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Wizytę	Głowy	Państwa	poprzedziła	Msza	Święta	w	intencji	ogrodników	
oraz	 sadowników,	 której	 przewodniczył	 administrator	 diecezji	 sandomier-
skiej	bp. Edward Frankowski,	mówił	 on	 o	 potrzebie	wspólnego	 działania	
na	 rzecz	Ojczyzny.	Msza	odbyła	 się	na	dziedzińcu	osiemnastowiecznego	
pocysterskiego	kościoła.	

Na	placu	przykościelnym	Prezydenta	 chlebem	 i	 solą	uroczyście	przy-
witali	 członkowie	 zespołu	 ludowego	 ,,	 Powiślanie”	 p.	Anna Ozdoba	 i	 p.	
Zdzisław Kalinowski.	 Po	 krótkim	 zwiedzaniu	 zabytkowego	 kościoła	 św.	
Floriana,	 dokonaniu	wpisu	 do	 kronik	 i	 ksiąg	 pamiątkowych	 oraz	 przywi-
taniu	 się	 z	mieszkańcami	 Koprzywnicy,	 Prezydent	 przemawiał	 do	 licznie	
zgromadzonych	przedstawicieli	gminy.	Nawiązując	do	wysokiej	kultury	rol-
nej	zapoczątkowanej	przez	ojców	cystersów	Lech Kaczyński	nawiązał	do	
800-letniej	historii	Koprzywnicy,	związanej	ze	sprowadzeniem	z	Francji	do	
tego	miasteczka	zasłużonego	dla	rozwoju	kultury	agrarnej	zakonu	cystersów.	
Mówił:	,,odróżniam	politykę	od	wiary.	Jako	katolik,	zdaję	sobie	sprawę,	że	
jest	podział	na	sacrum	i	profanum.	Ale	z	drugiej	strony	ten,	kto	nie	docenia	
roli	Kościoła	w	historii	naszego	kraju,	ten	po	prostu	tej	historii	nie	zna”.	

Prezydent	stwierdził,	że	rolnicy	z	Koprzywnicy	i	całego	powiatu	sando-
mierskiego	są	znaczącymi	w	regionie	świętokrzyskim	producentami	owoców	
i	warzyw.	Prezydent	zadeklarował,	że	będzie	robił	wszystko,	co	w	jego	mocy,	
by	pomóc	wszystkim	rolnikom.	Zapowiedział	powołanie	Rady	do	spraw	rol-
nictwa,	mówił	także,	że	,,trzeba	walczyć	o	równe	dopłaty	Unii	Europejskiej	
do	produkcji	rolnej	i	o	narodowy	program	dla	rolnictwa.	W	niewielu	krajach	
jest	tak	wiele	ziemi	nadającej	się	do	uprawy.	Z	tego	trzeba	korzystać”.

Na	spotkanie	z	Głową	Państwa	przybyło	wielu	zaproszonych	gości	mini-
strowie	prezydenccy	Władysław Stasiak,	Paweł Wypych,	Jacka Sasina	oraz	
Poseł	 na	 Sejm	Przemysław Gosiewski.	Do	Koprzywnicy	 przyjechali	 rów-
nież	Wiceprzewodniczący	 Sejmowej	 Komisji	 Spraw	Zagranicznych	Paweł 
Kowal	oraz	Samorządowcy	wojewódzkiego,	powiatowego	i	gminnego	wraz	
z	członkiem	Zarządu	Województwa	Świętokrzyskiego	p.	Marcinem Perzem.	
W	uroczystej	Mszy	Świętej	uczestniczyło	licznie	zgromadzone	duchowień-
stwo	z	terenu	Ziemi	Sandomierskiej.	

Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica	w	swoim	przemówieniu	mówił:	
,,Gościmy	Pana	jako	mieszkańcy	małego	miasteczka,	ale	przede	wszystkim	
jako	rolnicy	–	sadownicy	i	ogrodnicy.	To	tutaj	za	przyczyną	przybyłych	cy-
stersów	w	1185	r.	cystersów,	zaczęły	kształtować	się	korzenie	sadownictwa	
polskiego	oraz	wyodrębniać	podstawy	nowoczesnego	ogrodnictwa.	Przez	
Koprzywnicę	wiedzie	Sandomierski	Szlak	Jabłkowy.	Nasi	ojcowie,	od	wie-
ków	gospodarzący	na	tej	ziemi	z	pokolenia	na	pokolenie	jak	cała	wieś	polska	
żywili	i	bronili	narodowej	wspólnoty.	Dlatego	dziś	w	tym	miejscu,	w	imie-
niu	tych,	których	poświęcenie	i	wysiłek	buduje	sukces	nowoczesnej	Polski,	
a	zarazem	strażników	narodowych	i	chrześcijańskich	wartości,	pozwolimy	
upomnieć	się	Panie	Prezydencie	o	należny	szacunek	i	poszanowanie	god-
ności	 polskiego	 rolnika.	 Niech	 solidarność	 społeczna	 nie	 będzie	 jedynie	
solidaryzmem	zamożnych.	Niech	Państwo	stojąc	na	straży	sprawiedliwego	
podziału	 dóbr	 narodowych,	 nie	 zapomina	o	 tych,	 którzy	 dobra	 te	 ciężką	
pracą	wypracowują”.

Uroczystość	 uprzyjemniła	 śpiewem	 młodzieżowa	 grupa	 wokalna	
z	MGOKiS	 Awangarda	 oraz	 Zespół	 Ludowy	 Powiślanie.	 Kwiaty	 wręczyli	
Prezydentowi	przedstawiciele	Zespołu	Szkół	Ogólnokształcących	 im.	 Jana	
Pawła	II	Patrycja Krala	oraz	Dawid Dębowski.

Lech Kaczyński

Data 12.05.2009 r. to niecodzienne i zarazem historyczne 
wydarzenie, to właśnie tego dnia Koprzywnicę odwiedził Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Burmistrz 
Marek Jońca powiedział, że wybór Koprzywnicy na spotka-
nie sadowników z Prezydentem Polski nie jest przypadkowy. 
To nawiązanie do historii, bo koprzywniccy cystersi przed 
wiekami uczyli chłopów, jak uprawiać ziemię i rośliny. 
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Na	zakończenie	 spotkania	nastąpiła	wymiana	upominków	Prezydent	otrzymał	na	pamiąt-
kę	pobytu	w	naszym	mieście	obraz	przedstawiający	kościół	koprzywnicki	namalowany	przez	
p.	Agnieszkę Drożdżal oraz	reprodukcję	starej	ryciny	Garsona	z	pochodzącej	z	XVII	w	wyko-
naną	przez	konserwatora	zabytków	p.	Elżbietę Graboś. Reprodukcja	 ta	wykonana	została	na	
zwykłej	desce	i	obrazuje	zachodnie	skrzydło	opactwa	cysterskiego.	Ogromny	kosz	jabłek	cha-
rakterystycznych	dla	naszego	sadowniczego	regionu	przekazał	Lechowi	Kaczyńskiemu	przed-
stawiciel	sadowników	koprzywnickich	Szymon Jasiński,	członek	Sandomierskiego	Szlaku	Jabł-
kowego	Grażyna Borkowska	z	gospodarstwa	,,	Szymanówka”	gmina	Zawichost	oraz	Tomasz 
Gołębiewski	z	gospodarstwa	sadowniczo	–	winiarskiego	w	Pęchowie	gmina	Klimontów.

Prezydent	Polski	w	Koprzywnicy	został	przyjęty	bardzo	uroczyście	i	z	należnymi	mu	hono-
rami.	Na	zakończenie	spotkania	jego	uczestnicy	pod	przewodnictwem	biskupa Frankowskiego	
zaśpiewali	Lechowi Kaczyńskiemu	pieśń	pt.	,,Abyśmy	byli	jedno”	oraz	pożegnalne	,,	Sto	lat”.	

L.Z.

c.d.	ze	srt.	1

Lech Kaczyński

Licznie	zgromadzone	jednostki	Ochotniczych	Straży	Pożarnych	z	parafii	św.	Floriana,	gościn-
nie	zaproszone	jednostki	oraz	wspólnie	przybyli	na	tę	uroczystość	goście	rozpoczęli	obchody	
Święta	Strażaka	przemarszem	z	koprzywnickiego	rynku	do	Kościoła	św.	Floriana.	Całą	procesję	
prowadziła	Młodzieżowa	Orkiestra	Dęta	pod	batutą	kapelmistrza	pana	Krystiana Cieślaka.	Każ-
dego	roku	Święto	Strażaka	obchodzone	jest	4	maja.	

W	kościele	parafialnym	św.	Floriana	–	patrona	strażaków	Mszę	Świętą	w	intencji	wszystkich	
strażaków	sprawował	proboszcz	parafii	p.w.	Matki	Bożej	Różańcowej	ks. Marek	Dzióba	w	asy-
ście	ks.	dr	hab. Ignacego Bokwy,	ojca Wincentego Suwały	oraz	proboszcza	i	zarazem	gospoda-
rza	parafii	p.w.	św.	Floriana	ks. Jerzego Burka.	Obecni	byli	również	księża	z	parafii	św.	Floriana:	
ks. Zbigniew Gajewski, ks. Paweł Paterek, ks. Michał Szawan.	We	Mszy	uczestniczyli	Posłowie	
na	Sejm	RP	pan	Marek Kwitek	i	pan	Jarosław Rusiecki,	Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Koprzywni-
ca	pan	Marek Jońca,	wójtowie	sąsiednich	gmin,	radni	Rady	Miejskiej	Koprzywnicy	oraz	radni	
powiatu	sandomierskiego.	Nabożeństwo	miało	niecodzienny	przebieg,	ponieważ	uczestniczyli	
w	nim	nie	tylko	zaproszeni	księża,	ale	także	strażacy:	pan	Marek Zrębski	i	pan	Kazimierz Goryc-
ki	udzielali	się	podczas	czytania	zaś	Damian Gach	odczytał	modlitwę	wiernych.	Podczas	Mszy	
zgromadzeni	oraz	strażacy	modlili	się	przy	relikwiach	św.	Floriana.	Natomiast	po	Mszy	ksiądz	
Marek Dzióba	dokonał	poświęcenia	nowego	wozu	strażackiego	dla	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	
z	Postronnej.	Dalsza	część	obchodów	Dnia	Strażaka	odbyła	się	nad	koprzywnickim	zalewem,	
gdzie	strażacy	mogli	świętować	ten	dzień.	

(ao)

VI Uroczystości 
Strażackie
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VII Święto Ziemi Koprzywnickiej	 to	 im-
preza,	która	już	na	stałe	wpisana	jest	w	kalen-
darz	imprez	regionalnych	Miasta	i	Gminy	Ko-
przywnica.	Również	i	w	tym	roku	kultywując	
tradycję	naszego	regionu	obchodziliśmy	Świę-
to	Ziemi	Koprzywnickiej,	którego	organizato-
rami	byli Burmistrz Miasta i Gminy Koprzyw-
nica	oraz	Miejsko	Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu.

Wspólne	spotkanie	odbyło	się	w	niedziel-
ne,	 słoneczne	 popołudnie	 na	 stadionie	 KS	
Koprzywianki,	rozpoczęli	je	Burmistrz Marek 
Jońca	oraz	dyrektor MGOKiS Alicja Stępień.	

Po	oficjalnej	części	spotkania	i	ogłoszeniu	
konkursu	 o	 regionie	 zatytułowanego,,Cudze 
chwalicie, a czy swoje znacie?”	na	murawie	
stadionu	 przygotowywali	 się	 zawodnicy	 aby	
rozpocząć	 bieg	 ,,Jędrusiów” a	 także	 bieg	
przedszkolaków	 i	młodzieży	szkolnej.	Celem	
tych	 zawodów	było	upowszechnienie	 sportu	
jako	najprostszej	formy	czynnego	wypoczyn-
ku	 wśród	 dzieci,	 młodzieży	 jak	 i	 dorosłych.	
„Bieg	 Jędrusiów”	 jest	 zasadniczym	 punktem	
obchodów	Dni	Ziemi	Koprzywnickiej	i	z	roku	
na	 rok	 liczba	 uczestników	 biorących	 udział	
w	tym	wydarzeniu	wzrasta.	

Równolegle	do	odbywającego	się	biegu,	na	
scenie	swój	występ	rozpoczęły	dzieci	z	przed-
szkola	 w	 Koprzywnicy.	 Małych	 artystów	
z	 przedszkola	 ,,Pod sosnami”	 przygotowały	
panie	 Małgorzata Galek, Elżbieta Sroczyń-
ską, Anna Ciach, a także	pan	rytmik	Damian 
Wdowiak.	Swoim	dziecięcym	talentem	zgro-
madzili	przed	sceną	sporą	grupę	widzów,	któ-
rzy	nagrodzili	ich	gromkimi	brawami.

