
wzbudzają zachwyt, wzruszenie, ukazując w ten sposób bo-
gactwo świata i ludzkiej natury. Uczą wrażliwości na piękno 
literatury i muzyki. Nie byłoby ich indywidualnego rozwoju, 
sukcesów, gdyby nie mieli wzoru, wsparcia, pomocy meryto-
rycznej, współpracy ze strony rodziców, wychowawców, na-
uczycieli i środowiska. 

Monika Nobis, Monika Ochal 
Zespół Szkół Technicznych 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach 

Młodzież wobec potrzeb innych

„Nie martw się tak bardzo problemami, jakimi żyje świat, ale 
po prostu odpowiadaj na potrzeby konkretnych ludzi”.

Matka Teresa z Kalkuty 

Wolontariat to umiejętność dawania siebie innym, wy-
nikająca z potrzeby serca, a nie chęci zysku. Idea pomagania 
jest głęboko zakorzeniona nie tylko w religii, ale także w na-
szej kulturze i historii.

O różnych akcjach wolontariatu często słyszymy w radio  
i telewizji lub czytamy w prasie.

Dlaczego pomagamy? Intencje są różne: chęć zrobienia 
czegoś dobrego, pożytecznego, potrzeba kontaktu z ludźmi 
lub nawiązania nowych znajomości, chęć bycia potrzebnym 
lub spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzymało, 
próba zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń, albo 
pobudki religijne.

Społeczność Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Puławach podejmuje różne formy aktyw-
ności społecznej, skierowane do różnych grup potrzebują-
cych. Można stwierdzić, że wolontariusze naszej szkoły są 
wielozadaniowi.

Corocznie, przed Świętami Bożego Narodzenia, mło-
dzi ludzie włączają się do akcji ,,Pomóż Dzieciom Przetrwać 
Zimę” organizowaną przez Radio Lublin oraz Caritasu ,,Tak-
-pomagam”. Zbierane wówczas produkty spożywcze, z któ-
rych przygotowujemy paczki, przeznaczane są dla najbardziej 
potrzebujących rodzin uczniów naszej szkoły.

Młodzież wykazuje się ogromną wrażliwością i nie po-
przestaje na tym. Kilka lat temu, wspólnie z panią pedagog, 
zainaugurowali akcję ,,Radosny zajączek” i we współpracy ze 

szkolnym kołem Caritas i akcją ,,Tak – pomagam” przygoto-
wują paczki również z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

Wolontariusze systematycznie współpracują z Hospi-
cjum im. św. Matki Teresy w Puławach, angażując się w akcje: 
,,Sianko”, ,,Znicz – pamiętam”, ,,Żonkil”. Przez cały rok szkol-
ny zbieramy nakrętki, wspierając w ten sposób ,,Korek dla 
hospicjum”. W uznaniu zasług naszych wolontariuszy wyróż-
nieni zostaliśmy ,,Polem Nadziei”, które ma własne miejsce na 
terenie naszej szkoły.

Nasza młodzież – to osoby świadome problemów współ-
czesnego świata i otwarte na wszelkiego rodzaju propozycje 
wsparcia np. dotkniętych wojną i jej skutkami. We wrześniu 
ubiegłego roku w Lublinie została zainicjowana akcja ,,Lu-
belszczyzna dla Syrii”. Uczniowie aktywnie się w nią włączyli. 
Nie wahali się podejmować różnego rodzaju działań, łącznie 
z kwestowaniem na ulicach Puław. Dzięki ich zaangażowa-
niu udało się zebrać ponad cztery i pół tysiąca złotych oraz  
5 euro. Kwota ta została przekazana Fundacji Pomoc Kościo-
łowi w Potrzebie na odbudowę zniszczonych działaniami wo-
jennymi domów w Syrii.

Wolontariusze ściśle współpracują z Parafią Matki Bożej
Różańcowej w Puławach. To oni przygotowują paczki żywno-
ściowe i zanoszą je osobom starszym i chorym, zamieszkują-
cym na terenie parafii. Angażują się również w przygotowa-
nie i przeprowadzanie zimowych półkolonii organizowanych 
od kilku lat w czasie ferii zimowych. 

Nie jest prawdą, że młodzi ludzie zamykają się w swoich 
pokojach i angażują się tylko w akcje gier komputerowych. 
Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych dają ogromne dowo-
dy swojej wrażliwości i zaangażowania. Jesteśmy z nich na-
prawdę dumni - my nauczyciele i oczywiście rodzice - którzy 
kształtują w nich tak godne postawy społeczne.

Dorota Wawerska
opiekunka Szkolnego Koła Caritas

Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Puławach

,,Od przedszkola do chemika’’

Dnia 06.04.2018 roku odbył się już po raz kolejny w Ze-
spole Szkół Technicznych Dzień Przedszkolaka. Zaproszeni 
goście z Przedszkola nr 5 i nr 18 z Puław uczestniczyli w roz-
maitych zajęciach związanych z kształceniem w „Chemiku”. 
W atmosferze dobrej zabawy, pod czujnym okiem nauczy-
cieli, dzieci zdobywały nowe doświadczenia i podejmowa-
ły wyzwania. Wizytę rozpoczęły ćwiczenia sprawnościowe  
w hali sportowej, a nad przebiegiem zajęć czuwali nauczycie-
le wychowania fizycznego: Mariusz Abramczyk, Łukasz Kac-
perek oraz Krzysztof Furtak. Przedszkolaki kształciły umie-
jętności wspinaczkowe na ściance oraz brały udział w grach  
i zabawach o charakterze sportowym, co sprawiło im ogrom-
ną radość i satysfakcję. Kolejną atrakcją była lekcja informa-
tyki przeprowadzona przez uczniów klasy III j pod kierun-
kiem pana Adama Nogowskiego. Dzieci obejrzały prezen-
tację multimedialną o cyberprzemocy oraz rozwiązały quiz 
informatyczny. Najbardziej aktywni i otwarci brali udział 
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w dyskusji na temat bezpiecznego korzystania z komputera. 
Ostatnim punktem były zajęcia w laboratorium chemicznym. 
Przedszkolaki z zachwytem przyglądały się pokazom, wybu-
chom, zmianom stanu i kolorów substancji wykorzystywa-
nych w doświadczeniach. Z ogromnym zainteresowaniem 
oglądały pod mikroskopem włos, rośliny oraz sól kuchenną. 
Uczniowie klas I a, I c i III a, pod kierunkiem pani Magdale-
ny Dzięglewskiej oraz pani laborantki, przygotowali ciekawe 
eksperymenty dla najmłodszych. Każdy kolejny pokaz wywo-
ływał coraz większą euforię. Przedszkolaki mogły zobaczyć 
m.in. jak rośnie czarny potwór, jak powstaje pasta dla słonia, 
jak żelek potrafi szczekać, bądź jak powstaje ogromna bańka
mydlana. Dzięki życzliwości Grupy Azoty Zakładów Azoto-
wych „Puławy” S.A. zostały przygotowane widowiskowe do-
świadczenia z użyciem suchego lodu. Przedszkolaki mogły 
samodzielnie wykonywać wybrane elementy ćwiczeń pod 
czujną opieką uczniów i opiekunów, a na zakończenie malu-
chy otrzymały upominki. 

Dzieci pełne wrażeń opuściły mury naszej szkoły. Panie 
przedszkolanki złożyły na ręce Dyrekcji ZST gorące podzię-
kowania za zorganizowanie zajęć. Patrząc na uśmiechnięte  
i szczęśliwe buzie przedszkolaków nie mieliśmy wątpliwo-
ści, że wizyta była bardzo udana. Trzeba także przyznać, że 
uczniowie ZST stanęli na wysokości zadania wykazując się 
niezwykłą kreatywnością, cierpliwością i życzliwością. 

W ostatnim czasie szkoła gościła również uczniów gim-
nazjów powiatu puławskiego. Wzięli oni udział w zorgani-
zowanym po raz kolejny konkursie: ,, Z chemią za pan brat’’ 
przygotowanym i prowadzonym przez panie Magdalenę 
Dzięglewską i Małgorzatę Szczypińską. W pierwszej części 
uczestnicy zmierzyli się z testem wiedzy chemicznej, który 
składał się z pytań zamkniętych i otwartych na temat: bu-
dowy układu okresowego, obliczeń chemicznych i równań 
reakcji. Sześć najlepszych osób zakwalifikowało się do części
praktycznej, która polegała na samodzielnej pracy laborato-
ryjnej. Młodym adeptom chemii towarzyszył stres i emocje 
wywołane rywalizacją o najlepsze miejsce. Jednak po odbyciu 
instruktażu BHP, uczniowie gimnazjum ubrani w fartuchy i 
okulary ochronne, spokojnie przystąpili do zadań. Gimnazja-
liści mieli za zadanie sporządzić roztwory kwasu octowego 
oraz siarczanu (VI) miedzi (II) o różnym stężeniu. Projekto-
wali doświadczenie otrzymywania wodorotlenku miedzi (II), 
określali odczyny roztworów za pomocą różnych wskaźników 
laboratoryjnych. Dzięki tej części konkursu mieli możliwość 
nabycia zdolności manualnych, zapoznali się z podstawowym 
sprzętem i czynnościami laboratoryjnymi, czego często nie 
da się osiągnąć na typowej lekcji chemii. W naszym laborato-
rium mogli poczuć się jak ,,prawdziwi chemicy’’. 

Zwycięzcy otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody oraz dy-
plomy. Największą liczbę punktów uzyskali: Weronika Piątek, 
Michał Stasiak oraz Krzysztof Banaś. Zwycięzcy otrzymali 
bardzo atrakcyjne nagrody oraz dyplomy. Konkurs: ,,Z che-
mią za pan brat’’ cieszy się dużym zainteresowaniem gim-
nazjalistów. Uczniom bardzo podoba się taka formuła rywa-
lizacji międzyszkolnej, a my mamy nadzieję, że nasi goście  
z sympatią będą wspominać naszą szkołę. 

Pomagamy!

13.05.2018 r. Puławskie Hospicjum im. św. Matki Teresy 
organizowało na Placu Chopina PIKNIK RODZINNY. Im-
preza wymagała odpowiedniego przygotowania. 

Na chętnych wychowanków z młodzieżowego ośrodka 
wychowawczego w Puławach nie trzeba było czekać. Zjawi-
liśmy się na miejscu w dwóch silnych, zwartych i gotowych 
do pracy ekipach! Zgodnie ze wskazówkami organizatorów 
przywoziliśmy i rozkładaliśmy ławki, stoliki, parasole, namio-
ty. Obok nas powstawała wielka scena muzyczna.

Pomagamy

Pomoc przy pikniku

Wychowankowie przy pracy
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Praca wymagała wiele trudu i wysiłku. Pogoda nam po-
magała, bo było słonecznie i ciepło, aczkolwiek porywy wia-
tru na bieżąco sprawdzały stan techniczny i zabezpieczenie 
namiotów… Dla wielu z nas była to doskonała zabawa, a cel 
jaki realizowaliśmy naszą pracą – mobilizował i uskrzydlał!

Tytuł: PRZYJACIEL HOSPICJUM – jakim zostaliśmy 
uhonorowani kilka lat temu – to poważne zobowiązanie!  
W to niedzielne przedpołudnie udowodniliśmy, że potrafimy
je wypełniać. Zadanie zostało wykonane!

Anna Nikodemska
wychowawca MOW w Puławach

fot. archiwum MOW

VI Ogólnopolskie Mistrzostwa MOW  
w Grach Logicznych - Abalone i Kostka Rubika 
Puławy 2018

12 kwietnia 2018 r. w Młodzieżowym Ośrodku Wycho-
wawczym w Puławach odbyły się VI Ogólnopolskie Mistrzo-
stwa MOW w Grach Logicznych - kategoria Abalone oraz 
Kostka Rubika.

Patronat nad mistrzostwami objęła firma Rebel (https://
www.rebel.pl/), której przedstawiciel, Tomasz Chmielik nad-
zorował przebieg rozgrywek. Sponsorem została także firma
SpeedCube 

oraz jak każdego roku: Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Pracowników Resocjalizacji. 

Wszystkim sponsorom, w imieniu organizatorów oraz 
uczestników mistrzostw składamy ogromne podziękowania.

W Mistrzostwach wzięło udział 28 wychowanków i wy-
chowanek z sześciu ośrodków. Skład drużyny MOW Puławy 
wyglądał następująco:

1. Dawid Lipiec (I SB „A”)
2. Nikolas Lewoski (I SB „B”)
3. Grzegorz Matys (I SB „B”)
4. Kacper Domalewski (III Gimn.)
Po uroczystym rozpoczęciu przez dyrektora ds. dydak-

tycznych, Jacka Górczyńskiego, wychowankowie z poszcze-
gólnych ośrodków zostali rozlosowani do czteroosobowych 
grup eliminacyjnych i rozpoczęli zaciętą walkę. Podczas ca-
łego turnieju zostało rozegranych ponad 100 pojedynków, 
gdzie uczestnicy grali do dwóch wygranych meczy.

W przerwie pomiędzy kolejnymi rundami został rozegra-
ny turniej w układaniu Kostki Rubika na czas. Do zawodów 
przystąpiło sześciu wychowanków, którzy mieli po trzy próby 
czasowe. Mistrzem w układaniu kostki został Jakub Drożyń-
ski (MOW w Kuźni Raciborskiej) z rekordem: 45 sekund. 
GRATULUJEMY!

Imię i Nazwisko I czas II czas III czas Średnia
1. Jakub Drożyński 
(MOW Kuźnia 
Raciborska)

52 s 47 s 45 s 48 s

2. Kamil Stróżyk  
(MOW Rudy) 67 s 69 s 71 s 69 s

3. Antoni Gajdziel 
(MOW Kuźnia 
Raciborska)

79 s 70 s 75 s 75 s

4. Marcin Gołąb  
(MOW Rudy) 91 s 77 s 81 s 83 s

5. Mateusz Płócieniak 
(MOW Kuźnia 
Raciborska)

73 s 93 s 93 s 86 s

6. Grzegorz Matys 
(MOW Puławy) -- -- -- --
 

Nasz wychowanek, Grzegorz Matys, jako początkują-
cy, otrzymał dyplom za swoją wytrwałość oraz cierpliwość  
w układaniu kostki.
Klasyfikacja końcowa w kategorii ABALONE wygląda na-
stępująco:

I miejsce – MOW w Rudach
II miejsce – MOW w Lubaczowie
III miejsce – MOW w Puławach
IV miejsce – MOW w Sobótce
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IV miejsce – MOW w Kuźni Raciborskiej
VI miejsce – MOW w Godzięcinie
Dodatkowo każdy z zawodników rywalizował ze sobą  

w rozgrywkach indywidualnych w Abalone. Zwycięzcy mu-
sieli wykazać się doskonałymi zdolnościami taktycznymi  
i logicznym myśleniem. Oto najlepsza trójka w turnieju in-
dywidualnym: złoty medal otrzymał Dominik Mijas (MOW  
w Rudach), srebrny medal – Michael Cichy (MOW w Ru-
dach), brązowy medal – Michał Małek (MOW w Rudach).

Organizatorem VII Mistrzostw MOW w Grach Logicz-
nych 2019 został MOW w Rudach. Wszystkim zwycięzcom 
mistrzostw gratulujemy, sponsorom jeszcze raz ogromnie 
dziękujemy (w szczególności panu T. Chmielikowi za poświę-
cony czas) oraz serdecznie zapraszamy wszystkie Ośrodki do 
udziału w kolejnych – VII Ogólnopolskich Mistrzostwach 
Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Grach Lo-
gicznych 2019 w kategoriach Abalone oraz Kostka Rubika!

 Sławomir Goluch
Tomasz Teodorowicz

nauczyciele w MOW w Puławach
fot. archiwum MOW

Mityczny Turniej Herosów 

Mityczny Turniej Herosów to impreza plenerowa odby-
wająca się corocznie w Powiatowym Młodzieżowym Ośrod-
ku Wychowawczym w Rembowie. Pierwsza edycja tej impre-
zy odbyła się w 2016 r. 

Impreza ma na celu integrację młodzieży przebywającej  
w ośrodkach wychowawczych, ośrodkach socjoterapeutycz-
nych z lokalną młodzieżą szkolną.
Głównymi założeniami imprezy są:

– ukazywanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,
– propagowanie wśród młodzieży ducha walki,
– propagowanie zasad fair play, 
– dobra zabawa i miłe spędzanie czasu.
10 maja 2018 r. odbyła się kolejna edycja tej imprezy,  

w której wzięła udział drużyna z Puław. Nasza drużyna  
„Wojownicy” składała się z czterech wychowanków, byli to: 
Dawid Marchewka, Gianmarco Mangione, Dawid Lipiec  
i Mieczysław Zdrójkowski. 

