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Po raz szósty, z półtora miesięcznym opóźnieniem ze wzglę-
du na fatalną pogodę, świętowaliśmy Dni Koprzywnicy. Wspól-
ne spotkanie, miało tym razem miejsce, w niedzielę 15 czerwca 
na stadionie KS Koprzywianki. W niedzielne popołudnie i wie-
czór przez stadion przewinęło się kilka tysięcy osób, którzy od 
najmłodszych po najstarszych mogli obejrzeć i uczestniczyć 
w wielu imprezach sportowych i rekreacyjnych.

Dni Koprzywnicy rozpoczęły 
się przemówieniem pana burmistrza 
Marka Jońcy, który w swoim wystą-
pieniu położył duży nacisk na rozwój 
Koprzywnicy i jej okolicy w kierunku 
turystyczno – wypoczynkowym. Ko-
przywnica ma wiele do zaprezento-
wania, nie tylko w dziedzinie zabyt-
ków architektury sakralnej, ale także 
zabytkowej architektury urbanistycz-
nej i turystyczno – wypoczynkowej. 
Musimy, jak najszybciej przystąpić 
do rewitalizacji rynku w Koprzywni-
cy i zagospodarowania terenów wo-
kół zalewu. Realizacja tych działań 
pozwoli nam zwiększyć ofertę tury-
styczną i rozwinąć przemysł agrotu-
rystyczny na terenie naszej Gminy.

Blok sportowy, podczas VI Dni 
Koprzywnicy, rozpoczął się od me-
czu siatkarskiego dziewcząt z gimna-
zjum w Chobrzanach z drużyną na-
szych siatkarek. Po bardzo zaciętym 
meczu dziewczęta z Koprzywnicy 
pokonały, swe wyżej notowane prze-
ciwniczki 3:2, zwyciężając w tajbre-
ku 15:3. Równolegle na wydzielo-
nym fragmencie boiska odbywał się 
turniej piłkarski „minieuro” chłop-
ców z Koprzywnicy. Dużym powo-
dzeniem cieszyły się konkurencje 
biegowe, w których startowały dzie-
ci od przedszkola do gimnazjum. 
Ukoronowaniem bloku sportowego 
był bieg na 6 kilometrów, w któ-
rym zwyciężył Tomasz Nasternak 
z Gnieszowic, drugie miejsce zdobył 
Wojciech Ciach, trzecie – Grzegorz 
Gawroński – obaj z Koprzywnicy. 
Kategorię kobiet wygrała Agnieszka 
Kwasek z Chobrzan, a w kategorii 

powyżej 60 lat zwyciężył Andrzej 
Gawroński przed Andrzejem Bokwą 
obaj z Koprzywnicy.

Wyjątkowym zainteresowaniem 
cieszyły się pokazy grupy karateków 
stylu Kyokushin, którzy od trzech 
miesięcy trenują w Koprzywnicy 
pod okiem pana Dariusza Chorzę-
py. Młodzi zawodnicy zaprezen-
towali swoje umiejętności, a pan 
Dariusz naocznie pokazał widzom, 
jak jednym ciosem pięści można 
rozbić jedenaście dachówek i czte-
ry dachówki betonowe czołem. Ten 
efekt uzyskuje się po kilku latach 
systematycznych treningów. Instruk-
tor karate naszej młodzieży trenuje 
tę dyscyplinę od 22 lat i należy do 
jednych z najlepszych w naszym 
makroregionie.

Na murawie boiska sportowe-
go przed główną sceną zebrani wi-
dzowie mogli podziwiać występy 
grup tanecznych z Osieka „410” 
i „Black Stars” z Koprzywnicy. Wy-
stępy dziewcząt były przeplatane 
piosenkami, które prezentowały Ka-
rolina Smardz i Patrycja Szustarska. 
W bloku artystycznym występowały 
również dzieci z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Koprzywnicy oraz 
Zespół Ludowy Powiślanie, którzy 
jak zwykle zauroczyli widzów cza-
rem swoich głosów.

Byłoby nietaktem z naszej stro-
ny, gdybyśmy nie poinformowali 
czytelników o przyjeździe na Świę-
to Koprzywnicy pana Przemysława 
Gosiewskiego – przewodniczącego 
Klubu Parlamentarnego PiS. Pan 
premier Gosiewski zawsze znajdzie 
choć chwilę czasu aby odwiedzić 

Koprzywnicę. To miłe, że przedsta-
wiciele wielkiej polityki przyjeżdża-
ją do Koprzywnicy nie tylko z oka-
zji kampanii wyborczej, ale tak po 
prostu, by móc spotkać się ze społe-
czeństwem.

Dużą atrakcją była również zaba-
wa taneczna, która przy dźwiękach 
zespołu „Venus” trwała kilka godzin.

Zabawę na chwilę przerwał po-
kaz słynnych koprzywnickich „Bziu-
ków”, który został zaprezentowany 
przez członków Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Koprzywnicy. Ten pokaz 
jest zawsze fascynujący i wzbudza-
jący wiele emocji wśród publiczno-
ści, jest zarazem pokazem, którego 
nie można zobaczyć w innym miej-
scu Europy. Ta wielka atrakcja tury-
styczna powinna być wizytówką dla 
Ziemi Koprzywnickiej.

VI Dni Koprzywnicy zakończył 
efektowny pokaz ogni sztucznych, 
który przygotował pan Michał Sa-
rzyński. Zachwytom nie było końca. 
Po raz pierwszy mogliśmy podzi-
wiać wyczyny „bziukarzy” i pokazy 
ogni sztucznych.

Dni Koprzywnicy minęły, była 
to impreza niezwykle udana, gdzie 
każdy, czy to dziecko, czy dorosły 
mógł miło spędzić czas. Gratulacje 
należą się organizatorom i wszyst-
kim osobom biorący udział w przy-
gotowaniu imprezy, jak również 
i sponsorom, bez których organi-
zacja takich imprez w dzisiejszych 
czasach jest niemożliwa.

Tekst i zdjęcia JCz
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ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA 
POLSKIEGO STRAJKOWAŁ!!!

W zapowiedzianym na 27 
maja strajku nauczycieli wzięło 
udział ponad 20 tys. spośród 30 
tys. szkół w całym kraju. W po-
nad 60 letniej powojennej histo-
rii, kraj nasz przeżył różne fale 
strajków, lecz strajku nauczycie-
li jeszcze nie było. Pierwszy raz, 
uczniowie nie przyszli do szkoły 
z przyczyn niezależnych od aury 
lub nieszczęśliwego zbiegu oko-
liczności. W latach sześćdziesią-
tych i siedemdziesiątych, częstą 
przyczyną zamykania szkół były 
mrozy i epidemie grypy. Tym ra-
zem, to sami nauczycieli stwo-
rzyli sytuację, że szkoły zostały 
zamknięte. W Mieście i Gminie 
Koprzywnica nie strajkował tyl-
ko Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących.

Dlaczego tak się stało, co spowodowało sytuację, że 69% szkół w woje-
wództwie świętokrzyskim zdecydowało się na tak restrykcyjną formę protestu?1  

O te i inne nurtujące problemy Związek Nauczycielstwa Polskiego, zapy-
tałem prezesa Oddziału ZNP w Koprzywnicy panią mgr Teresę Majczak.

Pani Tereso, odkąd trwa akcja protestacyjna w ZNP?

Akcja protestacyjna w ZNP trwa od 16 kwietnia 2008 r., obecnie jesteśmy 
na etapie sporu zbiorowego z pracodawcami, którymi dla nas są dyrektorzy 
placówek oświatowych. Natomiast 27 maja odbył się ogólnopolski strajk pra-
cowników oświaty, to znaczy nauczycieli, pracowników administracyjnych 
i obsługi szkół.

Dlaczego strajkowaliśmy? Otóż, nauczyciele i pracownicy oświaty od 
dawna słyszą o konieczności zwiększenia ich wynagrodzenia, że ich praca 
jest trudna i odpowiedzialna. Kolejne rządy to doceniają, ale w żaden spo-
sób nie przekłada się to na pozytywne działanie, które w sposób bezpośred-
ni wpłynęłoby się na podwyższenie uposażenia w tej sferze zawodowej. 

Polski nauczyciel jest postrzegany jako dobry fachowiec, bo owocem 
jego pracy jest przyzwoity poziom wykształcenia dzieci i młodzieży na tle 
innych krajów Unii Europejskiej, wynagrodzenie jego jednak jest wprost że-
nujące. W uposażeniu plasujemy się na szarym końcu państw Unii. Przykła-
dem niech będzie fakt, że w stosunku do nauczyciela niemieckiego nasze 
płace są mniejsze prawie czterokrotnie. Nie będę tu podnosić różnicy wa-
runków w jakich przychodzi nam pracować. 

Związkowi nie chodzi tylko o płace. Od lat narosło masę problemów, 
z którymi żadna ekipa rządząca nie uporała się, a przez swe nieprzemyślane 
decyzje modernizacji polskiego systemu oświaty, te problemy tylko pogłębiają 
się. Szkoła jest permanentnie poddawana różnego rodzaju eksperymentom.

Jakie to są problemy, o jakie podwyżki płacowe wam się rozchodzi?

Zacznę od drugiej kwestii. 
Nauczycielom zawsze było wstyd strajkować, strajk uznaje się za nie-

etyczny, strajk jest rzekomo nie wychowawczy, ale nie można bez końca sie-
dzieć w kącie. Za dobrą pracę należy się godziwe wynagrodzenie. Wymaga 
się od nas ciągłego podnoszenia kwalifikacji i dokształcania się. Wymaga 
się od nas dyspozycyjności, życzliwości, uśmiechu i tolerancji. Zarzuca się 
nam, że pracujemy tylko 18 godzin w tygodniu. To nie jest prawda. Dlaczego 
nikt nam nie liczy godzin, które poświęcamy na wywiadówki na spotkania 
indywidualne z rodzicami. Ile czasu poświęcamy na wycieczki i ich przygo-
towanie, na przygotowanie się do lekcji, na sprawdzanie różnego typu prac, 
na dokształcanie, na uczestnictwo w wielogodzinnych posiedzeniach rady 
pedagogicznej? Niejednokrotnie nauczyciel pracuje ponad 40 godzin tygo-
dniowo, tylko nikt tego nie chce dostrzec.

Tak naprawdę w naszym życiu społecznym wszystko zależy od wycho-
wania i wykształcenia dzieci i młodzieży, dlaczego więc rządzący od lat nie 
dostrzegają tej prawidłowości?

Związek protestował w ubiegłym roku w Warszawie, przez ulice stolicy 
przeszła wielotysięczna manifestacja pracowników oświaty, a jaki był tego 
efekt? Ze strony rządu nijaki, chyba dlatego, że manifestacja odbyła się w so-
botę, zbagatelizowano tę akcję. Taki protest nie boli.

Postanowiono więc użyć najmocniejszej broni, jaką posiadają pracow-
nicy w Polsce i uciec się do strajku w dzień powszedni, paraliżując system 
nauczania w kraju.

Czego się domagamy:
• zagwarantowania zwiększenia do 2010 roku wynagrodzenia nauczycieli, 

pracowników oświaty i pracowników obsługi szkół poprzez zwiększenie 
o co najmniej 50% świadczeń finansowych na oświatę publiczną,

• zakończenia obciążania samorządów terytorialnych coraz to nowymi 
wydatkami finansowymi związanymi z wdrażaniem nowych pomysłów 
reformatorskich w polskiej oświacie. Najlepszym, ostatnim tego rodzaju 
przykładem, jest proponowana reforma, która umożliwi kosztem pienię-
dzy społecznych wprowadzenie sześciolatków do systemu nauczania, co 
wiąże się z licznymi adaptacjami budynków szkolnych dla potrzeb sze-
ściolatka,

• utrzymania  dotychczasowego pensum na poziomie 18 godzin tygodnio-
wo przy honorowaniu 40 godzinnego dnia pracy zgodnie z kartą nauczy-
ciela,

• utrzymania dotychczasowych warunków przechodzenia na emerytury po 
przepracowaniu 30 lat,

• likwidacji biurokracji oraz zmiany zasad awansu nauczycielskiego.

Efektem ogólnopolskiego strajku nauczycieli i pracowników oświaty jest 
deklaracja ze strony rządu, iż zostaną podjęte rozmowy ze związkowcami 
oraz zostanie ponownie przeanalizowana szansa na wprowadzenie emery-
tur pomostowych dla nauczycieli – poinformowała wiceminister edukacji 
Krystyna Szumilas. Premier Tusk zapowiedział natomiast, że do końca jego 
kadencji (2011) spełni postulaty ZNP dotyczące 50% podwyżki.

Tekst i zdjęcia JCz.

