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Szanowni Państwo,

oddaję do Państwa rąk drugi 
tegoroczny numer kwartalnika 
Powiatu Puławskiego. Przeka-
zujemy w nim kolejne informa-
cje z zakresu funkcjonowania 
samorządu Powiatu Puław-
skiego. Polecam uwadze Czytel-
ników artykuł na temat udzie-
lonego przez Radę Powiatu absolutorium dla Zarządu. 
Tekst ten stanowi kompendium wiedzy z zakresu dzia-
łalności Zarządu Powiatu w 2015 roku. Potwierdzeniem 
prawidłowej pracy Zarządu jest też odnowiony w lipcu 
br. certyfikat ISO dla Starostwa Powiatowego. Kolejny
sukces to pierwsze miejsce dla projektu „Euroszansa dla 
Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego 
na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w kra-
jobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów 
– Puławy – Kazimierz Dolny” w konkursie Europejskie 
Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016. Natomiast 
z bieżącą działalnością samorządu mogą się Państwo 
zapoznać w dziale Z pracy Rady i Zarządu.  Już za nie-
całe dwa miesiące w Kazimierzu Dolnym odbędzie się 
coroczne święto plonów – Dożynki Powiatowe, na które 
w imieniu własnym oraz współorganizatora – Burmi-
strza Kazimierza Dolnego, serdecznie Państwa zapra-
szam – szczegóły na temat obchodów możecie Państwo 
znaleźć w artykule zapowiadającym oraz na okładce. 
W ostatnim czasie wiele emocji wywołuje temat re-
strukturyzacji puławskiego szpitala. O sytuacji w ja-
kiej znajduje się nasza placówka można dowiedzieć się  
w wywiadach z resortowym członkiem Zarządu oraz 
Dyrektorem SP ZOZ. W czerwcu uczniowie zakończyli 
kolejny rok szkolny, a dla nas była to okazja do podsu-
mowania wyników i wręczenia nagród oraz uhonorowa-
nia najlepszych – wyczerpujący artykuł oraz fotorelacja  
z uroczystej gali także znalazły się w naszym periodyku. 
W wydawnictwie zawarliśmy ponadto wiele ciekawych 
informacji z naszych jednostek oraz wydarzeń regional-
nych.

Zapraszam do lektury!
Starosta Puławski

Witold Popiołek
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Absolutorium dla Zarządu Powiatu udzielone!

Podczas sesji Rady Powiatu Puławskiego, która odbyła się 
22 czerwca, Rada udzieliła Zarządowi Powiatu Puławskiego 
absolutorium za rok 2015. Starosta Puławski Witold Popio-
łek przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu sprawozdanie  
z wykonania budżetu za rok 2015, wraz ze sprawozdaniem  
finansowym i informacją o stanie mienia powiatu na dzień 
31 grudnia 2015 r. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2015 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 2015 rok został uchwalony przez 
Radę Powiatu w Puławach 28 stycznia 2015 r. W ciągu 
roku był on zmieniany w zależności od potrzeb uchwałami 
Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu. Dochody  
budżetu powiatu zrealizowane zostały w wysokości  
111 676 496,87 zł, co daje 92,36% w stosunku do planu, na-
tomiast wydatki zrealizowano w kwocie 112 762 606,79 
zł, co stanowi 93,01% planowanych wydatków budżetu.  
Deficyt budżetowy na koniec 2015 roku wyniósł (-)1 086
109,92 zł, wobec planowanego (-)325 382,00 zł. Nadwyż-
ka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżący-
mi a wydatkami bieżącymi, ukształtowała się na poziomie  
7 047 604,27 zł.

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

Szczególne podziękowania starosta skierował na ręce 
Prezydenta Miasta Puławy Janusza Grobla za bardzo dobrą 
współpracę z powiatem i udzielenie pomocy finansowej pu-
ławskiemu szpitalowi. W roku 2015 Miasto Puławy przezna-
czyło na inwestycje w szpitalu 750 000 zł, z czego na remont 
Oddziału Noworodkowego kwotę 500 000 zł, a na remont 
przychodni POZ przy ul. Kilińskiego kwotę 250 000 zł.

Jednym z najważniejszych zadań samorządu powiatowego 
są te związane z funkcjonowaniem oświaty. Wydatki ponie-
sione na oświatę stanowią znaczącą pozycję w budżecie po-
wiatu – w roku 2015 była to kwota ponad 61 milionów zło-
tych, stanowiąca 54,66% ogółu wydatków powiatu. 

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 
2015 przeznaczono z budżetu powiatu ponad dziesięć milio-
nów złotych, nie licząc środków pozabudżetowych wydatko-
wanych w ramach programu Aktywny Samorząd, środków 
PFRON oraz środków z Funduszu Pracy.

Temat wydania

Kolejne grupy zadań realizowanych w powiecie to te  
z zakresu 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 poży-
czek. Zadłużenie powiatu od czterech lat sukcesywnie spa-
da, zachowana była również płynność finansowa budżetu, co
pozwoliło terminowo realizować zaciągnięte zobowiązania.  
W minionym roku spłacono kredyty i pożyczki w kwocie  
1 320 000,00 zł – wszystkie zobowiązania spłacane były ter-
minowo i zgodnie z harmonogramem. 

Sesja absolutoryjna to, oprócz analizy prawidłowości wy-
konania budżetu za miniony rok, próba podsumowania do-
konań, planów i zamierzeń Zarządu Powiatu. Wykonanie 
budżetu stanowi ocenę pracy Zarządu, Starostwa i wszyst-
kich jednostek organizacyjnych. Starosta Puławski Witold 
Popiołek na zakończenie swojego wystąpienia podziękował 
za współpracę członkom Zarządu, przewodniczącym Rady 
– minionej i obecnej kadencji, radnym, dyrektorom oraz 
pracownikom Starostwa i jednostek organizacyjnych, włoda-
rzom gmin z terenu powiatu puławskiego, a także wszystkim, 
którzy wspierali powiat i Zarząd w minionym okresie. Na ko-
niec Starosta wyraził nadzieję, że dobra współpraca i realiza-
cja wspólnych projektów na rzecz społeczności i rozwoju po-
wiatu będzie kontynuowana. 

Anna Krzysztofik
Skarbnik Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego

Aktualności

Z pracy Rady Powiatu

XVII sesja Rady Powiatu Puławskiego odbyła się 16 mar-
ca 2016 roku. Głównym punktem sesji było podjęcie uchwa-
ły w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy 
Żyrzyn darowizny nieruchomości, stanowiących własność 
Powiatu Puławskiego, położonych w Żyrzynie. Po sesji zapo-
znano radnych z projektami dwóch bardzo ważnych doku-
mentów, które zostały przyjęte w I półroczu bieżącego roku, 
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a mianowicie ze strategią rozwoju Powiatu Puławskiego do 
roku 2020 z perspektywą do 2030 roku oraz planem zrówno-
ważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 
Powiatu Puławskiego.

30 marca odbyła się XVIII sesja Rady Powiatu Puław-
skiego. Najważniejszym punktem XVII sesji było przyjęcie 
planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla Powiatu Puławskiego. W dalszej kolejności 
radni przyjęli sprawozdanie z działalności Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Puławach oraz przyjęli Powiatową 
Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 
Puławskim na lata 2016-2022, Powiatowy Program Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemo-
cy w Rodzinie w Powiecie Puławskim na lata 2016-2022 oraz 
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych w Powiecie Puławskim na lata 2016-2022, które będą 
realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Puławach. 

Kluczowym elementem tej sesji było podjęcie dwóch 
uchwał w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. 
Dotacje te są związane z projektami zgłoszonymi i wybra-
nymi przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego 
Miasta Puławy, do realizacji w 2016 roku. Dotacje w wyso-
kości 350 tys. każda zostaną przeznaczone na modernizację 
i przebudowę Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
nr 4 w Puławach przy ul. Kołłątaja 51 oraz Przychodni Pod-
stawowej Opieki Zdrowotnej nr 2 w Puławach przy ul. Skło-
dowskiej 10. Ważnym punktem obrad marcowej sesji było 
podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Powiat Puławski 
od Gminy Nałęczów funkcji organu prowadzącego dla szkół 
wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmie-
lewskiego w Nałęczowie i upoważnienia Zarządu Powia-
tu Puławskiego do podpisania porozumienia w tej sprawie  
z Gminą Nałęczów. 

W dalszej części obrad Rada podjęła uchwały: w sprawie 
określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypada-
jące według algorytmu w 2016 roku dla Powiatu Puławskiego; 
w sprawie nadania imienia Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Puławach; w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Miasto Puławy w związku z realizacją zadania pod na-
zwą „Budowa i rozbudowa drogi w ul. Norwida w Puławach”; 

w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie w najem na czas 
nieoznaczony lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budyn-
ku usytuowanym na nieruchomości gruntowej oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 124/9 o pow. 0,3300 ha, położonej w 
Kęble, Gm. Wąwolnica, stanowiącej własność Powiatu Puław-
skiego; w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, oraz w 
sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. 

Kolejna, XIX sesja Rady Powiatu odbyła się 18 maja 2016 
roku. Obrady rozpoczęły się złożeniem ślubowania przez 
radną Ewę Dobraczyńską, która na mocy Postanowienia 
Komisarza Wyborczego w Lublinie wstąpiła na miejsce rad-
nej Elżbiety Seredyn, której Komisarz Wyborczy w Lublinie 
wygasił mandat w związku z powołaniem jej na stanowisko 
zastępcy wójta Gminy Karczmiska. Kolejnym uroczystym 
punktem XIX sesji było uhonorowanie rodzin zastępczych  
w związku z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego  
w Powiecie Puławskim. Ustanowione przez Sejm w 2006 r. 
święto służyć ma przede wszystkim zwróceniu uwagi spo-
łeczeństwa na los osamotnionych oraz odrzuconych dzieci. 
Dodatkowo ma także uhonorować wysiłek, jaki podejmują 
się na co dzień Rodzice Zastępczy. Dzięki ich zaangażowaniu 
możliwe jest zapewnienie młodym ludziom spokojnego dzie-
ciństwa, wykształcenia oraz – co najważniejsze – miłości.

Informacje o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Puław-
skim, które przygotowane zostały przez zespolone służby, in-
spekcje, i straże, to kolejny punkt przyjęty przez radnych. Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny oraz Powiatowy Inspektor We-
terynarii przygotowali informację w zakresie bezpieczeństwa 
sanitarnego w Powiecie Puławskim. Następnie radni przyjęli 
informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Po-
żarnej o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powia-
tu. Na zakończenie tej części obrad radni przyjęli sprawozda-
nie z działalności Komendanta Powiatowego Policji o stanie 
porządku i bezpieczeństwa w powiecie. Informacje te były 
omawiane na posiedzeniach Komisji Porządku Publicznego i 
Bezpieczeństwa oraz Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej z 
udziałem szefów poszczególnych służb odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo mieszkańców na terenie powiatu. Radni za-
poznali się także z informacją na temat planu remontu i in-
westycji na drogach powiatowych w 2016 roku, informacją 
o aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie, oraz przyjęli 

Od lewej: przewodnicząca Rady Powiatu Puławskiego - Danuta Smaga, 
Albin Zasada - wiceprzewodniczący Rady Powiatu Puławskiego

Zarząd Powiatu Puławskiego - J. Ziomka - członek zarządu, W. Popio-
łek - starosta, M. Godliński - wicestarosta, L. Gorgol - członek zarządu
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Złożenie ślubowania przez radną Ewę Dobraczyńską

Z pracy Zarządu Powiatu

Decyzje Zarządu Powiatu podjęte w ostatnim okresie doty-
czyły m.in.:
▶ organizacji Powiatowych Obchodów 1050. Rocznicy 

Chrztu Polski i Powstania Państwa Polskiego – zachęcono 
podległe jednostki, organizacje pozarządowe, biblioteki  
i domy kultury do włączenia się i informowania o po-
dejmowanych działaniach. Na stronie internetowej  
www.pulawy.powiat.pl utworzono zakładkę Chrzest  
Polski, w której zamieszczane są zaproszenia na wydarzenia  

Obrady Zarządu Powiatu Puławskiego

sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Pu-
ławskiego z organizacjami pozarządowymi. W dalszej kolej-
ności Rada podjęła również pakiet 16 uchwał dotyczących 
spraw oświatowych. Były to uchwały w sprawie likwidacji 
określonych typów szkół. Na podstawie nowelizacji ustawy 
o systemie oświaty funkcjonujące dotychczas uzupełniające 
technika dla młodzieży, licea ogólnokształcące dla młodzieży 
i dorosłych oraz licea profilowane zostały objęte stopniową li-
kwidacją. W dalszej kolejności Rada podjęła uchwały: w spra-
wie udzielenia upoważnienia Zarządowi Powiatu Puławskie-
go do przygotowywania, składania, zatwierdzania i realizacji 
projektów i innych przedsięwzięć; w sprawie udzielenia do-
tacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opie-
ki Zdrowotnej w Puławach na dofinansowanie modernizacji
polegającej na przebudowie i remoncie Oddziału Położniczo-
-Ginekologicznego; w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Baranów w związku z realizacją zadania pod nazwą 
„Przebudowa dróg gminnych nr 112815L i 107424L w miej-
scowości Śniadówka”; w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Gminie Końskowola w związku z realizacją zadania pod 
nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 107707L na odcinku 
od km 0+000,00 do km 0+721,00 w miejscowości Opoka, 
Gmina Końskowola”; w sprawie wyrażenia zgody na dokona-
nie na rzecz Gminy Miasto Puławy darowizny nieruchomo-
ści, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej 
w obrębie Włostowice, Gmina Miasto Puławy, oznaczonej 
jako działki o numerach ewidencyjnych 9526 o pow. 3,3898 
ha oraz 3807 o pow. 0,0979 ha; w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej; w sprawie zmian w budżecie powiatu 
na 2016 rok, oraz w sprawie rozpatrzenia skargi na działal-
ność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Puławach. Rada podjęła także dwie uchwały 
dotyczące zmiany składu Komisji Kultury, Sportu i Promocji 
oraz Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, które dotyczyły 
powołania do ich składu nowo zaprzysiężoną radną Ewę Do-
braczyńską.

XX sesja Rady Powiatu Puławskiego odbyła się 25 maja 
2016 r. Była to sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek gru-
py radnych, która w całości została poświęcona aktualnej sy-
tuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Puławach. 

XXI sesja odbył się 22 czerwca 2016 roku. Najważniej-
szymi punktami podczas XXI sesji było podjęcie uchwał  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powia-
tu za 2015 rok, udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium  
z wykonania budżetu za 2015 rok oraz zatwierdzenia rocz-
nego sprawozdania finansowego SP ZOZ za rok obrotowy
od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Starosta Puławski Witold  
Popiołek przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu sprawoz-
danie z wykonania budżetu za rok 2015, wraz ze sprawoz-
daniem finansowym i informacją o stanie mienia powiatu
na dzień 31 grudnia 2015 r. Rada Powiatu udzieliła Zarzą-
dowi Powiatu Puławskiego absolutorium za rok 2015. W 
dalszej części obrad Rada Powiatu nie zatwierdziła sprawoz-
dania finansowego SP ZOZ za rok obrotowy od 1.01.2015 r.
do 31.12.2015 r. Na XXI sesji Rada podjęła także uchwały:  
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego 

do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku; w sprawie wyra-
żenia zgody na zawarcie do 30 czerwca 2019 r. umowy dzier-
żawy pomieszczenia w budynku usytuowanym na nierucho-
mości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej  
w Puławach przy al. Królewskiej 19, oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 1394 o pow. 0,4807 ha, z dotychczasowym 
dzierżawcą; w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 
2503L Gołąb – Wólka Gołębska położonej na terenie Gminy 
Puławy kategorii drogi powiatowej; w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, oraz w sprawie zmian w budżecie po-
wiatu na 2016 rok. 

Waldemar Orkiszewski
kierownik Biura Obsługi Rady i Zarządu Powiatu,

Starostwo Powiatowe w Puławach
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i ogłoszenia o konkursach tematycznych związanych  
z 1050. rocznicą Chrztu;

▶ przyjęcia Regulaminu przyznania „Nagród Starosty Pu-
ławskiego – Być Najlepszym” dla uczniów szkół, których 
organem prowadzącym lub dotującym jest Powiat Puław-
ski. Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej gali 23 
czerwca br. 150 uczniom oraz 19 zespołom uczniów dzia-
łającym na rzecz szkoły i środowiska lokalnego;

▶ wyłonienia w drodze konkursu dyrektorów Zespołu Szkół 
nr 2 w Nałęczowie, Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Puławach oraz Powiatowego Centrum 
Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach;

▶ przyjęcia wytycznych do przygotowania Arkusza Organi-
zacyjnego na rok szkolny 2016/2017 dla szkół i placówek 
oświatowych, a następnie zatwierdzenia projektów arku-
szy wszystkich podległych jednostek;

▶ przyznania Nagród Starosty Puławskiego dla zawodni-
ków, trenerów i innych osób osiągających najwyższe wy-
niki sportowe w 2015 r.;

▶ opracowania, przeprowadzenia konsultacji, oraz przed-
łożenia Radzie Powiatu do uchwalenia Strategii Rozwo-
ju Powiatu Puławskiego do roku 2020 z perspektywą do 
2030 roku;

▶ modernizacji budynku Starostwa – na zewnątrz poprzez 
poprawę efektywności termicznej i renowację elewacji, 
oraz wewnątrz budynku Urzędu – w zakresie bieżącej 
konserwacji korytarzy i klatek schodowych (wszczęto 
procedury przetargowe wyboru wykonawcy);

▶ wprowadzenia do budżetu powiatu zadania pn. „Zwięk-
szenie efektywności energetycznej w Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii w Puławach” w ramach działania 
5.2 Efektywność Energetyczna Sektora Publicznego RPO 
WL na lata 2014-2020;

▶ przystąpienia do realizacji zadania pn. „Nowoczesne cen-
tra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim” w ramach 
działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego  
i ustawicznego RPOWL 2014-2020 poprzez sporządzenie 
dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki ze-
wnętrzne;

▶ wyłonienia firmy LubCom Sp. z o.o. z Lublina do opra-
cowania dokumentacji projektowej zadania pn. „Dosto-
sowanie budynku pałacu SOSW w Kęble do wymogów 
p.poż.” – koszt 45 510 zł;

▶ zlecenia firmie GEOMAR S.A z Piastowa, w trybie prze-
targu nieograniczonego, sporządzenia kompleksowej 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie 
części gminy Wąwolnica (obręby: Wąwolnica, Zarzeka, 
Zgórzyńskie, Łąki) – wartość zadania 202 925 zł;

▶ realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej – zawarto 
umowę z firmą Taxus UL Sp. z o. o. na wykonanie doku-
mentacji tj. „Opracowanie uproszczonych planów urzą-
dzania lasów stanowiących własność osób fizycznych 

i wspólnot gruntowych oraz inwentaryzacji stanu lasów 
dla gminy Puławy” – wartość umowy 75 000 zł;

▶ analizy bieżącej sytuacji i informacji przedkładanych 
przez Dyrektora SP ZOZ w Puławach, korespondencji 
z Posłami zainteresowanymi problemami SP ZOZ oraz 
związkami zawodowymi działającym w puławskim ZOZ. 
Przychylając się do prośby Dyrektora wystąpiono do rady 
Powiatu o upoważnienie Zarządu do udzielenia SP ZOZ 
pożyczki w kwocie 3 500 000 zł; 

▶ zawarcia umowy z Gminą Miasto Puławy oraz SPZOZ  
w Puławach w sprawie udzielenia dotacji celowej SPZOZ 
w Puławach na dofinansowanie modernizacji i remontu
Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 2 w Pu-
ławach przy ul. Skłodowskiej 10, oraz Przychodni Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej Nr 4 w Puławach przy ul. Koł-
łątaja 51 – pomoc finansowa Miasta Puławy na realizację
ww. zadań wyniosła 700 000 zł;

▶ udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Puławy 
w kwocie 500 000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Bu-
dowa i rozbudowa drogi w ul. Norwida w Puławach”;

▶ realizacji szeregu zadań na drogach i w ciągu dróg powia-
towych w zakresie remontów i przebudowy dróg – zawar-
to umowy partnerskie m.in. z Gminami Kurów, Puławy, 
Żyrzyn, Baranów, Wąwolnica, Kazimierz Dolny, Janowiec;

▶ organizacji Dożynek Powiatowych Kazimierz Dolny 2016. 
Zatwierdzono m.in. preliminarz wydatków oraz zawarto 
umowę partnerską z Gminą Kazimierz Dolny. Pozyska-
no również sponsora konkursu wieńców dożynkowych 
– Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.;

▶ wyrażenia zgody i udzielenia pełnomocnictwa Dyrekto-
rom: Zespołu Szkół nr 3 w Puławach, I Liceum Ogólno-
kształcącego w Puławach, Zespołu Szkół w Kazimierzu 
Dolnym do przygotowania, złożenia i realizacji projektów 
w ramach programu „Erasmus+”;

▶ udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PCPR w Puła-
wach do realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób pozo-
stających bez pracy powyżej 29 roku życia znajdujących 
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie pu-
ławskim (II)” w odpowiedzi na konkurs EFS RPO WL na 
lata 2014-2020;

▶ złożenia przez Powiat wniosku do PFRON o dofinanso-
wanie z Programu wyrównywania różnic miedzy regiona-
mi III projektu Powiatu pn. „Likwidacja barier architek-
tonicznych w SOSW w Puławach poprzez przystosowanie 
podłóg do potrzeb osób niepełnosprawnych”, oraz projek-
tu złożonego przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Chary-
tatywne pn. „Łatwy dojazd” mającego na celu dofinan-
sowanie zakupu autobusu dostosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych;

▶ określenia procedur postępowania o dofinansowanie usta-
wowych zadań powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych;
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▶ wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej o dofinansowanie projektu w ramach
Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorzą-
du terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie”. Całkowity koszt projektu – 48 750 
zł, w tym kwota wnioskowana 39 000 zł;

▶ dofinansowania zakupu nagród w V edycji międzyszkol-
nego konkursu o tematyce profilaktyczno-prozdrowotnej
„Jestem świadomy – jestem bezpieczny”, którego celem 
jest kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw i za-
chowań prozdrowotnych oraz zwrócenie uwagi na tema-
tykę uzależnień, HIV/AIDS;

▶ wsparcia Miejsko-Szkolnego Klubu Sportowego „Pu-
ławiak” w Puławach reprezentującego powiat puławski  
w XVI Turnieju Piłki Nożnej z podwórka na stadion  
o Puchar Tymbarku;

▶ organizacji XV edycji Międzyszkolnego Konkursu Profi-
laktyki Zdrowotnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjal-
nych z Powiatu Puławskiego pod hasłem „Zdrowie Naj-
wyższą Wartością” w roku 2016, zabezpieczono środki na 
organizację i zakup nagród dla laureatów;

▶ przeprowadzenia etapu powiatowego XVIII edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzie-
ży 2015/2016 pod hasłem „W trosce o bezpieczeństwo”, 
organizowanego przez Komendanta Głównego Państwo-
wej Straży Pożarnej, Szefa Obrony Cywilnej Kraju;

▶ współorganizacji wspólnie z PCK w Puławach Rejono-
wych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK – szkolnych 
drużyn;

▶ wsparcia kwotą 600 zł organizowanego przez Komendę 
Powiatową Policji w Puławach konkursu Wiedzy Prewen-
cyjnej „Jestem Bezpieczny”;

▶ zawarcia umowy z Komendantem Wojewódzkim Policji 
w Lublinie w sprawie przekazania środków finansowych
w wysokości 6 500 zł na zakup stacjonarnego „Alkomatu” 
oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukują-
cych na potrzeby dla Komendy Powiatowej Policji w Pu-
ławach;

▶ wydania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Lublinie w faktyczne posiadanie działek poło-
żonych w Końskowoli zajętych pod budowę drogi ekspre-
sowej S17;

▶ wyboru firmy Tabla Sp. z o. o. z Lublina jako dostawcy
tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Dróg 
Starostwa. Wartość umowy po przetargu – 145 816,50 zł;

▶ wymiany linii zasilających w celu poprawy bezpieczeń-
stwa zasilania do Wydziałów Geodezji, Powiatowego 
Ośrodka ds. Dokumentacji Geograficznej i Kartograficz-
nej, Komunikacji i Dróg Starostwa – koszt 15 252 zł;

▶ wyrażenia zgody dla RCKU w Puławach na rozpoczęcie 
prac remontowych budynku Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii przy ul. Kołłątaja 1 w Puławach – szacowany 

koszt planowanych prac remontowych ok. 457 000 zł;

▶ zwiększenia łącznie o kwotę 516 960 zł planu wydatków 
jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zabezpiecze-
nie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
emerytów i rencistów w 2016 r.;

▶ zwiększenia budżetów szkół prowadzonych przez Powiat, 
na wypłatę środków przeznaczonych na pomoc material-
ną o charakterze motywacyjnym dla uczniów – łącznie  
w kwocie 19 535 zł;

▶ złożenia wniosku do Kuratorium Oświaty w Lublinie  
o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w pod-
ręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 
– wnioskowana kwota 42 768 zł. W ramach rządowego 
programu „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa” 
na lata 2016-2020 pozyskano już wsparcie dla biblioteki  
w I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego dotacją w kwocie  
20 000 zł;

▶ wyrażenia zgody na realizację przez I LO w Puławach 
wdrożenia pilotażowego programowania w oparciu o in-
nowację pedagogiczną. Pilotaż jest zaproponowany przez 
MEN i ma na celu sprawdzenie w praktyce szkolnej wpro-
wadzenia algorytmiki i programowania. Pilotaż wiąże się 
z opracowaniem autorskiego programu, ustaleniem lidera 
w szkole, wyborem narzędzi programowania, prowadze-
niem zajęć z algorytmiki i programowania oraz udziałem 
nauczycieli w różnych formach doskonalenia;

▶ powołania członków Powiatowej Rady Działalności Po-
żytku Publicznego w Puławach – pierwsze posiedzenie 
Rady odbyło się 23 czerwca 2016 r.

Monika Zych
Sekretarz Powiatu Puławskiego

Odnowienie certyfikatu ISO w Starostwie
Powiatowym w Puławach

13-15 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Puła-
wach został przeprowadzony audyt ponownej certyfika-
cji, którego celem było potwierdzenie, czy przyjęty w Sta-
rostwie system zarządzania spełnia wymagania normy  
PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług admi-
nistracji samorządowej, związanych z realizacją zadań pu-
bliczych własnych i zleconych zaspakajających potrzeby spo-
łeczności lokalnej oraz zapewniających wszechstronny rozwój 
powiatu puławskiego.

Starostwo posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Ja-
kością ISO 9001 od 2010 r. Przyjęty system jest nadzorowa-
ny przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego „Certyfikacja” 
w Gdyni w drodze corocznych audytów pośrednich oraz 
audytu odnowieniowego. Audytorzy PIHZ sprawdzają, czy 
pracownicy poprawnie stosują przepisy, normy i procedury 
zapisane w dokumentach oraz spełniają wysokie wymagania 
określone Polityką Jakości. Tegoroczny audyt dostarczył do-
wodów, że system zarządzania działa prawidłowo i właściwie 
się rozwija, zadania realizowane są przez kompetentny perso-
nel, a podejmowane działania świadczą o gotowości do stałe-
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go podnoszenia jakości świadczonych usług. Naszym celem 
jest profesjonalne, terminowe i zgodne z prawem zaspokaja-
nie potrzeb i oczekiwań klientów oraz budowanie przyjazne-
go wizerunku Urzędu.

Realizacja tego celu jest możliwa dzięki właściwej poli-
tyce organizacyjnej, kadrowej i szkoleniowej, informatyzacji 
urzędu stwarzającej warunki do świadczenia e-usług poprzez 
Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP, do-
skonalenie procesu komunikacji z mieszkańcami m.in. po-
przez nową stronę internetową www.pulawy.powiat.pl, stro-
nę BIP, portale społecznościowe, oraz wydawane cyklicznie 
materiały informacyjne i publikacje tematyczne. Aby załatwić 
sprawę przez internet za pomocą platformy ePUAP, stworzy-
liśmy możliwość potwierdzania profilu zaufanego identyfi-
kującego naszą tożsamość – Starostwo prowadzi taki punkt  
w budynku przy al. Królewskiej 19. 

Audytorzy docenili poprawę warunków pracy i obsługi 
interesantów, sukcesywnie przeprowadzane remonty i in-
westycje, oraz umożliwienie dokonywania płatności przy 
pomocy terminala płatniczego podczas załatwiania spraw  
w Wydziale Komunikacji i Dróg.

Pozytywny wynik audytu oraz rekomendacja zaowoco-
wała przyznaniem Starostwu certyfikatu na kolejny trzyletni
okres, tj. do dnia 29 lipca 2019 r. 

Monika Zych
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością

Starostwo Powiatowe w Puławach 

Opracowanie uproszczonych planów 
urządzenia lasów stanowiących własność 
osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz
inwentaryzacji stanu lasów dla gminy Puławy 
na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2026 r.

 Starosta Puławski na podstawie art. 21 ust 1 pkt. 2 usta-
wy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 
2100) zleca sporządzenie „Uproszczonego planu urządzenia 
lasu” dla danej gminy, w której skończył się okres obowią-
zywania starego operatu urządzeniowego. W 2016 r. Staro-
stwo Powiatowe w Puławach Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa rozpoczął prace związane ze sporzą-
dzeniem „Uproszczonego planu urządzenia lasów” dla gmi-
ny Puławy. Urządzone będą następujące obręby geodezyjne: 
Anielin, Borowa, Bronowice, Dobrosławów, Gołąb, Góra  
Puławska, Góra Puławska Kol., Janów-Sosnów, Jaroszyn,  
Kajetanów, Kajetanów Kol., Klikawa, Kochanów, Kowala, Le-
okadiów, Łęka, Niebrzegów, Nieciecz, Opatkowice, Pachno-
wola, Piskorów, Polesie Duże, Skoki, Smogorzów, Tomaszów, 
Wólka Gołębska i Zarzecze. Zapytania ofertowe wysłano do 
kilku firm specjalizujących się w pracach urządzeniowych
lasu. Z otrzymanych ofert wyłoniono firmę TAXUS UL sp.
z o.o. z Warszawy. Firma ta przedstawiła najniższą cenę za 
urządzenie 1 ha lasu w wysokości 43,76 zł brutto. 

Cena ta jest pośrednio uzależniona od wysokości opłat 
naliczonych dla tej firmy przez Wydział Geodezji i Kartogra-
fii za udostępnienie danych geodezyjnych.

Obecnie wg starego operatu urządzeniowego powierzch-
nia lasów wynosi 1 575,93 ha. Należy przypuszczać, że po-
wierzchnia lasów na 27 obrębach (wsiach) znacznie wzrośnie 
ze względu na zalesienia dokonane w ramach PROW 2004-
-2006 i PROW 2007-2013, oraz w wyniku sukcesji naturalnej 
(samosiewu). Od początku m-ca czerwca rozpoczęły się prace 
taksacyjne w terenie. Będą one trwały do końca czerwca. Od 
1 lipca 2016 r. przygotowane projekty uproszczonych planów 
urządzenia lasów będą wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy 
Puławy na okres 60 dni. W ciągu 30 dni od daty wyłożenia 
właściciele lasów mogą składać swoje uwagi, zastrzeżenia  
i wnioski do wyłożonych projektów planów zgodnie  
z art. 21 ust. 5 ustawy o lasach. Uznane zastrzeżenia będą 
naniesione w formie poprawek, a o pozostałych nieuzna-
nych wnioskach rozstrzygną decyzje wydane przez Starostę  
Puławskiego. Opracowywane uproszczone plany urządzenia 
lasów muszą być także udostępnione Nadleśniczemu Nadle-
śnictwa Puławy w celu zgłoszenia ewentualnych uwag i za-
strzeżeń, oraz Komendantowi Państwowej Powiatowej Straży 
Pożarnej.

UPUL sporządza się w trzech egzemplarzach – każ-
dy obręb oddzielnie. Jeden egzemplarz zostaje w Wydziale 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, drugi egzem-
plarz otrzymuje Urząd Gminy Puławy, a trzeci Nadleśnictwo 
Puławy. Do opracowywanych planów są sporządzane mapy 
gospodarcze lasów w skali 1:2000 oraz 1:5000. Na mapach 
gospodarczych lasu zaznacza się wszystkie działki z oznacze-
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niem wieku drzewostanu oraz inne dane, a także istniejące na 
gruncie drogi leśne i pożarowe. Końcowym etapem przy spo-
rządzaniu uproszczonych planów urządzenia lasów jest Za-
rządzenie Starosty Puławskiego zatwierdzające te plany, które 
zaczną obowiązywać od 1.01.2017 r.

Stanisław Garnek 
Małgorzata Szewczyk-Goral  

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Starostwo Powiatowe w Puławach

Dożynki Powiatowe Kazimierz Dolny 2016

Już tylko kilka tygodni dzieli nas od tegorocznego Święta 
Plonów, które tym razem odbędzie się 27-28 sierpnia w Kazi-
mierzu Dolnym. Kolejna edycja obchodów bogata będzie za-
równo w tradycyjne, jak i nowe elementy uroczystości. 

Pierwszego dnia w sobotę od godziny 10.00, na boisku 
sportowym przy przystani wiślanej odbędą się Powiatowe Za-
wody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych  
z terenu powiatu puławskiego. W niedzielę, w Kościele pw. 
św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym 
o godzinie 12.00 uroczystości dożynkowe rozpocznie msza 
św. w intencji rolników.

Następnie uczestnicy w uroczystym i barwnym korowo-
dzie przemaszerują na kazimierski rynek, gdzie będą miały 
miejsce dalsze punkty programu tegorocznego święta plo-
nów: dzielenie się chlebem, wystawy i konkursy tematyczne, 
wręczenia okolicznościowych nagród, występy artystyczne 
lokalnych zespołów ludowych, oraz występ zespołu „Klen-
czon Project”.

Co ciekawego zobaczymy i usłyszymy na tegorocznych 
uroczystościach? Atrakcji z pewnością nie zabraknie. Sztan-
darowe i najbardziej efektowne zmagania to konkurs wień-
ców dożynkowych oraz sołtysów. W tym roku wkraczają też 
dwie nowe kategorie: konkurs chleba i twórczości artystycz-
nej. Nie zapominamy o najmłodszych uczestnikach dożynek 
– dla nich przygotowany jest konkurs plastyczny „Jak widzę 
pracę rolnika?”. Na scenie zaprezentuje się 12 lokalnych ze-
społów folklorystycznych i rozrywkowych.

Organizatorami tegorocznych uroczystości dożynkowych 
są: Starosta Puławski i Burmistrz Kazimierza Dolnego wspól-
nie ze społecznością gminy – parafią pw. św. Jana Chrzciciela
i św. Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym, kołami gospodyń 
wiejskich, lokalnymi stowarzyszeniami, radnymi, sołtysami, 
strażakami OSP. Do współorganizacji święta przyłączyła się 
również Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., fundu-
jąc nagrody za zajęcie miejsc medalowych w konkursie wień-
ców dożynkowych. Organizacja Dożynek została wsparta 
również przez Prezydenta Miasta Puławy, Nadleśnictwo Puła-
wy i Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym. Patronem ho-
norowym dożynek został Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Andrzej Wenerski 
kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 

Starostwo Powiatowe w Puławach

Rada Działalności Pożytku Publicznego 

23 czerwca 2016 r. odbyło się I posiedzenie Powiatowej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach. Rada 
została powołana przez Zarząd Powiatu Puławskiego jako or-
gan o charakterze opiniodawczo-doradczym, będący przed-
stawicielem organizacji pozarządowych działających na tere-
nie naszego Powiatu. Na pierwszym posiedzeniu członkowie 
Rady wybrali Przewodniczącą, którą została Violetta Nowak. 

Rada wybrała również Wiceprzewodniczącą – Kingę Wa-
lencik, oraz Sekretarza – Michała Śmicha. W trakcie zebra-
nia odbyła się również dyskusja na temat kierunków działań 
nowo powołanej Rady oraz zasad współpracy z samorządem 
powiatowym.

Lista członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Puławach:

• Roman Krawczak – Radny Rady Powiatu Puławskiego;
• Grzegorz Kuna – Radny Rady Powiatu Puławskiego;
• Leszek Gorgol – Członek Zarządu Powiatu Puławskiego;

Od lewej: L. Gorgol, J. Ziomka - członkowie Zarządu Powiatu oraz  
R. Krawczak - wiceprzewodniczący Rady Powiatu Puławskiego 

Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego - Violetta Nowak

Głos zabiera kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu  
i Turystyki - Andrzej Wenerski
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• Jan Ziomka – Członek Zarządu Powiatu Puławskiego;
• Agnieszka Cichocka – Stowarzyszenie „Rodzina”  

w Puławach;
• Violetta Nowak – Puławskie Stowarzyszenie Liderów 

Oświaty „Echo” w Puławach;
• Patryk Pietrasiak – Fundacja Po Ludzku do Zwierząt 

– Przyjazna Łapa w Puławach;
• Rafał Suszek – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Parchatki;
• Michał Śmich – Uczniowski Klub Sportowy „Sokoły”  

w Parchatce;
• Zbigniew Wacławski – Stowarzyszenie Kupców  

i Przedsiębiorców w Kazimierzu Dolnym;
• Kinga Walencik – Stowarzyszenie „Przeszłość-

Przyszłości” w Puławach.
Andrzej Wenerski

kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Starostwo Powiatowe w Puławach

Przyjęto nową Strategię Rozwoju Powiatu 
Puławskiego do roku 2020 z perspektywą  
do 2030 roku

Uchwałą Rady Powiatu Puławskiego nr XXI/168/2016  
z dnia 22 czerwca 2016 r. przyjęto nowy dokument strategicz-
ny, który wyznacza cele i kierunki działania w kolejnych la-
tach. Na podjęcie przez Zarząd Powiatu Puławskiego decyzji 
o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu 
Puławskiego do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. wpłynęło 
m.in. rozpoczęcie nowej perspektywy programowania unij-
nego obejmującej lata 2014-2020, umożliwiającej pozyskanie 
środków na finansowanie wielu inwestycji rozwojowych.

Nowa Strategia określa podstawowe kierunki rozwoju 
społeczno-gospodarczego powiatu i strategiczne cele do zre-
alizowania przez wspólnotę samorządową na okres do 2020 
roku z perspektywą do roku 2030. Rok 2020 wyznacza koniec 
perspektywy programowania środków z funduszy europej-
skich oraz okresu obowiązywania średniookresowej strategii 
rozwoju kraju. 

Z uwagi jednak na fakt, że planowanie strategiczne jest 
procesem ciągłym, znaczna część zadań wskazanych w Stra-
tegii realizowana będzie w sposób stały, a skutki wielu przed-
sięwzięć realizowanych do 2020 roku odczuwane będą w per-
spektywie długookresowej (także po zakończeniu ich reali-
zacji), za zasadne uznano wydłużenie perspektywy czasowej 
Strategii o kolejne 10 lat. 

Strategia podzielona została na trzy zasadnicze części 
(diagnoza; misja i wizja rozwoju Powiatu oraz cele strategii; 
wdrażanie i monitoring), uzupełnione wstępem i integralny-
mi załącznikami. Zapisy dotyczące przyszłych działań zawar-
te są w następujących obszarach strategicznych:

I. Gospodarka przestrzenna, infrastruktura techniczna  
i komunikacyjna;

II. Społeczeństwo i gospodarka;
III. Promocja i współpraca ponadlokalna.
Należy podkreślić, że Strategia w wielu miejscach odwo-

łuje się do innych opracowań, cechujących się większą szcze-
gółowością bądź opracowań innego szczebla.

Dokument strategii jest efektem ciężkiej pracy Zespołu ds. 
opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego. Przed 
powstaniem końcowej wersji przeprowadzono szereg konsul-
tacji społecznych, aby rozwój Powiatu Puławskiego i kształto-
wanie lokalnej rzeczywistości było jak najbardziej efektywne. 

Marcin Berłowski
Wydział Rozwoju i Inwestycji

Starostwo Powiatowe w Puławach

Prezent na 50 urodziny

Uchwałą Rady Powiatu Puławskiego z dnia 1 maja 2016 r., 
na patrona Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puławach 
wybrany został profesor Kazimierz Dąbrowski (1902-1980). 
Dlaczego właśnie ta kandydatura okazała się ostateczna? Otóż 
profesor Dąbrowski poczynił w psychologii polskiej „siedmio-
milowe kroki” na ścieżkach kształtowania się poradnictwa de-

dykowanemu dzieciom i młodzieży. Profesor był jednym z naj-
wybitniejszych umysłów XX wieku, lekarzem, społecznikiem, 
psychologiem i poetą.

Czy młody, dorastający człowiek to rozkapryszony bun-
townik, czy może trudny organizm zmagający się z własną 
małością i słabością? Profesor Kazimierz Dąbrowski dowiódł, 
iż ludzka psychika nie rozwija się bezboleśnie, a jest istnym 
dramatem, w którego scenariusz wpisane są momenty zagu-
bienia, smutku, zwątpienia i dezorientacji. Młody człowiek 

Profesor Kazimierz Dąbrowski
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zmierzający ku dorosłości zmaga się z licznymi konflikta-
mi wewnętrznymi, które ingerując w struktury psychiczne 
potrafią nawet doprowadzić do stanów nerwicowych. Nie-
zadowolenie z siebie, poczucie winy, poczucie głębokiego 
osamotnienia, czy podważanie wartości dotychczas uznawa-
nych ideałów – to tylko niektóre elementy ilustrujące sylwet-
kę dorastającego człowieka. Profesor Kazimierz Dąbrowski 
jako twórca teorii dezintegracji pozytywnej podkreślał, iż  
w większości przypadków konflikty wewnętrzne są korzystne,
bowiem sygnalizują one zmiany w wewnętrznym środowisku 
człowieka. Owe trudności wewnątrzpsychiczne prowadzą 
jednostkę rozwojową i twórczą na coraz to wyższe szczeble 
zmierzające do osiągnięcia ideału osobowości. Tworząc teo-
rię dezintegracji pozytywnej, profesor wyraził jednocześnie 
głęboką wiarę w człowieka będącego w stanie zwyciężyć we-
wnętrzne konflikty, co zostaje uwieńczone kształtem nowej
osobowości – człowieka wzbogaconego w wartości duchowo-
-poznawcze.

Ponadto profesor Kazimierz Dąbrowski zainicjował już  
w 1933 r. Polską Ligę Higieny Psychicznej, a rok później objął 
kierownictwo nad utworzonym ówcześnie Instytutem Higie-
ny Psychicznej. To właśnie pod patronatem Instytutu wyło-
niły się w kilkunastu większych miastach Polski poradnie dla 
dzieci i dorosłych. Możemy więc śmiało stwierdzić, iż nasz 
patron był prekursorem poradnictwa psychologiczno-peda-
gogicznego w Polsce.

Profesor wprowadził pozytywne oznaczenia do klasyfika-
cji medycznej, psychologicznej, pedagogicznej np. psychopa-
tologia twórcza, wyżej wymieniona dezintegracja pozytywna, 
rozwój poprzez nerwicę, pozytywne nieprzystosowanie (jako 
niezgoda na stereotypy społeczne). Tak więc swoim optymi-
zmem potrafił zarazić nie tylko studentów, ale nawet nauko-
wą klasyfikację nazewniczą! Skłaniał swoich podopiecznych
do zastanowienia się nad sensem życia, nad systemem war-
tości, autentyczną wolnością, depresjami i lękami. Podkreślał, 
że nadwrażliwość, nadpobudliwość i nerwowość są zwykle 
udziałem ludzi wartościowych i twórczych, a nerwica to nic 
innego, jak stan towarzyszący pewnemu etapowi w rozwoju 
osobowości.

Poglądy Profesora spotkały się z wielkim uznaniem wśród 
światowych towarzystw naukowych. Nasz patron jako auto-
rytet naukowy o światowej reputacji rozsławił imię polskiej 
psychiatrii i psychologii na innych kontynentach.

Będzie nam ogromnie miło móc połączyć uroczystość 
50-lecia istnienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Puławach z obchodami nadania imienia profesora Kazi-
mierza Dąbrowskiego. Już teraz korzystając z okazji tegoż ar-
tykułu, mamy zaszczyt zapowiedzieć uroczystość poświęconą 
uczczeniu 50. rocznicy pracy naszej poradni, która odbędzie 
się 20 października br. o godzinie 10.00 w Sali Pompejańskiej 
Starostwa Powiatowego w Puławach. Po części oficjalnej za-
praszamy na II część obchodów do Poradni, gdzie w poszcze-
gólnych gabinetach zaprezentowana zostanie nasza praca. 
Nie zapomnimy przy tym o zaspokojeniu potrzeb pierwszego 
rzędu – przygotujemy smakowite poczęstunki.

Edyta Furtak
pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puławach

Podsumowanie Akcji „Drzewko za butelkę” 
2016

7 czerwca w siedzibie Grupy Azoty Puławy miał fi-
nał XIV edycji ogólnopolskiej akcji ekologiczno-edu-
kacyjnej realizowanej przez firmy chemiczne skupione 
w Międzynarodowym Programie Przemysłu Chemicznego 
„Odpowiedzialność i Troska”. 

W tym roku uczestnicy puławskiej akcji zebrali 1 129 356 
sztuk plastikowych butelek, co dało średnią efektywność 537 
butelek na ucznia. Waga zebranych w tym roku plastikowych 
butelek to ok. 40 ton.