Zadaniem uczestników Turnieju było wykonanie w do-
wolnej kolejności dwunastu konkurencji o charakterze 

sprawnościowo–logicznym. Konkurencje te były inspirowane 
dwunastoma mitycznymi pracami Herkulesa, jednak, aby je 
wykonać drużyny nie musiały wykazać się znajomością mi-
tologii.

W tej edycji imprezy startowały 22 drużyny. Nie udało 
się nam zająć miejsca na podium, ale będziemy próbować sił  
w następnym roku.

Bożena Górczyńska
nauczyciel MOW w Puławach

Konkurs Fotograficzny 

W ramach zajęć kółka fotograficznego Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii odbył się konkurs pt. „Chwila uchwyco-
na w kadrze”. Głównym celem konkursu było zainteresowa-
nie uczniów sztuką fotograficzną, rozwijanie zainteresowań,
zachęcenie młodzieży do innego spojrzenia na otaczający 
świat, pobudzenie wrażliwości artystycznej i zdolności twór-
czych w zakresie fotografii. Ponadto wychowankowie mogli

Dawid Jasik

J. Moniuszko
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atrakcyjnie i kreatywnie wykorzystać czas wolny w Ośrodku. 
Konkurs został ogłoszony w październiku, termin składania 
prac zakończył się 24.01.2018 r. Uczestnicy mogli składać fo-
tografie w wersji elektronicznej, wykonane aparatem bądź te-
lefonem komórkowym.

Podstawowymi kryteriami oceny było twórcze podejście 
do tematu, jak również zaangażowanie. Prace wychowanków 
biorących udział jak i nagrodzonych zostały umieszczone  
w marcowym wydaniu „Głos MOS”. 

 Osoby nagrodzone:
I miejsce - Dawid Jasik 
II miejsce - Jakub Moniuszko 
III miejsce - Krzysztof Mięśniak 
Konkurs zorganizowała Ilona Zadura-Otto wychowaw-

czyni MOS Puławy.
Ilona Zadura-Otto 

wychowawczyni MOS Puławy

Krzysztof Mięśniak

Wspomnienie o Teresie Zając (1940 – 2018)

W dniu 3 stycznia 2018 roku 
zmarła pani Profesor Teresa 
Zając – nauczycielka i wycho-
wawczyni w Zespole Szkół im. 
Zygmunta Chmielewskiego w Na-
łęczowie. Jej pogrzeb odbył się 
5 stycznia, po uroczystej Mszy 
świętej w kościele p.w. św. Jana 
Chrzciciela. Została pochowana 
na miejscowym cmentarzu pa-
rafialnym.

W latach 1964-1994 Teresa 
Zając pracowała w nałęczowskim Zespole Szkół jako nauczy-
cielka chemii i wychowawczyni. Jestem absolwentem Liceum 
Ekonomicznego tej szkoły – popularnie nazywanej „Szkołą  
w Wąwozach”, przez cztery lata byłem uczniem pani Profesor 
i jestem Jej wychowankiem.

Pośród zgromadzonej na pogrzebie Rodziny zmarłej oraz 
bliskich, znajomych, przyjaciół, sąsiadów – byli także Jej 
uczniowie i wychowankowie. Udział w uroczystości pogrze-

bowej był dla mnie dużym przeżyciem. Była to swoista ostat-
nia już z Nią, tu na ziemi, lekcja wychowawcza. To prawie 
tak jak kiedyś, gdy w szkole razem rozmawialiśmy o wielu 
trudnych, ale też i radosnych sprawach szkolnych, życiowych  
i wychowawczych. Pani Profesor była dla nas nie tylko wyma-
gającą nauczycielką, ale także troskliwą opiekunkom i odda-
ną wychowawczynią. Czasem jak matka, była także powier-
niczką naszych problemów, radości, trosk i kłopotów. Zawsze 
miała dla nas czas na rozmowę i spotkania. Mogliśmy liczyć 
na Jej oddanie, ochronę i pomoc.

Jako wychowawczyni, stała się dla mnie bliską osobą, któ-
ra nie tylko pomagała w nauce, ale też zawsze mogłem liczyć 
na Jej wsparcie w innych sprawach, w sposób otwarty dzielić 
się z Nią ważnymi i często trudnymi problemami codzienne-
go, internatowego i szkolnego życia. W trudnych momentach 
potrafiła skutecznie mobilizować i podnieść na duchu, wska-
zać dobrą drogę, zachęcić do nauki i pracy.

Urzekała nas swoim pogodnym usposobieniem, normal-
nością oraz życiową mądrością. Promieniowała zwyczajno-
ścią, spokojem, ciepłem i serdecznością. Nie pamiętam, aby 
na kogoś podnosiła głos, bądź też w sposób apodyktyczny 
nas pouczała. Natomiast służyła zawsze przemyślaną radą, 
dobrym słowem i potrzebnym wsparciem. Wiele Jej zacho-
wań i dobrych intencji odczytałem i zrozumiałem dopiero po 
latach, posiadając już własny bagaż doświadczeń życiowych.

Promieniowała życzliwością, była zdystansowana do sie-
bie i otoczenia, niezależna i prawdomówna, bardzo rzetelna  
i uczciwa, a nas – młodych ludzi – traktowała nadzwyczaj po-
ważnie. Nazywała rzeczy po imieniu i mówiła wprost, o co Jej 
chodzi. Zawsze dobrze i ciepło wyrażała się o swojej rodzinie. 
Była dobrym i mądrym człowiekiem. Taką była i taką Ją za-
pamiętałem.

Na zawsze zapamiętam nasze ostatnie spotkanie sprzed 
kilku laty – podczas obchodów 80-lecia Zespołu Szkół im. 
Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie, kiedy z grupą ko-
leżanek i kolegów z klasy, której przez cztery lata pani Pro-
fesor była wychowawczynią - tak serdecznie i ciepło wraz  
z mężem Zygmuntem przyjęła nas w swoim domu. Pamiętam 
dokładnie rodzinny klimat tego spotkania, kiedy podczas na-
szej wielogodzinnej rozmowy z ogromnym zainteresowaniem 
wypytywała o nasze losy oraz drogi życiowe. Z dużym prze-
jęciem mówiła, że o swoich uczniach zawsze pamięta oraz  
o tym, że bardzo cieszy się z wszystkich ich powodzeń i suk-
cesów.

Odeszła, ale w mojej pamięci, a także pamięci moich ko-
leżanek i kolegów, pozostanie na zawsze. Zostawiła w nas, 
swoich uczniach oraz wychowankach cząstkę siebie. W ich 
i swoim imieniu, wyrażam pani Profesor za to wdzięczność. 
Wierzę, że tam w niebie nadal będzie o nas pamiętała. 

Oddając pani Profesor należny hołd, dziękuję za dar spo-
tkania Jej na drodze życia. 

Cześć Jej Pamięci!

Bogdan Kawałko
uczeń i wychowanek

Zamość, dnia 5 stycznia 2018 r.
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Polska szkoła – europejska praktyka

Z końcem marca zakończył się w naszej szkole projekt: 
Erasmus + Na staże do Włoch. W ramach Programu Era-
smus Plus zostały zorganizowane na przełomie lutego i marca 
2017 i 2018 r. 3-tygodniowe praktyki zawodowe we włoskich 
przedsiębiorstwach w Spoleto dla trzydziestu dwóch wyróż-
niających się uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 
w CKZ w Puławach, kształcących się w zawodzie mechanik 
pojazdów samochodowych i elektryk. Grupie towarzyszyło 
dwóch opiekunów – pracowników CKZ w Puławach.

Uczniowie odbyli praktyki między innymi:
Elektrycy
Castellani Impianti s.r.l. Castellani Impianti Elettrici  
Civili-industriali Fotovoltaici
Mechanicy samochodowi
Autofficina Agostini s.n.c.
Officina Autorizzata di Maiocchi Enrico
Officina Universal di Cesaretti Sebastiano
DE.CAR. Elettronica Di Proietti Pesci Cesare E C. 
Pacchia srl NISSAN 
Ford – Marchesini s.n.l. AUTOPAMA 
Dzięki temu uczestnicy projektu podnieśli swoje kwali-

fikacje zawodowe, językowe, a także kompetencje osobiste.
Dlatego w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczynamy również 
nowy projekt Erasmus + pt.” Zagraniczne Staże Zawodowe”, 
aby najlepsi uczniowie naszej szkoły mieli możliwość odby-
cia staży zawodowych nie tylko w naszym kraju, ale również  
w firmach za granicą.

Uczniowie zdobyli bezpłatne uprawnienia na spawanie  
i wózki widłowe

Na początku maja zakończyliśmy realizację kursów na 
wózek widłowy i spawanie z Projektu: „Mój Powiat – uczy, 
dokształca, rozwija”. W roku szkolnym 2017/2018 udało nam 
się przeszkolić 66 osób na Operatora wózka widłowego oraz 
24 osoby na spawanie metodą TIG oraz MAG.

Uprawnienia uzyskali uczniowie z następujących szkół 
Powiatu Puławskiego:
• Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych  

w Puławach,
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 i Branżowa Szkoła  

I Stopnia nr 8 w Centrum Kształcenia Zawodowego  
w Puławach,

• Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Puławach, 
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 i Branżowa Szkoła  

I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Puławach, 
• Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Puławach.

Dzięki zdobytym uprawnieniom najlepsi uczniowie będą 
mogli w wakacje odbyć płatne praktyki w Puławskich zakła-
dach pracy. Natomiast już od września 2018 roku rozpoczy-
namy kolejne bezpłatne kursy dla naszych uczniów w ramach 
wyżej wymienionego projektu.

 
REMONTY I ROZBUDOWA PRACOWNI  

W CKZ PUŁAWY
W kwietniu 2018 roku w Centrum Kształcenia Zawodo-

wego obecne pomieszczenie pracowni elektrycznej zostało 
zaadoptowane z pomieszczenia służącego wcześniej jako pra-
cownia ślusarsko-spawalnicza. Adaptacja polegała na:
• dociepleniu stropodachu,
• malowaniu ścian,
• wykonaniu lamperii z mozaiki żywicznej,
• malowaniu posadzki,
• demontażu starych i montażu nowych instalacji elek-

trycznych.
Unowocześnienie bazy dydaktycznej wynika z potrzeb 

edukacyjnych szkoły oraz dynamicznie zmieniających się po-
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trzeb na rynku pracy pod kątem coraz większej liczby kształ-
cących się w naszej szkole uczniów w zawodzie Elektryk,  
a także nowych kierunków kształcenia branżowego. Dzięki 
doposażeniu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Puła-
wach powstanie kolejna nowocześnie wyposażona pracownia 
do praktycznej nauki zawodu. 

W trakcie rozbudowy jest pracownia samochodowa, któ-
rej powierzchnia powiększy się o dodatkowe 80 m2. Trwają 
prace przygotowawcze do montażu 2 sztuk podnośników ko-
lumnowych, które zostaną zakupione w ramach projektu 13.6 
„Nowoczesne Centra Edukacji Zawodowej w Powiecie Pu-
ławskim”. W pracowni będą wykonane prace glazurnicze oraz 
zainstalowane nowe instalacje. 

Andrzej Ptasiński
wicedyrektor 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Motywacji ciąg dalszy...

Dom Dziecka w Puławach czyli Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza im. M. Konopnickiej zaprasza do odwiedzenia 
strony internetowej: www.domdzieckapulawy.pl oraz polu-
bienia na facebooku: Dom Dziecka w Puławach.

Nasza prezentacja powstała dzięki uprzejmości MULTI-
MEDIA - pana Mariusza Grzechnika i pani Kingi Walasek, 
a funkcjonuje od marca bieżącego roku. Zawiera informacje 
dotyczące historii, aktualności oraz logotypy sponsorów. Bar-
dzo ważnym elementem naszej strony internetowej są dane 
Stowarzyszenia „TĘCZA” wspomagającego wychowanków 
Domu Dziecka. Każdy ofiarodawca znajdzie tam KRS i nu-
mer konta bankowego.

Na facebooku umieszczamy zdjęcia z działalności placów-
ki dotyczące organizacji czasu wolnego, aktywności sportowej 
i kulturalnej oraz nagród Programu Motywacyjnego funkcjo-
nującego od września 2017 roku.

Puławskie restauracje, raz w miesiącu, zapewniają po-
częstunek. Zwycięskie grupy Programu Motywacyjnego były 
gośćmi: DAGRASSO, REMIZA, ORANŻERIA, KOMINEK, 
KEBAB U SZWAGRA, PAPOO.

Do pomocy w realizacji nagród Programu Motywacyjne-
go dołączyło także KINO SYBILLA i dzięki uprzejmości pana 
Marcina Niewielskiego mamy promocyjne ceny na wszystkie 
filmy.

Bardzo ważne wsparcie okazała GRUPA AZOTY, szczegól-
nie Prezes Jacek Janiszek, dzięki którym będzie możliwa reali-
zacja największej nagrody Programu Motywacyjnego – wyjaz-
du do ENERGYLANDII, ale o tym w następnym artykule...

Oczywiście mamy nadzieję na dalszą udaną współpracę, 
a z tego miejsca jeszcze raz ogromnie dziękujemy wszystkim 
dobroczyńcom.

Lidia Welo
 pedagog POW w Puławach

Rywalizacja o tytuł Mistrza Ortografii  
w Zespole Szkół nr 2 w Nałęczowie

W dniu 11 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół 
nr 2 w Nałęczowie odbył się finał II Wojewódz-
kiego Konkursu Ortograficznego Zostań Mi-
strzem Ortografii. Ponownie organizacją tego 
dużego przedsięwzięcia zajęła się Bożena Kur-
sa przy pomocy Moniki Wichy. Tak jak w po-
przedniej edycji patronat merytoryczny nad 
konkursem sprawował Instytut Filologii Pol-
skiej UMCS. W tym roku wystosowany został 
również wniosek do Teresy Misiuk, Lubelskiego 
Kuratora Oświaty z prośbą o objęcie patronatem honorowym 
naszego przedsięwzięcia. Uzyskano pozytywną odpowiedź. 

Konkurs z każdym rokiem nabiera coraz większego roz-
machu. Do tegorocznej rywalizacji oprócz szkół gimnazjal-
nych i średnich z terenu powiatu puławskiego, zaproszenie 
przyjęły placówki lubelskie m. in. III Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Unii Lubelskiej, a nawet Gimnazjum z Pszczelej Woli. 
Formuła konkursu nie uległa zmianie. Przewidziane zostały 
dwie kategorie: dla szkół podstawowych z oddziałami gimna-
zjalnymi i dla szkół ponadpodstawowych. Finał poprzedzały 

Laureatki konkursu w kategorii szkół gimnazjalnych
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W trakcie pisania dyktanda czytanego przez Jolantę Woźniakowską  
z ZS nr 2 w Nałęczowie

Laureaci konkursu w otoczeniu organizatorów, od lewej p. Alina 
Gomółka, p. prof. Iwona Morawska, od prawej p. Bożena Kursa.

Laureaci obu kategorii konkursu dla szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych ze swoimi nauczycielami oraz organizatorami konkursu

Pani Alina Gomółka – dyrektor ZS nr 2 w Nałęczowie oraz pani 
Bożena Kursa z ZS nr 2 w Nałęczowie – organizator konkursu

Przy mikrofonie gość honorowy konkursu – prof. Iwona Morawska  
z Instytutu Filologii Polskiej UMCS

Pani prof. Iwona Morawska wręcza dyplom mistrzyni ortografii  
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

Pani prof. Iwona Morawska wręcza dyplom mistrzyni ortografii  
w kategorii szkół gimnazjalnych.
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szkolne eliminacje, które wyłoniły trzyosobowe reprezentacje 
z poszczególnych placówek.

Czterdziestu finalistów zmierzyło się z dyktandem i te-
stem, sprawdzającym znajomość zasad ortografii i interpunk-
cji. Po części konkursowej wszyscy z napięciem oczekiwali na 
ogłoszenie wyników rywalizacji. W celu uprzyjemnienia tego 
czasu przygotowano dla uczestników zarówno ucztę duchową 
– projekcję filmu Twój Vincent jak i kulinarną.

Gościem specjalnym konkursu była Pani prof. Iwona Mo-
rawska z Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Laureaci kon-
kursu z jej rąk otrzymali dyplomy i nagrody. Dla wszystkich 
uczestników i ich nauczycieli przygotowano podziękowania  
i upominki.

Cieszymy się z rosnącego zainteresowania naszym kon-
kursem. W ten sposób możemy popularyzować i promować 
modę na dobrą znajomość języka polskiego wśród coraz licz-
niejszej grupy młodzieży. Wszystkim uczestnikom należą się 
słowa uznania za podjętą próbę zmierzenia się z dyktandem  
i testem konkursowym, w których poprzeczka skali trudności 
podniesiona była bardzo wysoko.