1.  Według danych z kuratoriów podanych do MEN w akcji protestacyjnej wzięło około 50% 
szkół i placówek: Dolnośląskie – 39%, Kujawsko – Pomorskie – 75%, Lubelskie – 60 %, Łódz-
kie – 66,7%, Małopolskie – 37,4%, Mazowieckie – 44%, Opolskie 17%, Podkarpackie – 80%, 
Podlaskie – 46%, Pomorskie – 60%, Śląskie – 70%, Świętokrzyskie – 85%, Warmińsko – Ma-
zurskie – 42%, Wielkopolskie – 31%, Zachodniopomorskie – 16%.
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Poakcesyjny Program Wsparcia 
Obszarów Wiejskich

Informacje ogólne  
o programie PPWOW

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich składa się 
z trzech części:

* Programu Integracji Społecznej, 
* reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
* oraz kampanii informacyjno-promocyjnej na temat problemów 

integracji społecznej.
7 kwietnia 2006 roku podpisana została umowa pomiędzy Ban-

kiem Światowym a polskim rządem w sprawie pożyczki na finanso-
wanie Programu. Zaplanowanego w taki sposób by, w okresie trzech 
lat, co piąta gmina w Polsce otrzymała skuteczne narzędzia pomocne 
w trwałym rozwiązywaniu problemów społecznych. W ramach Pro-
gramu Integracji Społecznej ok. 40 mln euro trafi do 500 gmin w całej 
Polsce. Wybrano te gminy, które są w niekorzystnej sytuacji z uwagi 
na mnogość problemów społecznych. Wzięto przy tym pod uwagę 
kilkanaście wskaźników takich jak m. in. niski dochód na mieszkańca, 
położenie gminy, liczbę osób korzystających z pomocy społecznej, 
strukturę demograficzną, strukturę gospodarczą i aktywność społecz-
ną. Zanim jednak gmina otrzyma środki z Programu, musi opracować 
własną strategię rozwiązywania problemów społecznych w konsultacji 
z mieszkańcami i na jej podstawie zaplanować usługi społeczne, na 
które otrzyma dofinansowanie. W ten sposób zostanie przygotowa-
nych szereg działań, które w trwały i skuteczny sposób zmienią sytu-
ację rozmaitych grup – osób starszych, rodzin, dzieci i młodzieży.

Beneficjenci Programu
Program stworzy możliwość sfinansowania projektów dla trzech 

grup beneficjentów: 
ludzi starszych, dzieci i młodzieży, rodzin z dziećmi. 
Pomoc dla osób starszych obejmie m.in.: usługi opiekuńcze o róż-

nym zakresie i charakterze; środowiskowe formy opieki nad osobami 
w podeszłym wieku, rozwój usług wspomagających, ułatwiających co-
dzienne funkcjonowanie /dostęp do informacji, gastronomia, transport, 
kształcenie ustawiczne/; rozwój form pomocy w okresowym wyręcza-
niu opiekunów rodzinnych; mieszkania chronione dające możliwość 
maksymalnie długiej samodzielności; wspieranie różnych form samo-
pomocy. 

Pomoc dla dzieci i młodzieży obejmie m.in.: rozwój sieci świetlic 
środowiskowych dostępnych dla wszystkich dzieci; tworzenia klubów 
młodzieżowych z ofertą adekwatną dla potrzeb nastolatków opartą na 
samorządności i samoorganizacji z udziałem wychowawcy; tworzenie 
kawiarenek internetowych; tworzenie sieci poradnictwa i wspierania 
w sytuacjach kryzysowych i poradnictwa zawodowego dla młodzie-
ży; tworzenie zastępczych form opieki głównie rodzinnej dla dzieci 
i młodzieży, której rodzice niewłaściwie wywiązują się ze swoich obo-
wiązków. 

Natomiast pomoc dla rodzin z dziećmi obejmie m.in. poradnic-
two prawne, socjalne, rodzinne oraz pedagogiczno – psychologiczne; 
opieka instytucjonalna nad dziećmi w wieku szkolnym i młodszym; 
mini przedszkola lub mini żłobki o charakterze rodzinnym.
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Program Integracji Spo ecznej realizuje Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej we 
wspó pracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Spo ecznej (ROPS, dzia ający przy Urzędzie 
Marsza kowskim.  Us ugi te finansowane będą z Banku Światowego.  
 
Program Integracji Spo ecznej ma s użyć wspieraniu budowania lokalnych Strategii 
Rozwiązywania Problemów Spo ecznych. Taka Strategia jest opracowana w naszej gminie.      
      
      Środki finansowe będą przeznaczone, na realizację strategii poprzez finansowanie projektów 
wynikających  ze strategii, a ich pula dla Gminy Koprzywnica  wynosi 94.000 euro.   
          
Środki finansowe z Programu   umożliwią gminom realizowanie us ug spo ecznych dla 
następujących grup: 
 

� osoby starsze, 
� dzieci i m odzież, 
� rodziny. 

�
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GMINA KOPRZYWNICA PRZYSTĄPIŁA 
DO PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

18 stycznia 2008 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy przy 
realizacji Poakcesyjnego programu Wsparcia Obszarów Wiejskich pomiędzy  
Województwem Świętokrzyskim Reprezentowanym przez Zarząd Woje-
wództwa  a  Gminą Koprzywnica. Porozumienie to stanowi wykonanie po-
stanowień  umowy pożyczki nr 7358 POL z dnia 7 kwietnia 2006 r., zawarte 
między  Rzeczypospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy 
i Rozwoju, dotyczącej finansowania Poakcesyjnego Programu Wsparcia Ob-
szarów Wiejskich, realizowanego w latach 2006-2009.

Pula środków finansowych przeznaczona dla Gminy Koprzywnica  wy-
nosi 94.000 euro. Dotacja ta przeznaczona jest na sfinansowanie przez Gmi-
nę planu działania zaakceptowanego przez Regionalny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kielcach do realizacji w ramach PPWOW zgodnie z zasadami 
Programu Integracji Społecznej. 

Finansowaniu podlegają poniższe usługi:

1. PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
poprzez:

 - zajęcia świetlicowe 
 - zajęcia integracyjne o charakterze sportowym rekreacyjnym, ekologicznym, imprezy plenerowe , okazjonalne

Kwota alokacji: 45% co stanowi 51 112,50 PLN 

2. INTEGRACJA OSÓB STARSZYCH ZE ŚRODOWISKIEM
 poprzez:

 - zajęcia integracyjne międzypokoleniowe o charakterze kulturowym,, historycznym, zachowania tradycji
 - przekazywanie tradycji, dokumentowanie opowieści- warsztaty komputerowe dla osób starszych 
 Kwota alokacji: 18% co stanowi 20 445,00PLN

3. ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU RODZIN 
 W KTÓRYCH WYSTEPUJĄ NASTĘPUJĄCE DYSFUNKCJE: 
 uzależnienie od systemu pomocy społecznej, 
 niepełnosprawność, samotność

poprzez:

 - lokalne zajęcia weekendowe
 - zapewnienie udziału w imprezach lokalnych, okolicznościowych
 - wolontariat i grupy wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych

Kwota alokacji: 10% co stanowi 11 358,33PLN 

4. POBUDZENIE ŚRODOWISKA LOKALNEGO (WIEJSKIEGO)
poprzez:

 - tworzenie grup działania i stowarzyszeń
 - szkolenia, doradztwo prawne, warsztaty komputerowe, spotkania prelekcje dotyczące lokalnych potrzeb
 - pokazywanie dobrych przykładów (wyjazdy szkoleniowe, prelekcje)
 - organizacja zajęć związanych ze wspólnym spędzaniem czasu wolnego, wypoczynkiem i rekreacją

Kwota alokacji: 27% co stanowi 30 667,50 PLN 

Gmina będzie ogłaszać zaproszenia do składania ofert i negocjować kontrakty z usługodawcami.
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IX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI 
POEZJI ZBIGNIEWA KABATY

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego 
w Koprzywnicy już po raz dziewiąty była organizatorem mię-
dzyszkolnego konkursu recytatorskiego. Twórcą i organizatorem, 
tej przepięknej uroczystości, od samego początku jest pani mgr 
Teresa Majczak – nauczyciel historii w koprzywnickiej „podsta-
wówce”. W dowód zasług i uznania Kapituła Harcerskiej Oznaki 
»Jędrusie« uchwałą nr 7/2008 z dnia 5 czerwca 2008 roku nadała 
Pani Teresie Majczak Plakietkę I stopnia – Honorową – jako wyraz 
serdecznego podziękowania, szczerego uznania za wieloletnią 
pracę w krzewieniu „Jędrusiowej legendy” poprzez organizację 
Międzyszkolnych Konkursów Recytatorskich ppłk Zbigniewa Ka-
baty ps. Bobo. Wręczenia Plakietki dokonał pan Jarosław Dybow-
ski instruktor starszoharcerskiego szczepu im. Jędrusiów z Łodzi 
w obecności pana dr Mieczysława Korczaka. - członka legendar-
nego oddziału partyzanckiego Jędrusie.

W konkursie recytatorskim wzięło udział 
17 uczniów reprezentujących szkoły pod-
stawowe z Sulisławic, Gawłuszowic, Mielca 
i Koprzywnicy, gimnazja z Sulisławic i Gawłu-
szowic i liceum z Połańca. Największą popu-
larnością wśród uczestników konkursu cieszył 
się wiersz pt. „Mój kraj”, którego interpretację 
usłyszeliśmy z ust pięciu uczestniczek. Po raz 
pierwszy deklamowany był, na konkursie, 
wiersz pt. „Mojej 80-ciolatce” przez Martynę 
Skoczewską z LO Połaniec. Poziom konkursu 
stał na wysokim poziomi, ekspresja, dykcja 
i gestykulacja świadczyły o olbrzymiej pracy 
jaką uczniowie włożyli w przygotowanie re-
cytacji. Jury Konkursu pod przewodnictwem 
pan burmistrza Marka Jońcy, w skład którego 
wchodzili przedstawiciele wszystkich szkół, 
mieli prawdziwy orzech do zgryzienia, komu 
przyznać laury zwycięstwa. Obrady jury trwały 
prawie godzinę, w tym czasie na sali zaprezen-
towali się harcerze z 22 Drużyny Harcerskiej 
„Słoneczny Patrol” z Koprzywnicy, którzy pod 
kierunkiem swojej opiekunki pani mgr Barbary 
Miklas przygotowali i zaprezentowali licznej 
publiczności kilka piosenek harcerskich. Bar-
dzo ładny koncert zaprezentował chór Szkoły 
Podstawowej z Koprzywnicy, który z dziećmi 
przygotowała pani mgr Bożena Grzyb. Wystę-
py harcerzy i dzieci z chóru nagrodzone zosta-
ły rzęsistymi oklaskami, a żyjący i obecni na 
sali żołnierze oddziału partyzanckiego „Jędru-
sie” byli bardzo wzruszeni występem, który 
tak pięknie był związany z prezentacją poezji 
ich kolegi Zbigniewa Kabaty.

Jury IX Międzyszkolnego Konkursu Recy-
tatorskiego poezji Zbigniewa Kabaty przyzna-
ło następujące miejsca:

W konkurencji szkół podstawowych:

I miejsce Dagmara Lubera z Koprzywnicy za 
interpretację wiersza „Pamiętamy”

II miejsce Beata Krawczyk z Gawłuszowic za 
interpretację wiersza „Urna”

III miejsce Wiktoria Rajca z Mielca za interpreta-
cję wiersza „Gdybym spotkał się z wróżką”

W konkurencji szkół gimnazjalnych i lice-
alnych:

I miejsce Milena Sygnet z Sulisławic za inter-
pretację wiersza „Mój kraj”

II miejsce Martyna Skoczewska z Połańca za 
interpretację wiersza „Mojej 80-ciolatce”

III miejsce Kaja Staszewska z Sulisławic za in-
terpretację wiersza „Na alei leśnej”

Fundatorem nagród był Urząd Miasta 
i Gminy Koprzywnica, organizatorzy pani Te-
resa Majczak i pani Iwona Kopeć – dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy – ser-

decznie podziękowały Panu Burmistrzowi za 
opiekę i przychylność w organizacji Konkursu. 
Podziękowań było więcej, dziękowali przede 
wszystkim żołnierze oddziału Jędrusiów, za 
pamięć i tak miłe spotkanie w jakim mogli 
uczestniczyć. 

W przyszłym roku, miejmy nadzieję, od-
będzie się jubileuszowy X konkurs poezji 
Zbigniewa Kabaty, może warto przygotować 
występy młodzieży w budynku Domu Kultury 
w Koprzywnicy i już dziś rozpocząć przygo-
towania do tej uroczystości. W dobie, kiedy 

Zbigniew Kabat ps. „Bobo”

Armio Krajowa
Byłaś dla nas radością i dumą, 
jak stal prężna, jak żywioł surowa, 
ustom - pieśnią, sercu - krwawą łuną, 
ARMIO KRAJOWA 

Zimny ogień, granat pod podłogą, 
łańcuch co dzień spajany od nowa, 
zbrojne kroki nocną leśną drogą, 
ARMIO KRAJOWA 

W bohaterów prowadziłaś ślady, 
naród zwarty jak grupa szturmowa, 
aż spłynęłaś krwią na barykady, 
ARMIO KRAJOWA 

Nie rabaty, nie barwy mundurów, 
nie orderu wstęga purpurowa, 
ale skowyt i krew spod pazurów, 
ARMIO KRAJOWA 

Choć nagrodą było Ci wygnanie, 
kula w plecy, cela betonowa. 
Co się stało nigdy nie odstanie, 
ARMIO KRAJOWA 

Odmówiono ci sławy i życia 
ale symbol wyklęty i słowa 
imię twoje wciąż sławią z ukrycia 
ARMIO KRAJOWA 

Nas nie stanie, lecz Ty nie zaginiesz. 
Pieśń cię weźmie, legenda przechowa. 
Wichrem chwały w historię popłyniesz, 
ARMIO KRAJOWA 

Aberdeen, Szkocja 1964

młodzież i dzieci pasjonują się, wymyśloną 
dla komercji, historią bohaterów typu Ram-
bo i innych idoli z filmów amerykańskich, 
może warto by było mocniej zaakcentować 
historię prawdziwych bohaterów korzysta-
jąc z okazji, że jeszcze są wśród nas. Za 
kilka lat będzie już zbyt późno. Obcowanie 
z takimi ludźmi to prawdziwa lekcja historii 
i wychowania patriotycznego, za której to 
zorganizowanie należą się serdeczne po-
dziękowania pani Teresie Majczak.