Dużym	 zainteresowaniem	 cieszyły	 się	
pokazy	grup:	wokalnej	 i	 tanecznej.	Pierwsza	
z	 nich	 o	 oryginalnej	 nazwie	 ,,Awangarda”	
składa	 się	 z	 7	 wokalistek	 o	 nieprzeciętnym	
i	charakterystycznym	głosie,	który	szlifują	pod	
czujnym	okiem	pani	Anity Bajorskiej.

Grupa	 taneczna	 to	 znane	 wszystkim	
,,Czarne	gwiazdy”-	 ,,Black Stars” w	jej	skład	
wchodzi	15	dziewcząt	i	3	młodych	akrobatów,	
którzy	 na	 swoim	 koncie	mają	wiele	 znaczą-
cych	sukcesów.	Formacja	ta	zawdzięcza	swoje	
liczne	sukcesy	pani	Małgorzacie Ciach, która	
szkoli	 podopiecznych	 by	 sukcesywnie	 i	 wy-
trwale	budowali	swoja	mocną	pozycję	wśród	
innych	zespołów	tanecznych.

Bardzo	ważnym	momentem	wśród	kolej-
no	występujących	artystów	był	przyjazd	i	po-
witanie	 na	 scenie	 przewodniczącego Klubu 
Parlamentarnego PiS pana Przemysława Go-
siewskiego. To	bardzo	miłe	z	 jego	 strony,	że	
mógł zaszczycić nas	swoją	obecnością	na	tak	
ważnym	 dla	 naszego	 regionu	 Święcie	 Ziemi	
Koprzywnickiej.

W	 kolejnej	 części	 programu	 obchodzo-
nych	 uroczystości	 wystąpił	 zespół	 ludowy	
,,Powiślanie”,	który	w	rytmach	folkloru	zapre-
zentował	 swój	muzyczny	 repertuar.	 Dni	 Ko-
przywnicy	uświetnił	występ	przybyłych	gości,	
uczestników Warsztatów Terapii	Zajęciowej 
z Sandomierza.	Na	murawie	boiska	wyekspo-
nowano	wystawę	malarską	 Słuchaczek Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku z Tarnobrzega,	
stoisko	z	miodem	pitnym	prezentowane	przez	
pana	Pawła Zygmunta z	Łoniowa	jak	również	
wystawę	rozmaitości	składającą	się	z	wykona-
nych	własnoręcznie	przez	uczniów Warszta-
tów Terapii	Zajęciowej z Sandomierza.

Mali	 i	 starsi	 uczestnicy	 VII	 Święta	 Ziemi	
Koprzywnicy	 mogli	 korzystać	 z	 miastecz-
ka	 gier	 i	 zabaw,	 oferującego	 różne	 ciekawe	
i	oryginalne	atrakcje.	Natomiast	ogródki	piw-
ne	 i	 zapachy	 unoszące	 się	 znad	 grilla	 kusiły	
i	przyciągały	tłumy	smakoszy.	Oprócz	potraw	
na	gorąco	goście	mogli	raczyć	swoje	podnie-
bienie	słodkościami	takimi	jak	wata	cukrowa,	
lody	czy	gofry.

Pod	 koniec	 części	 artystycznej	 nastąpi-
ło	 ogłoszenie	 wyników	 konkursu	 o	 regionie,	
którego	 pomysłodawcą	 i	 organizatorem	 była	
Marta Ordon.	Oto	lista	zwycięzców:	

1. rodzina Paluchów z Błonia
2.rodzina Kowalskich z Błonia
3.rodzina Materkowskich ze Krzcina 
4.rodzina Schrupków z	Koprzywnicy

Obchodzimy już VII Święto majowe!

Wszystkie	 rodziny	 wykazały	 się	 doskonałą	 wiedzą	
o	regionie,	okolicznych	wioskach	i	legendach	cysterskich.

Również	w	tej	części	programu	wyłoniono	zwycięz-
ców	biegu	,,Jędrusiów	‘’,	który	podzielono	na	następujące	
kategorie:

Gwiazdą	 wieczoru	 tegorocznego	 Święta	
Ziemi	Koprzywnickiej	był	zaproszony	Kabaret	
Biesiadny ze Śląska ,,Fiesta’’, który	 wystąpił	
w	 trzech	 blokach	 tematycznych:	 cygańskim,	
latach	20-te	 oraz	 rockowy.	W	każdej	 z	 tych	
odsłon	 prezentowali	 piękne	 kolorowe	 stroje	
dobrane	 tematycznie	 do	 pokazu.	Na	 zakoń-
czenie,	wszyscy	uczestnicy	imprezy	bawili	się	
z	zespołem	,,Drims’’	.W	trakcie	zabawy	mie-
liśmy	okazje	powitać	przybyłych	gości,	którzy	
byli	 również	 zaproszeni	 na	 uroczystość	 Dni	
Koprzywnicy pana Senatora Jacka Włosowi-
cza	 oraz	 pana	 Senatora Grzegorza Banasia	
jesteśmy	wdzięczni	 za	 skorzystanie	 z	 zapro-
szenia	 i	możliwość	uczestniczenia	w	święcie	
naszego	miasteczka.

Tegoroczne	 VII	 Święto	 Ziemi	 Koprzyw-
nickiej	 możemy	 zaliczyć	 do	 grupy	 udanych	
imprez	plenerowych,	wspaniała	pogoda	i	róż-
norodność	 atrakcji	 umożliwiły	 mieszkańcom	
naszego	miasteczka	miło	spędzić	to	niedzielne	
popołudnie.	Wspólne	spotkanie	i	zabawa	mia-
ły	 na	 celu	 zintegrowanie	 społeczności	 całej	
gminy	jak	i	przybyłych	gości	oraz	zapewnie-
nie	im	interesującej	formy	spędzania	wolnego	
czasu.

Mamy	nadzieję,	że	święto	to	podobnie	jak	
i	poprzednie	uroczystości	związane	z	obcho-
dami	Dni	 Koprzywnicy	 na	 długo	 pozostanie	
w	 pamięci	 wszystkich	 mieszkańców.	 Będzie	
miło	oraz	z	sentymentem	wspominane	zarów-
no	przez	to	młodsze	i	starsze	pokolenie.

Anna	Swatek

Przedszkolaki:
1. Karbowniczak Patryk
2. Wiśniewski Jakub
3. Charszla Justyna

Klasy 1-3:
1. Pieczyrak Adrian
2. Toś Damian 
3. Kapuściński Hubert

Klasy 4-6 dziewczęta:
1. Podlewska Katarzyna
2. Mazur Monika
3. Swatek Danuta

Klasy 4-6 chłopcy:
1. Koziarski Wojciech
2. Kaczmarski Karol
3. Olszewski Adrian

Gimnazjum dziewczęta:
1. Kata Klaudia
2. Kata Karina
3. Toś Karolina

Gimnazjum chłopcy:
1. Pawlik Darek
2. Podlewski Paweł

Kobiety:
1. Rutyna Agnieszka
2. Kwasek Agnieszka
3. Puto Teresa

Mężczyźni:
1. Cobaj Łukasz
2. Łabucki Jacek
3. Stylski Marian

Gratulujemy	zwycięzcom	i	równocześnie	dziękujemy	serdecznie	wszystkim	sponsorom,	któ-
rzy	ufundowali	część	nagród.	Podziękowania	te	składamy:

Burmistrzowi Miasta i Gminy Koprzywnica 
Handlowo Usługowej Ogrodniczej Spółdzielni ,,Koprzywianka’’
Radzie Miasta w Kporzywnicy
Przedsiębiorstwu Usługowo - Handlowemu ,,Jus-Gaz’’
Panu Zdzisławowi Nasternakowi
Panu Mirosławowi Pełce
Panu Pawłowi Ćwiertniewskiemu
Państwu Justynie i Grzegorzowi Mazurkiewiczom
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Dzieci instynktownie otwierają się na świat 
i darzą zaufaniem dorosłych. Przyjmują wszystko 
spontanicznie, nie zmagają się na ogół z większymi 
wątpliwościami. Ta niezwykła otwartość i brak wy-
rachowania stwarza najlepsze warunki do budze-
nia w nich zalążków wiary otrzymanej na chrzcie. 
Względy te sprawiają, że jednym z największych 
wydarzeń w życiu dzieci jest dla nich dzień, w któ-
rym przyjmują po raz pierwszy Jezusa do swoich 
serc, czyli dzień Pierwszej Komunii Świętej. 

Samo	 słowo	 „komunia”	 pochodzi	 od	 łacińskiego	 „com-
munio”,	co	oznacza	wspólnotę	i	w	religii	katolickiej	jest	koja-
rzone	z	Ostatnią	Wieczerzą.	Pierwsza	Komunia	Święta	jest	to	
pierwszy,	uroczysty	i	świadomy	akt	spożycia	hostii,	co	symbo-
lizuje	dzielenie	się	chlebem.	A	że	pod	postacią	chleba	i	wina	
jest	 obecny	żywy	 Jezus,	dlatego	 też	 chwila	Pierwszej	Komu-
nii	Świętej	jest	aktem	przyjęcia	dziecka	do	grona	tych,	którzy	
doświadczają	 łaski	 obcowania	 z	 Bogiem.	 „Komunia	 święta	
w	przedziwny	sposób	dokonuje	w	życiu	duchowym	człowieka	
tego,	czego	pokarm	materialny	w	życiu	cielesnym.	Przyjmowa-
nie	w	Komunii	Ciała	Chrystusa	Zmartwychwstałego,	ożywio-
nego	 i	ożywiającego	Duchem	Świętym,	podtrzymuje,	pogłę-
bia	 i	 odnawia	 życie	 łaski	 otrzymane	 na	 chrzcie.	 Eucharystia	
przez	miłość,	którą	w	nas	rozpala,	zachowuje	nas	również	od	
przyszłych	grzechów	śmiertelnych.	Im	bardziej	uczestniczymy	
w	życiu	Chrystusa	i	pogłębiamy	przyjaźń	z	Nim,	tym	trudniej	
jest	nam	zerwać	ją	przez	grzech	śmiertelny.	Owocem	Komunii	
świętej	ma	być	głębokie	zjednoczenie	z	Chrystusem,	który	po-
wiedział:	„Kto	spożywa	moje	Ciało	i	Krew	moją	pije,	trwa	we	
Mnie,	a	Ja	w	nim”	(J	6,	56).

Historia	Kościoła	podaje	nam,	że	praktyka	przyjmowania	
przez	dzieci	Najświętszego	Ciała	Chrystusowego	zmieniała	się	
na	przestrzeni	wieków.	Do	XIII	w.	noworodkom	udzielano	od	
razu	wszystkich	trzech	sakramentów	chrześcijańskiego	wtajem-
niczenia:	chrztu,	bierzmowania	i	Eucharystii	–	Komunię	poda-
wano	wówczas	w	postaci	kilku	kropel	konsekrowanego	wina.	
Zwyczaj	 ten	 do	 dzisiaj	 zachował	 się	w	 religii	 prawosławnej.	
W	1215	r.	na	Soborze	Laterańskim	IV	oddzielono	Komunię	od	
chrztu	i	po	raz	pierwszy	pojawiła	się	wzmianka	o	konieczności	
„używania	rozumu”.	W	praktyce	do	Eucharystii	dopuszczano	
7-letnie	dzieci.	Z	czasem	wiek	ten	coraz	bardziej	przesuwano,	
aż	do	14-ego	roku	życia.	Związane	to	było	z	rozwojem	kultu	
Bożego	Ciała	i	pobożności	adoracyjnej,	która	w	Eucharystii	do-
strzegała	bardziej	nagrodę	za	święte	życie	niż	nadprzyrodzoną	
pomoc	w	zmaganiu	się	z	grzechem	i	pokarm	dla	duszy.	Do-
prowadziło	to	do	praktyki	rzadkiej	Komunii	Świętej	i	licznych	
duszpasterskich	nadużyć.	Przykładowo	w	tym	czasie	małżon-
ków	dopuszczano	do	sakramentu	dwa	razy	do	roku,	a	osoby	
zajmujące	się	handlem	tylko	raz	w	roku.	W	XIX	w.	św. Teresa 
z Lisieux,	aby	móc	przystąpić	do	Komunii	chociaż	raz	w	mie-
siącu,	potrzebowała	dyspensy	biskupa.

Tę	 paradoksalną	 sytuację	 zmienił	 dopiero	 Pius X,	 który	
w	wydanym	w	1905	r.	dekrecie	Sacra Tridentina Synodus	za-
lecił	 częstą,	 nawet	 codzienną	 Komunię	 św.,	 pod	warunkiem	
stanu	łaski	uświęcającej	i	czystej	intencji.	Pięć	lat	później	de-
kretem	Quam singulari	Papież	wprowadził	praktykę	wczesnej	
Komunii	 Świętej.	 Od	 tego	 czasu	 sakrament	 mogą	 otrzymać	
dzieci	 7-letnie,	 a	 nawet	młodsze,	 jeśli	 „potrafią	 już	 odróżnić	
pokarm	Eucharystyczny	od	zwyczajnego	chleba”.