Gratulujemy laureatom II Wojewódzkiego Konkursu Or-
tograficznego Zostań Mistrzem Ortografii. Są nimi:
kategoria szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi:

I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii uzyskała Patrycja Żyłka 
z Gimnazjum w Piotrowicach, uczennicę przygotowała 
Pani Agnieszka Łuszczyńska-Paszko.
II miejsce Aleksandra Dziedzic z Publicznego Gimnazjum 
w Pszczelej Woli,
III miejsce Weronika Szewczyk również z Publicznego 
Gimnazjum w Pszczelej Woli, uczennicę przygotowała 
pani Magdalena Pielecka-Szafruga 

kategoria szkół ponadpodstawowych:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii zdobyła Kamila Sadlak 
z III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej  
w Lublinie, uczennicę przygotowała Pani Justyna Malicka,
II miejsce Barbara Michalska z II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Puławach,
III miejsce Mateusz Bernacki również z II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Puławach, uczniów przygotowała pani Renata Marcinko.
Organizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez 

wsparcia sponsorów: Nałęczowskiej Spółki Handlowej, Na-
łęczowskiego Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji, Piekarni 
M. i K. Zubrzyccy, Centrum Promocji UMCS, Wydziału Pro-
mocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego  
w Puławach. Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc  
i współpracę.

Bożena Kursa
ZS nr 2 w Nałęczowie

fot. Magdalena Adamska
ZS nr 2 w Nałęczowie

Zagraliśmy koncert dla Hospicjum dla dzieci!

Owacją na stojąco nagrodziła publiczność dnia  
21.04.2018 r. wykonawców ponad półtoragodzinnego koncer-
tu charytatywnego ,,Melodia dwóch serc’’ dla podopiecznych 
Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie, w którym swoje 
talenty zaprezentowali uczniowie z Ukrainy, Polski i Białorusi 
uczący się na co dzień w Zespole Szkół nr 2 w Nałęczowie. 
Koncert odbył się w ramach akcji ,,Twój Dar Serca dla Ho-
spicjum’’ prowadzonej na Lubelszczyźnie, do której dołączyła 
też nasza szkoła. Zebraliśmy kwotę 1028 zł!!! Zgromadzona 
w Nałęczowskim Ośrodku Kultury publiczność miała oka-
zję posłuchać wielkich szlagierów z różnych krajów w wielu 
językach obcych m.in. ,,Moja liubow’’, ,,Despasito’’, ,,Prince 
tag’’, ,,Żurawli’’, ,,Pojezd u Warszawu’’, ,,Ave Maria’’ w świet-
nej interpretacji Yany Diadenko, Anheliny Miroshnychen-
ko, Darii Kovalchuk, Aleksandry Szarpak, Pauliny Lipczyń-

Justyna Pszczoła deklamuje autorski wiersz ,,Rozważania  
w blasku perły’’

Koncert rewelacyjnie poprowadził 16-letni Andrii Hutsol

skiej, Aleksandry Lalak, Andriia Smotrova i Nadii Synii przy 
akompaniamencie gitary Yuriia Patsory, obejrzeć przepiękne 
tańce klasyczne i nowoczesne w wykonaniu Iryny Fesovets, 
Anheliny Lebedz, Neonily Rozhkovej, Dmytro Maksymo-
vycha i Ihora Plakhuty, wysłuchać refleksyjnego wiersza
,,Rozważania w blasku perły’’ w wykonaniu autorki Justyny 
Pszczoły oraz przenieść się wirtualnie na moment do stolicy 
Ukrainy, Kijowa. Koncert wsparły swoimi wspaniałymi gło-
sami również 3 absolwentki liceum: Kamila Wojciechowska  
(z d. Rybkowska), Monika Pawelec i Justyna Rozwadowska, 
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Koncert wsparły absolwentki liceum – Justyna Rozwadowska – na  
fot. w piosence ,,Być kobietą’’

które zaśpiewały m.in. znane kompozycje ,,Jaka róża taki 
cierń’’, ,,Być kobietą’’ i ,,Nie wie nikt’’. Koncert poprowadził 
rewelacyjnie Andrii Hutsol, zaś nad oprawą muzyczną im-
prezy czuwał Dmytro Presner. W koncercie wzięła udział 
również pani Agata Łaguna, koordynatorka akcji ,,Twój Dar 
Serca dla Hospicjum’’. Koncert przygotowały pani Natalia  
Loghvinenko, pani Barbara Witkowska, pani Sylwia  
Janicka-Gorgol i pani Irena Mataj. Dziękujemy publiczności 
za obecność i za hojność, wykonawcom za niezwykły koncert, 
za fantastyczną atmosferę, za wzruszenia, za niezapomniane 
chwile. Pamiętajmy, że kiedy pomagamy innym, pomagamy 
też sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło 
i do nas wraca. 

Barbara Witkowska
nauczycielka j. niemieckiego w ZS nr 2 w Nałęczowie

fot. archiwum ZS nr 2 w Nałęczowie

Otwieramy serca dla syryjskich dzieci

Nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 im. Stefa-
nii Sempołowskiej w Puławach przystąpili do akcji ogło-
szonej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty „Lubelszczyzna 
dla Syrii” i stworzyli program edukacyjny o nazwie „Otwie-
ramy serca dla syryjskich dzieci”. Honorowy patronat nad 
programem objęli: Starosta Puławski Witold Popiołek oraz 
Przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Smaga. Celem pro-
jektu było: wspieranie odbudowy zniszczonych domów  
w Syrii, uwrażliwienie młodzieży i osób dorosłych na krzyw-

dę i cierpienie innych, poprawa losu syryjskich dzieci żyją-
cych w zniszczonym kraju, uświadomienie młodzieży, że każ-
dy rodzaj pomocy, daje Syryjczykom nadzieję na lepsze jutro.

Realizację programu organizatorzy rozpoczęli w grudniu 
2017 roku. Uczniowie rozprowadzili na terenie szkoły własno-
ręcznie wykonane ozdoby świąteczne, stroiki, pierniki i ciasta. 
Bardzo ważną stroną projektu było uwrażliwienie młodych lu-
dzi na ogrom tragedii jaka dotknęła bezbronne syryjskie dzieci 
i ich rodziny w ich ojczyźnie. W tym celu zespół humanistycz-
ny opracował prezentację i konspekt lekcji wychowawczej. Pre-
zentacje zawierały informacje o religii, kulturze, sposobie życia 
Syryjczyków i trwającej obecnie wojnie domowej. 

Końcowym elementem programu było przygotowanie 
loterii fantowej. Wiele fantów udało się uzyskać od sponso-
rów. Były to różnego rodzaju rzeczy: np. maskotki, piórnik, 
poduszki, oraz wybielanie zębów, wizyty u kosmetyczki, 
fryzjerki oraz w spa. Do akcji włączyli się również rodzi-
ce uczniów – brali czynny udział w kiermaszach i loterii.  
W licznych działaniach przeprowadzonych w ramach ak-
cji udało się zebrać prawie 4 tysiące złotych. Podsumowanie 
całego programu nastąpiło 23 marca 2018 roku. W tym dniu 
odbyło się spotkanie z byłymi żołnierzami Wojska Polskiego, 
którzy brali udział w misjach pokojowych ONZ w Syrii. Na 
spotkanie z młodzieżą przybyli pułkownicy Henryk Arciuch  
i Romuald Gryko, którzy opowiedzieli o swoich misjach  
w targanej przez dziesiątki lat konfliktami Syrii.

Anna Cieślik i Barbara Legieć
nauczycielki ZS nr 1 w Puławach

fot. archiwum ZS nr 1 w Puławach
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Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej  
w Puławach – SZKOŁĄ Z ŻYCIEM

11 kwietnia 2018 r. w Lubelskim Centrum Konferencyj-
nym w Lublinie odbyła się uroczysta Gala wręczenia certyfi-
katów „Szkoły z Życiem” zorganizowana przez Lubelskie Ku-
ratorium Oświaty oraz Fundację DKMS. Gala była zwieńcze-
niem wspólnej akcji edukacyjno-informacyjnej zorganizowa-
nej w październiku 2017 roku, w wyniku której młodzież ze 
szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego 
zaangażowała się w projekt o nazwie „Lubelska #KOMÓR-
KOMANIA”. Na galę zostali zaproszeni dyrektorzy, nauczy-
ciele oraz uczniowie szkół, które wykazały się wrażliwością  
i otwartością przystępując do udziału w „Lubelskiej #KO-
MÓRKOMANII”. W gronie tym znaleźli się uczniowie Ze-
społu Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach. 

#KOMÓRKOMANIA to nie moda na lepszy model tele-
fonu, to moda na uratowanie komuś życia za pomocą komó-
rek. Nie tych, które nosi się w kieszeni – tych, które nosi się w 
swoim ciele. Projekt #KOMÓRKOMANIA skierowany jest do 
uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjal-
nych. Jego celem jest przeprowadzenie akcji edukacyjno-infor-
macyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożli-
wienie rejestracji jako potencjalny Dawca szpiku kostnego oso-
bom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji.

Organizując akcję #KOMÓRKOMANIA szkoła ma 
przede wszystkim realny wpływ na poprawę sytuacji Pacjen-
tów zmagających się z nowotworami krwi na całym świecie. 
Jest to wspaniała przygoda, która kształtuje pożądane prospo-
łeczne postawy wśród młodzieży i otwiera uczniów na po-
dobne inicjatywy w przyszłości. Przez pozytywny wydźwięk 
organizowanego wydarzenia uczniowie biorą udział w pro-
cesach decyzyjnych i działaniach związanych z organizacją 
i przeprowadzeniem Dnia Dawcy Szpiku. Treści przekazane 
poprzez akcję #KOMÓRKOMANIA przyczyniają się do oba-
lenia mitów na temat nowotworów krwi. Sama rejestracja po-
tencjalnych Dawców przeznaczona jest dla uczniów pełnolet-
nich, lecz akcja informacyjno-edukacyjna nie pozostaje bez 
pozytywnego wpływu również na młodszych uczniów. 

W drugiej edycji Lubelskiej #KOMÓRKOMANII akcję 
rejestracji przeprowadziło 50 szkół. Dzięki zaangażowaniu 
wolontariuszy w bazie potencjalnych dawców zostało zareje-
strowanych 1114 osób. Do tej pory dawcami faktycznymi zo-
stały 3 osoby zarejestrowane podczas dwóch edycji Lubelskiej 
#KOMÓRKOMANII.

Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Pu-
ławach po raz drugi otrzymał certyfikat Lubelskiej Szkoły 
z Życiem. W szkole Dzień Dawcy Szpiku organizowany był 
już trzykrotnie (pierwsza akcja zorganizowana została w wy-
niku współpracy z DKMS). Organizatorem akcji jest pedagog 
szkolny Marzena Kitka. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli  
w akcję edukacyjno-informacyjną kolejne roczniki młodzieży 
otrzymują porcję rzetelnej wiedzy na temat dawstwa szpiku, 
metod pozyskiwania komórek macierzystych i działań Fun-
dacji DKMS. Organizacja akcji daje ogromną satysfakcję wo-
lontariuszom, którzy w sposób bardzo odpowiedzialny wy-
wiązują się z powierzonych zadań. 

W wyniku wszystkich trzech akcji w bazie potencjalnych 
dawców zarejestrowały się 104 osoby. Większość z nich sta-
nowią uczniowie i nauczyciele szkoły. Duża liczba osób reje-
strujących się świadczy o wrażliwości i dojrzałości społecznej 
uczniów. Dlatego też akcje rejestracji potencjalnych Dawców 
komórek macierzystych w ZS nr 1 będą organizowane co-
rocznie.

Marzena Kitka
pedagog szkolny
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V edycja Wojewódzkiego Konkursu 
Gastronomicznego „Lubelskie inspiracje  
w Kuchni Polskiej”

15 marca 2018 r. w Zespole Szkół nr 1 w Puławach odbyła 
się piąta edycja wojewódzkiego konkursu gastronomicznego 
„Lubelskie inspiracje w Kuchni Polskiej”.

W konkursie wzięło udział sześć drużyn ze szkół ponad-
gimnazjalnych z klas gastronomicznych województwa lubel-
skiego i mazowieckiego.

Celem konkursu była promocja sztuki kulinarnej charakte-
rystycznej dla regionu lubelskiego, poznawanie i propagowanie 
tradycji kulinarnej Lubelszczyzny, oraz doskonalenie umie-
jętności kulinarnych, pomysłowości i kreatywności uczniów 
szkół gastronomicznych. Równie ważne dla uczestników kon-
kursu było podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego  
i nawiązywanie współpracy z innymi szkołami gastronomicz-
nymi oraz przedsiębiorstwami związanymi z gastronomią. 
Każda z drużyn podczas konkursu musiała zaprezentować 
umiejętności w przygotowaniu oryginalnego dania kuchni pol-
skiej, którego inspirację stanowiły tradycje kulinarne Lubelsz-
czyzny. Obowiązkowym surowcem do wykorzystania przy 
produkcji potraw był: do zakąski - ser twarogowy, a do dania 
zasadniczego - polędwiczki wieprzowe.

Poziom wykonanych potraw przez uczestników konkursu 
był bardzo wysoki. 

Jury w składzie: Agnieszka Filiks, Jean Bos, Jacek Jakubczak 
i Radosław Osek po długich obradach wyłoniło zwycięzców.

Drużyna Zespołu Szkół nr 1 w Puławach w składzie: Kinga 
Pyra, Sebastian Kubiś i Adrian Krajewski zajęła II miejsce. Spo-
rządzili oni zakąskę – „Roladki z wędzonego sera na agarowej 
galaretce z buraka z mchem z groszku zielonego i pianką jabł-
kową” oraz danie główne – „Polędwiczki wieprzowe na puree  
z selera i batata muśnięte sosem kawowym przybrane grzybka-
mi shimeji”.

Opiekunem drużyny była pani Urszula Kociuba.
Urszula Kociuba

nauczycielka przedmiotów gastronomicznych 
fot. archiwum ZS nr 1 w Puławach

I Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski

21 marca 2018 roku w Zespole Szkół nr 1 w Puławach 
odbył się I Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski, pod tytułem 
„Antoine Cierplikowski. Król Fryzjerów, Fryzjer Królów”. Ty-
tuł konkursu został zaczerpnięty z biografii Marty Orzeszy-
ny, która wyraziła zgodę na wykorzystanie go, jako motywu 
przewodniego konkursu. 

Antoni Cierplikowski (ur. 24 grudnia 1884 23r. w Siera-
dzu, zm. 5 lipca 1976 r. tamże) – fryzjer o międzynarodowej 
sławie, twórca nowych trendów w dziedzinie fryzjerstwa,  
a właściwie całej stylistyki kobiecej. Artysta i przyjaciel arty-
stów, polityków i głów koronowanych, mecenas sztuki. Zwa-
ny „królem fryzjerów – fryzjerem królów”. Zbudował impe-
rium fryzjersko-kosmetyczne. Na całym świecie posiadał  
121 salonów fryzjerskich. 

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem przez: 
Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresę Misiuk, Marszałka Wo-
jewództwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, Starostę 
Puławskiego Witolda Popiołka, Prezydenta Miasta Puławy  
Janusza Grobla oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlo-
we „CHANTAL”. 

Do rywalizacji przystąpili uczniowie szkół, kształcących 
uczniów w zawodach technik usług fryzjerskich z Radzynia 
Podlaskiego, Parczewa, Lublina, Piask, Garwolina i Puław. 
Celem konkursu było wzmocnienie zainteresowania postacią 
wybitnego mistrza sztuki fryzjerskiej Antoniego Cierplikow-
skiego, rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania do zawodu, 
wykazanie się umiejętnościami praktycznymi w warunkach 
zbliżonych do warunków pracy zawodowej, motywowanie 
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uczniów do podejmowania twórczych działań oraz wymiana 
doświadczeń między uczestnikami. 

Konkurs obejmował dwie niezależne od siebie kategorie. 
Swoją zaskakującą wiedzę na temat życia artysty uczestnicy 
wykazali podczas rozwiązywania zadań testowych w pierw-
szej kategorii, natomiast w drugiej zawodnicy zaprezentowali 
swoje umiejętności fryzjerskie, tworząc kunsztowne stylizacje 
fryzur inspirowanych modą lat 20-tych i 30-tych XX wieku.

Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: prze-
wodniczący Dariusz Cieślak - dyrektor ds. Rozwoju Sprzeda-
ży Przedsiębiorstwa Produkcyjno–Handlowego „CHANTAL”,  
Zuzanna Sumirska - autorka i redaktorka podręczników za-
wodowych fryzjerstwa, właścicielka wydawnictwa PPHU 
SUZI oraz Ewelina Kusio - właścicielka salonu fryzjerskiego 
„Afera” w Puławach.
LAUREACI KONKURSU

Kategoria I – test wiedzy:
I miejsce – Patrycja Przytuła – Zespół Szkół w Piaskach
II miejsce – Weronika Gęborys – Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie
III miejsce – Monika Czapla – Zespół Szkół Odzieżowo-
Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta w Lublinie
Kategoria II – czesanie – fryzury damskie:
I miejsce Paulina Machowiec – Zespół Szkół Odzieżowo-
Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta w Lublinie
II miejsce – Aleksandra Kawalec – Zespół Szkół 
Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta  
w Lublinie
III miejsce – Magda Pająk – Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu 
Podlaskim.
Jury przyznało tez dwa wyróżnienia dla Julii Iwanowskiej 

oraz Krystiana Turkiewicza z Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii 
Sempołowskiej w Puławach.

Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy i cenne nagro-
dy rzeczowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy za udział i upo-
minki. 

Małgorzata Poleszak 
nauczycielka ZS nr 1 w Puławach

Już wakacje!

Nadchodzi czas na podsumowania. Rok szkolny  
2017/2018 dobiegła końca. Po raz kolejny upływał pod zna-
kiem propagowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 
Rozbudzona motywacja do obcowania z literaturą zapewne 
przyczyni się do tego, by podczas wypoczynku uczniowie 
sięgali po książki. W Szkole Podstawowej nr 6 im. Polskich 
Lotników w Puławach uczniowie kolejny rok w innowacyj-
ny sposób realizowali na zajęciach języka polskiego projekty 
literacko-czytelnicze. Autorką innowacji jest nauczycielka 
języka polskiego Beata Węglińska-Słowik, która z powodze-
niem od kilku lat wprowadza zmiany w podejściu do czyta-
nia i opracowania lektur szkolnych, rozbudzając pasje czy-
telnicze swoich uczniów. Innowacjami pedagogicznymi jest 
objętych kilka klas w szkole. Program stawia jako nadrzęd-
ne zadanie współczesnej szkoły wyposażenie ucznia w takie 
umiejętności, które ułatwią mu jak najlepsze funkcjonowanie 
w każdej dziedzinie życia. Priorytetem jest zatem rozwijanie 
aktywnego czytania i słuchania, które warunkują osiągnięcie 
sukcesów w wielu sferach. Podstawową metodą pracy jest 
ocenianie kształtujące. Znakomite efekty osiągnięto właśnie 
dzięki tej metodzie, jak również aktywnej i kreatywnej pra-
cy uczniów w tworzeniu projektów czytelniczych na lekcjach 
języka polskiego. Na każdym etapie realizacji począwszy od 
ustalania tematów pracy, po wykonanie projektu uczniowie 
wypracowują zasady pracy w grupie, tworzą zasady ocenia-
nia, uczą się formułowania krytycznych wypowiedzi oraz 
ćwiczą prezentowanie przed publicznością. Rośnie odpowie-
dzialność za wyniki pracy grupy i za samokształcenie. Propo-
zycje uczniów są dyskutowane w drugiej fazie projektu i dają 
możliwość uzyskania dodatkowych punktów przyznanych 
grupie lub członkowi grupy za kreatywne rozwiązania. Karta 
Indywidualnej Pracy Ucznia jest każdorazowo modyfikowana
po wspólnej analizie, wysunięciu wniosków i rekomendacji  
z uwzględnieniem potrzeb uczniów. Zaletą działań jest 
wpływ ucznia na przebieg pracy w szerokim zakresie na każ-
dym etapie, co warunkuje pełne zaangażowanie, budzi silną 
motywację do podejmowania pracy i wykonania zadań przez 
uczniów. Program umożliwia rozwój relacji interpersonal-
nych, sprawdzenie się w pełnieniu ról w grupie, uczy media-
cji, kompromisów, rozwija umiejętności aktywnego czytania 
i słuchania , doskonali technikę aktywnego czytania i słucha-
nia. Uczy przede wszystkim poprawnego wypowiadania się. 
Działania ujęte w formę zadań pt. „Kto czyta, nie błądzi ” są 
zaplanowane jako cykliczne i spójne, przygotowane przez 
młodzież na lekcjach języka polskiego, włączające umiejęt-
ności z innych dziedzin np. informatyki, plastyki, we współ-
pracy z wychowawcami i przy współpracy biblioteki szkolnej. 
Prowadzone w sposób systematyczny są przede wszystkim 
efektywne i atrakcyjne dla młodego odbiorcy. Nadrzędną za-
letą wprowadzonych innowacji jest osiągnięcie przez ucznia 
pełnej satysfakcji po wykonaniu pracy oraz gwarancja dobrej 
zabawy. 

W oparciu o powyższe założenia zaplanowano i zreali-
zowano kilka projektów polonistycznych w klasie V b. Pre-
zentacje multimedialne inspirowane lekturami zrealizowane  



69

Kwartalnik Powiatu Puławskiego

w ciągu całego roku szkolnego to m.in.: Kulinarna podróż 
Phileasa Fogga, Kuchnie świata, Pojazdy XIX wieku inspiro-
wane powieścią J. Verne’a W 80 dni dookoła świata. Częścią 
projektu była degustacja sushi, francuskich rogalików, ja-
błecznika czy indyjskich słodkich przysmaków. Wszyscy 
uczestnicy spotkania zostali poczęstowani filiżanką angiel-
skiej herbaty. Do pomocy włączyli się rodzice, a nawet bab-
cie. Wiosną uczniowie kl. V b rozgościli się W tajemniczym 
ogrodzie. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się temat 
fauny i flory Europy. Uczniowie poszerzyli swą wiedzę z dzie-
dziny przyrody i architektury ogrodów. Ogromny zachwyt 
wzbudził opracowany przez jedną z grup temat: Najpiękniej-
sze ogrody świata, czy Ptaki Europy. W klasie IV d uczniowie 
przygotowali Przewodniki turystyczne po Narnii oraz okładkę 
powieści pt. „Magiczne drzewo”, ułożyli Nowe przygody Kajko  
i Kokosza. Starsi uczniowie z kl. VII b, zainspirowani klasyką 
– Opowieścią wigilijną – prezentowali poruszające projekty na 
tematy nurtujące współczesny świat. Podjęli dyskusję na te-
mat bezdomności, jej przyczyn oraz pomocy potrzebującym. 
Skupili się także na ukazaniu roli akcji charytatywnych oraz 
działaniach SP 6 w zakresie pomocy potrzebującym. 

Innowacje pedagogiczne zakładają szeroko rozumianą 
współpracę rodziców i opiekunów. W tym roku szkolnym 
niezwykle aktywni byli rodzice kl. III e, którzy czytali dzie-
ciom kilkanaście godzin w roku szkolnym, czytali również 
zaproszeni goście. Również rodzice z innych klas np. w kl. 
IV d. Do programu włączeni są także wychowawcy, którzy 
czytają na lekcjach wybrane przez dzieci powieści młodzie-
żowe. Szeroko zakrojona jest również kampania czytelnicza 
skierowana do dzieci młodszych. Starsi uczniowie prezentują 
im ciekawe książki, czytają na głos oraz przeprowadzają za-
bawy literacko-czytelnicze. Na zakończenie roku szkolnego 
odbywają się w klasach prezentacje ulubionych książek po-
lecanych na wakacje. W ramach innowacji przeprowadza się 
też co roku Plebiscyt na Książkę Roku. Niezwykle cenna oka-
zała się współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Panie  
z grupy teatralnej czytały uczniom baśnie i legendy. Spotka-
nia przyczyniły się do budowania pozytywnych relacji mię-
dzypokoleniowych.

Cele nadrzędne innowacji prowadzą do podniesienia po-
ziomu czytelnictwa wśród młodzieży, rozbudzenia potrzeb 
czytelniczych, budzenia motywacji do własnych poszukiwań. 
Wymiernymi efektami jest liczny udział uczniów naszej szko-
ły w konkursach literackich. Poszukiwanie nowatorskich roz-
wiązań stwarza pole do budowania metaforycznego myślenia. 
Przeprowadzone warsztaty literackie w klasach objętych in-
nowacjami zaowocowały po raz kolejny ogromnymi sukce-
sami na niwie literackiej. W Ogólnopolskim Konkursie Po-
etyckim „Odkrywamy Talenty Przyszłości” organizowanym 
przez Zespół Szkół Pro Futuro w Warszawie uczniowie SP nr 
6 od kilku edycji zajmują czołowe miejsca. Są finalistami, lau-
reatami oraz wyróżnionymi młodymi poetami. W ubiegłym 
roku szkolnym I miejsce w kategorii: szkoła podstawowa za-
jął uczeń kl. IV b. W tym roku szkolnym siedmioro uczniów  
z naszej szkoły zostało wyróżnionych w wyżej wspomnianym 
konkursie. Należy dodać, że na konkurs jest nadsyłanych co 
roku około 700 zestawów wierszy. Kolejny sukces jaki odniósł 

uczeń naszej szkoły, jedyny z Puław, to zdobycie wyróżnienia 
w Ogólnopolskim Konkursie „Piórem i Pędzlem” zorganizo-
wanym przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego  
w Nałęczowie. Również w konkursach organizowanych przez 
MDK w Puławach uczniowie SP nr 6 sięgają po laury. Rok-
rocznie biorą udział w Biesiadzie Literackiej, także uczestniczą 
w Turnieju Jednego Wiersza. Kultura literacka wyniesiona ze 
szkoły, nieustanny kontakt ze słowem czytanym, obcowanie  
z książką, niezwykła swoboda w podejściu do lektur szkol-
nych dała wspaniałe efekty. Otworzyła nowe ścieżki (nie)zna-
ne w wirtualnym świecie.

Beata Węglińska-Słowik 
nauczyciel SP nr 6 w Puławach

Grecka przygoda

To był zimny, a jednocześnie gorący, marcowy dzień, kie-
dy wyruszyliśmy z Puław. Naszym celem było małe, greckie 
miasteczko Janitsy, położone 70 km od Salonik. Na miejscu 
przywitała nas piękna, słoneczna pogoda. Pełni wrażeń i go-
towości na nowe wyzwania, spotkaliśmy się z naszymi kole-
żankami, u których mieliśmy mieszkać przez kolejne trzy dni. 

Grecy to bardzo gościny naród, rodzina Marii przyję-
ła mnie z otwartymi ramionami. Nie od dziś wiadomo, że 
mieszkańcy krajów śródziemnomorskich są rozrywkowi, 
toteż po kolacji od godz. 21.00 rozpoczęliśmy naszą nocna 
przygodę, gdzie poznałam wielu nowych i ciekawych ludzi 
oraz urokliwe miejsca. 

Niedziela była kolejnym dniem, podczas którego z Marią 
i jej przyjaciółmi wyszliśmy na miasto. Opowiadali mi o naj-
ciekawszych miejscach, zwyczajach i tradycjach Janitsy. Na-
stępnie udaliśmy się na mecz towarzyski tamtejszych dwóch 
drużyn. Mecz piłki nożnej był bardzo emocjonujący. Po daw-
ce sportowych wrażeń przyszedł czas na nieco spokojniejszy 
spacer i kolejne rozmowy. Ja przedstawiłam Polskę, najważ-
niejsze miasta, a przede wszystkim nasze piękne Puławy.

Poniedziałek był pierwszym dniem, kiedy wszyscy 
uczestnicy projektu spotkali się. Zaprezentowaliśmy uczniom  
z Grecji, Bułgarii, Portugalii, Włoch, Łotwy i Turcji naszą hi-
storię oraz szkołę. Po miłym rozpoczęciu dnia, próbowaliśmy 
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słodkich greckich przysmaków, a następnie mieliśmy wolny 
czas na lepsze poznanie miasta.

Kalimera – czyli kolejny dzień, po raz pierwszy z nauczy-
cielami wyjechaliśmy na wycieczkę do Werginy, gdzie zwie-
dzaliśmy grobowiec króla Filipa II. Była to bardzo ciekawa 
lekcja historii połączona z lekcją języka angielskiego. Następ-
nie udaliśmy się do centrum Werginy, gdzie mogliśmy podzi-
wiać stare miasto i jego panoramę. W międzyczasie zjedliśmy 
pyszny obiad. Po powrocie do domu kontynuowaliśmy nasze, 
codzienne już rozmowy. Wtorek był dniem, w którym zmie-
nialiśmy rodziny, u których mieszkaliśmy. 

Według mnie w środę była najciekawsza wycieczka po 
Grecji. Zwiedziliśmy wiele pięknych miejsc, na początku uda-
liśmy się do miasteczka Pella, a następnie, po krótkiej prze-
rwie, pojechaliśmy do miasteczka Edessa, gdzie mogliśmy 
zobaczyć fantastyczne miejsca z wodospadami i panoramę. 
Długo byłoby można opisywać, jakie widoki tam zastaliśmy, 
jednak lepiej byłoby, gdyby każdy zobaczył zdjęcia lub udał 
się sam w to magiczne miejsce. Program był napięty, nie mo-
gliśmy sobie pozwolić na dłuższe podziwianie dzieła matki 
natury, ponieważ czekała nas kolejna niespodzianka. Następ-
nym miejscem, które mieliśmy okazję poznać, była Meglena, 
gdzie można było wykąpać się w źródlanej wodzie. Tam zle-
wa się bardzo zimna i gorąca woda, co daje idealną tempera-
turę do naturalnych zabiegów fizjoterapeutycznych. A widoki
zapierały dech w piersi. Krystalicznie czysta woda z charak-
terystycznymi białymi skałami i kontrastującym błękitnym 
niebem wywołała w nas zachwyt. Jest to idealne miejsce, aby 
odciąć się na chwilę od szarej rzeczywistości. Po wspólnym 
posiłku, zmęczeni wróciliśmy do Janitsy. Tym razem w nocy 
udaliśmy się do klubu z karaoke, kolejny dowód potwierdza-
jący, że Grecy zabawę mają we krwi i nie byliby prawdziwi, 
kiedy nie umieliby tańczyć. 

Czwartek był bardzo długo wyczekiwanym dniem po-
nieważ wyjechaliśmy do Salonik. To drugie co do wielkości 
miasto w Grecji. Poznaliśmy jego historię oraz zabytki. Po 
zwiedzeniu kościoła oraz Rotundy udaliśmy się bardzo znaną 
uliczką nad morze, gdzie mogliśmy podziwiać pomnik Alek-
sandra Wielkiego oraz Białą Wieżę, czyli rozpoznawalną dla 
każdego Greka budowlę. Widoki, jakie czekały na nas w Sa-

lonikach po raz kolejny uświadomiły mi, że Grecja to idealne 
miejsce na wycieczki ze znajomymi czy też z rodziną.

Piątek był niestety ostatnim dniem, w których udaliśmy 
się do szkoły w Janity. Po raz ostatni widzieliśmy się z naszy-
mi przyjaciółmi. Z rana udaliśmy się na boisko, gdzie wszyscy 
razem kibicowaliśmy drużynie, która reprezentowała szkołę. 
Był to mecz piłki nożnej. Następnie po sportowych emocjach 
i satysfakcjonującym wyniku przeszliśmy do szkoły. Graliśmy 
tam w quiz dotyczący wszystkich państw biorących udział  
w programie Erasmus Plus. Po rozgrywkach mieliśmy zajęcia 
z tancerką hip hop-u, która uczyła nas choreografii do jednej
ze znanych piosenek. Dziwne figury przyniosły zamierzo-
ny efekt, po kilkudziesięciu minutach każdy wiedział, co ma 
zrobić w danym momencie. Chłopcy z Grecji przećwiczyli 
sobie jeszcze tradycyjne tańce greckie. Było to niesamowite 
doświadczenie. Po powrocie do domu, po kilku godzinach 
rozmowy z dziewczyną, u której mieszkałam, nadszedł czas 
imprezy pożegnalnej. Znowu spotkaliśmy się w szkole, gdzie 
uczniowie zaprezentowali nam tradycyjne tańce z Grecji, 
Włoch i Portugalii oraz piękne piosenki. Po chwili relaksu 
przy brzmieniach greckich melodii sami mogliśmy wczuć się 
w rolę tancerzy. Po zakończonej szkolnej zabawie udaliśmy 
się do klubu, by jak najlepiej zakończyć trwającą od kilku dni 
wycieczkę. Około godziny trzeciej nad ranem przyszedł czas 
pożegnań. Bardzo trudno było powiedzieć dziękuję i do zo-
baczenia w przyszłości. Zmęczeni, napełnieni smutkiem i no-
stalgią udaliśmy się na lotnisko, by wrócić do Polski.

Dzisiaj już wiem, że była to piękna i niezapomniana po-
dróż. Ten tydzień chyba już na zawsze pozostanie w mojej 
pamięci.

Tekst i fot. Kamila Gąszczyk

Moja przygoda w Balvi

22 kwietnia 2018 r. wyjechałam, w ramach partnerskiego 
projektu programu Erasmus Plus, pod nazwą „E-skarb. Moja 
kochana Europa”, na Łotwę. 