Tekst i zdjęcia JCz

ogłoszenie wynikówWystęp chóru szkolnego

uczestnicy konkursu

laureaci konkursu od prawej Dagmara Lubera, Beata Krawczyk, Wiktoria Rajca, Milena Sygnet, 
Martyna Skoczewska, Kaja Staszewska
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- (ur. 17 marca 1924 w Jeremiczach - po-
wiat kobryński (Jeremicze) - uczony, badacz, 
pasożytolog, podpułkownik Armii Krajowej, 
żołnierz oddziału partyzanckiego Jędrusie.

Harcerz, który pływał pod rozkazami gen. 
Mariusza Zaruskiego na jachcie harcerskim 
„Zawisza Czarny”. Do 1939 wychowanek 
Pierwszego Korpusu Kadetów Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego we Lwowie.

Podczas wojny - redaktor, drukarz, kolpor-
ter prasy podziemnej („Odwet”). Bohaterski 
partyzant - oficer Armii Krajowej w oddziale 
partyzanckim „Jędrusie” na ziemi sandomier-
skiej i tarnobrzeskiej, w Operacji „Burza” 
w 2 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej. 
Uczestnik akcji dywersyjnych, potyczek, bitew 
partyzanckich.

W 1945 roku ścigany przez NKWD i UB 
dotarł do II Korpusu WP we Włoszech, następ-
nie do Anglii. W latach 1948-1951 - w Szko-
cji był rybakiem dalekomorskim. W latach 
1951-1955 - studiował biologię w Uniwersyte-
cie w Aberdeen. W 1958 uzyskał tytuł doktor 
filozofii. W 1966 r. - doktor nauk biologicz-
nych. Od 1967 r. do chwili obecnej miesz-
ka i pracuje w Kanadzie w Pacific Biological 
Station. Nanaimo, B.C. Autor wielu wybitnych 
prac naukowych.

W latach wojny - autor pieśni i wierszy 
partyzanckich. Po wojnie autor wspomnień 
w prasie emigracyjnej (Dziennik Polski - 
Dziennik Żołnierza). Opowiadania dla radia 

BBC w języku angielskim. Wśród ponad 50 
wierszy opowiadających głównie o bohater-
skiej walce i składających hołd poległym żoł-
nierzom Armii Krajowej. W 1964 roku napisał 
wiersz „Armia Krajowa” będący nieoficjalnym 
hymnem środowisk żołnierzy AK. Wiersz ten 
jest wielokrotnie cytowany we fragmentach na 
wielu Pomnikach Armii Krajowej, a pełen tekst 
znajduje się na Pomniku AK w Licheniu na te-
renie Bazyliki.

Za szczególny wkład wniesiony do świato-
wej nauki odznaczony przez Kanadyjskie To-
warzystwo Zoologiczne Wardle Medal, przez 
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Meda-
lem im. Konstantego Janickiego, przez Instytut 
Rybacki w Gdyni Medalem im. Prof. Kazimie-
rza Demala. Doktor honoris causa Akademii 
Rolniczej w Szczecinie, profesor Uniwersy-
tetu Simon Fraser w Burnaby. Odznaczony 
dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Srebrnym 
Krzyżem Orderu Virtuti Militari, a ostatnio 
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski. W 1999 roku Rada Miasta 
nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Mia-
sta Sandomierza. 

29 lipca 2007 roku ppłk. Zbigniew Kabata 
otrzymał najwyższe kanadyjskie odznaczenie 
państwowe Order of Canada Member (C.M.).

opracowano na podstawie wiadomości encyklope-
dii „Wikipedia” i portalu 

internetowego www.jedrusie.org

22DH „Słoneczny Patrol”

dekoracja pani Teresy Majczak

zaproszeni goście
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DIECEZJALNE ŚWIĘTO STRAŻAKA
4 maja to dzień poświęcony św. Florianowi patronowi 

wszystkich strażaków. Dzień Strażaka to okazja do uhonoro-
wania wszystkich strażaków, a szczególnie ochotników, którzy 
z narażeniem swojego życia ratują innych i przychodzą z po-
mocą w najtrudniejszych sytuacjach.

Centralne uroczystości związane z obchodami Dnia 
Strażaka miały miejsce 4 maja br w koprzywnickim Ko-
ściele pw. Świętego Floriana. Rozpoczęły się przemar-
szem 35 delegacji ochotniczych jednostek straży pożar-
nych z terenu Diecezji Sandomierskiej, dwóch delegacji 
PSP z Sandomierza i Opatowa oraz delegacji Związku 
Bojowników o Wolność i Demokrację z Koprzywnicy. 
Z Rynku Głównego w Koprzywnicy, przemaszerowali 
strażacy i goście zaproszeni do Kościoła, gdzie centralny 
punktem obchodów była  Mszę św. celebrowana przez 
JE ks. biskupa ordynariusza Andrzeja Dźięgę w otocze-
niu księży dekanatu koprzywnickiego. 

W Mszy św. uczestniczyli posłowie RP pan Marek 
Kwitek i pan Krzysztof Lipiec, komendant Powiatowej 
Straży Pożarnej w Sandomierzu pan Krzysztof Wolak, 
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Agencji Go-
spodarczej Rynku Rolnego oraz władze Koprzywnicy 
z burmistrzem panem Markiem Jońcą i przewodniczą-
cym Rady Miejskiej Stanisławem Pawlikiem.

Uroczystości rozpoczęły się przy ładnej pogodzie, 
co było niespodzianką dla organizatorów, dlatego też 
zdecydowano się na odprawienie Mszy św. na placu 
przed klasztorem. W trakcie homilii Księdza Biskupa za-
czął padać deszcz, którego intensywność wzrosła pod 

koniec homilii i organizatorzy uroczystości zmuszeni 
zostali do przeniesienia eucharystii do wnętrza kościo-
ła. Jeszcze raz strażacy zaprezentowali swoją sprawność 
przenosząc wciągu trzech minut wystrój ołtarza i wraz 
z pocztami sztandarowymi po kilku chwilach znaleźli 
się w kościele. Na zakończenie Mszy św. zgromadzone 
w kościele delegacje strażaków oddały honory Święte-
mu Florianowi pochylając przed jego figurą sztandary.

Po Mszy św. wszyscy strażacy spotkali się na pla-
cu przed kościołem, gdzie odbył się poczęstunek stra-
żacki.

Zakończeniem  uroczystości Dnia Strażaka był fe-
stiwalowy koncert orkiestr dętych, który odbył się, ze 
względu na niesprzyjającą aurę, we wnętrzach kościo-
ła pocysterskiego. W koncercie uczestniczyły: Miejska 
Orkiestra Dęta z Tarnobrzega, Orkiestra z Nowej Dęby, 
Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sandomierza 
i Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Koprzywnicy. Koncert 
orkiestr odbył się między innymi dzięki wsparciu finan-
sowemu Świętokrzyskiemu Urzędowi Marszałkowskie-
mu z Kielc.

Należy żałować, że niesforna pogoda popsuła nie-
dzielne uroczystości i sobotnie świętowanie VI Dni Ko-
przywnicy.

JCz.
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VI ŚWIĘTO ZIEMI KOPRZYWNICKIEJ PRZEŁOŻONE
Z naturą jeszcze nikt nie wygrał, przekonali się o tym mieszkańcy 

Koprzywnicy i pracownicy Domu Kultury. Kilka tygodni żmudnej pracy, 
uzgodnień, dopinania szczegółów spaliły na niczym z powodu wyjątkowo 
niesprzyjających warunków atmosferycznych . Kilka dni przed 3 maja nie-
bo było zachmurzono i od czasu do czasu popadał deszcz, ale w sobotę 
od samego rana rozpadało się na dobre. Ciągłe opady zniweczyły starania 
organizatorów i zaplanowane ze starannością imprezy nie doszły do skut-

ku, choć na stadion przyjeżdżali rodzice z dziećmi – bo może choć biegi się 
odbędą – mówili mali zawodnicy.

Biegi i imprezy przewidziane na 3 maja ze względu na niesprzyjające 
warunki atmosferyczne przeniesione zostały na 15 czerwca. W tym dniu 
odbędzie się przełożone VI Święto Ziemi Koprzywnickiej. Impreza odbędzie 
się na terenach przyległych do zalewu w Koprzywnicy. Organizatorzy ser-
decznie zapraszają mieszkańców Koprzywnicy i całej gminy do udziału w tej 
imprezie, której szczegóły są podane na plakatach.

„Ciemne chmury na stadionem w Koprzywnicy i zalany deszczem podest scenicznyto powód odwołania VI Święta Ziemi Koprzywnickiej”.

Święty Florian 
(Florian von Lorch) (250 - 304) święty Kościoła ka-

tolickiego. Urodził się w Enns w 250 r. Jego życie przy-
padło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym 
wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego – 
Dioklecjana (284-305). W roku 304 ujął się za prześla-
dowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został 
skazany na karę śmierci. 4 maja 304 r. poniósł śmierć 
męczeńską w nurtach rzeki Enns (ówcześnie Anizy), 
na terenie dzisiejszej Austrii.

Ciało Floriana odnalazła wdowa Waleria. Nad 
jego grobem z czasem wybudowano kościół i klasz-
tor ojców Benedyktynów, a później klasztor Kanoni-
ków laterańskich wg reguły św. Augustyna. 
W roku 1184 Idzi, biskup Mode-
ny, na prośbę księcia Kazimierza 
Sprawiedliwego, sprowadził reli-
kwie św. Floriana do Krakowa.

W dzielnicy Krakowa – Kleparz, 
znajduje się kościół pw. św. Floriana, 
fundacji biskupa krakowskiego Gedki, 
gdzie według legendy zatrzymały się 
konie wiozące relikwie świętego na 
Wawel. Konie tak długo nie chciały się 
ruszyć z miejsca, aż zadecydowano 
o wybudowaniu świątyni.

Św. Florian jest opiekunem wy-
konawców zawodów wiążących się 
z ogniem: strażaków, hutników, komi-
niarzy, garncarzy, piekarzy.

W ikonografii przedstawiany jest 
najczęściej w stroju rzymskiego ofice-
ra, z naczyniem z wodą do gaszenia 
ognia, lub wprost gaszącego pożar.

Od 1911 r. relikwie św. Floriana 
przebywają w Koprzywnicy.

Informacje z obrad
Rady Miejskiej w Koprzywnicy, że dnia 25 kwietnia 2008 roku, 

na której podjęto następujące uchwały:

•  dokonanie zmian w budżecie gminy na 2008 rok (częściowo),
•  w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gmi-

ny za 2007 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy 
w Koprzywnicy z tego tytułu,

• uchylenie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Koprzywnicy Ośrodka 
Zdrowia w Koprzywnicy,

• zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej położonej 
w Postronnej na działalność przedszkola,

• w sprawie trybu udzielania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na 
terenie gminy Koprzywnica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka 
samorządu terytorialnego,

• w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, 
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń oraz 
wysokości i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 
dla nauczycieli na 2008 r.

Po odczytaniu wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok podjęto uchwałę w spra-
wie udzielenia absolutorium w głosowaniu nie jednogłośnym (za 8 radnych, przy 1 prze-
ciwnym i 6 wstrzymujących).

Odczytano pisma w sprawach:
1. Dyrektora Przedszkola w sprawie pilnego remontu budynku, gdyż przecieka dach. Pilna 

wymiana okien, ocieplenie ścian, wykonanie ogródka zabaw.
2. Dyrektora Zespołu Szkół o braku funduszy na podstawowe potrzeby działalności szkoły.
3. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy w sprawie braku funduszy.

Ustalono, że w krótkim czasie do połowy maja Burmistrz zorganizuje spotkanie przy 
udziale Burmistrza, przewodniczących komisji Rady, prezydium Rady, na którym to spo-
tkaniu zostanie wypracowany konsensus w sprawach: remontu przedszkola, finansów 
w oświacie.

Po tym spotkaniu odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koprzywnicy mgr Stanisław Pawlik.

Serdecznie przepraszamy naszych Czytelników, że 10 numer Koprzywnickich Pejzaży ukazuje się z dwutygodniowym opóźnieniem powstałym z przyczyn technicznych sprzętu kom-
puterowego. Wszystkich zainteresowanych polemikom z Tygodnikiem Nadwiślańskim zapraszamy do czytania 11 numeru, w którym to ustosunkujemy się do stwierdzeń pana redaktora 
Borzęckiego.
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ZESPÓŁ LUDOWY POWIŚLANIE
 Z KOPRZYWNICYW Koprzywnicy nie ma praktycznie uroczystości, w której nie 

brałby udziału zespół ludowy „POWIŚLANIE”.  Zespół powstał 
z inicjatywy Urzędu Miast i Gminy w 2003 r. Nazwę swą przyjął 
w maju 2004 roku. Pierwszym kierownikiem zespołu był pan Je-
rzy Sternicki, a opiekunem artystycznym pani Bożena Tokarska. 
Początkowo w skład zespołu wchodziło 26 osób, obecnie jednak 
zespół występuje w 20 osobowym składzie.