TEGOROCZNI ZWYCIĘZCY:
Najlepsza klasa Akcji

Szkoła klasa Ilość zebranych 
butelek

Efektywność 
na zbieracza

Szkoła Podstawowa 
w Gołębiu IV 88 225 3 529

Najlepszy zbieracz Akcji 
Julia Sumorek z klasy V Szkoły Podstawowej w Chrzącho-

wie – ilość zebranych butelek 20 945 sztuk.
Najlepsza klasa Akcji otrzymała podczas Finału czek na  

2 tys. zł, a najlepszy zbieracz tablet. 
Wcześniej, w dniach 9-20 maja, zorganizowano „Małe 

finały” w poszczególnych placówkach. Podczas uroczystych

Finał akcji „Drzewko za butelkę” 2016

Finałowe drzewko 2016
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apeli wręczono nagrody dla trzech najlepszych klas/grup 
przedszkolnych i najlepszego zbieracza w każdej placówce. 
Najlepsza klasa/grupa przedszkolna oprócz nagród rzeczo-
wych otrzymała nagrodę pieniężną – czek na 1 tys. zł. Dodat-
kowo każdej placówce przekazane zostały sadzonki drzewek.

W ramach dwunastu puławskich edycji Akcji „Drzew-
ko za butelkę” organizowanych przez Grupę Azoty Zakłady 
Azotowe „Puławy” S.A., uczestnicy zebrali w sumie 5 676 650 
sztuk butelek i posadzili w swoim otoczeniu 3 354 drzewka.

Wyniki akcji „Drzewko za Butelkę” organizowanej przez 
Grupę Azoty Puławy w latach 2005-2016:

Rok

Ilość 
uczniów 

biorących 
udział  
w akcji

Ilość 
zebranych 

butelek

Ilość zasa-
dzonych 
drzewek

Ilość placó-
wek biorą-
cych udział 

w akcji

Zajęte miejsce w rywa-
lizacji ogólnopolskiej 
firm organizujących 

Akcję - inicjatywa 
Programu „OiT”

2005 2 764 81 061 10 8 III

2006 2 229 51 837 10 8 V

2007 3 211 136 244 200 9 V

2008 2 697 171 341 230 9 IV

2009 3 615 272 779 340 13 IV

2010 3 535 379 752 376 13 IV

2011 3 391 581 346 400 12 I

2012 798 502 177 241 6 II

2013 1 466 729 140 211 15 I

2014 2 030 844 359 401 20 I

2015 2 132 797 258 441 22 I

2016 2 105 1 129 356 494 26 I

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

W tegorocznej Akcji wzięło udział 2105 dzieci z 17 szkół 
podstawowych i 9 przedszkoli:

• Przedszkole im. Misia Uszatka w Żyrzynie 
• Przedszkole im. Misia Uszatka w Żyrzynie Oddział 

zamiejscowy w Bałtowie
• Publiczny Punkt Przedszkolny „Mali Odkrywcy”  

w Borowej
• Publiczny Punkt Przedszkolny „Bajkowe Przedszkole” 

w Leokadiowie
• Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej  

w Karmanowicach
• Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej  

w Drzewcach
• Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej  

w Klementowicach
• Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej  

w Bronowicach
• Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej  

w Chrząchowie
• Szkoła Podstawowa w Bochotnicy

• Szkoła Podstawowa w Borowej
• Szkoła Podstawowa w Bronowicach
• Szkoła Podstawowa w Chrząchowie
• Szkoła Podstawowa w Drzewcach
• Szkoła Podstawowa w Gołębiu 
• Szkoła Podstawowa w Górze Puławskiej
• Szkoła Podstawowa w Karmanowicach
• Szkoła Podstawowa w Klementowicach
• Szkoła Podstawowa w Leokadiowie
• Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
• Szkoła Podstawowa w Opatkowicach
• Szkoła Podstawowa w Osinach
• Szkoła Podstawowa w Rzeczycy
• Szkoła Podstawowa w Skrudkach
• Szkoła Podstawowa w Wąwolnicy
• Szkoła Podstawowa w Żyrzynie

Podczas finału nagrody wręczali:
• Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakładów 

Azotowych „Puławy” S.A. Zbigniew Gagat
• Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakładów 

Azotowych „Puławy” S.A. Andrzej Skwarek
• Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu  

i Turystyki Starostwa Powiatowego w Puławach 
Andrzej Wenerski

• Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Puławach 
Tomasz Wadas

materiał przygotowany przez  
Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Fot. Krzysztof Wójcik

Program „RODZINA 500+”  w Powiecie 
Puławskim

Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Puławach od kwietnia 2016 
r. przystąpiło do programu „Rodzi-
na 500+” zgodnie z ustawą z dnia  

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575) oraz ustawą z dnia 11  
lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 195), w ramach którego przyznano do-
datek wychowawczy. 

Ww. dodatek przyznano bez względu na kryterium do-
chodowe w wysokości świadczenia wychowawczego tj.  
500 zł miesięcznie na każde dziecko przebywające w rodzinie 
zastępczej: spokrewnionej, zawodowej, niezawodowej, oraz 
rodzinnym domu dziecka. 

Do 31 maja br. do tutejszego Centrum wpłynęło łącznie 
98 wniosków dla 156 dzieci przebywających w rodzinnej 
pieczy zastępczej na terenie powiatu puławskiego. Łączna 
kwota przeznaczona na wypłatę dodatków wychowawczych 
dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzin-
nym domu dziecka w powiecie puławskim za okres od dnia 
1.04.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wynosi 671 000,00 zł.

Małgorzata Jerzyna
pracownik socjalny PCPR w Puławach
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Pierwsze miejsce w etapie krajowym dla 
projektu „Euroszansa dla Lubelszczyzny…” 
w konkursie Europejskie Nagrody Promocji 
Przedsiębiorczości 2016

Projekt „Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie 
konsensusu społecznego na  rzecz zrównoważonego rozwoju 
subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycz-
nego: Nałęczów – Puławy -  Kazimierz Dolny”, zgłoszony 
przez Powiat Puławski do Konkursu „Europejskie Nagrody 
Promocji Przedsiębiorczości 2016” zajął pierwsze miejsce  
i zgodnie z regulaminem został zgłoszony do europejskiego 
etapu Konkursu.

Konkurs koordynowany na etapie krajowym przez Mi-
nisterstwo Rozwoju organizowany jest przez Komisję Eu-
ropejską. Adresowany jest do władz 
lokalnych, regionalnych i krajowych, 
do miast, regionów, wspólnot, or-
ganizacji biznesowych, instytucji 
realizujących programy eduka-
cyjne, jak również do jednostek 
samorządu terytorialnego, które 
wspólnie z przedsiębiorcami reali-
zują projekty w formule partner-
stwa publiczno-prywatnego. Jego 
celem jest wyróżnienie najlepszych 
promotorów przedsiębiorczości  
w Europie, przedstawienie najlep-
szych praktyk w dziedzinie przed-
siębiorczości, zwiększenie społecznej 
świadomości roli przedsiębiorców,  
a także inspirowanie potencjalnych 
przedsiębiorców.

Na szczeblu europejskim nasz 
projekt będzie oceniany przez człon-
ków jury wybieranych przez Komisję 
Europejską.

Ogłoszenie zwycięzców i wrę-
czenie nagród nastąpi w listopadzie 
podczas Zgromadzenia Małych  
i Średnich Przedsiębiorstw (SME  
Assembly 2016) w Bratysławie. 

Waldemar Mokrzycki
kierownik Wydziału Rozwoju  

i Inwestycji

Magdalena Kobiałka
Wydział Promocji, Kultury, Sportu  

i Turystyki
Starostwo Powiatowe w Puławach
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Powiatowy Dzień Strażaka – awanse, 
odznaczenia i wyróżnienia

18 maja 2016 r. w Puławach odbył się uroczysty apel  
z okazji Powiatowego Dnia Strażaka. Wzorem poprzedniego 
roku uroczystości odbyły się w Puławskim Parku Naukowo-
-Technologicznym. Świętowali strażacy z Komendy Powiato-
wej PSP w Puławach, Zakładowej Straży Pożarnej Grup Azoty 
Zakłady Azotowe „”Puławy” S.A. oraz ochotnicy z powiatu. 

Uroczystą akademię otworzył Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP, jednocześnie Starosta Puławski Wi-
told Popiołek. Następnie wystąpienie okolicznościowe wygło-
sił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pu-
ławach st. bryg. Grzegorz Podhajny. Przywitano przybyłych 
na uroczystość gości, m.in.: st. bryg. Szczepana Goławskiego 
– Zastępcę Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 
w Lublinie, przedstawicieli urzędów, samorządów, instytucji 
oraz służb współpracujących ze strażą pożarną. Zaproszenie 
przyjęli także druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych naszego powiatu oraz emerytowani strażacy i pra-
cownicy cywilni.

Spotkanie było czasem podsumowań działalności i osią-
gnięć całego systemu ochrony przeciwpożarowej, a także 
podziękowań za ciężką i często bardzo niebezpieczną pracę 
ratowników. W tym roku awansowano 7 strażaków, a odzna-
czenia odebrało 32 zasłużonych. Odznaczenia za zasługi dla 

pożarnictwa dostali też cywile. Okolicznościowe adresy Sta-
rosty Puławskiego oraz Komendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Puławach otrzymali: Zbigniew Gagat 
– Wiceprezes Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 
oraz Mirosław Barański – Dyrektor Zakładu Eurohansa Spół-
ka z o.o. za wspieranie działań edukacyjnych realizowanych 
przez strażaków. Uhonorowano również laureatów tegorocz-
nego finału Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
którzy reprezentowali nasz powiat w eliminacjach wojewódz-
kich. Okolicznościowe adresy otrzymali także opiekunowie 
laureatów Turnieju. Na zakończenie Komendant Zakładowej 
Straży Pożarnej Wacław Kozioł w swoim wystąpieniu podzię-
kował w imieniu strażaków zaproszonym gościom za przyby-
cie, codzienne wsparcie i okazywaną życzliwość.

Powiatowe Uroczystości Dnia Strażaka zorganizowane 
zostały przez Komendę Powiatową PSP w Puławach, Grupę 
Azoty Puławy oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Puławach.
Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych:
Srebrna odznaka zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej

• asp. sztab. Mariusz Biernacki
• mł. bryg. Zbigniew Machul
• ogn. Krzysztof Piwowarek

Brązowa odznaka zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej

• asp. sztab. Krzysztof Wydra.
• Druh Waldemar Drążkiewicz
• Druh Stanisław Taracha
• Leszek Orłowski

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa
• mł. asp. Grzegorz Kuta
• st. asp. Waldemar Mrozek
• st. asp. Dariusz Sykut
• kpt. Artur Warchał
• Jerzy Susek
• st. ogn. w st. spocz. Henryk Wasiłek

Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa
• mł. kpt. Wojciech Dziosa
• mł. ogn. Piotr Usarek
• kpt. Łukasz Wiejak
• mł. ogn. Marcin Krzesicki
• asp. Jakub Sykut
• Mirosław Serewiś
• Kazimierz Antoniak
• Druh Krzysztof Danisz

Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa
• sekc. Radosław Kuś
• Luiza Cur
• Adam Materek
• Krzysztof Szabelski
• Robert Klentak
• Leszek Stefaniak
• Robert Osiak
• Mirosław Bujała

Emblemat Zakładowej Straży Pożarnej
• Karol Przewłoka
• Sebastian Skoczeń

Powiatowe uroczystości dnia strażaka. 

Od lewej: komendant G. Podhajny, wiceprezes Z. Gagat,  
starosta W. Popiołek
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• Przemysław Szpetko
Na wyższe stopnie służbowe awansowani zostali:

Awans do stopnia aspiranta sztabowego
• st. asp. Tomasz Rodzoch
Do stopnia aspiranta
• mł. asp. Tomasz Lasota

Do stopnia młodszego ogniomistrza
• st. sekc. Andrzej Kardas
• st. sekc. Michał Kruk

Do stopnia starszego strażaka
• str. Daniel Czopek
• str. Marcin Pawłot
• str. Michał Pawłowski

Laureaci tegorocznego finału Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej, którzy reprezentowali Powiat Puławski 
w eliminacjach wojewódzkich:

• Jakub Zuchniarz ze Szkoły Podstawowej w Piotrowicach,
• Dawid Pawlik z Gimnazjum w Janowcu,
• Kacper Kamola, już jako członek Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Nałęczowie.
Justyna Żurkowska

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Starostwo Powiatowe w Puławach

na podstawie informacji od Komendanta Powiatowego PSP  
w Puławach

st. bryg. mgr inż. Grzegorza Podhajnego
Fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Puławach

Starosta Puławski Witold Popiołek podczas przyznawania odznaczeń

Pod Patronatem Starosty

Koncert charytatywny „PROMYK NADZIEI” 

Miejsce: Zespół Szkół nr 1 w Puławach
Termin: 18 kwietnia 2016 r.
Koncert Charytatywny „PROMYK NADZIEI” 
na rzecz Hospicjum im. bł. Matki Teresy w Pu-

ławach. Koncert miał na celu zapoznanie młodzieży z sytu-
acją osób cierpiących z powodu raka, starając się jednocze-
śnie uwrażliwić ich serca na ludzi chorych i potrzebujących. 
Jednocześnie Hospicjum zapoznało uczniów szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych z Kodeksem Walki z Rakiem.  
W koncercie wzięli udział uczniowie szkół powiatu puław-
skiego i miasta Puławy.
  
Konkurs Recytatorski Poezji Ekologicznej

Miejsce: Szkoła Podstawowa 
im. Henryka Sienkiewicza  
w Skrudkach
Termin: 22 kwietnia 2016 r.
Celem konkursu było skiero-

wanie uwagi społeczności na piękno i harmonię w przyrodzie 
oraz rolę człowieka jako kontynuatora doświadczeń i trady-
cji minionych pokoleń. Organizatorzy zwrócili także uwagę 
uczniów na rozsądne korzystanie ze środowiska.

Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy 

Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 3 w Puławach
Termin: 28 kwietnia 2016 r.
Konkurencje były formą praktycznego spraw-
dzianu umiejętności ratowniczych z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy w warunkach zagrożenia zdro-
wia i życia.
  
1/4 Finałów Polski Piłki Ręcznej w kategorii Juniorów 
Młodszych 

Miejsce: Puławy
Termin: 6-8 maja 2016 r.
Organizatorzy gościli dru-
żyny z Płocka, Siemiatycz  
i Kwidzynia. Uczniowski Klub 
Sportowy „BURSA PUŁAWY” 

pod kierunkiem trenera Henryka Arciucha zajął II miejsce  
i awansował do 1/2 finałów.

Międzyszkolny konkurs Wiedzy o Polsce „Sławni Polacy”

Miejsce: Szkoła Podstawowa  
w Leokadiowie
Termin: 12 maja 2016 r.
Konkurs adresowany był do 
uczniów szkół podstawowych 
powiatu puławskiego. Ma on 
na celu kształtowanie postaw 

szacunku i miłości do Ojczyzny oraz pogłębienia wiedzy  
o historii, tradycji i kulturze naszego Narodu. Ideą konkur-
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su „Sławni Polacy” jest propagowanie ludzi z pasją, Polaków,  
z których możemy być dumni. Tych, których nazwiska i osią-
gnięcia znane są nie tylko lokalnie, lecz również na całym 
świecie. Postaci wybrane do konkursu są przedstawicielami 
najróżniejszych dziedzin – są to zarówno podróżnicy, od-
krywcy, pisarze, malarze, muzycy, jak i naukowcy, sportow-
cy oraz duchowni. Dla organizatorów ważne jest również, by 
pokazać ludzi z pasją i udowodnić uczniom, że mając pasję 
można realizować w życiu wszystkie swoje cele i jednocześnie 
zapisać swoje nazwisko na kartach historii. 
 

Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy 
Religijnej

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Ku-
rowie
Termin: 18 maja 2016 r.
Celem konkursu było zainteresowanie dzieci  
i nauczycieli literaturą religijną, która 
tak mało miejsca zajmuje w programach 
szkolnych, a przecież dostarcza doskona-

łych wzorców i jest najpiękniejszą modlitwą do Boga. Dro-
gę wielu pokoleń Polaków wyznaczały uosobione pojęcia 
„Bóg, Honor, Ojczyzna”. Wydarzenia ostatnich lat raz jesz-
cze przypomniały nam o tym, co powinno stanowić dla nas 
wartości nadrzędne. Obcowanie z literaturą religijną i świa-
dome jej przeżywanie pozwala młodym ludziom rozwinąć 
własną osobowość, wrażliwość na to, co piękne i istotne, co 
kształtuje charakter. Dzięki młodemu pokoleniu, wychowa-
nemu w duchu tolerancji, miłości bliźniego, szanującemu 
prawa człowieka do godnego życia, możemy śmiało patrzeć 
w przyszłość, bez obawy o jutro, o los świata. Przygotowu-
jąc konkurs recytatorski dla dzieci, organizatorzy pragnęli 
wskazać im inną, lepszą, prostszą drogę poprzez zwrócenie 
uwagi na prawdziwe wartości ukryte w obrazach poetyckich,  
a wydobyte piękną i mądrą prezentacją tekstu. Obudzić wraż-
liwość na piękno polskiego języka i bogactwo jego odcieni, 
przeciwstawiając się w ten sposób otaczającym nas wulgary-
zmom i zwrotom obcojęzycznym.
 
Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych „Ausflug
In die Landeskunde”

Miejsce: Zespół Szkół nr 3 w Puławach
Termin: 2 czerwca 2016 r.
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Kra-
jach Niemieckojęzycznych „Ausflug

in die Landeskunde” – w polskim tłumaczeniu „Wycieczka  
w krajoznawstwo” – to hasło Powiatowego Konkursu Wiedzy  
o Krajach Niemieckojęzycznych. Konkurs miał na celu: roz-
budzanie i rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim 
i krajami niemieckiego obszaru językowego, tworzenie płasz-
czyzny zdrowej rywalizacji, oraz motywowanie uczniów do 
samodzielnego zdobywania wiedzy. Cieszył się on ogromnym 
zainteresowaniem wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
Powiatu Puławskiego. Przygotowując się do niego, młodzież 
pogłębia swoją wiedzę o krajach niemieckiego obszaru języ-
kowego w takich dziedzinach jak: literatura, geografia, kul-

tura, sytuacja polityczna, historia, podział administracyjny, 
obyczaje. Jest to także znakomita okazja do kształtowania 
wśród uczestników postawy tolerancji oraz akceptacji wobec 
innych narodów, ich kultury i języka. 
 
Konkurs międzyszkolny „Znam przepisy ruchu 
drogowego”

Miejsce: Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Puławach 
Termin: 1 czerwca 2016 r.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego 

głównym celem była popularyzacja przepisów ruchu drogo-
wego wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie właściwego, 
bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w ruchu drogo-
wym.
 
V Międzynarodowe Seminarium „Probacja w Polsce 
i USA – bezpieczeństwo publiczne, a działania służby 
kuratorskiej”

Miejsce: Kazimierz Dolny
Termin: 1-3 czerwca 2016 r.
W Seminarium wzięli udział 
uczestnicy ze Stanów Zjedno-
czonych Ameryki Północnej  

i Kanady oraz goście z Polski. Wśród gości krajowych domi-
nowali: Sędziowie Sądów Okręgowych, Kuratorzy Okręgowi  
i ich zastępcy, Kierownicy Zespołów Kuratorskiej Służby 
Sądowej, Kuratorzy zawodowi. Podczas Seminarium świat 
nauki reprezentowali pracownicy naukowi z Uniwersytetu 
Łódzkiego oraz Sam Houston State University z Huntsville, 
Teksas. Po wygłoszonych referatach nastąpiła ożywiona dys-
kusja. W trakcie swojego pobytu w Polsce delegacja amery-
kańsko-kanadyjska miała możliwość poznania wielu pięk-
nych miejsc na Lubelszczyźnie, wśród nich Kazimierz Dolny, 
Puławy, Kozłówkę, Lublin i Zamość.
Organizatorami Seminarium byli: Centrum Szkolenia Kura-
torów Sądowych, Fundacja Większe Mniejsze, Fundacja Po-
lish-American Development Council. 

48. Ogólnopolskie Puławskie Spotkania Lalkarzy

Miejsce: Puławy
Termin: 2-5 czerwca 2016 r.
48. Ogólnopolskie Puławskie Spotkania 
Lalkarzy jest to przedsięwzięcie, w które 
zaangażowani są wybitni znawcy teatru 
lalki, profesorowie akademii teatralnych, 

oraz ciekawe i wielkie postacie w ruchu teatru lalki w Pol-
sce. Ogólnopolskie Puławskie Spotkania Lalkarzy to im-
preza teatralna o wspaniałych tradycjach sięgających 1962 
roku. Od początku swojego istnienia związana z Puławami, 
a z Puławskim Ośrodkiem Kultury „Dom Chemika” – nie-
przerwanie od 1985 r. Program corocznych spotkań obej-
muje wiele ciekawych i stojących na wysokim poziomie 
artystycznych prezentacji amatorskich zespołów teatral-
nych zarówno dziecięcych, jak i młodzieżowych. Spektakle 



17

Kwartalnik  Powiatu  Puławskiego

cieszą się żywym zainteresowaniem Puławskiej publicz-
ności, w szczególności dzieci szkolnych i przedszkolnych. 
Dla uczestników Spotkania te są niepowtarzalną okazją 
do wymiany doświadczeń, pomysłów i poglądów, oraz do 
udziału w warsztatach i seminariach prowadzonych przez 
najwybitniejszych znawców i twórców sztuki lalkarskiej  
w Polsce i nie tylko. Atmosferę wyjątkowości corocznego wy-
darzenia podkreślają imprezy towarzyszące Spotkaniom: wy-
stawa plakatu, wystawa lalek, czy też widowiskowy, barwny 
korowód ulicami Puław, którego główną atrakcją jest bogata 
różnorodność lalek teatralnych niesionych przez uczestników 
imprezy. Nawiązując do tradycji, organizatorzy chcą nadal 
popularyzować imprezę w środowisku, zarazić pasją zabawy 
z lalką, zabawy w teatr i poszerzyć grono pasjonatów bajko-
wego świata. Zadanie zrealizowane było przy współudziale 
Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.
   
Dzień Dziecka – Festyn Rodzinny

Miejsce: Młynki
Termin: 4 czerwca 2016 r.
Festyn skierowany był do 
dzieci z terenu Gminy Koń-
skowola. Podczas rodzinnej 
biesiady odbyły się liczne 

zabawy integracyjne z animatorami, gry, przejazdy kucyka-
mi, konkursy plastyczne, pokazy motorów oraz wiele innych 
atrakcji. Dzieci mogły skorzystać z zjeżdżalni i otwartego stu-
dio fotografii.
 
II Festyn Rodzinny w Żerdzi

Miejsce: Żerdź
Termin: 12 czerwca 2016 r.
Organizatorzy biesiady w swo-
im programie przygotowali 
liczne konkursy i zabawy dla 

rodzin, zawody sportowe dla dorosłych, oraz wspólną biesia-
dę.
 
Wizyta uczniów i nauczycieli ze Społecznej Szkoły Polskiej 
przy Domu Polskim w Baranowiczach

Miejsce: Puławy
Termin: 15 czerwca 2016 r.
W Starostwie Powiatowym w Pu-
ławach odbyło się spotkanie przed-
stawicieli 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 zaprosze-
nie I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. A. J. Czartoryskiego 
w Puławach. Podczas wizyty Wicestarosta Puławski Michał 
Godliński przedstawił młodzieży najważniejsze informacje 
dotyczące naszego regionu. Wspomniano również o prze-
myśle, sytuacji gospodarczej powiatu, a także o szkolnictwie.  
W kolejnej części spotkania młodzież z Polskiej Szkoły w Ba-
ranowiczach opowiedziała o sobie, systemie szkolnictwa obo-
wiązującym na Białorusi i o swoim regionie.

Celem wizyty młodzieży było pogłębianie wiedzy o polskiej 
kulturze, historii, rozwijanie patriotyzmu, integracja młodzie-
ży poprzez uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych wspólnie  
z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego, oraz poznawanie 
historii, zabytków i tradycji Powiatu Puławskiego. Współ-
praca ze Społeczną Szkołą w Baranowiczach trwa już siódmy 
rok. Wynikają z niej obopólne korzyści. Młodzież poznaje hi-
storię i kulturę innego kraju, rodzą się nowe przyjaźnie.
  
XIII Spławikowe Mistrzostwa Puław dla Dzieci do lat 16

Miejsce: Osadnik Z.A. Puławy S.A
Termin: 18 czerwca 2016 r.
Starosta Puławski Witold Popiołek ob-
jął spotkania patronatem honorowym, 
a samorząd powiatowy przyłączył się 
do współorganizacji wydarzenia.

 
Komitet Organizacyjny VI Ogólnopolskiego Grand Prix  
w strzelectwie myśliwskim dla lekarzy – „Złoty Eskulap”

Miejsce: Strzelnica 
Myśliwska w Puławach
Termin:  
19 czerwca 2016 r.

Zawody są dla środowiska lekarzy myśliwych jednym z naj-
większych i najważniejszych wydarzeń o podobnym charak-
terze w Polsce w roku 2016. Zawody odbyły się w pełnym 
sześcioboju myśliwskim, według obecnie obowiązujących 
zasad strzelectwa myśliwskiego w Polskim Związku Łowiec-
kim. Uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe znaczki  
i dyplomy. Zawodnicy klasyfikowani byli w kategoriach pro-
fesorskiej (tylko konkurencje śrutowe), powszechnej (tylko 
konkurencje śrutowe), open (pełny wielobój).
 
XVII Wojewódzki Festiwal Współczesnych Form 
Tanecznych 

Miejsce: POK „Dom Chemika”
Termin: 3 lipca 2016 r.
Organizatorem wydarzenia był Mło-
dzieżowy Dom Kultury w Puławach. 
Impreza adresowana była do dzieci  
i młodzieży ze szkół, placówek, klu-
bów zainteresowań, oraz niezrzeszo-
nej, a zajmującej się tańcem współ-

czesnym i nowoczesnym. Festiwal cieszy się dużym zainte-
resowaniem rokrocznie. Liczba uczestników wynosi ok. 700 
osób. Celem Festiwalu jest prezentacja dokonań tanecznych 
młodych tancerzy. Podsumowanie ich osiągnięć i konsultacje 
z profesorami Jury Festiwalu, a także wymiana doświadczeń 
pomiędzy grupami tanecznymi i ich opiekunami okazują się 
być cennymi wskazówkami do dalszej pracy dla dzieci, mło-
dzieży i ich instruktorów. Laureaci Festiwalu nagradzani są 
co roku pucharami oraz otrzymują dyplomy, wyróżnienia, 
podziękowania, a Jurorami imprezy są profesjonalni tancerze 
i instruktorzy tańca z całej Polski.



Tu jest moje miejsce

18

6. Święto Truskawki 

Miejsce: Gmina Puławy 
Termin: 3 lipca 2016 r.
Tegoroczna edycja Święta Truskawki 
była szczególna, ponieważ w tym roku 
truskawka z Gminy Puławy została 

uhonorowana w sposób wyjątkowy: wpisaniem jej na Listę 
Produktów prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Wyróżnienie potwierdza bogatą tradycję uprawy truska-
wek na naszym obszarze oraz podkreśla wyjątkowość i wyso-
ką jakość owoców.
Wydarzenie, jakim jest Święto Truskawki, z każdym rokiem 
przyciąga tysiące miłośników truskawek, lokalnych przysma-
ków i dobrej zabawy. Plenerowy festyn zawierał w swym pro-
gramie liczne występy artystów scen lokalnych i krajowych, 
prezentację i promocję twórczości ludowej, konkursy, turnie-
je, i zabawy tematyczne związane z truskawkami i ich upra-
wą. 
  
XX Międzynarodowy Letni Festiwal i Kurs Pianistyczny  
w Nałęczowie

Miejsce: Nałęczów
Termin: 10-22 lipca 2016 r. 
Podczas trwającego 13 dni 
festiwalu wystąpi ok. 20 

młodych pianistów, uczniów szkół i uczelni muzycznych 
z różnych stron świata, m.in.: Japonii, Rosji, Stanów Zjed-
noczonych, Chin, Ukrainy i Polski w wieku od 17 do 28 lat. 
Wezmą oni również udział w ćwiczeniach, gdzie pod okiem 
wybitnych nauczycieli: Bogdana Czapiewskiego, Leonida Ta-
mulewicza, Cliffa Moneary, Kazimierza Brzozowskiego oraz
Tomoko Mack-Brzozowski, będą doskonalić swoje umiejęt-
ności. Gościem specjalnym Festiwalu będzie wybitny Polski 
pianista, pedagog prof. Janusz Olejniczak.
Warsztaty odbywać się będą w Nałęczowskim Ośrodku Kultu-
ry oraz Pałacu Małachowskich. Równolegle w czasie trwania 
Festiwalu odbywać się będą recitale prowadzących warsztaty 
wirtuozów fortepianu oraz samych uczestników warsztatów. 
W koncertach na dwie, cztery czy sześć rąk usłyszeć będzie 
można utwory Chopina, Greshwina, Ravela, Beethovena, De-
bussego, Bacha, Liszta, Haydna i Mozarta grane przez profe-
sorów i uczniów. 
Cykl warsztatów zakończy uroczysty koncert finałowy z to-
warzystwem orkiestry kameralnej składającej się z lubelskich 
muzyków grających w Filharmonii im. H. Wieniawskiego  
w Lublinie oraz Teatru Muzycznego w Lublinie. Koncerty 
odbywające się podczas XX Międzynarodowego Letniego Fe-
stiwalu i Kursu Pianistycznego w Nałęczowie są koncertami 
niebiletowanymi (bezpłatnymi). Międzynarodowy Letni Fe-
stiwal i Kurs Pianistyczny w Nałęczowie pełni rolę wiodącej 
tego typu imprezy w regionie, przy czym jego wysoka ranga 
artystyczna sprawia, że należy do ważnych wydarzeń kultu-
ralnych w Polsce.

Magdalena Kobiałka
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Starostwo Powiatowe w Puławach

Konkursy Młodzieżowego Domu Kultury 
– 1050. Rocznica Obchodów Chrztu Polski  
i Powstania Państwa Polskiego

 W tym roku obchodzimy 1050 Rocznicę Chrztu Polski. 
14-16 kwietnia odbyły się centralne, ogólnopolskie uroczy-
stości przeprowadzone wspólnie przez władze państwowe 
i kościelne. W te działania włączyły się także Młodzieżowy 
Dom Kultury i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach.

Przeprowadzono następujące imprezy związane z ob-
chodami rocznicy Chrztu Polski: III Rekreacyjny Rajd Ro-
werowy; Konkurs plastyczny, fotograficzny i plener malarski
„Narodziny Polski”; Konkurs literacki „O tym, jak Dobrawa 
Polskę zobaczyła”; Konkurs plastyczny „Mieszko i Dobrawa 
naszymi oczami” oraz konkurs plastyczny na Logo Chrztu 
Polski. Ponadto: plener malarski przy kościele Wniebowstą-
pienia Najświętszej Marii Panny, widowisko plenerowe przy 
Kościele „na Górce”. Dnia 31 maja w Sali Pompejańskiej Sta-
rostwa Powiatowego odbyło się uroczyste rozdanie nagród 
sponsorowanych przez Powiat Puławski.

Uroczystość zaszczycili obecnością przedstawiciele władz 
powiatu: Leszek Gorgol – członek Zarządu powiatu ds. spo-
łecznych; Danuta Smaga – przewodnicząca Rady, oraz Mał-
gorzata Noskowska – kierownik Wydziału Edukacji. 

Imprezę rozpoczął monodram w wykonaniu Kingi Wo-
łyńskiej – uczennicy Iwony Kowalik z Gimnazjum w Górze 
Puławskiej. W ciekawej aranżacji uczennica zaprezentowała 
swój tekst opowiadania „O tym, jak Dobrawa Polskę zobaczy-
ła”. 

Powiatowe Obchody 1050. 
Rocznicy Chrztu Polski  
i Powstania Państwa Polskiego

Uroczystość rozdania nagród
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W konkursie plastycznym „Narodziny Polski”, komisja  
w składzie: Anna Bachanek – nauczyciel MDK Pracownia 
Plastyczna, Teresa Furtak – nauczyciel MDK Pracownia Rze-
miosł Artystycznych, Daniel Mróz – nauczyciel MDK Pra-
cownia Fotograficzna, postanowiła przyznać nagrody:

W kategorii SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH:
Druga nagroda: Aneta Cybula kl. III b i Zofia Matysiak kl.  
III b, Gimnazjum Kanclerza Koronnego Jerzego Ossolińskiego  
w Gołębiu, opiekun Dorota Opolska-Maksym.
Trzecia nagroda: Michał Strzałkowski kl. II Gimnazjum Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach im. 
M. Grzegorzewskiej, opiekun Urszula Kupczyk.

W kategorii SZKÓŁ ŚREDNICH:
Druga nagroda: Maciej Daca kl. I at Zespół Szkół nr 1  
w Puławach im Stefanii Sempołowskiej, opiekun Monika 
Rauner.
Trzecia nagroda: Piotr Szewczyk kl. II a Zasadnicza  
Szkoła Zawodowa w Puławach ul. Jaworowa 3, opiekun Irena 
Rucz.

W Powiatowym Konkursie Literackim „O tym, jak Dobra-
wa Polskę zobaczyła”, jury w składzie: Marzena Romańczuk, 
Katarzyna Grudzień, Ewa Górska i Ryszard Smolak po prze-
czytaniu i analizie 29 opowiadań uczniów ze szkół średnich, 
gimnazjalnych i podstawowych z Puław, Góry Puławskiej, 
Karmanowic, Klementowic, Końskowoli, Skrudek, Stężycy  
i Zarzecza przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

KATEGORIA: SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
WYRÓŻNIENIE
Nina Kowalska – Zespół Szkół Technicznych w Puławach 
– opiekun Monika Nobis

KATEGORIA: SZKOŁY GIMNAZJALNE
NAGRODA
I miejsce – Kinga Wołyńska – Gimnazjum w Górze Puław-
skiej – opiekun Iwona Kowalik
II miejsce – Milena Sieprawska – Publiczne Gimnazjum nr 4 
w Puławach – opiekun Renata Bany
III miejsce – Jan Sadło – Gimnazjum Publiczne w Stężycy 
– opiekun Irena Micek

WYRÓŻNIENIE
Dominika Lis – Niepubliczne Gimnazjum przy Zespole 
Szkół Agrobiznesu w Klementowicach – opiekun Jadwiga 
Pietrzak
Stanisława Kasprzak – Gimnazjum Europejskie w Puławach 
– opiekun Piotr Skawiński
Bartosz Bernat – Gimnazjum w Górze Puławskiej – opiekun 
Iwona Kowalik

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE
NAGRODA
I miejsce – Julia Jędrzejewska – Szkoła Podstawowa nr 2  
w Puławach – opiekun Małgorzata Skwarek
II miejsce – Klaudia Strawa – Szkoła Podstawowa nr 11  

Nagrodzone prace

Nagrodzone prace
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w Puławach – opiekun Anna Ląd
III miejsce – Jakub Wolski – Szkoła Podstawowa w Zarzeczu 
– opiekun Małgorzata Matras

WYRÓŻNIENIE
Kalina Kika – Szkoła Podstawowa nr 3 w Puławach – opie-
kun Maria Płaza
Oliwia Goluch – Szkoła Podstawowa nr 6 w Puławach – 
opiekun Beata Węglińska-Słowik

Jury zwróciło uwagę na wyjątkowość pracy uczennicy 
Julii Jędrzejewskiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Puławach. 
Autorka przedstawia w sposób bardzo dojrzały i interesujący 
rzeczywistość X wieku. Postaci Dobrawy i Mieszka są cieka-
wie scharakteryzowane. Praca opisuje wydarzenia i obyczaje, 
które poprzedziły samo przyjęcie chrztu i podkreśla znacze-
nie tego faktu dla Polski. Pojęcia i słownictwo jest adekwatne 
do epoki. Praca ta jest również bardzo poprawna pod wzglę-
dem językowym i literackim.

Konkurs fotograficzny „Narodziny Polski” nie został roz-
strzygnięty z przyczyn formalnych, organizatorzy zapowie-
dzieli rozpisanie konkursu „Piękno Polski”.

Pod patronatem Starosty Powiatu Puławskiego, w kom-
pleksie zabytkowym Chrystiana Piotra Aignera 2 czerwca 
2016 r. odbył się w godzinach przedpołudniowych plener 
malarski, zorganizowany przez pracownie plastyczne Mło-
dzieżowego Domu Kultury w Puławach. Powstało 16 prac 
malarskich i rysunkowych przedstawiających widoki ze 
wzgórza, na którym znajduje się Świątynia Wniebowzię-
cia NBP. W plenerze uczestniczyło 13 osób – uczniowie  
z I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego, Liceum Katolickiego, Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji 
Narodowej, Gimnazjum im. Kanclerza Koronnego Jerzego 
Ossolińskiego w Gołębiu.

I MIEJSCE W KATEGORII SZKOŁY PODSTAWOWE
„ O tym, jak Dobrawa Polskę zobaczyła…”

Słońce chyliło się ku zachodowi, gdy z daleka już było wi-
dać okazały orszak czeskiej księżniczki Dobrawy. Towarzyszył 
jej liczny poczet wojskowy i sznur wozów, które szły jeden za 
drugim, strzeżone przez zbrojnych ludzi. Na sześciu krytych 
wozach wieziono same bagaże księżniczki. Czegoż to nie za-
brano w te wielkie kufry! Piękne, nowe szaty, mnóstwo ozdób 
wysadzanych drogimi kamieniami, ciężkie srebra oraz ulu-
biony, świeżo oprawiony mszał podróżny księżniczki. Pochód 
zamykał oddział zbrojnych, któremu przygrywali na trąbkach 
i rogach grajkowie. Dobrawa, jak przystało na księżniczkę, 
wystrojona była w bogatą, złocistą suknię, w płaszcz zarzu-
cony na ramiona, cały złotymi blaszkami naszywany. Konie 
wierzchowe także były strojne jak panny: siodła i uprząż 
ozdobione kolorową skórą z metalowymi kółkami. Książę 
Bolesław, ojciec Dobrawy, wyprawiając ukochaną córkę w tak 
daleką podróż, otoczył ją samymi zaufanymi ludźmi: panna-
mi dworskimi, służącymi i licznymi duchownymi. Wszyscy 
oni mieli służyć jej pomocą i wsparciem po wyjeździe z ro-
dzinnego domu. Podróżując Dobrawa nie przestawała myśleć 
o swoim losie i przyszłym mężu. Zgodnie z wolą ojca miała 
poślubić pogańskiego władcę Polan o imieniu Mieszko. Był 

to potężny książę, choć w oczach sąsiadów uchodził za bar-
barzyńcę, który ze swym ludem wierzył w bóstwa plemien-
ne. Podczas gościny w grodzie u księcia Bolesława, Mieszko, 
gdy tylko ujrzał księżniczkę Dobrawę, zachwycony urokiem 
panny, ofiarował jej pierścień zaręczynowy z ogromnym
bursztynem. Mieszko, choć w charakterze gwałtowny, nie był 
Dobrawie obojętny, a myśl o nawróceniu na wiarę chrześci-
jańską tak szlachetnego męża dodała jej mocy i utwierdziła  
w zamiarze. Jednakże zgodziła się przybyć do Mieszka pod 
warunkiem, że porzuci wszelkie pogańskie zwyczaje i naj-
pierw przyjmie chrzest, a później wyprawi wesele. Gdy tylko 
książę Bolesław udzielił młodym swego błogosławieństwa, 
Dobrawa wyruszyła do dalekiego i nieznanego kraju, który 
już niedługo miał stać się jej domem. Radość i olbrzymia siła 
rozpierała jej młode serce, które z odwagą pokochało pierw-
szy raz tak mocno i szczerze. Codziennie rano modliła się 
serdecznie, z ufnością powierzając swój los opiece Boga Ojca 
Wszechmogącego. 

Ziemia Mieszka witała księżniczkę każdego dnia piękny-
mi wschodami i zachodami słońca, gęstwiną zieleni niekoń-
czących się lasów i puszczy, przepełnionych zwierzyną wszel-
kiego rodzaju, ziemią uprawną z kołyszącymi się łanami zbóż 
i strumieniami potoków z krystalicznie czystą wodą. Wokół 
rozciągały się soczyste łąki, kwieciem i ziołami gęsto utkane. 
Wrażliwa dusza Dobrawy nie potrafiła być obojętna na pięk-
no tych wszystkich miejsc. Księżniczka z każdą chwilą czuła, 
jak każdy skrawek tej ziemi staje się jej bliski i drogi. Serce 
przepełniała otucha, a siły na spotkanie z nieznanym losem 
dodawały serdeczne, cicho szeptane modlitwy. Nadszedł 
dzień, gdy orszak w blaskach południowego słońca, w oto-
czeniu świeżej zieleni drzew zbliżał się do bram grodu. Konie 
wędrowców były znużone, a suknie pyłem pokryte. Oczom 
księżniczki Dobrawy ukazał się potężny i solidny dwór. Zgro-
madzony lud wypełniał nie tylko gród, ale zalegał też pola 
wzdłuż traktu, gdzie zebrano się, aby zobaczyć i powitać przy-
bywającą panią. Niezliczone tłumy niewiast, mężów i starców 
ciepło pozdrawiało przybyłych. Wielu spoglądało na to wi-
dowisko trwogą przejętych… Z tą panią jechała nowa wia-
ra, rozpoczynało się nowe życie. Wielu przeczuwało, że stare 
zwyczaje porzucić trzeba będzie, choć od wieków były bliskie 
i drogie. Tak wśród wrzawy rogów, okrzyków i śpiewów wjeż-

Portret Mieszka I i Dobrawy
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Logo Chrztu Polski oraz portret Mieszka 
i Dobrawy oczami mieszkańców powiatu 
puławskiego

Rok 2016 to bardzo ważny rok dla kształtowania się pol-
skiej tożsamości narodowej. W tym roku przypada bowiem 
Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. Do ogólnopolskich ob-
chodów dołączył także Powiat Puławski. Powiatowa Biblio-
teka Publiczna w Puławach, chcąc uczcić tak ważną roczni-
cę, ogłosiła dwa konkursy tematyczne. Pierwszy konkurs na 
logo Chrztu Polski miał charakter otwarty i adresowany był 
do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 
do osób dorosłych z terenu powiatu puławskiego. Zadaniem 
uczestnika było przygotowanie jednej pracy w formacie A4  
w dowolnie wybranej technice. Logo mogło składać się z liter 
i elementów graficznych i miało nawiązywać do tej jakże waż-
nej rocznicy dla historii i tradycji naszego kraju. Na konkurs 
wpłynęło 48 prac.

Po obejrzeniu wszystkich zgłoszonych do konkursu prac 
jury postanowiło przyznać:

I MIEJSCE:
• WERONIKA FILIPEK 

II MIEJSCE:
• DOMINIKA PSZCZOŁA 
• ELŻBIETA SIKORA 

III MIEJSCE:
• EMILIA MIŁOSZ 
• ZUZANNA TURSKA 
• OLIWIA SYROKA

oraz wyróżnienia:
• AGATA CIEŚLAK
• KLAUDIA JANECZEK
• NATALIA HABER
• ANNA WÓJCIK
• JOLANTA SZELĄG-BIELEC
• MIKOŁAJ MAKSYM

W trakcie oceny jury zwracało szczególną uwagę na zgod-
ność pracy z tematem konkursu. Ważnym elementem oceny 

dżała Dobrawa do grodu Mieszka. Książę, gdy tylko ujrzał 
tę wysoką i piękną postać, podbiegł do niej, chwycił w pół  
i w twarz zuchwale pocałował. Czarne oczy i rysy twarzy Do-
brawy z początku ostre, wyraźne po tym ciepłym powitaniu 
wypogodziły się w serdecznym uśmiechu. Zobaczyła mężczy-
znę niezwykle urodziwego. Rysy twarzy miał proste, a zara-
zem szlachetne, włosy kruczoczarne, a oczy duże o twardym 
spojrzeniu. Głos, gdy przemówił, był basowy, przypominający 
pomruk niedźwiedzia. Do tego wyniosła, królewska postawa, 
bary szerokie i ramiona potężne, jakby do walki stworzone. 
Mieszko podał rękę swej przyszłej żonie i do wielkiej izby 
biesiadnej poprowadził. Tam stali już panowie jego, starszy-
zna i poddani, którzy pokłonami witali panią. Dobrawa, gdy 
przyjęła cześć i powitanie dworu powiedziała do Mieszka: – 
Panie miłościwy, dopóki nas duchowny nie pobłogosławi, nie 
uczuję się ja tu żoną twą, ani gospodynią… Mieszko zadumał 
się na te słowa. – Pani moja, dajcie mi czas, a waszemu Bogu 
się pokłonię, ludzie, którzy nas otaczają to są jak ja, poganie 
wszyscy. W nich stary słowiański duch i wiara wyrobiona 
długimi wiekami pogańskiego życia. Przeto proszę o czas… 
a pracujcie ze mną… I tak Dobrawa, nie ustając w staraniach, 
przybliżała Mieszkowi trudne tematy wiary chrześcijańskiej. 
Przez całą zimę to wszystko trwało. Dobrawa niecierpliwie 
nalegała, aby dawne zwyczaje porzucić. Mieszko nie sprze-
ciwiał się nawracaniu, ale nie podzielał gorliwości Dobrawy  
w dążeniu do nowej religii. Żeby powstrzymać ją trochę  
w tych zapędach, specjalnie dla niej przygotował blisko przy 
pokojach, małą kaplicę z płonącymi świecami. Na środku 
stał ołtarz bogato obwieszony i tam księżniczka gorąco mo-
dliła się o łaskę nawrócenia dla Mieszka i jego ludu. Wie-
lu duchownych przybyłych wraz z Dobrawą, wspierało ją  
w tym dziele. Powoli budowano nowe świątynie i krzewio-
no wiarę chrystusową w całym mieszkowym ludzie. Modli-
twy serdeczne zostały wysłuchane, bo wkrótce około Wiel-
kanocy wcześnie rano, książę zjawił się ze swym orszakiem 
w świątyni u boku ze swą piękną i dobrą Dobrawą. Chwila 
była bardzo doniosła. Liturgicznym śpiewem rozbrzmiewały 
mury kaplicy nad rzeką. Najpierw wszyscy złożyli wyznanie 
wiary odmawiając Ojcze nasz… Potem biskup dokonał po-
święcenia wody i przystąpił do udzielania chrztu. Zdjęto na 
przód szaty i po kolei wchodzono do wody. Jako pierwszy 
ochrzczony został Mieszko, zanurzając się cały trzykrotnie  
w wodzie. Następnie biskup namaścił jego czoło olejem, kre-
śląc znak krzyża. Na koniec nałożył na niego ręce, i pogrążo-
ny w modlitwie, udzielał mężowi potrzebnego błogosławień-
stwa. Dobrawa stała na brzegu bardzo wzruszona; oto niema-
łym trudem sprawiła, że władca tak silny w swym charakterze 
przemienił serce, czyniąc je gotowym do nawrócenia. Jej du-
szę przepełniała niewysłowiona radość i pociecha, że jej mo-
dlitwy zostały wysłuchane. Jeszcze tego samego dnia biskup 
szybko dopełnił obrządku ślubu. Drżącym głosem pobłogo-
sławił ich i zawiązał dłonie. 