Gdy po całym dniu podróży, wreszcie dojechałyśmy do 
Balvi – miejscowości, w której miałyśmy przebywać, czekała 
już na nas rodzina, która przywitała nas z otwartymi ramio-
nami. To u nich miałyśmy spędzić najbliższy tydzień. 

Każdego dnia w Balvi czekały na nas liczne atrakcje. Mia-
łyśmy okazję uczestniczenia w codziennym życiu szkoły ło-
tewskiej, poznania nowych kolegów i koleżanek, a także wto-
pienia się w atmosferę nauczania w tamtejszej szkole. Pozna-
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łyśmy tamtejszą kulturę, spróbowałyśmy regionalnych dań,  
a także zintegrowałyśmy się z młodzieżą z innych państw. 
Jako uczestnicy projektu mieliśmy zorganizowane wycieczki 
do Rygi – stolicy Łotwy i Aluksne – miasteczka mieszczące-
go się niedaleko Balvi. Obydwa miasta zachwyciły nas swym 
urokiem i mimo deszczowej pogody, wróciliśmy z tych wy-
praw bardzo zadowoleni.

Czas upływał bardzo szybko w miłej wręcz rodzinnej at-
mosferze. Gdy nadszedł piątek – dzień wręczania certyfika-
tów, pożegnań z młodzieżą, rodziną u której przebywałyśmy, 
dotarło do nas, że nasza przygoda dobiega końca. Nie zabra-
kło wzruszeń, łez i gorących uścisków. W sobotę, ze łzami  
w oczach, ostatecznie pożegnałyśmy Balvi i wyruszyliśmy na 
lotnisko w Rydze, a stamtąd do Warszawy.

Pobyt na Łotwie dostarczył nam wiele cudownych chwil. 
Poznałyśmy inną kulturę, nawiązałyśmy wiele nowych zna-
jomości i doszlifowywałyśmy nasz język angielski. Była to 
wspaniała przygoda, którą zapamiętamy do końca życia.

Tekst i fot. Agata Wieciorkiewicz

Poza Europą…

W dniach 10-17 maja 2018 roku miałam przyjemność 
wziąć udział w wymianie międzynarodowej w ramach pro-
gramu Erasmus Plus. Po raz pierwszy w życiu opuściłam 
Europę, gdyż naszym miejscem docelowym była Martynika 
- wyspa znajdująca się w Ameryce Łacińskiej. 

Nasza przygoda zaczęła się od porannego lotu z Warszawy 
do Paryża, następnie przesiedliśmy się do samolotu, którym 
już mogliśmy dotrzeć na miejsce. Na samą wyspę dolecieli-
śmy w godzinach popołudniowych, na szczęście po tak dłu-
gim i męczącym locie, na lotnisku czekali na nas korespon-

denci z ich rodzicami, którzy serdecznie nas powitali i zabrali 
do swoich domów. 

Dom mojego projektowego partnera – Davida, znajdo-
wał się w miejscowości Ste-Marie w południowo-wschodniej 
części wyspy. Martynika wygląda dokładnie tak, jak wyobra-
żałam sobie Karaiby. Soczysta zieleń, małe domki, palmy, 
czyste morze, piękne plaże. Miejsce po prostu bajeczne. Ro-
dzina mojego korespondenta bardzo często zabierała mnie 
na wycieczki po wyspie, pokazali mi jak wspaniale mogą się 
bawić młodzi ludzie, bez ciągłego wpatrywania się w telefon. 
Miałam możliwość wejścia na małą wysepkę, na którą można 
wejść tylko przez trzy miesiące w roku, ponieważ piaszczysta 
droga jest później zalewana przez wodę.

W czasie całego wyjazdu zwiedzaliśmy wiele interesują-
cych miejsc, między innymi ruiny w Saint Pierre, które do-
skonale ukazywały i oddawały przeżycia, jakich wyspa do-
znała w przeszłości. Sama historia opowiedziana przez prze-
wodnika nie mogła oddać tego widoku. 

Zostaliśmy zaproszeni także do obejrzenia wystawy  
w muzeum Afriques, gdzie dowiedzieliśmy się więcej na te-
mat kultury oraz starszych obrzędów związanych z Martyni-
ką. Wystawa przedstawiała pochodzenie pierwszych ludzi za-
mieszkujących wyspę oraz to, w jaki sposób nakrycia głowy, 
statuetki stawiane w domostwach oraz różne rodzaje biżuterii 
odzwierciedlały miejsce mieszkańca w hierarchii. Moją uwa-
gę przykuł obraz przedstawiający kobietę z dwójką małych 
dzieci, która na swoim ciele miała ślady po skaryfikacji. Po-
kazywała ona prawdopodobnie sytuację czy też fragmenty  
z historii życia kobiety. Skaryfikacja była dla tego ludu rodza-
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jem przekazu i próbą uświadomienia innych ludzi o swoich 
staraniach i trudnościach. 

Inny interesujący element programu stanowił udział  
w zajęciach szkolnych naszych partnerów. Uczestniczyliśmy 
razem z nimi w lekcjach, poznawaliśmy ich klasy, nauczycieli 
oraz obserwowaliśmy, w jaki sposób się uczą. Mieliśmy wów-
czas możliwość nawiązywania wielu znajomości i rozmowy,  
a przynajmniej próby porozumienia się, w języku francu-
skim. 

W miarę, jak spędzaliśmy ze sobą coraz więcej czasu, po-
zbywaliśmy się stereotypowego myślenia, otwieraliśmy się na 
nowości, a przede wszystkim uczyliśmy się współpracować 
oraz spędzać razem wolny czas.

Jak najbardziej prawdziwe jest stwierdzenie, że wyjazdy 
takie jak ten, uczą dyscypliny i samodzielności oraz działa-
nia na własną rękę. Pomagają zdobyć umiejętność porozu-
miewania się z innymi ludźmi w obcym kraju, radzenia sobie  
w różnych sytuacjach i różnych miejscach. Podczas wymia-
ny mamy możliwość poznać kraj i jego historię, ale przede 
wszystkim poznać ludzi, ich zwyczaje, język, sposoby spędza-
nia wolnego czasu.

Warto pozbyć się pierwszych oporów i wziąć udział  
w wymianie międzynarodowej. Należy postarać się, żeby na-
sze kontakty z osobami, które podczas niej spotykamy były 
jak najlepsze, i aby pozostali uczestnicy projektu zapamięta-
li Polaków jako ludzi przyjaznych, otwartych, kontaktowych  
i pełnych dobrych chęci.

Tekst i foto Natalia Borucka

II Konferencja z okazji Dnia Godności Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną  
„Żyć Godnie” w Specjalnym Ośrodku  
Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka  
z Asyżu w Kęble

Pojawienie się dziecka niepełnosprawnego w rodzinie bu-
dzi wiele strachu, niepewności, staje się dużym wyzwaniem. 
Pani Lidia Depta, jedna z licznych prelegentów, przepięknie 
zilustrowała sytuację rodzica po usłyszeniu diagnozy. Spo-
dziewając się dziecka rodzice odczuwają radość porówny-
walną do wymarzonej podróży. W momencie pojawienia się 

dziecka z niepełnosprawnością przychodzi uczucie zagubie-
nia, bezradności i lęku, jak gdyby nasz samolot wylądował 
w zupełnie innym kraju, którego w ogóle nie znamy. Jeżeli 
rodzic uzyska odpowiednie wsparcie, pomoc – ta podróż do 
obcego kraju może okazać się wspaniałą przygodą, pełną ra-
dości, miłości i nowych doświadczeń. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa dnia  
25 kwietnia 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble odbyła się II 
Konferencji z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną „Żyć Godnie”. W wydarzeniu uczestni-
czyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie, Staro-
stwa Powiatowego w Puławach, Urzędu Gminy w Wąwolnicy, 
dyrektorzy szkół, rodzice, nauczyciele oraz osoby zaintere-
sowane. Można było wysłuchać niezwykle interesujących 
wykładów i pogłębić wiedzę, na takie tematy jak: „Autyzm  
z perspektywy neurologa dziecięcego” - dr n. med. Iwony 
Żarnowskiej, neurologa dziecięcego, pediatry; 

„Ada moje życie” – Lidii Depty mamy dziecka z zespołem 
Downa; „Jakie świadczenia proponuje PCPR osobom niepeł-
nosprawnym” – mgr Małgorzaty Suszek-Zawadzkiej p. psy-
cholog, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Puławach; „Problem otyłości wśród młodzieży” – mgr 
Anny Chmielewskiej-Jańczak, dietetyczki; „Jak zapewnić 
dziecku godne życie – orzecznictwo” – lek. med. spec. psy-
chiatry Kazimierza Bereza. Dodatkowo dla zainteresowanych 
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odbył się pokaz zajęć z hipoterapii poprowadzonych przez 
mgr Edytę Włoch – oligofrenopedagoga, socjoterapeutkę, hi-
poterapeutę, pracownika SOSW w Kęble. 

Poruszone tematy bardzo zainteresowały uczestników 
konferencji, niektóre wzruszyły inne zaciekawiły, ale na pew-
no skłoniły do refleksji i przemyśleń na temat godnego życia
osób niepełnosprawnych. Konferencja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem, pozytywnymi opiniami, które znalazły 
odzwierciedlenie w ankietach ewaluacyjnych. Opinie uczest-
ników konferencji zainspirowały nas do wzbogacania progra-
mu o nowe tematy w kolejnych latach. Poznaliśmy zaburzenia 
rozwojowe, problemy z jakim spotykają się na co dzień osoby 
niepełnosprawne i ich rodziny. Przedstawione sposoby od-
działywań i form pomocy – miały na celu pogłębienie świa-
domości społeczeństwa oraz pomoc osobom niepełnospraw-
nym w dążeniu do godnego życia. 

Aneta Kruszyńska-Misiak, Katarzyna Wicha
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Puławach włączyło się w akcję „Podpis dla 
Niepodległej”

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Puławach aktywnie 
włączyło się w akcję „Podpis dla 
Niepodległej”, której inicjatorem 
jest Rada Powiatu Puławskiego, 

tym samym radni Rady Powiatu z przewodniczącą Danutą 
Smagą na czele objęli honorowy patronat nad przeprowadze-
niem akcji na terenie całego Powiatu Puławskiego.

Sprawy społeczne

W dniu 26 kwietnia 2018 r. podczas zorganizowanego 
przez PCPR szkolenia dla rodzin zastępczych w budynku Sta-
rostwa Powiatowego w Puławach, rodziny zastępcze z terenu 
Powiatu Puławskiego włączyły się w akcję „Podpis dla Nie-
podległej” i złożyły swoje podpisy na specjalnej karcie, która 
zostanie umieszczona w pamiątkowej księdze.

Złożenie Podpisu dla Niepodległej z okazji 100. Rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości wyraża nasze podzię-
kowanie i łączność z pokoleniem, które przed stu laty odzy-
skało niepodległość oraz z późniejszymi pokoleniami, które 
ginęły i cierpiały w obronie Ojczyzny.  

Zebrane podpisy mieszkańców Powiatu Puławskiego zo-
staną umieszczone w pamiątkowej księdze poświęconej sa-
morządowi powiatowemu. Osoba składająca podpis otrzyma 
podziękowanie w postaci biało-czerwonego serduszka sym-
bolizującego akcję „Podpis dla Niepodległej”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach ser-
decznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do złożenia 
podpisu w sekretariacie jednostki al. Królewska 3 pokój nr 1, 
w godzinach pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – pią-
tek: 7.00 – 15.00.

Iwona Zarychta
specjalista ds. administracyjno–biurowych PCPR w Puławach

Program „Aktywny Samorząd” 2018 r.

Powiat Puławski w roku 2018 po raz kolejny przystąpił do 
realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. 
Realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Puławach. 

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub 
zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjen-
tów programu w życiu społecznym, zawodowymi w dostępie 
do edukacji.
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W 2018 r. program obejmuje następujące obszary wsparcia:
1) MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywi-

zację społeczną i zawodową, w tym: 

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrzą-

dowania do posiadanego samochodu,
– Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kate-

gorii B.

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestni-
czenia w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicz-

nego lub jego elementów oraz oprogramowania,
– Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie ob-

sługi nabytego w ramach programu sprzętu elektro-
nicznego i oprogramowania.

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności tech-

nicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napę-
dzie elektrycznym,

– Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny,  
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania tech-
niczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jako-
ści,

– Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności tech-
nicznej posiadanej protezy kończyny, w której za-
stosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co 
najmniej na III poziomie jakości).

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodo-
wej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

2) MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na po-
ziomie wyższym.
W programie mogą brać udział dzieci posiadające orze-

czenie o niepełnosprawności oraz osoby dorosłe niepełno-
sprawne w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione 
(nie dot. obszaru C zadanie 2 oraz modułu II), które spełniają 
łącznie wszystkie warunki określone dla danego obszaru.

Terminy przyjmowania wniosków:
• dla modułu I: od czerwca do 30 sierpnia 2018 r.
• dla modułu II: 
• pierwszy cykl – od 01.03.2018 r. do 30.03.2018 r.  

(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 
2017/2018),

• drugi cykl – w trybie ciągłym, nie później jednak niż 
do 10.10.2018 r. włącznie (dla wniosków dotyczących 
roku akademickiego 2018/2019).

Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu 
można uzyskać w siedzibie PCPR Puławy (al. Królewska 3,  
24-100 Puławy, tel./fax 81 888 04 92 wew. 4 lub 5) lub na stro-
nie internetowej www.pcpr.pulawy.pl

Tomasz Szymański
kierownik zespołu ds. rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych PCPR w Puławach

Szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu 
Powiatu Puławskiego

W dniu 26 kwietnia 2018 r. w Sali Pompejańskiej w Sta-
rostwie Powiatowym w Puławach odbyło się szkolenie dla 
rodzin zastępczych z terenu powiatu puławskiego na temat: 
„Metody wychowawcze oraz skuteczność ich oddziaływań 
w odniesieniu do wieku dziecka”. Szkolenie poprowadził dr 
Krzysztof Łuszczak psycholog z Poradni Psychologiczno-Pe-

dagogicznej w Puławach. W spotkaniu udział wzięły osoby 
pełniące funkcję rodziców zastępczych i prowadzących ro-
dzinny dom dziecka. Tematyka szkolenia była odpowiedzią 
na zgłaszane przez rodziców zastępczych potrzeby z zakresu 
realizowania zadań wynikających z pełnionej funkcji oraz 
chęć wzmocnienia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych. 
Osoby biorące udział w szkoleniu miały możliwość porówna-
nia podejmowanych w konkretnych sytuacjach działań z me-
todami przedstawionymi przez specjalistę i okazję do indywi-
dulanej rozmowy z psychologiem. Rodzice zastępczy wskazy-
wali zasadność i potrzebę takich spotkań oraz wyrażali chęć 
kolejnego uczestnictwa w podobnych formach doskonalenia 
ich umiejętności w różnych zakresach.

Marzanna Jarska
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Puławach

System Analizy Zagrożeń i Krytycznych 
Punktów Kontroli

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (WE) 852/
2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, przedsię-
biorcy prowadzący zakłady żywnościowo-żywieniowe zobo-
wiązani są do opracowania, wdrożenia i stosowania systemu 
kontroli wewnętrznej opartego na zasadach HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Points - System Analizy Za-
grożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). System ma cha-
rakter działań prewencyjnych ukierunkowanych na identyfi-
kację, ocenę i kontrolę zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa 
żywności. Powyższy system winien zapobiegać wprowadzeniu 
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na rynek żywności niewłaściwej jakości zdrowotnej. Aby osią-
gnąć powyższy cel, zarządzający zakładami winni w pierwszej 
kolejności opracować i wdrożyć zasady: Dobrej Praktyki Hi-
gienicznej (GHP) oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), 
określanych jako „program warunków wstępnych”. 

Podczas urzędowych kontroli żywności Organy Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej dokonują oceny w zakresie po-
prawności i skuteczności wdrożonych systemów kontroli we-
wnętrznej opartych na zasadach HACCP.

W stosunku do lat ubiegłych wzrasta świadomość pro-
ducentów co do konieczności wdrażania systemu w celu za-
pewnienia bezpieczeństwa żywności, a także spełnienia coraz 
wyższych wymagań konsumentów. 

W celu zainteresowania tym tematem przyszłych pracow-
ników branży spożywczej Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Puławach w dniu 19 marca 2017 r. zorganizo-
wał szkolenie w tego zakresu w Sali Pompejańskiej. Drugim 
tematem tego szkolenia było przedstawienie ocen sposobu 
żywienia dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach do-
konywanych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Puławach.