Podczas pięciu lat zespół występował w wielu imprezach, do najważ-
niejszych jednak należą Dożynki Gminne. Jak nakazuje prastary polski 
zwyczaj uczestnicy korowodu dożynkowego „obśpiewują” wieńce do-
żynkowe, w którym to zwyczaju od kilku lat przewodzą Powiślanie.

Zespół jest bardzo aktywny, uczestniczył w wielu imprezach takich, 
jak: obchody „sobótki” na zalewem w Koprzywnicy, V Święta Ziemi Ko-
przywnickiej, Biesiady Rodzinnej, z okazji Dnia Nauczyciela czy podczas 
przeglądu kolęd i pastorałek.

Od niedawna zespołowi przewodzi chórmistrz – pan Wiesław Woź-
niak, który co tydzień prowadzi próby z zespołem w Koprzywnickim 
Domu Kultury. Dorośli członkowie zespołu ubolewają, że tak trudno jest 
zachęcić młodzież do kultywowania tradycji naszych dziadów i pozyskać 
ich do zespołu.

W bogatych planach na bieżący rok, jest występ w Parku Etnogra-
ficznym w Tokarni k/Kielc podczas II Świętokrzyskiego Jarmarku Agro-
turystycznego, gdzie prezentowane będą potrawy związane z naszym 
regionem, takie jak: kasza jaglana ze śliwkami suszonymi, parowańce 
z nadzieniem owocowym, sodzioki, bułeczki z owocami i podpłomyki 
koprzywnickie.

Czterdziestojedna osobowa gru-
pa uczniów klas szóstych pod opieką 
wychowawców: p. Bożeny Grzyb, 
p. Teresy Majczak, p. Ewy Tende-
rendy oraz księdza Pawła Paterka, 
a także rodziców p. Ewy Satlawskiej, 
p. Agnieszki Garnuszek i p. Małgo-
rzaty Stefańskiej wyruszyła wcze-
snym rankiem 21 maja na wycieczkę 
autokarową. Dzień był deszczowy 
i Koprzywnicę zostawiliśmy w stru-
gach wody, ale nas szczęśliwym tra-
fem ta brzydka aura ominęła.

Celem eskapady była najpierw 
urokliwie położona Kalwaria Ze-
brzydowska, w której na początku 
XVII wieku Mikołaj Zebrzydowski 
ufundował Sanktuarium Pasyjno 
- Maryjne wzorowane na Drodze 
Krzyżowej Pana Jezusa w Jerozoli-
mie. Składa się ono z barokowej ba-
zyliki, klasztoru i zespołu kościołów 
i kaplic, wkomponowanych w ma-
lowniczy krajobraz beskidzki i na-
zwanych dróżkami kalwaryjskimi. 
Miejsce to należy do najciekawszych 
i najczęściej odwiedzanych polskich 
celów pielgrzymkowych. Wraz z in-
nymi grupami uczestniczyliśmy we 
mszy Św. koncelebrowanej, w której 
ksiądz Paweł  w szczególny sposób 
polecał Panu naszą grupę.

Następnie wyruszyliśmy do 
Wadowic, rodzinnego miasta Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Przy ma-
lowniczym rynku stoi rodzinny dom 
Wojtyłów. Obecnie znajduje się tam 
muzeum, które obejrzeliśmy z wiel-
kim zainteresowaniem. Po zakupie 
pamiątek udaliśmy się na słynne 
papieskie kremówki. Rzeczywiście 
były wyśmienite.

W dalszej części programu cze-
kało nas kino Plaza w Krakowie i film 
w technice trójwymiarowej, co było 
dla nas niezwykłe. Największy jed-
nak entuzjazm wywołały atrakcje w 
Parku Wodnym, gdzie zabawiliśmy 
ponad dwie godziny.

Zmęczeni, ale pełni wrażeń 
i miłych doznań wróciliśmy o pół-
nocy do swoich domów. To była 
nasza ostatnia wycieczka w szkole 
podstawowej i na pewno zapadnie 
mile w naszej pamięci.

Uczestnicy

WYCIECZKA 
KLAS VI
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MOJE 
REMINISCENCJE
MATURALNE

Matury – największe przeżycie dla każdego młodego człowieka .Nerwy towarzyszą wszyst-
kim abiturientom od momentu pierwszego egzaminu aż po ogłoszenie wyników ,które w na-
szym systemie następuje troszkę późno. Ale gdyby tylko o to chodziło ...w tym roku osoby 
kończące szkoły średnie miały  tych  emocji nazbyt wiele. Bynajmniej nie z winy uczących.

Tym razem  zawiniła tzw ”góra”. 
Dyrektor CKE przepraszał już po  
fakcie – tylko przeprosiny nas już 
nie uratują, swoją drogą można 
było wcześniej skontrolować, jak 
przebiega praca nad arkuszami ma-
turalnymi i sprawdzić czy aby na 
pewno sen Izabeli to, to samo co 
marzenie senne, które pojawiło się 
w poleceniu. 

Sennika jako pomocy  nie do-
staliśmy – więc interpretujemy „na 
jedno kopyto” czyli w największym 
skrócie ...”Iza to materialistka była”, 
a Wokulski pozytywista w pracy, 
romantyk w życiu prywatnym, wy-
korzystywany bezdusznie przez pu-
stą Łęcką. Przypuszczam, że takie 
wnioski wyciągnęło jakieś dziewięć-
dziesiąt parę procent maturzystów, 
czyli miażdżąca większość.

Po języku polskim przyszedł 
czas na przedmioty wybrane… 
I znów niedociągnięcia tym razem 
w fizyce i matematyce gdzie nie 
dało się dokończyć zadań bo nie 
było, wszystkich danych…. To tyle 
jeśli chodzi o nauki ścisłe. Nauki 

które udały się nadzwyczaj dobrze. 
Zdawane z  j. polskiego i wybrane-
go j. obcego naprawdę wprawiały 
przynajmniej samych maturzystów 
w dobry nastrój. W tutejszym ZSO 
zdali je wszyscy z niezłymi wynika-
mi, co było wynikiem ciężkiej pracy  
każdego z osobna i poszczególnych 
nauczycieli. Nie taki diabeł straszny 
jak go malują, ustnego egzaminu 
dojrzałości nie było się co obawiać, 
tu ślepy los  łaskawie nas oszczędził 
bo liczyła się nasza wiedza, kre-
atywność, umiejętności. Ocenione 
fachowo wywołały u nas same po-
zytywne emocje w przeciwieństwie 
do pisemnych.

Wygląda na to że zreformowany 
system edukacji potrzebuje kolejnej 
reformy… jak następna matura też 
ma być z takimi pomyłkami to ja już 
zaczynam współczuć moim młod-
szym kolegom i koleżankom, miej-
my nadzieję że tegoroczne błędy 
nie zostaną już nigdy powtórzone, 
zgodnie z powiedzeniem że czło-
wiek uczy się na błędach.

Marta

humanistyczne nie byłyby takie tra-
giczne gdyby nie to, że na poziomie 
rozszerzonym z historii temat wy-
pracowania był niedostosowany do 
obowiązującego zakresu materiału. 
Reszta no cóż, poziom był o wie-
le trudniejszy niż w poprzednich 
latach, co niektórzy znawcy (tzn: 
profesorowie wyższych uczelni) 
wypowiadali się, że jak na szkołę 
średnią  o wiele za trudny.

Nikt z Ministerstwa Edukacji ani 
CKE nie uważa że uczniowie w jakiś 
sposób na tym ucierpieli,  nie ma po-
czucia winy, nie chce się przyznać, 
że ktoś tu popełnił błąd, choć ich 
pedagodzy i oni sami mają zupełne 
inne odczucia.

Błądzić jest rzeczą ludzką, a każ-
dy błąd można naprawić.. kwestia 
tylko w tym, żeby chcieć 

Czy do takiego samego wnio-
sku doszli egzaminatorzy?, każdy 
odczuje na własnej skórze mniej 
lub bardziej, choć i tak wiadomo że 
w tym roku rewelacji nie będzie.

Osłodą tej przykrej maturalnej 
niespodzianki były egzaminy ustne, 

MATURY
2008

Egzamin maturalny trwał od 5 do 28 maja br. ten długi cykl trwa-
nia egzaminu jest korzystny dla maturzystów, twierdzi dyrektor Li-
ceum Ogólnokształcącego pan mgr Mirosław Kępa, przerwy pomię-
dzy egzaminami wpływają uspokajająco na uczniów. Dziś można 
już powiedzieć, że koprzywnicka młodzież świetnie poradziła sobie 
z egzaminami ustnymi, ponad 50% uczniów osiągnęło maksymalne 
oceny uzyskując 20 punktów.

Zdaniem dyrekcji szkoły i nauczycieli, młodzież jest bardzo do-
brze przygotowana do dalszego kształcenia się. Nauczyciele mają 
również nadzieję, że Liceum Ogólnokształcące w Koprzywnicy po-
nownie będzie należeć do najlepszych szkół średnich w wojewódz-
twie świętokrzyskim i wszyscy uczniowie zaliczyli egzamin pozy-
tywnie. 

W bieżącym roku szkolnym mieliśmy wyjątkową młodzież, oni 
wiedzieli po co przyszli do szkoły i przez trzy lata nauki opanowali 
cały program bardzo dobrze. O ich dojrzałości niech świadczy fakt, 
że wszyscy brali udział w zajęciach pozalekcyjnych przygotowu-
jących ich do pierwszego dorosłego egzaminu – informuje mgr M. 
Kępa.

JCz.

Dwudziestu ośmiu uczniów trzeciej klasy koprzywnickiego Liceum 
Ogólnokształcącego ma tegoroczne matury za sobą. Teraz, nastąpił 
czas oczekiwania na podanie wyników części pisemnej egzaminu 
dojrzałości, które zostaną ogłoszone pod koniec czerwca.  
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 - porą  relaksu
Za nami już miesiąc maj, w którym to obchodziliśmy 

tak ważne święto, jakim jest Dzień Matki. Z tego powodu 
nie mogło zabraknąć gorących życzeń dla Mam płynących 
prosto z serca każdego dziecka.

Nim zdążyliśmy się obejrzeć, a jesteśmy już w połowie 
roku kalendarzowego. Czerwiec jest miesiącem obfitym 
w wiele wydarzeń i świąt okolicznościowych. Słoneczna 
pogoda, zieleń traw i zapach kwiatów zachęcają do tego, 
aby ten czas spędzić czynnie na świeżym powietrzu w gro-
nie: najbliższej rodziny, przyjaciół i znajomych. Powodów 
do świętowania jest, co najmniej kilka.

Dzień Dziecka obchodzony jest rokrocznie 1 czerwca. 
Zaplanujmy ten wyjątkowy czas, który okaże się dniem peł-
nym wrażeń i niespodzianek dla wszystkich milusińskich. 

Kolejnym wydarzeniem szczególnie wyczekiwanym 
przez wszystkich uczniów i niewątpliwie przez nauczycieli 
jest „Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego”. W szkołach 
rozlegnie się ostatni dzwonek, a jego ton wybrzmiewać bę-
dzie inaczej niż zwykle - weselej oznajmiając, że wakacje 
rozpoczęły się już na dobre. Wszyscy zanucą pod nosem 
słowa refrenu znanej polskiej piosenki: 

„To już jest koniec, nie ma już nic 
Jesteśmy wolni, możemy iść 
To już jest koniec, możemy iść 
Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic…”

Przez dwa kolejne miesiące będzie można śmiało zapo-
mnieć o porannym wstawaniu, i cieszyć się słodkim nic nie 
robieniem, bowiem po wytężonej pracy umysłowej trwają-
cej przez dziesięć miesięcy należy się Wam wszystkim za-
służony odpoczynek.

Jakby nie patrzeć od Zakończenia Roku Szkolnego do Po-
witania Lata, Dnia Ojca oraz Sobótki dzielić nas będzie zale-
dwie parę dni. Zorganizujmy sobie ten czas i weźmy udział 
w organizowanych imprezach plenerowych, ciesząc się słoń-
cem, niepowtarzalną atmosferą i doborowym towarzystwem. 

Na zakończenie pragniemy poinformować wszystkich 
przesądnych, że w miesiącu czerwcu wypada Piątek „13”. 
Niby dzień, jak co dzień, jednak zwróćmy wtedy szczególną 
uwagę na rzeczy, które dzieją się wokół nas.

Aby móc poczuć nieuchronnie zbliżającą się wielkimi 
krokami aurę radosnej biesiady i ogólnej sielanki proponuje-
my wszystkim zainteresowanym lekturę wierszy. Nie ukry-
wamy, że z pewnością każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. 

>>V@gue<<

Czerwcowe południe ...
Siedzę sobie na trawie...
Tak miękkiej soczystej zieleni...
Wyśmienicie doprawdy się bawię...
Przeczesując jej gęste włosy przy ziemi...

Słońce nade mną wysoko...
Zalewa wesoło mą twarz...
Okulary na nosie siedzą głęboko...
Czy kobieta to Wenus?
A czy facet to Mars? 

Niebo błękitne nade mną...
Pozbyło się dziś płaszcza z chmur...
Myśl moja łączy się z Twoją...
Pomimo wypalonych w mózgu dziur...