Po zaślubinach postać Dobrawy jaśniała niewypowiedzia-
nym szczęściem, a serce wzbierało uczuciem do szlachetnego 
męża, który swych obietnic dochował. Uczta weselna trwa-
ła kilka dni. Stoły uginały się od pieczeni, świeżych owoców  
i przeróżnych smakołyków. Wesołych śpiewów i skocznych 
tańców nie było końca. Pod koniec biesiadowania goście, we-

dług zwyczaju, nowo zaślubionym składali podarki, aż u nóg 
panny młodej nazbierała się góra cennych upominków. Za 
wszystkie życzliwości szczerze młodzi dziękowali i pozdra-
wiali serdecznie. Mieszko nie mógł nacieszyć się życzliwością 
i dobrocią swej małżonki, jaką miała dla wszystkich dooko-
ła. Dobrawa ze spokojem spoglądała w przyszłość. Głęboko 
wierzyła, że Pan pobłogosławi lud, który, choć z trudem, to 
porzucił pogańskie zwyczaje i na wiarę chrześcijańską, nową 
i nieznaną przeszedł. Odtąd krzyż wzniesiony nad dachem 
świątyni, dziejom tej ziemi miał przyświecać…

Autor pracy: Julia Jędrzejewska, 11 lat
Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. K. Baczyńskiego  
w Puławach
Nauczyciel języka polskiego – Małgorzata Skwarek

Oprac. Małgorzata Klinkosh
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był także oryginalny i ciekawy sposób ukazania Chrztu Polski 
w znaku graficznym. Liczył się sposób i technika wykonania
oraz ogólny wyraz artystyczny pracy. 

Drugi konkurs „Mieszko i Dobrawa naszymi oczami” 
skierowany był do uczniów szkół podstawowych. Zadaniem 
uczestnika było namalowanie portretu Mieszka i Dobrawy  
w dowolnie wybranej technice w formacie A4. Jury obejrzało 
aż 222 prace i ogłosiło zwycięzców:

I MIEJSCE:
• KAROLINA JEZIORSKA (lat 13)
• ZOFIA KOWALIK (lat 6)
• MARTA KRZEWSKA (lat 14)
• JAN PRZYBYŚ (lat 7)
• MATEUSZ HABER (lat 12)

II MIEJSCE:
• ROXANA SAMCIK (lat 8)
• DAWID PUŁKA (lat 10)
• NATALIA STALĘGA (lat 12)
• KAMILA KORPYSA (lat 12)
• OSKAR JUREK (lat 13)

III MIEJSCE:
• WERONIKA SZMIGIEL (lat 10)
• LENA GRELOWSKA (lat 7)
• ALEKSANDRA GÓRA (lat 11)
• KARINA BOJARSZCZUK (lat 8)
• ZUZANNA JĘDRAK (9 lat)

oraz wyróżnienia:
• KAJETAN KOSTKA (lat 11)
• SARA ROJEK (lat 8)
• ALEKSANDRA GAJKOŚ (lat 13)
• MAGDALENA MIKULSKA (lat 7)
• WIKTORIA WRZOS (lat 13)
• NATALIA KUDEŁKO (lat 12)
• KAMILA TUSIŃSKA (lat 8)
• NIKOLA MIERZWIŃSKA (lat 8)
• MIKOŁAJ BERLIŃSKI (lat 12)
• JULIA ŁYSZCZ (lat 11)
• NATALIA WENERSKA (lat 11)

W trakcie oceny jury zwracało szczególną uwagę na sa-
modzielność wykonania pracy oraz zgodność pracy z tema-
tem konkursu. Ważnym elementem oceny była technika wy-
konania portretu oraz gama kolorystyczna. Liczył się sposób 
ukazania tych ważnych postaci historycznych z perspektywy 
ucznia szkoły podstawowej. Pokazanie dziecięcej ekspresji  
i zdolności plastycznych oraz oryginalny, a nie odtwórczy 
sposób sportretowania Mieszka i Dobrawy.

Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymały dyplomy  
i nagrody rzeczowe. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się  
31 maja 2016 r. w Sali Pompejańskiej w Starostwie Powiato-
wym w Puławach. Dziękujemy wszystkim za udział, gratulu-
jemy laureatom i zapraszamy do udziału w naszych kolejnych 
konkursach.

Katarzyna Adamowska-Kane instruktor PBP

Obchody Jubileuszu Chrztu Polski w SOSW 
im. M. Grzegorzewskiej w Puławach

„Gdzie chrzest, tam nadzieja!” – pod takim hasłem 
odbyły się szkolne obchody jubileuszu 1050. Rocznicy 
Chrztu Polski, które miały miejsce 29 kwietnia w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Puławach. Zło-
żyły się nań: okolicznościowy apel, uroczysta liturgia od-
nowienia przyrzeczeń chrzcielnych, oraz zasadzenie dębu 
„Mieszko I”.

29 kwietnia 2016 r. – dwa tygodnie po ogólnopolskich 
obchodach w Gnieźnie i Poznaniu – społeczność Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzew-
skiej w Puławach, w obecności zaproszonych gości: przed-
stawiciela Zarządu Powiatu Leszka Gorgola, kierownika Wy-
działu Oświaty Małgorzaty Noskowskiej, księdza proboszcza 
Andrzeja Sternika i siostry dyrektor Klaudii Turczyńskiej, 
uroczyście świętowała 1050. Rocznicę Chrztu Polski.

Uroczystość rozpoczęła się okolicznościowym apelem, 
przypominającym historię początków naszej Ojczyzny.

Centralny punkt uroczystości – dziękczynienie za chrzest 
Polski i swój własny wraz z odnowieniem przyrzeczeń 
chrzcielnych – miał miejsce w Ogrodzie Biblijnym przy ko-
ściele pw. Miłosierdzia Bożego, nad symboliczną rzeką Jor-
dan. Na początku uroczystej celebracji wybrzmiał hymn 
„Gdzie chrzest, tam nadzieja” w wykonaniu szkolnego ze-
społu IGA. Po wysłuchaniu Słowa Bożego i homilii księdza 
Tomasza Musieja oraz po odnowieniu przyrzeczeń chrzciel-
nych, nastąpiło przejście wszystkich uczestników przez rzekę 

Odnowienie chrztu nad symboliczną rzeką Jordan

Celebra uroczystości w ogrodzie biblijnym
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Jordan. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy otrzymał obra-
zek z datą odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i miejscem 
na wpisanie daty swego chrztu. 

Trzecia część obchodów rozpoczęła się przed wejściem do 
budynku szkolnego. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego 
nastąpiło uroczyste zasadzenie dębu „Mieszko I”. Dokonała 
tego dyrekcja szkoły, zaproszeni goście, oraz delegacja na-
uczycieli, pracowników, uczniów i rodziców. Dla upamięt-
nienia tego wydarzenia odsłonięto także pamiątkową tablicę 
umieszczoną na kamieniu, pod którym zakopano w kapsule 
memoriał z imienną listą pracowników i uczniów Ośrodka.

Następnie głos zabrał dyrektor Andrzej Czarnecki, koń-
cząc uroczyste obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Puławach. 

S. Bernarda Kowalczyk
nauczycielka katechezy w SOSW w Puławach

Fot. Lucyna Socha – nauczycielka

Uroczystość zasadzenia dębu Mieszko I

„Katyń… ocalamy od zapomnienia”

 26 kwietnia br. w Gołębiu odbyła się uroczystość „Ka-
tyń… ocalamy od zapomnienia” połączona z obchodami 
1050. Rocznicy Chrztu Polski. Upamiętnienie tych wydarzeń 
rozpoczęła Msza Święta odprawiona przez proboszcza Parafii
Rzymskokatolickiej, księdza kanonika Waldemara Stawino-
gę. Po wspólnej modlitwie, w której brali udział zaproszeni 
Goście oraz społeczność Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, 
uczestnicy uroczystości oddali hołd bohaterom, których  
w bestialski sposób zamordowano w Katyniu. Przed tablica-
mi upamiętniającymi uhonorowanych oficerów – Szczepana

Górę i Władysława Szczypę – wiązankę z biało-czerwonymi 
kwiatami złożył obecny na uroczystości Starosta Puławski  
Witold Popiołek oraz dyrektor gimnazjum Danuta Smaga, 
zarazem Przewodnicząca Rady Powiatu Puławskiego. Donio-
słym i wzruszającym momentem było przekazanie przez Le-
cha Marczaka urny zawierającej ziemię z Charkowa. Ten dar 
stanowił podziękowanie za wielokrotne upamiętnianie ofiary
złożonej przez Władysława Szczypę.

Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski tak uroczyście i do-
niośle obchodzony w naszym powiecie zaakcentowany zo-
stał przez posadzenie dębu „Mieszko’’ przez delegacje szko-
ły podstawowej i gimnazjum w Gołębiu. Pamiątkową ta-
blicę umieszczoną obok drzewa wspólnie odsłonił Starosta  
Puławski Witold Popiołek oraz Wójt Gminy Puławy  
Krzysztof Brzeziński.

Zaduma nad losami i śmiercią tysięcy polskich oficerów
zamordowanych w Katyniu, a także refleksja nad znaczeniem
przyjęcia Chrztu przez Mieszka I towarzyszyły uczestnikom 
uroczystości podczas koncertu patriotycznego. Wiersze i pieśni 
wykonane przez uzdolnionych uczniów Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum stanowią świadectwo nieustającej pamięci mło-
dzieży o wydarzeniach, które kształtują narodową tożsamość.

Danuta Smaga Dyrektor Gimnazjum w Gołębiu
Przewodnicząca Rady Powiatu Puławskiego

Fot. Małgorzata LinekStarosta Puławski W. Popiołek

Msza święta odprawiana przez księdza kononika

Od lewej: Starosta W. Popiołek, dyrektor D. Smaga, L. Marczak,  
ks. Kanonik S. Stawinoga
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Lalka Elżbieta

Lwów, Opera Lwowska

Lwów, figura Matki BoskiejPuławskie spotkania lalkarzy

Kultura

Teatr „To i owo” – aktywna wiosna

Teatr „To i Owo” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach od 21 
lat promuje Ośrodek oraz powiat puławski na terenie Polski 
i Europy. 

Instruktorka Barbara Mikołajczuk od września każdego 
roku pracuje z dziewczynkami z grup wychowawczych nad 
nowym przedstawieniem. W tym roku, teatr z inscenizacją 
„Ach, te myszy” występował:
• 5 II 2016 – w POK „Dom Chemika” w Puławach – dla 

dzieci z powiatu puławskiego korzystających ze wparcia 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

• 31 III 2016 – w POK „Dom Chemika” w Puławach – XVII 
Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dziecięcej i Mło-
dzieżowej „Wiosenne Gwiazdy”, zdobywając zaszczytne II 
miejsce

• 22 IV 2016 – w Chatce Żaka w Lublinie – Spotkania Arty-
stów Nieprzetartego Szlaku

• 29 IV 2016 – w POK „Dom Chemika” w Puławach – Pu-
char Prezydenta Puław.
W ostatnim czasie, zespół teatralny „To i Owo” jako jedy-

ny reprezentował Polskę na XI Międzynarodowym Festiwa-
lu Teatralnym Osób Niepełnosprawnych, zorganizowanym 
przez Mystecko – Terapeutyczne Centrum Neprotoptana Ste-
żyna we Lwowie, w dniach 20-22 maja 2016 r. Samorząd po-
wiatowy przyłączył się do współorganizacji wydarzenia.

Zespół wystąpił z przedstawieniem „Ach, te myszy”  
w Miejskim Pałacu Kultury im. Hnata Chotkiewicza.

Festiwal Teatralny, który miał miejsce we Lwowie, był 
wielką okazją dla konfrontacji młodych aktorów z festiwalo-
wą publicznością z Litwy, Ukrainy i Białorusi. Występ ten był 
także ogromną szansą na zaprezentowanie swoich umiejętno-
ści i do nawiązania nowych kontaktów i znajomości.

W dniach 2-5 czerwca 2016 r., teatr „To i Owo” po raz 
trzeci brał udział w 48. Ogólnopolskich Puławskich Spotka-
niach Lalkarzy.
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Puławski przegląd jest jedyną w Polsce imprezą skupiającą 
i pokazującą amatorski ruch związany z teatrem lalek. OPSL 
mają blisko półwieczną tradycję. Ich organizatorem jest Wo-
jewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Puławski Ośrodek 
Kultury „Dom Chemika”. W warsztatach biorą udział pasjonaci 
sztuki lalkarskiej, instruktorzy i aktorzy zespołów teatru lalki.

W tym roku do Puław przyjechały zespoły z Białegostoku, 
Żabna, Turzego Pola, Lublina, Suwałk, Trawnik, Zabrza oraz 
Kraśnika.

W warsztatach „Analiza spektakli” i „Ożywienie materii” 
brali udział instruktorzy. Młodsze przedstawicielki teatru: 
Wiktoria Koza i Marta Szewczyk, wzięły udział w warsztatach 
„Świadomość ciała małego aktora”, natomiast starsze dziew-
czynki: Aleksandra Karnaś, Aleksandra Staniak i Dagmara 
Bełcik, w „Animacja lalką bunraku”. Każda grupa wraz z in-
struktorami tworzyła lalkę uliczną. My w tym roku stworzy-
łyśmy lalkę „Elżbietę”.

Brałyśmy także udział w pochodzie promocyjnym „Z wi-
zytą u księżnej Izabeli” oraz w spotkaniu integracyjnym przy 
grillu.

Ilona Próchniak
nauczycielka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach
Fot. Ilona Próchniak

Lwów, cmentarz Orląt Lwowskich

XI edycja Wojewódzkiego Konkursu 
Recytatorskiego Poezji i Prozy Jana Pawła II

 ,,Jeśli miłość do Ciebie, to bezgraniczna. 
Jeśli pamięć o Tobie, to na zawsze…”

K. S. Wroński
,,Kimże jest On? Niewypowiedziany…”

1 kwietnia 2016 r.
W gościnnych progach Gimnazjum im. Jana Pawła II po 

raz jedenasty zorganizowano wraz z Gminną Biblioteką Pu-
bliczną w Żyrzynie Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Jana 
Pawła II „Kimże jest On? Niewypowiedziany...”

Tegoroczna edycja odbyła się 1 kwietnia w przeddzień 
rocznicy śmierci świętego Jana Pawła II. Konkurs został ob-
jęty patronatem honorowym przez Jego Eminencję Arcy-
biskupa Stanisława Budzika, Starostę Puławskiego Witolda 

Popiołka oraz Wójta Gminy Żyrzyn Andrzeja Bujka. Występy 
recytatorów uświetnił chór szkolny pod kierunkiem L. Zaho-
rodnej.

Komisja konkursowa po wysłuchaniu 19 recytatorów po-
stanowiła nagrodzić i wyróżnić:
II miejsce ex aequo:

• Olga Pasenczuk z Gimnazjum z Klementowic. Opiekun 
Jadwiga Pietrzak

• Renata Zdun z Gimnazjum im. H. Sienkiewicza  
w Końskowoli. Opiekun Elżbieta Owczarz.

III miejsce: 
• Bartosz Kukier z Gimnazjum im. Jana Pawła II  

w Żyrzynie. Opiekun Beata Matyjanka 
Wyróżnienia:

•  Agata Rusek z Gimnazjum im. H. Sienkiewicza  
w Końskowoli. Opiekun Elżbieta Owczarz

• Agnieszka Struzik z Gimnazjum im. H. Sienkiewicza  
w Końskowoli. Opiekun Agnieszka Franczak-Pać

• Angelika Guz z Gimnazjum w Klementowicach. 
Opiekun Jadwiga Pietrzak

• Dominik Cybula z Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Żyrzynie. Opiekun Iwona Szulikowska-Tomaszewska 

• Witold Biskup z Gimnazjum im. Ks. Jana 
Twardowskiego. Opiekun Dorota Chodoła

Pani Dyrektor Iwona Kozłowska dodatkowo przyznała dwie 
nagrody specjalne dla recytatorów:

• Anety Cybuli z Gimnazjum im. Kanclerza Koronnego 
Jerzego Ossolińskiego w Gołębiu. Opiekun Danuta 
Smaga 

• Bartłomieja Lewtaka z Gimnazjum im. Henryka 
Sienkiewicza w Końskowoli. Opiekun Agnieszka 
Franczak-Pać

Po występach wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie 
mogli zapomnieć o stresie i poczęstować się łakociami przy-
gotowanymi przez jedną z mam – Izę Grodek, a także Piekar-
nię w Żyrzynie.

Cieszy nas fakt, że tak wiele młodzieży zainspirowanej 
przez swych nauczycieli i instruktorów podjęło się wykonania 
i interpretacji utworów, które przyczyniły się do uświetnienia 
tej ważnej dla nas i Polaków rocznicy.

Gratulujemy i składamy szczególne podziękowania zwy-
cięzcom i wyróżnionym.

Bożena Madoń – biblioteka
Beata Matyjanka – nauczyciel języka polskiego

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie

Uczestnicy konkursu, fot. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie
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Noc Bibliotek w Żyrzynie

Magiczny piątek i wtorek w Bibliotece w Żyrzynie 
Młodzież Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie, zain-

spirowana pomysłem nauczycieli (B. Madoń i B. Matyjanka), 
postanowiła udowodnić po raz kolejny, że biblioteka to nie 
nudne i staroświeckie miejsce, lecz magiczna kraina, w której 
każdy może znaleźć coś dla siebie – radość życia, śmiech, ta-
niec i przede wszystkim naukę.

W piątek 3 czerwca 2016 r. Biblioteka Gimnazjum w Ży-
rzynie tętniła życiem aż do późnych godzin wieczornych. 
Wszystko za sprawą II ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek pod 
hasłem „WOLNO CZYTAĆ”. Podróż do krainy bajek rozpo-

częła się o godzinie 17.00, a zakończyła swój bieg z bohatera-
mi ulubionych bajek aż po 21.00. Najmłodsi czytelnicy mogli 
zobaczyć przedstawienie na podstawie baśni H. Ch. Anderse-
na „Calineczka” i podziwiać bohaterów w barwnych strojach.

Następnie przyszedł czas na malowanie historyjek obraz-
kowych na temat wysłuchanej baśni. Każda grupa dostała 

Calineczka z księciem elfów

Dzieci z przedszkola im. Misia Uszatka w Żyrzynie w bibliotece  
gimnazjum

Nasi najmłodsi goście podczas wspólnej zabawy

Prace plastyczne

Prezentacja namalowanych prac
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wsparcie starszych koleżanek z gimnazjum. Czas mijał bardzo 
szybko. Na zakończenie dzieci ułożyły swoje prace według 
kolejności wydarzeń i umieściły je na gazetce w bibliotece. 
Dzieci mogły zwiedzać i poznawać zakamarki biblioteki, czy-
tać i oglądać wybrane przez siebie książki. W ramach Nocy 
Bibliotek uczniowie czytali wybrane fragmenty Baśni Pana 
Andersena oraz wiersz Danuty Wawiłow „Szybko”. Kolejną 
atrakcją tego wieczoru były gry, zgadywanki, a także tańce, 
które cieszyły się wielką popularnością. Bardzo dużo radości 
młodym widzom przyniosły prezentacje piosenek, które śpie-
wali i tańczyli wraz z wykonawcami. 

Dodatkowo w tym dniu Biblioteka Gimnazjum w Ży-
rzynie otrzymała bezpłatny dostęp do transmisji filmu. Nasi
milusińscy mieli okazję wyciszyć się podczas oglądania fil-
mu pt. „Magiczne drzewo” w reżyserii Andrzeja Maleszki. 
Noc Bibliotek była dla dzieci niezwykłą przygodą, mającą na 
celu zachęcenie ich do korzystania z biblioteki i kojarzenia jej  
z interesującym, magicznym miejscem i świetnymi książka-
mi. W celu popularyzacji sztuki pięknego czytania i rozbu-
dzania zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych,  
w dniu 7 czerwca została zorganizowana impreza czytelnicza 
dla dzieci z Przedszkola im. Misia Uszatka w Żyrzynie.

W tym roku Tydzień Czytania Dzieciom obchodziliśmy 
pod hasłem ,,Czytanie uskrzydla!”. To wielkie święto czytania, 
podczas którego najmłodsi goście biblioteki mogli wczuć się 
w baśniowy świat Pana Andersena. Podobnie jak ich koledzy 
z Nocy Bibliotek, brali udział w konkursach, quizach i świet-
nej zabawie tanecznej. Wspomnienia po przeżytych chwilach 
emocji pozostaną na długo w pamięci i uczestników, i organi-
zatorów tych akcji.

Noc Bibliotek w Żyrzynie i Dni Czytania Dzieciom zosta-
ły zorganizowane przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Żyrzynie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Żyrzynie. Akcję patronatem objęli: Minister Edukacji Na-
rodowej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Biblioteka Narodowa, natomiast gminną akcję patronatem 
objął Starosta Powiatu Puławskiego Witold Popiołek oraz 
Wójt Gminy Żyrzyn Andrzej Bujek.

Bożena Madoń – biblioteka
Beata Matyjanka – nauczyciel języka polskiego

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie

Gimnazjaliści podczas przedstawienia calineczki

…Chciałabym, aby w niebie…

Taką prośbą rozpoczęła swoją prezentację wiersza Mał-
gorzaty Nawrockiej jedna z najmłodszych uczestniczek 
XVI Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji  
i Prozy Religijnej – Fabiana Smolak, laureatka tej edycji.

Nad konkursem zorganizowanym 18 maja 2016 r. przez 
GOK w Kurowie honorowy patronat objął Starosta Puławski 
Witold Popiołek. W czasie imprezy Wydział Promocji, Kul-
tury, Sportu i Turystyki reprezentowała Anna Ziomka.

Recytatorzy – reprezentanci 16 szkół – zostali podzieleni 
na trzy kategorie wiekowe i byli przesłuchiwani przez trzy 
niezależne komisje. 

Jury po wysłuchaniu prezentacji dzieci z kl. I-III wy-
łoniło laureatów tej kategorii: Fabianę Smolak z kl. III SP  
w Przybysławicach, opiekun K. Sałecka; Zofię Podświadek 
z kl. III SP w Michowie, opiekun K. Goluch, oraz Hannę  
Zarębę z SP w Przybysławicach, opiekun K. Sałecka.

Wśród dzieci klas IV-VI pierwsze miejsce zajęła Agata 
Czarnecka z kl. V SP w Gołębiu, opiekun E. Bąkała; drugie 
– Malwina Głowacka z SP w Nałęczowie, opiekun S. Kry-
sa; zaś miejsce III przypadło w udziale Aleksandrze Py-
dzie, ucz. kl. VI SP nr 2 w Puławach; uczennicę do udziału  
w konkursie przygotowała B. Grabińska.

W kategorii szkół gimnazjalnych Nagrodę Prezesa Ra-
dia Lublin otrzymała Julia Aftyka, ucz. kl. II z Abramowa;
do udziału w konkursie przygotowała ją A. Podświadek. Na 
drugiej pozycji uplasowała się Renata Zdun z Końskowoli, 
opiekun E. Owczarz; zaś na trzeciej Angelika Guz z Kle-
mentowic, opiekun J. Pietrzak. 

Za interesującą prezentację wyróżniono Patrycję Samoń 
z Markuszowa; opiekun K. Banaszek, i Weronikę Gałek  
z Żyrzyna, opiekun B. Matyjanka.

Nominację do udziału w Wojewódzkim Koncercie Lau-
reatów XXXV Małego Konkursu Recytatorskiego otrzymały 
Fabiana Smolak, która zaprezentuje wiersz M. Nawrockiej 
„Chciałabym, aby w niebie” oraz Zosia Podświadek i wiersz 
„Bóg i grzesznik”.

Uczniów w kategorii kl. IV-VI reprezentować będą Aga-
ta Czarnecka z Gołębia – w jej wykonaniu ponownie usły-
szymy wiersz Z. Herberta „Siódmy anioł”, a także Malwina 
Głowacka z utworem A. Rudawcowej „Chrystus i róże”.

Laureaci konkursu recytatorskiego
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Jury (B. Nowacka, K. Skwarek, E. Paprocka, A. Ziom-
ka, K. Matraszek i I. Furtak) zwróciło uwagę na repertuar 
przygotowany przez uczestników turnieju. Dosyć urozma-
icony w szkole podstawowej, chociaż prezentowane były 
najczęściej wiersze poetów współczesnych – M. Nawroc-
kiej, A. Ziemianina, J. Pałygi, J. Pardyki, M. Szyszkowej, ks.  
T. Opalińskiego, Matki Teresy z Kalkuty, L. Wiszniewskie-
go i S. Jachowicza. Natomiast uczniowie gimnazjum sięgnęli 
wyłącznie po utwory J. Twardowskiego i Jana Pawła II, bar-
dziej filozoficzne, refleksyjne, dotyczące spraw ducha, trud-
niejsze w interpretacji.

Organizatorzy konkursu A. Tarkowska i G. Skwarek 
uważają, że spełnił on wyznaczone cele. Wierzą, że obcowa-
nie z literaturą religijną i świadome jej przeżywanie pozwala 
młodym ludziom rozwinąć własną osobowość, wrażliwość 
na to, co piękne i istotne, co kształtuje charakter. Dzięki 
młodemu pokoleniu wychowanemu w duchu tolerancji, mi-
łości bliźniego, szanującemu prawa człowieka do godnego 
życia, możemy śmiało patrzeć w przyszłość, bez obawy o ju-
tro, o los świata.

To XVI edycja konkursu – podkreśla pomysłodawczyni 
A. Tarkowska – ważne jest to, że znalazł on licznych naśla-
dowców: szkoły, które organizują konkursy monotema-
tyczne i nadal wzbudza zainteresowania dzieci, młodzieży, 
opiekunów i poetów oraz sponsorów wspierających nasze 
działania.

Samotny człowiek, choćby miał najwspanialsze pomysły, 
idee – niewiele osiągnie bez wsparcia innych. Toteż organi-
zatorzy pragną z głębi serca podziękować Staroście Powiatu 
Puławskiego  Witoldowi Popiołkowi za objęcie honorowe-
go patronatu nad konkursem, ufundowanie nagród dla jego 
laureatów, upominków dla uczestników oraz organizatorów. 

Dziękujemy także mediom promującym naszą działal-
ność – Prezesowi Radia Lublin Mariuszowi Deckertowi – za 
ufundowanie nagrody dla laureata w grupie gimnazjalnej. 

Już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji „Po-
etyckiego Apelu… o Niepodległą” – wierszy patriotycznych, 
w listopadzie br.

Anna Tarkowska
nauczyciel języka polskiego 

Szkoła Podstawowa w Klementowicach

Jakże nie kochać tej ziemi…

XIV Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji  
i Prozy o Tematyce Wiejskiej został zorganizowany 9 marca 
2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kurowie. W tur-
nieju wzięło udział ponad 50 recytatorów reprezentujących 
21 szkół. 

Nad konkursem honorowy patronat objął Starosta Pu-
ławski Witold Popiołek. Pomysłodawczyni turnieju, Anna 
Tarkowska, wspomina – Starostwo Puławskie od począt-
ku patronuje tej imprezie, bo obecny Starosta, pan Witold  
Popiołek był (jako prezes ZP PSL) honorowym gościem na 
pierwszej edycji konkursu jeszcze w SP w Klementowicach.

Jesteśmy mieszkańcami wsi, której charakter powo-
li zanika. Nie ma już kuźni i kowala kującego podkowy na 
szczęście – jak pisze w jednym ze swoich wierszy Zbigniew  
Kozak – ludowy poeta, rzeźbiarz mieszkający w Puławach, 
lecz głęboko związany z rodzinną wsią. 

W repertuarze młodych recytatorów, obok utworów za-
liczanych do klasyki, znalazły się teksty wielu poetów ludo-
wych opiewających uroki polskiej wsi: Z. Spasówki, J. Pocka, 
B. Pietraka, H. Kołodziejowej, E. Wójtowicz.

Od wielu lat realizujemy te same cele – pragniemy zain-
teresować dzieci i młodzież literaturą ludową oraz zwrócić  
ich uwagę na twórców ludowych, ludzi mało znanych, ale 
bardzo wartościowych – mówią organizatorzy konkursu  
A. Tarkowska i G. Skwarek, dyrektor GOK w Kurowie.

Mobilizuje to młodych ludzi do zapoznania się z tym, co 
dzieje się wokół nich. Wiedzą, że twórczość ludowa nie jest 
tylko skansenem, a wspaniali artyści żyją wokół, pracują  
i tworzą. Są gośćmi naszego konkursu – Zbigniew Kozak, 
Elżbieta Wójtowicz.

Współczesna wieś niewiele ma już wspólnego z obra-
zami przywołanymi w twórczości Z. Spasówki, J. Pocka, 
B. Pietraka i Z. Kozaka, dlatego ważne jest przypomnienie 
dawnych zwyczajów. Należy zatrzymać się na chwilę i wsłu-
chać, gdy kolejny raz gwarą ożyły wiejskie opłotki, rozległy 
się śpiewy spod wiejskiej kapliczki, zmęczony kowal przy-
bijał koniom podkowy, lecz chyba tylko na szczęście, bo 
konie znikły z krajobrazu naszej wsi. W obejściach zapach-
niało świeżym chlebem, zaskrzypiały studzienne żurawie, 
i pokłon ciężkiej, chłopskiej pracy złożyły czerwone maki 
i chabry rosnące na miedzach, kołysane wiatrem w zbożu. 
Zaś nocą przez wieś chodziły ogniowe straże, by gasić po-
żar sadzy w kominie. Rankiem praczki na kładkach kijanką 
płoszyły ryby w stawie. Zmęczone upałem, głodne płakało 
chłopskie dziecko, gdy matka żęła sierpem zboże, wiązała je 
w snopy i zestawiała w mendle lub kopy, by zapewnić ma-
leństwu cień… A wieczorem snuł się po wsi dziad proszal-
ny, marząc o gorącej strawie…

Dwie niezależne komisje wsłuchiwały się w wyżej wy-
mienione uczniowskie prezentacje i doceniły najlepsze.  
W kategorii szkoły podstawowej pierwsze miejsca przyzna-
no: Lenie Dobosz z Żyrzyna – opiekun A. Niedbała, i Żane-
cie Piotrowskiej z Maszek – op. S. Popiołek; drugie: Piotro-
wi Perdunowi z Ożarowa – op. A. Perdun, i Klaudii Jaksim 
z Puław – op. D. Cieślak; trzecie: Pawłowi Musik z Maszek 
– op. S. Popiołek, Szczepanowi Rozmanowskiemu z Wojcie-
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chowa – op. S. Popiołek, i Janowi Kozikowi z Kurowa – op. 
A. Wójciak. 

Wyróżniono: Bojko Natalię, Czarnecką Agatę, Gawrona 
Huberta, Górę Karolinę, Kołodzieja Jakuba, Trojanowską 
Paulinę, Wąsik Weronikę i Wydrę Macieja.

Natomiast w grupie gimnazjalistów nagrodzono: Barto-
sza Kukiera z Żyrzyna – op. B. Matyjanka, Annę Grzywną  
z Piotrowic – op. R. Popiołek, Paulinę Łowczak z Marku-
szowa – op. J. Landos, Aleksandrę Filipiak z Garbowa – op.  
L. Żak. Wyróżnienia otrzymali: Karolina Sygnowska z Sadu-
rek i Renata Zdun z Końskowoli.

Nominację do udziału w XVII Międzywojewódzkim 
Konkursie Recytatorskim Poezji Ludowej im. W. Tuwalskie-
go w Woli Osowińskiej otrzymali: L. Dobosz, Ż. Piotrow-
ska, P. Musik, S. Rozmanowski, M. Głowacka, P. Klimowicz,  
B. Kukier, A. Grzywna, P. Łowczak i A. Filipiak.

Organizatorzy konkursu podkreślają, że zorganizowa-
nie takiej imprezy jest przedsięwzięciem wieloetapowym 
i możliwym do zrealizowania tylko dzięki zaangażowaniu 
wielu ludzi, miłośników ludowego folkloru pragnących oca-
lić od zapomnienia „naszą swojskość”. Serdecznie dziękują 
nauczycielom, którzy wśród licznych obowiązków znaleźli 
czas na przygotowanie dzieci, a także niezawodnym człon-
kom komisji, zawsze służących swoją pomocą.

Szczególne podziękowania należą się władzom naszego 
powiatu, a w szczególności Wydziałowi Promocji, Kultury, 
Sportu i Turystyki za zrozumienie idei konkursu, objęcie 
patronatu, ufundowanie nagród dla laureatów i upominków 
dla opiekunów, a także Annie Ziomce za pracę w komisji. 
Upominki dla wszystkich uczestników konkursu ufundował 
Urząd Gminy w Kurowie.

Anna Tarkowska
nauczyciel języka polskiego 

Szkoła Podstawowa w Klementowicach

Program „filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!”  
po raz pierwszy zawitał do Puław

W ramach wojewódzkiego pilotażu maturzyści Zespołu 
Szkół Technicznych im. M. Skłodowskiej-Curie od lutego 
do czerwca 2016 roku mogli wziąć udział w pięciu koncer-
tach symfonicznych w Filharmonii Lubelskiej. 

Skąd taki pomysł? Odpowiedź jest bardzo prosta – ob-
serwując sale koncertowe filharmonii w całej Polsce wycią-
gnięto jeden wniosek: na widowniach jest mało młodych 
ludzi, wśród korzystających z oferty przeważającą większość 
stanowią osoby w wieku powyżej 30 roku życia albo ucznio-
wie szkół muzycznych, bądź młodzież mająca ze szkołami 
muzycznymi jakieś doświadczenia. Niezwykle rzadko w sa-
lach koncertowych można spotkać nastolatków na co dzień 
niezainteresowanych muzyką klasyczną. Równie rzadko fil-
harmonie prowadzą działania animacyjne i edukacyjne kie-
rowane właśnie do młodzieży.

Te obserwacje oraz gruntowna analiza ofert edukacyj-
nych dały Instytutowi Muzyki i Tańca w Warszawie przy-
czynek do stworzenia programu wypełniającego naturalnie 
powstałą lukę w działaniach filharmonii – lukę między ofer-

tą kierowaną do przedszkoli i szkół podstawowych, a pakie-
tem zniżek abonamentowych dla stałych odbiorców.

Program kierowany jest do maturzystów, ponieważ to 
ostatni moment, by raz jeszcze spróbować zachęcić ich do 
skorzystania z oferty filharmonii. To ostatni moment, by
wypracować pewien stan świadomości i potrzebę, gdy już 
bez szkolnej kurateli będą poszukiwać czegoś dla siebie  
w ofercie kulturalnej miasta, i opierając się na doświadcze-
niu uzyskanym w szkole przy pomocy Programu, zwrócili 
również uwagę na filharmonię i dokonali świadomego wy-
boru.

Szukając sposobu na zainteresowanie młodzieży muzy-
ką klasyczną, Instytut Muzyki i Tańca zainicjował program 
„filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!”, w ramach którego ma-
turzyści wraz z osobami towarzyszącymi mogli nieodpłat-
nie, w piątkowe popołudnia, poza zajęciami szkolnymi, 
uczestniczyć w koncertach symfonicznych. 

Program nie mógłby zostać zrealizowany bez współ-
pracy z Powiatem Puławskim, który w jej ramach zapewnił 
uczniom naszej szkoły transport do Lublina. Instytut Mu-
zyki i Tańca pokrył koszty związane z zakupem biletów dla 
młodzieży i opiekunów z ZST.

Koncerty zgromadziły łącznie 225 zainteresowanych 
osób (uczniowie wraz z osobami towarzyszącymi). Odby-
wały się one w nowo wyremontowanej Sali Koncertowej 
Filharmonii Lubelskiej. Dla wielu młodych ludzi spotkanie 
z muzyką poważną „na żywo” było nie tylko pierwsze w lu-
belskich wnętrzach, ale pierwsze w życiu. 

Dodatkowo chętni maturzyści mogli wziąć udział w two-
rzeniu nowego programu artystycznego Filharmonii Lubel-
skiej oraz pozostałych czterech filharmonii biorących udział
w Programie na rok 2016/2017, głosując w plebiscycie na 
utwory muzyki klasycznej. Trzy spośród dziesięciu najwyżej 
ocenionych utworów znajdą się w programie Filharmonii  
w kolejnym sezonie.

Filharmonia Lubelska była pierwszą, z którą Instytut 
Muzyki i Tańca nawiązał współpracę i zrealizował każdy  
z etapów Programu. To m.in. dzięki niej inicjatywa „filhar-
monia / ostrożnie, wciąga!!!” może dziś gościć w najwięk-
szych miastach Polski. Właśnie w Lublinie sprawdzano 
kolejne pomysły i ulepszano te już funkcjonujące. Dzięki 
Programowi, Filharmonia Lubelska dotarła ze swoim pro-
gramem koncertowym do ponad 3500 maturzystów, a bli-
sko 500 z nich odwiedza ją systematycznie.

Wśród szkół wybranych do Programu w bieżącym roku 
znalazły się oprócz ZST w Puławach: I Liceum Ogólno-
kształcące im. St. Staszica, II Liceum Ogólnokształcące im. 
Hetmana Jana Zamoyskiego, III Liceum Ogólnokształcące 
im. Unii Lubelskiej, Zespół Szkół im. Św. St. Kostki w Lubli-
nie, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego 
im. Gen. F. Kleeberga, Zespół Szkół Transportowo-Komu-
nikacyjnych, czy też Międzynarodowe Liceum Paderewski.

Program artystyczny był ambitny i wcale niełatwy w od-
biorze, jednak niektórzy uczestnicy systematycznie korzy-
stali z możliwości wyjazdu na kolejne koncerty.

Co mogli usłyszeć maturzyści? Grę pianistki o uznanej 
światowej pozycji – Clare Hammond, koncert w wykona-
niu osiemnastoletniego wiolonczelisty Sebastiana Kozuba, 
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Symfonię Es-dur op. 55 Eroica Ludwiga van Beethovena  
w wykonaniu orkiestry, I Koncert wiolonczelowy Es-dur op. 
107 Szostakowicza, oraz II koncert Es dur C.M. Webbera  
w wykonaniu klarnecisty Andrzeja Mazura. Na ostatnim  
w tym roku koncercie objętym programem wystąpiło dwóch 
znakomitych muzyków: Przemysław Neumann – zdobywca 
m.in. III miejsca na III Ogólnopolskim Przeglądzie Mło-
dych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w Białym-
stoku, od sierpnia dyrektor filharmonii w Opolu, który jako
dyrygent prowadził orkiestry w większości polskich miast, 
i współpracuje z Gliwickim Teatrem Muzycznym i Teatrem 
Wielkim w Poznaniu, oraz urodzonego w Bukareszcie al-
towiolistę Cristiana Ifrima, który zawodowe życie związał  
z Hiszpanią. Tam koncertuje jako solista i kameralista oraz 
prowadzi działalność pedagogiczną w Wyższej Szkole Mu-
zycznej w Pampelunie.

Cieszy nas fakt, że tak liczna grupa naszej młodzieży 
wzięła udział w Programie „filharmonia/ostrożnie, wcią-
ga!!!”. Edukacja muzyczna, której tak bardzo brakuje w pod-
stawie programowej szkół ponadgimnazjalnych, a szczegól-
nie szkół zawodowych, nie została zaniedbana. Zespół Szkół 
Technicznych chce nie tylko być liderem edukacji tech-
nicznej w Powiecie Puławskim, dbając o to, by absolwenci 
zdobywali rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne, i stale 
podnosili swoje kwalifikacje, ale także inspirować młodzież
do rozwoju intelektualnego i duchowego poprzez obecność 
i kontakt z kulturą.

Agata Panek
nauczyciel w ZST 

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Spotkania literackie  „Moje Metafory”

8 kwietnia 2016 roku o godzinie 16.00 w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Puławach odbyło się spotkanie literackie 
zatytułowane „Moje Metafory”. Zaproszonych gości powitał 
dyrektor placówki Mariusz Oleśkiewicz, organizatorka spo-
tkania Małgorzata Klinkosch i redaktor kwartalnika literac-
ko-artystycznego „Metafora” Marzena Romańczuk. Spotka-
nie skupione wokół publikacji w trzech edycjach wyżej wy-
mienionego kwartalnika zostało podzielone na trzy części. 
W pierwszej, znajdującej się na holu, można było obejrzeć 
wystawę rzeźb dłuta Zbigniewa Kozaka oraz fotografie, de-
coupage i biżuterię artystyczną uzdolnionej wszechstronnie 
Janeczki Mazurkiewicz. Na ścianie przy wejściu do sali te-
atralnej zawieszono fotografie, a poniżej na stoliku, oparte

o ścianę stały obrazy wyhaftowane haftem krzyżykowym
ręką Wiesławy Dobrowolskiej-Łuszczyńskiej. W centralnym 
miejscu wystawy umieszczono obraz olejny namalowany 
ręką znanej puławskiej malarki Lidii Teresy Norenberg-
-Gorzelskiej. O wystawie będzie jeszcze w trzeciej części, 
tymczasem po wizualnej uczcie zaproszono przybyłych 
gości do sali teatralnej, pod skrzydła reżysera Huberta Do-
mańskiego, który z grupą teatralną Gdańska 4 przygotował 
zabawną, awangardową, pełną humoru i groteski jedno-
aktówkę pt. „Szarlotka z herbatą”, wykonaną na podstawie 
tekstu Andrzeja Dembończyka. Trzecia część spotkania zo-
stała oparta na prezentacji tekstów literackich (głównie po-
etyckich), zdjęć ppłk. St. Magnuszewskiego i opowiadaniu  
o swoich pasjach, co z przyjemnością czyniły osoby, których 
teksty i dzieła zostały zamieszczone w numerach lubelskich 
kwartalnika.
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Teatr Huberta Domańskiego
Zatrzymajmy się teraz przez chwilę nad spektaklem 

„Szarlotka z herbatą”. Należą się obfite brawa dla młodych
wykonawców: Aleksandry Firlej, Julii Płaczkowskiej, Alicji 
Rzepki, Oktawii Wartacz i Macieja Synowca za doskonałe 
zrealizowanie zadań aktorskich. Niejeden zawodowy aktor 
mógłby pozazdrościć im ruchu, gestu i mimiki, za pomocą 
których każde z nich wyrażało graną przez siebie postać. Te 
gesty, spojrzenia, modelowanie głosu, spójne prowadzenie 
dialogu, budowanie napięcia, szybkość reagowania, praca 
przeponą, oddech, skala wzruszeń, prezentacja umiejętno-
ści własnych, jak również poleganie na współgrających – na 
całej grupie. Zrealizowana została niemal w pełni idea te-
atru groteskowego. Obserwowaliśmy płynne przechodzenie  
z komizmu (posiadanie pieska, kochane maleństwo biega 
wokół stołu, jego właściciele są szczęśliwi) przez groteskę 
(piesek zawsze robi dwadzieścia okrążeń), dalej element ma-
kabryczny (piesek zawsze załatwia się przy tej samej nodze 
od stołu) i tragiczny (trzeba uśpić go, bo jest już stary, ma 
trzydzieści lat)... W kawiarni rozmawiają ze sobą siedzące 
przy stoliku dwie pary (bez wieku, imienia, pozycji społecz-
nej) od razu zauważamy, że w rozmowach brakuje łańcucha 
przyczynowo-skutkowego, abstrakcyjne sytuacje przedsta-
wiane są dosłownie, a wszelkie rozmowy przyjmują formę 
dialogu pozorowanego. Dużą rolę odgrywa czerwona to-
rebka. Kobiety krytykując nieobecną znajomą, jednogłośnie 
zgadzają się, że to dodatek zupełnie niepasujący do całości. 
Nie mogą zrozumieć, że towarzyszący im mężczyźni pozo-
stają wobec tego faktu obojętni. Przecież to skandal nosić 
niestonowany dodatek. Brak porozumienia między bohate-
rami doprowadza do szczytu emocji. Biegają wokół stolika 
i krzyczą. Nagle cisza. Wracają do konsumpcji. I tu powra-
camy do początku spektaklu, który jest jednocześnie zakoń-
czeniem i do znakomitej roli kelnerki, która w trakcie spo-
tkania myli potrawy, zawartość menu, a na koniec wrzuca 
szarlotkę do filiżanek z herbatą, bo tak wygodniej. Rachunek
też jest wyjęty jak ze sztuk St. Mrożka, jednak nie to skupia 
uwagę widowni. Początek i zakończenie są jak poza MIE 
w teatrze kabuki. Reżyser posłużył się tu obrazem gestycz-
nym, który ma zapaść w pamięć widza. I zapada! Kelnerka 
na początku obrazu, przez dłuższą chwilę siedzi w zastygłej 
pozie przy stoliku, konsumuje coś ze smakiem, ale też kon-
templuje każdy kęs. Na uwagę zasługuje mimika jej twarzy, 
wyraz oczu, ruchy brwi, ust, cisza i skupienie, gra świateł. 
Widzowie zaczynają śledzić każdy jej kęs, zastanawiać się, 
wyczekiwać – co będzie dalej?... Tą samą sceną spektakl się 
kończy. Reżyser ufając efektom czysto wizualnym, obdarzył 
je zadaniem wzbudzenia emocji u widza. Emocji nie mniej 
znaczących niż wrażenia wcześniej wywołane odbiorem 
dynamicznego choć absurdalnego tekstu mówionego. Ga-
sną światła. Brawo! Gratulujemy młodym aktorom, zaś re-
żyserowi H. Domańskiemu gratulujemy otwarcia na nowa-
torskie myśli i dokonania, a może bardziej za wskrzeszenie 
teatru J. Grotowskiego, T. Kantora, P. Brooka; teatru, który 
święcił sukcesy w latach 1950-1980 (początek lat osiemdzie-
siątych), wystawiając dzieła S. Becketta, E. Ionesca, A. Jarre-
go, H. Pintera czy St. Mrożka?... Czerwoną torebką spektakl 
trafnie nawiązał do redagowania „Metafory”, gdzie koniecz-

ny jest dobór właściwych materiałów, ich jakość i poziom. 
Tu też często „odrzucamy czerwoną torebkę”... Część trzecia 
spotkania, przechodzimy na hol. Teraz jest okazja wtrącić 
kilka słów na temat kwartalnika.