I KOMUNIA ŚWIĘTA 
KOPRZYWNICA 2009

Konferencja	Episkopatu	Polski	w	„Podstawie	programowej	
nauczania	religii”	z	1971	roku	ustaliła,	że	dzieci	będą	przystę-
pować	do	Pierwszej	Komunii	w	drugiej	klasie	szkoły	podstawo-
wej,	a	więc	w	wieku	8-9	lat.	Jest	to	praktyka	przyjęta	niemal	we	
wszystkich	diecezjach	naszego	kraju.	

Pierwsza	Komunia	Święta,	jedno	z	najważniejszych	wyda-
rzeń	w	życiu	katolika,	obchodzona	jest	w	Polsce	wielce	uro-
czyście.	 U	 początków	 swojego	 życia	 Eucharystycznego,	 jak	
to	zostało	już	wcześniej	wspomniane,	młody	człowiek	zostaje	
przyjęty	w	poczet	tych,	którzy	bezpośrednio	obcują	z	Bogiem.	
Z	tego	też	względu	Uroczystość	Pierwszej	Komunii	Świętej	sta-
nowi	o	podniosłym	charakterze	tego	święta	dla	całej	rodziny.	

Część	kościelna	dnia	pierwszej	Komunii	odbywa	się	w	na-
szej	 obyczajowości	 bardzo	uroczyście.	Dniem	pierwszej	 Ko-
munii	jest	prawie	zawsze	niedziela,	jako	dzień	Pański.	Na	ten	
dzień	 dekoruje	 się	 kościół	 emblematami	 eucharystycznymi,	
eksponując	główny	ołtarz	i	dbając	o	szczególną	czystość	całe-
go	kościoła.	Dzieciom	pierwszokomunijnym	przygotowuje	się	

w	kościele	miejsca	siedzące.	Starannie	dobiera	się	także	śpiewy	
i	oprawę	muzyczną.	Chodzi	o	to,	by	pierwsze	pełne	uczestnic-
two	dziecka	we	Mszy	świętej,	kiedy	przyjmuje	po	raz	pierw-
szy	 Jezusa	do	swego	serca,	pozostawiło	w	dziecku	dogłębne	
przeżycie	i	wspomnienie.	Jeden	z	naszych	dzienników	napisał	
kiedyś,	że	„Najprawdopodobniej	zajmujemy	pierwsze	miejsce	
w	Europie,	 jeśli	chodzi	o	przepych	podczas	celebrowania	 tej	
uroczystości”.

Pierwsza	Komunia	dziecka	integruje	zarówno	samo	dziec-
ko,	 jak	 i	 jego	 rodzinę,	 ze	 wspólnotą	 kościoła	 parafialnego.	
W	przeżywaniu	tego	dnia	dziecku	powinni	towarzyszyć	rodzi-
ce	 od	 rana	 do	wieczora.	 To	 oni	winni	 zadbać	 o	 to,	 by	 cała	
organizacja	dnia	pierwszokomunijnego,	jak	również	spotkania	
z	krewnymi,	nie	przysłoniły	dziecku	tego,	co	dla	niego	najważ-
niejsze.	Cała	rodzina	w	tym	dniu	winna	wraz	z	dzieckiem	przy-
stąpić	do	Komunii	św.

Ten	wyjątkowy	dla	dziecka	dzień	stanowi	również	okazję	
do	pogłębienia	więzi	rodzinnych.	Po	drugiej	wojnie	światowej,	
do	 końca	 lat	 50-tych,	 dla	 dzieci	 pierwszokomunijnych	 urzą-
dzano	w	salkach	katechetycznych	wspólne	skromne	śniadania.	
Były	to	biesiady	przypominające	tzw.	agapy,	z	pierwszych	wie-
ków	chrześcijaństwa,	organizowane	po	zakończeniu	zgroma-
dzeń	 liturgicznych.	 Pomnażały	 one	 u	 chrześcijan	 wzajemną	
miłość.	Z	biegiem	czasu	rezygnowano	z	takich	wspólnych	śnia-
dań,	a	w	ich	miejsce	zaczęto	urządzać	w	domach	rodzinnych	
przyjęcia	pierwszokomunijne	dla	rodziny	i	zaproszonych	gości.	
Dziś	organizuje	 się	 je	często	z	dużą	wystawnością.	W	wielu	
wypadkach	na	 ich	urządzanie,	 zwłaszcza	w	większych	mia-
stach,	nie	wystarczają	 już	domy	rodzinne,	ale	wynajmuje	się	
specjalne	lokale.	Uroczystość	kościelna	pierwszej	Komunii	sta-
nowi	w	takim	wypadku	tylko	znikomą	część	całej	uroczystości,	
reszta	to	przyjęcie	dla	gości.	W	ten	sposób	pierwsza	Komunia	
przestaje	być	świętem	dla	dziecka,	a	staje	się	okazją	do	„balo-
wania”	dorosłych	i	to	czasami	przy	alkoholu.	Jest	to	tym	bar-
dziej	niewłaściwe,	że	dzieci	przy	pierwszej	Komunii	 składają	
obietnice	trzeźwości.

Po	pierwszej	Komunii	powszechnie	urządza	się	tzw.	Biały 
Tydzień.	Jest	to	nawiązanie	do	tradycji	katechumenatu	z	pierw-
szych	wieków	Kościoła,	kiedy	nowo	ochrzczeni	przez	cały	ty-
dzień	po	chrzcie	św.	nosili	białe	szaty.	Biały	Tydzień	to	wielka	
szansa	 przyzwyczajenia	 dzieci	 do	 należytego	 uczestnictwa	
w	Eucharystii.

Od	właściwego	przeżycia	pierwszej	Komunii	świętej	zale-
ży	często	późniejsze	duchowe	życie	człowieka.	Kilkaset	tysię-
cy	dzieci	przyjęło	w	tym	roku	pierwszą	Komunię	Świętą.	Jeśli	
chrzest	 był	 dla	 nich	 otwarciem	 drzwi	 Kościoła	 to	 sakrament	
Eucharystii	był	wpuszczeniem	ich	do	środka.

ks.	Adrian	Kalek
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W	niedzielę	07.06.2009	r.	w	Błoniu	zorganizowano	festyn	za	
środków	PPOW	Program	integracji	społecznej	z	okazji	Dnia	Dziec-
ka.	Już	przed	godziną	rozpoczęcia	imprezy	park	zaludnił	się	przy-
byłymi	na	swoje	święto	dziećmi,	ich	rodzicami,	dziadkami.

,,Kolorowy Dzień Dziecka”

Wśród	gości	są:	Burmistrz	MiG	Koprzywnica	p.	sekretarz	
i	 proboszcz	 parafii	 św.	 Floriana.	 Festyn	 rozpoczęły	 występy	
artystyczne	 dzieci.	 Były	 konkursy,	 zawody.	 Wystąpił	 zespół	
,,Black	Stars”	działający	przy	MGOKiS	w	Koprzywnicy.

Niezwykłą	atrakcją	programu	była	parada	koni	ze	Stowa-
rzyszenia	Hipoterapeutycznego	ze	stadniny	koni	w	Samborcu	
oraz	przejażdżka	bryczką	z	dwukonnym	zaprzęgiem	w	asyście	
dżokeja	po	jednej	stronie	i	uroczej		Amazonki	po	drugiej.	

Każdy	kurs	to	pełna	bryczka	roześmianych,	rozbawionych	
małych	pasażerów.

Organizator

,,Dwie	pieczenie	na	jednym	ogniu”	przyrządzono	
w	piękny	majowy	wieczór	w	parku	w	Błoniu.

Impreza	 pomyślana	 jako	 rodzinna	 i	 towarzyska.	
Majówka	sfinansowana	ze	środków	PPOW	Program

Integracji	społecznej	została	podzielona	na	dwie	
części.

W	pierwszej	mieszkańcy	Błonia	spotkali	się	z	Bur-
mistrzem	MiGK	oraz	p.	sekretarz,	gdzie	wysłuchano	
relacji	z	rozwoju	gminy	ze	szczególnym	uwzględnie-
niem	miejscowości	Błonie.	

W	drugiej	części	to	wspólne	majówkowanie	przy	
ognisku	i	pieczonych	kiełbaskach.	A	zapach	pieczo-
nej	 kiełbasy	 roznosił	 się	po	parku	niczym	opar	nad	
mokradłem	a	biesiadujący	wcale	nie	spieszyli	się	do	
swoich	domów.	I	tak	do	późnego	wieczora	bawiono	
się	wesoło.

Szkoda,	że	piękny	maj	2009	to	już	historia.
Mieszkaniec	Błonia

,,Dwa w jednym…”
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„Gdzie słychać śpiew tam wchodź tam 
dobre serca mają, źli ludzie uwierz mi Ci ni-
gdy nie śpiewają”

Taka	 oto	 myśl	 podsumowująca	 wypo-
wiedziana	 przez	 chórmistrza	 zespołu	 „Powi-
ślanie”	 podczas	 jubileuszu	 najtrafniej	 odda-
je	 idę	 istnienia	 zespołu.	 Pięć	 lat	 minęło	 jak	
z	bicza	strzelił,	w	tym	czasie	zespół	wystąpił	
ok.	siedemdziesiąt	dziewięć	razy.	Zaczęło	się	
skromnie	od	występów	we	własnych	„kombi-
nowanych	 strojach”,	 uświetniających	 lokalne	
mniejsze	czy	większe	uroczystości	z	czasem	
doszły	 występy	 na	 scenie	 wojewódzkiej	 jak	
również	ogólnopolskiej.	Po	pięciu	latach	śpie-
waków	 z	 koprzywnickiej	 ziemi	 zna	 już	 całe	
świętokrzyskie	 i	 nie	 tylko,	 tak	więc	 nadeszła	
pora,	by	razem	świętować	wspólnie	 te	 	„wy-
śpiewane	lata”.		

Msza	 dziękczynna	 rozpoczęła	 całą	 uro-
czystość.	Odprawił	ją	ks. Marek Dzióba	pro-
boszcz	 parafii	 M.B.R	 w	 Koprzywnicy	 wraz	
z	 ks. Zbigniewem Gajewskim	 oraz	 …….	
Po	 jej	 zakończeniu	 zaproszeni	 goście,	 oraz	

członkowie	zespołu	wraz	z	dyrekcją	MGOKiS	
w	Koprzywnicy	przenieśli	się	do	Domu	Kultu-
ry-	gdzie		przygotowana	została	dalsza	część	
programu.	Miłą	niespodzianką	na	samym	po-
czątku	imprezy	była	wizyta	posła pana	Prze-
mysława Gosiewskiego.	Złożył	jubilatom	ser-
deczne	życzenia	i	wyraził	swoje	uznanie	dla	
działalności	zespołu.	Całą	imprezę	rozpoczę-
ła	 od	 powitania	 wszystkich	 zgromadzonych	
a	potem	poprowadziła	pani	Dyrektor MGO-
KiS,	Alicja Stępień.	Zaraz	potem	wkroczył	na	
scenę	 zespół	 „AWANGARDA”	 –	 młodzież	
przybyła	 z	 wokalnym	 prezentem,	 autorskim	
utworem	o	zespole	a	zaśpiewała	go	od	serca	
i	 z	 radością.	 Ciekawym	 punktem	 programu	
była	multimedialna	prezentacja	historii	zespo-
łu	począwszy	od	momentu	powstania	do	dnia	
dzisiejszego.	Zebrane	zdjęcia	przypominające	
wiele	ważnych	zdarzeń	były	dla	zespołu	oka-
zją	do	wzruszeń	i	powrotu	do	wspólnych	suk-
cesów	estradowych.

W	tak	uroczystym	dniu	nie	mogło	również	
zabraknąć	 koncertu	 jubileuszowego,	 staranie	
przygotowanego	pod	kierunkiem	chórmistrza 
Wiesława Woźniaka	 z	 gościnnym	 udzia-
łem	 kontrabasisty	 oraz	 akordeonisty.	 Piękny,	
donośny	 śpiew	 porwał	 całą	 salę,	 nie	 jeden	
przytupywał	 sobie	 pod	 krzesłem	 a	 wszyscy	
zgodnie	klaskali	i	bawili	się	wraz	z	solenizan-

Maj	 to	 najpiękniejszy	 miesiąc	 roku,	 to	
w	maju	obchodzimy	ważne	dla	każdego	czło-
wieka	 święto,	Święto Mamy. 26	maja	posta-
nowiliśmy	uczcić	to	jedyne	w	swoim	rodzaju	
święto.	 Organizatorami	 tego	 wydarzenia	 był	
Miejsko-Gminny	 Ośrodek	 Kultury	 i	 Sportu,	
przedszkole	,,Pod	sosnami”	oraz	Szkoła	Pod-
stawowa	im.	Władysława	Jasińskiego.	Wszyst-
kie	 mamy	 zaprosiliśmy	 w	 dosyć	 nietypowe	
miejsce,	 a	 mianowicie	 w	 plener	 na	 pięknie	
umajony	rynek	koprzywnicki.	