Żar taki leje się z nieba...
Nic na to poradzić nie mogę...
Czegoś nam wiecznie potrzeba...
Nie dogodzi nam natura...
Ani Tobie, ani mnie...

Lekki zefirek młynek zakręcił...
Wytarzał się w liściach drzew...
I na odwagę się zdobył...
By ostudzić gorącą mą krew...

>>V@gue<<

Spontaniczna muzyka 
z głębi...

Siedzę sobie na skraju słońca...
Gram piosnkę wesołą przez łzy...
Pozbawioną początku i końca...
Pytam - Gdzie jesteś dziś Ty?...

Melodia unosi się z wiatrem...
Podążając sam nie wiem gdzie...
Nuta rozpala mnie tak gorąca...
Czy wiesz jak czuję się dziś?...

Tempo tak przyspiesza gwałtownie...
Z sercem prawie zlewając się mym...
Czuję się tak przecudownie...
Niczego więcej nie trzeba - uwierz mi...

Zlany w jedno jestem z naturą...
Do wtóru ptaków, tak gram...
Owady mi w tym, też towarzyszą...
I twoja twarz-skądś przecież ją znam...

Nie mogę przestać zapomnieć...
Melodia ta, co noc się śni...
Czasami przybiera na sile i ćmi...
Czy mogę zaufać znów Ci?...

I nagle padam bez mocy...
Odrzucam wszystko - wyciszam się...
Dochodzą do mnie tylko głosy...
W które - teraz zagłębiam się...

>>V@gue<<

W piątek 13...
Dzień zapisano ten w gwiazdach...
Na czarno widnieje data trzynaście...
Dziś nasze losy się ważą...
Bo dzisiaj nadszedł on właśnie...

Wstałem tak rano zmęczony...
Źle spałem na pewno to wiem...
Mym życiem wciąż udręczony...
Zły, że musiał nadejść ten dzień...
 
Na drodze czarny kot...
Przebiegł mi dziś drogę...
Na czoło wystąpił zaś pot...
Jak długo wytrzymać to mogę?...

A potem te zakonnice...
Szły drogą a były chyba ze trzy...
Bez namysłu złapałem guziczek...
By odpędzić omen zły...

Idąc dalej spotkałem malarzy...
Którzy kończyli pracę swą...
Nie wiedząc co może się zdarzyć...
Pod ich drabiną zrobiłem krok...

Wtem jak nie dupnie coś z góry...
Nie wyląduje na mnie o włos...
Jak nie sprowadzi mnie z chmury...
Na ziemię, gdzie krzyczał ich boss...

Strzaskany pojemnik farby...
I biała plama tak blada jak śmierć...
I ja taki wciąż obolały...
Chcę by wreszcie się skończył ten dzień... 

>>V@gue<<

Góra Wolności...
Jestem nareszcie wolny...
Wyzwolony jak ptak...
Z góry na wszystko spoglądam...
Kreśląc nad ziemią mój znak...

Smak wolności powrócił...
Poczułem dziś taki wiatr...
On do życia mnie znowu przywrócił...
Mierzwiąc me włosy i kark...

Ta wolność dała mi siłę...
Do walki popchnęła znów mnie...
A teraz do księżyca, ot tak - wyję...
Dlaczego to nie mogło wiecznie tak trwać...

Wierzę, że odwiedzę to miejsce...
Być może jeszcze niejeden raz...
By móc poczuć znowu te dreszcze...
Radować się z Wami ot tak...  

>>V@gue<<

Dla niej 
Jesteś cudem
dla niej
jesteś życiem
dla niej 
jesteś każdym dniem
wypełnionym zarazem  radością i niepokojem 
dla niej 
wystarczy że jesteś 
 wystarczy że może miłość Ci dać 
MATKA –twój anioł na wieczny czas.
     

Marta Ordon 

Mamo 
dziękuje Ci za wszystkie dni
dziękuje że pozwalasz mi żyć tak jak chce 
popełniać błędy i naprawiać je.
Dziękuje 
że słuchasz gdy nie chce słuchać nikt
Mamo 
Przepraszam za wszystkie łzy
Mamo 
nie jestem idealna i pewnie już nie zmienię się 
ale bardzo mocno kocham Cię.
     

Marta Ordon

Do przyjaciół
Wieczór, spokój i magiczna cisza
Tylko czerwiec drzewami kołysał
Ty i On na zielonej murawie
Zagubieni i w sobie, i w trawie

Czerwcowe niebo wtopione w oczy
Serca, co z piersi chciały wyskoczyć
Swojski zapach rosy z mokrej ziemi
I pąk róży, który się rumienił

A Was miłość do nieba uniosła
Zawładnęła sercami - i wrosła.
Wszystkie gwiazdy, co na niebie były
Wtedy, już tylko dla Was świeciły

Pamiętacie ten czerwiec upojny,
Gdy nie było w Was złości i wojny?
Pamiętacie rozkochane oczy,
I te serca, co chciały wyskoczyć?

Wciąż są gwiazdy te same na niebie
Czerwiec, służy pomocą w potrzebie
Róża, która dla was się rumieni
Pragnie Wasze życie znów odmienić.

Maria Gawlikowska
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CZY JESTEŚMY GOTOWI 
NA TROPIKALNE UPAŁY?

Podczas największej od lat fali tropikalnych 
upałów, jaka nawiedziła kraje zachodniej Europy 
latem 2003 roku, zginęło ponad 35 tysięcy lu-
dzi. Według naukowców w ciągu następnych 10 
lat możliwość powrotu rekordowych temperatur 
w okresie letnim przekracza 70 procent. 5 lat temu 
Polsce udało się uniknąć najwyższych temperatur, 
dlatego sprawa ta jest wciąż bagatelizowana przez 
służby ratownicze, które są w znacznie mniejszym 
stopniu niż te w krajach zachodniej Europy przygo-
towane na powtórkę tamtych wydarzeń.

O skali problemu mogliśmy się przekonać w lipcu 
2006 roku, który okazał się w całej Polsce najcieplej-
szym lipcem w historii pomiarów meteorologicznych, 
prowadzonych od końca osiemnastego wieku. Fala tro-
pikalnych upałów utrzymywała się wówczas przez blisko 
10 dni. W samej Warszawie w tym okresie termometry 
codziennie przekraczały w cieniu 30 stopni, dochodząc 
nawet do 34 stopni. Służby medyczne nie wystąpiły do 
ludności z żadnymi ostrzeżeniami i zaleceniami. Dopiero 
na dzień przed ustąpieniem upałów na specjalnej konfe-
rencji przed skutkami żaru przestrzegł minister zdrowia 
Zbigniew Religa. Stało się to po ponad tygodniu upałów, 
czyli wtedy, kiedy było już po wszystkim. Powolne re-
agowanie służb odpowiedzialnych za nasze zdrowie i ży-
cie może martwić. Jednak nie tylko służby publiczne nie 
wiedzą jak się zachowywać w obliczu utrzymujących 
się długo wysokich temperatur. Sami Polacy narażają się 
na niebezpieczeństwo, bagatelizując normy pracy, nie 
spożywając odpowiednich ilości napojów i przebywając 
dłuższy czas na pełnym słońcu. Kolejnym zagrożeniem 
jest intensywne i zupełnie pozbawione wyobraźni korzy-
stanie z urządzeń klimatyzacyjnych, które niepotrzebnie 
obciążają sieć energetyczną. O skali problemu mogliśmy 
się przekonać w czerwcu 2006 roku, kiedy niemal cała 
północno-wschodnia część Polski została pozbawiona 
prądu. W Warszawie temperatura tego dnia w cieniu 
przekraczała 33 stopnie. Od tego czasu nic się nie zmie-
niło i kolejna długotrwała fala upałów może to ujawnić, 
niemal w każdej chwili. Pozostaje tylko mieć nadzieję, 
że nie będzie ona tak silna jak 5 lat temu na zachodzie 
Europy i że nasze służby sobie z nią poradzą.

www.twojapogoda.pl

CZERWIEC
Czerwiec – szósty miesiąc w roku wg używanego w Pol-

sce kalendarza gregoriańskiego, ma 30 dni. Nazwa miesiąca 
(wg Brücknera) pochodzi od słowa czerw oznaczającego lar-
wę pszczoły. Inne źródła wywodzą nazwę miesiąca i nazwę 
koloru czerwonego od owada czerwca polskiego, z którego 
wyrabiano czerwony barwnik do tkanin i zbierano w czerwcu 
na korzeniach rośliny czerwiec trwały. Polska przez kilka wie-
ków była głównym dostarczycielem czerwców do Europy.

* W tym miesiącu trawa rośnie bardzo szybko. Trzeba ją regu-
larnie kosić, najlepiej co  tydzień, nie zaniedbując jednocze-
śnie podlewania i nawożenia.

* Wokół krzewów i drzew liściastych rozsypujemy nawóz wie-
loskładnikowy i od razu je podlewamy. Jeżeli na roślinach 
pojawiły się mszyce, zwalczamy je preparatami: Pirimor, De-
cis lub Talstar. 

* Żeby przygotować sadzonki pięciorników, tawuł, hortensji, 
wiciokrzewów i forsycji, ucinamy tegoroczne, słabo zdrew-
niałe pędy z 3-4 węzłami. Umieszczamy je w skrzynkach 
z wilgotnym torfem zmieszanym z piaskiem w proporcji 2:1 
i szczelnie przykrywamy pojemnik folią.

* Pod koniec czerwca, gdy liście tulipanów, narcyzów i innych 
bylin wiosennych już zaschną, wykopujemy ich cebule. 
Oczyszczamy je z resztek ziemi, układamy w suchym, prze-
wiewnym miejscu i przechowujemy aż do jesieni.

* Jeśli wykopaliśmy już cebule roślin kwitnących wczesną wio-
sną, pozostaje po nich puste miejsce na rabacie. Możemy 
tam posadzić rośliny jednoroczne, np. goździki ogrodowe, 
aksamitki, lewkonie, lwie paszcze. W tym czasie trzeba sys-
tematycznie zasilać rośliny, gdyż czerwiec to okres ich in-
tensywnego wzrostu. Najwygodniej używać nawozów wie-
loskładnikowych.

* Systematycznie na wszystkich przekwitłych bylinach usuwa-
my kwiatostany, aby rośliny nie zawiązywały nasion, gdyż 
wtedy słabiej kwitną. Dzielimy kępy bylin, które kwitły wio-
sną, np. żagwinu, smagliczki, gęsiówki, ubiorka, a irysy roz-
sadzamy tuz po przekwitnięciu. To dobry czas by rozmnożyć 
też przez podział pierwiosnki, zawciąg nadmorski. Możemy 
też dzielić niskie astry, krwawnik kichawiec, płomyk wiecho-
waty, czyściec wełnisty, rozchodnik okazały.

* W czerwcu skrzynie i donice są już zwykle obsadzone kwia-
tami. Rośliny podlewamy codziennie, najlepiej wczesny ran-
kiem i co 2 tygodnie nawozimy.

* Na rozsadniku lub w skrzynkach wysiewamy nasiona roślin 
dwuletnich: stokrotek, bratków, malw, dzwonków.

* Podczas dłuższych okresów suszy do oczka wodnego trzeba 
dolać wody. Jeżeli trzyma się w nim ryby, w czasie upałów 
napowietrzamy wodę, aby się nie podusiły z braku tlenu. Sa-
dzimy rośliny wodne. W małym oczku umieszczamy rośliny 
w ażurowych koszach. Wykładamy je jutą, dno wysypujemy 
żwirem, wkładamy roślinę i obsypujemy torfem do 3 cm od 
brzegu kosza. Brzegi juty zawijamy wokół rośliny i zasypu-
jemy otoczakami. Uniemożliwia to wypłynięcie rośliny na 
wierzch.

* Zdrowe resztki roślinne i skoszoną trawę przeznaczamy na 
kompost. Składamy je na pryzmie, w ażurowej drewnianej 
skrzyni albo w termokompostowniku, w którym materia or-
ganiczna rozkłada się szybciej.

* W skrzyneczkach lub na zagonach zapasowych wysiewamy 
nasiona roślin dwuletnich i bylin. 

Alicja Stępień

* Drzewa i krzewy iglaste lubią kwaśne podłoże, dlatego warto 
co 2-3 miesiące dodawać do niego nie odkwaszonego torfu 
lub kory sosnowej.

* W czerwcu trzeba opryskać świerki karłowe przeciwko przę-
dziorkom, stosując Karate, Talstar lub Neoron.

* Regularnie usuwamy dzikie pędy wybijające z podkładki 
u szczepionych róż, bzów lilaków, migdałka i głogu, a także 
drzew i krzewów owocowych.

* Najwyższy czas wysiać do gruntu rogownice, goździki pie-
rzaste, orliki, słoneczniki, rudbekie, dzwonki karpackie i łubi-
ny. Jeśli nasiona sasanek zmieniły już barwę z zielonej na sza-
robrązową, wysiewamy je zaraz po zerwaniu owocostanów 
(przechowywane dłuższy czas tracą zdolność kiełkowania)
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STAWIAMY NA
BEZPIECZEńSTWO

„Raz dwa trzy – bądź bezpieczny i ty” to tytuł programu, który 
od października ubiegłego roku wdrażany jest w wybranych świę-
tokrzyskich placówkach oświatowych. Od początku w programie 
uczestniczy także Publiczna Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy.