Nasze Metafory
W lubelskich numerach kwartalnika literacko-artystycz-

nego Metafora (Kraków, nr 6, 11 i 18) zaprezentowani zo-
stali znani i nieznani twórcy oraz różnorodne produkty ich 
działań od poezji i prozy poczynając (wiersze, opowiadania, 
eseje, felietony, aforyzmy, szkice historyczne, recenzje i tłu-
maczenia np. z hiszpańskiego, ukraińskiego, angielskiego  
i francuskiego), przez fotografię, grafikę, rzeźbę, pirografię,
sztukę grawerowania na szkle, malarstwo, w tym też i mura-
le (T. Haszmaniana), a na rękodzielnictwie (sztuka decoupa-
ge, origami, tkanina artystyczna itp.), tańcu i sztuce teatral-
nej kończąc. Ukazany został potencjał twórczy Lubelszczy-
zny, pasjonaci i ich pasje, czasem wskrzeszana historia (ar-
tykuły, monografie, wywiady), albo ocalona od zapomnienie
regionalna gwara (E. Wójtowicz, Z. Kozak). Ogółem w tym 
projekcie wzięły udział 93 osoby w wieku od 7 lat (laureaci 
konkursów literackich i plastycznych dla dzieci i młodzieży) 
do lat 89 (rocznik 1927). W dziale „Ulubiony poeta” swoje 
wiersze udostępnili: Bohdan Zadura, Sławomir Rudnicki, 
Ryszard Smolak, oraz nieznana w naszym środowisku Mar-
ta Świć z okolicy Radzynia Podlaskiego (Lubelszczyzna).  
W dziale „Recenzje” mogliśmy rozkoszować się nowinkami 
muzycznymi pióra Marka Sieprawskiego.

Dział „Tłumaczenia” zagospodarowali Bohdan Zadura, 
Krzysztof Gryko, i inni. Lista autorów jest długa. Na uwagę 
zasługują wywiady (rozmowy artystyczne), tu: z Ryszardem 
Stępniem o Puławskim Teatrze Amatorów, choć nie tylko...

Prezentacje i wystąpienia (Galeria na holu)...
Trzecia część spotkania przebiegała na holu, w luźnej, 

prawie rodzinnej atmosferze. Zebrały się osoby, które ze-
chciały podzielić się z nami swoją przygodą z kwartalni-
kiem, ale też opowiedzieć o swoich pasjach i zaprezento-
wać swoje dzieła. Najpierw Julia Ogonowska z koleżanką, 
w kąciku redakcyjnym, przy stukaniu klawiszy maszyny do 
pisania, zaprezentowały utwory poetyckie m.in.: B. Zadury, 
K. Gryko, K. Sadowskiej, M. Świć, E. Rozdoby itd. Z zapro-
szonych gości pierwszy wystąpił, posiłkując się ekranem  
i rzutnikiem, radny powiatu puławskiego Zbigniew Kiełb, 
który zadebiutował na łamach „Metafory” artykułem:  
„O losach Stanisława Magnuszewskiego – obrońcy ojczyzny 
z 1920 roku”. Opowiadaniom o podpułkowniku towarzyszył 
pokaz archiwalnych zdjęć. Słuchaliśmy i oglądaliśmy z za-
partym tchem, tym bardziej, że gdzieniegdzie pojawiały się 
fotografie Puław sprzed niemal stu lat! Na uwagę zasługuje
fakt, że Z. Kiełb zrekonstruował mundur St. Magnuszew-
skiego, co można zobaczyć również na fotografii w kwar-
talniku (str. 81. Metafora nr 18). Gwarę swoich przodków 
z okolic Końskowoli ocalał prezentując trzy wiersze pisane 
gwarą Zbigniew Kozak. Pochwalił się też jeszcze pachnącym 
drukiem tomikiem poetyckim „Z bzów i jaśminów” opie-
wającym piękno dawnej wsi polskiej. Wiesława Dobrowol-
ska-Łuszczyńska, autorka opowiadań, w tym o „Napoleonie 
Józefy”, opowiedziała o powiązaniu opublikowanego opo-
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wiadania z wykonaną haftem krzyżykowym przywiezioną
pracą, o historii makatki, którą haftowała dla syna Stefana
Żeromskiego jego matka, o Napoleonie i bitwie pod Arcole 
oraz obrazie francuskiego malarza Verneta, będącego pier-
wowzorem dla obu haftów. Prezentowana makatka zawie-
ra 60.000 krzyżyków, a czas jej wykonania to ok. pół roku 
wytężonej pracy. Pani Wiesława razem z mężem Janem 
są właścicielami Izby Produktów Lokalnych „Ziemianki” 
w Kolonii Drzewce. Razem z panią Wiesławą przyjecha-
ła Monika Matuła-Wetzlich, wiceprezes Klubu Rękodzieła 
„Ziemianki” z Nałęczowa. Pani Monika zaprezentowała ko-
ronkowe parasole dziergane misternie na szydełku. Bene-
dyktyńska praca. Wszyscy byliśmy pełni podziwu. Powsta-
ła inicjatywa następnego spotkania w formie warsztatów.  
Z kolei Elżbieta Wójtowicz rozbawiła wszystkich opowia-
dając „Gdy jo byłom gospodyniu” oraz „Opowiom wum jak 
jo byłom dziwuchu”. E. Wójtowicz (córka znanej poetki lu-
dowej Krystyny Poczek, również spokrewniona ze znanym 
poetą Janem Pockiem) zadebiutowała w Metaforze pisaną 
gwarą sztuką teatralną: „Na świętego Jana”. Sztuka otrzyma-
ła I nagrodę w konkursie: „Z ziemi wyrosłe, z serca utkane” 
(DCH Puławy, 2014). Barbara Stawska-Rybaczek pochwa-
liła się swoimi dwoma poetyckimi tomikami i zapowiedzią 
ukazania się trzystustronnicowej prozy. Mieliśmy również 
zaszczyt gościć znaną malarkę Lidię Teresę Norenberg-Go-
rzelską, która z pasją zajmuje się malarstwem sztalugowym, 
olejnym, preferując tak bogatą tematykę jak: martwa natura, 
portret, pejzaż. Znana z obrazów inspirowanych puławski-
mi zabytkami i okolicznym krajobrazem tworzącymi cykl: 
„Moje Puławy”. Malarka opowiadała o swojej drodze twór-
czej, jednocześnie mogliśmy podziwiać fotografie jej licz-
nych obrazów naznaczonych wpływem wybitnych mistrzów 
doby renesansu i romantyzmu, zgromadzonymi w albumie. 
Zdradziła nam inną swoją wielką pasję. Wszystko widział, 
słyszał i sfilmował Marek Kamiński (Agencja Informacyjno-
-Reklamowa Studio Filmowe Kwant). Spotkaniu cały czas 
towarzyszyła wystawa ludowych rzeźb Zbigniewa Kozaka  
i liczne prace rękodzielnicze (decoupage, biżuteria arty-
styczna i wspaniałe fotografie – na nich piękno natury prze-
platane z dawnymi ludowymi tradycjami i strojami autor-
stwa Janeczki Mazurkiewicz.

Wypada życzyć Puławianom, by i oni mieli taką swoją 
własną „Puławską Metaforę”.

Marzena Romańczuk

Na koniec zwrot w stronę poezji:

EX NIHILO (sonet)
kiedy mnie wiedzie wiersz na pokuszenie
nieistniejący czy też nieodkryty —
mam być uległy czy też niezdobyty
słowa mam wybrać czy wybrać milczenie
bo chociaż wszystko już dawno się stało
udzie i ptaki trawy i kamienie
chociaż nie nicość ale byt jest w cenie
nie wiem czy lepiej by nic nie istniało
czy lepiej raczej by cokolwiek było
tak samo nie wiem czy jest taka miłość

co nas wynosi i co nas wybawia
a jeśli nawet — to znów nie wiem która
czy ta co głogi z czerwieni okrada
czy ta co blednie w płonących nasturcjach
  Bohdan Zadura
Do K . . .
Bóg wie o wszystkim –
o tym, co poza nami najlepsze
i o tym, co w nas najgorsze
a właściwie po co zaprząta sobie tym głowę
– skoro wybór pozostawił nam
samym . . .
. . . przed chwilą chciałaś
bym wiersz napisał dla Ciebie
choć dobrze wiesz
że wszystkie są o Tobie
nawet te przed –
Tobą.

Ryszard Smolak
„Oględziny”
czy wiesz że
nosisz na sobie rysunki naskalne
na powierzchni skóry na chwilę pojawiają się skrzypy
gotowe zmartwienia szkice akceptacji
miejsca występowania domowych drapieżników
i pomarszczonych roślin
cała osobista geografia
która nie może bez ciebie istnieć
choćby więc dlatego nie przerywaj sobie

Krzysztof Gryko
„Obietnica”
w jej śmiechu
brzmiała obietnica
zbyt cichy
nie rozbił koszmaru
tamtego snu
nie uwierzył
gdy mu powiedziała
jestem
kobietą
twojego życia
wtedy
już wiedziała
ten śmiech
do niego będziesz
tęsknił najbardziej

Krystyna Sadowska

„Jakże się nie cieszyć!”
Jakże się nie cieszyć
gdy wiosna
skrzydła
nad światem rozpina
promienie słońca
przyzywa!



33

Kwartalnik  Powiatu  Puławskiego

Jakże się nie cieszyć
gdy w radosnym
pędzie
sypie na drzewa pąki
nastraja struny
skowronkom!

Jakże się nie cieszyć
gdy rola pęcznieje
mocą odżywczych soków!
Jakże nie uczestniczyć
w wielkim misterium
jeszcze jednego roku!

Elżbieta Wójtowicz

W stronę Preverta: „Poranek...”

Trwam w gotowości
Nad czystą kartką
Nie pisze mi się
Nic nie pisze
Pustka
Rozwiana wena
Kołuje dymem
Z papierosa
Nie patrzy na mnie
Nie dostrzega kartki
Pióra
Moich myśli
Odchodzi
Nie myśląc o mnie

Marzena Romańczuk

Przedszkolaki śpiewają

11 czerwca odbył się po raz kolejny Festiwal Piosenki 
Przedszkolaka. Tym razem organizatorzy przeprowadzili go 
w zabytkowym Ogrodzie Willowym Młodzieżowego Domu 
Kultury w Puławach. 

Impreza ma na celu zaprezentowanie umiejętności wo-
kalnych najmłodszych wykonawców, integrację środowi-
ska, uwrażliwianie na sztukę, a także przełamywanie barier 
związanych z występami publicznymi. Wykonanych zostało 
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18 prezentacji z większości puławskich przedszkoli, a także  
z placówek w Borowej, Gołębiu, Górze Puławskiej, Nałęczo-
wie i Żyrzynie.

Festiwal uatrakcyjnił spektakl „Myszki w kolorowych 
kokardkach” w wykonaniu dzieci z najmłodszej grupy Miej-
skiego Przedszkola nr 2 w Puławach, przygotowanych przez 
Annę Kotkiewicz. Dużą niespodzianką dla dzieci okazał się 
też przyjazd zaproszonych strażaków z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Młynkach.

Jury w składzie: Maria Skowron – przewodnicząca, Mag-
dalena Cencek, Małgorzata Klinkosch, przyznało nagrody  
i wyróżnienia.
I miejsce – Józef Jakimiuk – MP nr 7, wychowanek Anny 
Podsiadło i Marzeny Maroń, do akompaniamentu Zbigniewa 
Jonaka
I miejsce – Patrycja Czerpak, Julia Łukanowska i Domini-
ka Skowyra – MP nr 13, wychowanki Marzanny Studzińskiej 
i Beaty Polak, do akompaniamentu Sławomira Sochackiego
II miejsce – Julia Piskała i Martyna Noworolnik – Przed-
szkole w Gołębiu, wychowanki Edyty Kowalik
III miejsce – Barbara Janczak – Przedszkole w Nałęczowie, 
wychowanka Lidii Paluch
Wyróżnienia:
Amelia Jaroszek, Oliwia Wójcik i Wiktoria Saj – MP nr 18, 
wychowanki Barbary Rybak i Justyny Jeżak
Aleksandra Wenerska i Kinga Chrzanowska – MP nr 3, wy-
chowanki Moniki Kozieł i Marzanny Szeląg

Blanka Opolska, Maciej Krawczyk i Hubert Madej – Publicz-
ne Przedszkole Integracyjne im. Kubusia Puchatka, wycho-
wankowie Doroty Kijewskiej,Teresy Mizak i Marii Grądziel

Organizatorzy dziękują sponsorom za ufundowanie na-
gród i słodyczy. Magiczne Ogrody - bilety rodzinne na te-
ren parku; Pizzeria “Alternatywa” - talony na dużą pizzę; pan 
Henryk Skoczek - bilety na rejs statkiem po Wiśle oraz Urząd 
Miasta Puławy - słodycze.

Małgorzata Klinkosh
fot. MDK Puławy

Święto Książki z „Żeromem”

Z książkami nam do twarzy – to hasło stało się mottem 
przewodnim sesji zdjęciowych, zorganizowanych w bibliote-
ce szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żerom-
skiego w Nałęczowie. Powodów, aby podjąć się wyzwania 
– wykonania fotografii techniką sleeveface – było kilka. Jest
to niewątpliwie świetna i kreatywna zabawa. Przy niej moż-
na puścić wodze wyobraźni, pomysłowości, uruchomić zmysł 
artystyczny. Jest to także atrakcyjna forma promocji książ-
ki i czytelnictwa. Istotną przesłanką, aby zmierzyć się z tym 
przedsięwzięciem, był również fakt, że wśród grona pedago-
gicznego Szkoły jest bardzo dobry fotograf, wręcz pasjonat 
tej sztuki, ks. Krzysztof Wilczyński (aż grzechem byłoby nie 
wykorzystać takiego talentu).

Sleeveface to fotografia osoby z zasłoniętą przez okładkę
książki bądź płyty częścią ciała. W efekcie uzyskuje się złu-
dzenie, prezentujące czasem zabawne, czasem kreatywne 
połączenie osobowości czytelnika z jego książkowym wcie-
leniem. Termin sleeveface powstał w 2006 r. i został upo-
wszechniony przez Johna Rostrona i Carla Morrisa. Samo 
zjawisko funkcjonowało wcześniej, zwłaszcza z wykorzy-
staniem płyt winylowych, i oczywiście upowszechniło się za 
sprawą mediów społecznościowych. 

Wróćmy do naszych sesji zdjęciowych. Decyzja zapadła. 
Ksiądz entuzjastycznie podjął się fotografowania. Następny 
krok, który należało podjąć, to wybór odpowiednich książek 
Wspólnie z  Marzeną Miturą (pomysłodawczynią facebooko-
wego Internackiego Zakątka Literackiego) przystąpiłyśmy do 
gromadzenia pozycji. Penetrowałyśmy księgozbiory bibliote-

Plansza tytułowa wystawy plenerowej „Z książką nam do twarzy”
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ki szkolnej, nałęczowskiej biblioteki miejskiej i własne zbio-
ry prywatne. Następny etap to odpowiedni dobór modelek  
i modeli. Wszystkie wytypowane osoby z grona uczniów, na-
uczycieli i innych pracowników szkoły, zaintrygowane i zacie-
kawione wyrażały chęć pozowania do fotografii. Sesja odbyła
się w bibliotece szkolnej i w plenerze. Ksiądz Krzysztof z nie-
samowitym zaangażowaniem i poświęceniem ustawiał, kory-
gował, kadrował tak, aby każde zdjęcie było idealne. Modelki 
i modele cierpliwie wykonywali polecenia i świetnie współ-
pracowali z autorem zdjęć. 

Efekt końcowy przeszedł najśmielsze oczekiwania. Te 
niebanalne fotografie zostały wyeksponowane na tablicach 

Ks. Krzysztof Wilczyński - autor zdjęć do wystawy, w towarzystwie  
Magdaleny Wenerskiej - jednej z organizatorek święta książki z żeromem

Odwiedziny w „czytelni pod chmurką”

Organizatorzy święta książki z żeromem, od lewej ks. Krzysztof  
Wilczyński, Alina Gomółka, Magdalena Wenerska, licealiści, 

Marzena Mitura, Bożena Kursa

w holu internatu. Z radością można stwierdzić, że przykuwa-
ły uwagę wszystkich przechodzących, a oglądaniu towarzy-
szyły żywe komentarze i słowa uznania. Duże zainteresowa-
nie wystawą zmotywowało nas jeszcze bardziej i postanowiły-
śmy zorganizować kolejne sesje. Można powiedzieć, że po tej 
pierwszej czułyśmy pewien niedosyt. Potraktowałyśmy ją jak 
pierwsze szlify, i bogatsze o pewne doświadczenia zorganizo-
wałyśmy jeszcze dwie następne. Zdjęcia zamieszczane były na 
facebooku Szkoły i Internackiego Zakątka Literackiego. Jedno 
z nich, prezentujące książkę ks. Jana Kaczkowskiego pt. „Ży-
cie na pełnej petardzie”, do którego pozował nasz ks. Krzysz-
tof Wilczyński, zostało zamieszczone na profilu promującym
książkę i uzyskało 866 polubień.

Popularność ekspozycji i miłe komentarze na facebo-
oku zainspirowały nas do dalszych działań. Zrodził się po-
mysł wystawy plenerowej przed budynkiem Nałęczowskie-
go Ośrodka Kultury. Pierwsze kroki skierowane zostały do 
Andrzeja Ćwieka, Burmistrza Nałęczowa. Projekt otrzymał 
pełną akceptację, a my obietnicę wszechstronnej pomocy. 
Burmistrz słowa dotrzymał i udało się, tak jak zostało zapla-
nowane, w dniu 24 kwietnia oficjalnie otworzyć wystawę pt. 
„Z książką nam do twarzy”. Na planszach znalazły się również 
rekomendacje książkowe mieszkańców Nałęczowa, do któ-
rych wcześniej zwrócono się z prośbą o napisanie kilku zdań 
na temat najważniejszej książki w ich życiu. Wybrana data nie 
była przypadkowa. Dzień wcześniej, 23 kwietnia, obchodzono 
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji na-
sze przedsięwzięcie zostało nazwane „Święto Książki z Żero-
mem”. Przygotowane zostały animacje dla różnych grup wie-
kowych: kolorowani dla dzieci i dla dorosłych, układanie tek-
stów z wycinków prasowych, redagowanie życzeń dla książki. 
Dużym powodzeniem cieszyła się zorganizowana czytelnia 

Bożena Kursa nauczyciel – bibliotekarz organizator
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pod chmurką, gdzie w wygodnej pozycji na leżakach można 
było zajrzeć do czasopism i książek. Wolontariusze wyruszyli 
do parku oraz na ulice Nałęczowa i obdarowywali przechod-
niów kwiatami z dołączonymi cytatami o książce i czytaniu. 
Wszyscy, którzy wykazali się aktywnością i wzięli udział  
w proponowanych grach i zabawach, uczestniczyli w losowa-
niu nagród. Dużym zaskoczeniem i miłą niespodzianką była 
wizyta ekipy z TVP 3 Lublin, która nakręciła krótką relację  
i wyemitowała ją w Panoramie Lubelskiej. 

Święto Książki udało się. Wolontariusze spisali się wspa-
niale, a byli to: Karolina Adamczyk, Hubert Bednarski, Alek-
sandra Białek, Paulina Cebera-Sudzińska, Martyna Deruś, Pa-
trycja Grodzicka, Dominika Pszczoła. Wystawę można nadal 
podziwiać. Mamy nadzieję, że chociaż trochę zwróciłyśmy 
uwagę na potrzebę czytania i zachęciłyśmy do sięgania po 
książki. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do przygotowania wystawy i towarzyszącym 
jej atrakcjom: Burmistrzowi Nałęczowa, Nałęczowskiemu 
Ośrodkowi Kultury, Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie, Nałęczowskiej Spółce 
Handlowej, Nałęczowskiemu Stowarzyszeniu Rozwoju i Pro-
mocji, Bankowi Spółdzielczemu w Nałęczowie, Wydziałowi 
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego 
w Puławach, Kwiaciarni Państwa Piechów, Pracowni Flory-
stycznej Violetty Woszczyk, oraz Prywatnym Darczyńcom.

Bożena Kursa nauczyciel-bibliotekarz 
Marzena Mitura wychowawca internatu

fot. Magdalena Wenerska
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w NałęczowieWystawa plenerowa „z książką nam do twarzy”

Układanie tekstów z wycinków prasowych

Kolorować można w każdym wieku



37

Kwartalnik  Powiatu  Puławskiego

Sprawozdanie z konkursu muzycznego  
„Mistrz Twardowski” – Państwowa Szkoła 
Muzyczna I stopnia w Puławach

W dniu 22 marca 2016 r. w siedzibie Państwowej Szkoły 
Muzycznej im. Romualda Twardowskiego w Puławach od-
był się II Monograficzny Konkurs „Mistrz Twardowski” (VII
z cyklu monograficznych konkursów), poświęcony życiu
i twórczości wybitnego kompozytora i patrona puławskiej 
szkoły – Romualda Twardowskiego. 

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: 
instrumentalnej oraz teoretycznej, i obejmował swym zasię-
giem regiony: Lubelski, Mazowiecki, Świętokrzyski, Podlaski 
oraz Podkarpacki. Do konkursu przystąpiło 57 uczniów ze 
szkół muzycznych pierwszego stopnia z Lublina, Radomia, 
Warszawy, Puław, Chełma, Białegostoku, Świdnika, Siemia-
tycz, Bełżyc, Ruszkowic, Starachowic, Tomaszowa Lubel-
skiego, Parczewa, Kozienic i Krasnegostawu. Różnorodność 
repertuaru ze zwróceniem uwagi na polską muzykę współ-
czesną, a także duża liczba uczestników w obecnej edycji, 
wskazują na celowość kontynuacji konkursu w zasięgu ogól-

nopolskim. W pracach jury części instrumentalnej konkursu 
wzięli udział: prof. Romuald Twardowski (przewodniczący 
Jury) – Uniwersytet im. F. Chopina w Warszawie (UMFC), 
prof. Bartosz Bryła – Akademia Muzyczna w Poznaniu, dr 
hab. Dorota Sroczyńska – UMFC, wykł. Antoni Lichomanow 
– UMFC. Z kolei w pracach jury części teoretycznej konkur-
su wzięli udział: Alicja Twardowska (przewodnicząca Jury) 
– muzyk, teoretyk i wydawca, oraz nauczyciele uczniów bio-
rących udział w konkursie.

Zakończenie konkursu uświetnił występ jurorów. Organi-
zatorami konkursu były: Państwowa Szkoła Muzyczna I stop-
nia w Puławach oraz Wydawnictwo „Pani Twardowska”.

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

Fot. Paweł Młynarczyk

Twórczy wkład nałęczowskich licealistów  
w przygotowanie XVI Majówki z Prusem

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Na-
łęczowie aktywnie uczestniczyło w przygotowaniach do XVI 
Majówki z Prusem. Już w lutym br. w czasie pierwszego spo-
tkania organizacyjnego w muzeum pisarza, zobowiązaliśmy 
się do wystawienia scenki teatralnej, nawiązującej do twór-
czości Głowackiego. W marcu rozpoczęły się próby do spek-
taklu. Obsada ról okazała się bardzo trafna. Scenariusz rów-
nież spotkał się z aprobatą występujących uczniów. Licealiści 
wcielający się w postacie literackie, stworzyli przekonywujące 
i sugestywne kreacje. Przedstawienie zostało zatytułowane 
„Jak mogłoby wyglądać spotkanie Izabeli Łęckiej z Joanną 
Podborską”. Przed wielu laty właśnie w Nałęczowie poznali się 
Bolesław Prus i Stefan Żeromski. Stąd zrodził się pomysł na 
zaaranżowanie spotkania bohaterów z powieści tych dwóch 
autorów. I tak w spektaklu przewijają się osoby z „Ludzi bez-
domnych” S. Żeromskiego i z „Lalki” B. Prusa. Miejscem ak-
cji jest dworcowa kawiarnia, w której dochodzi do przypad-
kowego spotkania Izabeli Łęckiej z Joanną Podborską. Mię-
dzy kobietami nawiązuje się rozmowa, która przeradza się w 
zwierzenia na temat miłosnych rozterek i perypetii. Na scenę 
wkraczają również panowie, na temat których toczy się dys-
kusja, czyli Tomasz Judym i Stanisław Wokulski. Panie roz-
prawiają się z nimi kategorycznie, biorą sprawy w swoje ręce 
i co dalej… Zakończenie zaskoczyło wszystkich widzów. W 
spektaklu przeplatają się cytaty i realia z powieści z tekstami 
powstałymi na potrzeby przedstawienia.

Premiera odbyła się w czasie drugiego dnia XVI Majówki 
z Prusem, 28 maja 2016 r. w pałacu w Bronicach koło Nałę-
czowa. Scenografia wnętrza rezydencji, kostiumy aktorów
oraz muzyka stanowiły idealne dopełnienie dla klimatu i wy-
mowy spektaklu. Gromkie brawa publiczności były wyrazem 
uznania dla twórców przedstawienia. Wśród publiczności za-
siadł sam Bolesław Prus, któremu towarzyszyła Oktawia Że-
romska. Zacni goście przybyli w asyście licealistów z „Żero-
ma”, występujących w spektaklu: Joanny Józwik (Izabela Łęc-
ka), Elżbiety Sikory (Joanna Podborska), Dominiki Pszczoły 
(narrator), Cezarego Denki (Tomasz Judym), Huberta Bed-
narskiego (Stanisław Wokulski), Krystiana Krasy (kelner). 
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Uczniowie Liceum występujący w spektaklu, od lewej: Dominika 
Pszczoła, Krystian Krasa, Elżbieta Sikora, Cezary Denko, Joanna 

Józwik, Hubert Bednarski

Odtwórczynie ról kobiecych: Joanna Józwik (Izabela Łęcka), Elżbieta 
Sikora (Joanna Podborska)

Scenka ze spektaklu pt. „Jak mogłoby wyglądać spotkanie Izabeli 
Łęckiej z Joanną Podborską”

Dominika Pszczoła w roli narratora

Oktawia Żeromska, Bolesław Prus, Bogumiła Wartacz (dyrektor  
Muzeum Bolesława Prusa) w asyście licealistów z „Żeroma” zmierza-

ją  do pałacu w Bronicach

Zacni goście w towarzystwie licealistów

„Czytelnia pod chmurką”
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Bolesław Prus z uczennicami nałęczowskiego Liceum

Dzieci z chęcią korzystają z możliwości kolorowania

Pamiątkowe zdjęcie szkolnej grupy teatralnej z Oktawią Żeromską  
i Bolesławem Prusem

Publiczność w oczekiwaniu na spektakl

Wystawa „Z książką nam do twarzy” przygotowana przez LO im. 
Stefana Żeromskiego w Nałęczowie

Trzypokoleniowa rodzina przy wspólnym kolorowaniu

„Czytelnia pod chmurką”

„Czytelnia pod chmurką”
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Trzeci dzień XVI Majówki z Prusem odbył się na placu 
przed Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury. Miejscowe Liceum 
Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego też tam było wi-
doczne. 

Na trawie wśród drzew zaaranżowaliśmy klimatyczną 
„czytelnię pod chmurką”. Na kocach i na leżakach przysiadały 
całe rodziny. Przygotowani byliśmy na czytelników w każdym 
wieku – duży wybór czasopism, książek dla dorosłych i bajek 
dla dzieci, chyba wszystkich zadowolił. Strzałem w dziesiąt-
kę okazało się również wyeksponowanie w przestrzeni czy-
telni haseł Loesje. Spotkały się one z dużym zaciekawieniem 
uczestników Majówki. Chętnie udzielaliśmy informacji na 
temat tajemniczej nazwy Loesje oraz o warsztatach kreatyw-
nego pisania, prowadzonych przez tę organizację. Hasła Lo-

Zaciekawienie hasłami Loesje

Kolorowanie – fajna zabawa nie tylko dla dzieci

„Czytelnia pod chmurką”

esje charakteryzują się krótką formą, zaskakującą puentą, 
wszystkie są niezwykle inspirujące i zawsze mają pozytywne 
przesłanie.

Nasz kącik z animacjami (kolorowani dla osób w różnym 
wieku, układanie tekstów z wycinków prasowych) odwiedza-
ny był chętnie przez całe, nawet trzypokoleniowe rodziny. 
Miło było patrzeć jak do kolorowania przy jednym stoliku za-
siadali np. synek, mama i dziadek. 

Cieszymy się, że mogliśmy się włączyć w zorganizowanie 
tego lokalnego przedsięwzięcia. Dla naszej młodzieży była to 
dobra lekcja wychowawcza, pogłębiająca więź i tożsamość ze 
swoją małą ojczyzną. Zarówno prace nad spektaklem jak rów-
nież wolontariat przy animacjach i w „czytelni pod chmurką” 
wzbogaciły licealistów o nowe doświadczenia, umiejętności  
i dały im dużo satysfakcji. 

Bożena Kursa nauczyciel-bibliotekarz
Marzena Mitura wychowawca internatu

LO im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie
fot. Magdalena Wenerska, Marek Bartkowiak, Piotr Maciuk

Twórczość wychowanków MOW w Puławach

Przedstawiamy słowa piosenek, które zostały specjalnie 
napisane przez naszych podopiecznych na uroczystość Dnia 
Matki, a zaprezentowane w dniu 22 maja 2016 r. 

Słowa: HUBERT MAŁKOWSKI
Wykonawcy: JAN SIŃCZAK, HUBERT MAŁKOWSKI

 26 MAJA TO TWOJE ŚWIĘTO MAMO
DZIĘKUJĘ CI ZA WSZYSTKO

ZA TO, ŻE CIĘ MAM

JESTEM JESZCZE MŁODY, LECZ DOŚWIADCZEŃ MAM OGROM
CZUJĘ, ŻE TĄ ZWROTKĄ ZROBIĘ GRUBY POGROM

WSZYSTKO DZIĘKI TOBIE, NIEOBECNA MAMO
W MOICH MYŚLACH – NAJPIĘKNIEJSZA DAMO!!!

TEN DZIEŃ JEST WYJĄTKOWY
PIĘKNY DLA KAŻDEGO

MIMO ŻE CIĘ NIE MA – ROZUMIEM DLACZEGO

DUŻO RÓŻNYCH PRZYGÓD
PRZY TYM ZERO WYGÓD

JA WIEM – CZEGOŚ JESTEM WARTY
PAMIĘTAM – ŻYCIE TO NIE ŻARTY!

JESTEM TU GDZIE JESTEM
STOJĘ NA TEJ SCENIE

KIEDY WCHODZĘ W BITY CZUJĘ UKOJENIE 

TE SŁOWA SĄ DLA CIEBIE
NIEOBECNA MAMO!!!

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO, NAJWSPANIALSZA DAMO!!!

 PISZĘ TO DLA CIEBIE
BO DZIĘKUJĘ TO ZA MAŁO!!!

 WSZYSTKO TO DLA CIEBIE, NIEOBECNA MAMO
W MOICH MYŚLACH – NAJPIĘKNIEJSZA DAMO!!!
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Grzegorz Stanoszek wychowanek MOW w Puławach podczas 
wykonania swojej autorskiej piosenki

Słowa: GRZEGOSZ STANOSZEK
Wykonawca: GRZEGOSZ STANOSZEK 

NAJUKOCHAŃSZA MAMO, W DNIU TWOJEGO ŚWIĘTA
ŚPIEWAMY CI TE WERSY, BO JESTEŚ NAJWAŻNIEJSZA

W NASZYCH MAŁYCH SERCACH
TWE MIEJSCE SIĘ NIE ZMIENIA

A WSZYSTKIE TRUDNE BŁĘDY SĄ DO POSKROMIENIA 
MOJA KOCHANA MAMO, PISZĘ DO CIEBIE LIST

LIST W POSTACI PIOSENKI, BO WIĘCEJ NIE UMIEM NIC
PAMIĘTAM TWOJE SŁOWA, JAK POWTARZAŁAŚ MI

ŻEBYM SIĘ ZACHOWYWAŁ, ŻEBYM ZAWSZE GRZECZNYM BYŁ
TERAZ BEZ TWOICH RAD NIE WIADOMO, CZY BYM ŻYŁ

RATOWAŁAŚ MNIE TAK WIELE RAZY I DZIĘKUJĘ CI
ZA OPIEKĘ NADE MNĄ, KTÓRĄ DOCENIAM DZIŚ

DLATEGO W PODZIĘKOWANIU PISZĘ DO CIEBIE TEN LIST
 BARDZO KOCHAM CIEBIE MAMO I CHCĘ PRZY TOBIE BYĆ

DAŁAŚ MI PIĘKNE CHWILE, KTÓRYCH NIE DAŁ MI NIKT
PIELĘGNOWAŁAŚ GRZESIA, KTÓRY KIEDYŚ MAŁY BYŁ

A TERAZ PISZE TEKSTY, KTÓRYMI DZIĘKUJĘ CI
BO W OCZY NIE POTRAFIĘ PODZIĘKOWAĆ, BO MI WSTYD

POPATRZ – KOCHANA MAMO – JAK DORASTA DZIŚ TWÓJ SYN
JAK ZMIENIA ZACHOWANIE, ŻEBY JUŻ NA PROSTĄ WYJŚĆ
 SKALECZYŁEM TWOJE SERCE TYM, ŻE BYŁEM TAKI ZŁY

JA NAPRAWDĘ NIE CHCIAŁEM! NIE CHCIAŁEM TAKIM BYĆ!!!
ALE NIE WIEM CO SIĘ STAŁO, ŻE TERAZ TAK MUSZĘ ŻYĆ

DLATEGO W PRZEPROSINY PISZĘ TEN KOLEJNY LIST
 MOJA KOCHANA MAMO, PISZĘ TEN LIST DO CIEBIE

WIEM, ŻE CHCIAŁAŚ DLA MNIE JAK NAJLEPIEJ
DZIŚ JESTEM TEGO PEWIEN

WIEM, ŻE DO ZŁEGO MIAŁEM CZĘSTO POPĘDY
ŻYCIOWA DROGA NIERAZ MIEWA ZAKRĘTY

PISZĘ TEN LIST, BO NA TYLE MNIE DZISIAJ STAĆ
BO MUZYKA TO JEDYNE, CO MOGĘ CI TERAZ DAĆ

CHOCIAŻ NIERAZ BĘDZIE CIĘŻKO – DAMY RADĘ – OBIECUJĘ!!!
ZROBIĘ DLA CIEBIE WSZYSTKO, BO TY NA TO ZASŁUGUJESZ

 NAJUKOCHAŃSZA MAMO, W DNIU TWOJEGO ŚWIĘTA
ŚPIEWAMY CI TE WERSY, BO JESTEŚ NAJWAŻNIEJSZA

W NASZYCH MAŁYCH SERCACH
TWE MIEJSCE SIĘ NIE ZMIENIA

A WSZYSTKIE TRUDNE BŁĘDY SĄ DO POSKROMIENIA

Małgorzata Cywka
pedagog w MOW w Puławach

Lekcja pamięci i historii o 2. Pułku Saperów 
Kaniowskich

W tym roku obchody święta pułkowego 2. Pułku Saperów 
Kaniowskich, połączone z 95. rocznicą przybycia tej formacji 
do Puław, odbyły się 15 maja 2016 r. o godz. 10.00 w kościele 
pw. Matki Bożej Różańcowej w Puławach, historycznej świą-
tyni tej formacji. 

Msza w intencji wszystkich poległych i pomordowanych 
za ojczyznę kaniowczyków w latach 1918-1945 oraz ś.p. ks. 
kapelana Zygmunta Adamczewskiego z okazji jego 120. rocz-
nicy urodzin i 50. rocznicy śmierci, a także ś.p. por. Wacława 
Zachariasza Zarzyckiego, którego odnalezione na pobojowi-
sku z 1939 r. elementy rogatywki i fragment nieśmiertelnika, 
powróciły po latach do Puław dzięki Stowarzyszeniu Histo-
rycznemu „Garnizon Toruń” – zgromadziła wielu mieszkań-
ców Puław.

W trakcie mszy, przy udziale pocztów sztandarowych, 
przekazano mi, jako jedynemu rekonstruktorowi 2. Pułku 
Saperów Kaniowskich w Polsce, pamiątki po wspomnianym 
oficerze, czego dokonali przedstawiciele Stowarzyszenia Hi-
storycznego „Garnizon Toruń”, a także innych pamiątek przez 
wnuka kaniowczyka – Stanisława Goździelskiego, które będą 
wykorzystywane do celów edukacyjnych w moich dalszych 
działaniach, związywanych z kultywowaniem tradycji ka-
niowskiego pułku.

Po mszy organizatorzy, goście, wnuk sapera kaniowskie-
go wraz z wicestarostą powiatu puławskiego Michałem Go-
dlińskim złożyli wiązankę i znicze pod tablicą pamiątkową 
2. Pułku Saperów Kaniowskich, usytuowaną na budynku 
Powiatowego Urzędu Pracy – budynku koszarowego z 1939 
r. Oprawę i asystę wojskową podczas uroczystości zapewni-
ło Stowarzyszenie Historyczne „Garnizon Toruń” i Związek 
Strzelecki im. 15. Pułku Piechoty „Wilków”. W zorganizowa-
niu tej lekcji pamięci i historii pomogli mi przedstawiciele 
Związku Oficerów Rezerwy RP Okręg Lubelski koło w Puła-

Historia i tradycja regionu

Zygmunt Adamczewski pośród żołnierzy i innych osób w spółdzielni 
wojskowej 2. Batalionu Saperów Kaniowskich, lata 1929-1931
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wach im. kpt. Władysława Szczypy i Związku Strzeleckiego 
im. 15. Pułku Piechoty „Wilków”, a także Puławski Ośrodek 
Kultury „Dom Chemika”.

Po zakończeniu uroczystości goście z Torunia oraz z War-
szawy – Szymon Kucharski, dzięki któremu można przybliżyć 
dzieje por. W. Z. Zarzyckiego – zostali oprowadzeni podczas 
wycieczki edukacyjnej po dawnych koszarach kaniowczyków 
zlokalizowanych przy ul. Lubelskiej. 

Historia tej puławskiej formacji inżynieryjnej związana 
jest m.in. z 2. Pułkiem Inżynieryjnym II Korpusu Polskie-
go na Wschodzie, który walczył w bitwie pod Kaniowem 11 

maja 1918 r. Na jego bazie w wolnej Polsce powstał 2. Bata-
lion Saperów, z którego wyłoniono inne bataliony i kompa-
nię. Po zaprzestaniu działań wojennych na ich bazie mjr Ar-
tur Górski rozpoczął formowanie 2. Pułku Saperów, który we 
wrześniu 1921 r. przeszedł na stałe z Dęblina do Puław. 

Pierwszym znakiem bojowym tej formacji wojskowej 
był sztandar 2. Pułku Inżynieryjnego, który po bitwie pod 
Kaniowem 12 maja 1918 r. zniszczono, aby nie dostał się  
w ręce Niemców, a jego płachtę podzielono na 960 części, 
które oddano na przechowanie oficerom i szeregowym pułku.
Umieszczone na sztandarze wyobrażenie Matki Boskiej Czę-
stochowskiej przechowywał ich dowódca.

W odrodzonej Polsce, gdy pułk organizowany był od 
nowa, mjr Artur Górski zebrał prawie wszystkie kawałki tego 
sztandaru, które wszyto w środek nowego znaku bojowego. 
Na podstawie dekretu Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskie-
go, w uznaniu zasług i męstwa saperów z 2. Pułku Inżynieryj-
nego podczas bitwy pod Kaniowem, pułk otrzymał zaszczyt-
ną nazwę 2. Pułku Saperów Kaniowskich. Nastąpiło to naj-
prawdopodobniej podczas wręczenia sztandaru pułkowego  
w Warszawie 8 listopada 1921 r. przez Józefa Piłsudskiego. 

Święto pułkowe obchodzono w Puławach od 1922 
do 1939 r. w rocznicę bitwy kaniowskiej w dniu 11 maja.  
W przypadku, gdy 11 maj nie wypadał w niedzielę, kiedy to 

Por. Wacław Zachariasz Zarzycki, Puławy lata 1931-1934

Rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Historycznego „Garnizon Toruń” 
podczas wnoszenia do kościoła pamiątek po por. W. Z. Zarzyckim

Rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Historycznego „Garnizon Toruń” 
podczas warty przy fotografiach ks. Zygmunta Adamczewskiego i por.

W. Z. Zarzyckiego oraz jego pamiątkach

Wierni i poczty sztandarowe – wraz z pocztem Powiatu Puławskiego 
(1. po prawej) – podczas uroczystości
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uroczystości rozpoczynano mszą polową, przesuwano dzień 
tych wydarzeń na niedzielę najbliższą rocznicy tej bitwy  
w okresie od 10 do 17 maja. Świętowano je mniej lub bardziej 
uroczyście. Przykładowo, w 1925 r. po mszy świętej polowej 
na placu przed kościołem pw. Zmartwychwstania Pańskie-
go (obecnie Matki Bożej Różańcowej) odbyła się defilada, 
a o godz. 13.00 żołnierze i goście zasiedli do wspólnego obia-
du. O godz. 16.00 odbyła się wycieczka parostatkiem do Kazi-
mierza Dolnego oraz popisy oddziału pontonowego saperów 
na Wiśle. Wieczorem orkiestry pułkowe przygrywały zaba-
wom tanecznym do późna w nocy. A jak wyglądało to świę-
to np. podczas obchodów 20 rocznicy bitwy pod Kaniowem  
w maju 1938 r. zobaczymy na zachowanych do naszych cza-
sów fotografiach.

Z inicjatywy członków Związku Strzeleckiego im. 15. 
Pułku Piechoty „Wilków”, dnia 13 maja 2007 r. przywrócono 
obchody święta pułkowego 2. Pułku Saperów Kaniowskich, 
akcentując to wydarzenie odsłonięciem na dawnym budynku 
koszarowym pamiątkowej tablicy poświęconej tej formacji.

Kim zatem byli dla 2. Pułku Saperów Kaniowskich ks. 
Zygmunt Adamczewski i por. Wacław Zachariasz Zarzycki? 

Wnuk sapera kaniowskiego Stanisław Goździelski (w cywilu) oraz 
rekonstruktorzy Mikołaj Rybak (1. od lewej, SH „Garnizon Toruń”), 

Zbigniew Kiełb (2. od lewej) i Lech Marczak (1. od prawej, prezes 
ZOR RP Okręg Lubelski)

Wicestarosta Puławski Michał Godliński wraz  
z organizatorami podczas przemarszu w kierunku tablicy 

pamiątkowej 2. Pułku Saperów Kaniowskich

Wicestarosta Puławski Michał Godliński (3. od lewej), Stanisław 
Goździelski, rekonstruktorzy i strzelcy po złożeniu wieńca  

i zniczy pod tablicą pamiątkową 2. Pułku Saperów Kaniowskich

Myślę, że poznanie ich życiorysów nie tylko lepiej pomoże 
poznać tych ludzi, ale także losy naszego regionu i kraju. 