Występ	 był	 swoistym,	 płynącym	 prosto	
z	 serca	 prezentem	 dla	 mam.	 Jako	 pierwsze	
występowały	 dzieci	 z	 przedszkola	 ,,Pod	 so-
snami”:	 Natalka Grzesiak, Wiktor Fudala, 
Martynka Środoń, Bartuś Zwolski, Emilka 
Krakowiak, Kacperek Starzyński, Dawidek 

Prezent dla mamy
,,Jest takie słowo pisane sercem, 
we wszystkich językach świata ,,mama” jest najpiękniejsze”.

Ciach, Dominik Chuchnowski, Julka Olszew-
ska, Natalka Kaczorowska oraz Ola Bryła.	
Występ	dzieci	został	przygotowany	przez	pa-
nie:	Ewę Kornacką	i	Annę Ciach	oraz	rytmika	
p.	Damiana Wdowiaka.	

Następnie	 zaprezentowali	 się	 uczniowie	
Szkoły	podstawowej	im.	Władysława	Jasińskie-
go.	Wiersze	recytowali:	Ola Witas, Bartłomiej 
Kopeć, Ola Krupa, Joasia Lipczyńska, Agata 
Marciniak oraz	Wiktoria Potyrańska.	Piosnki	
o	mamie	wykonały:	Paulina Gdaniec,	Karoli-
na Kołodziej	oraz	siostry	Klaudia	i	Ada Grzyb.	
Nad	 oprawą	 artystyczną	 tej	 grupy	 czuwały	
p.	Bożena Grzyb	oraz	p.	Jolanta Bzduch.

W	ciekawych	aranżacjach	 ruchowych	za-
prezentowały	się	dziewczęta	z	grupy	Black	Stars	
ora	Młodzieżowy	zespół	wokalny	Avangarda.

Wszystkie	 mamy	 bacznie	 obserwowały	
występy	 swoich	 pociech,	 widać	 było	 na	 ich	
twarzach	 promienne	 uśmiechy.	 Na	 zakoń-
czenie	każda	mama	otrzymała	skromny	upo-
minek	w	 postaci	magazynów	 	 ogrodniczych	
„Kwietnik”.

Dzień	Matki	jako	impreza	na	otwartym	po-
wietrzu	w	 takiej	właśnie	oprawie	plenerowej	
sprawdziła	 się	 i	w	przyszłości	 takie	majówki	
będą	mile	widzianymi	 formami	wypoczynku	
i	relaksu.		

L.Z.

tami.	Kolejną	niespodzianką	 	 	 tego	dnia	była	
prezentacja	nagranej	płyty,	 jej	powstanie	za-
wdzięczamy	 panu Krystianowi Cieślakowi	
i	panu Michałowi Sarzyńskiemu.	Do	utworu	
„GACOK”	młodzi	tancerze	z	„koprzywnickiej	
samby”	zatańczyli	taniec	ludowy.	Odbyła	się	
również	 dyskusja	 ”Gminna	 tradycja	 śpiewa-
cza”	z	udziałem	pani etnograf Ireny Godyń.

Kulminacyjnym	punktem	obchodów	jubi-
leuszu	był	występ	Kapeli	Ludowej	z	Obrazo-
wa.	Jej	członkowie	zagrali	i	zaśpiewali	po	to,	
by	przysporzyć	radości	świętującym	Powiśla-
nom.	Jak	to	na	urodzinach	bywa	nie	obyło	się	
bez	symbolicznego	poczęstunku	i	wspólnego	

świętowania	przy	stołach.	Czego	można	jesz-
cze	życzyć	szanownym	jubilatom?	Kolejnych	
takich	jubileuszy	i	tego	by	tą	miłość	do	kultury	
ludowej	miał	kto	kontynuować.	Przez	pięć	lat	
swego	istnienia	udowodniono,	że	tego	rodzaju	
zespół	 jest	 tej	ziemi	bardzo	potrzebny,	po	 to	
abyśmy	nie	zatracili	własnej	 tożsamości.	 Jeśli	
zaprzestaniemy	 kontynuować	 sandomierski	
folklor,	wtedy	utracimy	część	własnej	niepo-
wtarzalnej	 kultury.	 Zespół	 Powiślanie	 został	
już	 nie	 raz	 doceniony,	 przez	wiele	 instytucji	
i	osoby	publiczne	jest	postrzegany	jako	chluba	
koprzywnickiej	ziemi,	którą	sławi	nieprzerwa-
nie	od	5	lat.

NORTON

POWIŚLANIE
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Przy	 Zespole	 Szkół	 w	 Koprzywnicy	
1	 czerwca	 b.r.	 świętowano	 z	 dwóch	 powo-
dów:	Dnia	Dziecka	oraz	uroczystego	otwarcia	
boiska	sportowego.	Wydarzenie	te	miały	cha-
rakter	sportowy.	Boisko	udostępnione	będzie	
dla	wszystkich	mieszkańców	 z	 terenu	 gminy	
i	 spoza	 niej.	 Dzieci	 i	 młodzież	 będą	 mogły	
tu	 aktywnie	 i	 ciekawie	 spędzać	 wolny	 czas	
oraz	 rozwijać	 takie	 dyscypliny	 sportowe	 jak:	
piłka	ręczna,	koszykówka,	siatkówka	czy	tenis	
ziemny.	

Tego	 dnia	 nad	 przebiegiem	 uroczystości	
czuwała	Anna Maśloch	 –	 uczennica	 gimna-
zjum,	 która	 poprowadziła	 całą	 imprezę.	 Nie	
mogło	 zabraknąć	 również	 pocztów	 sztanda-
rowych	z	obydwu	szkół.	Joanna Opala,	Mag-
dalena Płaneta	 i	Mateusz Sroczyński pełnili	
wartę	 przy	 poczcie	 Szkoły	 Podstawowej	 zaś	
Alicja Misiak, Justyna Domań i Maciej Ozdo-
ba	 stali	 z	 pocztem	 Zespołu	 Szkół	 Ogólno-
kształcących.

Całą	 uroczystość	 rozpoczął	 zapaleniem	
znicza	 olimpijskiego	 znany	 sportowiec,	 pan	
Jacek Łabudzki,	 któremu	asystowali	przebra-
ni	w	 rzymskie	 togi	uczniowie	 szkoły	podsta-
wowej	–	Iwona Przewłocka i Konrad Świder. 
Podczas	gdy	zapłonął	znicz	olimpijski,	ucznio-
wie	gimnazjum	–	Patrycja Stępień	i	Wojciech 
Chodkowski	 wraz	 z	 Katarzyną Szatan	 ze	
szkoły	 podstawowej	 dokonali	 uroczystego	
wciągnięcia	 na	 maszt	 biało-czerwonej	 flagi	
Polski	oraz	flagi	Olimpijskiej.	

Aby	 tradycji	 stało	 się	za	dość,	nie	mogło	
obejść	 się	 także	 bez	 uroczystego	 przecięcia	
wstęgi	 i	 tym	samym	oficjalnego	otwarcia	bo-
iska.	Przyczynili	się	do	tego	pokrótce:	Minister	
Sportu pan Zbigniew Pacelt,	Poseł	na	Sejm	RP	
pan	Przemysław Gosiewski,	pełnomocnik	Biu-
ra	Posła	na	Sejm	RP	pana	Marka Kwitka w	jego	
zastępstwie,	 Radny	 Powiatu	 Sandomierskie-
go	 pan	Zdzisław Cukierki,	 proboszcz	 parafii	
Matki	 Bożej	 Różańcowej	 ks. Marek Dzióba,	
proboszcz	parafii	św.	Floriana	ks. Jerzy Burek,	
dyrektor	 Domu	 Kultury	 pani	 Alicja Stępień,	
Przewodniczący	 Rady	 Miasta	 pan	 Stanisław 
Pawlik,	 dyrektorzy	 tutejszych	 szkół	 –	 pani	
Iwona Kopeć	(Szkoła	Podstawowa)	i	pan	Mi-
rosław Sarzyński	(Zespół	Szkół	Ogólnokształ-
cących),	nauczyciele	wychowania	fizycznego	
–	pani	 Justyna Misiak	 (Sz.P.)	 i	pan	Sławomir 
Grzyb	 (Z.S.O.),	 przedstawiciele	 młodzieży	 –	
Natalia Juda	i	Błażej Forc	oraz	kończyć	całą	
ceremonię	i	tym	samym	oficjalnie	otwierający	
obiekt	Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica	
pan	Marek Jońca.	 Całemu	wydarzeniu	 sym-
bolicznego	znaczenia	dodali	dwaj	sportowcy	
i	 zawodnicy	 K.S.	 „Koprzywianki”	 –	 Łukasz 
Pyszczek	i	Grzegorz Skrzatek przez	wypusz-
czenie	kilku	gołębi.	

Kolejnym	etapem	było	poświęcenie	nowo	
otwartego	 obiektu.	 Zapoczątkowane	 zostało	
modlitwą	sprawowaną	przez	księży	probosz-

BOISkO SPOrtOWE 
prezentem na Dzień Dziecka

czów	z	obydwu	parafii,	którym	asystował	ks. 
Adrian Kalek,	natomiast	w	oprawę	włączyli	się	
uczniowie:	Krzysztof Piątek i	Małgorzata Go-
dek. Poświęcenia	 boiska	 dokonał	 proboszcz	
parafii	M.B.R ksiądz	Marek Dzióba.	

Aby	boisko	dobrze	służyło,	a	nauczyciele	
korzystali	z	niego	jak	najdłużej,	pan	Burmistrz	
wręczył	każdemu	z	nich	symboliczne	gwizdki	
sportowe.	 Przybyli	 goście	 przekazali	 na	 ręce	
dyrektora	Z.S.O.	pana	Mirosława Sarzyńskie-
go	drobne	upominki	jakimi	były	piłki	przezna-
czone	do	różnych	dyscyplin	sportowych.

Niecodziennym	wydarzeniem	sportowym	
był	mecz	piłki	nożnej	rozgrywany	przez	księ-
ży	–	Mistrzów	Europy	w	Halowej	Piłce	Nożnej	
w	2009	roku	kontra	zawodnicy	K.S.	„Koprzy-
wianki”.	Przed	grą,	aby	dodać	wsparcia	oby-
dwu	drużynom,	 zespół	 taneczny	Black	 Stars	
prowadzony	 przez	 panią	Małgorzatę Ciach,	
działający	przy	Domu	Kultury	zaprezentował	
krótki	pokaz	układów	tanecznych,	a	zaraz	po	
nim	grupa	uczniów	biorąca	udział	w	zajęciach	
karate	 pod	 okiem	 pana	 Dariusza Chorzępy	
przedstawiła	kilka	technik	walki.	

Zawodnicy,	pomimo	że	grali	zacięcie	i	nie	
obyło	się	bez	faulu,	rzutu	wolnego	i	kilku	prze-
rwanych	 akcji,	 to	 jednak	 przez	 cały	 trwania	
meczu	atmosfera	na	boisku	była	przyjazna.	

Sportowcy,	 którzy	 grali	 w	 zespole	 K.S.	
„Koprzywianki”	to:	Paweł Zwolski (nr	2), Syl-
wester Pyszczek (nr	 3), Tomasz Nasternak 
(nr	4), Daniel Kuciński (nr	5),	Michał Adam-
czyk (nr	6),	Karol Jasiński	 (nr	7),	Maciej Ki-
liański (nr	8),	Łukasz Pyszczek (nr	10),	Woj-
ciech Mrozik (nr	11) oraz	bramkarz	Grzegorz 
Skrzatek (nr	99).

Przedstawicielami	 zespołu	 gości	 byli:	 ks. 
Adrian Kalek (nr	2),	ks. Wacław Gieniec (nr	3),	
ks. Michał Szawan (nr	4), ks. Grzegorz Ole-
jarczyk	 (nr	6),	ks. Rafał Olszówka	 (nr	7), ks. 
Marek Łosak (nr	14), natomiast	na	bramce	stali 
Paweł Gorycki (nr	1)	i	Marek Pawlik	(nr	12).

Komentatorem	 sportowym	 podczas	 tego	
niezwykłego	 i	 pełnego	 emocji	 wydarzenia	
był	pan	Michał Sarzyński,	 sędzią	zaś	Maciej 
Ozdoba.	 Mecz	 zakończył	 się	 wynikiem	 8:6	
dla	 zespołu	 księży.	 Bramki	 dla	Reprezentacji	

Księży	zdobyli:	ks. Michał Szawan, ks. Grze-
gorz Olejarczyk,	ks. Adrian Kalek,	ks. Marek 
Łosak,	ks. Rafał Olszówka,	dla	K.S.	„Koprzy-
wianki”:	Wojciech Mrozik, Maciej Kiliański,	
Sylwester Pyszczek	i	Daniel Kuciński.	

Królami	strzelców	zostali	ks. Michał Sza-
wan	i	Wojciech Mrozik.	