Program, który skierowany jest 
do uczniów szkół podstawowych, 
zainicjowany został przez Święto-
krzyskiego Kuratora Oświaty we 
współpracy z Wojewódzka Komen-
dą Policji. Jego głównym celem stało 
się ograniczenie liczby wypadków 
z udziałem dzieci , oraz podniesie-
nie poziomu ich wiedzy na temat 
unikania zagrożeń  w życiu codzien-
nym.  Dla nauczycieli, którzy wraz 
z uczniami uczestniczą w realiza-
cji programu, stał się on doskonałą 
okazją do wdrożenia konkretnych 
rozwiązań profilaktycznych, zmie-
rzających do kształtowania u dzieci 
i młodzieży  prawidłowych nawy-
ków i umiejętności poruszania się 
po drodze oraz odpowiedniego re-
agowania w sytuacjach zagrożenia.

Szkolenie z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy znalazło się wśród 
licznych inicjatyw, jakie Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Koprzywni-
cy podjęła w ramach realizacji pro-
gramu. Zajęcia w formie wykładów 
i ćwiczeń praktycznych przepro-
wadzili wykwalifikowani ratownicy 
medyczni z Ośrodka Kształcenia 
Pielęgniarek i Położnych w Rzeszo-
wie. Przy ich pomocy dzieci z klas 
I- VI zdobyły wiedzę teoretyczną m. 
in. w zakresie objawów i przyczyn 
złamań, oparzeń, zranień, omdleń, 
utraty przytomności. Umiejętno-
ści praktyczne nabywały ćwicząc 
z wykorzystaniem fantomów i środ-
ków opatrunkowych. W ten sposób 
poznały zasady postępowania w re-
alnych sytuacjach zagrażających ży-
ciu i zdrowiu człowieka. Nauczyły 
się poprawnych zachowań na miej-
scu wypadku drogowego, poznały 
zasady wzywania służb ratowni-
czych, a także wykorzystania nume-
rów alarmowych.

Kierując się przesłaniem, że to 
na dorosłych spoczywa obowiązek 
sprawowania opieki nad dzieckiem 
i to oni odgrywają najważniejszą 
rolę w procesie wychowania, rów-
nież grono pedagogiczne PSP w Ko-
przywnicy poszerzyło swoją wiedzę 
i umiejętności praktyczne w zakre-
sie udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Nauczyciele pod-
czas wykładów nie tylko poznawali 
prawidłowe  zasady postępowania 
w sytuacjach niebezpiecznych ,ale 
wraz z uczniami uczestniczyli w za-
jęciach praktycznych ucząc i dając 
przykład, gdyż to oni często są auto-
rytetem i wzorem do naśladowania 
dla dziecka. Przedstawiciele grona 
pedagogicznego uczestniczyli rów-
nież  w kursie „Ratujemy i uczymy 
ratować”, zorganizowanym pod 
patronatem wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Ideą szkolenia było 
przekazanie nauczycielom klas 
I-III niezbędnej wiedzy w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy, któ-
rą to mieli podzielić się z uczniami 
podczas zajęć dydaktycznych. Fun-
dacja Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy przekazała również dla 
szkoły fantomy do ćwiczeń prak-
tycznych z resuscytacji krążenio-
wo- oddechowej, a także materiały 
dydaktyczne dla przyszłych potrzeb 
szkoleniowych.

Jak twierdzi dyrektor placówki 
Iwona Kopeć - „Bardzo ważnym 
elementem realizowanego progra-
mu jest także skierowanie uwagi 
uczniów na czas wolny spędzany 
poza domem lub szkołą. Oprócz 
uwrażliwienia na zagrożenia czyha-
jące na drodze do szkoły, chcieliśmy 
także uczulić naszych wychowan-
ków na niebezpieczeństwa, jakie 
wynikają z nieodpowiedniego wy-
boru miejsca zabaw zarówno na po-
dwórku, jak i na placu szkolnym.”

Realizacja zaplanowanych dzia-
łań nie byłaby możliwa bez pomo-
cy lokalnych instytucji publicznych. 
Dzięki środkom przekazanym przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Ko-
przywnicy oraz Stowarzyszenie 
„Bezpieczny Powiat Sandomierski” 
możliwe stało się przeprowadzenie 
wszystkich zadań z zaplanowanego 
przez autorów pomysłu przedsię-
wzięcia. 

 Renata Kaczor- Zwolska
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Po aktywnym kwietniu i maju czas na odrobinę refleksji i bardzo dobrze, bo najwyższy czas, by 
zastanowić się nad sobą. Czy Ty wiesz, czego chcesz, drogi Baranie? A jeśli wiesz, to czemu nie 
chcesz się do tego przyznać? Zawalcz wreszcie o swoje szczęście, bo druga taka okazja może się nie 
nadarzyć, no i warto – sprzyja Ci powodzenie, a i ewentualny partner tylko czeka na Twój znak…
Nowa miłość sprawi, że będziesz miała ochotę przenosić góry i możesz to robić, bo na pewno 

Ci się uda. Poświęć więcej czasu rodzinie, bo ostatnio trochę ją jakby zaniedbywałaś. Przyda jej się 
Twoje wsparcie, szykują się pewne formalne, papierkowe albo nawet sądowne sprawy, które koniecz-
nie trzeba będzie rozwiązać. Ma to znaczenie także dla Twojej sytuacji finansowej, której przydałaby 
się poprawa, zwłaszcza że szykuje się niezwykłą wakacyjna wyprawa, która będzie dwa razy fajniej-
sza, jeśli nie będziesz musiała ograniczać się z wydatkami…
W pracy rozpocznie się nowy rozdział – bądź czujna, bo to, co będziesz robić i jak do tego podejdziesz 
będzie miało ogromne znaczenie dla dalszej kariery. Przyjazne znaki w tym miesiącu to Bliźnięta, 
Panna i Strzelec, więc szukaj ich towarzystwa. Ale nie imprezuj za dużo, bo skończy się kacem, i to 
nie tylko alkoholowym!

Uważasz, że kasa to podstawa i w tym miesiącu to myślenie się sprawdzi. Będą pieniądze na 
wszystko, czego pragniesz: od prezentów dla ukochanej osoby po remont Twojego gniazdka. 
W tym miesiącu czeka Cię wiele nowych, interesujących znajomości, które okażą się bardzo istot-
ne dla Twojej dalszej pracy i finansów. Szczególnie zainteresuj się ludźmi spod Lwa, Skorpiona i 
Byka – bo nawet, jeśli Ci się wydaje, że ich znasz, to jednak wcale tak nie jest i jeszcze niejednym 

Cię mogą zaskoczyć… Poza tym spojrzenie świeżym okiem nawet na dawnych znajomych czy pod-
władnych może zaowocować interesującymi i bardzo korzystnymi rozwiązaniami wielu trapiących 
Cię problemów. Wyjdź poza schemat! To podstawowe założenie na czerwiec dla Byka. Dzięki temu 
zyskasz nowych przyjaciół, a może nawet kogoś znacznie bliższego sercu? Wolnym Bykom, ale także 
tym, które myślą, że są zajęte na poważnie, czerwiec szykuje zamieszanie w sercach. Zastanów się 
bardzo dobrze nad wyborem, jakiego chcesz dokonać – a przede wszystkim nie zakładaj, że to, co już 
masz, jest lepsze i pewniejsze. Może się okazać, że jest dokładnie odwrotnie… 

Nawet szalonym Bliźniętom ten miesiąc wyda się naprawdę wariacki na maxa! Zda-
rzy się nim wszystko to, co przewidujecie, a nawet to, na co nigdy byście nie wpadli! 
Będą się wokół Was kłębiły intrygi, pojawi się nieoczekiwana kasa, miłość jak w kinie 
połączona z obsesją, a nawet… czary! Oczywiście, dzięki słynnej bliźniaczej bły-
skotliwości wyjdziecie z tego śpiewająco i bez szwanku, ale atrakcje będą z gatunku 

naprawdę wyjątkowych… 
Zazwyczaj im więcej szaleństw, tym dla Bliźniaka lepiej – ale nie tym razem. Bądźcie ostrożni, bo 
łatwo będziecie mogli stracić kontrolę nad sytuacją, przesadzić i nawet wejść w konflikt z prawem. 
Co prawda niekoniecznie musi to być Wasza wina, ale z drugiej strony, samo podejrzenie też nie jest 
miłe, prawda? Słuchajcie swojej intuicji uważniej niż zwykle, ostrzeże Was przed przesadą i nieszcze-
rymi przyjaciółmi, nie dopuści też, żebyście ze względu na interesujące i szalone wydarzenia zbagateli-
zowali obowiązki w pracy. Trzymajcie ze spokojnymi i zrównoważonymi Rybami – to partnerzy, którzy 
nie pozwolą Wam wpakować się w kłopoty, zwłaszcza zawodowe. Bo nad Bliźniakiem, który chce się 
wpakować w kłopoty uczuciowe – jeszcze nikt nie zapanował…

Czas na porządki – w życiu, w domu i w pracy. Lubisz, Raku, wszystko chomikować i prze-
chowywać do końca świata: stare ciuchy, stare urazy i niezałatwione sprawy, których roz-
wiązania skutecznie dotąd unikałaś. Ale czas już stanąć z rzeczywistością twarzą w twarz 
i wyrzucić z życia wszystko to, co tylko CI je zagraca i jest niepotrzebnym, obciążającym  
garbem. Przy okazji dowiesz się kilku ciekawych rzeczy o sobie, wyjaśnisz kilka kłamstw 

i choć niekoniecznie od razu Ci się one spodobają, z czasem uznasz, że było warto... 
W dodatku uporządkowanie i prześwietlenie kilku spraw zdecydowanie pomoże Ci w walce o sukces 
zawodowy i finansowy. Teraz, wiedząc, co gdzie masz i na czym stoisz, rozwiążesz problem śpiewają-
co, co szef zauważy i nagrodzi. To nie znaczy, że możesz szaleć z wydatkami – lepiej poczekaj z tym 
do lipca, do wakacji. Zwłaszcza, że w sprawach osobistych już nie tak różowo – tu też trzeba pewne 
rzeczy wyjaśnić i wyprostować, a to może boleć… Jednak samotne Raki mogą właśnie w tym miesiącu 
spotkać miłość swojego życia i zakochać się tak bardzo, by natychmiast zacząć myśleć o ślubie!
Zacznij już planować wakacje – w tym roku jakość odpoczynku zależy od tego, jak dobrze go zapla-
nujesz, a właśnie udany odpoczynek jest Ci bardzo, bardzo potrzebny…

Będzie dobrze, ale musisz trochę bardziej wierzyć w to, że to Ty masz rację i Twoje rozwiązanie 
jest najlepsze dla wszystkich! Zazwyczaj Lwy nie miewaj…ą takich wątpliwości, ale w tym miesiącu 
możesz się spodziewać takich rozterek. Ale będzie dobrze! To Twoja wersja jest słuszna, i ze spo-
kojem, używając wyważonych, logicznych argumentów musisz przekonać o tym przeciwników. 
A ponieważ potrafisz być błyskotliwy, niestandardowy i przekonujący – z pewnością Ci się uda…
Wyjście poza schemat dobrze zrobi nie tylko Twoim sprawom zawodowym, ale i emo-

cjom. Prawdziwa miłość to taka, która ewoluuje, a czy aby w Twoich uczuciach nie zrobiło się ostatnio 
trochę nudno? Zastanów się nad tym i pomyśl, co można by zmienić, bo niekoniecznie musi to być 
wina tej drugiej strony. Czy to nie Ty zanadto ostatnio skupiałaś się nad rozwojem własnej kariery? 
Jednak jeśli uznasz, że to nie chwilowy kryzys, a po prostu koniec uczucia – nie ciągnij na siłę tego 
związku, tylko uczciwie o tym powiedz drugiej stronie. I chociaż to trudne i bolesne, to jednak unik-
niesz w ten sposób ogromnych kłopotów, których konsekwencje musiałabyś znosić przez całe lata…
Może powinieneś wyjechać za granicę, by całkiem materialnie odciąć się od kłopotów z pracą i życiem osobistym? 
To pozwoli Ci nabrać dystansu do problemów, odpocząć – no i po powrocie wybrać właściwe rozwiązanie…

Czy na pewno jesteś, droga Panno, zadowolona z tego, co Ci przyniosły ostatnie miesiące? 
Zastanów się nad tym, bo chyba, mimo że bardzo chcesz w to wierzyć, chyba nie jest tak, 
jakbyś sobie życzyła…
Trochę dotąd brakowało Ci elastyczności, a może po prostu bałaś się zmian? Są w życiu nieuniknione, 
a to, co minęło – nie wróci i najwyższy czas, żebyś się z tym pogodziła. Nawet jeśli niespodziewanie 
odezwie się ktoś z dawnych przyjaciół, to ciesz się tym, pójdź z nim na piwo i umów na kolejne spo-

tkanie, jeśli Ci to sprawi przyjemność – ale nie ciągnij tej znajomości na siłę tylko ze względu na „stare, dobre 
czasy”!  Zacznij wreszcie życie na nowo, bez skrępowania dawnymi, już nieaktualnymi nawykami i zasadami! 
Ty się zmieniłaś – Twoje życie też powinno. To, co było dobre dla Ciebie dwa, trzy lata temu – z pewnością już 
nie wystarczy, choć czasem ciężko to zrozumieć. Musisz okazać więcej zdecydowania i rozwagi w działaniu! 
Nie bój się i w pracy, i w domu powiedzieć szczerze, co myślisz, ale rób to tak, by nie urazić uczuć współpra-
cowników czy partnera, bo to przecież nie o to chodzi. Jeśli konfliktu nie uda się uniknąć zrób wszystko, żeby 
go załagodzić – przy kłótniach i wzajemnych pretensjach o rozwiązywaniu problemów nawet nie może być 
mowy. Wytrwałości! Twój wysiłek nie będzie bezowocny i na pewno się opłaci – już wkrótce. 