Zygmunt Adamczewski urodził się 22 lutego 1896 r. we 
wsi Strzelce. Uczęszczał do rzymsko-katolickiego Wyższego 
Seminarium Duchownego w Lublinie. Jako kapłan diece-
zji lubelskiej rozpoczął w 1918 r. studia na Wydziale Teolo-
gicznym Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończył w 1922 r.  
W następnych latach pełnił posługę duszpasterską w Zakli-
kowie, pracował jako prefekt kontraktowy w Państwowym 
Gimnazjum im. Hetmana Jana Zamojskiego w Lublinie i był 
profesorem teologii w Wyższym Seminarium Duchownym  
w Lublinie.

W 1924 r. przybył do Puław i został mianowany na pre-
fekta Państwowego Gimnazjum im. Ks. Adama Czartoryskie-
go. Uczył w tej szkole religii, łaciny i był wychowawcą klasy. 
Od 1925 r. był również kapelanem 2. Pułku Saperów Kaniow-
skich, sprawując zarazem posługę kapłańską w kościele pw. 
Zmartwychwstania Pańskiego (obecnie Matki Bożej Różań-
cowej). W latach okupacji niemieckiej współpracował z Ar-
mią Krajową jako łącznik i kolporter podziemnej prasy. Był 
członkiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, w ramach któ-
rej uczył religii i łaciny na terenie powiatu puławskiego. Na-
leżał także do Komisji Egzaminacyjnej promującej uczniów 
z kompletów tajnego nauczania w powiecie puławskim. Po 
wojnie powrócił na stanowisko prefekta do Państwowego Li-
ceum i Gimnazjum im. Ks. Adama Czartoryskiego, a od roku 
szkolnego 1948/1949 uczył także w Szkole Gospodyń Wiej-
skich. Nasz bohater należał także do Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, ale w lipcu 1948 r. jako osoba duchowna został 
skreślony z listy członków.

W 1948 r. został rektorem kościoła Zmartwychwstania 
Pańskiego. Wobec złego stanu zdrowia zrezygnował z nomi-
nacji na administratora parafii Tomaszów Lubelski i dzieka-
na tomaszowskiego. W 1952 r. został proboszczem w parafii
Końskowola, a następnie wybrano go wicedziekanem dekana-
tu. W następnym roku powrócił do Puław jako administrator 
parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i puławski
wicedziekan dekanatu. Zmarł 21 maja 1966 r. i został pocho-
wany na cmentarzu parafialnym przy ul. Piaskowej.
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Wacław Zachariasz Zarzycki urodził się 6 września  
1900 r. w Warszawie. W 1913 r. wstąpił do harcerstwa,  
a w listopadzie 1918 r. brał udział w rozbrajaniu Niemców  
w Warszawie i zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego. 
Został przydzielony do 21. Pułku Piechoty, a następnie do po-
ciągu pancernego „Poznańczyk”, z którym brał udział w wal-
kach z Ukraińcami we Lwowie, pod Mszaną, Zimną Wodą, 
Rawą Ruską i Bełzem. Awansował na sierżanta w 1919 r. 
Później służył m.in. w batalionie wartowniczym we Lwowie,  
a w 1920 r. w Batalionie Zapasowym Saperów nr 2 w Dębli-
nie. Awansował na podchorążego w 1920 r. W 1921 r. zo-
stał skierowany do nowo formowanego 2. Pułku Saperów  
w Dęblinie (od września 1921 r. – w Puławach), gdzie był 
m.in. referentem oświatowym pułku, dowódcą plutonu, wy-
kładowcą w pułkowej szkole podoficerskiej. Promocję oficer-
ską i stopień podporucznika otrzymał w 1921 r. Objął wów-
czas etat referenta technicznego pułku. W tym samym roku 
odkomenderowano go do Głównego Zakładu Inżynierii i Sa-
perów na warszawskich Powązkach. Około 1922 r. ożenił się 
ze Stefanią z d. de Barbaro, z którą miał troje dzieci. Awanso-
wał na porucznika w 1923 r.

Do 2. Pułku Saperów Kaniowskich powrócił 31 grudnia 
1925 r. Był w nim m.in.: dowódcą plutonu, zastępcą dowódcy 
kompanii, dowódcą plutonu łączności, zaś po reorganizacji 
pułku na batalion – instruktorem i dowódcą kompanii szkol-
nej, dowódcą plutonu kompanii szkolnej, plutonu łączności, 
kompanii, oficerem żywnościowym batalionu, zastępcą ofice-
ra mobilizacyjnego batalionu, adiutantem batalionu. Odszedł 
z pułku 11 maja 1937 r. i został przeniesiony do rezerwy per-
sonalnej oficerów saperów w Inspektoracie Saperów Sztabu
Głównego w Warszawie.

W latach 1937-1939 był oficerem Kierownictwa Robót
nr 18 w Baranowiczach, gdzie zajmował się budową fortyfi-
kacji stałych na linii rzeki Szczary. Latem 1939 r. został prze-
niesiony na etat referenta w referacie ogólnym dowództwa 
saperów Armii „Modlin”. Podczas kampanii polskiej 1939 r. 
służył pod rozkazami dowódcy saperów tej Armii, ppłk. inż. 
Leona Aleksandra Schmidta-Borudzkiego. Dalsze jego losy 
są nieznane. Odnalezienie połówki nieśmiertelnika wskazuje, 
że podczas kampanii najprawdopodobniej poległ, choć za-
chowane relacje innych oficerów dowództwa saperów raczej
wykluczają jego obecność pod Grupą w pierwszych dniach 
września 1939 r.

Był odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem 
Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia 
Odzyskanej Niepodległości, Brązowym Medalem za Długo-
letnią Służbę oraz odznakami: dwukrotnie za rany i kontuzje, 
Państwową Odznaką Sportową oraz Odznaką Grenadierską.

Fot. ze zbiorów: Muzeum Regionalnego PTTK w Puławach 
im. Izabeli ks. Czartoryskiej, Wojciecha Kuby, Dariusza 

Malinowskiego, Mikołaja Rybaka. 
Opracował Radny powiatu puławskiego,  

historyk Zbigniew Kiełb
Biogram por. W. Z. Zarzyckiego opracował i udostępnił 

Szymon Kucharski

Armio wyklęta, „Czartorych” o Tobie pamięta!

Od wielu już lat I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. 
Czartoryskiego w Puławach stara się przywrócić należną pa-
mięć bohaterom zbrojnego podziemia antykomunistycznego, 
którzy przez historię zostali okrzyknięci „Żołnierzami Wy-
klętymi”. Wśród sławnych absolwentów puławskiego liceum 
szczególne miejsce zajmuje Marian Bernaciak, ps. „Orlik”. Ten 
niezłomny patriota, zwycięzca największej bitwy partyzanc-
kiej z oddziałami sowieckimi i ludowo polskimi, rozegranej  
w Lesie Stockim w 1945 r., stał się inspiracją dla wielu 
uczniów „Czartorycha”, którzy nieprzerwanie od 2012 r. bio-
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rą udział w Ogólnopolskim Konkursie „Żołnierze Wyklęci 
– Bohaterowie Niezłomni”. W tym roku uczeń klasy drugiej 
Bartłomiej Grudzień zdobył I miejsce w kategorii „film mul-
timedialny”, przestawiając bohaterską postać „Orlika”. Co 
roku 1 marca w Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wy-
klętych, uczniowie naszego liceum organizują wystawy po-
wiązane z audycją, prezentujące zapomniane postaci byłych 
żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Rok 
temu, z inicjatywy młodzieży szkolnej i nauczycieli historii, 
nawiązano współpracę ze środowiskami patriotyczno-na-
rodowymi, w wyniku której nasza szkoła mogła gościć eks-
pozycję „Żołnierze Wyklęci. Droga wolnych Polaków”. Sale 
lekcyjne, przynależne szkolnej katedrze historii, pełne są ga-
zetek, plakatów oraz portretów, z których dumnie spoglądają 
patrioci, tacy jak Danuta Siedzikówna, Witold Pilecki, Łukasz 
Ciepliński, Hieronim Dekutowski czy Zygmunt Szendzielarz. 
Tak przywracana należna chwała prawdziwym bohaterom 
Polski powojennej znajduje swoje odzwierciedlenie w posta-
wie młodzieży licealnej samodzielnie występującej z inicjaty-
wą poszerzania własnej wiedzy na temat bohaterów niezłom-
nych. 

W wyniku starań uczniów klasy humanistycznej 25 maja 
br. gościł w naszej szkole pan Leszek Żebrowski, wybitny 
publicysta historyczny i działacz społeczno-polityczny, któ-
ry jako syn żołnierza Armii Krajowej ziemi łomżyńskiej 
– Franciszka Żebrowskiego, stara się walczyć o przywrócenie 
pamięci zapomnianych żołnierzy polskiego podziemia an-
tykomunistycznego. Jego dwugodzinny wykład zgromadził 
rzesze młodzieży, która z zainteresowaniem wysłuchała wie-
lu ciekawych opowieści oraz zapoznała się ze sztandarowy-
mi publikacjami autora: „Narodowe Siły Zbrojne. Dokumenty 
1942-1944”, „Mity przeciwko Polsce. Żydzi. Polacy. Komunizm 
1939-2012” oraz „W szponach czerwonych. Komunizm i (po-
st)komunizm w Polsce po 1944 r.”. Chociaż historia Żołnierzy 
Niezłomnych (taką nazwę propaguje wspomniany historyk) 
zamyka się w latach 1944-1963, nauczyciele historii zwraca-
ją uwagę uczniów również na innych bohaterów, dla których 
Bóg, Honor, Ojczyzna to wartości najważniejsze. Postawy 
gen. Stanisława Sosabowskiego czy płk. Ryszarda Kukliń-
skiego zdecydowanie wpisały się w kanon bohaterów nie-
złomnych, toteż odwiedzając szkolną katedrę historii można 
dowiedzieć się o tych, o których pamięć nie do końca została 
przywrócona. W ramach takich działań na przełomie kwiet-
nia i maja br. nasza szkoła gościła wystawę „Płk Ryszard Ku-
kliński – Polska Samotna Misja”. Ta i inne inicjatywy stano-
wią ważną część trudnej drogi porządkowania najnowszej 
historii Polski. Działalność I Liceum Ogólnokształcącego  
w Puławach, w tym roku obchodzącego swoje setne urodzi-
ny, nierozerwalnie związana jest z kształtowaniem patriotycz-
nych postaw młodego pokolenia na pięknych wzorach pol-
skich bohaterów.

Marek Rzeszutko, Tomasz Piotr Panek – nauczyciele historii
Fot. Agnieszka Bodeńko

GRA MIEJSKA

1 czerwca 2016 roku odbyła się Gra Miejska pt. „Śladami 
rodu Czartoryskich – odkrywamy historię stuletniego I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Pu-
ławach” zorganizowana przez I Liceum Ogólnokształcące.

W Grze wzięły dwie puławskie szkoły: Publiczne Gimna-
zjum nr 4 (dziewiątka) i Niepubliczne Gimnazjum przy I LO.

Gra miała na celu przybliżenie uczestnikom informacji 
dotyczących historii miasta, I Liceum Ogólnokształcącego,  
a w szczególności historii rodu Czartoryskich, a także inte-
grację młodzieży oraz świetną zabawę.

Po otrzymaniu map miasta uczestnicy wyruszyli do po-
szczególnych punktów kontrolnych, na których wykonywali 
różne zadania. Było siedem Punktów Kontrolnych: Świąty-
nia Sybilli, Oranżeria (budynek Biblioteki Miejskiej), Dąb 
Niepodległości, Kaplica Pałacowa (kościół pw. Wniebowzię-
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cia Najświętszej Maryi Panny), Pałac Czartoryskich, pomnik 
mjra Mariana Bernaciaka ps. „Orlik” oraz Dyrektorówka (bu-
dynek Biblioteki Szkolnej). Na każdym punkcie kontrolnym 
oprócz zadań do wykonania drużyny otrzymywały zdjęcia 
dokumentujące historyczne miejsca Puław. Za każde wyko-
nane zadanie uczestnicy otrzymywali od 1 do 10 punktów. 
Po trasie Gry zespoły poruszały się pieszo i dokumentowały 
przebytą trasę, wykonując fotoreportaże.

Zwycięzców wyłoniono w ostatnim Punkcie Kontrol-
nym oznaczonym jako „Meta” (budynek Biblioteki Szkolnej). 
Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie niespodzianki, a zwy-
cięska drużyna (Publiczne Gimnazjum nr 4) otrzymała atrak-
cyjne upominki jubileuszowe.

Weronika Żołądek 
uczennica I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach

Fot. Agnieszka Bodeńko

Wieczornica patriotyczna w SOSW w Kęble

9 maja 2016 r. – ognisko w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym w Kęble

Na początku maja, w 71. Rocznicę zakończenia II wojny 
światowej, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Kęble odbyła się okolicznościowa ,,Wieczornica patriotycz-
na”, w której udział wzięli kombatanci, harcerze hufca Puła-
wy, dyrekcja, nauczyciele, wychowankowie oraz przyjaciele 
Ośrodka. 

Wszyscy zebrali się przy ognisku, w pięknej scenerii majo-
wej przyrody i dobrej pogody. Salwą honorową oddano cześć 
poległym za Ojczyznę. Kombatanci bogatymi wspomnieniami 
przybliżyli uczestnikom niektóre wydarzenia z okresu wojny. 
Opowieści o trudnych i bolesnych dla Polaków czasach prze-
platane były wspólnym śpiewem pieśni żołnierskich i party-

zanckich. Słuchacze przyjmowali wszystko z dużym zaintere-
sowaniem i nagradzali brawami oraz wyraźnym na twarzach 
zainteresowaniem. Zadawali liczne pytania, na które uzyskali 
wyczerpujące odpowiedzi. Spotkanie przebiegało w bardzo 

miłej, odświętnej i przyjaznej atmosferze. Ku zadowoleniu 
wszystkich uczestników, nie brakowało dodatkowych atrak-
cji w postaci smacznego poczęstunku – pieczonej kiełbaski  
z ogniska i ciast, oraz słodyczy z kawą lub herbatą.

Przedłużające się zakończenie i pożegnanie gości zamknę-
ła obietnica ponownego spotkania się i kontynuowania dobrze 
zapoczątkowanej tradycji. Pozostały miłe wspomnienia i pa-
miątkowe zdjęcia, zamieszczone na stronie Ośrodka. 

Maria Skowyra, Barbara Wołoszyn-Lipnicka 
nauczycielki SOSW w Kęble

Dzieje Kurowa w fotografii wydobytej  
z szuflady

1 lipca 2016 r.  o godzinie 11.00, w obecności zaproszo-
nych gości: przedstawiciela Zarządu Powiatu – Leszka Gor-
gola oraz inspektor ds. kultury ze Starostwa Powiatowego  
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w Puławach – Anny Ziomki, nastąpiło otwarcie plenerowej 
wystawy pt. „Wzbogacenie atrakcji kulturalnych na terenie 
powiatu puławskiego wspartego przez Zarząd Powiatu Pu-
ławskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicz-
nego w 2016 roku w zakresie kultury”.

Na wystawie plenerowej na Starym Rynku w Kurowie, 
na czterech dwustronnych tablicach, zostały zaprezentowa-
ne najstarsze zdjęcia Kurowa i jego mieszkańców z opisami  
w języku polskim i angielskim. Tematami poszczególnych 
części ekspozycji są: kuśnierze i szewcy; instytucje, kurowiacy 
w mundurach, strażacy, kurowska młodzież, życie rodzinne, 
miejsca niezapomniane, Katolickie Stowarzyszenie Młodzie-
ży. Celem wystawy jest budowanie tożsamości mieszkańców 
Kurowa, pielęgnowanie lokalnej historii oraz jej promocji. 
Wystawa pozwala poznać bogate i ciekawe dzieje Kurowa, 
jest formą nie tylko poszerzania wiedzy, ale również wymianą 
informacji między pokoleniami mieszkańców. W realizację 
projektu zaangażowali się strażacy z Arkadiuszem Małeckim 
na czele, wolontariusze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuro-
wie oraz członkowie Szkolnego Klubu Odkrywców z Publicz-
nego Gimnazjum w Kurowie pod opieką Hanny Żurkowskiej 
i Grzegorza Pajurka.

Wystawę można oglądać przez okres wakacji na Starym 
Rynku w Kurowie.

Hanna Żurkowska
nauczycielka w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kurowie
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Gala wręczenia „Nagród Starosty  
Puławskiego – Być Najlepszym”

23 czerwca 2016 r. w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom 
Chemika” odbyła się uroczysta gala wręczenia „Nagród Sta-
rosty Puławskiego – Być Najlepszym”.

Galę wręczenia nagród podsumowującą osiągnięcia 
uczniów w roku szkolnym 2015/2016 otworzył Starosta Pu-
ławski Witold Popiołek. W swoim przemówieniu podkreślił 
znaczenie nauki w życiu młodego człowieka oraz pogratulo-
wał laureatom wysokich wyników w nauce. Dalszą część gali 
poprowadziła kierownik Wydziału Edukacji Małgorzata No-
skowska.

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody finansowe za wy-
sokie osiągnięcia w nauce – średnia co najmniej 5,0 w liceum 
ogólnokształcącym, 4,75 w technikum i specjalnej szkole pod-
stawowej, 4,5 w gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej. 
Uhonorowani zostali również: laureaci olimpiad i konkursów 
przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim, laure-
aci, finaliści olimpiad i konkursów tematycznych lub interdy-
scyplinarnych o zasięgu co najmniej wojewódzkim, finaliści i
laureaci konkursów artystycznych o zasięgu co najmniej po-
wiatowym, uczniowie lub zespoły uczniowskie biorący udział 
w przygotowaniu i realizacji zadań związanych z tematyką 
historyczną, obywatelską, samorządową, patriotyczną, ekolo-
giczną, promującą zdrowy styl życia o zasięgu co najmniej po-
wiatowym, oraz działającym w formie wolontariatu.

Nagrody i dyplomy wręczali Starosta Puławski Witold Po-
piołek, Wicestarosta Michał Godliński oraz dyrektorzy szkół 
nagrodzonych uczniów. W gali uczestniczyli także: Wice-
przewodniczący Rady Powiatu Albin Zasada, Przewodniczą-
cy Komisji Edukacji Publicznej Powiatu Puławskiego Janusz 
Wawerski.

Rodzice nagrodzonych uczniów otrzymali specjalne po-
dziękowanie od Starosty Puławskiego. Fotorelacja z wydarze-
nia do obejrzenia na wewnętrznej stronie okładki.

Magdalena Kobiałka
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Starostwo Powiatowe w Puławach

Edukacja

Starosta Puławski Witold Popiołek otwierający galę

Lista nagrodzonych uczniów na gali rozdania „Nagród  
Starosty Puławskiego – Być Najlepszym”:
Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  
w Puławach
Nagroda Główna
1. Tomasz Adamczyk – 5,47
Średnia ocen 4,50-6,00
1. Karolina Jedut – 5,07
2. Karolina Stylska – 4,79
Osiągnięcia indywidualne
1. Michał Bocian
2. Mateusz Świnarski
3. Bartosz Suliga
4. Karol Ociesa
Osiągnięcia zespołowe
1. Zespół uczniów konkursu „Bezpieczeństwo i Higiena 
Pracy” (Jakub Bielewski, Maciej Łyszcz, Bartosz Gębala)
Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach
Średnia ocen 4,50-6,00
1. Anna Głowacka – 5,17
2. Kinga Mazur – 4,88
3. Gabriela Wnuk – 4,75
Osiągnięcia indywidualne
1. Weronika Jantoń
Osiągnięcia zespołowe
1. Drużyna kadetów „Sprawni jak żołnierze” (Grzegorz Do-
mański, Karol Pochroń, Łukasz Baran)
2. Drużyna kadetów „SŁOT” (Kamil Paciejewski, Krystian 
Kula, Edyta Grabowska)
3. Grupa wolontariacka (Angelika Drzazga, Aleksandra 
Grzeszczyk, Patrycja Dąbrowska)
4. Drużyna kadetek „Sprawni jak żołnierze” (Aleksandra 
Gębal, Dominika Szafran, Angelika Sarnecka)
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii 
Grzegorzewskiej w Puławach
Średnia ocen 4,50-6,00
1. Karol Kluziak – 4,92
2. Dagmara Bełcik – 4,9
3. Karol Sieńczyk – 4,9
4. Justyna Mazurek – 4,79
5. Tomasz Kluziak – 4,5
Osiągnięcia zespołowe
1. Zespół Teatralny „To i Owo” (Aleksandra Karnaś, 

Aleksandra Staniak, Dominika Boczek, Milena Pietas, 
Monika Kulas, Natalia Śmich, Paulina Tarkowska)

Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach
Osiągnięcia indywidualne
1. Julia Ogonowska
Zespół Szkól nr 2 w Nałęczowie
Średnia ocen 5,00-6,00
1. Marianna Yermolenko – 5,5
2. Dominika Bednarczyk – 5,5
3. Dominika Pszczoła – 5,5
4. Elżbieta Sikora – 5,12
5. Agata Kałdonek – 5,12
6. Angelika Lizęga – 5,10
7. Justyna Romanik – 5,00
8. Anastasia Bugajchuk – 5,00
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2. Maciej Adamiec – 5,24
3. Katarzyna Mazurek – 5,20
Zespół Szkól im. Jana Koszczyca-Witkiewicza  
w Kazimierzu Dolnym
Średnia ocen 4,50-6,00
1. Eliza Murat – 5,06
2. Sylwia Marczyńska – 5,00
3. Kaja Bryś – 4,95
4. Piotr Maciejczak – 4,55
5. Dominik Szydłowski – 4,53
6. Sylwester Brzezina – 4,50
Osiągnięcia indywidualne
1. Aneta Wysocka
Zespół Szkól Agrobiznesu im. Macieja Rataja w 
Klementowicach
Średnia ocen 4,50-6,00
1. Katarzyna Kruk – 5,31
2. Jakub Niezabitowski – 4,76
Osiągnięcia zespołowe
1. Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego Klementowice 

(Daniel Kruk, Krystian Bartuzi, Konstanty Ścibior)
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A. J. Czartoryskiego  
w Puławach
Średnia ocen 5,00-6,00 (Maturzyści)
1. Aleksandra Broda – 5,47
2. Paulina Barszcz – 5,44
3. Adrian Stolarski – 5,42
4. Piotr Mikuła – 5,33
5. Klaudia Szaruga – 5,27
6. Artur Nowak – 5,21
7. Patrycja Nowak – 5,18
8. Daria Cybula – 5,18
9. Kacper Procki – 5,17
10. Grzegorz Grzelak – 5,08
11. Piotr Kędziora – 5,00
12. Adrianna Godziszewska – 5,0
13. Anna Próchniak – 5,0
14. Rafał Wolniarczyk – 5,00
Średnia ocen 5,67-5,25
1. Jan Konieczny – 5,67
2. Maciej Szulik – 5,55
3. Wiktor Michalski – 5,50
4. Michalina Thiede – 5,44
5. Jakub Strawa – 5,38
6. Olga Pecio – 5,33
7. Katarzyna Włodarczyk – 5,31
8. Adrianna Szaruga – 5,31
9. Patrycja Kowal – 5,27
10. Łukasz Maruszak – 5,25
11. Patrycja Maruszak – 5,25
12. Maciej Miłosz – 5,25
13. Kinga Adameczek – 5,25
14. Natalia Włodarczyk – 5,25
Średnia ocen 5,19-5,10
1. Karolina Grzesiak – 5,19
2. Justyna Żaba – 5,19
3. Natalia Gniaź – 5,19
4. Jarosław Bąk – 5,19

Osiągnięcia indywidualne
1. Kinga Godek
2. Illi Yarysha
Osiągnięcia zespołowe
1. Szkolny Klub Wolontariusza (Agata Matysiak, Martyna 

Deruś, Maria Solis, Aleksandra Król, Patrycja Grodzicka, 
Natalia Kędziora, Aleksandra Białek)

Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
Średnia ocen 4,50-6,00
1. Kinga Lis – 5,40
2. Magdalena Szewczyk – 5,12
3. Wiktoria Matysiak – 4,93
4. Klaudia Orłowska – 4,83
5. Paulina Jedut – 4,78
6. Ewelina Ewa Drąg – 4,78
Osiągnięcia indywidualne
1. Patryk Chorbot
2. Paulina Kuś
3. Anna Mędrek
4. Dominik Kula
5. Karolina Lenartowicz
6. Justyna Jasińska
Osiągnięcia zespołowe
1. Zespół uczniów konkursu „Jestem kobietą – dobrze 

wybieram” (Martyna Grykałowska, Dominika Capała, 
Blanka Kwit, Olga Siębior)

2. Zespół uczniów konkursu „Nikotynie NIE!” (Anita 
Szafran, Agata Sołdrek, Grzegorz Giza)

Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Puławach
Średnia ocen 4,75-6,00 (Maturzyści)
1. Wojciech Pawlak – 5,58
2. Przemysław Jan Kozak – 4,90
3. Bartłomiej Fenik – 4,82
4. Daniel Piątek – 4,8
Średnia ocen 4,75-6,00
1. Milena Górska – 5,23
2. Karina Tokarska – 5,1
3. Kacper Walasek – 5,00
4. Piotr Strumnik – 4,93
5. Jakub Markiewicz – 4,80
6. Marlena Wolszczak – 4,79
7. Leszek Lis – 4,77
Osiągnięcia indywidualne
1. Sebastian Pezda
2. Jakub Drob
3. Łukasz Lackowski
4. Jacek Kwaśny
5. Bartłomiej Gaj
6. Bartosz Bieniek
7. Mateusz Pieńkosz
8. Jakub Zięba
Osiągnięcia zespołowe
1. Zespół Honorowych Dawców Krwi (Michał Jerzyna, 

Tomasz Misiurek, Krzysztof Sieklicki)
Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Puławach
Średnia ocen 5,00-6,00
1. Marcin Solecki – 5,44
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5. Piotr Stolarski – 5,19
6. Izabela Wojciechowska – 5,19
7. Agata Rauner – 5,18
8. Mariusz Wiśniewski – 5,17
9. Jan Boreczek – 5,17
10. Karolina Ogórek – 5,16
11. Daniel Kułaga – 5,13
12. Agata Kowalczyk – 5,13
13. Izabela Rucińska – 5,13
14. Jakub Michalski – 5,13
15. Alicja Rzepka – 5,10
16. Karolina Krawczak – 5,10
Średnia ocen 5,09-5,00
1. Magdalena Agnieszka Sito – 5,09
2. Magdalena Próchniak – 5,08
3. Mateusz Bąkała – 5,08
4. Mateusz Jaworski – 5,08
5. Wiktoria Urbańska – 5,06
6. Paweł Wałach – 5,06
7. Monika Poparda – 5,06
8. Angelika Pawlik – 5,06
9. Magdalena Sokołowska – 5,06
10. Aleksandra Chodyra – 5,06
11. Patrycja Piwońska – 5,06
12. Karolina Sosik – 5,06
13. Michał Kot – 5,00
14. Weronika Krasowska – 5,00
15. Ewa Świtaj – 5,00
16. Emil Woźniak – 5,00
17. Andrzej Krupka – 5,00
18. Klaudia Michowska – 5,00
19. Igor Grabska – 5,0
20. Katarzyna Szykuła – 5,0
21. Magdalena Wójcicka – 5,0
22. Patrycja Kalinowska – 5,0
23. Beata Barszcz – 5,0
24. Laura Słowik – 5,0
25. Damian Więcław – 5,0
Osiągnięcia indywidualne
1. Natalia Micek
2. Natalia Gniaź
3. Klaudia Karaś
4. Aleksandra Szymańska
5. Paulina Kuśmierz
6. Julia Filipek
7. Bartłomiej Grudzień
8. Dagmaris Mariańczyk
9. Maciej Kamionka
10. Maciej Synowiec
11. Natalia Strumnik
Osiągnięcia zespołowe
1. Zespół projektu „Swym sercem podziel się” (Agnieszka 

Gapińska, Paulina Kozak, Sofia Kryvosheieva, Aleksandra
Przepiórka)

2. Zespół wolontariacki (Maria Dudzińska, Milena Rogala, 
Dominik Tatar, Kinga Widz)

3. Zespół wolontariacki (Aleksandra Grabowska, Wiktoria 
Lewicka, Weronika Żołądek, Barbara Białota)

4. Zespól projektu „Jesteśmy, działamy, pomagamy – 
Samorząd Uczniowski I LO” (Piotr Jankowski, Iga Bona, 
Dominika Dytkowska)

5. Zespół promujący zdrowy styl życia (Jakub Kiełbasa, 
Mateusz Dzido, Mateusz Baranowski, Natalia Surajewska, 
Aleksandra Stępień)

6. Zespół, który zajął II miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie „SPRZECIW” (Julia Alicka, Natalia Korcz, 
Jakub Łosiewicz, Hubert Przydatek, Dominik Pytlak)

7. Zespół wolontariuszek (Anna Łojek, Patrycja Koza, 
Klaudia Knieć, Elżbieta Szyszko, Emilia Sołoducha, 
Dominika Strawa, Karolina Woszczek, Katarzyna 
Stanisławek)

8. Zespół projektu „Drugie skrzydło” (Weronika Bajorek, 
Antonina Góra, Szymon Kowalski, Paweł Niojek, Karoli-
na Sulima, Anna Tadevosyan, Kacper Tuszyński)

Serdecznie Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!
Małgorzata Noskowska

kierownik Wydziału Edukacji
Starostwo Powiatowe w Puławach

Ogólnopolski ranking STEM Perspektywy 2016

Miło nam poinformować, że szkoły, dla których orga-
nem prowadzącym jest Powiat Puławski, zajęły wysokie lo-
katy w Ogólnopolskim Rankingu STEM Perspektywy 2016. 

W kategorii technika: Technikum w Zespole Szkół Tech-
nicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach zajęło 
34 miejsce w Polsce wśród techników, które uwzględniono  
w badaniu, oraz 4 miejsce w województwie lubelskim, i jedyne  
w Puławach.

W kategorii licea: I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia 
Adama Jerzego Czartoryskiego Puławy zajęło 102 miejsce  
w Polsce wśród liceów ogólnokształcących, które uwzględ-
niono w badaniu, 6 miejsce w województwie lubelskim, i naj-
wyższe miejsce spośród liceów w Puławach.

Ranking STEM Perspektywy 2016 uwzględnia szko-
ły, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 
maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie 
mniejsze niż 0,75 średniej krajowej.

Celem rankingu STEM jest promowanie wśród mło-
dych ludzi pasji do takich przedmiotów, jak matematyka, fi-
zyka, chemia i informatyka. Ważne jest także inspirowanie 
młodzieży do podejmowania studiów na kierunkach inży-
nierskich i w zakresie nauk ścisłych. Ranking wskazuje licea  
i technika, które najlepiej przygotowują kandydatów na takie 
właśnie studia.

Ranking został oparty na trzech kryteriach: wynikach ma-
tury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych – ma-
tematyki, fizyki z astronomią, chemii i informatyki, wynikach
matury obowiązkowej z matematyki oraz sukcesach szkół  
w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodo-
wych odpowiadających swoim profilem zakresowi STEM.

Serdecznie gratulujemy!
Małgorzata Noskowska 

kierownik Wydziału Edukacji 
Starostwa Powiatowego w Puławach 
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i fryzjerskie dla słuchaczy Puławskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 

• projektach unijnych: „Edukacja i praca – to się opłaca” 
– projekt, którego celem było zdobycie doświadczenia za-
wodowego w wyniku współpracy z pracodawcami. W sta-
żach zawodowych uczestniczyło 24 uczniów Technikum 
nr 1 (zawód technik ekonomista). Staże zawodowe miały 
miejsce u przedsiębiorców, trwały 4 tygodnie; dla uczniów 
przewidziany został dodatkowy element motywujący  
w postaci wynagrodzenia za odbycie stażu w wysokości 
minimalnego wynagrodzenia.

Kapituła Konkursu brała także pod ocenę:
• programy autorskie realizowane w szkole: program edu-

kacyjno-zdrowotny „Nikotynie Nie!”, program „Alterna-
tywne metody żywienia”, 

• realizację działań w obszarze kreowania postaw przedsię-
biorczych, wzrostu świadomości ekonomicznej, poczu-
cia przynależności do europejskiej wspólnoty: Światowy 
Tydzień Przedsiębiorczości, Dzień Przedsiębiorczości, 
powiatowy konkurs Turniej Wiedzy Ekonomicznej, olim-
piady i konkursy o tematyce ekonomicznej: Olimpiada 
przedsiębiorczości, Olimpiada Finansów, Ogólnopolski 
Konkursu z Zakresu Rachunkowości, oraz Dzień Europy, 

• współpracę z otoczeniem zewnętrznym: m.in. z udzia-
łem środowiska naukowego Uniwersytetu im. Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Polską Fundacją Ośrodków Wspo-
magania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z partne-
rami: Zespołem Szkół Zawodowych im. Z. Chmielewskie-
go w Nałęczowie i belgijską organizacją Syntra West, oraz 
licznymi lokalnymi instytucjami.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek 
Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezydent 
Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Kurator Oświaty w Lublinie 
Teresa Misiuk.

Lidia Nogowska
kierownik Szkolenia Praktycznego w ZS nr 1 w Puławach

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii 
Sempołowskiej bezkonkurencyjni  
w konkursie zawodowym „Rok przed 
dyplomem”

Już po raz dziesiąty odbył się w Lublinie Międzyszkolny 
Konkurs Zawodowy „Rok przed dyplomem”. Konkurs organi-
zowany jest przez Lubelskie Samorządowe Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. 
Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie i doradców meto-
dycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych miasta Lu-
blin, pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa 
Lubelskiego, Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta 
Lublin, Rektora Politechniki Lubelskiej, oraz Polskiego Towa-
rzystwa Informatycznego.

W etapie regionalnym swoje umiejętności sprawdzało 165 
uczniów reprezentujących 17 szkół województwa lubelskiego 
w 20 kwalifikacjach zawodowych.

Zespół Szkół nr 1 wystawił reprezentację uczniów klas 
trzecich uczących się zawodu technik żywienia i usług gastro-

Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej 
w Puławach SZKOŁĄ INNOWACJI 2016

Już po raz czwarty Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie wręczyła Zespołowi Szkół nr 1 w Puławach cer-
tyfikat „Szkoła Innowacji”. Ideą certyfikacji jest wyróżnienie
szkół, w których pobudza się uczniów do działań inspirują-
cych i twórczych, promuje się przedsiębiorczość, podejmuje 
się niestandardowe i innowacyjne działania.

Wyróżnienie nadawane jest przez Kapitułę konkursu,  
w skład której wchodzą przedstawiciele Wyższej Szkoły Eko-
nomii i Innowacji w Lublinie, władz samorządowych, Kura-
torium Oświaty, szkół oraz mediów. Placówki, które realizują 
kreatywne pomysły, inwestują we współpracę międzynaro-
dową i wspierają edukację praktyczną dla rynku pracy mają 
możliwość ubiegania się o tytuł „lider innowacji” w sześciu 
kategoriach (Szkoła, Inicjatywa, Dyrektor, Nauczyciel, Biblio-
teka, Uczeń). 

Główne cele Konkursu to wyróżnienie i promowanie 
szkół nowoczesnych, innowacyjnych, wspierających eduka-
cję praktyczną, dbających o przyszłość swoich absolwentów. 
Projekt skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych z woje-
wództwa lubelskiego. 

Certyfikat Szkoła Innowacji jest poświadczeniem, że jed-
nostka edukacyjna dokłada wszelkich starań, aby kształcić na 
jak najwyższym poziomie, kształtować postawy przedsiębior-
cze i społeczną odpowiedzialność, oraz kreować najlepsze 
wzorce w dziedzinie edukacji.

W zakresie działań wyróżniających ZS nr 1 w Puławach, 
jako innowacyjne uznano m.in. osiągnięcia w:
• konkursach: I miejsce w II Wojewódzkim Konkursie Ga-

stronomicznym „Lubelskie inspiracje w Kuchni Polskiej”, 
III miejsce w Mistrzostwach Polski Kelnerów „Junior Wa-
iter 2015”, III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Mło-
dzieżowe Debaty Oksfordzkie o Naturze 2000”, I miejsce 
w Wojewódzkim Konkursie Antytytoniowym „Nikotynie 
Nie!” kategoria: drama teatralna, III miejsce w Wojewódz-
kim Konkursie Antytytoniowym „Nikotynie Nie!” katego-
ria: plakat,

• projektach promujących zdrowie: „Małe rzeczy czynione 
z wielką miłością przynoszą radość i spokój” – IV Koncert 
Charytatywny na rzecz Hospicjum im. Bł. Matki Teresy  
z Kalkuty w Puławach, I miejsce w konkursie plastycz-
nym w 14. edycji Międzyszkolnego Konkursu Profilakty-
ki Zdrowotnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 
Powiatu Puławskiego pod hasłem „Zdrowie Najwyższą 
Wartością”, 

• projektach obywatelskich: ogólnopolski projekt „Średni 
Obywatel – Duża Sprawa”, Wolontariusze z Polnej 18, re-
dagowanie szkolnej gazetki „Magazyn Ucznia”, „Wigilijnie 
dla Puław” – projekt wskazujący odbiorcom ważność kul-
tywowania tradycji świąt Bożego Narodzenia, poczucia 
przynależności do wspólnoty, budowania więzi między-
ludzkich; przygotowano potrawy do VIII Wigilii Miejskiej 
– mieszkańców Puław częstowano gorącym barszczem  
i okolicznościowymi daniami, rozdawano sianko ozdo-
bione własnoręcznie przygotowanymi życzeniami; „Łą-
czymy Pokolenia” – pogadanki oraz warsztaty kulinarne  
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X międzyszkolny konkurs zawodowy  
„Rok przed dyplomem” – uczniowie ZS nr 2 
w gronie laureatów!

9 maja 2016 r. w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. 
Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie odbył się X międzysz-
kolny konkurs zawodowy „Rok przed dyplomem” organizo-
wany przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimie-
rza Drewnowskiego w Lublinie i doradców metodycznych 
nauczycieli przedmiotów zawodowych miasta Lublin, pod 
honorowym patronatem: Marszałka Województwa Lubel-
skiego, Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lu-
blin, Rektora Politechniki Lubelskiej, Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego.

W etapie regionalnym sprawdzało swoją wiedzę i umie-
jętności 165 uczniów, 55 zespołów reprezentujących 17 szkół 
technicznych województwa lubelskiego w 20 kwalifikacjach
zawodowych.
Poniżej wyniki uczniów naszej szkoły. Serdeczne gratulacje! 

Równie serdeczne podziękowania dla wszystkich uczniów 
naszego zespołu – także tych, którzy tym razem nie zdobyli 
laurów, lecz równie godnie reprezentowali szkołę.
Technik budownictwa, kwalifikacja B.33

II Miejsce Bartosz Suliga
III Miejsce Karol Ociesa

Technik informatyk, kwalifikacja E.13
I Miejsce Mateusz Świnarski

Technik mechanik, kwalifikacja M.20
Wyróżnienie:
Maciej Łyszcz
Dominik Wiszkucki

Technik pojazdów samochodowych, kwalifikacja M.12
Wyróżnienie Paweł Maciąg

Marek Klepko
nauczyciel informatyki

Zespół Szkół nr 2 w Puławach 

nomicznych. Podczas konkursu sprawdzali swoje umiejętno-
ści i wiedzę w zakresie kwalifikacji T.15 – Organizacja żywie-
nia i usług gastronomicznych.

Uczniowie tzw. „Garów”, a było ich troje, okazali się bez-
konkurencyjni w swoim zawodzie.

Zajęli trzy pierwsze miejsca!
1. miejsce Paulina Kuś
2. miejsce Anna Mędrek
3. miejsce Dominik Kula
Wyniki rywalizacji w ramach województwa zwiastują do-

bre wyniki egzaminu z kwalifikacji w przyszłym roku.
Konferencja podsumowująca wyniki konkursu odbędzie 

się dnia 9 czerwca 2016 r. w auli Wydziału Elektrotechniki  
i Informatyki Politechniki Lubelskiej w Lublinie.

Barbara Bińczak
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. S. Sempołowskiej w Puławach

Umowa o współpracy z Politechniką Lubelską

Po nawiązanych umowach o współpracy z Mostostalem 
Puławy i Powiatową Komendą Straży Pożarnej w Puławach, 
Zespół Szkół nr 2 w Puławach zyskuje kolejnego partnera 
edukacyjnego, Politechnikę Lubelską. Warto podkreślić, że 
jest to również kolejny sukces Dyrektora naszej szkoły Pana 
Krzysztofa Szabelskiego. Współpraca z uczelniami, zwłaszcza 
prowadzącymi studia politechniczne, stanowi jeden z punk-
tów koncepcji kształcenia prowadzonej przez niego placówki 
oświatowej oraz jego wizji jej rozwoju.

Politechnika Lubelska powstała z inicjatywy lubelskie-
go środowiska techników, inżynierów i naukowców w roku 
1953. Od chwili powstania uczelnia kształci kadrę inżynier-
ską oraz prowadzi badania naukowe, głównie na potrzeby na-
szego regionu.
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Zawarta w dniu 31.05.2016 r. umowa o współpracy po-
między Politechniką Lubelską, reprezentowaną przez prof. 
dra hab. inż. Piotra Kacejko – Rektora Politechniki Lubel-
skiej, a Zespołem Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
w Puławach, reprezentowanym przez mgra inż. Krzysztofa 
Szabelskiego – Dyrektora Zespołu Szkół nr 2, określa obszary 
wzajemnej współpracy stron. Nadrzędne cele tej kooperacji 
stanowią: popularyzacja nauki wśród młodzieży i środowisk 
nauczycielskich, budowa związków między edukacją na po-
ziomie szkolnym i akademickim oraz wspieranie inicjatyw 
zachęcających młodzież do kształcenia w dyscyplinach nauk 
ścisłych i technicznych, głównie klas o profilu mechanicz-
nym, budowlanym i informatycznym.

Nasza szkoła będzie mogła inicjować wspólne z Politech-
niką Lubelską przedsięwzięcia i tworzyć konkretne projekty. 
Uczniowie „Budowlanki” wezmą udział w wybranych wykła-
dach i laboratoriach akademickich, będą uczestniczyć w pra-
cach studenckich kół naukowych oraz korzystać z księgozbio-
ru uczelni. Ponadto partnerzy planują wspólne konferencje  
i sesje naukowe oraz wycieczki edukacyjne.

Najzdolniejsi uczniowie zostaną otoczeni opieką meryto-
ryczną przez pracowników uczelni. Z pewnością w ten spo-
sób została zainicjowana trwała i owocna współpraca, na 
której zarówno uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiat-
kowskiego w Puławach oraz studenci Politechniki Lubelskiej 
wiele zyskają!

Marek Klepko
nauczyciel informatyki, Zespół Szkół nr 2 w Puławach 

Novum w Zespole Szkół nr 2 im.  
E. Kwiatkowskiego w Puławach – elementy 
ochrony przeciwpożarowej!

Sukcesem zakończyły się formalne przygotowania do po-
szerzenia oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiat-
kowskiego w Puławach! W nadchodzącym roku szkolnym 
2016/2017 serdecznie zachęcamy młodzież do podjęcia nauki 
również w klasach o profilu: technik budownictwa oraz tech-
nik mechanik z elementami pożarnictwa.

We wtorek 5 kwietnia 2016 r., z inicjatywy Dyrektora 
Krzysztofa Szabelskiego, zawarto porozumienie o współpracy 
pomiędzy Zespołem Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Pu-
ławach a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej  
w Puławach, reprezentowaną przez st. bryg. Grzegorza Pod-
hajnego. Starosta Puławski Witold Popiołek pozytywnie od-
niósł się do tej kooperacji, sygnując ją swoim podpisem.

Oficjalna umowa określa zasady współpracy naszej szko-
ły z Komendą Powiatową PSP w Puławach podczas realiza-
cji zadań w zakresie edukacji i propagowania działalności na 
rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształ-
towania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu 
do młodzieży. Celem inicjatywy jest przygotowanie uczniów 
klas, których zakres programowy wzbogacono o elementy 
pożarnictwa, do wykonywania zawodu strażaka – w ścisłym 
nawiązaniu do programu szkoleń członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach 
ratowniczych.
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Wychodząc naprzeciw godnym pochwały zainteresowa-
niom naszych uczniów wiedzą z zakresu ochrony przeciw-
pożarowej, a zwłaszcza ich bezpośredniemu zaangażowaniu 
w działania Ochotniczych Straży Pożarnych – postanowili-
śmy wprowadzić innowacyjne rozwiązania w ofercie ZS nr 
2 w Puławach. Dzięki współpracy i wsparciu specjalistów 
z dziedziny pożarnictwa, umożliwimy młodzieży uzyska-
nie nowych kwalifikacji – niezwykle istotnych i pożądanych
w branży budowlanej, jak również mechanicznej. Ponadto 
dzięki zdobytym wiadomościom i umiejętnościom druhowie 
będą mogli lepiej pełnić powierzone funkcje w Ochotniczej 
Straży Pożarnej, a z pewnością niejednemu z nich kierunek 
kształcenia ułatwi dalsze ścieżki edukacji i kariery związanej 
z pożarnictwem.