(ao)
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„Sport	jest	narzędziem	edukacji,	szczególnie,	kiedy	przyczynia	się	do	rozbudzenia	
wzniosłych	 ideałów,	 kiedy	 kształtuje	młodzież	w	duchu	 takich	wartości	 jak:	 lojal-
ność,	wytrwałość,	przyjaźń,	solidarność	i	pokój”	–	te	słowa	największego	Polaka	Jana	
Pawła	II	przyświecały	wspaniałej	uroczystości,	jaka	odbyła	się	1	czerwca	2009	roku	
w	Szkole	Podstawowej	w	Niedźwicach.	Tego	dnia,	w	święto	wszystkich	dzieci	odbyło	
się	uroczyste	otwarcie	i	oddanie	do	użytku	boiska	wielofunkcyjnego.	Ta	uroczystość	
odbyła	się	z	udziałem	wielu	ważnych	gości:
•	Wicepremiera	RP	– Przemysława Gosiewskiego
•	Posła	RP	–	Zbigniewa Pacelta
•	Posła	RP	–	Marka Kwitka,	którego	reprezentowała	przedstawicielka	biura	poselskiego
•	Kierownika	Oddziału	zamiejscowego	Kuratorium	Oświaty	–	Małgorzaty Lipy
•	Prezesa	Pilkington	Automotive	Poland	–	Ryszarda Jani
•	Dyrektora	banku	w	Koprzywnicy	–	Krzysztofa Kaczmarczyka
•	Burmistrza	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica	–	Marka Jońcy
•	Proboszcza	parafii	pod	wezwaniem	św.	Floriana	–	Jerzego Burka
•	Proboszcza	parafii	pod	wezwaniem	Matki	Bożej	Różańcowej	–	Marka Dzióby
•	Przewodniczącego	Rady	Miejskiej	w	Koprzywnicy	–	Stanisława Pawlika
•	Radnych	powiatowych:	Zdzisława Nasternaka,	Zdzisława Cukierskiego	i	Henryka 
   Napieracza
•	Dyrektorów	okolicznych	szkół
•	Rodziców	i	okolicznych	mieszkańców

Otwarcie	rozpoczęto	od	symbolicznego	przecięcia	wstęgi	i	poświęcenia	boiska.	
Następnie	 goście	 zostali	 zaproszeni	 na	 salę	 gimnastyczną,	 gdzie	 głos	 zabrali:	 Jako	
pierwszy	pan	dyrektor	Krzysztof Chmielowiec	witając	wszystkich	przybyłych	na	tę	
uroczystość,	prezentując	krótką	historię	naszej	placówki	 i	wymieniając	najważniej-
sze	dokonania	i	osiągnięcia.	Na	końcu	podziękował	wszystkim	przyjaciołom	szkoły,	
którzy	przez	lata	ją	wspierają,	a	szczególnie	tym,	którzy	przyczynili	się	do	powstania	
nowego	boiska.	Potem	głos	kolejno	zabrali:	Przemysław Gosiewski,	Zbigniew Pacelt	
i	burmistrz	Marek Jońca.	Po	przemowach	odbyła	się	część	artystyczna	w	wykonaniu	
młodzieży	szkolnej.	Słowo	mówione	dotyczyło	sportu,	jego	dobroczynnego	wpływu	
na	 zdrowie	 człowieka,	współzawodnictwa	 sportowego	 jako	 jednego	 ze	 sposobów	
dialogu	między	ludźmi,	które	uczy	przyjaźni	i	tolerancji.	Uczennice	klasy	II	i	III	wy-
głosiły	wiersze	pt.	„	Tak	zaczynali	mistrzowie	sporu”	i	„Raz	–	dwa	–	trzy”.	Następnie	
uczniowie	klas	III	–	V	zaprezentowali	układy	taneczne	do	piosenki	Maryli Rodowicz	
pt.	„Gimnastyka”,	„Kolory”	i	pokaz	ze	wstążkami	z	elementami	gimnastyki	artystycz-
nej.	 Podopieczni	 klasy	 sportowej	 zaprezentowali	 pokaz	 gimnastyki	 podstawowej	
z	 elementami	 gimnastyki	 akrobatycznej.	 Sportowcy	 wystąpili	 w	 nowych	 strojach	
zasponsorowanych	przez	Uczniowski	Klub	Sportowy	w	Niedźwicach	i	bank	w	Ko-
przywnicy.	Swoje	umiejętności	taneczne	pokazali	też	gościom	uczniowie	klasy	„0”	
w	piosence	„Boogi	-	woogi”.

Po	 występach	 dzieci	 goście	 zostali	 zaproszeni	 na	 poczęstunek,	 dzieciom	 zaś	
z	 okazji	 ich	 święta	 rodzice	 zorganizowali	 ognisko,	 a	 następnie	 odbył	 się	 pierwszy	
mecz	na	nowym	boisku.	Mamy	nadzieję,	że	ten	nowy	obiekt	będzie	służył	wielu	po-
koleniom,	a	wszystkim	rozgrywanym	zawodom	będą	towarzyszyły	tylko	pozytywne	
emocje.

Agnieszka	Ambroziak

BOISkO WIELOFUNkCYJNE W NIEDŹWICACH

Na	łamach	
,,Koprzywnickich	
Pejzaży”	ponownie	
ogłaszamy	konkurs	
florystyczny.	Rozwiązanie	
konkursu	i	listę	
zwycięzców	ogłosimy	
17/09.	Z	pomiędzy	
czytelników,	którzy	do	
końca	sierpnia	nadeślą	
kupony	z	prawidłowymi	
odpowiedziami	
rozlosujemy	nagrody.		
Odpowiedzi	prosimy	
przesyłać	na	adres	naszej	
redakcji:

,,Koprzywnickie	Pejzaże”
ul.	Rynek39
27-660	Koprzywnica
lub	dostarczyć	osobiście.

KONKURS
1

Imię	i	nazwisko:

Adres:
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              rozwiązanie konkursu z nr 15/2009r.
W	numerze	15	zaprezentowały	się	takie	rośliny	jak:
1.	magnolia
2.	migdałek
3.	omieg
4.	mahonia

Nagrodę	otrzymuje	p.	Agnieszka Skrzypczak	
z	Koprzywnicy,	gratulujemy. Alicja	Stępień
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Nazywam	się	Emilka Lichocka	mam	10	lat.	Redaktorzy	,,Ko-
przywnickich	Pejzaży’’	chcieli	napisać	o	mnie	artykuł,	pomyśla-
łam	sobie,	że	o	sobie	najlepiej	postaram	się	opowiedzieć	sama.	

Wszystko	 zaczęło	 się	 25	maja	 1999	 r.	Wtedy	 to	właśnie	
przyszłam	na	świat.	Moja	mama	opowiadała	mi,	że	mój	płacz	
i	krzyk	był	dla	niej	najwspanialszym	dźwięcznym	 i	melodyj-
nym	głosem	-	chyba	już	wtedy	próbowałam	śpiewać.	

Moja	 przygoda	 z	muzyką	 zaczęła	 się	 już	 w	 przedszkolu.	
Najbardziej	 lubiłam	 się	 bawić	 i	 chodzić	 na	 zajęcia	 z	 rytmiki.	
Z	tego	okresu	pamiętam,że	wciąż	nuciłam	i	śpiewałam	piosenkę	
,,Jestem	sobie	krakowianka”.	Po	rozpoczęciu	nauki	w	Publicznej	
Szkole	Podstawowej	w	Koprzywnicy	w	pierwszej	klasie	zostałam	
przyjęta	do	chóru	szkolnego	prowadzonego	przez	panią	mgr Bo-
żenę Grzyb	i	to	właśnie	pod	jej	opieką	zdobyłam	najpierw	I-	sze	
miejsce	VII	Dziecięcym	Przeglądzie	Kolęd	 i	Pastorałek	w	San-
domierzu	oraz	I-sze	miejsce	w	Konkursie	Piosenki	Ekologicznej	
w	 Tarnobrzegu.	 Jednocześnie	 rozpoczęłam	 naukę	 w	 Niepań-
stwowej	Szkole	Muzycznej	i	Stopnia	w	Tarnobrzegu.	W	tej	szko-
le	poznałam	najwspanialszego	pedagoga	zawsze	uśmiechniętego	
i	radosnego	pana	dyr. Krzysztofa Zwierzyńskiego.

W	 szkole	 uczę	 się	 gry	 na	 pianinie	 oraz	 na	 keyboardzie,	
a	także	śpiewu.	Do	szkoły	jeżdżę	raz	w	tygodniu,	spędzam	tam	
nie	licząc	drogi	około	3	godzin.	Mój	tata	często	żartuje,	że	pan	
Krzysztof	nauczyłby	grać	i	śpiewać	osobę,	której	słoń	nadepnął	
na	ucho.	To	właśnie	dzięki	 panu	Zwierzyńskiemu	 poznałam	
czym	jest	muzyka	jak	należy	jaj	słuchać,	jak	się	nią	bawić	i	jak	
śpiewać	i	grać	z	,,głębi	duszy	’’i	to	dzięki	niemu	zaczęłam	od-
nosić	pierwsze	sukcesy.	W	drugiej	klasie	szkoły	podstawowej	

Postanowiłam	 wystąpić	 w	 największym	 ogólnopolskim	
konkursie	piosenki	dziecięcej	i	młodzieżowej	,,Wygraj	sukces’’.	
W	konkursie	tym	brało	udział	ponad	2300	osób	z	całej	Polski.	
Doszłam	do	finału	poprzez	eliminacje	wstępne	w	Połańcu,	oraz	
eliminacje	 regionalne	 w	 Ożarowie.	 W	 finale	 w	 Tarnobrzegu	
otrzymałam	wyróżnienie.	Dodać	muszę,	że	w	jury	zasiadała	mię-
dzy	innymi	Lora Szafran	jedna	z	najlepszych	polskich	wokalistek	
jazzowych	oraz	Piotr Hajduk	kompozytor,	aranżer	i	nauczyciel	
śpiewu	znany	z	programu	,,Jak	oni	śpiewają’’.	Zajęłam	również	II	
miejsce	w	Konkursie	Piosenki	Ekologicznej	w	Tarnobrzegu.	Bar-
dzo	lubię	słuchać	muzyki	a	moi	faworyci	to:	Maryla Rodowicz,	
Kasia Cerekwicka,	Feel,	Michael Jackson,	Madonna	i	Dean Car-

ter.	Poza	muzyką	interesuję	się	tańcem,	należę	do	szkoły	tańca	
,,Samba’’	moje	ulubione	tańce	to	,,Cha-Cha’’	i	,,Samba’’.	Należę	
jeszcze	do	Oazy	Dzieci	Bożych	Przy	Parafii	Matki	Bożej	Różań-
cowej.	Sporty,	które	uprawiam	to	jazda	na	rowerze,	łyżworolki,	
gram	w	piłkę	i	w	badmintona.	Moi	rodzice	mówią,	że	mam	już	
czasu	na	naukę.	Myślę,	że	nie	jest	tak	źle.

Obecny	rok	zaczął	się	dla	mnie	wspaniale	zajęłam	II	miejsce	
w	eliminacjach	XV	Ogólnopolskiego	Konkursu	Kolęd	i	Pastora-
łek	im.	ks. Kazimierza Szwarlika. W	Ostrowcu	Świętokrzyskim,	
I	miejsce	w	IX	Dziecięcym	Konkursie	Kolęd	i	Pastorałek	w	San-
domierzu	oraz	I-sze	miejsce	w	przeglądzie	Kolęd	i	Pastorałek	
organizowanym	przez	nasz	Dom	Kultury.	Brałam	również	dwa	
razy	udział	w	finale	Wielkiej	Orkiestry	Świątecznej	Pomocy,	co	
uważam	za	wielki	zaszczyt	i	wyróżnienie.	

Jak	wygląda	mój	zwykły	dzień?	Najpierw	szkoła,	później	
odrabianie	lekcji,	gra	na	instrumentach	-	około	godziny,	nauka	
śpiewu-również	 godzina,	 a	 następnie	 dokuczanie	 rodzicom,	
bratu,	babci	(po	której	jak	wszyscy	mówią	odziedziczyłam	dar	
śpiewu)	i	wreszcie	zasłużony	odpoczynek.	

Teraz	o	najświeższych	osiągnięciach:	w	kwietniu	 tego	 roku	
wzięłam	 udział	 eliminacjach	 regionalnych	 konkursu	 piosenki	
angielskiej	w	 Klimontowie	 organizowanych	 przez	 tarnobrzeską	
szkołę	języków	obcych	WORD	i	dostałam	się	do	finału.	W	fina-
le	9	maja	w	Tarnobrzegu	zajęłam	III	miejsce.	Zaśpiewałam	tam	
piosenkę,,	Once	upon	a	december’’	z	filmu	Anastazja	Wolta	Di-
sneya.	W	konkursie	brali	udział	wykonawcy	z	rejonu	południo-
wo-wschodniej	 Polski.	Wielkim	 przeżyciem	 był	 występ	w	 gali	
finałowej	transmitowanej	na	żywo	przez	Miejską	Telewizję	Tarno-
brzeg.	Co	jeszcze	-	w	kwietniu	wzięłam	udział	wraz	z	chórkiem	
w	składzie	Michałek Klusek	i	Mateuszek Lichocki	w	eliminacjach	
krajowych	XVIII	Międzynarodowego	Festiwalu	Piosenki	,,Majowa	
Nutka’’	w	Częstochowie	i	zakwalifikowałam	się	do	finału.