Praca pracą, szalone projekty szalonymi projektami, jedna w czerwcu, kochana Wago, skup 
się na rodzinie i jej sprawach. Jesteś tam potrzebna! Bez względu na to, czy będzie to nieocze-
kiwany, a pilny remont, czy konieczność pocieszania opuszczonej przez chłopaka kuzynki 
– musisz pomóc, żebyś i sama mogła liczyć na taką pomoc w potrzebie. 
Nie powinno Ci to specjalnie zakłócić zawodowych planów – sprawi jedynie, że przynajmniej 

na jakiś czas przestaniesz zabijać się pracą. Może wreszcie zauważysz to, co od dawna widzi całe 
Twoje otoczenie: że poświęcając pracy połowę tego czasu, co zazwyczaj, też osiągniesz ten efekt. 
Przemyśl to sobie! Sam zauważysz, że mimo zwiększonego nawału pracy dajesz sobie radę lepiej, bo 
okoliczności zmusiły Cię do organizacji dnia z zegarkiem i notatnikiem w ręku…
Koniecznie zwróć uwagę na to, co jesz i korzystaj z coraz większego bogactwa świeżych warzyw i owo-
ców dostępnych na naszym rynku. Brak witamin źle się skończy dla Twojego żołądka. I ogranicz alkohole 
tylko do kieliszka czerwonego wytrawnego wina po posiłku. Inaczej jeszcze zastrajkuje Twoja wątroba. 
Romantyczne przygody w tym miesiącu raczej niewskazane – gwiazdy ostrzegają przed oszustami. 
A jeśli ktoś przekonująco i płynnie mówi, tak łatwo może Cię nabrać, Wago…

Oj, będzie trochę roboty w tym miesiącu, będzie! I koniecznie musisz rozwiązać wszystko plano-
wo i terminowo, to nie czas na duchowe rozterki i filozoficzne rozważania, do których ostatnio 
masz jakby większe skłonności. Czas na konkret! Jednak – z wrodzonym Skorpionom wdziękiem, 
któremu nie sposób się oprzeć – poradzisz sobie. Jak zwykle. Tylko po załatwieniu najpilniej-
szych spraw nie zacznij szukać dziury w całym i popadać w depresję, bo naprawdę nie ma po 
temu powodów – z wyjątkiem tych, które tkwią w Tobie… Może już czas na urlop, ale nie taki, 
jaki lubi rodzina czy Twój partner , tylko taki, jaki Ty lubisz najbardziej. Może warto zaszyć się na 

tydzień w górskiej chacie i wyłączyć komórkę, by dojść do ładu z samym sobą? Spróbuj – dzięki takie-
mu odpoczynkowi z nowymi siłami przystąpisz do boju w pracy i miłości, a nikt Ci się nie oprze…
Mimo że to czerwiec, uważaj na siebie i nie zapominaj swetra podczas romantycznych przechadzek 
o północy, bo możesz nabawić się paskudnego przeziębienia. Urlop z gorączką i zapchanym nosem to 
chyba nie jest twój ulubiony sposób odpoczywania…? Sięgnij po witaminy, i te naturalne, i te w tablet-
kach. Twoja odporność po zimie pozostawia co nieco do życzenia. 

To twój miesiąc, i to od pierwszego dnia! Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz – oczywiście 
w granicach rozsądku, bo czasami, drogi Strzelcze, lubisz sobie pofantazjować…
Ale czerwiec to dla Ciebie miesiąc intratnych umów, sporych pieniędzy – no i prawdziwego, 
choć mocno niepokojącego uczucia… Przyjrzyj mu się uważnie, bo może to właśnie to…
Jednak to praca będzie najważniejsza – i słusznie, bo wszystkie działania, jakie podejmiesz 
teraz, dadzą doskonałe efekty i będą procentować nawet po kilku latach! A sam przyznasz, że 

odrobina stabilizacji finansowej nie jest bez znaczenia. Wreszcie możesz zacząć myśleć o własnym 
miejscu, choć do jego zdobycia upłynie jeszcze przynajmniej kilka miesięcy. Ale to, co najważniejsze, 
by je mieć, stanie się właśnie teraz.
I czy przypadkiem nie musisz przewartościować kilku swoich absolutnie nieaktualnych poglądów? 
Chyba powinieneś, bo na linii Ty – Twój partner nie jest najlepiej, on zupełnie nie ma pojęcia, o co Ci 
chodzi. A może po prostu pod wpływem nowego uczucia zdałaś sobie sprawę, że to nie z nim chciała-
byś zbudować swój dom? Powinnaś rozwiązać tę sprawę i to jak najszybciej - bez względu na to, jaką 
decyzję podejmiesz. 

Czerwiec będzie dla Ciebie czasem uroczystości, oficjalnych spotkań i służbowych kolacji w du-
żym gronie. I mimo że zazwyczaj nie przepadasz za tego rodzaju zabawami, to jednak teraz 
będziesz się w nich czuł jak ryba w wodzie i niejedno uda Ci się w ten sposób załatwić. I bardzo 
dobrze! Zbliża się czas urlopów, a co to za wakacje, jeśli nad głową wiszą terminy,  niezałatwione 
sprawy i problemy, których nie umiesz rozwiązać? Ale wszystko ułoży się po Twojej myśli, tylko 
się nie ociągaj w pracy – i może jednak kup wreszcie  nową sukienkę na te wszystkie okazje? 

Spokój w pracy będzie się łączył ze spokojem w sercu – życie uczuciowe miło, spokojnie i po prostu 
szczęśliwie, jeśli oczywiście nie wpadnie Ci do głowy martwić się na zapas, jak to się Koziorożcom 
często przytrafia. Kto to kiedyś powiedział, że szczęście nie ma historii…? Tak włąśnie będziesz się 
czuła w tym miesiącu. I zrób wszystko, żeby to się dało utrzymać, bo pamiętaj, szczęśliwym się bywa, 
a nie jest…  
 

W tym miesiącu, z okazji pikników i wypadów za miasto przypomną sobie o Tobie przyjaciele. 
Korzystaj z okazji, bo to może zaowocować dodatkową gotówką, a tego nigdy za wiele, praw-
da? Zwłaszcza że Twoje wydatki w najbliższym czasie wzrosną – cóż, nowa miłość kosztuje, 
nawet jeśli wydajesz te pieniądze na siebie… Nie odrzucaj zaproszeń towarzyskich, są okazją 
do spotkania wielu interesujących ludzi, a kilku z nich będzie miało dla Ciebie ogromne znacze-
nie w przyszłości. Przyjaciele są najważniejsi – ale uważnie obserwuj kontakty między starymi 
i nowymi przyjaciółmi – i wyciągaj wnioski. Ktoś chyba trafił do Twojego grona przez przypa-
dek, ale teraz, skoro już o tym wiesz, nie da rady Ci zaszkodzić. 

Bardzo ważne będą w tym miesiącu sprawy dotyczące domu i majątku – koniecznie wykonuj wszystko 
w terminie, a już najbardziej terminowo płać robotnikom czy bankowi!  Dzięki temu unikniesz w przy-
szłości wielu kłopotów z zaległymi odsetkami i wadliwie wykonaną, niedokończoną instalacją wodną. 
Masz w sobie mnóstwo pozytywnej energii w tym miesiącu, a z dnia na dzień będzie coraz lepiej! 

Oj, w uczuciach zrobi się zdecydowanie gorąco, a spokojne i układne Ryby pokażą swój tem-
perament! I bardzo dobrze, bo wokół kłębi się wiele takich spraw, przy których zdecydowanie 
i szybkość reakcji jest najważniejsza: od przekonania szefa do swojej koncepcji w pracy po 
przekonanie partnera do swojej koncepcji koloru sypialni… A kiedy uda Ci się już przewalczyć 
swoje – nie spoczywaj na laurach, tylko idź za ciosem i natychmiast realizuj to, co wywalczyłaś! 

Twoja determinacja i chęć działania nie będzie trwała wiecznie, więc napływ energii wykorzystaj naj-
lepiej, jak potrafisz, zwłaszcza że w tym miesiącu będziesz robić to wyjątkowo umiejętnie, bez wzbu-
dzania negatywnych emocji i pretensji .  Zwłaszcza, że tym wybuchem temperamentu zdobędziesz 
kilku nowych wielbicieli. Jeśli jesteś samotną Rybka – to będzie to doskonała okazja, żeby powybierać 
i poprzebierać, aż trafi się ktoś, kto idealnie do Ciebie pasuje. Ryby, jak wiadomo, mają intuicję, która 
w tym miesiącu będzie je wspomagać wyjątkowo skutecznie… 

Horoskop Czerwiec to miesiąc letnich spotkań, wypadów na łono natury, robienia wakacyjnych planów - 
i początków wakacyjnych miłości... Chcecie wiedzieć, jak się zapowiada dla Was? Przeczytajcie... 

na czerwiec 2008
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Piłka nożna

Na płytę boiska wyszli zawodni-
cy i jedna zawodniczka trampkarzy 

i młodzików Arki Koprzywnica. 
Działacze i zawodnicy KS Ko-
przywianki przygotowali swym 
następcą miłą uroczystość 
podczas, której nagrodzono 
i wyróżniono najlepszych za-
wodników dwóch zespołów 
Arki, których prezesem jest 
ks. proboszcz Jerzy Burek. 
W pracach organizacyjnych 

Księdzu Proboszczowi poma-
ga pan mgr Paweł Jasiński, a zajęcia 
z zawodnikami prowadzą panowie 
Konrad Pyszczek z trampkarzami 
starszymi i Wojciech Mrozik z mło-
dzikami starszymi.

Wśród trampkarzy pamiątko-
wymi statuetkami nagrodzono Ma-
cieja Materkowskiego – bramkarza, 
za wyniki w sporcie i nauce wy-
różnienie otrzymał Karol Jasiński 
– zdobywca 20 bramek w sezonie 
2007/2008, najlepszym zawodni-
kiem zespołu, a zarazem królem 
strzelców rozgrywek trampkar-
skich został Sylwester Pyszczek.

Wśród młodzików wyróżnio-
no Tomasza Gizę – najlepszego 
bramkarza, Darka Pawlika  jako 
najlepszego zawodnika drużyny 

i Jakuba Bryłę za najlepsze wyniki 
w nauce i sporcie.

Skład drużyny Arka Koprzyw-
nica (młodzicy starsi) w sezonie 
2007/2008:

Tomek Giza, Darek Pawlik, Ja-
kub Bryła, Wojtek Ostrowski, Prze-
mysław Zwolski, Artur Wyrazik, 
Damian Sieradzki, Kamil Jasiński, 
Anatoli Jasiński, Radek Krupa, Jakub 
Zbirada, Paweł Podlewski, Izabela 
Materkowska, Dawid Siwedzki, Piotr 
Garncarz, Paweł Grzesik, Dawid Ko-
zioł, Marcin Drab, Przemysław Na-
sternak, Grzegorz Olszewski.
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Skład drużyny Arka Koprzyw-
nica (trampkarze starsi) w sezonie 
2007/2008:

Bartłomiej Mrozik, Maciej ma-
terkowski, Damian Kodyra, Adrian 
Ciach, Michał Adamczyk, Paweł 
Kruczek, Sebastian Dudek, Kamil 
Grębowiec, Maciej ozdoba, Pa-
weł Chamerski, Piotr Banaszewski, 
Krzysztof Fryzik, Ireneusz Cetnarski, 
Sylwester Olszewski, Karol Jasiński, 
Sylwester Pyszczek, Kamil Kurosad.

Prezes klubu Arka ks. proboszcz 
Jerzy Burek oraz trenerzy Arki pa-
nowie Konrad Pyszczek i Wojciech 
Mrozik zapraszają uczniów klas IV 
i V na treningi piłkarskie. Zapisu 
można dokonać u pana mgr Pawła 
Jasińskiego nauczyciela matematyki 
w Szkole Podstawowej w Koprzyw-
nicy.

Tekst i zdjęcia JCz.

W przerwie meczu Koprzywianki z Huraganem Wilczyce odbyła się miła uro-
czystość podsumowania zakończenia rozgrywek w kategoriach trampkarzy star-
szych i młodzików starszych. 