Z uznaniem obserwujemy oddaną służbę strażaków 
– uczniów i absolwentów naszej szkoły – podczas akcji po-
żarniczych, jak również likwidacji miejscowych zagrożeń. 
Dyrektor Krzysztof Szabelski z sentymentem i dumą zachę-
ca młodzież do podjęcia nauki w klasach, których program 
wzbogacono o elementy ochrony przeciwpożarowej z ra-
cji faktu, iż swego czasu sam był związany ze służbą pożar-
ną – jako podchorąży, student Wyższej Oficerskiej Szkoły
Pożarnictwa w Warszawie. Karierę Krzysztofa Szabelskiego 
jako przyszłego oficera PSP przerwały zamieszki polityczne
– udział w strajku na uczelni, brutalnie stłumionym przez 
ZOMO i antyterrorystów, a także wybuch stanu wojennego. 
Na skutek wielu różnych okoliczności, Pan Dyrektor obrał 
inny kierunek kształcenia, jednak zawsze docenia służbę dru-
hów strażaków i z dumą wspomina czasy studiów w WOSP. 
Swoimi wspomnieniami Pan Krzysztof Szabelski zechciał po-
dzielić się ze społecznością szkolną i nie tylko – poprzez daw-
ne fotografie.

Bożena Firlej
nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych

Zespół Szkół nr 2 w Puławach 

V Olimpiada Budowlana „Buduj z pasją”

12-13 maja 2016 r. w Tarnobrzegu odbył się finał cen-
tralny V Olimpiady Budowlanej „Buduj z Pasją”. Organiza-
torem Olimpiady jest Krajowa Federacja Edukacji Zawo-
dowej i Kultury Fizycznej „Budowlani”. Patronat honorowy 
nad konkursem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej  
i prezydent miasta Tarnobrzega. Sponsorem generalnym im-
prezy była firma Sopro.

W olimpiadzie uczestniczyło 16 dwuosobowych zespo-
łów. Naszą szkołę reprezentowali Tomasz Adamczyk i Michał 
Bocian z 2ct. Pierwszego dnia uczestnicy mieli za zadanie 
wykonać okładziny schodów z płytek ceramicznych, a dru-
giego dnia rozwiązywali test składający się z 40 pytań. Nasi 
reprezentanci zajęli 9 miejsce w kraju. Finałowi olimpiady 
towarzyszyły prezentacje szkolenia dla uczestników i opie-
kunów przeprowadzone przez przedstawicieli firm: SOPRO,
KNAUF, DEKORIAN, SINIAT i DECOVERNI. Gala finałowa
olimpiady „Buduj z Pasją”, ogłoszenie wyników i rozdanie na-
gród odbyło się na uroczystym spotkaniu w Tarnobrzeskim 
Domu Kultury.

Bożena Firlej
nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych

Zespół Szkół nr 2 w Puławach 

Bohater czy zdrajca? Prelekcja o pułkowniku 
Kuklińskim w naszej szkole

Wolnym rycerzom – wolno wybierać oręże
I na polu otwartym bić się z równymi siłami.

Tyś niewolnik, jedyna broń niewolników – podstępy.
A. Mickiewicz „Konrad Wallenrod”

W czwartek 2 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół nr 2 im. 
E. Kwiatkowskiego w Puławach odbyło się ciekawe spotka-
nie poświęcone postaci płk. Ryszarda Kuklińskiego. Czy Jack 
Strong był zdrajcą, który złamał wojskową przysięgę? Czy bo-
haterem, który uratował ojczyznę przed nuklearną zagładą? 



55

Kwartalnik  Powiatu  Puławskiego

Wiele faktów z życia płk. Ryszarda Kuklińskiego budziło tego 
typu wątpliwości wśród historyków oraz byłych wojskowych.

Z inicjatywy dyrektora Krzysztofa Szabelskiego, intere-
sujące spotkanie dla młodzieży naszej szkoły poprowadził  
Michał Sikorski, historyk związany z Izbą Pamięci Pułkow-
nika Kuklińskiego w Warszawie. Życiorys nietuzinkowej 
postaci został przedstawiony w sposób rzeczowy, a zarazem 
bardzo ciekawy. Prelekcję wzbogaciła wystawa poświęcona 
płk. Kuklińskiemu, składająca się z 20 plansz prezentujących 
biografię Ryszarda Kuklińskiego oraz jego bohaterską misję
powstrzymania wraz ze Stanami Zjednoczonymi wojennych 
planów Związku Sowieckiego w latach 70 i 80 XX w. Na eks-
pozycji mogliśmy obejrzeć m.in. fotografie i kopie dokumen-
tów, mapy sztabowe planów ataku Układu Warszawskiego na 
zachód Europy, zapiski prezentujące uzależnienie Polski od 
Związku Sowieckiego i Armii Czerwonej. Wystawa prezento-
wała tradycje wspólnej walki o wolność Polski i Stanów Zjed-
noczonych.

Wartościowe i ciekawe spotkanie stanowiło okazję dla 
młodzieży Zespołu Szkół nr 2 w Puławach do zagłębienia się 
w historię współczesną, a także podjęcia refleksji nad wyzwa-
niami stawianymi przez los oraz konsekwencjami wyborów 
życiowych i patriotyzmu, który nie zawsze jest łatwy. Dyrek-
tor Krzysztof Szabelski podziękował za wykład, zachęcając 
uczniów do osobistej oceny postaci płk. Kuklińskiego.

Agnieszka Brzozowska
nauczyciel przedmiotów: język polski, WOK

Zespół Szkół nr 2 w Puławach

225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W piątek 29 kwietnia 2016 r. społeczność Zespołu Szkół 
nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach zgromadziła się na 
uroczystym apelu, związanym z nadchodzącym Świętem 
Konstytucji. Część artystyczną na tę okazję przygotowali 
uczniowie klasy 3 gt: Kinga Koza, Karolina Jedut, Paulina Wa-
wer, Katarzyna Pardyka, Jarosław Pawlik, Patryk Kępa, Kamil 
Sikora, Damian Kalita, Piotr Capała, Krystian Urbanek, Piotr 
Wiśniewski, Damian Olszak, Arkadiusz Żelazny, wraz z na-
uczycielkami: Małgorzatą Lorek oraz Agnieszką Brzozowską.

Ustawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja, była drugą na 
świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalona 
na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez stronnictwo pa-

triotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem kró-
lewskim, była wynikiem dążeń do naprawy stosunków we-
wnętrznych w Rzeczpospolitej, ustalając podstawy ustroju 
nowożytnego w Polsce. 

Podczas spotkania społeczności naszej szkoły, młodzież  
z 3 gt zwróciła uwagę na rolę doniosłego aktu prawnego dla 
losów Polski, a także przywołała okoliczności uchwalenia 
Konstytucji. Przy tej okazji nie zabrakło refleksji nad postawą
patriotyczną na co dzień, symbolami narodowymi i obcho-
dami rocznic państwowych. Poezja z zaangażowaniem zapre-
zentowana przez recytatorów akcentowała potrzebę miłości 
do Ojczyzny i znaczenie świadomości narodowej.

Małgorzata Lorek
Agnieszka Brzozowska 

nauczycielki języka polskiego w Zespole Szkół nr 2 w Puławach 

BHP z panią Inspektor

11 marca 2016 r. uczniowie z klasy drugiej i trzeciej tech-
nikum budowlanego uczestniczyli w spotkaniu z panią nad-
inspektor Anną Smolarz z Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Lublinie. Omawiane zagadnienia dotyczyły przepisów bez-
pieczeństwa pracy, zagrożeń występujących w budownictwie, 
prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej  
i zbiorowej. Pani inspektor omówiła wypadki, jakie miały 
miejsce na budowach w naszym województwie. Zwracała uwa-
gę na nieprawidłowości, które były przyczyną wypadków oraz 
omawiała, w jaki sposób tych zdarzeń można było uniknąć. 
Podkreśliła, że wypadkom najczęściej ulegają młodzi ludzie  
z niewielkim stażem pracy. Na zakończenie uczniom przeka-
zane zostały materiały informacyjne dotyczące bezpiecznych 
zasad wykonywania robót. Omawiane zagadnienia ilustrowa-
ne były prezentacjami multimedialnymi oraz filmami.

Bożena Firlej
nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych

Zespół Szkół nr 2 w Puławach 

III Powiatowy Konkurs „Znam Przepisy 
Ruchu Drogowego” – Dzień Dziecka 2016  
w Zespole Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego 
w Puławach

Pierwszego dnia czerwca 2016 r. w Zespole Szkół nr 2 
im. E. Kwiatkowskiego w Puławach odbyły się obchody Dnia 
Dziecka, obejmujące wiele ciekawych zajęć i pokazów, spośród 
których najważniejszym wydarzeniem był III Powiatowy Kon-
kurs „Znam Przepisy Ruchu Drogowego” pod honorowym pa-
tronatem Starosty Puławskiego Witolda Popiołka. Dzięki życz-
liwej i owocnej współpracy z władzami Powiatu Puławskiego, 
a także zaangażowaniu sympatyków naszej szkoły, cieszący się 
coraz większą popularnością konkurs został przeprowadzony 
już po raz trzeci. Wydarzenie zrealizowano w partnerstwie  
z Państwową Strażą Pożarną w Puławach, Komendą Powiato-
wą Policji w Puławach, przy wsparciu lokalnych przedsiębior-
ców: Cezarego Lipskiego i Marka Pikula oraz oczywiście Sta-
rostwa Powiatowego w Puławach. 
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Zgodnie z tradycją ubiegłych lat, III Powiatowy Konkurs 
„Znam Przepisy Ruchu Drogowego” został podzielony na 
dwie kategorie wiekowe, a wyłonienie zwycięzców przebiegało 
dwuetapowo. W jury zasiedli zaproszeni goście, a także spon-
sorzy: Małgorzata Noskowska – Kierownik Wydziału Eduka-
cji w Starostwie Powiatowym w Puławach, st. bryg. Grzegorz 
Podhajny – Komendant Powiatowy PSP w Puławach, st. asp. 
Andrzej Górka z Komendy Powiatowej Policji w Puławach, 
oraz właściciele znanych i cenionych firm związanych z branżą
motoryzacyjną: Marek Pikul i Cezary Lipski, a także stojący na 
czele Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach 
dyrektor Krzysztof Szabelski. Konkurs „Znam Przepisy Ruchu 
Drogowego” cieszył się zainteresowaniem wśród młodzieży, 
czego wyrazem była znaczna liczba uczestników. Do półfina-
łu zakwalifikowało się aż 27 osób, spośród których wybrano
12 najlepszych, które – zgodnie z kategorią wiekową – stanę-
ły do rozgrywki finałowej. W gronie gimnazjalistów najlepszy
okazał się Eryk Lentas z Publicznego Gimnazjum w Gniewo-
szowie, drugie miejsce przypadło Danielowi Czechowskiemu 
(Gimnazjum nr 1 w Puławach), natomiast na trzeciej pozycji 
uplasowała się Patrycja Murawska (Gimnazjum w Gniewo-
szowie). Młodzież bardzo dobrze radziła sobie zarówno z py-
taniami otwartymi, jak również testem wyboru, a rywalizacja 
była zacięta. Spośród uczniów szkół ponad gimnazjalnych laur 
pierwszeństwa wywalczył Sebastian Karpiński – uczeń naszej 
szkoły, ZS nr 2 Puławach; tuż za nim na podium stanęła Ma-
ria Mazurkiewicz z ZSO nr 1 im. KEN w Puławach, a trzecie 
miejsce przypadło w udziale Mariuszowi Staniakowi z I LO 
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im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach. Starsi uczniowie 
również wykazali się bardzo dobrą znajomością przepisów ru-
chu drogowego. Za sprawą sponsorów, na laureatów konkursu 
czekały cenne i atrakcyjne nagrody m.in. kurs prawa jazdy kat. 
B lub A w Ośrodku Szkolenia Kierowców Cezarego Lipskiego, 
radio internetowe i odtwarzacze muzyczne ufundowane przez 
firmę Auto Pikul, różnorodne upominki przekazane przez Sta-
rostę Powiatu Puławskiego Witolda Popiołka oraz gadżety dla 
wszystkich uczestników konkursu. 

Dzień Dziecka w Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiat-
kowskiego w Puławach obejmował wiele inicjatyw, spośród 
których każdy członek naszej szkolnej społeczności znalazł 
dla siebie coś atrakcyjnego i ciekawego. Zabawa łączyła się  
z nauką i profilaktyką, aby święto dostarczyło nie tylko roz-
rywki i wytchnienia od obowiązków, ale także cennej wiedzy. 
Za sprawą ratowników WOPR z Kazimierza Dolnego mło-
dzież przeanalizowała zasady bezpiecznego wypoczynku nad 
wodą, przypomniano również podstawowe zasady pierwszej 
pomocy. Wielu emocji dostarczył pokaz cięcia karoserii sa-
mochodowej, który zapewnili druhowie z Państwowej Straży 
Pożarnej w Puławach, a obsługiwali – nasi uczniowie, należą-
cy do jednostek OSP. Koledzy i koleżanki z dumą obserwowali 
ich zmagania z autem, a chłopcy wykazali się umiejętnościami  
i zaangażowaniem. Uczniowie poszczególnych klas uczestni-
czyli w seansach filmowych na temat bezpieczeństwa na dro-
dze, BHP w pracy oraz szkodliwości dopalaczy. 

Dzięki bardzo dobrej organizacji – wielorodności zajęć, 
wprowadzeniu ciekawych bloków tematycznych i podzieleniu 
młodzieży na grupy – zajęcia przebiegały sprawnie i ciekawie; 
młodzież mogła maksymalnie wykorzystać czas. Dzień Dziec-
ka w Zespole Szkół nr 2 w Puławach rokrocznie stanowi waż-
ne wydarzenie, długo oczekiwane przez uczniów. Dyrektor 
Krzysztof Szabelski oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
dokładają wszelkich starań, aby nasza młodzież w tym dniu 
– mimo dumnie akcentowanej na co dzień dorosłości – po-
czuła prawdziwie dziecięcą radość i uczestniczyła w zabawie, 
jak przed kilkoma laty. 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania III Powiatowego Konkursu Wiedzy o Ru-
chu Drogowym „Znam Przepisy Ruchu Drogowego” oraz 
Dnia Dziecka w naszej szkole. Szczególne wyrazy wdzięcz-
ności składam na ręce Starosty Puławskiego Witolda Popioł-
ka, Cezarego Lipskiego i Marka Pikula, oraz przedstawicieli 
Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji  
w Puławach. Serdecznie dziękuję młodzieży, która uczestniczyła  
w tegorocznej edycji konkursu „Znam Przepisy Ruchu Drogo-
wego” oraz czuwającym nad nimi nauczycielom z poszczegól-
nych szkół naszego powiatu. Gorąco zachęcam do uczestnic-
twa w kolejnym Powiatowym Konkursie „Znam Przepisy Ru-
chu Drogowego”, planowanym w przyszłym roku, jak również 
do odwiedzania Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego  
w Puławach przy okazji różnorodnych inicjatyw.

Krzysztof Szabelski
Dyrektor ZS nr 2 w Puławach

Danuta Błażejczyk w I LO

W roku szkolnym 2015/2016 I Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego świętuje swoje 100 
urodziny. Społeczność szkolna wraz z absolwentami włączyła 
się w obchody tego Jubileuszu. Wśród absolwentów jest wie-
le osób znanych nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. 
Należy wymienić: m.in. mjra Mariana Bernaciaka ps. „Or-
lik” – legendarnego dowódcę oddziału AK; Bohdana Zadurę 
– polskiego poetę, prozaika, tłumacza; Małgorzatę Sadurską – 
posłankę na Sejm V, VI, VII kadencji i obecną Szefową Kan-
celarii Prezydenta RP, oraz znanych artystów sceny polskiej: 
aktora Mariana Opanię i piosenkarkę Danutę Błażejczyk.

W miesiącu kwietniu do grona osób zaangażowanych  
w obchody Jubileuszu dołączyła Danuta Błażejczyk, która 
25 kwietnia 2016 roku o godzinie 17.00 w POK „Dom Che-
mika” wystąpiła z przepięknym koncertem. Występ gwiazdy 
poprzedzony został supportem uzdolnionej muzycznie mło-
dzieży I LO.

Danuta Błażejczyk, z domu Cichowska, urodziła się w Pu-
ławach w 1953 r. W jednym z wywiadów powiedziała, że po-
czątkowo nie wiązała swojej przyszłości ze sceną, a chciała zo-
stać nauczycielką albo archeologiem. Studiowała na wydziale 
Filologii Rosyjskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszo-
wie i na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie. Zadebiutowała w zespole 31 Mil. Później współpracowała 
z formacją Fly i zespołem Maryli Rodowicz. W 1985 uzyskała 
zawodowe uprawnienia estradowe, w związku z czym otrzy-
mała propozycję współpracy z Włodzimierzem Korczem  
i Wojciechem Młynarskim. Efektem ich pracy była piosenka 
„Taki cud i miód”, z którą Danuta Błażejczyk zadebiutowała  
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w 1985 w Opolu. Otrzymała wówczas Nagrodę Specjalną Jury 
za indywidualność artystyczną. Rok później zdobyła Srebrną 
Lirę na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Bratysławie, 
nagrodę im. Karola Musioła i Bursztynową Paterę na Krajo-
wym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Jest założycielką  
i prezesem Fundacji Apetyt na Kulturę (FAnK), mającej sta-
tus Organizacji Pożytku Publicznego, zajmującą się promo-
waniem młodych artystów oraz produkcją ambitnych i cieka-
wych artystycznie przedsięwzięć z dziedziny muzyki, teatru  
i malarstwa. 25 maja 2011 podczas uroczystości w siedzibie 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego została od-
znaczona przez ministra Bogdana Zdrojewskiego Srebrnym 
Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W 2015 roku ob-
chodziła 30-lecie pracy artystycznej.

Koncert jubileuszowy przebiegał w bardzo miłej atmos-
ferze. Pani Danuta z radością przywitała się ze zgromadzo-
ną publicznością. Serdeczne słowa skierowała do swoich 
nauczycieli, którzy wprowadzali ją w dorosły świat. Wśród 
nich obecni byli Zdzisława Konty-Zadura – wychowawczy-
ni absolwentki, Walerian Jabłoński – nauczyciel matematyki, 
Aleksandra Pastuszko – nauczyciel wychowania fizycznego, 
Włodzimierz Przybylak – nauczyciel wychowania fizycznego.
Koncert był okazją do wielu wspomnień ze szkolnej ławki. 
Utwory, które zaśpiewała, były piękne, wzruszające i porusza-
jące. Publiczność była zachwycona.

Pani Danuto – bardzo dziękujemy!
Dominika Antas – uczennica klasy III k

Agnieszka Janicka – nauczyciel I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego
Fot. A. Bodeńko

Z Erasmus+ do Portugalii

Od 1 czerwca 2015 do 31 maja 2016r. piętnastu nauczy-
cieli pracujących w szkole dla dorosłych w Regionalnym Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego w Puławach realizowało pro-
jekt „Różne aspekty andragogiki” w akcji „Mobilność kadry 
edukacji dorosłych”. Projekt współfinansowany był w ramach
programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Celami projektu było:

• poznanie dobrych praktyk w nauczaniu dorosłych 
• poznanie programów nauczania w edukacji dorosłych  

i relacji między kształceniem teoretycznym i praktycznym 
• poznanie systemu potwierdzania nabytych kwalifikacji 

w innych krajach 
• przyjrzenie się metodom nauczania stosowanym w portu-

galskich placówkach edukacyjnych, obserwowanie zajęć, 
poznanie wyposażenia pracowni oraz wymiana doświad-
czeń i dyskusja w tym zakresie 

• wymiana doświadczeń z kadrą zarządzającą i nauczycie-
lami placówek edukacyjnych w innych krajach na temat 
nauczania dorosłych i jego efektywności

Wyjazd do Portugalii poprzedziły kilkumiesięczne przygoto-
wania do udziału w projekcie.
Szkolenie mobilności obejmowało etapy:

1. Etap przygotowawczy w Polsce
• kurs języka angielskiego, zrealizowany przez Regionalne 

Centrum Kształcenia Ustawicznego (RCKU) w Puławach 
w wymiarze 30 godzin, wpłynął w zdecydowanym stopniu 
na opanowanie języka angielskiego, poszerzenie umiejęt-
ności posługiwania się tym językiem w życiu codziennym 
oraz ułatwił nawiązywanie kontaktów z nauczycielami  
w Portugalii

• zajęcia przygotowania kulturowego
o wykłady o systemie szkolnictwa publicznego, o histo-

rii i kulturze Portugalii w wymiarze 4 godzin, jako 
elementy przygotowania kulturowego, zrealizowane  
w RCKU w Puławach 

o wykłady o historii Unii Europejskiej i o programie 
Erasmus+, z którego środków finansowany był projekt, 
w wymiarze 2 godzin

Uczestnicy zostali zaopatrzeni w bardzo przydatne i prak-
tyczne elementy wyposażenia:

• torbę podręczną oznaczoną logo programu i szkoły
• słownik polsko-portugalski

2. Etap – wyjazd zagraniczny
Wyjazd odbył się w pierwszej połowie ferii zimowych  

w dniach od 14 lutego do 21 lutego 2016 roku. Wszyscy, czy-
li 15 nauczycieli kadry nauczania dorosłych w Regionalnym 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach, wylecieli sa-
molotem linii portugalskiej TAP z lotniska Chopina w War-
szawie do Lizbony. Następnie na lotnisku Lizbona-Portela  
w Lizbonie uczestnicy projektu spotkali się z przedstawicie-
lem partnera zagranicznego. 

Po przyjeździe do Barcelos zostali zakwaterowani w ho-
telu Barcelos Way Guest House w niewielkiej odległości od 
centrum miasta oraz bazy edukacyjnej. W hotelu były bardzo 
dobre warunki pobytu, przytulne i czyste pokoje z łazienka-
mi, wygodne łóżka. Zapewniono smaczne i obfite posiłki 3
razy dziennie. 

Przez kolejne 6 dni tzn. w dniach 15-20 lutego 2016 roku 
odbywała się realizacja programu zajęć w formie kursu, zajęć 
studyjnych i zajęć kulturowych.

Kurs odbywał się w Escola Secundária de Barcelos.  
W programie uwzględniono tematykę zagadnień andragogi-
ki i jej stosowania w praktyce edukacyjnej Portugalii (w po-
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łączeniu z antropologią filozoficzną, psychologią człowieka
dorosłego, etyką, socjologią kultury i wychowania, historią 
oświaty i myśli pedagogicznej). Zajęcia przedpołudniowe 
prowadził António Boaventura, doświadczony nauczyciel  
z wieloletnim stażem, który ma duże doświadczenie w na-
uczaniu dorosłych oraz uczestniczył w krajowym programie 
ds. likwidacji analfabetyzmu. 

Brał on udział w kampaniach dotyczących kształcenia 
dorosłych, a obecnie pełni funkcję koordynatora ds. edukacji 
dorosłych. 

Szkolenie odbywało się po 6 godzin dziennie w formie 
wykładów z możliwością dyskusji. 

W części pierwszej został przedstawiony rys historyczno-
-geograficzny oraz kulturowy Portugalii, co przybliżyło spe-
cyfikę życia i podłoże rozwoju edukacji w tym kraju.

W drugiej części kursu prowadzący szkolenie zrealizował 
program mobilności z uwzględnieniem tematów:
• Historia systemów kształcenia w Portugalii
• Andragogika – jak uczą się dorośli
• Efektywność edukacji dorosłych
• Nieustanna aktywność umysłowa – stosowane metody 

edukacji dorosłych
• Jak efektywnie kształcić dorosłych – sześć reguł motywo-

wania grupy;
• Zasady uczenia się osób dorosłych
• Andragogika, a proces edukacyjny – schemat efektywne-

go nauczania

Ponadto partner zagraniczny zorganizował trzy wizyty 
studyjne do następujących placówek:

1) Escola Secundária de Barcelos
Po zwiedzaniu obiektu szkolnego uczestnicy zostali zapo-

znani m.in. ze specyfiką szkoły, systemem nauczania i oce-
niania, organizacją pracy kadry pedagogicznej. W trakcie po-
bytu w szkole poznano metody pracy z dorosłymi uczniami,  
w tym metodę portfolio lub e-portfolio.

2) szkoła dla dorosłych Escola Secundária Henrique 
Medina w Esposende

W szkole wieczorowej była okazja do zapoznania się  
z bazą dydaktyczną szkoły, organizacją systemu nauczania 
dorosłych, metodami prowadzenia konsultacji indywidu-
alnych i zbiorowych. Nauka odbywa się od poniedziałku do 
piątku w godz. 19.00-24.00. 

3) Uniwersytet Barcelos Sénior prowadzony przez 
stowarzyszenie Associaçäo Educacional, Cultural, Social  
e Recreativa de Formaçäo Permanente to ośrodek dla osób  
w wieku 50+, które już zakończyły etap pracy zawodowej, ale 
chcą być nadal aktywne w poszerzaniu wiedzy i umiejętno-
ści. Celem działania tego ośrodka jest też promowanie relacji 
międzypokoleniowych i realizacja inicjatyw, które potwier-
dzają rolę osób starszych w społeczeństwie. Starsi ludzie mają 
tu możliwość uczestnictwa w edukacji na rzecz obywatelstwa, 
zdrowego stylu życia i rozwoju idei kształcenia przez całe ży-
cie. W praktyce seniorom proponuje się różnorodną ofertę 
zajęć, m.in. poznawanie obsługi komputera i Internetu, nauka 
języków obcych, zajęcia sportowe, zajęcia kulinarne itd.

Podczas pobytu w Portugalii w czasie wolnym od zajęć 
szkoleniowych (tzn. w godzinach popołudniowych lub wie-
czornych) był realizowany program kulturowy, który obej-
mował zwiedzanie Barcelos, Porto, Bragi, Guimarães oraz 
wybrzeża Oceanu Atlantyckiego.

Na zakończenie pobytu odbyło się uroczyste zakończenie 
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realizacji kilku projektów Erasmus+, podczas którego wszy-
scy otrzymali certyfikaty i upominki.

Pobyt w Portugalii zakończył się 21 lutego 2016 wylotem 
z lotniska w Lizbonie samolotem linii portugalskiej TAP do 
Warszawy.
3. Etap – sprawozdanie z realizacji projektu  
i upowszechnianie

Uczestnicy byli zobowiązani do napisania raportu z mo-
bilności i indywidualnych sprawozdań z realizacji projektu.

Upowszechnianie projektu miało charakter ustawiczny  
i obejmowało:
• spotkanie podsumowujące projekt, na którym przed-

stawiono prezentację omawiającą odbytą mobilność i jej 
efekty 

• przedstawienie na Radzie Pedagogicznej RCKU prezenta-
cji na temat odbytej mobilności

• udostępnienie w/w prezentacji innym szkołom pracu-
jącym z osobami dorosłymi z terenu województwa lu-
belskiego podczas spotkania szkoleniowego dyrektorów  
w Poroninie

• przygotowanie czasowej wystawy zdjęć wykonanych przez 
uczestników projektu

• prezentacja informacji o projekcie na stronie internetowej 
RCKU w Puławach

• przygotowanie i wysłanie informacji o projekcie, jego re-
alizacji i osiągniętych rezultatach do Ambasady Portugalii 
w Polsce i do Ambasady Polski w Portugalii

Anna Matej – nauczyciel geografii i informatyki
Grażyna Stasiak – nauczyciel języka polskiego

RCKU Puławy

Konkurs fotograficzny „Wakacyjna przygoda
z książką”

konkurs na kreatywne i oryginalne zdjęcie  
z książką i wakacjami w rolach głównych

1. Organizator: Powiatowa Biblioteka 
Publiczna
2. Współorganizator: Biblioteki Publiczne 
Powiatu Puławskiego
3. Założenia konkursu
• Temat powinien nawiązywać do książki towarzyszącej 

nam podczas wakacyjnego wypoczynku – każde zdjęcie 
powinno zawierać elementy pozwalające powiązać je  
z tematyką książki oraz wakacji.

• Liczy się oryginalny pomysł i kreatywność.
4. Uczestnicy: 
Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszyst-
kich grup wiekowych. Do uczestnictwa zapraszamy wszyst-
kich chętnych z terenu Powiatu Puławskiego.
5. Cele konkursu
• zaproszenie do świata książek i zachęcanie do czytania
• kreowanie pozytywnych postaw związanych z książką, za-

chęcanie do spędzania wakacyjnego czasu z książką oraz 
kreatywnego podejścia do zagadnień związanych z foto-
grafią

6. Warunki uczestnictwa
• wykonanie i wywołanie fotografii w formacie 15x21 cm
• zdjęcie powinno być złożone także w postaci pliku 

cyfrowego JPG o minimalnej rozdzielczości 2400x3200 
pikseli przesłanego mailem na adres organizatora 
(pbpulawy@onet.pl) lub dostarczonego na płycie CD do 
siedziby biblioteki

• maksymalna ilość zdjęć – 3 fotografie
Na odwrocie pracy należy umieścić: imię i nazwisko, wiek 
autora, dane kontaktowe: adres i telefon oraz nazwę miejsca,  
w którym fotografia została wykonana.
7. Termin 
Termin składania prac upływa 30 września 2016 roku.
Prace konkursowe należy dostarczyć do Powiatowej Biblio-
teki Publicznej w Puławach osobiście lub wysłać pocztą tra-
dycyjną na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puła-
wach, ul. 6 Sierpnia 5, 24-100 Puławy, lub złożyć w najbliż-
szej bibliotece należącej do sieci powiatu puławskiego.
8. Nagrody 
Nagrodami w konkursie są bony prezentowe do sieci salonów 
EMPiK:
• 1 miejsce – bon o wartości 300 zł
• 2 miejsce – bon o wartości 200 zł
• 3 miejsce – bon o wartości 150 zł
9. Wyniki konkursu 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej 
www.bib.pulawy.powiat.pl w terminie do 2 listopada 2016 
roku, a laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach 
konkursu telefonicznie.
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10. Informacje dodatkowe 
Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora kon-
kursu (PBP w Puławach) i nie będą odsyłane.
Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z:
• bezpłatnym przeniesieniem na organizatora praw autor-

skich zgodnie z art. 50 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz. 
U. 1994 Nr 24, poz. 83),

• akceptacją regulaminu konkursu,
• wyrażeniem zgody na bezpłatne eksponowanie nadesła-

nych prac,
• wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizato-

ra danych osobowych Uczestnika wyłącznie na potrze-
by Konkursu zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. 
poz. 929 z późn. zm.)

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora 
oraz na stronie internetowej www.bib.pulawy.powiat.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać również pod nr tel.  
81 886 14 74 lub za pośrednictwem poczty pbppulawy@onet.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble - historia 
i współczesność

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Fran-
ciszka z Asyżu w Kęble prowadzi ponadgimnazjalną 3-letnią 
Szkołę Przysposabiającą do Pracy oraz internat dla uczącej 
się w szkole młodzieży. Zajęcia prowadzone są przez zespół 
specjalistów: oligofrenopedagogów, logopedę, psychologa. 
Szkoła Przysposabiająca do Pracy kształci młodzież z nie-
pełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  
i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Kilka słów o historii Kębła
Historia Kębła sięga początków chrześcijaństwa na zie-

miach polskich. Jak głosi tradycja, w 1278 roku w Kęble ob-
jawiła się Matka Boża. Były to czasy związane z najazdem Ta-
tarów na Polskę. Niszczyli oni i grabili wszystko, co stanęło 
na ich drodze. Biorąc w niewolę ludzi, pozostawiali po sobie 
ruinę i zgliszcza. W okolicznych lasach i wąwozach rozgry-
wały się liczne bitwy. Kiedy Tatarzy rozbili swój obóz przy 
drodze, postawili na głazie figurę Matki Bożej i zaczęli z niej
szydzić. Pod Głuskiem Opolskim rozgrywała się wówczas 
walka między Tatarami a dziedzicem Wąwolnicy Ottonem 
Jastrzębczykiem. Kiedy Tatarzy zaczęli uciekać po przegra-
nej bitwie, zabierając w pośpiechu łupy i ludzi zabranych do 
niewoli, nad Matką Bożą ukazała się jasność i figura zaczę-
ła unosić się kilkaset metrów dalej, aż zatrzymała się na lipie 
rosnącej na wzgórzu. Przestraszeni najeźdźcy zostawili w po-
płochu zdobycze wojenne, pojmanych ludzi oraz niezdobyty 
zamek. Szybko rozeszła się wieść o objawieniu Matki Bożej. 
W niedługim czasie został nieopodal tego miejsca wybudo-
wany drewniany kościół, w którym umieszczono cudow-
ną figurę. Do Kębła zaczęli przybywać pielgrzymi, których
przyciągała wieść o uzdrowieniach. Wkrótce za zgodą Stolicy 
Apostolskiej figurę Matki Bożej przeniesiono do kościoła pw.
św. Wojciecha w Wąwolnicy. Do dzisiejszego dnia za sprawą 
łask otrzymywanych za pośrednictwem Matki Bożej, kościół 
w Wąwolnicy jest miejscem licznych pielgrzymek. 

Ciekawie przedstawiają się również dzieje miejscowości na 
przełomie wieków. Kębło było dawniej wsią królewską, póź-
niej znalazło się w dzierżawie starostów kazimiersko-wąwol-
nickich, należało do rodziny Firlejów, Tarłów, Lubomirskich 
i Potockich. W 1880 r. został wybudowany przez Wesslów 
dworek na wzgórzu, w otoczeniu parku. Rodzina Wesslów 
przejęła majątek odebrany Czartoryskim po Powstaniu Li-
stopadowym. Wesslowie zapisali się niechlubnie na kartach 
historii z powodu współpracy z caratem oraz licznych kon-
fliktów z okolicznymi mieszkańcami. Kolejni właściciele ma-
jątku, rodzina Rostworowskich, znacząco zaangażowała się  
w działania patriotyczne oraz społeczne. Antoni Rostworow-
ski wspierał inicjatywy związane z rozwojem szkolnictwa,  
w Kęble ufundował czteroklasową szkołę dla dzieci folwarcz-
nych. Był on współorganizatorem Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego, działał w stowarzyszeniach rolniczych, m.in.  
w Lubelskim Towarzystwie Rolniczym, był także sympaty-
kiem ruchu skautowskiego – w roku 1912 i 1913 zorganizował  
u siebie w Kęble tajne obozy harcerskie. Należał do Lubelskiego 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Lublinie.

Po wojnie w 1947 r. w budynku dawnego dworu został 
założony Państwowy Dom Dziecka, a w 1982 r. w pałacu 
utworzony został Państwowy Zakład Wychowawczy dla dzie-
ci upośledzonych umysłowo. Od 1984 r. funkcjonuje nazwa 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. W dniu 1 czerw-
ca 1997 r. Kurator Oświaty w Lublinie nadał Specjalnemu 
Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Kęble imię Świętego 
Franciszka z Asyżu.

 Atrakcyjne położenie Ośrodka, zabytkowy zespół pałaco-
wo-parkowy, w którym mieści się baza szkolna, a jednocze-
śnie nowoczesny internat, zachęcają do zapoznania się i sko-
rzystania z oferty edukacyjnej placówki.
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Działalność edukacyjna
Naszym celem jest przygotowanie wychowanków do sa-

modzielnego życia w społeczeństwie, zdobycia nowych umie-
jętności w zakresie funkcjonowania osobistego i społecznego 
oraz umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy zawodowej, 
zatrudnienia w warunkach pracy chronionej, warsztacie tera-
pii zajęciowej. Zajęcia edukacyjne z przedmiotu przysposo-
bienie do pracy mają charakter praktyczny i obejmują umie-
jętności z zakresu ogrodnictwa, prowadzenia gospodarstwa 
domowego (m.in. gotowanie, pieczenie, prace porządkowe), 
prace stolarskie, wykonywanie pamiątek oraz przedmiotów o 
charakterze dekoracyjnym. W szkole i w internacie funkcjo-
nują różne koła zainteresowań: sportowe, teatralne, taneczne, 
ceramiczne. Młodzież bierze udział w wycieczkach, konkur-
sach plastycznych, przeglądach teatralnych i zawodach spor-
towych.

Szkolny zespół teatralny „MISZ-MASZ” od wielu lat bie-
rze udział w przeglądach i festiwalach, zdobywając nagrody 
i wyróżnienia, m.in. w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości 
Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektual-
nie „Albertiana”, którego pomysłodawczynią jest Anna Dym-
na, w Brodnickiej Uczcie Teatralnej, w Przeglądzie Ama-
torskich Zespołów Burs i Internatów „Zderzenia teatralne”  
w Lublinie, w Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Po-
niatowej i innych. Zespół poprzez sztukę ukazuje swoją wizję 
świata. Ze względu na rodzaj niepełnosprawności, zaintere-
sowania i preferencje młodzieży, grupa wypracowała formę 
teatralną opartą na muzyce, gestach i ruchu. Opiekunowie 
grupy podkreślają, że praca nad spektaklem oraz możliwość 
zaprezentowania się przed publicznością stanowią doskonały 
sposób oddziaływania terapeutycznego. 

W Ośrodku funkcjonuje od kilku lat zespół taneczny „Za-
gadka”, który działa w dwóch formacjach: taniec ludowy oraz 
taniec integracyjny. Choreoterapia stanowi doskonałą formę 
rehabilitacji, zabawy, wpływa na wszechstronny rozwój czło-
wieka. Taniec jest przyjemnym sposobem nabywania nowych 
umiejętności ruchowych, poprawy koordynacji ruchowej, 
zdrowia fizycznego i psychicznego. Poprzez ekspresję ru-
chową daje możliwość wyrażania siebie. Zaspokaja potrzeby 
estetyczne, pobudza do aktywności, zaspokaja potrzebę ak-
ceptacji i samorealizacji. Młodzież chętnie prezentuje swoje 
umiejętności podczas uroczystości szkolnych, przeglądów 
artystycznych, Dni Otwartych organizowanych w naszym 
Ośrodku oraz spotkań integracyjnych w środowisku lokal-
nym.

W 2015 roku szczególne osiągnięcia sportowe zdobył nasz 
uczeń Paweł Gąsiorowski, który z XIV Światowych Igrzysk 
Letnich „Olimpiad Specjalnych” w Los Angeles, które zgro-
madziły ponad 7000 sportowców z ponad 170 krajów, przy-
wiózł dwa medale. Rywalizował w kolarstwie na kilku dy-
stansach. Paweł otrzymał złoty medal za wyścig na dystansie 
2 kilometrów, zaś brązowy w sprincie.

W Ośrodku prowadzone są zajęcia z hipoterapii. Placów-
ka posiada własne konie. Zajęcia prowadzone są na ujeżdżal-
ni krytej i otwartej przez wykwalifikowanych instruktorów
hipoterapii oraz jazdy konnej. 

Raz w tygodniu wychowankowie biorą udział w zajęciach 
na basenie w „Atrium” w Nałęczowie. Hydroterapia wpływa 

korzystnie na poprawę stanu fizycznego naszych uczniów,
koordynacji ruchowej, układu krążeniowego i oddechowego, 
rozładowuje napięcie psychiczne. 

Co roku organizowany jest dwutygodniowy turnus reha-
bilitacyjny. W tym roku szkolnym młodzież wyjechała nad 
morze do Mrzeżyna. Wychowankowie mieli możliwość sko-
rzystania z dostosowanych do ich potrzeb zabiegów rehabili-
tacyjnych oraz wycieczek edukacyjno-rekreacyjnych. Organi-
zowane były także zajęcia plenerowe oraz spotkania integra-
cyjne dla młodzieży.

SOSW w Kęble współpracuje z placówkami o podobnym 
profilu. Od kilku lat w naszej szkole odbywa się wymiana
młodzieży, podczas której nasi wychowankowie mogą spę-
dzić tydzień w górach w Nowym Targu. Uczniowie poznają 
nowe miejsca, zawierają znajomości z rówieśnikami, zaś na-
uczyciele dzielą się wiedzą i doświadczeniem, doskonaląc 
swój warsztat pracy.

Przy szkole funkcjonuje internat, który dysponuje ponad 
50 miejscami. Przestronne sypialnie, posiadające przedpokój 
i łazienkę, mieszczą od 4 do 6 osób. Podczas zajęć organizo-
wanych w internacie młodzież uczy się przebywania w grupie 
społecznej, zgodnie z obowiązującymi zasadami i normami 
społecznymi, samodzielnego funkcjonowania, odpowiednie-
go gospodarowania czasem wolnym, odpowiedzialności. Wy-
chowankowie rozwijają swoje pasje i zainteresowania. 

W szkole organizowane są również zajęcia rewalidacyjno-
-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu głębokim, w wieku od 3 do 25 lat, 
posiadających orzeczenie wydane przez zespoły orzekające 
działające w publicznych poradniach psychologiczno-peda-
gogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych. 
Celem zajęć jest wspomaganie ich rozwoju, rozbudzanie za-
interesowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności  
w funkcjonowaniu w codziennym życiu, odpowiednio do ich 
możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb
rozwojowych. 

W Ośrodku prowadzone są zajęcia wczesnego wspoma-
gania rozwoju dziecka, które są formą pomocy dla małych 
dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu pod-
jęcia nauki szkolnej. Mają one na celu stymulację rozwoju 
psychoruchowego oraz społecznego dziecka. W zależności od 
potrzeb, wczesne wspomaganie obejmuje zajęcia z psycholo-
giem, pedagogiem, logopedą oraz innymi specjalistami, np. 
terapeutą integracji sensorycznej, hipoterapeutą. Nasz Ośro-
dek posiada sale przystosowane do prowadzenia tego rodza-
ju zajęć, wyposażone w środki dydaktyczne oraz niezbędny 
sprzęt. Zespół specjalistów współpracuje również z rodziną 
dziecka m.in. poprzez udzielanie instruktażu, kształtowanie 
właściwych postaw, wzmacnianie więzi emocjonalnej z dziec-
kiem.

Stowarzyszenie Promocji i Wspierania Rozwoju 
Niepełnosprawnych „Szansa”

Przy Ośrodku powstało Stowarzyszenie Promocji  
i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych „Szansa”, któ-
re ma na celu m.in. niesienie pomocy osobom z niepełno-
sprawnością intelektualną, ich rodzicom i opiekunom. Są to 
zarówno inicjatywy dotyczące poszczególnych osób będących 
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w potrzebie, jak również działań o charakterze edukacyjnym, 
rekreacyjnym oraz na rzecz rehabilitacji osób niepełnospraw-
nych. Przykładem może być wybudowanie krytej ujeżdżalni 
do zajęć z hipoterapii, zorganizowanie dla młodzieży w paź-
dzierniku 2015 r. imprezy turystycznej pod hasłem „Aktywi-
zacja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę i rekreację” 
przy wsparciu finansowym Województwa Lubelskiego, jak
również organizowany w kwietniu 2016 r. „Koncert charyta-
tywny dla Jacka”.

Grażyna Chudy
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble

Szkolne Schronisko Młodzieżowe  
w Puławach

24-100 Puławy, ul. Włostowicka 27
Recepcja: tel./fax: 81 886 33 67
Dyrekcja: tel./fax: 81 888 36 56
www.ssmpulawy.pl, e-mail: recepcja@ssmpulawy.pl
Dyrektor – Krystyna Tomczyk

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Puławach jest pla-
cówką prowadzoną przez Powiat Puławski. Funkcjonuje 
przez całą dobę i cały rok. Jest obiektem I kategorii, dyspo-
nującym 120 miejscami noclegowymi w pokojach 1 i 2 os.  
z umywalką, 3 osobowych, oraz 6 i 8 os. z łóżkami piętrowy-
mi. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Puławach zaprasza 
młodzież szkolną, akademicką, nauczycieli, turystów oraz 
osoby dorosłe. Na młodzież szkolną, akademicką oraz na-
uczycieli czekają atrakcyjne zniżki. W obiekcie honorowana 
jest także legitymacja Polskiego Towarzystwa Schronisk Mło-
dzieżowych oraz Karta Dużej Rodziny. Placówka nieustannie 
dąży do poprawy jakości świadczonych usług.Budynek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Jadalnia przygotowana na uroczysty obiad

Budynek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Gotowi do drogi żegnamy gościnne progi schroniska
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To nas zachwyca – stare ławki i kałamarze

Oferuje:
• Smaczne posiłki, przygotowywane z naturalnych składni-

ków i surowców wysokiej jakości, pochodzących tylko od 
sprawdzonych dostawców

• Dostęp do kuchni samoobsługowej, gdzie nadal można 
przygotować posiłki we własnym zakresie

• 2 duże sale idealne do organizacji imprez okolicznościo-
wych

• Świetlicę z telewizorem
• Dostęp do wi-fi
• Stół do gry w ping-ponga
• Duży, monitorowany parking
• Miejsce na grilla oraz ognisko
• Dogodne połączenia z dworcem PKS i PKP

Niekwestionowanym atutem schroniska jest jego lokali-
zacja. Posiada ono idealne warunki do organizacji zielonych 
szkół. Daje możliwość zwiedzania miasta Puławy, jak i leżą-
cych w pobliżu: Kazimierza Dolnego, Janowca, Lublina, Ko-
złówki, Nałęczowa i Czarnolasu.

Przy Schronisku funkcjonuje Muzeum Oświatowe, zajmu-
jące się gromadzeniem i opracowywaniem materiałów z za-
kresu historii oświaty powiatu puławskiego, organizowaniem 
wystaw stałych i czasowych, prowadzi również działalność wy-
dawniczą, wspiera placówki oświatowe w organizowaniu uro-
czystości szkolnych, organizuje lekcje muzealne, udostępnia 
swoje zasoby piszącym prace dyplomowe. Czynne od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00-14.00. Zwiedzanie bezpłatne.