W	finale	dostaliśmy	wyróżnienie	i	zostaliśmy	zaproszeni	na	
galę	finałową.	W	jury	zasiadali	przedstawiciele	z	Wielkiej	Bry-
tanii,	Łotwy,	Estonii,	Ukrainy	i	Rumunii.

Dodać	muszę,	iż	w	konkursie	tym	występowała	kiedyś	jako	
młoda	dziewczyna	Patrycja Markowska	oraz	wokalistka	,,Ich	
Troje’’	Justyna Majkowska. W	konkursie	brali	udział	wykonaw-
cy	z	8	krajów,	a	wyróżnienie	dostaliśmy	wspólnie	z	wykonawcą	
z	Rumunii	i	solistką	z	Portugalii.	Na	Gali	Finałowej	śpiewaliśmy	

Lubię śpiewać, 
lubię tańczyć...

piosenkę	,,Smak	i	zapach	pomarańczy’’.	Tak	pięknego	koncer-
tu	jeszcze	nie	widziałam.	Były	tańce	i	śpiewy	ludowe	z	wielu	
stron	 Europy,	 był	 balet	 z	 Bukaresztu	 oraz	wielu	wspaniałych	
wykonawców	solowych.	A	nam	nie	tylko	było	dane	to	widzieć	
ale	również	mogliśmy	wziąć	w	tym	koncercie	udział.	

A	teraz,	co	przed	nami	od	11	do	13	czerwca	biorę	udział	
wraz	z	Michałkiem	i	Matuszkiem	w	14	Finale	Ogólnopolskie-
go	Konkursu	Piosenki	,,Wygraj	Sukces’’	przeszliśmy	eliminacje	
wstępne	i	regionalne	co	nie	było	taki	proste	gdyż	startowaliśmy	
w	Tarnobrzegu,	konkurencja	była	duża.	W	tej	edycji	tego	kon-
kursu	brało	udział	ponad	1800	wokalistów,	a	eliminacje	wstęp-
ne	odbyły	się	w	45	ośrodkach	w	całym	kraju.	

Na	koniec	chciałam	jeszcze	podziękować	za	dotychczaso-
wą	jak	i	obecną	pomoc	pani	Dyrektor	MGOKiS	w	Koprzywni-
cy	mgr	inż.	Alicji	Stępień	-	to	dzięki	niej	od	niedawna	możemy	
się	spotykać	i	ćwiczyć	w	super	warunkach.

	 Wielkie	Dzięki	!!!!
Emilka	Lichocka

	Przy	małej	pomocy	taty.

Takie	oto	hasło	przyświecało	uroczystości	z	okazji	Dnia	Mat-
ki,	która	odbyła	się	w	poniedziałek	25	maja	2009	roku	w	Szko-
le	 Podstawowej	w	Niedźwicach.	 To	 szczególny	 dzień	w	 roku,	
w	którym	dzieci	są	grzeczne	i	z	kwiatkiem	w	ręku	biegną	do	jedy-
nej,	najukochańszej	na	świecie	Mamy.	To	ona	zawsze	ma	dla	nas	
czas,	troszczy	się	i	uśmiecha	nawet,	jeśli	jest	bardzo	zmęczona.

Podczas	 spotkania	 jako	 pierwszy	 zabrał	 głos	dyrektor pan 
Krzysztof Chmielowiec	witając	wszystkie	Mamy	oraz	pani Se-
kretarz Dorota Kruszec – Nowińska,	która	zaszczyciła	nas	swoją	
obecnością.	Dyrektor	 przekazał	Mamom	najserdeczniejsze	 ży-
czenia	z	okazji	ich	święta,	podkreślił	ich	wyjątkową	i	niepowta-
rzalną	rolę,	jaką	pełni	Matka	w	życiu	każdego	swojego	dziecka.

Następnie	głos	 zabrały	dzieci,	 które	wręcz	nie	mogły	 się	
doczekać,	 aby	 zaprezentować	 swoje	 umiejętności	 recytator-
skie,	wokalne	i	taneczne	przed	ukochanymi	Mamusiami.

W	 przedstawieniu	 wykorzystano	 piosenki	 o	Matce	 z	 re-
pertuaru	Anny German,	Mieczysława Foga,	Kai Paschalskiej.	
Dziewczynki	 z	 klasy	 II	 zatańczyły	 układ	 choreograficzny	 do	
jednej	z	nich,	natomiast	uczennice	klasy	V	zaprezentowały	po-
kaz	gimnastyczny	ze	wstążkami.	Finałem	tej	uroczystości	była	
piosenka	Urszuli Sipińskiej	„Cudownych	rodziców	mam”,	pod-
czas	której	dzieci	poprosiły	do	tańca	swoje	Mamy.	

Dziękując	 za	 okazaną	miłość,	 trud	 i	 wychowanie	 każde	
dziecko	podarowało	mamie	bukiecik	polnych	kwiatów.

Podczas	 tej	 uroczystości	 wiele	 razy	 padło	 słowo	MATKA,	
odmieniane	na	wiele	sposobów:	Mama,	Mateńka,	Mamusia.	Wy-
brzmiewało	ono	z	ust	dzieci	w	wierszach	i	piosenkach	tak	pięk-
nie,	że	na	twarzach	wielu	Mam	pojawiły	się	łzy	wzruszenia.

Agnieszka	Ambroziak

„ArCYDZIEŁEM BOGA 
JESt SErCE MAtkI”
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Uczennica	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Ko-
przywnicy	 Joanna Lipczyńska	 z	 sukcesem	
zakończyła	udział	w	XXXII	edycji	Ogólnopol-
skiego	 Turnieju	Wiedzy	 Pożarniczej	 pod	 ha-
słem:	„Młodzież	Zapobiega	Pożarom”.

Joasia	 zwyciężyła	 eliminacje	 gminne,	 po-
wiatowe	 a	 w	 województwie	 zajęła	 II	 miejsce,	
co	zapewniło	jej	udział	w	dn.	29-31	maja	na	eli-
minacjach	 centralnych	w	 Łowiczu,	 gdzie	 zajęła 
V miejsce w kraju. W	nagrodę	otrzymała	urządze-
nie	 wielofunkcyjne:	 skaner	 drukarkę	 i	 kopiarkę.

Nadrzędnym	 celem	 wszystkich	 etapów	
eliminacji	OTWP	jest	popularyzowanie	wśród	
dzieci	 i	 młodzieży	 znajomości	 przepisów	
przeciwpożarowych,	wiedzy	na	temat	techni-
ki	 pożarniczej,	 organizacji	 ochrony	 przeciw-
pożarowej,	historii	i	tradycji	ruchu	strażackie-
go,	zasad	postępowania	na	wypadek	pożaru,	
a	także	praktyczne	umiejętności	posługiwania	
się	 podręcznym	 sprzętem	 gaśniczym.	 Przy-
gotowania	do	 tegorocznego	konkursu	uczen-
nica	 wraz	 z	 opiekunem	 p.	 Barbarą Miklas 
-	 naucz.	 SP	 w	 Koprzywnicy	 rozpoczęła	 już	
w	styczniu.	Tak	długie	przygotowanie	jest	nie-
zbędne	ze	względu	na	bardzo	szeroki	zakres	
wiedzy	 wymagany	 na	 konkursie.	 Przez	 cały	
czas	przygotowań	do	konkursu	niezbędna	jest	
aktualizacja		materiałów,		oraz	analiza	zmian	
w	 ustawach	 i	 rozporządzeniach	 związanych	
z	ochroną	przeciwpożarową.	Praca		z	dziećmi	
przygotowującymi	się	do	tego	konkursu	z	naj-
młodszej	 grupy	 wiekowej,	 czyli	 z	 uczniami	
szkoły	podstawowej,	 jest	 szczególnie	 trudna.	
Turniej	wymaga	od	uczestników	nie	tylko	wie-
dzy	 i	 umiejętności	 pożarniczych,	 ale	 przede	
wszystkim	 wiedzy	 z	 zakresu	 fizyki,	 chemii,	

Sukces uczennicy SP 
w koprzywnicy w konkursie OtWP

historii,	 techniki,	budownictwa,	prawa,	admi-
nistracji	–	zakres	materiału	jest	bardzo	obszer-
ny.	Dzieci	w	podstawówce	nie	uczą	się	fizyki,	
chemii	i	czasem	brak	podstaw	wiedzy	z	tych	
dziedzin	 stanowi	 barierę	 bardzo	 trudną	 do	
przebycia.		Turniej	ma	wysoki	poziom,	dlatego	
tak	 dokładne	 przygotowanie	 jest	 niezbędne,	
żeby	 osiągnąć	 sukces.	 Jest	 to	 spore	 obciąże-
nie,	zarówno	dla	uczniów,	jak	i	opiekuna,	ale	
tylko	 tak	 intensywna	 praca	 daje	 efekty.	 Asia	
już	w	ubiegłym	 roku	 startowała	w	 tym	kon-
kursie	i	została	finalistką	eliminacji	wojewódz-
kich	co	jeszcze	bardziej	zmobilizowało	ją	do	
pracy	 w	 tym	 roku.	 Duże	 wsparcie	 i	 pomoc	
otrzymałyśmy	 ze	 strony	 Zarządu	 Gminego	
OSP	 na	 czele	 z	 prezesem	 druhem	 Piotrem 
Frańczakiem -	 za	co	 serdecznie	dziękujemy.	
Praca	z	taką	uczennicą		to	wielka	przyjemność	
dla	 nauczyciela.	 Cechuje	 ją	 ogromna	 praco-
witość,	ambicja,	 skromność,	wrażliwość	 i	 in-
teligencja.	 Jest	 uczennicą	 o	 bardzo	wysokim	
poziomie	kultury	osobistej,	lubianą	wśród	ko-
legów	i	bardzo	uczynna.		Joasia to uczennica, 
która jest wzorem do naśladowania dla całej 
społeczności uczniowskiej. Wyróżnia się nie-
przeciętną obowiązkowością, a swoje zdol-
ności i talenty popiera systematyczną pracą. 
I te właśnie cechy pozwoliły jej osiągnąć tak 
duży sukces na szczeblu centralnym elimina-
cji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej w Łowiczu. Jestem	z	niej	bardzo	dumna	
i	z	ogromnym	żalem	kończę	współpracę	z	tak	
wspaniałą	uczennicą,	życząc	jej	jednocześnie	
dalszych	sukcesów	w	tym	konkursie	w	grupie	
gimnazjalnej	w	następnym	roku.

Barbara	Miklas-naucz.	SP	Koprzywnica

„Młodość jest czasem waszego treningu - rozwoju, 
fizycznego, intelektualnego i duchowego”.         (Jan	Paweł		II	1990r.)

Te	słowa	widnieją	na	dyplomach,	które	15	
maja	2009	roku	uczniowie	Gimnazjum	w	ZSO	
im.	Papieża	Jana	Pawła	II	zdobyli	podczas		VI	
edycji	powiatowego	konkursu	recytatorskiego	
„Dla	Papieża”.

W	dniu	kolejnej	rocznicy	urodzin	Wielkie-
go	Polaka	i	jednocześnie	Patrona	naszego	Ze-
społu	Szkół	Ogólnokształcących	 im.	Papieża	
Jana	Pawła	II	uczniowie	naszej	szkoły	chcieli	
uczcić,	 chociaż	 w	 symboliczny	 sposób	 Jego	
pamięć	-	Naszego	Ojca.	Okazją	do	 tego	stał	
się	organizowany	przez	I	Gimnazjum	im.	Jana	
Długosza	w	 Sandomierzu	 	 konkurs	 „Dla	 Pa-
pieża”,	 promujący	 poezję	 Wielkiego	 Polaka	
Jana	Pawła	 II.	Organizatorami	 konkursu	było	
Gimnazjum	nr	1	 im.	 Jana	Długosza	w	poro-
zumieniu	 z	 Referatem	 Katechetycznym	 Kurii	
Diecezjalnej	w	Sandomierzu.

Konkurs	odbył	się	w	dwóch	kategoriach:

Kategoria pierwsza:
	 •	 Poezja	Papieża	Jana	Pawła	II	
	 •	 	poezja	o	Papieżu	;

W	tej	kategorii	udział	wzięli:
	 •	 uczennica	klasy	I	„d”	Natalia Juda,	która	

zajęła	II	miejsce	recytując	teksty	
	 	 „Co	mi	mówisz?”	i		„Rozmowa	z	Ojcem	

Świętym”;
	 •	 uczeń	klasy	III	”c”	Krzysztof Piątek,	który	

zajął	III	miejsce	recytując	teksty	
	 	 „Prośba	Jana”	i	„Plac	Zwycięstwa”.