Organizacja żywienia w szkole, a także prowadzenie dzia-
łań prozdrowotnych jest ważnym elementem wpływającym 
na stan zdrowia dzieci i młodzieży, ich rozwój i dyspozycje 
do nauki. Wyzwaniem dla szkoły jest epidemia nadwagi  
i otyłości, które pojawiają się w następstwie nieprawidłowo-
ści w sposobie żywienia oraz małej aktywności fizycznej. Naj-
wyższa Izba Kontroli opublikowała 19 września 2017 r. raport 
dotyczący skontrolowanych w roku szkolnym 2015/2016 

placówek edukacyjnych. Wynika z niego, że odsetek dzieci 
z nieprawidłową masą ciała (łącznie traktowana nadwaga, 
niedowaga i otyłość) wzrósł aż o ponad 5 punktów procen-
towych na przestrzeni czterech lat (2012-2016). Najszybciej 
wzrastał odsetek dzieci otyłych (wzrost o 3,3%) oraz z nad-
wagą (wzrost o 1,5%). 

Otyłość może być przyczyną powstawania wielu chorób, 
ale również może wpływać na rozwój emocjonalny dzieci. 
Skutkiem nadmiernej masy ciała może być brak akceptacji, 
a także niechęć do brania udziału w zajęciach wychowania 
fizycznego. W ramach prowadzonego nadzoru sposobu ży-
wienia w szkołach wynika, że dyrektorzy podejmują działa-
nia mające na celu poprawę sposobu żywienia uczniów m.in. 
poprzez udział w programach, w których udostępniane są in-
formacje na temat produktów wskazanych w żywieniu dzieci 
i młodzieży („Mleko w szkole, „Owoce i warzywa w szkole”). 
Sam fakt prowadzenia programów nie gwarantuje jednak 
osiągnięcia zadowalających wyników, co także wykazała kon-
trola Najwyższa Izba Kontroli.

Żywienie dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświa-
ty oceniano w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie grup środków spożyw-
czych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży  
w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą 
spełniać środki spożywcze stosowane w tych jednostkach  
w ramach żywienia zbiorowego. 

 Żywienie zbiorowe zamknięte jest szczególnie istotnym 
elementem podstawowej formy żywienia w szczególności, 
gdy dotyczy dzieci w szkołach i przedszkolach. Dlatego też 
pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
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nej w Puławach przeprowadzają oceny sposobu żywienia 
dzieci i młodzieży tych obiektach. W/w oceny analizowa-
ne są w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
26.07.2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przezna-
czonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach 
systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki 
spożywcze stosowane w tych jednostkach w ramach żywienia 
zbiorowego. 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości podczas do-
konywania ocen to: brak warzyw i owoców w posiłku, stoso-
wanie syropów do serwowanych napojów, braku weryfikacji
ilości soli dodawanej do potraw, zbyt rzadkie podawanie ryb, 
serwowanie więcej niż raz w tygodniu potraw smażonych, 
stosowanie koncentratów spożywczych. Wyniki ocen wraz  
z zaleceniami były w formie pisemnej przekazywane dyrekto-
rom szkół.

Pomimo opisanych wyżej nieprawidłowości w roku 2017 
stwierdzono, że następuje stopniowa poprawa żywienia dzieci 
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. W trakcie kon-
troli pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Puławach udzielali dodatkowo wyjaśnień na temat 
wymagań związanych z obowiązującym rozporządzeniem. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach  
al. Królewska 19, 24-100 Puławy, tel. 81 886 48 91

Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot części 
prowizji

Rosnące dochody, łatwość zaciągania zobowiązań oraz 
mnogość ofert bankowych, przy jednoczesnym wzroście po-
pytu na usługi i towary konsumpcyjne sprawiły, że kredyt 
konsumencki stał się codziennością. Zawierając umowę kre-
dytu, banki zazwyczaj oprócz odsetek obciążają klienta pro-
wizją od udzielonej kwoty kredytu, przy czym prowizja ta 
najczęściej pobierana jest już na samym początku wykonywa-
nia umowy. Wcześniejsza spłata kredytu, a więc spłata przed 
terminem określonym w umowie lub harmonogramie spłat, 
pozwala na odzyskanie części pobranej przez bank prowizji.

Punktem początkowym, jest określenie czym de facto jest 
kredyt konsumencki, bowiem zwrot nadpłaty prowizji doty-
czy jedynie kredytów o takim charakterze. Definicja umowy 
o kredyt konsumencki została określona w art. 3 ustawy  
z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (t.j.  
z 2016 r. poz. 1528 z późn. zm.): przez umowę o kredyt kon-
sumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie 
większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w wa-
lucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie 
swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia 
konsumentowi. Kim zatem jest konsument? Zgodnie z art. 
221 ustawy z dnia 2 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. 
U. z 2017 r. poz. 459 z późn zm.) konsumentem jest osoba 
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fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej nie-
związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub 
zawodową.

Zgodnie z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim  
w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem okre-
ślonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu  
o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obo-
wiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed 
tą spłatą. Powyższe ma zastosowanie również w przypadku 
częściowej spłaty przed terminem, o czym ust. 2 ww. artyku-
łu. Oznacza to, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu 
konsumenckiego kredytobiorcy przysługuje roszczenie do 
kredytodawcy (banku) o obniżenie wszelkich kosztów takie-
go kredytu, bez względu na ich charakter oraz datę ich fak-
tycznego poniesienia. Wskazać przy tym należy, że wysokość 
roszczenia powinna być obliczona w sposób proporcjonalny 
do okresu od dnia rzeczywistej spłaty kredytu do dnia osta-
tecznej spłaty określonej umową lub harmonogramem spłat. 
Omawiany przepis został wprowadzony do krajowego po-
rządku prawnego na skutek implementacji art. 16 ust. 1 zd. 
2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE 
z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsu-
mencki oraz uchylająca dyrektywę rady 87/102/EWG.

Powyższa regulacja ma na celu ochronę ekonomicznych 
interesów kredytobiorcy, będącego konsumentem oraz zapo-
bieżenie pobierania przez kredytodawców korzyści finanso-
wych w przypadku przedterminowej spłaty zobowiązania.

Jednocześnie, w przepisie ustawodawca użył sformułowa-
nia: „całkowity koszt kredytu”. Pojęcie to oznacza, wszystkie 
koszty związane z wykonaniem umowy kredytu tj.: odset-
ki, prowizje, dodatkowe ubezpieczenia. Wszystkie te koszty  
w przypadku przedterminowej spłaty kredytu, powinny zo-
stać naliczone proporcjonalnie do okresu trwania umowy,  
a w przypadku przedterminowej spłaty, nadpłata winna zostać 
zwrócona kredytobiorcy. Podkreślić należy, że takie stanowi-
sko zostało również wyrażone przez Prezesa Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumenta oraz Rzecznika Finansowego  
w interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim  
z dnia 16 maja 2016 roku.

Dla zobrazowania powyższych rozważań wskazać można 
przykład: w umowie o kredyt konsumencki, którą zawarto na 
trzy lata, zastrzeżono opłatę prowizyjną w wysokości 30 zł mie-
sięcznie. Kredytobiorca zapłacił całą opłatę za trzy lata z góry 
(tj. 1080 zł). Po roku od zawarcia umowy kredytobiorca w cało-
ści spłacił kredyt przed terminem. Opłata prowizyjna winna za-
tem zostać naliczona proporcjonalnie do okresu kredytowania, 
czyli powinna wynosić 12/36, a więc kredytobiorcy przysługuje 
roszczenie o zwrot nadpłaconej prowizji w kwocie 720 zł.

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 52 ustawy 
o kredycie konsumenckim kredytodawca jest zobowiązany do 
rozliczenia z konsumentem kredytu w terminie 14 dni od dnia 
dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości. Zatem, ter-
min wymagalności roszczenia następuje w 15 dniu od całko-
witej spłaty zobowiązania, a co za tym idzie od tej chwili kre-
dytobiorca może żądać od kredytodawcy odsetek ustawowych 
za opóźnienie. Istotną kwestią jest także termin przedawnienia 
roszczenia, czyli zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego 10 lat.
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Jak w takim razie dochodzić roszczeń o zwrot nadpłaco-
nej prowizji?

W pierwszej kolejności należy dokonać analizy postano-
wień umowy kredytowej, w szczególności, pod kątem okresu 
na jaki została zawarta, a następnie należy obliczyć wysokość 
nadpłaty. Kolejną czynnością jest skierowanie do kredyto-
biorcy wezwania do zapłaty. W wypadku odmownej decyzji 
kredytobiorcy pozostaje droga sądowa. 

Podstawą dochodzenia powyższego roszczenia na drodze 
postępowania sądowego jest art. 410 § 2 Kodeksu cywilnego 
w zw. z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. Jednocze-
śnie wskazać należy, że pozew winien spełniać wymogi wska-
zane w art. 187 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks po-
stępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 155 z późn. 
zm.), a także odpowiadać wymogom określonym dla pism 
procesowych zgodnie z art. 126 kodeksu postępowania cywil-
nego. Niezbędnym wymogiem jest również określenie sądu 
właściwego do rozpoznania sprawy, a więc najczęściej właści-
wego dla siedziby banku. 

Podsumowując, roszczenie o zwrot prowizji z tytułu 
wcześniejszej spłaty kredytu, zasadne jest, gdy kredyt jest kre-
dytem konsumenckim, kredyt został spłacony w części lub  
w całości przed terminem wskazanym w umowie oraz nie na-
stąpiło przedawnienie roszczenia.

Przemysław Morawa
radca prawny

Podział majątku wspólnego małżonków –  
rozliczenia pomiędzy byłymi małżonkami

Rozwód pociąga za sobą wiele konsekwencji w zakresie 
stosunków cywilnoprawnych pomiędzy dotychczasowymi 
małżonkami, podstawową kwestią dotyczącą majątku mał-
żonków jest ustanie pomiędzy nimi ustroju ustawowej wspól-
ności małżeńskiej. Jednakże, ustania wspólności majątkowej, 
w żaden sposób nie można utożsamiać z podziałem majątku 
wspólnego małżonków, ten może, bowiem nastąpić jedynie 
na wniosek uprawionego podmiotu w postępowaniu sądo-
wym lub przed notariuszem w drodze porozumienia stron.

W pierwszej kolejności należy wyjść od pojęcia majątku 
wspólnego małżonków, czyli tak zwanego majątku dorobko-
wego, zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
do majątku wspólnego należą przedmioty majątkowe nabyte 
w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jedne-
go z nich, a w szczególności:

1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej 
działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku 
osobistego każdego z małżonków,

3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub 
pracowniczego funduszu emerytalnego każdego  
z małżonków,

4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie,  
o którym mowa w art. 40 a ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych.

Jednocześnie, każdy z małżonków może posiadać majątek 
osobisty – odrębny od majątku wspólnego i nie podlegają-
cy podziałowi. Szczegółowe wyliczenie składników majątku 
osobistego każdego z małżonków zostało wskazane w art. 32 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

Zatem do majątku wspólnego małżonków, nie wchodzą 
przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności 
ustawowej, chyba że małżonkowie zawarli umowę rozszerza-
jącą wspólność. Do majątku odrębnego małżonków wchodzą 
przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub 
darowiznę pod warunkiem, że stroną umowy jest tylko jeden 
z małżonków, jak również prawa niezbywalne, które mogą 
przysługiwać tylko jednej osobie (np. prawo do alimentacji). 
W skład majątku odrębnego małżonków wchodzą również 
przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodze-
nie ciała lub wywołania rozstroju zdrowia albo z tytułu za-
dośćuczynienia za doznaną krzywdę, przy czym decydujące 
znaczenie w tym wypadku ma charakter prawny uzyskanego 
przez poszkodowanego małżonka świadczenia i cel jakim 
ma ono spełnić. Kolejnym składnikiem majątku odrębnego 
małżonków są wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pra-
cę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z mał-
żonków, punktem granicznym, od którego wynagrodzenie 
zostanie zaliczone do majątku wspólnego jest jego wypłata. 
Zatem nawet jeżeli wynagrodzenie za pracę przysługuje za 
okres przypadający na czas trwania wspólności ustawowej, 
a jego wypłata nastąpi po rozwodzie, wynagrodzenie to sta-
nowić będzie majątek odrębny małżonka. Do majątku od-
rębnego każdego z małżonków wchodzą również przedmioty 
majątkowe uzyskane z tytułu nagrody osobistej za osiągnięcia 
jednego z małżonków, przy czym zgodnie z orzecznictwem 
Sądu Najwyższego nagrodami tymi są np. nagrody naukowe, 
literackie, artystyczne, nie zaś świadczenia pieniężne tak jak 
np. trzynasta pensja czy wynagrodzenie za dodatkową pracę. 
Również prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własno-
ści przemysłowej oraz inne prawa twórcy, zostały wyłączone 
spod ustawowej wspólności małżeńskiej. Ostatecznie art. 33 
w pkt 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, że 
do majątku odrębnego małżonków wchodzą także wszelkie 
przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki mająt-
ku osobistego.

Jednocześnie wskazać należy, że skład majątku wspólnego 
małżonków ustalany jest na chwilę ustania wspólności mał-
żeńskiej, zaś wartość majątku podlegającego podziałowi sąd 
ustala według chwili dokonywania podziału. 

Oczywistym jest, że podczas trwania małżeństwa, mał-
żonkowie często ponoszą wydatki na majątek wspólny po-
krywając je ze swoich majątków osobistych, stąd też możli-
wość rozliczenia nakładów, zarówno uczynionych w trakcie 
trwania wspólności ustawowej, jak również dokonanych 
po jej ustaniu. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że nakłady 
mogą być uczynione zarówno z majątku osobistego jednego  
z małżonków na majątek dorobkowy (np.: sprzedaż nierucho-
mości nabytej przed małżeństwem i przeznaczenie środków 
ze sprzedaży na zakup nieruchomości już w trakcie trwania 
małżeństwa), jak również z majątku dorobkowego na majątek 
osobisty jednego z małżonków (np.: remont nieruchomości 
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nabytej przez jednego z małżonków przed małżeństwem ze 
środków pochodzących z wynagrodzenia za pracę drugiego 
małżonka). Żądanie rozliczenia nakładów, w przypadku bra-
ku woli porozumienia stron w tym zakresie, winno być zgło-
szone w sprawie o podział majątku wspólnego, przy czym nie-
zbędne jest określenie podstawy roszczenia, jego wysokości 
oraz przytoczenie dowodów na poparcie swoich twierdzeń.

Zasadą jest, że udziały we wspólnym majątku małżonków 
są równe, jednakże ustawodawca w art. 567 § 1 kpc przewi-
dział możliwość ustalenia nierównych udziału w majątku 
wspólnym. Przesłankami ustanowienie nierównych udziałów 
są: zgłoszenie takiego żądania przez małżonka, ważne powo-
dy oraz różny stopień przyczyniania się do powstania majątku 
wspólnego. Zaznaczyć należy, że przesłanki te muszą nastąpić 
kumulatywnie, czyli sposób łączny. Odnosząc się do pierwszej 
przesłanki, wskazać należy, że ustalenie nierównych udziałów 
może nastąpić tylko na żądanie strony (sąd nie wyda orzecze-
nia z urzędu). „Ważne powody”, wskazane w drugiej z prze-
słanek, należy rozumieć jako kwestie natury etycznej, które 
sprawiają, że ustalenie nierównych udziałów byłoby sprzecz-
ne z zasadami współżycia społecznego. Istotną kwestią w tym 
zakresie jest wina za rozkład pożycia małżeńskiego - zgodnie 
z orzecznictwem Sądu Najwyższego art. 43 § 2 krio, nie po-
winien być stosowany na niekorzyść małżonka, któremu nie 
można przypisać winy. Ostatnia z wymienionych przesłanek 
odnosi się do przyczynianie się małżonków do powstania ma-
jątku wspólnego, przy czym, zgodnie z ugruntowanymi poglą-
dami doktryny, do oceny stopnia przyczyniania się do powsta-
nia majątku wspólnego, brany jest także nakład osobistej pra-
cy w wychowywaniu dzieci oraz we wspólnym gospodarstwie. 

Podsumowując powyższe rozważania wskazać należy, że 
podstawową kwestią przy podziale majątku wspólnego mał-
żonków jest ustalenie składników tego majątku. W przypad-
ku zgodnej woli małżonków, w zakresie podziału majątku 
wspólnego, możliwe jest dokonanie podziału poprzez zawar-
cie stosownej umowy przed notariuszem bądź w drodze po-
stępowania sądowego (z załączeniem do wniosku zgodnego 
planu podziału). W przypadku braku porozumienia byłych 
małżonków, co do składników wspólnej masy majątkowej lub 
podziału tej masy, pozostaje droga postępowania sądowego, 
pozwalająca na rozliczenie wszelkich spornych roszczeń.

Anna Sidor-Morawa 
radca prawny 

Rejestr Spadkowy – jakie daje korzyści?