Podczas pobytu w schronisku zapraszamy do odwiedzenia:
• Obserwatorium Astronomicznego w Puławach,
• Parku Labiryntów i Miniatur w Rąblowie,
• Muzeum Nietypowych Rowerów w Gołębiu,
• Kuźni i Parku Edukacyjno-Rekreacyjnego Owadolandia 

w Wojciechowie,
• Farmy Iluzji w Mościskach,
• Magicznych Ogrodów w Trzciankach k. Janowca (jedynej 

takiej atrakcji w Polsce),
• Parku Rozrywki „Z fizyką za pan brat” w Kazimierzu Dol-

nym.
Amatorów aktywnego wypoczynku zimą zachęcamy do 

białego szaleństwa na stokach w Parchatce, Kazimierzu Dol-
nym i Rąblowie.

Krystyna Tomczyk
Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Puławach

Jesteśmy zdyscyplinowani – po śniadaniu zbiórka

Autokar już czeka. Wyruszamy w dalszą drogę

Rowery się przydają. Dobrze dla zdrowia jest zmienić środek 
lokomocji

Przed budynkiem Muzeum Oświatowego – po zwiedzeniu wystaw
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Strategiczne plany Powiatu Puławskiego  
w zakresie polityki społecznej

30 marca 2016 r. Rada Powiatu Puław-
skiego podjęła uchwały wprowadzające 
ważne dokumenty programowe dotyczące 

lokalnej polityki społecznej: Powiatową Strategię Rozwiązy-
wania Problemów Społecznych w Powiecie Puławskim na lata 
2016-2022, Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych w Powiecie Puławskim na lata 2016-2022,  
i Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Puław-
skim na lata 2016-2022.

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych w Powiecie Puławskim na lata 2016-2022 jest doku-
mentem wskazującym cele i kierunki polityki społecznej Po-
wiatu Puławskiego w obszarze pomocy społecznej, zgodnie  
z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, któ-
ra w ramach zadań własnych nakłada na powiat obowiązek 
„opracowania i realizacji powiatowej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem pro-
gramów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnospraw-
nych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 
szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorial-
nie gminami”.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, do zadań powiatu należy „opracowywanie i reali-
zacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywa-
nia problemów społecznych, powiatowych programów działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: a) rehabilitacji 
społecznej, b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, c) prze-
strzegania praw osób niepełnosprawnych”. Program określa 
zadania, które stawia sobie Powiat w celu poprawy jakości ży-
cia osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin w wymie-
nionych obszarach.

Z kolei opracowanie Powiatowego Programu Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie jest wykonaniem nałożonego na powiat obowiąz-
ku wynikającego z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie. Program określa komplek-
sowe działania skierowane zarówno na profilaktykę przeciw-
działania przemocy, jak również na ochronę ofiar przemocy 
i edukację sprawców stosujących przemoc.

Wszystkie uchwalone programy były tworzone we współ-
pracy instytucji samorządowych z przedstawicielami organi-
zacji pozarządowych i stanowią podstawę aplikowania przez 
Powiat Puławski oraz powiatowe jednostki organizacyjne  
o środki finansowe (w tym pochodzące z Unii Europejskiej
w tzw. nowej perspektywie finansowej) na realizację działań
na rzecz aktywnego włączenia osób wykluczonych i zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym oraz rozwój infrastruktury 
społecznej w powiecie puławskim.

Sprawy społeczne
Wszystkie dokumenty są dostępne na stronach interneto-

wych: www.pulawy.powiat.pl, www.pcpr.pulawy.pl i w Biulety-
nie Informacji Publicznej (https://sppulawy.bip.lubelskie.pl).

Marta Mazur
stanowisko ds. strategii i programów pomocy społecznej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach

Obchody dnia rodzicielstwa zastępczego  
w Powiecie Puławskim

30 maja obchodzimy w Polsce Dzień 
Rodzicielstwa Zastępczego. Jest to święto, 
które ma na celu zwrócenie uwagi spo-

łeczeństwa na los dzieci potrzebujących szczególnej opieki  
i troski, promowanie idei rodzicielstwa zastępczego, oraz in-
tegrację środowiska opiekunów zastępczych. 

W tym roku uroczystości związane z Dniem Rodziciel-
stwa Zastępczego przeprowadzone zostały w dwóch etapach. 
18 maja 2016 r. na Sesji Rady Powiatu Puławskiego odbyła się 

uroczystość uhonorowania zawodowych i niezawodowych 
rodzin zastępczych z terenu powiatu puławskiego. Przewod-
nicząca Rady Powiatu Danuta Smaga oraz Starosta Puław-
ski Witold Popiołek wręczyli Rodzicom Zastępczym Listy 
Gratulacyjne i kwiaty w podziękowaniu za ich pełną pasji  
i poświęcenia pracę na rzecz dzieci potrzebujących miłości  
i wsparcia. Okolicznościowe przemówienia wygłosili Teresa  
i Marian Przerwa, pełniący funkcję zawodowej rodziny za-
stępczej, oraz Dorota i Gustaw Lenarciak, pełniący funkcję 
pogotowia rodzinnego. 

Następnie, 9 czerwca PCPR w Puławach zorganizowało 
imprezę integracyjną „Piknik Rodzinny” dla dzieci umiesz-
czonych w pieczy zastępczej i ich opiekunów, oraz dzieci 
ze świetlic środowiskowych działających na terenie mia-
sta Puławy i ich rodzin. Zabawa miała miejsce na terenie 
Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach przy ul. Siero-
szewskiego 4. Podczas pikniku dzieci mogły uczestniczyć  
w wielu zabawach i konkursach, np. plastycznym, muzycz-
nym i sprawnościowym, pomalować specjalnymi farbami 
twarz i poskakać na trampolinie. Dużą atrakcją dla dzieci  
i dorosłych było wspólne grillowanie oraz słodka niespo-
dzianka – lody. Ponadto wszyscy mali uczestnicy imprezy 
otrzymali nagrody za udział w konkursach i upominki. 

Marzanna Jarska
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, PCPR w Puławach

Uhonorowanie rodzin zastępczych
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Koncert Charytatywny na rzecz Hospicjum 
zorganizowany przez uczniów Zespołu Szkół 
nr 1 w Puławach

W ramach szkolnego projektu profilaktycznego „ZS
1 walczy z rakiem”, dnia 18 kwietnia 2016 roku odbył się  
5. Koncert Charytatywny na rzecz Hospicjum im. Bł. Matki 
Teresy z Kalkuty. 

Honorowy patronat nad koncertem objęli Starosta  
Puławski Witold Popiołek oraz Prezydent Miasta Puławy  
Janusz Grobel.

Tematem przewodnim tegorocznego projektu był rak 
piersi.

Jak w poprzednich latach w koncercie na widowni zasie-
dli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświa-
towych Powiatu Puławskiego. Na scenie swoje talenty poka-
zali uczniowie wielu szkół. Szczytny cel – wspomaganie ho-
spicjum – udaje się dzięki otwartym sercom młodych ludzi. 
Działanie ma również wymiar edukacyjny – zapraszani leka-
rze i fachowcy omawiają sposoby profilaktyki różnych chorób
nowotworowych. Licytowane były również albumy i książki 
dotyczące historii ziemi puławskiej.

W tym roku na widowni zasiedli i wsparli akcję ucznio-
wie następujących szkół i placówek:
• Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F. D. 

Kniaźnina,
• Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego,
• Zespołu Szkół Technicznych im. M. Skłodowskiej-Curie
• Zespołu Szkół nr 3 im. M. Dąbrowskiej,
• Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (uczniowie 

ofiarowali 540 zł),
• Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej  

w Puławach.

Podczas koncertu wystąpili:
• Ada Pietras z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2,
• Karolina Śliwa i Stanisława Kasprzak z Zespołu Szkół 

Europejskich,
• Paulina Król z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 

im. KEN,
• Milena Górska, Jakub Drob i Szymon Nowak z Zespołu 

Szkół Technicznych,
• Marta Zając – uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej  

w Kazimierzu Dolnym,
• Weronika Kubiś – uczennica Szkoły Podstawowej  

w Dąbrówce,
• Katarzyna Mędrek – uczennica Szkoły Podstawowej  

w Rogowie,
• Maja Polak – uczennica I klasy gimnazjum GZS  

w Kazimierzu Dolnym,
• pani Izabella Potocka,
• Tymoteusz Grobel – uczeń II klasy Szkoły Muzycznej  

w klasie skrzypiec,

• Dorota Sobiesiak i Katarzyna Fijoł z Zespołu Szkół nr 1 
im Stefanii Sempołowskiej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w koncer-
cie i otwarte na potrzeby innych serca. Dzięki ich ofiarności
podczas koncertu zebraliśmy kwotę 2 585 zł.

Zapraszamy za rok.

„Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa...
Wtedy proste dziękujemy zawiera wszystko, co chcemy 

wyrazić.”
Barbara Bińczak

dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej  
w Puławach

Akcja charytatywna na rzecz Hospicjum  
im. bł. Matki Teresy w Puławach

Od Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Pu-
ławach otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w koncercie 
charytatywnym na rzecz Hospicjum bł. Matki Teresy z Kal-
kuty.

Ponieważ termin koncertu kolidował z zaplanowanym 
wyjazdem na wycieczkę do Warszawy i egzaminem III klas 

Przekazanie pieniążków z przeprowadzonej akcji

Sprzedaż cegiełek
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gimnazjum, postanowiliśmy zadziałać w inny sposób. Wy-
myśliliśmy sprzedaż „cegiełek”. Ustaliliśmy wzór cegiełki i ru-
szyła produkcja. Sprzedaż cegiełek nastąpiła w dniach 14-15 
kwietnia 2016 r.

Do akcji włączyła się cała społeczność naszego ośrodka 
– wychowankowie, dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pra-
cownicy administracji i obsługi. Wychowankowie zbierający 
pieniądze – Olaf Goździcki i Sylwester Jesiecki – użyli wie-
lu sposobów aby „podkręcić” cenę cegiełki (ustaloną na 5 zł)  
i uzyskać odpowiednio wysoki datek do puszki.

Zebraliśmy 542 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa zło-
te). W dniu koncertu przekazaliśmy zebraną kwotę na ręce 
organizatorów, wywołując niezwykłe zdumienie zarówno ze-
braną kwotą, jak i pomysłem akcji sprzedaży cegiełek. Padło 
wiele wzruszających słów podziękowania, które przekazali-
śmy społeczności ośrodka. 

„Wiosna rozpoczyna się wraz z pierwszym kwiatem, dzień  
z pierwszym brzaskiem, noc z pierwszą gwiazdą, strumień  

z pierwszą kroplą, ogień z pierwszą iskrą, miłość z pierwszym 
odruchem dobroci względem bliźniego.” – Ks. Mazzolari 

Anna Nikodemska
wychowawca w MOW w Puławach
opiekun Samorządu Wychowanków

Wielkie liczenie pieniędzy

„Pokój dla Jacka”  koncert charytatywny  
na rzecz ucznia SOSW w Kęble

Prawo do godnego życia należy się każdemu człowieko-
wi, bez względu na jego poglądy, status społeczny czy stan 
zdrowia. W codziennej pracy z osobami niepełnosprawnymi 
spotykamy się z ich problemami – niejednokrotnie niedo-
statkiem materialnym. Jakże często staje się aktualne powie-
dzenie, że „prawdziwa bieda nie krzyczy”. Te słowa nabierają 
głębokiego znaczenia, gdy pomyślimy o wielu rodzinach na-
szych uczniów. Do takich właśnie należy siedmioosobowa ro-
dzina Jacka ze wsi Zofianka.

Pięciu synów, ich dzielna mama (od dziewięciu lat wdo-
wa) i starsza babcia zamieszkują stary, wymagający remontu 
dom, w którym znajduje się tylko pokój, kuchnia oraz mała 
łazienka niedostosowana do potrzeb osób niepełnospraw-

nych. Jacek dotknięty jest porażeniem mózgowym z auto-
agresją, reaguje uderzeniami głową o twarde powierzchnie,  
w wyniku czego okalecza się i jest niebezpieczny dla siebie  
i innych. Szczególnie narażony na ataki ze strony starszego 
brata staje się najmłodszy z braci, ponieważ nie jest w stanie 
samodzielnie się bronić. Cierpi on również na dziecięce po-
rażenie mózgowe oraz zespół Westa. Brak oddzielnych pokoi 
uniemożliwia zapewnienie bezpieczeństwa chłopcom. Nie 
mogą i nie powinni oni funkcjonować w jednym pomiesz-
czeniu, gdyż może dojść do tragedii. Środków na rozbudowę 
domu potrzeba jednak wiele…

Już w ubiegłych latach dyrekcja i nauczyciele Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kęble starali się wes-

przeć potrzeby tej rodziny. Włączyliśmy się w projekt „Szla-
chetna paczka”, zebraliśmy i przekazaliśmy środki pieniężne 
na zakup niezbędnych artykułów potrzebnych do codzien-
nego funkcjonowania. W tym roku również została prze-
prowadzona zbiórka pieniężna wśród pracowników naszego 
Ośrodka, która zainicjowała akcję „Pokój dla Jacka”. Staramy 
się, aby sprawa Jacka i jego rodziny była rozpowszechniona  
w mediach, aby jak najwięcej osób mogło wesprzeć tak 
szczytny cel. Zabiegamy o pomoc darczyńców, czy to w for-
mie materialnej, czy jako fachowej siły do pracy potrzebnej 
przy rozbudowie domu. Do akcji włączyli się członkowie Sto-

Anna Samusionek recytująca psalmy i poezję ks. Jana Twardowskiego

Kameralny Chór Żeński Adventus z Warszawy
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warzyszenia Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnospraw-
nych „Szansa”, działającego przy naszym Ośrodku.

24 kwietnia br. odbył się koncert charytatywny, na któ-
rym zbierane były środki na rzecz rozbudowy domu naszego 
podopiecznego i jego rodziny. Na scenie Puławskiego Ośrod-
ka Kultury „Dom Chemika”, Dyrektor naszego Ośrodka go-
ściła Kameralny Chór Żeński ADVENTUS z Warszawy wraz  
z Anną Samusionek recytującą psalmy i poezję ks. Jana Twar-
dowskiego. W realizację przedsięwzięcia włączyli się jako wo-
lontariusze rodzice naszych uczniów. Zebrane środki zostały 
przeznaczone w całości na poprawę warunków życia Jacka  
i jego wyjątkowej rodziny. Stowarzyszenie udostępniło konto, 
na które do końca października br. można wpłacać pieniądze. 
Na portalu społecznościowym Facebook została utworzona 
strona „Pokój dla Jacka”, na której znajdują się wszelkie po-
trzebne informacje. Wierzymy, że razem uda nam się wybu-
dować pokój dla Jacka.

Anna Ceglarska- nauczycielka SOSW w Kęble

Koncert charytatywny „Pokój dla Jacka” na rzecz ucznia SOSW w Kęble

Dzień Matki w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Puławach

W dniu Twego święta Mamo jedyna
życzenia zdrowia przyjmij od syna.

Za Twoje trudy, za życie samo,
za moje zdrowie – dzięki Ci Mamo.
Niech Twoje życie w spokoju płynie

a to, co gorsze, niech Cię ominie.
Niech się spełniają wszystkie marzenia,

takie są Twego syna życzenia.

Dzień 22 maja 2016 r. był w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Puławach dniem wyjątkowym. Gościli-
śmy w naszych progach niecodziennych gości – nasze mamy 
i swoich najbliższych – ojców, babcie i dziadków, opiekunów 
prawnych, ciocie, rodzeństwo, znajomych i sympatie, kole-
gów i dziewczyny.

Po wielu tygodniach przygotowania uroczyście obchodzi-
liśmy Dzień Matki, którego tegorocznym hasłem było „Dzię-
kuję, Przepraszam, Kocham Cię Mamo...”. 

Zachwycała dekoracja holu ośrodka (przygotowana przez 
Magdalenę Pluta i Katarzynę Dębską), a każdego z gości wi-
tali okolicznościowymi kotylionami wychowankowie.

Swoją obecnością zaszczyciła nas Małgorzata Noskowska 
– Kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Puławskiego oraz 
dr Małgorzata Sitarczyk – psycholog, biegły sądowy, pedagog 
resocjalizacji, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Innowacji 
i Ekonomii w Lublinie, wraz z 15-osobową grupą studentów 
Wydziału Psychologii i Pedagogiki tej uczelni.

Byli obecni Dyrektorzy ośrodka, psycholog i pedagodzy, 
nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi 
placówki.

Nasze świętowanie rozpoczęło się od krótkiego wykładu 
dr Sitarczyk, którego tematem była „Miłość Macierzyńska”, 
czyli jaką rolę matka odgrywa w kształtowaniu osobowości  
i perspektyw życiowych dziecka, oraz „Nastolatek – instruk-
cja obsługi dla bezradnych rodziców. Co każdy rodzic powi-
nien wiedzieć o swoim dziecku w okresie dojrzewania.”

Ciekawa forma prezentacji tematu spowodowała, że słu-
chaliśmy z zachwytem o sprawach tak znanych i oczywistych, 
ale z narastającą świadomością, że one decydują o jakości ży-
cia naszych dzieci, ich przyszłości i szczęściu. 
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Wszyscy uczestniczący w tym spotkaniu za niezwykłą 
dyscyplinę zachowania w czasie zajęć otrzymali przygotowa-
ne „materiały edukacyjne”, które pozwolą na pogłębienie ro-
dzicielskiej refleksji wychowawczej.

Dziękujemy Tomaszowi Teodorowiczowi za pomoc  
w wydrukach zaproszeń oraz innych materiałów na spotkanie 
z rodzinami.

W czasie gdy trwał „wykład”, dla pozostałych gości P. Łu-
kasz i P. Krzysio grillowali kiełbaski i zapraszali do degustacji. 
O oprawę muzyczną spotkania, które przebiegało w atmosfe-
rze pikniku rodzinnego zadbał Łukasz Pluta.

Oficjalne spotkanie z okazji Święta Matki 2016 odbyło
się w stołówce ośrodka, przepięknie przygotowanej zarów-
no w zakresie nakrytych stołów (odpowiedzialnym był Jerzy 
Omilianowicz przy wsparciu niezastąpionej Pani Lidki), jak  
i dekoracji sceny wykonanej przez Katarzynę Dębską i Mag-
dalenę Pluta.

Były serdeczne życzenia dla rodziców, szczególnie dla Ma-
tek, od Dyrektora MOW Puławy Marka Kawalca i Wicedyrek-
tora ds. wychowawczych MOW Puławy Roberta Pluty. Były 
pięknie przygotowane laurki dla Mam i bukiety konwalii.

A potem była część artystyczna przygotowana przez  
Jolantę Zeprzałka w wykonaniu naszych chłopców.

W jej trakcie wychowankowie – Janek Sińczak, Łukasz 
Król, Hubert Małkowski i Grzegorz Stanoszek – zaprezento-
wali napisane przez siebie wzruszające piosenki dla Matek. 
Kiedy obeschły łzy wzruszenia był czas na kawę i ciastko oraz 
rozmowy o naszych chłopcach. Na stołach znalazły się wła-
snoręcznie przygotowane przez wychowanków grupy VI pod 
opieką Dominiki Grabowskiej desery i pyszności przygoto-
wane przez nasze kochane Panie z ośrodkowej kuchni oraz 
rarytasy otrzymane od sponsorów.

Podziękowania w tym miejscu składamy Katarzynie Ko-
walczyk i Małgorzacie Góreckiej za zaangażowanie w przy-
gotowanie Święta Matki. Dziękujemy Pani Kierownik Kuchni 
oraz wszystkim Paniom Kucharkom.

Słowa wdzięczności kierujemy do naszych Sponsorów – 
dzięki ich hojności i szczodrobliwości oprawa naszego święta 
stała się iście królewską!

WYRAZY SZACUNKU I PODZIĘKOWANIA SKŁADAMY:
1. ZDZISŁAWOWI CZUBIE z Hurtowni Wędlin Kabanos  

z ul. Dęblińskiej 25a w Puławach
2. PAWŁOWI MAZURKIEWICZOWI z Hurtowni Warzyw  

i Owoców „Ananas” z ul. Dęblińskiej 25 w Puławach
3. WŁAŚCICIELOM CUKIERNI-PIEKARNI OSKROBA  

z ul. Władysława Jagiełły 7 w Zwoleniu
4. WŁADYSŁAWOWI KUBIE, właścicielowi Cukierni przy 

ul. Wojska Polskiego 7b w Puławach
5. Firmie STO ZAP z al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13  

w Puławach
6. KRYSTYNIE BARSZCZ – właścicielce Restauracji 

Kameralna z ul. Jana Kochanowskiego 8 w Puławach
7. ANNIE DZIEKOŃSKIEJ z Kodak Express VDM-system
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Kiedy my mogliśmy rozkoszować się deserami i przeką-
skami, nasi goście (studenci i dr Sitarczyk) pod opieką Psy-
cholog Małgorzaty Warchoł i Wicedyrektora ds. wychowaw-
czych Roberta Pluty poznawali nasz ośrodek i zgłębiali me-
todykę pracy wychowawczo-resocjalizującej. Opinia adeptów 
sztuki pedagogicznej była jednoznaczna – wspaniale! Dzię-
kujemy dr Małgorzacie Sitarczyk za możliwość prezentacji  
i promocji naszej placówki.

To był niezwykle emocjonujący dzień. To było świętowa-
nie, które we wszystkich uczestnikach dotknęło najistotniej-
szych uczuć, i pozwoliło na spotkanie w atmosferze wzajem-
nego szacunku, miłości, życzliwości, akceptacji, zrozumienia 
i wzruszeń. Spotkanie z okazji Dnia Matki w 2016 roku zo-
stanie w nas na zawsze.

Anna Nikodemska
wychowawca MOW w Puławach

Wierzę, że to będzie dobry szpital

Rozmowa z dyrektorem SP ZOZ 
w Puławach, Piotrem Rybakiem

Rok temu, podjął Pan wyzwanie 
przygotowania i wdrożenia progra-
mu naprawczego puławskiego szpi-
tala. Mówiąc krótko: utrzymania  
w Puławach publicznej opieki zdro-
wotnej w dotychczasowym zakresie 
ale na lepszym poziomie i przywró-
cenia placówce płynności finanso-
wej. Dlaczego podjął się Pan takie-
go zadania? Kierował Pan świetnie 
ułożoną placówką w Łęcznej, a tu 
stawał Pan przed szalenie trudnymi 
oczekiwaniami i wyzwaniom.
- To prawda, że szpital w Łęcznej dobrze działa i ma dziś nad-
płynność finansową, ale szpital ten miał jeszcze gorszą sytu-
ację niż Puławy, gdy zaczynałem tam pracować w 2007 roku. 
Tam byli komornicy, budynek w trakcie budowy, olbrzymie 
problemy nie tylko finansowe, ale też kadrowe i organizacyj-
ne. Musieliśmy wyposażyć ten szpital, zdobyć na to pienią-
dze, zorganizować oddziały. Udało nam się zbudować dobry 
zespół,  pozyskaliśmy specjalistów z różnych województw. 
Dlaczego po zakończeniu kontraktu w Łęcznej wybrałem 
Puławy? Widziałem, że Puławy mają największy potencjał  
w województwie jeśli chodzi o szpitale powiatowe. Najwyższy 
kontrakt z NFZ, bogate miasto, bogate zaplecze sponsorskie  
w postaci Grupy Azoty Puławy, więc uznałem, że trzeba tu tyl-
ko dobrej organizacji.
W grudniu szpital stanął przed realną groźbą niewypłacenia 
pensji pracownikom. Jak udało się wyjść z tak dramatycznej 
sytuacji?
- Gdy przyszedłem do Puław zderzyłem się z podobną sy-
tuacją, jak niegdyś w Łęcznej, tylko że tam pracowało 300 
osób, a w Puławach 960 osób na umowach o pracę i ok. 200 

Okiem specjalisty

na kontraktach. W samym szpitalu był zły klimat. Panowało 
przeświadczenie, że ta placówka gaśnie, że z niej wszyscy od-
chodzą. Pracownicy patrzyli ile im zostało do emerytury i czy 
w tym szpitalu na to doczekają. Ja byłem traktowany jako 
kolejna osoba z zewnątrz, która przychodzi i próbuje coś zro-
bić. Proszę mi uwierzyć, że najtrudniej jest zmienić mental-
ność i tchnąć nowego ducha. Ja przyszedłem tu sam. Po dru-
giej stronie 420 wierzycieli, 22 miliony złotych zobowiązań 
wymagalnych - czyli do natychmiastowej zapłaty, komornicy, 
zabieranie pieniędzy z NFZ oraz wstrzymywanie dostaw le-
ków i materiałów medycznych. Zacząłem prowadzić rozmowy  
z wierzycielami, obiecywać zwrot pieniędzy w ciągu 3 miesięcy 
i oni powiedzieli, że mnie znają z Łęcznej i wierzą, że mi się 
to uda. To nam dało cenny oddech. Nam, bo przecież miałem 
też wsparcie od wielu osób z wewnątrz, pracowników szpitala. 
Niestety nie dostaliśmy poręczenia kredytu. Nikt nam nie chciał 
pożyczyć pieniędzy. Wtedy Zarząd Powiatu zgodził się na tzw. 
cesję wierzytelności i to nas uratowało, pozwoliło wypłacić pra-
cownikom w grudniu i styczniu pensje. Gdyby nie ta cesja nasi 
wierzyciele, którzy mieli już wyroki sądowe, zablokowaliby 
nam pieniądze w NFZ i to groziłoby upadłością szpitala.
Często słyszy się, że służba zdrowia w Polsce, to worek bez 
dna…
Bogate kraje wydają na ochronę zdrowia kilkadziesiąt razy 
więcej niż my. Natomiast nas w Polsce stać na ten poziom, 
jaki jest i musimy się do niego dostosować. Tu rola sponso-
rów jest nieoceniona – w naszym przypadku zarówno Zakła-
dów Azotowych, Powiatu Puławskiego jak Miasta Puławy,  
a w pewnym zakresie również okolicznych Gmin, dających 
środki na doposażenie szpitala, nowoczesny sprzęt i technolo-
gie. To są niezbędne elementy, które pozwalają konkurować  
o kontrakt w NFZ, bo musimy spełnić wymogi w obszarze sprzę-
towym, infrastrukturalnym i kadrowym. O kadry muszę zadbać, 
o właściwy jej dobór i odpowiednią kulturę pracy, usług świadczo-
nych pacjentom. Natomiast wsparcie sponsorów przy zapewnieniu 
infrastruktury i sprzętu, jakie mamy choćby na urologii czy orto-
pedii, to wielka sprawa i chcę za to jeszcze raz gorąco podziękować  
Na jakim etapie jest teraz przyjęty i realizowany od grudnia 
2015 r. program naprawczy?
Przygotowanie programu naprawczego było wymogiem sta-
wianym przez władze Powiatu. Było zarazem oczekiwanie, 
by utrzymać dotychczasowy zakres usług, co było trudne 
przy konieczności obniżania kosztów. Program mówił zatem  
o łączeniu oddziałów, co częściowo się zrealizuje, a częściowo 
nie, bo okazało się, że te oszczędności organizacyjne możemy 
osiągnąć w innych miejscach. Tu należy się duży ukłon pracu-
jącym w szpitalu służbom personalnym, finansowym i organi-
zacyjnym. Praca ludzi z tych działów, na różnych etapach pro-
gramu, naprawdę dużo dała. Chcemy zamknąć proces restruk-
turyzacji już we wrześniu. Widzimy teraz, że niektóre mniej 
dochodowe oddziały uda się utrzymać dzięki tym bardziej do-
chodowym.
Jak Pan widzi przyszłość puławskiego szpitala? Na co my 
– jako potencjalni pacjenci – możemy liczyć i w jakiej per-
spektywie?
Zakładamy dziś, że w czwartym kwartale 2016 będziemy mo-
gli samodzielnie realizować nasze zobowiązania - kredytowe  
i u naszych dostawców. Mamy z niektórymi dostawcami za-
warte porozumienia biznesowe. Więc jestem przekonany, że od 
października będziemy bezpieczni finansowo.

Dyrektor Samodzielnego 
Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej  

w Puławach Piotr Rybak
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Ten rok był trudny. Trzeba było szukać nowych szefów od-
działów, nowych lekarzy. Konieczna była naprawa szpital-
nego oddziału ratunkowego, co pacjenci wielokrotnie sygna-
lizowali. W tym oddziale nikt nie chciał pracować. Dzisiaj 
to się już zmieniło. Mamy tu lekarzy, którzy przychodzą do 
niego dobrowolnie, za lepsze stawki, a nie z przymusu, co nie 
wywoływało wcześniej empatii względem pacjentów. Mamy 
jeszcze sporo do zrobienia choćby w obszarze komunikacji 
personelu szpitala z pacjentami. Ja doskonale rozumiem, że 
każdy kto przychodzi na szpitalny oddział ratunkowy boi się  
o swoje życie i chce żeby służby medyczne udzieliły mu jak 
najszybciej informacji i go właściwie pokierowały. Głośno było  
w październiku ub. roku o zmniejszeniu obsad karetek. Stra-
szono, że jak będą dwuosobowe obsady ludzie będą umierać 
w drodze. Od listopada jeżdżą takie zespoły. Wymieniliśmy 
karetki na nowe leasingowane, a nie stare wypożyczone, tak 
jak wcześniej było. Karetki są doposażone, te dwuosobowe 
zespoły przeszkolone, pracują tam bardzo dobrzy ratowni-
cy i dzisiaj mogę powiedzieć, że nie dostałem żadnej skargi,  
a wręcz kilka pochwał za profesjonalizm ich pracy. Chcę  
w tym miejscu przypomnieć, że szpitalny oddział ratunkowy 
służy ratowaniu życia. To nie jest ambulatoryjna opieka spe-
cjalistyczna. Powolutku będziemy o tym rozmawiać z leka-
rzami POZ i z pacjentami. Będziemy udzielali porad lub od-
syłali do nocnej, świątecznej opieki medycznej, bo nie jesteśmy  
w stanie udzielić wszystkim pomocy. 
Zauważyłem, że w Puławach i całym powiecie puławskim 
nie ma dostępu do publicznego lekarza endokrynologa. Zwró-
ciliśmy się zatem do NFZ o uruchomienie takiego konkursu  
i w tej chwili NFZ jest już w trakcie oceniania procedur. Pa-
cjenci mogą zatem liczyć, że w Puławach taka publiczna opie-
ka endokrynologiczna się pojawi.
Bardzo nam zależy, żeby kobiety z Puław i okolic rodziły  
w Puławach. Oprócz zmian, o których mówiłem w zakresie 
sprzętu i infrastruktury, mamy też nowego szefa oddziału, któ-
ry znacznie poprawił poziom opieki medycznej i to widać już 
po rosnącym zaufaniu kobiet. To też zasługa lekarza ginekolo-
ga-położnika, lekarza medycyny Marcina Mizaka. 
Zmieniła się obsada na neurologii. Pracują tu lekarze z Lubli-
na plus pan doktor Niemiec, który jest filarem tego oddziału.
Ci lekarze zaczęli nowoczesnymi metodami leczyć udary. Jeśli 
udar nastąpił w ciągu ostatnich kilku godzin, do sześciu, może-
my zastosować metodę leczenia trombolitycznego, co daje pa-
cjentowi szansę szybkiego powrotu do pełni zdrowia.
Mamy też nowego szefa na ortopedii, który wrócił do Puław  
z ośrodka z Łęcznej gdzie zrobił specjalizację  – bardzo dobry, 
ciepły i fachowy lekarz. Mamy tu dobrą opiekę, nowych leka-
rzy, ale też pracują dla nas pan docent Gawęda i pani docent 
Tarczyńska – znane nazwiska w tym środowisku.
Bardzo dobrych lekarzy mamy też na urologii. Do tego oddzia-
łu przyjeżdżają też pacjenci z innych powiatów i dalekich oko-
lic. Generalnie mamy dobry personel, znacząca większość leka-
rzy to bardzo dobrzy fachowcy i choć parę rzeczy trzeba jeszcze 
poprawić, to jestem przekonany, że nam się uda. Prosimy też 
jednak pacjentów o trochę cierpliwości i też czasami innego po-
dejścia. Zdarzają się bowiem praktyki, że rodzinie wygodniej 
jest zatrzymać chorego dłużej, niż wymaga tego proces leczenia 
w szpitalu. Mamy też przypadki jak ja to nazywam „przychod-
ni na kółkach”, kiedy wzywana jest karetka w przypadkach, 
gdy nie ma zagrożenia życia. Pacjentowi udzielana jest pomoc 

na oddziale ratunkowym poza kolejką, a potem chce on być 
odwieziony karetką do domu. Nie tak to powinno wyglądać  
i chcemy to także uświadamiać.

Dziękujemy za rozmowę.
Redakcja

Szpital puławski na dobrej drodze

Przyjęty w grudniu 2015 roku 
plan naprawczy dla puławskiego 
szpitala zaczyna przynosić efekty. 
Placówka działa w pełnym zakresie 
usług medycznych jakie realizowała 
przed rokiem, zadłużenie przyha-
mowało, a od października szpital 
powinien samodzielnie realizować 
swoje zobowiązania. W pierwszym 
półroczu strata szpitala na bieżą-
cej działalności zmalała o prawie  
6 mln zł w stosunku do pierwszego 
półrocza 2015.

- Jesteśmy jako Zarząd Powiatu zadowoleni z postępów 
prac naprawczych – mówi Leszek Gorgol, Członek Zarzą-
du Powiatu. – Szpital funkcjonuje w pełnym wymiarze usług, 
zadłużenie wyhamowało o pół miliona w skali miesiąca,  
a w samej placówce widać pierwsze zmiany na lepsze. Jak słyszy-
my nie wszystkie łączenia oddziałów pierwotnie zakładane będą 
konieczne. Dyrekcji udało się znaleźć inne rozwiązania organi-
zacyjne, które przynoszą oszczędności kosztowe. Mało tego, sły-
szymy, że dzięki staraniu dyrekcji jest duża szansa na pojawienie 
się w Puławach publicznej opieki endokrynologicznej.

Rok temu, na początku lipca Zarząd Powiatu postawił 
przed nowym dyrektorem SP ZOZ w Puławach, Piotrem  
Rybakiem niezwykle trudne zadanie. Utrzymać publiczny 
charakter szpitala i dotychczasowy zakres realizowanych za-
dań, polepszyć poziom usług i doprowadzić do uzdrowienia 
finansów.

- Sytuacja szpitala w momencie przyjmowania programu 
naprawczego była dramatyczna. W grudniu brakowało pienię-
dzy na wypłaty pensji dla personelu. Jednak mając przedsta-
wiony przez dyrektora Rybaka plan działań, mogliśmy udzielić 
pożyczki z budżetu Powiatu. W dalszej kolejności Rada Powiatu 
przyjęła zmianę statutu, umożliwiającą nową organizację zarza-
dzania w puławskim SP ZOZ – przypomina Leszek Gorgol.

Powstrzymanie zbędnych wydatków i „wycieków” finanso-
wych, zmiany organizacyjne i zarządcze przyniosły już efekty. 

- Nie spełniło się czarnowidztwo dotyczące skutków zmniej-
szenia obsad karetek. Szpital ma wyleasingowane nowe, dobrze 
wyposażone karetki, które zastąpiły stare, wypożyczone pojaz-
dy. Ratownicy przeszli gruntowne szkolenie, poziom usług bar-
dzo się poprawił, a dyrektor szpitala kilkakrotnie odbierał po-
chwały za pracę zespołów ratowniczych. Wiele dobrego dzieje 
się pod względem jakości usług w zmodernizowanym Oddziale 
Ginekologiczno-Położniczym. Podobnie na neurologii, na której 
podjęto leczenie udarów nowoczesną i bardzo skuteczną metoda 
trombolityczną dającą szanse na szybkie i całkowite przywróce-
nie zdrowia.  Renoma oddziału urologicznego wykracza daleko 

Członek Zarządu  
Powiatu Puławskiego 

Leszek Gorgol



73

Kwartalnik  Powiatu  Puławskiego

poza granice powiatu. Na pochwały zasługuje ortopedia. Widać 
wyraźną poprawę w strategicznym dla oceny placówki Szpital-
nym Oddziale Ratunkowym. Duża w tym zasługa nowych sze-
fów oddziałów oraz pozyskanych lekarzy z Lublina, czy Łęcznej 
– wylicza Leszek Gorgol.

- Gdy rozpoczynaliśmy współpracę z dyrektorem Piotrem 
Rybakiem, ocenił on, że w porównaniu z sytuacją z jaką spo-
tkał się kiedyś w Łęcznej, w której pracował przez osiem lat, 
perspektywy szpitala w Puławach były o niebo lepsze. Gdy  
o tym rozmawialiśmy rok temu, wydawało nam się to zaska-
kująco optymistyczną diagnozą. Dziś po roku pracy widzimy, 
że puławski szpital faktycznie może być najlepszą lub jedną  
z najlepszych placówek w województwie  – podsumowuje czło-
nek Zarządu Powiatu.

Redakcja

Szybka Terapia Onkologiczna w SP ZOZ 
w Puławach 

Z początkiem stycznia 2015 roku do Sys-
temu Opieki Zdrowotnej zostały wprowa-
dzone zmiany dotyczące zasad finansowania
świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia 
onkologicznego.

„Pakiet Onkologiczny”, bo o nim mowa, jest rozwiąza-
niem skierowanym do pacjentów chorych na nowotwory 
złośliwe lub z podejrzeniem nowotworu złośliwego. Od 1 li-

stopada 2015 roku Szybka Ścieżka Onkologiczna uwzględnia 
także nowotwory układu chłonnego i krwiotwórczego, oraz 
łagodne nowotwory centralnego układu nerwowego. Pakiet 
nie obejmuje natomiast nowotworów złośliwych skóry, z wy-
jątkiem czerniaka skóry. Celem rozwiązań obowiązujących od 
1 stycznia 2015 roku jest sprawne przeprowadzenie pacjenta 
przez kolejne etapy kompleksowej diagnostyki i leczenia on-
kologicznego, a tym samym zwiększenie szans na wyzdrowie-
nie i życie. Szybką Ścieżkę Onkologiczną cechuje dostępność 
do diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych poprzez: 
zniesienie limitów na leczenie onkologiczne, wprowadzenie 
odrębnej kolejki do świadczeń diagnostycznych i leczenia 
onkologicznego, określenie optymalnego czasu oczekiwania 
od postawienia diagnozy do rozpoczęcia leczenia, zapewnie-
nie kompleksowej terapii leczniczej, poszerzenie kompetencji 
lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej i zwiększenie roli 
opieki ambulatoryjnej.

Szybka diagnostyka i terapia w ramach „Pakietu Onkolo-
gicznego” dostępna jest dla pacjentów, którzy posiadają Kartę 
Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO). Karta jest 
jednocześnie dokumentem potwierdzającym uprawnienia 
pacjenta do skorzystania z szybkiej terapii onkologicznej. 
Jest ona drukowana z systemu informatycznego Narodowego 
Funduszu Zdrowia, a następnie wypełniana przez lekarza na 
kolejnych etapach diagnostyki i leczenia. Jej części składowe 
to: diagnoza oraz stopień zaawansowania choroby, lista wy-
konanych badań i plan leczenia.

Najszersze uprawnienia do wydania karty DiLO posiada 
lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, który może wydać 
kartę, gdy podejrzewa u pacjenta nowotwór złośliwy. Kartę 
może wydać także lekarz specjalista w poradni specjalistycz-
nej, jeśli zdiagnozuje chorobę nowotworową. Pacjent może 
również otrzymać kartę DiLO w trakcie hospitalizacji, gdy 
zostanie u niego zdiagnozowany nowotwór złośliwy, przy 
czym hospitalizacja nie musi być związana z chorobą nowo-
tworową. 

SP ZOZ w Puławach, realizując świadczenia z zakresu pa-
kietu onkologicznego, korzysta z opracowanej i wdrożonej 
procedury postępowania i organizowania świadczeń zdro-
wotnych w tym zakresie. Wychodząc naprzeciw problemom 
zdrowotnym pacjentów onkologicznych z terenu powiatu 
puławskiego i okolic, w dniu 1 kwietnia 2016 r. w SPZOZ  
w Puławach zostało powołane konsylium, tj. wielodyscypli-
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narny zespół specjalistów. Konsylium zbiera się po zakończe-
niu pogłębionej diagnostyki i zgodnie z rekomendowanymi 
standardami postępowania diagnostyczno-terapeutycznego 
różnych towarzystw naukowych w odpowiednich dziedzi-
nach. Zespół specjalistów spotyka się w pomieszczeniach Po-
radni Onkologicznej z Pracownią Podawania Cytostatyków. 
Przedmiotem analizy jest: kwalifikacja pacjenta do leczenia
zabiegowego, chemioterapii i radioterapii; ustalenie planu 
leczenia; ustalenie rodzajów terapii, które będą stosowane 
w leczeniu pacjenta; wybór koordynatora leczenia, którego 
zadaniem jest wsparcie informacyjne, administracyjne oraz 
organizacyjne dla pacjenta. Pacjent i jego rodzina mają moż-
liwość uzyskania potrzebnych informacji na każdym etapie 
tego procesu.

Cały proces postępowania z pacjentem onkologicznym 
reguluje Karta DiLO. System zakłada również wprowadzenie 
skoordynowanego planu opieki długoterminowej dla pacjen-
tów po zakończonym procesie leczenia przez lekarza Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej.

Celem przedstawionych działań jest zapewnienie kom-
pleksowej, profesjonalnej opieki pacjentowi, który w obliczu 
choroby nowotworowej wymaga nie tylko pomocy medycz-
nej, ale przede wszystkim wsparcia i zapewnienia poczucia 
bezpieczeństwa poprzez szybki dostęp do diagnostyki i le-
czenia onkologicznego. W odczuciu pacjentów i ich rodzin 
realizacja świadczeń zdrowotnych w takim systemie wpływa 
pozytywnie na przebieg leczenia i zapewnia indywidualne 
podejście w procesie opieki specjalistycznej.

lic. piel. Janina Pasek – Koordynator Pakietu Onkologicznego 
mgr Hanna Kamola – Naczelna Pielęgniarka 

w SP ZOZ w Puławach

Miejsce przyjazne kobiecie i dziecku, czyli  
o oddziale położniczo-ginekologicznym  
w Puławach 

Są w życiu kobiety i mężczyzny chwi-
le wyjątkowe, takie jak narodziny dzieci. 
Niezwykle istotna jest atmosfera i miejsce,  
w którym to się odbywa. Oddział Położniczo-
-Ginekologiczny w puławskim szpitalu stale 

zmienia się, by kobiety oraz ich dzieci miały jak najlepsze wa-
runki opieki w czasie ciąży, porodu i połogu. 

Najważniejszym miejscem na Oddziale jest nowy, wy-
remontowany Trakt Porodowy, gdzie odbywają się zarówno 
porody naturalne, jak i cięcia cesarskie. Jest wiele istotnych 
cech, które wyróżniają naszą porodówkę:
• dysponujemy trzema łóżkami porodowymi w oddzielnych 

pomieszczeniach, przez co zachowana jest intymność  
i komfort rodzących;

• oddzielna sala porodowa z wanną i prysznicem umożli-
wia rodzącej korzystanie z immersji wodnej do łagodze-
nia bólu porodowego w trakcie porodu;

• kobiecie podczas porodu może towarzyszyć ojciec dziecka 
lub inna bliska osoba;

• rodząca zachęcana jest do przyjmowania różnych pozycji 
w czasie porodu; dysponujemy piłkami, workami Sako 

oraz materacami, które to ułatwiają;
• od niedawna do łagodzenia bólu porodowego możemy 

zaproponować gaz Entonox (mieszanina podtlenku azotu 
i tlenu), co wielu kobietom przynosi wyraźną ulgę;

• rodzącymi zawsze opiekują się dwie położne, co znacznie 
poprawia bezpieczeństwo i sprzyja szybkiemu i sprawne-
mu podejmowaniu różnych działań na Sali Porodowej;

• możliwe jest słuchanie muzyki relaksacyjnej w czasie po-
rodu na życzenie rodzącej;

• do monitorowania stanu płodu używamy najwyższej ja-
kości aparatów KTG firmy Philips, dzięki czemu możemy
wcześnie zareagować w sytuacjach powikłań porodowych;

• wiemy, że duża część porodów odbywa się poprzez cięcie 
cesarskie – dysponujemy nową salą cięć z nowoczesnym 
wyposażeniem.

Przy Oddziale funkcjonuje też bezpłatna Szkoła Rodze-
nia, do uczestnictwa w której zachęcamy wszystkie kobiety 
po 26 tyg. ciąży wraz z partnerami. 

Nasz Oddział Położniczy jest oddziałem II stopnia re-
ferencyjności, co pozwala nam opiekować się ciężarnymi  
z nieprawidłowościami występującymi w przebiegu ciąży  
i porodu. Nad bezpieczeństwem pacjentek czuwają zarówno 
doświadczeni, jak i młodzi specjalizujący się lekarze postępu-
jący zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną. 

Nad zdrowiem dzieci czuwają też lekarze i pielęgniarki 
Oddziału Noworodkowego, w tym Ordynator Maria Bis-Głu-
chowska, która kieruje również oddziałem klinicznym w Lu-
blinie. Dzięki temu w puławskim szpitalu mogą przychodzić 
na świat m. in. dzieci z wcześniactwem, nawet bardzo dużym. 
Dysponujemy nowoczesnymi inkubatorami oraz sprzętem 
medycznym dla noworodków, w niczym nie ustępującym 
wyposażeniu klinik. 