Iza Materkowska jedyna dziewczyna grająca 
w Koprzywnicy w piłkę nożną
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Tabela rozgrywek III gr. klasy A

Miejsce Nazwa Mecze Pkt. Z R P Bramki

1. Klimontowianka Klimontów 22 56 18 2 2 64-20
2. Zryw Zbigniewice 22 50 15 5 2 67-16
3. Jawornik Gorzków 22 39 12 3 7 36-24
4. Baszta Rytwiany 22 34 9 7 6 55-40
5. Piast Stopnica 22 34 10 4 8 39-27
6. Piast Osiek 22 33 8 9 5 47-34
7. Sokół Jachimowice 22 29 8 5 9 38-40
8. GKS Łoniów 22 23 6 5 11 27-31
9. GKS Szydłów 22 21 5 6 11 30-45

10. Źródło Solec Zdrój 22 20 5 5 12 28-67
11. Strzelec Chroberz 22 16 4 4 14 22-63
12. Polesie Wiązownica 22 12 3 3 16 18-64

Tabela rozgrywek IV gr. klasy A

Miejsce Nazwa Mecze Pkt. Z R P Bramki

1. ŁKS Łagów 20 47 14 5 1 48-10

2. Koprzywianka Koprzywnica 20 43 13 4 3 50-15

3. Stal Kunów 20 40 12 4 4 40-22

4. Polvat Szwarszowice 20 37 11 4 5 52-25

5. Kamienna Brody 20 32 10 2 8 30-28

6. Arka Pawłów 20 29 9 2 9 39-47

7. GKS Iwaniska 20 25 7 4 9 31-42

8. Hutnik Sandomierz 20 16 4 4 12 16-35
9. Huragan Wilczyce 20 16 4 4 12 28-50
10. Ester Wojciechowice 20 14 4 2 14 19-51
11. Cukrownik Włostów 20 11 2 5 13 18-46

K.S. KOPRZYWIANKA 
– HURAGAN WILCZYCE 4:0

Jeszcze półtora miesiąca temu 
mogliśmy przypuszczać, że mecz z 
Huraganem będzie wielką radością 
dla kibiców w Koprzywnicy, któ-
rzy będą świętować awans do ligi 
okręgowej swoich piłkarzy. Niestety 
zbieg okoliczności, tych sportowych 
i przy zielonym stoliku spowodował, 
że piłkarze Koprzywianki zajęli tylko 
drugie miejsce w tabeli rozgrywek 
IV grupy klasy A okręgu świętokrzy-
skiego.

Mecz z Huraganem nie miał już 
więc większego znaczenia na układ 
tabeli, nasi zawodnicy mieli zdecy-
dowaną przewagę dokumentując ją 
zwycięstwem 4:0. Przez cały czas 
meczu prowadzili otwartą i finezyj-
ną grę nie dopuszczając praktycznie 
do zagrożenia własnej bramki. 

Bramki dla KS Koprzywianki
zdobyli:
Dariusz Lipiec  w 6 min.
Łukasz Pyszczek  w 43 i 79 min.
Wojciech Gawroński  w 85 min.

Skład KS Koprzywianki:
Roman Gołębiowski, Wojciech 

Ciach, Grzegorz Gawroński, Grze-
gorz Chmielowiec, Tomasz Naster-
nak (od 83 min. Kamil Grdeń), Ad-
rian Piątkowski, Wojciech Mrozik 
(od 65 min. Damian Gawroński), 
Wojciech Gawroński, Marcin Gach 
(od 35 min. Łukasz Oszcudłowski), 
Łukasz Pyszczek, Damian Lipiec (od 
46 min. Dawid Grdeń).

Mecz sędziowali: sędzia głów-
ny Marek Cieciura, I asystent Piotr 
Ślusarz, II asystent Łukasz Stanek, 
wszyscy panowie z Sandomierza.

Po meczu, rozmawiałem z tre-
ner Koprzywianki Wojciechem Cia-
chem.

Panie trenerze, proszę powie-
dzieć dlaczego pomimo wielkich 
szans Koprzywianka nie uzyskała 
awansu?

Złożyło się na to szereg ele-
mentów. Nie zawsze samo przy-
gotowanie do rozgrywek i wysoka 
forma zespołu mogą być gwaran-
tem awansu. Kontuzje, w końców-
ce sezonu takich zawodników, jak 
Konrad Pyszczek i Paweł Zwolski, 
mocno osłabiły siłę naszego zespo-
łu. Mieliśmy dużo pauz za kartki 
i nie mieliśmy szczęścia do sędziów, 
których sędziowanie do końca nie 
było zrozumiałe dla nas piłkarzy i ki-
biców naszego klubu. To wszystko 
sprawiło, że tak oczekiwany awans 
spalił na panewce.

W tegorocznych rozgrywkach 
zajęliśmy II miejsce, jest to najwyż-
sze miejsce w naszej historii rozgry-
wek A klasowych. Chcę przypo-
mnieć, że awans do klasy okręgowej 
kilka lat temu wywalczyliśmy z trze-
ciej pozycji. O ile, Zarząd Klubu 
utrzyma obecny skład i pozytywnie 
ustosunkuje się do mojej pracy, to 
wierzę, że Koprzywianka ma olbrzy-
mie szanse awansować w przyszłym 
roku do wyższej klasy rozgrywek. 
Piłka nożna, jak i cały sport, jest do 
końca nieprzewidywalna, ale szanse 
i to realne na awans mamy.

Tak naprawdę na 100% nic nie 
jest wiadome. W piłce nożnej trwa 
reorganizacja, nie znane są ilości ze-
społów mających wystąpić w przy-

szłym roku w poszczególnych kla-
sach rozgrywek i może się okazać, 
że i my awansujemy. Dlatego też nie 
wieszamy „butów na kołkach”, bę-
dziemy trenować i czekać na decy-
zje OZPN w Kielcach.

Do pełnego sukcesu zabrakło 
odrobiny szczęścia, to drugie miej-
sce jest też osiągnięciem w historii 
Klubu. Kogo z zawodników by Pan 
wyróżnił na przestrzeni całego se-
zonu?

Na wyróżnienie zasługuje cała 
drużyna, ale jak w każdym zespo-
le tak i u nas jest ten kręgosłup, na 
którym opiera się gra drużyny. Są 
to doświadczeni zawodnicy tacy 
jak bramkarz zespołu Sebastian 
Waszczak, Wojtek Gołębiowski, 
Konrad Pyszczek, Wojtek Mrozik, 
Adrian Piątkowski, Paweł Zwolski, 
Wojtek Gawroński i oczywiście Łu-
kasz Pyszczek, który grając z nami 
połowę sezonu zdobył 7 goli. Naj-
lepszym strzelcem sezonu w dru-
żynie, która zdobyła 50 bramek, 
jest Daniel Lipski z 9 trafieniami do 
bramki przeciwników. Zespół nasz 
należy jednak do tych nielicznych, 
w którym prawie każdy zawodnik 
strzela bramki. Nie mamy jakiegoś 
zdecydowanego lidera, i to chyba 
świadczy o naszej zespołowej uni-
wersalności.

Na koniec chciałbym podzię-
kować władzom Koprzywnicy za 
opiekę nad zespołem, wszystkim 
sponsorom za wspieranie naszego 
klubu, Zarządowi panom: Maria-
nowi Słabowskiemu – prezesowi, 

Pawłowi Jasińskiemu – wicepreze-
sowi, Mieczysławowi Kalinowskie-
mu – skarbnikowi i kierownikowi 
drużyny za opiekę nad zespołem. 
Serdecznie dziękuję panu Andrzejo-
wi Krakowiakowi za fachową spiker-
kę podczas rozgrywanych meczów 
w Koprzywnicy i panu Janowi Pod-
lewskiemu – gospodarzowi naszego 
obiektu za dbałość i gospodarność.

Serdecznie dziękuję kibicom, 
dla których gram, za doping, zagrze-
wanie nas do walki i kulturę, której 
zazdroszczą nam działacze innych 
zespołów. Mieliśmy niedawno oka-
zję przekonać się, jak wraca się do 
domu pod eskortą Policji, jak dużo 
zależy od atmosfery, którą tworzą 

kibice najwierniejsi przyjaciele dru-
żyny. Zapewniam wszystkich kibi-
ców, że dołożymy wszelkich starań 
by wywalczyć awans w następnych 
rozgrywkach.

Grupa III klasy A.
W ostatniej kolejce Zryw Zbi-

gniewice wygrał z Jawornikiem 
w Gorzkowie 4:3. Zbigniewiczanie 
ze stratą sześciu punktów do lidera 
zajęli w rozgrywkach drugie miej-
sce, co w kontekście wcześniej po-
dawanych informacji o osłabieniu 
zespołu należy potraktować, jako 
duży sukces zespołu i działaczy 
Zrywu Zbigniewice.

Tekst i zdjęcia JCz



DZIEń MATKI W KOPRZYWNICY
Co roku 26 maja obchodzimy Dzień Matki .Dzień Matki to święto 

niezwykłe.
Matka-to synonim miłości, dobra, ciepła rodzinnego, szczęścia, od-

dania, troski, przywiązania, przyjaźni i wiary w to, co piękne i szlachet-
ne. Pamiętamy o Mamie zawsze, lecz w ten niezwykły dzień szczegól-
nie. W tym roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w

Koprzywnicy pod kierunkiem pań: B. Grzyb i J. Ordon uczcili świę-
to Matki prezentując montaż słowno-muzyczny dedykowany wszyst-
kim Mamom. 25 maja program ten został zaprezentowany również w 
Kościele św. Floriana, zaś 26 maja koncertu wysłuchały mamy, które 
świętowały swój dzień w MGDK w Koprzywnicy. Uczniowie poezją 
i piosenką wyrazili Mamom swoją wdzięczność za trud wychowania. 
Podziękowały za każdy dzień istnienia, za uśmiech, beztroskę dzieciń-
stwa. Była to autentyczna, naturalna i piękna

lekcja miłości i wdzięczności. Słowa wierszy i piosenek wywołały 
wiele ciepłych wzruszeń.

Miła uroczystość, związana z obchodami Dnia Mamy, miała miej-
sce 26 maja br w Szkole Podstawowej w Niedźwicach. W hali sportowej 
przy stołach ze słodyczami zebrały się mamy uczniów, które bardzo ser-
decznie przywitał dyrektor szkoły mgr Krzysztof Chmielowiec. Obecnym 
na sali był burmistrz Koprzywnicy pan Marek Jońca, który w ciepłych 
słowach wypowiadał się o odpowiedzialności mam w wychowaniu mło-
dego pokolenia. 

Dzieci z klas I – III wystąpiły z programem poetycko – muzycznym, 
za który zostały serdecznie nagrodzeni gromkimi brawami. Nie zabrakło 
kwiatów i życzeń dla mam. 

Miłe spotkanie zakończyło się wspólną kawą i rozmowach o tym co 
dla mam jest najważniejsze, a więc ich dzieciach.

Tekst i zdjęcia JCz

„EUROPA -GOŚCIEM 
W SP W NIEDŹWICACH”

Do Szkoły Podstawowej w Niedźwicach po raz kolejny zawitała Europa.
W naszej szkole już od 6 lat działa Szkolny Klub Europejski „Euroland”, 
którego celem jest m. in. przybliżenie uczniom historii i kultury państw 
europejskich, a także rozpowszechnianie informacji o politycznym i go-
spodarczym związku niezależnych państw, znanym pod nazwą Unia Eu-
ropejska.

Członkowie Klubu wraz z opie-
kunami prowadzimy liczne dzia-
łania związane z w/w celami. 
Oprócz cotygodniowych spotkań 
roboczych bierzemy także udział 
w konkursach wewnątrz szkolnych, 
gminnych i ogólnopolskich. W tym 
roku szkolnym wzięliśmy udział 
w VI edycji programu edukacyjnego 
„Moja szkoła w Unii Europejskiej”, 
w którym jednym z elementów było 
opracowanie 2 gazetek szkolnych 
na tematy związane z europejską 
kulturą.

Każdego roku 9 maja obchodzi-
my święto Dnia Europy na pamiątkę 
utworzenia Europejskiej Wspólnoty 
Węgla i Stali - ojca UE. Naszą te-
goroczną akademię rozpoczęliśmy 
od krótkiej historii UE, którą przed-
stawiły uczennice klasy VI - Natalia 
Juda i Jolanta Graboń, udzielając 
odpowiedzi na następujące pytania: 
kiedy powstała UE, po co jest nam 
ona potrzebna, ile państw do niej 
należy, co to są trzy filary UE i jakie 
są jej symbole.

Kolejnym etapem było przed-
stawienie pt. „Wizyta Czerwonych 
Kapturków” w wykonaniu uczniów 
klasy V. Scenariusz opowiadał o wi-
zycie tychże Kapturków w kilku kra-
jach europejskich (Niemcy, Polska, 
Francja, Dania, Finlandia, Szwecja 
i Włochy), a konkretnie o ciekawost-
kach jakie ich tam spotkał, a które są 
charakterystyczne dla danego kraju. 
Wsłuchaliśmy też hitów muzycz-
nych poszczególnych państw, któ-
re nasze aktorki opatrzyły ciekawą 
choreografią. Kolejnym etapem był 
pokaz mody w wykonaniu chłop-
ców z klasy V, który przedstawiał 
najnowszą kolekcję pt.: „Tchnienie 
Europy”. I tak na przykład niemiecką 
modę prezentował Steffen Brrrum, 

WIEŚCI ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

DZIEŃ MATKI W NIEDŹWICACH

z Finlandii przyjechał Przekrętny Mi-
kołaj, a z Włoch - Paolo Makaroni. 
Stroje te zawierały elementy charak-
terystyczne dla danego państwa.

Na koniec wspólnie odśpiewa-
liśmy hymn UE „Odę do radości” 
oraz piosenkę znaną nam z progra-

mu „Europa da się lubić” - „Europo 
witaj nam”.

Mamy nadzieję, że osiągnęliśmy 
swój cel - ten edukacyjny, pouczają-
cy, ale też cieszymy się, że wywoła-
liśmy uśmiech na twarzach naszych 
uczniów i nauczycieli.

Agnieszka Ambroziak