W polskim systemie prawnym funkcjonuje bardzo uży-
teczna, choć jeszcze dość mało znana instytucja Rejestru 
Spadkowego (choć w zasadzie jest to kilka różnych rejestrów, 
o czym poniżej), której najważniejsze elementy zostaną omó-
wione w niniejszym artykule. Zgodnie z art. 95i ustawy z dnia 
14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie Krajowa Rada Nota-
rialna tworzy system teleinformatyczny w celu prowadzenia 
Rejestru Spadkowego, zapewnia notariuszom i sądom dostęp 
do tego systemu w celu dokonywania wpisów oraz ochro-
nę danych zgromadzonych w Rejestrze Spadkowym przed 
nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem oraz zmianą 

lub utratą. Dane weryfikowane za pomocą kwalifikowanego
certyfikatu podpisu elektronicznego zapewniają notariuszo-
wi oraz prezesowi sądu lub osobie przez niego wyznaczonej 
dostęp do Rejestru Spadkowego. Krajowa Rada Notarialna 
udostępnia w systemie teleinformatycznym informacje o za-
rejestrowanych aktach poświadczenia dziedziczenia, posta-
nowieniach o stwierdzeniu nabycia spadku oraz europejskich 
poświadczeniach spadkowych obejmujące dane, o których 
mowa w art. 95 ha.

Wyżej wymieniony Rejestr zawiera następujące dane: nu-
mer wpisu; datę oraz godzinę i minutę dokonania wpisu; datę 
oraz miejsce sporządzenia aktu poświadczenia dziedzicze-
nia, albo datę wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia 
spadku, postanowienia uchylającego lub zmieniającego posta-
nowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, albo postanowienia 
uchylającego zarejestrowany akt poświadczenia dziedzicze-
nia oraz sygnaturę akt sprawy, albo datę oraz miejsce wyda-
nia europejskiego poświadczenia spadkowego, jego spro-
stowania, zmiany, uchylenia lub zawieszenia jego skutków, 
albo datę wydania postanowienia o wydaniu, sprostowaniu, 
zmianie lub uchyleniu europejskiego poświadczenia spad-
kowego, albo o zawieszeniu jego skutków lub postanowienia  
o zmianie, albo uchyleniu tych postanowień oraz sygnatu-
rę akt sprawy; imię i nazwisko notariusza oraz siedzibę jego 
kancelarii, a jeżeli akt poświadczenia dziedziczenia lub euro-
pejskie poświadczenie spadkowe sporządziła osoba zastępu-
jąca notariusza - również imię i nazwisko tej osoby, a w przy-
padku postanowienia sądu - oznaczenie sądu; imię i nazwisko 
spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz numer Powszech-
nego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), 
o ile jest znany; imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego 
rodziców oraz datę i miejsce jego urodzenia - jeżeli numer 
PESEL spadkodawcy nie jest znany lub spadkodawca go nie 
posiadał; datę i miejsce zgonu albo znalezienia zwłok spad-
kodawcy oraz jego miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci.

Choć Rejestr rozpoczął działanie w 2009 roku, to dopiero 
w 2016 przeszedł gruntowną modernizację i rozwój, co po-
zwala docenić w pełni jego zalety. Tyle teorii, pozostaje za-
tem pytanie co w praktyce oznacza funkcjonowanie Rejestru 
Spadkowego? Przede wszystkim powinien on (przynajmniej 
teoretycznie) wyeliminować sytuacje, w których po zmarłej 
osobie odbywało się kilka postępowań spadkowych, w któ-
rych często zapadały (z wielu przyczyn) różne orzeczenia. 
Dotychczas brak było przepisów skutecznie blokujących takie 
praktyki, obecnie każde poświadczenie dziedziczenia (przez 
notariusza) lub prawomocne stwierdzenie nabycia spadku 
(orzekane przez sąd) musi zostać ujawnione w rejestrze. Po-
nadto, co jest bardzo istotne, w ramach powyższego systemu 
funkcjonuje Notarialny Rejestr Testamentów (NORT), gdzie 
wpisywany jest (tylko na żądanie spadkodawcy) testament 
sporządzany u notariusza. Jest to bardzo korzystne rozwią-
zanie ponieważ przede wszystkim pozwala na bardzo łatwe 
odszukanie testamentu w sytuacji gdy np. jeden ze spadko-
bierców ukrył go bądź zniszczył, lub gdy nie wiadomo, czy  
w ogóle został sporządzony. Pozwala także precyzyjnie wska-
zać miejsce jego przechowywania. Podkreślić przy tym na-
leży, iż NORT nie zawiera żadnych informacji co do treści 
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testamentu, w tym rozporządzeń spadkodawcy, osób wymie-
nionych jako spadkobiercy itd. Takie informacje mogą uzy-
skać jedynie osoby uprawnione, które wykażą swój interes 
prawny do zapoznania się z treścią testamentu – wystarczy 
tylko udać się do dowolnego Notariusza, oczywiście z odpo-
wiednimi dokumentami, który wskaże, gdzie przechowywany 
jest testament. 

 Istotnym udogodnieniem jest także możliwość sprawdze-
nia niektórych informacji przez sieć Internet. Obecnie udo-
stępnione są trzy wyszukiwarki:

1. zarejestrowanych (po 01.03.2009 r.) notarialnych aktów 
poświadczenia dziedziczenia,

2. zarejestrowanych (po 07.09.2016 r.) sądowych stwierdzeń 
nabycia spadku,

3. zarejestrowanych (po 07.09.2016 r.) w Polsce europej-
skich poświadczeń spadkowych.

Wyszukiwarki te można znaleźć pod adresem:  
www.rejestry.net.pl. Wystarczy tylko wejść na wskazaną stro-
nę i podać podstawowe dane dotyczące spadkodawcy (osoby 
zmarłej). Usługa jest oczywiście bezpłatna. Pozostałe infor-
macje, jak wskazałem wyżej, dostępne są tylko za pośrednic-
twem notariusza.

Jak wynika z powyższego warto znać możliwości sprawdze-
nia, czy po interesującej spadkobierców osobie zostało prze-
prowadzone jakiekolwiek postępowanie spadkowe, lub gdzie 
jest testament. Spadkodawcy zaś zyskują możliwość uzyskania 
pewności, że ich ostatnia wola wyrażona za pomocą testamen-
tu będzie zrealizowana – poprzez zarejestrowanie testamen-
tu w NOTR. Wysokość opłaty za wpis dokonany w Rejestrze 
Spadkowym wynosi 5 złotych. Wadą natomiast tego systemu 
jest brak możliwości sprawdzenia tych danych przed datami 
wskazanymi wyżej (czyli przed 2009 bądź 2016 rokiem).

Paweł Szabłowski
radca prawny, Lubelski Ośrodek Samopomocy

Rekompensata za pracę w szkodliwych 
warunkach

Rekompensata za pracę w szkodliwych warunkach przy-
sługuje osobom, które przepracowały co najmniej 15 lat  
w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, 
ale nie nabyły z tego tytułu prawa do wcześniejszej emerytury. 

Prawo do uzyskania rekompensaty przewidują przepi-
sy ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych 
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 664). Przepisy ustawy wskazują, że 
rekompensata ta stanowi odszkodowanie za utratę możliwo-
ści nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy  
w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze 
dla osób, które nie nabędą prawa do emerytury pomostowej. 
Rekompensata nie jest samodzielnym świadczenie pienięż-
nym, ale stanowi dodatek do kapitału początkowego, co skut-
kuje podwyższeniem podstawy obliczenia emerytury.

Prawo do uzyskania rekompensaty przysługuje osobom 
urodzonym po 1948 r., które przed 1 stycznia 2009 r. wykony-
wały przez co najmniej 15 lat pracę w szczególnych warunkach 

lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów obo-
wiązujących do 31 grudnia 2008 roku. Dla ustalenia, czy dana 
praca może być zakwalifikowana jako praca w szczególnych
warunkach lub szczególnym charakterze, należy posługiwać 
się wykazem prac zawartym w załączniku do Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku 
emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla 
pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub  
w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 r., nr 8, poz. 43). 

Przy ustalaniu okresu pracy w szczególnych warunkach 
lub w szczególnym charakterze, Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych będzie uwzględniał jedynie takie okresy, w których pra-
ca była wykonywana stale na danym stanowisku i w pełnym 
wymiarze czasu pracy. Do okresów tych nie będą zaliczane 
okresy pracy niewykonywania pracy, za które wypłacono wy-
nagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego  
w razie choroby lub macierzyństwa (np. pobieranie zasiłku 
chorobowego lub macierzyńskiego, pobieranie świadczenia 
rehabilitacyjnego). 

Rekompensata nie przysługuje osobie, która ma ustalone 
prawo do wcześniejszej emerytury pracowniczej, emerytury  
z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym 
charakterze, emerytury górniczej, emerytury z tytułu wyko-
nywania pracy górniczej, a także emerytury nauczycielskiej 
bez względu na wiek. Możliwość ustalenia rekompensaty 
wyklucza również przyznanie emerytury pomostowej lub na-
uczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

W celu ustalenia rekompensaty, osoba ubezpieczona po-
winna wystąpić z wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych, dołączając do niego dokumenty potwierdzające wykony-
wanie przed dniem 1 stycznia 2009 roku pracy w szczególnych 
warunkach lub w szczególnym charakterze. Jeżeli dokumenty 
takie były już wcześniej złożone do ZUS-u, wystarczające bę-
dzie złożenia samego wniosku o ustalenie rekompensaty. 

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, nie mają obo-
wiązku składania odrębnego wniosku o ustalenie rekompen-
saty, ponieważ złożenie przez takie osoby po 31 grudnia 2008 
roku wniosku o przyznanie emerytury ze względu na osią-
gnięcie wieku emerytalnego, stanowi równocześnie złożenie 
wniosku o przyznanie rekompensaty. W przypadku ubiega-
nia się o rentę rodzinną po osobie urodzonej po 31 grudnia 
1948 r., oznacza jednocześnie wystąpienie o ustalenie re-
kompensaty, pod warunkiem że zmarły spełniał warunki do 
otrzymania emerytury z tytułu ukończenia powszechnego 
wieku emerytalnego, oraz przed 1 stycznia 2009 r. wykonywał 
przez co najmniej 15 lat pracę w szczególnych warunkach lub  
w szczególnym charakterze.

Złożenie wniosku o ustalenie rekompensaty jest niezbęd-
ne, jeżeli osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 roku Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych przyznał emeryturę z urzędu.  
W takiej sytuacji ZUS ustali rekompensatę za pracę w szkodli-
wych warunkach wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej. 

Wysokość rekompensaty jest wykazana w decyzji ZUS 
ustalającej wysokość emerytury. Od wydanej decyzji osoba 
ubezpieczona może złożyć odwołanie. 

Mateusz Sieńko
radca prawny
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IX Turniej Piłki Nożnej Samorządowców 
Powiatu Puławskiego

9 czerwca 2018 r. na boisku „Orlik” przy I Liceum 
Ogólnokształcącym im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puła-
wach odbył się IX Turniej Piłki Nożnej Samorządowców 
Powiatu Puławskiego.

Pierwsze miejsce w turnieju wywalczyła drużyna Starostwa 
Powiatowego w Puławach. Drugie miejsce zajęli sportowcy  
z Miasta Puławy, trzecie Gminy Żyrzyn zaś na czwartym miej-
scu uplasowała się drużyna Gminy Nałęczów. Królem strzel-
ców okazał się Bartosz Kleszczyński z drużyny Puław, nato-
miast bramkarzem Jacek Wilk z zespołu Gminy Nałęczów. 
Wyniki:

• Gmina Nałęczów – Gmina Żyrzyn 0 : 2
• Miasto Puławy – Starostwo 3 : 4
• Starostwo – Gmina Nałęczów 8 : 1
• Gmina Żyrzyn – Miasto Puławy 2 : 4
• Gmina Nałęczów – Miasto Puławy 1 : 7
• Gmina Żyrzyn – Starostwo 3 : 7 

Najlepsi zawodnicy z każdej drużyny:
• Mieczysław Słonka – Gmina Nałęczów
• Paweł Zając – Gmina Żyrzyn
• Łukasz Jędrusiak – Miasto Puławy
• Krzysztof Lipnicki – Starostwo Powiatowe w Puławach

Wioletta Włodek
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

fot. M. Kobiałka

Sport

Drużyna Starostwa Powiatowego w Puławach

Drużyna Starostwa Powiatowego w Puławach

Drużyna Gminy Żyrzyn

Drużyna Miasta Puławy

Drużyna Starostwa Powiatowego w Puławach

Drużyna Gminy Nałęczów
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Starowstwo Powiatowe w Puławach vs Miasto Puławy

Sędzia Turnieju

Starowstwo Powiatowe w Puławach vs Miasto Puławy

Laureaci Turnieju

Nagroda dla drużyny Starostwa Powiatowego w PuławachGmina Żyrzyn vs Gmina Nałęczów

Gmina Żyrzyn vs Starostwo Powiatowe w Pułąwach

Zawodnicy Gminy Nałęczów
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Laureaci Turnieju

Nagroda dla króla strzelców

Nagroda dla najlepszego zawodnika Gminy Żyrzyn

Puchar dla drużyny Starostwa Powiatowego w Puławach

Nagroda dla najlepszego zawodnika Gminy Nałęczów

Puchar dla drużyny Gminy Żyrzyn

Puchar dla drużyny Miasto Puławy

Nagroda dla najlepszego zawodnika Starostwa Powiatwego w Puławach
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Biegi Uliczne o Puchar Burmistrza Miasta  
w Kazimierzu Dolnym 

Ponad 270 młodych biegaczy stanęło na starcie 23 Biegów 
Ulicznych o Puchar Burmistrza Miasta Kazimierza. Impreza 
wpisuje się w obchody stulecia istnienia organizatora biegów 
– Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza i stulecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

W ostatnich latach ruch wydaje się być w modzie.  
W przestrzeni Miasteczka coraz częściej widać – turystów  
i miejscowych – biegających, jeżdżących na rowerach, cho-
dzących z kijkami czy zwyczajnie spacerujących. Każda for-
ma aktywności jest dobra, by utrzymać organizm w dobrej 
kondycji. Jednak w szkole zajęcia z wychowania fizycznego,
tak niegdyś popularne, wciąż potrzebują wsparcia. I takim 
właśnie wsparciem, zasiewającym ziarno zdrowej rywaliza-
cji i radości z ruchu są kazimierskie biegi uliczne dla dzieci 
i młodzieży. W tym roku – roku jubileuszu stulecia istnienia 
szkoły Koszczyca i stulecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę – odbyła się ich 23. edycja. 

Reprezentacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawcze-
go w Puławach wystąpiła w składzie: Mangione Gianmarco, 
Węgliński Damian, Cielecki Tristian, Matys Grzegorz i Lipiec 
Dawid. 
W kategorii – Szkoły ponadgimnazjalne zajęliśmy 4 miejsce.

Indywidualnie najlepszy wynik osiągnął Mangione Gian-
marco zajmując 10 miejsce w biegu klasa III gimnazjum  
i szkoły ponadgimnazjalne.

Bożena Górczyńska
nauczyciel MOW w Puławach

Piłkarskie szóstki na boiskach trawiastych… 

Kolejny już raz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  
w Puławach był organizatorem Mistrzostw Polski Młodzie-
żowych Ośrodków Wychowawczych w piłkarskich „6” na bo-
iskach trawiastych. 

22 maja 2018 r. odbył się XVII finał tej imprezy. Do Puław
przyjechały najlepsze drużyny z całej Polski, m.in.: z Borowia, 
Włocławka, Rud, Brzegu Dolnego i Kalet. Organizacja mi-
strzostw nie odbyłaby się bez dodatkowego wsparcia finanso-
wego. Sponsorami byli:

- Starostwo Powiatowe w Puławach,
- Urząd Miasta Puławy,
- Hurtowni Mrożonek i Lodów „TEEM”,
- PKP Bank Polski S.A. Oddział w Puławach.
Podczas wszystkich meczy zawodnicy byli obserwowani 

przez trenerów i sędziów. Udało się wyłonić tych najzdolniej-
szych i najlepszych.

MVP XVII Mistrzostw został Sebastian Przybyszewski  
z Borowia.

Najlepszym Bramkarzem został Adrian Kozłowski  
z MOW z Włocławka.

Królem Strzelców został zawodnik z MOW z Rud –  
Michał Małek z wynikiem 6 bramek.Nagroda dla najlepszego bramkarza

Nagroda dla najlepszego zawodnika Miasta Puławy

Puchar dla drużyny Gminy Nałęczów
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Swoją wyższość nad innymi drużynami pokazali zawod-
nicy z MOW z Rud broniąc tytułu i zdobywając I miejsce 
drugi rok z rzędu.