Obecnie Oddziałem Położniczo-Ginekologicznym kieru-
je dr n. med. Tomasz Janczarek, dzięki któremu rozszerzony 
został również zakres zabiegów ginekologicznych. Zapra-
szamy pacjentki, które chcą być operowane laparoskopowo. 
Dysponujemy odpowiednim sprzętem i doświadczeniem  
w wykonywaniu tego typu operacji. Wykonujemy też na miej-
scu szereg dużych operacji onkologicznych w nowotworach 

Powyższy rysunek otrzymaliśmy od naszej pacjentki Justyny  
Szychowskiej, obdarzonej dużym talentem plastycznym, bardzo zado-

wolonej z opieki podczas porodu i pobytu w naszym oddziale.
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narządu płciowego. Bardzo istotny w tych przypadkach jest 
fakt, że pacjentki nie potrzebują długo czekać na planowany 
zabieg. Większość operacji wykonujemy w bardzo krótkich 
terminach. 

W najbliższych miesiącach rozpocznie się długo ocze-
kiwany remont Oddziału. Zupełnie nowe sale, toalety i wy-
kończenia zapewnią kobietom godne i komfortowe warunki 
pobytu w Oddziale. 

Serdecznie zapraszamy do odbywania porodów i leczenia 
w naszym Oddziale. Rozszerzając zakres oferty, proponujemy 
paniom lepszą dostępność do nowoczesnej aparatury i do-
świadczonego zespołu medycznego. Oddział Położniczo-Gi-
nekologiczny w Puławach jest miejscem w pełni przyjaznym 
dla kobiety i noworodka.

Lekarze, położne i pielęgniarki Oddziału  
Położniczo-Ginekologicznego i Noworodkowego Szpitala  

Specjalistycznego w Puławach

Sport i turystyka

Zawodnicy KS „Azoty-Puławy” z wizytą  
u Starosty Puławskiego

20 maja 2016 r. Starosta Puławski Witold Popiołek spo-
tkał się z zawodnikami i trenerami Klubu Sportowego „Azo-
ty-Puławy”. Starosta pogratulował sportowcom znakomitych 
osiągnięć sportowych, przede wszystkim zdobycia brązowych 
medali w 60. edycji Mistrzostw Polski 2015/2016. W ramach 
podziękowania za wspaniałą sportową promocję Ziemi Pu-
ławskiej zawodnicy zostali uhonorowani pamiątkowym pu-
charem i okolicznościowymi dyplomami. Otrzymali również 
upominki w postaci materiałów promocyjnych Powiatu Pu-
ławskiego.

Zaproszenie ze strony Klubu przyjęli trenerzy: Marcin 
Kurowski i Piotr Dropek, oraz zawodnicy: Rafał Przybylski, 
Jan Sobol, Paweł Grzelak, Nicola Prce, Sebastian Zapora, Va-
dim Bogdanov, Adam Skrabania.

Starosta Puławski i zawodnicy KS Azoty Puławy

Przypomnijmy – 18 maja br. puławska drużyna piłki ręcz-
nej mężczyzn obroniła tytuł z poprzedniego roku podczas 
PGNiG Superligi Mężczyzn. W rywalizacji o trofeum Azoty 
Puławy pewnie pokonały 33:24 (19:9) MMTS Kwidzyn, zdo-
bywając tym wynikiem brązowy medal Mistrzostw Polski. 

Justyna Żurkowska
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Starostwo Powiatowe w Puławach

Końskowola obroniła tytuł najlepszej 
drużyny Turnieju Samorządowców

W sobotę 11 czerwca br. na boisku „Orlik” przy I LO 
w Puławach, odbyła się już 7. edycja Turnieju Piłki Noż-
nej Samorządowców Powiatu Puławskiego. W zmaganiach 
piłkarskich udział wzięło 6 drużyn reprezentujących:  
Komendę Powiatową Policji w Puławach, Urząd Miejski  
w Nałęczowie, Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym, Staro-
stwo Powiatowe w Puławach, Urząd Gminy Żyrzyn i Urząd 
Gminy Końskowola.

Reprezentacja Końskowoli obroniła tytuł najlepszej dru-
żyny zdobyty rok wcześniej, pokonując w finale Komendę
Policji z wynikiem 3:1. Drużyna Kazimierza Dolnego powtó-
rzyła ubiegłoroczny wynik zajmując III miejsce w turnieju, 
podobnie drużyna Starostwa, która znowu znalazła się tuż za 
podium (3:0). Walka między drużynami z Nałęczowa i Żyrzy-
na była bardzo wyrównana. Do końca regulaminowego cza-
su gry wynik nie uległ zmianie (1:1). Dogrywka również nie 
przyniosła rozstrzygnięcia, i ostatecznie o tym, która drużyna 
zajęła V miejsce, zdecydowały rzuty karne. W tym elemencie Starosta W. Popiołek z trenerem M. Kurowskim

Starosta W. Popiołek składa gratulacje zawodnikowi  
KS Azoty Puławy A. Skrabani
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lepsza okazała się drużyna z Żyrzyna (k. 5:4) i to oni cieszyli 
się ze zdobycia V miejsca.

Tytuł najlepszego strzelca turnieju otrzymał Krzysztof 
Lipnicki z Końskowoli, zaś tytuł najlepszego bramkarza Artur 
Poniewierski z drużyny Komendy Powiatowej Policji w Puła-
wach.

Wybrano również najlepszych zawodników poszczegól-
nych drużyn, zostali nimi:
• Piotr Zarychta – Komenda Powiatowa Policji w Puławach
• Sławomir Seredyn – Gmina Żyrzyn
• Rafał Wanicki – Gmina Końskowola
• Waldemar Kubiś – Gmina Kazimierz Dolny
• Kamil Nastaj – Powiat Puławski
• Dariusz Banaszek – Gmina Nałęczów

Wszystkim uczestnikom gratulujemy sportowego ducha!

Wioletta Włodek – Wydział Promocji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Puławach

Drużyna Starostwa Powiatowego w Puławach z wicestarostą  
Michałem Godlińskim

Mecz 1 Nałęczów-Końskowola

Mecz 1 Nałęczów-Końskowola

Mecz 2 Powiat-Komenda Policji

Mecz 3 Kazimierz Dolny-Końskowola

Osiągnięcia sportowe I LO

Uczniowie I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach 
wielokrotnie z sukcesami reprezentowali swoją szkołę w róż-
nych zawodach sportowych objętych kalendarzem Szkolnego 
Związku Sportowego. Potwierdzeniem tego jest zdobywanie 
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od kilku lat pierwszego miejsca we współzawodnictwie spor-
towym szkół na szczeblu powiatu puławskiego. Od kilku lat 
w rankingu wojewódzkim I LO znajduje się w pierwszej dzie-
siątce szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.

W roku szkolnym 2015/2016 nasi uczniowie uczestniczyli 
w mistrzostwach powiatu puławskiego w takich dyscyplinach 
sportowych jak: biegi przełajowe, lekka atletyka, tenis stoło-
wy, pływanie, piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, piłka 
siatkowa oraz sztafety – szwedzka i 4x100m. W większości 
startów zajmowali czołowe lokaty i uzyskiwali awans do ko-
lejnych etapów rywalizacji sportowej na szczeblu rejonowym 
i wojewódzkim.

Największym sukcesem w bieżącym roku szkolnym był 
srebrny medal drużyny dziewcząt w lidze lekkoatletycznej 
wojewódzkiej licealiady młodzieży szkół ponadgimnazjal-
nych. Następny duży sukces w zawodach rangi wojewódzkiej 
to również zasługa naszych wspaniałych dziewcząt, które wy-
walczyły brązowe medale w sztafetowych biegach przełajo-
wych. Zdobywcą kolejnego medalu na szczeblu wojewódzkim 
był Rafał Wolniarczyk, który zajął w tenisie stołowym trzecie 
miejsce i zdobył brązowy medal. Również drużynowy tenis 
stołowy osiągnął znaczący sukces, jakim było zajęcie piątego 
miejsca na szczeblu mistrzostwa województwa lubelskiego. 
Kolejnym sukcesem, którego nie można pominąć, jest miej-
sce 7 (dziewczęta) i 11 (chłopcy) w finałach wojewódzkich
wywalczonych w sztafetach pływackich 10x25m.

Oprócz finałów wojewódzkich, niektóre dyscypliny za-
kończyły rywalizację na etapie rejonowym, co też jest znaczą-
cym osiągnięciem. Należy tu wymienić drużynę chłopców, 

która zajęła 4 miejsce w rejonie w lidze lekkoatletycznej, oraz 
reprezentację męską w sztafetowych biegach przełajowych.

Rywalizacja w zespołowych grach sportowych nie przy-
niosła może aż takich sukcesów, ale na pewno startujący  
w niej uczniowie włożyli wiele wysiłku i wylali wiele potu, by 
włączyć się w rywalizację o mistrzostwo powiatu puławskie-
go.

Reasumując – uczniowie I LO im. Ks. A. J. Czartory-
skiego w Puławach są od lat najlepsi we współzawodnictwie 
sportowym na szczeblu powiatu puławskiego i plasują się  
w pierwszej dziesiątce szkół ponadgimnazjalnych wojewódz-
twa lubelskiego, gdzie corocznie klasyfikowanych jest około
180 szkół.

Piotr Leń, Jerzy Pecio, Łukasz Wojciechowski
nauczyciele w  I LO w Puławach 

Puławy piłką ręczną stoją

Sezon 2015/2016 okazał się bardzo udany dla drużyny 
Juniora Młodszego Uczniowskiego Klubu Sportowego Bursa-
-Puławy. Drugie miejsce drużyny w Lidze Wojewódzkiej dało 
kwalifikację do 1/8 finałów Mistrzostw Polski. Na ten turniej
zawodnicy UKS Bursa-Puławy udali się do Łodzi. To miasto 
okazało się bardzo szczęśliwe dla naszych chłopaków. Jako 
zwycięscy wywalczyli organizację ćwierćfinałów Mistrzostw
Polski w Puławach. Najlepszym zawodnikiem Turnieju został 
Paweł Wolski, rozgrywający UKS Bursa-Puławy. Brawo!

W dniach 6-8 maja 2016 r. zawodnicy UKS Bursa-Puła-
wy sprawili wiele radości swoim sympatykom. Przed własną 
publicznością, niesieni okrzykami radości kibiców i gradem 
goli, wygrali z drużynami TS Siemiatycze i MTS Kwidzyn. 
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Niewiele zabrakło do zwycięstwa w wyrównanym niedziel-
nym meczu z SKF Wisła Płock. W ostatecznej klasyfikacji
jako zdobywcy drugiego miejsca cieszyliśmy się awansem do 
półfinałów Mistrzostw Polski. Ogromne podziękowania nale-
żą się włodarzom Powiatu Puławskiego, którzy aktywnie włą-
czyli się do organizacji Turnieju Ćwierćfinałów Mistrzostw
Polski w Puławach. Dzięki wsparciu finansowemu mogliśmy
spokojnie kibicować naszym zawodnikom, a potem wręczać 
piękne puchary i nagrody. Tym bardziej było to dla nas przy-
jemne, gdyż najlepszym zawodnikiem turnieju ponownie zo-
stał Paweł Wolski, a najlepszym bramkarzem Daniel Sętow-
ski. Brawo!

Miejscem Półfinałów Mistrzostw Polski okazały się Kiel-
ce. Weekend 22-24 maja 2016 r. był trudnym sprawdzia-

nem umiejętności i wytrzymałości. Wszystkie uczestniczące  
w Turnieju drużyny pragnęły awansować dalej do najlepszej 
czwórki Finałów Mistrzostw Polski. Niestety, tylko dwie dru-
żyny uzyskały prawo do dalszej gry. Z tego zwycięstwa cie-
szyły się drużyny gospodarzy, KS VIVE Tauron Kielce i MKS 
TRUSO Elbląg. UKS Bursa-Puławy i zawodnicy MSPR Sió-
demka Miedź Legnica ustąpiły przed najlepszymi.

Plasując się ostatecznie na siódmym miejscu w Polsce, za-
wodnicy UKS Bursa-Puławy, a prywatnie uczniowie puław-
skich szkół – głównie IV Liceum Ogólnokształcącego w Re-
gionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach, 
ZSO nr 2 w Puławach, I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego, oraz 
ZST w Puławach – pokazali sportową klasę, dali rodzicom, 
działaczom sportowym, nauczycielom i kibicom wiele rado-
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ści, pozytywnych emocji sportowych oraz pokaz umiejętno-
ści i komunikacji drużynowej. 

Nie byłoby tych emocji bez sponsorów, którzy pomogli 
sprostać finansowym wymaganiom rozgrywek. Serdeczne
podziękowania należą się: Zakładom Azotowym Puławy, Fir-
mom: PiAZAP, REMZAP, KOKOS i M-STAL, Bankowi Spół-
dzielczemu w Końskowoli, Hurtowni Domi-Sport, oraz wielu 
innym, którzy dołożyli przysłowiowy grosik. Brawo!

Podziękowania należą się również trenerom i działaczom, 
którzy własną pracą i zaangażowaniem pomagali w osiągnię-
ciu sukcesu.

Kończąc sentencją Antoine de Saint-Exupéry  – „Im da-
jesz więcej, tym większym się stajesz. Ale potrzebny jest ktoś, 
aby przyjmować. Bowiem dawać to nie znaczy tracić.” – ży-
czymy wszystkim dalszych sukcesów.

Barbara Pruchniak – prezes UKS Bursa-Puławy

Mistrzostwa Polski MOW w piłkarskich 6  
na boiskach trawiastych

7 czerwca 2016 r. już po raz kolejny byliśmy organizatora-
mi Mistrzostw Polski MOW w piłkarskich 6 na boiskach tra-
wiastych. W tym roku gościliśmy drużyny z Kalet, Kamionka 
Wielkiego, Borowia, Łobżenicy, Nysy i Puław. 

Swoją obecnością zaszczycił nas Wicestarosta Powiatu Pu-
ławskiego Michał Godliński i Kierownik Wydziału Promocji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Andrzej Wenerski. 

Celem zawodów było:
• popularyzacja piłki nożnej wśród wychowanków,
• wdrażanie do zorganizowanej i aktywnej formy wypo-

czynku i rekreacji,
• wyłonienie uzdolnionej młodzieży celem dalszego szkole-

nia w sekcjach i klubach sportowych,
• wyłonienie najlepszej drużyny,
• integracja ze środowiskiem.

Współorganizatorem mistrzostw było Starostwo Powiato-
we w Puławach, przy udziale sponsorów: firmy AGROCHEM
Puławy Sp. z o.o., PKO, PZU, „Teem” Hurtownia Lodów, Ryb 
i Mrożonek Tomasz Lynkiewicz w Puławach. 

I miejsce – MOW Kalety

II miejsce – MOW Borowie

MVP  (Najbardziej Wartościowy Gracz) mistrzostw -  
- Jakub Świstowski MOW Puławy
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Klasyfikacja końcowa XV Mistrzostw Polski MOW w pił-
karskich 6 na boiskach trawiastych:

I miejsce – drużyna MOW z Kalet
II miejsce – drużyna MOW z Borowia
III miejsce – drużyna MOW z Kamionka Wielkiego
IV miejsce – drużyna MOW z Puław
V miejsce – drużyna MOW z Nysy
VI miejsce – drużyna MOW z Łobżenicy

Podczas wszystkich meczy zawodnicy byli obserwowani 
przez sędziów i trenerów. Udało się wyłonić tych najzdolniej-
szych i najlepszych:
Najlepszym Bramkarzem został Paweł Gajewski z MOW z Kalet.
Królem Strzelców został Daniel Guba z MOW z Borowia.
MVP XII Mistrzostw został Jakub Świstowski z MOW z Puław.
Dziękujemy firmie AGROCHEM Puławy Sp. z o.o. za ufun-
dowanie nagród indywidualnych dla zawodników.

Gratulujemy!
Małgorzata Cywka Pedagog MOW w Puławach

Zawodnik w akcji

Porażka MKS Sybilla Puławy

5 czerwca 2016 r. zawodniczki MKS Sybilla Puławy gra-
jąc u siebie uległy drużynie Widoku Lublin. Lublinianki po-
kazały wyższość, strzelając puławskiej drużynie 6 goli. Nasze 
zawodniczki przez większość spotkania grały w osłabieniu za 
sprawą bramkarki Dominiki Warownej, która w 12’ spotka-

Sport w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Puławach

Miesiąc maj mijał nam na dbaniu o tężyznę fizyczną
zgodnie z przysłowiem „W zdrowym ciele zdrowy duch”. 

6 maja odbyły się w naszej placówce Mistrzostwa MOW 
w biegach przełajowych. W zmaganiach biegowych wzięło 
udział 19 wychowanków z różnych klas. Najlepsi to: Dominik 
Sierpień, Łukasz Król i Patryk Domański. Nasze mistrzostwa 
były przygotowaniem do większej imprezy – Biegów Ulicz-
nych, które odbyły się 11 maja w Kazimierzu Dolnym. 

W biegach w kategorii wiekowej 2000 r. i starsi wystar-
towało 69 zawodników. Najlepiej z naszych podopiecznych 
zaprezentował się Dominik Sierpień, zajmując 12 miejsce,  
i Łukasz Król – 24 miejsce. 

Inną formą aktywności sportowej, w której próbowa-
liśmy swoich sił były Powiatowe Zawody Strzeleckie Szkół 
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w strzelaniu z broni 
pneumatycznej. Organizatorem zawodów był Lubelski Za-
rząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju. Zawodnicy brali udział  
w konkurencji strzeleckiej: karabinek pneumatyczny kaliber 
4,5 mm odległość 10 m z pozycji stojąc – 5 strzałów próbnych 
i 15 oceniających. 4-osobowa drużyna z MOW wystartowała 
w składzie: Jakub Majchrzak, Hubert Kobyliński, Łukasz Król 
i Jakub Nagórka. W klasyfikacji generalnej najlepiej uplasował
się Jakub Majrzak, zajmując 6 miejsce z wynikiem 118 pkt. 

Opiekunem wszystkich zawodników była Bożena Gór-
czyńska. 

Małgorzata Cywka Pedagog MOW w Puławach

nia dostała czerwoną kartkę. Mimo tego drużyna walczyła 
do samego końca, strzelając przeciwniczkom 2 bramki (51’ 
Klaudia Sak i 77’ Natalia Szewczyk). 

Podczas spotkania na trybunach obecny był Starosta Po-
wiatu Puławskiego Witold Popiołek, który przed meczem 
wręczył dziewczętom nowe stroje ufundowane przez Powiat. 
Niestety, zawodniczki nie mogły się w nich zaprezentować ze 
względu na podobną kolorystykę strojów drużyny z Widoku 
Lublin. 

Zapraszamy wszystkich sympatyków kobiecej piłki nożnej 
na przyszłe mecze i prosimy o trzymanie kciuków za MKS 
Sybilla Puławy.

Małgorzata Cywka
Pedagog MOW w Puławach

Starosta W. Popiołek, dyrektor MOW Marek Kawalec wraz z drużyną 
i trenerem MKS Sybilla Puławy E. Marciniakiem
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„Zdrowo i na sportowo!” 
tak zaczęła się wiosna w SOSW w Puławach

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Puławach doskonale wiedzą jak aktywnie i zdrowo 
spędzić czas wolny. Sport w różnorodnych dyscyplinach to-
warzyszy im praktycznie codziennie, więc i wiosna tego roku 
przysporzyła naszym uczniom wielu powodów do radości.

8 marca 2016 roku uczniowie nasi uczestniczyli  
w XV Regionalnym Mitingu Olimpiad Specjalnych w Piłce 
Koszykowej. W turnieju walczyło 10 drużyn ze Specjalnych 
Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Domów Pomocy Spo-
łecznej oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu wojewódz-
twa lubelskiego. W tym dniu na turnieju spotakali się ucznio-
wie ze szkół w Krasnymstawie, Olbięcina, Kraśnika, Zalu-
tynia, Zamościa i Lublina. Po ceremonii otwarcia zawodów, 

podczas której zabrzmiał hymn olimpiad specjalnych oraz 
przysięga, rozpoczęły się zmagania sportowe. Nasz ośrodek 
reprezentowali w turnieju uczniowie: Michał Więsztal, Jan 
Osiak, Łukasz Żaba, Szymon Sikora, Jan Sikora, Kacper, Ja-
kub Zeń, Cezary Urbanek oraz Sylwester Piaseczny. Sportowa 
rywalizacja w duchu fair play zakończyła się III miejscem dla 
naszej drużyny. W turnieju tym nie było przegranych, wszy-
scy mogli czuć się zwycięzcami.

17 maja 2016 r. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
w Tomaszowie Lubelskim był głównym organizatorem Je-
siennych Mistrzostw Województwa Lubelskiego w biegach 
przełajowych Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni-
-Razem”. W imprezie wzięło udział 61 zawodników repre-
zentujących osiem placówek kształcenia specjalnego: SOSW 
Bystrzyca, SOSW Firlej, SOSW nr 1 Lublin, SOSW Świdnik, 
ZS nr 4 Lublin, SOSW Radzyń Podlaski, SOSW Zamość  
i SOSW Puławy. Nasi uczniowie po raz kolejny byli najlepsi. 
W kategorii chłopców młodszych walka o pierwsze miejsce 
rozegrała się między dwoma naszymi zawodnikami Karolem 
Kluziakiem i Michałem Więsztalem. W pojedynku na dy-
stansie 2 500 m I miejsce zdobył Karol Kluziak. W kategorii 
chłopców starszych Tomasz Kluziak już na starcie rozwiał 
marzenia o zwycięstwie wszystkim pozostałym uczestnikom 
biegu na dystansie 3 000 m. wywalczył I miejsce, zostawiając 
resztę biegaczy daleko w tyle. Równie bardzo dobrze pobiegły 
nasze dziewczęta. Paulina Tarkowska wywalczyła II miejsce 
na dystansie 1 500 m, a Edyta Więsztal – III miejsce. Zdo-
byliśmy także dwa puchary w klasyfikacji drużynowej, w kat.
młodszej zajęliśmy miejsce III, a w kat. starszej – miejsce I.

Mimo niezbyt wiosennej aury, 19 marca na terenie Mari-
ny Puławy, Fundacja Bezmiar po raz kolejny zorganizowała 
wiosenny Bieg Zielonych Sznurowadeł. Konkurencje bie-
gowe odbywały się na dystansie 5 km i półmaratonu. I tutaj 
nie mogło zabraknąć na starcie uczniów z naszej szkoły. Do 
rywalizacji na dystansie 5 km stanęli: Tomasz Kluziak, Karol 
Kluziak i Karol Sieńczyk. Rywalizacja była bardzo zacięta. 
Można to stwierdzić na podstawie osiągniętych wyników. To-
mek o I miejsce walczył do ostatniego centymetra, wyprze-
dzając zawodnika o 3/100 sekundy. Tomek został także zwy-
cięzcą w kategorii open, czyli był najszybszym zawodnikiem 
wśród 268 biegaczy na dystansie 5 km. Pozostali nasi zawod-
nicy spisali się bardzo dobrze. Karol Kluziak zajął miejsce VI, 
a Karol Sieńczyk – XII.

Jedną z najważniejszych imprez tej wiosny był niewąt-
pliwie Cross Ostrzeszowski. To najstarsza impreza biegowa  

Szkolna drużyna koszykówki

Nasi najlepsi w biegach przełajowych na mistrzostwach Województwa 
Lubelskiego

Cross ostrzeszowski - zawodnicy na starcie

Nasi zwycięzcy w biegach przełajowych
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w Polsce organizowana nieprzerwanie od 1965 roku. Do ry-
walizacji stają setki, a nawet tysiące biegaczy – od przedszko-
laków po seniorów. Niezwykle istotnym elementem coroczne-
go biegowego święta jest integracja – od lat w biegach startuje 
młodzież ze Stowarzyszenia Społeczno-Sportowego „Sprawni 
Razem”. W tym roku dnia 24 kwietnia odbyły się już XXI Mi-
strzostwa Polski w Biegach Przełajowych „Sprawni Razem”. 
Naszą szkołę reprezentowało czworo uczniów, którzy na Mi-
strzostwach Województwa zdobyli złote i srebrne medale.

Bracia Kluziakowie po raz kolejny okazali się najlep-
si. Zdobyli dwa złote medale: Tomek w biegu na dystansie  
3 000 m w kat. chłopców starszych, a Karol w biegu na 2 000 m  
w kat. chłopców młodszych. Dzień wcześniej uczniowie z rąk 
Starosty Puławskiego odebrali stypendia za osiągnięcia spor-
towe w 2015 roku.

Również zespołowo potrafimy odnosić sukcesy. 25 maja
2016 roku odbyły się Wojewódzkie Mistrzostwa w Piłce 
Nożnej na boisku Orlika w Łukowie. Do turnieju przystąpi-
ło 7 drużyn z Lublina, Łukowa, Zamościa, Karczmisk, Firleja  
i Radzynia. Pierwszy mecz w grupie zagraliśmy z Wicemi-
strzami Polski – drużyną z SOSW Lublin 1. Półfinałowy mecz
rozegraliśmy z gospodarzami. Do ostatnich minut toczyła 
się zacięta walka. I tu byliśmy niepokonani. Wywalczyliśmy 
awans na Mistrzostwa Polski do Gniezna. Było to spełnie-
niem naszego marzenia, gdyż wyjeżdżając chcieliśmy uczcić 
1050. Rocznicę Chrztu Polski. Odnieśliśmy zasłużone zwy-
cięstwo. Tytuł mistrzowski województwa wywalczyliśmy po 
15 latach.

31 maja 2016 roku odbył się w Olbięcinie XIX Mityng 
Olimpiad Specjalnych w Biegach Przełajowych. Siódem-
ka naszych uczniów startowała w biegu na dystansie 800 m. 
Wszyscy spisali się na medal. Sławomir Pętlewski i Damian 
Chorzępa wywalczyli złoto, Szymon Sikora i Łukasz Żaba 
srebro, Beata Mazur i Jan Sikora brąz. Sylwester Piaseczny 
zajął miejsce IV. Czwórka naszych zawodników wywalczyła 
awans na XIII Ogólnopolski Miting w Biegach Przełajowych 
– Kwidzyń 2016.

Zwieńczeniem wszystkich sukcesów był niewątpliwie wy-
jazd na Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce, które odbywa-
ły się 4-5 czerwca w Ostrzeszowie. Uczniowie nasi przez dwa 
dni walczyli o wysokie miejsca na podium. Tomasz Kluziak 
wywalczył dwa złote medale – na dystansie 1 500 i 5 000 km, 
Karol Kluziak również wywalczył złoto na dystansie 800 m, 
natomiast Paulina Tarkowska pokonując ten sam dystans za-

Reprezentacja naszego ośrodka w piłce nożnej

jęła 2 miejsce. Również poszczęściło się naszemu skoczkowi 
– Adrianowi Pytrusowi, który na podium zajął 3 miejsce.

Dzięki sumiennej, wytrwałej pracy, i wielkiemu zaangażo-
waniu naszej młodzieży w życie zdrowe i sportowe mamy tyle 
powodów do dumy. Cieszymy się każdym, nawet najmniej-
szym sukcesem. Wszystkim naszym sportowcom serdecznie 
gratulujemy i trzymamy za nich kciuki.

Izabela Sońta – nauczycielka
fot. – Izabela Sońta
SOSW w Puławach

ABALONE 2016

13 kwietnia 2016 r. odbyły się IV Mistrzostwa Polski  
w Grach Logicznych „Abalone” w Kuźni Raciborskiej. Nasz 
ośrodek reprezentowali: Hubert Kobyliński, Radosław Tom-
czuk, Norbert Machowski i Damian Goryński. Opiekunem 
był Sławomir Goluch.

Mistrzostwa w grach logicznych

Radosław Tomczuk odbiera nagrodę za zajęcie II miejsca indywidual-
nie w mistrzostwach

Reprezentacja naszego ośrodka w piłce nożnej
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Po uroczystym rozpoczęciu, wychowankowie z poszcze-
gólnych ośrodków zostali rozlosowani do grup eliminacyj-
nych, w których grali systemem każdy z każdym. Dwóch 
najlepszych zawodników z grupy przechodziło do kolejne-
go etapu rozgrywek, następnie do ćwierćfinałów, półfinałów 
i w końcu do finału. Nasi wychowankowie zajęli III miejsce 
w mistrzostwach. Dodatkowo w turnieju indywidualnym 
nasz wychowanek Radosław Tomczuk zajął II miejsce.

Na koniec mistrzostw wychowankowie otrzymali pucha-
ry, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Małgorzata Cywka Pedagog MOW w Puławach

Kolejny sukces sportowy wychowanków 
MOW w Puławach

2-3 czerwca 2016 r. w Kamionku Wielkim odbyły się XX 
Ogólnopolskie Zawody Młodzieżowych Ośrodków Wycho-
wawczych w Trójboju Sportowym. Naszą placówkę reprezen-
towało 4 wychowanków: Hubert Kobyliński, Jakub Nagórka, 
Łukasz Król i rezerwowy Sebastian Guzowski. W zawodach 
startowało 8 drużyn MOW z całej Polski. 

Zawody przebiegały w 3 konkurencjach:
• strzelanie z karabinka pneumatycznego z pozycji stojącej 

z odległości 10 m,
• pływanie stylem dowolnym (zwykle kraul) na dystansie 

100 m na krytej pływalni,
• bieg przełajowy na dystansie 2 550 m w terenie obejmują-

cym bieg po wąwozach, łące i lesie.

W klasyfikacji drużynowej I miejsce zajęli wychowanko-
wie z MOW z Puław! Radość nasza jest ogromna, ponieważ 
utrzymaliśmy pozycję lidera z poprzedniego roku. 

W indywidualnej klasyfikacji nasi chłopcy zajęli:
1 miejsce – Łukasz Król
3 miejsce – Nagórka Jakub
5 miejsce – Kobyliński Hubert
Opiekunem złotej drużyny był Adam Winiarski. Jeszcze 

raz gratulujemy serdecznie zawodnikom i opiekunowi za 
przygotowanie młodzieży do mistrzostw.

Małgorzata Cywka Pedagog MOW w Puławach

XV Integracyjne Zawody Strzeleckie Miast 
i Gmin Powiatu Puławskiego o Puchar 
Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty 
Powiatu Puławskiego

W sobotę 4 czerwca na strzelnicy myśliwskiej PZŁ im. 
Kleofasa Obucha w Puławach odbyły się XV Integracyjne 
Zawody Strzeleckie Miast i Gmin Powiatu Puławskiego o Pu-
char Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Powiatu Pu-
ławskiego. 

Strzeleckie zmagania organizowane przez Lubelski Zarząd 
Wojewódzki Ligi Obrony Kraju to już coroczna tradycja. Za-
wody skierowane są do członków Rad Gmin i Miast oraz eta-
towych pracowników samorządowych Powiatu Puławskiego, 
w których udział biorą także drużyny pozasamorządowe, re-
prezentujące m. in. Państwową Straż Pożarną, Straż Miejską, 
WKU oraz miłośnicy strzelectwa. Sportowa rywalizacja od-
była się w dwóch konkurencjach: strzelanie z pistoletu woj-
skowego CZ do tarczy w odległości 50 m stojąc oraz strzela-
nie z AK-47 do tarczy w odległości 100 m z pozycji leżącej. 
Każdy z zawodników konkurował o najlepsze wyniki indywi-
dualnie i zespołowo. 

W konkurencji strzeleckiej drużyn samorządowych  
w dwuboju obronnym Puchar Starosty Puławskiego za zaję-
cie I miejsca otrzymała reprezentacja Urzędu Gminy Kurów. 
Najwyższe podium indywidualnie zdobyli: 
• w konkurencji strzelanie z pistoletu CZ – Katarzyna 

Kowalska 
• w konkurencji strzelanie z karabinu AK-47 – Piotr 

Zacharewicz.
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W konkurencji strzeleckiej drużyn pozasamorządowych  
w dwuboju obronnym Puchar Przewodniczącego Rady Powia-
tu Puławskiego za zajęcie I miejsca otrzymała reprezentacja 
Baru Belweder. Najwyższe podium indywidualnie zdobyli: 
• w konkurencji strzelanie z pistoletu CZ – Adam Ostrowski
• w konkurencji strzelanie z karabinu AK-47 – Piotr 

Rzetelski.
Zawody to wspaniała okazja na nabycie wiedzy z dziedzi-

ny obronności kraju czy udoskonalenie swoich umiejętności 
posługiwania się bronią, jak również świetna propozycja na 
spędzenie wolnego czasu. Zadanie zostało współfinansowane
ze środków Powiatu Puławskiego w ramach wsparcia zadań  
o charakterze pożytku publicznego.

Justyna Żurkowska
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Starostwo Powiatowe w Puławach
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„Taborem, rowerem, pieszo Krainą 
Lessowych Wąwozów” – rajd konny, 
rowerowy i pieszy w SOSW w Kęble

Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełno-
sprawnych „Szansa” działające przy SOSW w Kęble, korzysta-
jąc z finansowego wsparcia Powiatu Puławskiego, było orga-
nizatorem jednodniowego rajdu „Taborem, rowerem, pieszo 
Krainą Lessowych Wąwozów”. Celem głównym przedsięwzię-
cia było upowszechnianie wśród młodzieży różnorodnych 
form aktywnego wypoczynku, ukazanie bogactwa regionu  
i możliwości korzystania z jego zasobów oraz integracja śro-
dowisk młodzieżowych. W rajdzie uczestniczyło trzydzieści 
młodych osób, uczniów SOSW w Kęble oraz młodzież ze 
szkół masowych powiatu puławskiego. Trzy grupy: konna, 

piesza i rowerowa wystartowały ze SOSW w Kęble do Uścią-
ża. Każda z grup pokonała około 20 km. Wyznaczona trasa 
rajdu zachwyciła uczestników swą malowniczością związa-
ną z ukształtowaniem terenu, bogactwem zwierząt i roślin. 
Liczne wzniesienia i wąwozy położone na szlaku były wielką 
atrakcją, dostarczyły też wielu wyzwań związanych z pokony-
waniem swoich słabości. Malownicze miejsce przystankowe, 
pensjonat „Zagrodowa Osada” w Uściążu, pozwoliły uczest-
nikom rajdu odkryć bogactwo turystyczne regionu związane 
z kulturą i regionalną kuchnią. Uczestnicy rajdu mogli po-
smakować potraw regionalnych np. pierogów z kaszą grycza-
ną i z bobem, wzięli także udział w warsztatach teatralnych 
zorganizowanych przez „Zagrodową Osadę”.

Realizacja projektu stworzyła dla młodzieży możliwość 

atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu, bogatego w zdoby-
wanie wiedzy i nowych doświadczeń. Przyczyniła się do sty-
mulacji rozwoju społecznego i psychoruchowego młodzieży 
sprawnej i niepełnosprawnej. Przygotowała młodzież do ak-
tywniejszego, pełniejszego życia. Różnorodne formy uczest-
nictwa w rajdzie pozwoliły uczestnikom na wybór zgodny  
z ich możliwościami fizycznymi i zainteresowaniami. Zado-
wolenie uczestników związane z udziałem w imprezie spra-
wiło, że organizatorzy planują organizować takie przedsię-
wzięcia cyklicznie.

Maria Skowyra – nauczycielka SOSW w Kęble

Turystyka, wypoczynek i integracja 
seniorów zrzeszonych w Oddziale 
Rejonowym Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów w Puławach

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów w Puławach jest jednym z najliczniejszych 
i najprężniej działających oddziałów działających w Oddzia-
le Okręgowym w Lublinie. Strukturę Oddziału Puławskiego 
tworzy 11 Kół Terenowych z Powiatu Puławskiego w Barano-
wie, Bochotnicy, Borowej, Gołębiu, Górze Puławskiej, Janow-
cu, Kurowie, Końskowoli, Wąwolnicy i Żyrzynie, oraz organi-
zacja miejska podległa bezpośrednio Oddziałowi Puławskie-
mu – w związku zrzeszonych jest 1 319 członków.

Jednym z zadań związku jest organizowanie życia kultu-
ralnego i wypoczynku seniorów. Uwzględniając zapotrzebo-
wanie seniorów organizowane są liczne wycieczki, turnusy 
wypoczynkowe i imprezy kulturalno-integracyjne. 

W maju zorganizowana została wycieczka do Lublina. 
Od trzech lat związek organizuje wycieczki do stolicy na-
szego województwa w celu poznania zabytków i zwiedzenia 
ciekawych miejsc historycznych. W tym roku seniorzy mieli 
okazję zwiedzić Muzeum Wsi Lubelskiej, Ogród Botaniczny, 
cerkiew przy ul. Ruskiej i cmentarz wielowyznaniowy przy 
ul. Lipowej.

W miesiącu czerwcu grupa członków związku skorzystała 
z wyjazdu wypoczynkowego do Łeby. Uczestnicy wypoczy-
wali w znanej i atrakcyjnej oazie spokoju na Wybrzeżu Bał-
tyckim w Ośrodku Wypoczynkowym usytuowanym wśród 
sosen pasa nadmorskiego. 

Inną formę wypoczynku promującą sprawność i zdrowie 
zaproponowano emerytom w Krynicy Morskiej. Do tej uro-
kliwej miejscowości zorganizowano dwa turnusy z dwoma za-
biegami rehabilitacyjnymi – pierwszy w terminie 19-27 czerw-
ca, drugi od 27 sierpnia do 6 września 2016 r. Uczestnicy obu 
turnusów będą mieli możliwość skorzystania z wycieczek do 
Gdańska, Fromborka, po Mierzei Wiślanej, oraz rejsu po Wiśle.

W ramach realizacji zadania publicznego Powiatu Puław-
skiego z zakresu turystyki w miesiącu lipcu zorganizowana 
zostanie wycieczka po Ziemi Baranowskiej. Trasa wycieczki 
wiedzie na tereny Obszaru Chronionego Krajobrazu Prado-
liny Wieprza, który na terenie gminy Baranów jest włączony 
do Obszaru Natura 2000 „Dolny Wieprz”. Na tym odcinku 
koryto rzeki zachowało naturalny, silnie meandrujący cha-
rakter z licznymi starorzeczami i zastoiskami. Uczestnicy wy-
cieczki zwiedzą dworek Kossaków w Kośminie, który został 
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wybudowany w latach 1907-1911.
W Baranowie, gdzie na uwagę zasługuje typowa zabudo-

wa polskiej prowincji sprzed lat, zwiedzany będzie kościół 
barokowy z lat 1764-1781 oraz Izba Pamięci Ziemi Baranow-
skiej w Gminnym Centrum Kultury. Kolejnym etapem wy-
cieczki jest Zagóźdź, gdzie znajduje się młyn wodny w całości 
drewniany z 1946 roku na rzece Bylinie ze śluzą spiętrzająca 
wiodę i niewielkim stawem.

W Czołnie na uwagę zasługuje wiatrak o konstrukcji 
szkieletowo-ramowej z drewna sosnowego z końca XIX w. 
Następnie trasa wycieczki wiedzie do Śniadówki – miejsca 
tragicznych wydarzeń z czasów II wojny światowej, upamięt-
nionych pomnikiem poświęconym ofiarom hitlerowskiej ma-
sakry. W Śniadówce w świetlicy Gminnego Centrum Kultury 
odbędzie się impreza integracyjna przedstawicieli Kół Te-
renowych zrzeszonych w Oddziale Rejonowym w Puławach 
oraz członków Koła Terenowego w Baranowie i przedstawi-
cieli władz samorządu powiatu i miejscowej gminy.

W lipcu zaplanowany jest wyjazd wypoczynkowy do 
Krynicy Zdrój do Ośrodka Sanatoryjno-Wypoczynkowego. 
W trakcie pobytu organizowane są wycieczki do Muszyny 
– Ogrodów sensorycznych, Ogrodu Rzymskiego, Ogrodu Bi-
blijnego; do Tylicza – kościół Maryi, drewniany kościół, Gol-
gota, cerkiew Św. Kosmy i Damiana, oraz do Starego Sącza, 
gdzie zwiedzany jest rynek, Klasztor Sióstr Klarysek, Ołtarz 
Papieski i Muzeum Jana Pawła II.

Również w lipcu, w dniach 20-22, związek zorganizował 
wycieczkę do Białowieży. W programie wycieczki jest zwie-
dzanie Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Pod-
lasia w Kodniu, stadniny koni w Janowie Podlaskim, Biało-
wieskiego Parku Narodowego, Muzeum Puszczy Białowie-
skiej, cerkwi św. Mikołaja, Szlaku Dębów Królewskich oraz 
w Hajnówce cerkwi św. Trójcy i cerkwi Dymitra. W drodze 
powrotnej zwiedzanie św. Góry Grabarki – najważniejszego 
miejsca kultu religijnego dla wyznawców prawosławia w Pol-
sce nazywanego prawosławną Jasną Górą.

3 sierpnia zaplanowano wycieczkę do Woli Gułowskiej, 
Woli Okrzejskiej i Kozłówki. W Woli Gułowskiej uczestnicy 
zwiedza Klasztor Karmelitów, Sanktuarium Maryjne i Mu-
zeum Czynu Bojowego Kleberczyków. W Woli Okrzejskiej 
Muzeum Henryka Sienkiewicza, w Kozłówce zespół pałaco-
wo-parkowy i muzeum socrealizmu.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w POK 
„Dom Chemika” odbędzie się uroczystość „Dzień Seniora” 
dofinansowana ze środków Powiatu Puławskiego w ramach
realizacji zadania publicznego w zakresie kultury. W ramach 
programu zostanie zaprezentowane rękodzieło i dorobek ar-
tystyczny chórów i zespołów śpiewaczych seniorów z powiatu 
puławskiego.

Na zakończenie uroczystości uczestnicy spotkania będą 
mogli skorzystać z poczęstunku (kawa, herbata, ciasto). Ob-
chody „Dnia Seniora” zakończą się zabawą zorganizowaną  
w restauracji „Gościniec” 5 października.

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia związek zorgani-
zuje dla swoich członków spotkanie opłatkowe z zaproszony-
mi gośćmi. 

Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów w Puławach

XIII edycja Rajdu „Tabaluga”

23-24 kwietnia 2016 roku odbyła się XIII edycja Rajdu 
„Tabaluga” pod hasłem „Las nie rośnie w internecie”, organi-
zowanego przez 21. Drużynę Harcerską „Astra” im. Mikołaja 
Kopernika. 

„Tabaluga” od zawsze cieszyła się dużą popularnością 
wśród naszej harcerskiej społeczności, toteż i w tym roku 
harcerze z Hufca ZHP Puławy przybyli licznie na nasz Rajd, 
aby poddać się zdrowej rywalizacji, przeżyć niezapomnia-
ną przygodę i oderwać się na chwilę od wirtualnego świata, 
a także wspólnie z organizatorami świętować Dzień Patrona 
Skautów, Świętego Jerzego, który przypadał właśnie na datę 
23 kwietnia. 

Na trasie wiodącej przez urokliwe zakątki powiatu pu-
ławskiego harcerze mogli się zmierzyć z zadaniami mający-
mi na celu sprawdzenie umiejętności logicznego myślenia, 
sprawności fizycznej oraz umiejętności pracy w grupie. Mogli
zagrać w ruchome „Kółko i Krzyżyk”, spróbować swoich sił  
w grze w „Króla”, a także pograć w „Hokeja”. Przewodnikiem 
po trasie był przygotowany przez „Astrę” Informator patro-
lu oraz mapa „Atrakcje turystyczne w Powiecie Puławskim”. 
Podobnie jak w ubiegłym roku, harcerze starsi i wędrownicy 
mogli wziąć udział w trasie rowerowej, na której także czeka-
ła ich spora dawka emocji. Po przebyciu trasy, wyczerpującej 
wędrówce i chwili odpoczynku harcerze uczestniczyli w Mszy 
Świętej w intencji wszystkich Skautów i Harcerzy. Zakończe-
niem całodziennej wędrówki był tradycyjny kominek, który 
zaskoczył wszystkich. Gdy na niebie pojawiły się pierwsze 
gwiazdy, harcerze rozpalili swoje pochodnie, a komendantka 
rajdu przeczytała refleksyjną gawędę, rozpoczął się fireshow
w wykonaniu druha pwd. Adama Kosowskiego, który wpro-
wadził nas w niesamowity nastrój. Po wszystkich emocjach 
związanych z sobotnim dniem harcerze mogli się wyspać, by 
rano wstać na apel poranny, na którym zostały nagrodzone 
najlepsze patrole, wg następujących kategorii: 
• trasa piesza starszoharcerska/wędrownicza – Puchar Starosty 

Puławskiego – patrol 12 DSh im. Zawiszy Czarnego 
• trasa piesza harcerska – puchar Wójta Gminy Puławy 

– patrol XV WDH „Wiślane Perły” 
• trasa rowerowa – patrol 4 Dsh „Wilki” 
• konkurs kulinarny – 48 DH-ek im. Joanny d’Arc
• konkurs internetowy – dh. Natalia Rusa.

Dziękujemy sponsorom za puchary i nagrody a uczestni-
kom za świetną zabawę!   „Per aspera ad Astra”.

Aneta Cybula
Drużynowa 21 DH „Astra” im. Mikołaja Kopernika
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Gala wręczenia „Nagród Starosty Puławskiego – Być Najlepszym” 