Kategoria druga:

Recytacja	 twórczości	 własnej	 dotyczącej	
osoby	Jana	Pawła	II

W	tej	kategorii	udział	wzięli:

	 •	 uczennica	 klasy	 II	 „d”	Dominika Krala,	
prezentująca	dwa	przepiękne	teksty,	któ-
re	wypłynęły	spod	jej	pióra,	były	to	wier-
sze	„Wykonało	się”	i	„Okno”.

Uczniowie	Ci	otrzymali	dyplomy	i	nagrody	
książkowe,	 a	 Dominika	wykorzystując	 talent		
już	planuje	kolejne	wersy	o	Papieżu.	Uczniów	

do	 konkursu	 zainspirowała	 i	 przygotowała	
oraz	 nad	 całością	 czuwała	 mgr Agnieszka 
Materkowska - Fudala.	Uczestnicy	serdecznie	
dziękują	panu	dyrektorowi	mgr	Mirosławowi 
Kępie	 za	 umożliwienie	 udziału	 w	 konkursie	
i	zorganizowanie	dowozu	oraz	władzom	Ko-
przywnicy	za	transport	uczniów	na	konkurs.

A	teraz	kilka	słów	o	zwycięzcach:

Dominika Krala	 ma	
15	lat.	Jest	uczennicą	kla-
sy	 II	 Gimnazjum	 w	 Ko-
przywnicy.	To	wzorowa,	
systematyczna	i	skromna	
uczennica	 oraz	 wesoła	
i	 spontaniczna	 nastolat-
ka.	 Interesuje	 się	 muzy-
ką,	gra	na	gitarze	i	śpie-
wa.	Jej	pasją	są	geografia	

i	 język	 angielski.	 Lubi	 grać	w	 siatkówkę.	Ma	
dwie	siostry	Patrycję	i	Agnieszkę.

Natalia Juda	 ma	 14	
lat	uczęszcza	do	klasy	I.	
To	wesoła	i	sympatyczna	
nastolatka.	To	 jednocze-
śnie	 wzorowa	 uczenni-
ca,	 która	 od	 czasu	 do	
czasu	 lubi	 wziąć	 udział	
w	 różnych	 konkursach.	
Jak	 mówi	 lubi	 spędzać	

czas	ze	swoją	starszą	siostrą	Olą,	z	która	ni-
gdy	 się	 nie	 nudzi.	 Uwielbia	 oglądać	 horrory	
i	 komedie	 romantyczne	 oraz	 czytać	 książki	
magiczne.	 Panicznie	 boi	 się	 burzy.	Ma	dwie	
siostry	Olę	i	Wiktorię.

Krzysztof Piątek	ma	16	 lat	uczęszcza	do	
klasy	III.	Lubi	spędzać	czas	ze	swoimi	przyja-
ciółmi.	Interesuje	się	motoryzacją,	szczególnie	
samochodami	 ciężarowymi,	 motorami,	 chęt-
nie	wędruje	po	górach	 jest	 to	 jego	pasja.	 In-
teresuje	się	matematyką	i	informatyką	i	w	tym	
kierunku	chciałby	się	dalej	kształcić.

Agnieszka	Fudala

„Wykonało się”
Wiatr	wertuje	karty	Księgi	Życia.
Czas	galopem	biegnie	ku	wieczności.
Kolejne	wersy,	coraz	bardziej	zawiłe,
Zbliżają	pasterza	do	ostateczności.

Jedność	łączy	oddalone	dusze,
łata	miłości	strzępy	rozerwane’
w	płomieniu	ognia	niknie	zło,	nienawiść.
Ziemia	i	niebo	są	już	pojednane.

On	zaś	cierpi	jak	Chrystus	na	krzyżu.
Spokojny,	spełniony,	opanowany…
Rozumie	sens	swego	cierpienia,
Choć	świat	pogrąża	się	w	smutku	otchłani.

Wiatr	już	wolniej	przerzuca	karty	Księgi.
Ze	zdwojoną	siłą	wrócić	chce.
Podmuch	śmierci	zamyka	Księgi	Życia.
Nadchodzi	Zbawienie-wykonało	się.

W	cyprysowej	nieśmiertelności	zamknięty
Odfrunął	ku	niebu	niczym	ptak.
Przez	Boga	wybrany,	by	nawrócić	ludzkość,	
dobru	otworzył	bramę	na	świat.

Twórczość własna Dominiki Krali:
,,Puste okno’’
Puste	okno	dziś	wypełnia	tylko	cisza.
O	Pasterzu!	Zza	firanki	wyłoń	się!
Tak	brakuje	nam	Twojego	miłosierdzia.
Poprzez	Pana,	proszę,		przekaż	dla	nas	je.

Twoje	dłonie	cerowały	serce	świata.
Twoje	słowa	nadawały	życiu	sens.
Swym	uśmiechem	przeniknąłeś	nasze	dusze.
Swoją	wiarą	budowałeś	z	ludźmi	więź.

O	Pasterzu!	Zjednoczone	owce	Twoje,
choć	odszedłeś,	poszukują	nadal	Cię.
Jesteś	z	ludem	w	silnej	wierze	i	nauce.
Boską	nicią	połączymy	z	Tobą	się.

Co mi mówisz ?
Co	mi	mówisz	górski	strumieniu?
W	którym	miejscu	się	ze	mną	spotkasz?
Ze	mną…	który	także	przemijam.
Zatrzymaj	się!	To	przemijanie	ma	sens.
Potok	się	nie	zdumiewa	
lecz	zdumiewa	się	człowiek.
Zatrzymaj	się!	We	mnie	jest	miejsce
Spotkanie	z	Przedwczesnym	Słowem.
Jeśli	chcesz	znaleźć	źródło….
musisz	iść	do	góry…	pod	prąd
Pozwól	mi	wargi	umoczyć	w	źródlanej	wodzie…
Odczuć	świeżość.

Dominika Krala

Gimnazjum	w	Zespole	Szkół	
Ogólnokształcącym

Im.	Papieża	Jana	Pawła	II	
w	Koprzywnicy,	ul.	Szkolna	9
Tel.kontaktowy:663-095-245

Opiekun:	mgr	Agnieszka	Matejkowska-Fudala
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„Krzyż	przypomina	nam	drogę	...	Widzimy	
krzyże	przydrożne,	na	które	jesienią	spadają	li-
ście,	zimą	śnieg,	wiosną	ciepły	deszcz.	Latem	
rzucają	cień.	Mówimy,	„krzyżyk	na	drogę”	-	to	
znaczy	„z	Bogiem”.	Krzyż	jest	drogowskazem.	
Można	iść	od	krzyża	do	krzyża	i	jeszcze	da-
lej.	Nie	jest	nieszczęściem	-jest	drogą	„.	Ks.	Jan	
Twardowski

Uczestniczymy	 w	 przedstawieniu	 kapli-
czek	 naszego	 terenu.	 Zdjęcia	 przedstawiają	
nam	znany	obraz,	 choć	 i	możemy	 się	 nieco	
nagłowić	nad	pytaniem:	 gdzie	 to	 się	 znajdu-
je?	 Proponuję	 jednak	 popatrzyć	 na	 kapliczki	
i	krzyże	przydrożne	 jako	żywe	elementy	na-
szego	życia	teraz	i	w	przeszłości.

W	Koprzywnicy	 i	 sąsiednich	miejscowo-
ściach	 też,	 jak	 wszędzie,	 stawiano	 kapliczki	
figurki	 i	 krzyże.	 Jak	 wszędzie,	 jak	 na	 całym	
świecie.	Świat	wtedy	staje	się	mniejszy,	rozpo-
znawalny,	bezpieczny.	I	znani	są	mieszkańcy	
tego	 świata.	Rozpoznaje	 się,	 kto	kim	 jest,	 co	
potrafi	i	do	czego	jest	zdolny.	

Ludzie	wierzący	nie	 robią	nic	bezcelowo	
i	 te	dzieła	musiały	mieć	 jakiś	 impuls.	Często	
były	 tym	 impulsem	 prośby	 (wota	 błagalne)	
-	o	urodzaj,	pomyślność,	o	przebaczenie	po-
pełnionego	 grzechu,	 o	 ochronę	 przed	 złem,	
o	opiekę	nad	duszami	zmarłych	nie	ochrzczo-
nych,	 zmarłych	nagłą	 śmiercią,	 samobójców,	
skazańców,	 aby	 nie	 błądziły	 zamienione	
w	upiory	straszące	i	nękające	żyjących.	

Człowiek	 oczywiście	 nie	 tylko	 prosi	 ale	
i	dziękuje	(wota	dziękczynne)	-	za	wyzdrowie-
nie,	ocalenie	życia,	narodziny	dziecka,	powrót	
z	wojny,	za	pomyślność.	W	końcu	trzecim	po-
wodem	istnienia	dzieła	rąk	ludzkich	jest	chęć	
upamiętnienia	-	często	łączące	się	z	podzięko-
waniem	lub	prośbą,	ale	mające	przede	wszyst-
kim	 na	 celu	 oznaczenie	 miejsc	 związanych	
z	objawieniami	„sacrum”	lub	z	pobytem	świę-
tych,	a	także	miejsc	bitew	czy	innych	ważnych	
wydarzeń.	

Sięgając	w	odległą	przeszłość,	 gdy	 trakty	
i	drogi	dopiero	się	tworzyły	budowano	słupy,	
takie	 w	 kształcie	 wieżyczki	 z	 lampką	 -	 źró-
dłem	światła.	Latarnie	podobne	w	formie	zna-
czyły	 i	 oświetlały	 także	 skrzyżowania	 dróg,	
prowadziły	 do	 bram	 miejskich	 i	 klasztorów.	
Dały	one	początek	formie	kapliczki	słupowej	
z	ażurową	„	latarnią”	w	zwieńczeniu,	z	kon-
dygnacją	o	prześwitach,	mieszczącą	wewnątrz	
figurkę	 świętego.	 Słup	 jest	prastarym	symbo-
lem	 wspólnym	 wielu	 kulturom,	 zapewniają-
cym	światu	ziemskiemu	łączność	ze	światem	
niebiańskim.

„Kto	strzeże	ust	swoich
strzeże	duszy	swojej.”

Czym	człowiek	zajmuje	się	w	drodze,	pod-
czas	spotkań?	To	kapliczki	są	miejscem	scho-
dzenia	 się	po	pracy,	po	obowiązkach.	Także	
nabożeństwom	 towarzyszą	 przecież	 później-
sze	 rozmowy.	 Tak	 jak	 upominanie	 dobrych	
rodziców	 stają	 się	 krzyże	 i	 figury	 świętych	
wychowawcami.	Żywa	kapliczka	wychowuje	
i	 przypomina,	 tak	 jak	 rodzic	 czy	 nauczyciel	
przypomina	 uczniowi	 o	wykonaniu	 zadania,	
o	przywołaniu	siebie	do	porządku,	o	kulturze.

Na	konferencjach	naukowych	często	wy-
korzystuje	się	wątek	przydrożnych	kapliczek.	
To	temat	dzieł	naukowych.		Oto	przykłady	re-
feratów:	„Przy	polnych	drogach	krzyże	widnie-
ją	 jak	ważki,	między	kapliczką	a	ogródkiem,	
przydrożne	 krzyże	 i	 kapliczki	 jako	 dawne	
i	współczesne	 „akty	wiary”	 ludu	wiejskiego,	
znaki	pamięci	i	religijności,	jako	miejsca	„od-
wieczne,	 kapliczki	 i	 krzyże	 świadkami	 dzie-
jów,	pograniczna	kapliczka	Matki	Boskiej”.	

Jak	ikony	się	czyta,	tak	i	przydrożne	zna-
ki	 wiary,	 patrząc	 na	 kapliczki	 one	 stają	 się	
w	oczach	człowieka	otwartą	księgą	Czas	jed-
nak	 może	 coś	 nieco	 przysłonić.	 Patrząc	 na	
człowieka	nie	mówimy	 tylko	o	 jego	pięknie.	
Kapliczka,	 jako	 żywy	obraz	wiary	 także	 do-
maga	 się	oceny,	 jako	czegoś	żywego.	To	nie	
są	martwe	znaki	i	starzeją	się	jak	człowiek	ma	
odciśnięte	piętno	czasu.	Czytając	piękno	ka-
pliczki	chcemy	zobaczyć	to	piękno	Może	być	
ono	przykurzone.	

Kapliczki	najliczniej	dedykowano	Najświęt-
szej	 Panny	 Maryi	 i	 ilość	 wizerunków	 Matki	
Boskiej	 jest	w	nich	przeważająca,	 raz	 jeszcze	
świadcząc	o	żywym	i	nieustannym	kulcie	ma-
ryjnym.	Posągi	Maryi	z	Dzieciątkiem	-	Królowej	
Niebios,	Różańcowej,	Szkaplerznej,	Niepokala-
nie	Poczętej,	czy	w	naszych	czasach	Królowej	
Korony	 Polskiej	 -	 obrazy	 Matki	 Boskiej	 Czę-
stochowskiej	 i	 podobizny	 innych	 otoczonych	
czcią	wizerunków	o	kulcie	lokalnym.