Ostateczna klasyfikacja XVII Mistrzostw Polski Młodzie-
żowych Ośrodków Wychowawczych w szóstkach piłkarskich 
na boiskach trawiastych:

• I miejsce - MOW Rudy
• II miejsce - MOW Borowie
• III miejsce - MOW Włocławek
• VI miejsce - MOW Kalety
• V miejsce - MOW Brzeg Dolny
• VI miejsce - MOW Puławy
Szczególne podziękowania należą się wychowankom, wy-

chowawcom, nauczycielom i pracownikom obsługi za pomoc 
przy organizacji mistrzostw. Gratulujemy wszystkim druży-
nom, zawodnikom, trenerom i zapraszamy za rok na XVIII 
Mistrzostwa Polski MOW w piłkarskich szóstkach na bo-
iskach trawiastych.

Małgorzata Cywka 
pedagog MOW w Puławach

Mityczny Turniej Herosów 

Mityczny Turniej Herosów to impreza plenerowa odby-
wająca się corocznie w Powiatowym Młodzieżowym Ośrod-
ku Wychowawczym w Rembowie. Pierwsza edycja tej impre-
zy odbyła się w 2016 r. 

Impreza ma na celu integrację młodzieży przebywającej  
w ośrodkach wychowawczych, ośrodkach socjoterapeutycz-
nych z lokalną młodzieżą szkolną.
Głównymi założeniami imprezy są:

- ukazywanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,
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- propagowanie wśród młodzieży ducha walki,
- zasad fair-play 
- dobra zabawa i miłe spędzanie czasu.
10 maja 2018 r. odbyła się kolejna edycja tej imprezy, w któ-

rej wzięła udział drużyna z Puław. Nasza drużyna „Wojownicy” 
składała się z 4 wychowanków: Dawid Marchewka, Gianmarco 
Mangione, Dawid Lipiec i Mieczysław Zdrójkowski. 

Zadaniem uczestników Turnieju było wykonanie w do-
wolnej kolejności dwunastu konkurencji o charakterze 
sprawnościowo – logicznym. Konkurencje te były inspirowa-
ne dwunastoma mitycznymi pracami Herkulesa, jednak aby 
je wykonać drużyny nie musiały wykazać się znajomością 
mitologii.

W tej edycji imprezy startowały 22 drużyny. Nie udało 
się nam zająć miejsca na podium, ale będziemy próbować sił  
w następnym roku.

Bożena Górczyńska
nauczyciel MOW w Puławach

Turystyka

W krainie jedenastu zachwytów

(Tekst oparty na pracy konkursowej, nagrodzonej w konkursie na opis 
ulubionej trasy rowerowej w województwie lubelskim, organizowany kolejno 
dla polskich województw przez portal clictrans.pl w 2017 roku)

„Ludzie byliby o wiele lepsi, gdyby raz do roku mogli przy-
jechać do Nałęczowa” – mawiał dziadzio Prus. Nic dziwne-
go, ten najwierniejszy kuracjusz Zdroju, odwiedzający kurort 
wiernie przez dwadzieścia osiem lat tu nauczył się między in-
nymi jeździć na … welocypedzie! Ale ukochał też nałęczowską 
bryczkę, zaprzężoną w parę koni, wiernie oczekującą na Po-
stoju w centrum malowniczego kurortu. Właśnie nią odbywał 
wielogodzinne wyprawy po polnych drogach, prowadzących 
po wzniesieniach, wśród pól złocących się zbożem, zielenią-
cych burakami, zaskakujących nieoczekiwanymi zakrętami,  
a nawet cieniem wąwozów. Bo przecież te nałęczowskie, poro-
śnięte środkiem trawą dróżki potrafiły kilometrami prowadzić
dnem labiryntów wąwozowych. Najchętniej Prus jeździł do 
Wołk-Łaniewskich, na północ od Zdroju.

 Jedźmy zatem do Nałęczowa i uruchamiając wyobraźnię, 
podążajmy śladem kuracyjnego literata, ślącego co tydzień do 
Warszawy swoje „Kroniki” pełne czułych opisów zdrojowiska 
i dowcipnych komentarzy na temat ludzi i kuracyjnej codzien-
ności, albo wsiądźmy na rower i przy jego pomocy poznajmy 
najpierw samo uzdrowisko, a potem niezwykłe okolice za spra-
wą dziesięciokilometrowej (9, 71 km) trasy „łącznikowej”. To 
także dziś – prawdziwa Kraina Jedenastu Zachwytów. Nigdzie 
więcej na tak niewielkim obszarze nie ma zespolenia najróż-
niejszych walorów, które zaspokoją potrzeby ducha i ciała.

Niezależnie od tego, gdzie mieszkał autor „Lalki”: czy na 
alei Lipowej obok willi Raciborskiego lub w niej samej, czy 
poniżej dworu Górskich, czy też w pensjonacie kuracyjnym 
nad stawem w Parku Zdrojowym, jedno wydaje się być pew-
ne – nałęczowska bryczka musiała się skierować przez Bra-

mę Królewską na zachód w kierunku Chruszczowa, by po  
100 metrach skręcić w pełen zakrętów „Kamieniak”, głęboki 
lesisty wąwóz, na którego szczyt wiodła o głębokich koleinach 
droga na Drzewce.

Współcześni miłośnicy roweru zaczną jednakże podróż 
od ronda u zbiegu ulic: St. A. Poniatowskiego, Granicznej  
i Dulębów, u podnóża góry zwanej Poniatówką, w pobli-
żu tajemniczej kapliczki i rosnącego przy niej „Dębu Wol-
ności”, świadka obchodzenia przez mieszkańców rocznicy 
Konstytucji 3 Maja w roku 1915. Skierują się lewą stroną  
ul. St. A. Poniatowskiego, która pozwoli się przenieść na 
chwilę do… Szwajcarii. Będą mogli zajrzeć w okna „Zabaw-
ki”, dawnej willi pani Hornowskiej - przyjaciółki rysownika 
M. E. Andriollego, wypełnionej niegdyś dziełami mistrza, 
zachwycić ornamentem kasztanowców w misternie rzeźbio-
nej werandzie. Mistrzostwo miejscowych snycerzy podziwiać 
będą także w willach „Marianówka” i „Poniatówka”, które  
z innymi tworzą z Nałęczowa „Małą Szwajcarię”. Pełny po-
dziw dla tego stylu umożliwi podróżnikom quest: „W Nałę-
czowie – małej Szwajcarii”. Sto metrów dalej zachwyci oko 
niespotykanym tutaj kształtem słynna „Ochronka” Stefana 
Żeromskiego wybudowana z kamienia i cegły w stylu zako-
piańskim przez Jana Koszczyc Witkiewicza. Jej niezwykła 
edukacyjna historia pozwoli zaplanować kolejną wycieczkę 
śladami literatury i architektury, tym bardziej, że przy końcu 
ulicy wędrowiec natknie się na ślady po „szopie na Pałubach”, 
w której okoliczni chłopi słuchali niegdyś niezliczonych wy-
kładów, ale także sami grali sztuki teatralne. Za chwilę ro-
werzystę spotka niespodzianka, bo znienacka znajdzie się  
w prawdziwych górach, gdyż trasa prowadzi nas w lewo, 
przez Pałuby, dzielnicę domków malowniczo posadowio-
nych na zboczach wzgórza i ukrytych w zniewalająco pach-
nących ogrodach. Gdy już wdrapie się on na wzniesienie, 
trasa skręci w lewo, potem w prawo w ulicę F. Morzyckiej, 
skąd w pobliskim parku zobaczyć można willę Brzozy Kosz-
czyc Witkiewicza, dawną siedzibę pierwszego prezesa TPN,  
W. Łypacewicza, a dziś jedno ze SPA, do którego zjeżdżają 
polscy celebryci. Trasa biegnie teraz przez OM „Przedwio-
śnie”, wymagając dużego zmysłu orientacji od rowerzysty, 
szusującego w dół ul. Partyzantów i Nowickiego, by poprowa-
dzić go po przekroczeniu ul. Kolejowej, zarazem traktu Nałę-
czów – Markuszów, ulicami Spółdzielczą i Lasockiego. A tu 
kolejna duża niespodzianka. Zjazd obok dawnej Szkoły Spół-
dzielczej Z. Chmielewskiego, szosą pędzącą odnogą lessowe-
go wąwozu, pozwoli znaleźć się w największej osobliwości 

Nałęczów, fot M. Romańczuk
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Lubelszczyzny o randze europejskiej. To właśnie tu zaczyna 
się Kraina Lessowych Wąwozów! Unikalne zjawisko przyrod-
nicze! Trasa biegnie wzdłuż ulicy Sołdka, która na dole wąwo-
zu gwałtownie skręca w prawo, po lewej pozostawiając gmach 
„Starówki’ projektowany niegdyś przez Koszczyc Witkiewi-
cza dla siedziby nałęczowskich szkół artystycznych, a potem 
spółdzielczych. Rowerzysta po pokonaniu górnej części drogi 
wąwozowej zostaje nagrodzony unikalnym widokiem – Apar-
tamentami na drzewach. To jedyna w całej Polsce propozycja 
powrotu do marzeń z lat dziecięcych o mieszkaniu w domku 
na drzewie. Ulica Sołdka okolona z lewej ścianą lasu, z prawej 
ogrodami działkowymi i prywatnymi posesjami, doprowadzi 
nas do ul. Kombatantów. I tu warto z trasy zboczyć w pra-
wo, zaledwie 200 metrów, by znaleźć się na chwilę w …. Pro-
wansji. Tę wyczarowała w swym ogrodzie „Lawendowa Pani 
Maria”, a zapach lawendy ukrytej w misternie wyhaftowanych
lnianych woreczkach będzie najmilszą pamiątką tej trasy.

 Powracamy na szlak, grzecznie jadąc dalej ulicą Komba-
tantów, skręcamy w prawo w Kolonię Chruszczów. Tu nie-
gdyś można było spotkać bryczkę pana Prusa, wyłaniającą 
się z Kamieniaka. Parskające konie po pokonaniu wielkiego 
wzniesienia z ulgą witały rozciągającą się przed nimi leniwią, 
prostą dróżkę.

 Dziś pora na kolejne „wagary” i odszukanie po 150. me-
trach w lewo Nałęczowskiego Zwierzyńca. Pozwala on tu-
ryście zachwycać się pięknem ozdobnych okazów drobiu  
i zwierzętami hodowlanymi. Okazanie entuzjazmu na widok 
tych oryginalnych stworzeń może zaowocować degustacją 
domowych serów od „Mućki”. Nasyciwszy kubki smakowe 
jedziemy dalej, według miejscowego sołtysa, przez „Małe 
Bieszczady”. Wąska szosa, ozdobiona licznymi krzyżami  
i kapliczkami Szlaku Kultury Sakralnej Ziemi Nałęczowskiej 
prowadzi wzniesieniami i dolinkami przecinającymi wąwozy 
lessowe. Czasem zaprosi do odpoczynku ława posadowiona 
ku wygodzie turystów, na której można np. poczytać quest 
„Z Tezeuszem i Ariadną w labiryncie wąwozów lessowych”, 
który pomoże nam odszukać wyjątkowe miejsce, którym jest 
niewątpliwie Siedlisko „U Krzysztofa” w Kolonii Drzewce. 
Warto jednak uważać. Od skrzyżowania ul. Kombatantów  
z Kamieniakiem trzeba minąć dwa zakręty po kątem 90. stop-
ni i przed słupem wysokiego napięcia skręcić w lewo – w pę-
tlę szlaku – okoloną metalowymi barierkami, i tam zaliczyć 
niezwykłej urody zjazd przecinający wąwóz lessowy, prowa-
dzący na przeciwległy brzeg stoku, minąć kapliczkę pod wie-
kową lipą, by na kolejnym zakręcie zobaczyć dwumetrowy 
żywopłot i rząd smukłych świerków. Tu jest prawdziwy kom-
binat turystyczny. W „Willi pod Kołowrotkiem” mieści się 
Izba Produktów Lokalnych certyfikowanych przez LGD „Zie-
lony Pierścień”, Pracownia Regionalna „W Stronę Ziemianek”, 
w której wykonuje się na tradycyjnym warsztacie tkackim 
chodniki i kilimy oraz hafty według wzorów zgromadzonych
z nałęczowskiej Szkoły Ziemianek (1908-1936). Można tu 
uprawiać questing i przy pomocy instrukcji dojść przez sad, 
utrzymany w konwencji parku, mijając po drodze Przytulisko 
Zająca, Letnisko Wiewiórki, Pensjonat Jeża i Dom Borsuka, 
do jedynej w województwie lubelskim Galerii Leśnej, gdzie 
na polanie znajdują się instalacje Sztuki Land Art Sławka 
Matyjaszewskiego. Siedmioro Tolkienowskich Pasterzy La-

sów strzeże Sypialni Minotaura, gdzie miłośnicy geochatin-
gu znajdą upragnioną skrytkę z rękodzielniczymi trofeami. 
Aromaty świerkowo-modrzewiowe, możliwość pieczenia  
w ognisku jabłek pochodzących z siedliskowego sadu, zabawy 
i leżakowanie na olbrzymim trawniku lub tzw. warsztaty tkac-
kie na mini-krosnach – czekają tu na rowerzystów. Można też 
posłuchać opowieści potomka Marcina z Wąwolnicy, który 
przy ogromnym drzewie genealogicznym zamieszczonym na 
ścianie domu, zdradzi tajemnice swego rodu. Siedlisko po-
woli przekształca się w prawdziwy „Ogród Sztuk”. Rzeźbiarz 
tak polubił to miejsce, że już wyszukuje w nim przestrzeni 
na kolejne instalacje, rzeźby i nowatorskie artystyczne po-
mysły. Z siedliska w Koloni Drzewce niedaleko już do Drze-
wiec. Droga biegnie na północ, łącząc się z trasą Wąwolnica 
– Kurów. Pozwala przekroczyć tory kolejki wąskotorowej,  
a potem dawnego traktu Kolei Nadwiślańskiej i po dwu ki-
lometrach dotrzeć do ogrodów rustykalnych, inspirowanych 
sztuką ogrodów ks. Izabelli Czartoryskiej. Aktywne kobiety  
z Drzewiec wyczarowały tu rabaty pełniące funkcję uprosz-
czonych ścieżek tematycznych, np. wrzosowy zakątek, rabata 
z magnolią, motyli raj (różany ogród), swojskie klimaty (ła-
twe w uprawie kolorowe kwiaty oraz te o właściwościach lecz-
niczych), rabata w koszyku (byliny o walorach zapachowych, 
często w donicach), ogród smaków, w tym zieloną kawiaren-
kę z krzewami i drzewami owocowymi, ogród warzywny oraz 
ogród ziołowy z przyprawami i ziołami leczniczymi, czy tzw. 
ogród za płotem albo ogród tęczowy. Ogrodom tematycznym 
towarzyszą łąka kwietna i skalniak na skarpie. Odbywają się 
tu plenery malarskie, pikniki oraz wieczory literackie.

Na współczesnym szlaku, przy skrzyżowaniu dróg, warto 
kierować się oznaczeniami, które poprowadzą rowerzystę na 
prawo, w przepięknie zachowaną dworską aleję kasztanową, 
wiodącą wzdłuż dawnych zabudowań majątku Wołk-Łaniew-
skich. Warto przyjrzeć się potem winnicom i ogrodom „Ciso-
wianki”, pozyskującej dzięki głębinowym odwiertom smako-
witą wodę mineralną, polecaną przez samą Monikę Belluci. 
Szlak kończy się przy Remizie OSP, gdzie odbywają się próby 
i spektakle stuletniego teatru obrzędowego. Koniec szlaku nie 
oznacza końca niespodzianek. O przysłowiowy rzut beretem 
znajduje się w Bronicach klasycystyczny pałac Wołk-Łaniew-
skich, którego obecna właścicielka, pani Agnieszka, zaprasza 
na liczne imprezy kulturalne. Pan Bolesław Prus docierał do 
Pałacu w Bronicach, by złożyć wizytę miłym znajomym z zie-
miańskiej rodziny. Zdumiewał go zapewne urok głębokich 
wąwozów kryjących silnie pulsujące źródła, zapachy płynące 
z uprawnych pól oraz siła wiary ludu wyrażająca się w nie-
zliczonych kapliczkach i krzyżach stawianych w pobliżu do-
mostw i na skrzyżowaniu dróg. Pobudzała do wspomnień 
historia kraju, którą przywoływały wiekowe drzewa, czasem 
czworonożne, czasem pękate, z dziuplami od podstawy kona-
ru, mieszczące w sobie wiele osób kryjących się przed desz-
czem, także idealnie formowane aleje lip i kasztanowców, 
zręczny kształt okolicznych dworków, zapachy barwnych 
ogrodów, zwabiających pszczoły i motyle. Uroki swojskości, 
ale też nowoczesności (jak chociażby Kolej Żelazna, którą 
przekraczał w Drzewcach), tak bliskie mimo upływu tylu lat 
także nam współczesnym.

  Wiesława Dobrowolska-Łuszczyńska
fot. M. Romańczuk
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