Klasyfikując	kapliczki	przydrożne,	można	
dokonać	podziału	w	zależności	od	ich	formy,	
przyjętych	stylów	budownictwa	oraz	ukształ-
towania	 terenu,	 na	 którym	 się	 znajdują.	 Ze	
względu	 na	 lokalizację	 i	 formę	 wykonania	
kapliczki	dzielimy	na	umiejscowione	na:	drze-
wach,	słupach	i	ziemi.	W	przypadku	kapliczek	
na	 drzewie,	 do	 najbardziej	 rozpowszechnio-
nych	 należą	 płaskie,	 oszklone	 skrzyneczki	
z	 obrazkiem	 oraz	 płaskie	 drewniane	 skrzy-
neczki	z	daszkiem.

Stoi	schylona,	przygarbiona
mgłą	otulona	jakby	pledem.
Skrzywiony	krzyż	wyciąga	ramiona
do	góry,	by	spotkać	się	z	niebem.	(...)

Żaden	 z	 nich	 nie	 powstał	 przypadkowo,	
każdy	do	czegoś	nawołuje,	przypomina	o	ja-
kimś	 zdarzeniu.	 W	 czasie	 rozbiorów	 Polski	
stawianie	krzyży	i	kapliczek	było	zabronione.	
Krzyże	stawiano	w	miejscach	ważnych,	zna-
czących	dla	ludzi	-	przy	kościele;	w	centrum	
osady	lub	wsi	wyznaczając	w	ten	sposób	ich	
punkt	 centralny;	 na	 początku	 lub	 na	 końcu	
zabudowań	 wsi	 wytyczając	 jej	 granice;	 na	
rozstajnych	 drogach,	 gdzie	 żegnano	 odcho-
dzących;	 w	 miejscu	 gdzie	 znaleziono	 kości	
ludzi	dotkniętych	zarazą	lub	poległych	w	po-
tyczkach	wojsk	 napoleońskich	 i	 szwedzkich.	
Stawiano	 je	 także	 przy	 ścieżkach	prowadzą-
cych	do	lasu	czy	na	skraju	pól.

Krzyże	stawiano	też	dla	upamiętnienia	na-
głej	 śmierci.	 Kiedy	 człowiek	 zginął	 tragiczną	
śmiercią	w	wypadku,	w	wyniku	zabójstwa,	od	
uderzenia	 pioruna,	 wierzono,	 że	 jego	 dusza	
nie	zazna	spokoju	dopóki	nie	zostanie	posta-
wiony	przydrożny	krzyż	lub	kapliczka.

Ks.	Zbigniew	Gajewski

KAPLICZKI
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Bardzo	wielu	ludzi,	obserwując	to,	co	od	kilku	lat	dzieje	się	z	dziećmi	i	młodzieżą,	mówi	
o	wyraźnym	i	głębokim	kryzysie	wychowania.	Wzrost	przestępczości	nieletnich,	częste	się-
ganie	po	alkohol	i	narkotyki	przez	dzieci	w	coraz	to	młodszym	wieku,	zbyt	wczesna	inicjacja	
seksualna	oraz	uzależnienie	od	telewizji,	 Internetu	i	gier	komputerowych	to	tylko	niektóre	
przejawy	niekorzystnej	sytuacji,	która	nie	 tyko	zagraża	polskim	rodzinom,	ale	 i	polskiemu	
społeczeństwu.	Wychowanie	młodego	pokolenia	nie	jest	bowiem	tylko	sprawą	jednego	ro-
dzica,	najczęściej	matki,	ale	również	i	przedszkola,	szkoły,	innych	placówek	wspierających	
rozwój	dziecka,	policji,	miasta,	a	na	najwyższym	szczeblu	także	rządu.	Stąd	mówiąc	o	kry-
zysie	wychowania	mamy	na	myśli	nie	tylko	osobę	wychowanka	(dzieci),	ale	i	wychowawców	
(rodziców	oraz	pedagogów)	oraz	szkołę	jako	instytucję,	która	przekazując	zbyt	wiele	wiedzy	
teoretycznej,	często	nieadekwatnej	do	wymogów	wciąż	zmieniającego	się	świata,	przestała	
realizować	swoją	wychowawczą	misję.

Nie	trzeba	być	wybitnym	specjalistą,	by	zauważyć,	że	to,	co	nazywamy	kryzysem	wy-
chowania,	nastąpiło	wskutek	gwałtownych	przemian	społecznych,	gospodarczych,	kulturo-
wych	i	cywilizacyjnych,	mających	miejsce	na	przełomie	stuleci.	Przemiany	te	były	szczegól-
nie	dotkliwe	dla	Polski	i	Polaków,	którzy	po	40	latach	socjalizmu	sami	musieli	nauczyć	się	
przedsiębiorczości	i	zasad	wolnej	gospodarki	rynkowej.

W	Polsce,	podobnie	jak	w	innych	krajach	europejskich,	od	kilku	lat	obserwuje	się	wiele	
niekorzystnych	zjawisk,	które	stanowią	zagrożenia	dla	wychowania.	Krótka	refleksja	nad	nimi	
pozwoli	zrozumieć	przyczyny	 tych	zachowań	dzieci	 i	młodzieży,	które	określane	 są	 jako	
niepożądane:	
•	Zagrożenia cywilizacyjne	–	są	tymi	zagrożeniami	wychowania,	na	które	raczej	wpływu	
nie	mamy.	Do	tej	grupy	czynników	zalicza	się	najczęściej	nasilające	się	w	ostatnich	latach	
akty	terroryzmu,	próby	jądrowe	państw,	a	także	zagrożenia	ekologiczne.

•	Bezrobocie i towarzyszący mu problem ubóstwa – bezrobocie jest	problemem	szcze-
gólnie	ważnym	dla	Polski,	która	dwadzieścia	lat	temu	zdecydowała	się	przejść	z	modelu	
gospodarki	centralnie	sterowanej	do	modelu	gospodarki	wolnorynkowej.	Spowodowało	to	
wystąpienie	bezrobocia	na	bardzo	szeroką,	niespotykaną	dotąd	skalę.	Od	stycznia	1990	
roku	do	lipca	1993	roku	w	każdym	dniu	roboczym	bezrobocie	zwiększało	się	w	Polsce	
średnio	o	około	300	osób.	Można	więc	powiedzieć,	że	w	każdym	dniu	roboczym	likwi-
dowano	jeden	duży	zakład	pracy,	przenosząc	ludzi	ze	sfery	tworzenia	do	sfery	pomocy	
socjalnej.	Pojawiające	się	wraz	z	utratą	pracy:	strach,	frustracja,	bieda,	a	często	i	nieumie-
jętność	odnalezienia	się	w	nowej	rzeczywistości,	przejawiająca	się	częstszym	sięganiem	
po	alkohol,	spowodowały	nieodwracalne	zmiany	w	polskich	rodzinach,	które	nie	mogąc	
zaspokoić	podstawowych	potrzeb	swych	członków,	stały	się	niewydolne	wychowawczo.		

•	 Przemiany w strukturze rodziny	–	jeszcze	kilkanaście	lat	temu	polska	rodzina	była	rodziną	
wielopokoleniową:	pod	jednym	dachem	zamieszkiwali	ze	sobą	nie	tylko	rodzice	i	dzieci,	
ale	także	i	dziadkowie,	wspomagający	w	sposób	naturalny	proces	wychowania.	Obecność	
dziadków	w	domu	nie	tylko	wypełniała	braki,	które	powstawały,	gdy	rodzice	szli	do	pra-
cy,	ale	również	dawała	dziecku	szansę	poznania	możliwości	i	potrzeb	starszego	człowie-
ka.	Dziś	polskie	rodziny,	na	wzór	zachodnioeuropejski,	coraz	częściej	stają	się	rodzinami	
jednopokoleniowymi,	zamkniętymi	w	modelu	2+1.	Zmiany	w	strukturze	rodziny	to	także	
niepokojący	wzrost	liczby	rozwodów,	związków	nieformalnych	oraz	samotnych	rodziców	
z	wyboru.	W	imię	głoszonej	wolności	jednostki	wielu	ludzi	(dotyczy	to	szczególnie	kobiet,	
które	w	ostatnich	latach	przyjęły	nowe	społeczne	role)	świadomie	rezygnuje	z	małżeństwa	
bądź	z	macierzyństwa.	Wejście	w	związek	małżeński	czy	pojawienie	się	dziecka	oznacza	
bowiem	rezygnację	z	wielu	dotychczas	posiadanych	przywilejów.	Ludzie	chcą	żyć	wygod-
nie	–	bez	stresu	–	dysponując	swoim	czasem	i	pieniędzmi	w	sposób	samodzielny,	innymi	
słowy	–	chcą	żyć	bez	obowiązków.

•	Dezaktualizacja tradycyjnych wzorców wychowania – wraz	z	przemianami	społeczno	–	
gospodarczymi	oraz	zmianami	w	strukturze	rodziny	pojawił	się	problem	z	kompetencjami	
wychowawczymi	rodziców.	Wynikł	on	głównie	z	tego,	 iż	wiele	tradycyjnych	sposobów	
zachowania	i	wychowania	straciło	na	ważności	w	zmienionym	świecie.	Dzisiejszy,	zglo-
balizowany	i	technokratyczny	świat	jest	zupełnie	inny	niż	ten,	w	którym	wychowywano	
naszych	rodziców;	nastąpił	znaczny	rozwój	technologii,	zmieniły	się	warunki	społeczno-
gospodarcze,	zmieniły	się	także	wymagania	ludzi,	ich	mentalność,	światopogląd	i	postawy	
wobec	świata,	siebie	i	drugiego	człowieka.	Wszystko	to	sprawiło,	że	zmianie	uległ	także	
ideał	wychowawczy,	a	wraz	z	nim	aktualność	straciły	dawne	metody	wychowania.	Nic	
więc	dziwnego,	że	rodzice	i	wychowawcy	utraciwszy	tradycyjne	wzorce	zachowania	co-
raz	częściej	nie	potrafią	wychować	swoich	podopiecznych.

•	Niewłaściwe postawy rodzicielskie – Zagubienie	rodziców	we	współczesnym	świecie	oraz	
powolne	odbieranie	rodzinie	jej	funkcji	wychowawczej	przejawia	się	najczęściej	w	niepra-
widłowych	postawach	 rodzicielskich.	Rodzice	dzielą	 się	 zazwyczaj	 na	 tych,	 którzy	 nie	
mogąc	poradzić	sobie	z	problemami	„odpuszczają”	dziecku	i	zaczynają	wychowywać	je	
bezstresowo,	bez	norm,	celów	i	zasad,	w	imię	szeroko	pojętej	wolności,	oraz	na	tych,	któ-
rzy	pragną	by	ich	dziecko	było	nie	tylko	posłuszne	i	karne,	ale	i	doskonałe	we	wszystkim	co	
robi.	W	pierwszym	przypadku	mamy	do	czynienia	z	postawą	unikająca	bądź	nadmiernie	
chroniącą,	w	drugim	zaś	z	nadmiernie	wymagającą.	Do	powstania	negatywnych	postaw	
rodzicielskich	coraz	częściej	przyczynia	się	brak	czasu,	emigracja	zarobkowa	rodziców,	
nieumiejętność	rozmowy	i	współdziałania	z	dzieckiem.	

•	Niekontrolowany dostęp do mediów - współcześnie	wszechobecne	media	stały	się	„ocza-
mi	i	uszami”	świata,	bez	których	nie	wyobrażamy	sobie	naszego	życia.	Dzięki	mediom	
człowiek	czuje	się	częścią	świata,	ma	stały	dostęp	do	szerokiego	wachlarza	wiadomości	
i	 informacji,	może	bezpośrednio	uczestniczyć	w	międzynarodowych	wydarzeniach,	ob-
serwować	zjawiska	i	procesy	cywilizacyjne.	Niestety	wszystkie	korzyści	jakie	przyniósł	ze	
sobą	postęp	technologiczny	zniwelowane	zostały	nieumiejętnym	korzystaniem	z	mediów.	
Jak	pokazały	liczne	badania	przeciętne	polskie	dziecko	spędza	przez	ekranem	telewizora	
bądź	monitorem	komputera	kilka	godzin	dziennie.	Czas	 ten,	podobnie	 jak	 rodzaj	oglą-
danych	w	telewizji	czy	Internecie	treści,	pozostaje	często	poza	kontrolą	rodziców,	którzy	
cieszą	się	z	faktu,	że	ich	dziecko	spędza	czas	w	domu,	nie	sprawia	większych	kłopotów	
oraz	potrafi	korzystać	z	komputera.	Niewielu	rodziców	zdaje	sobie	sprawę	z	tego,	że	dziec-
ko	spędzające	czas	przed	telewizorem	czy	komputerem	jest	narażone	na	choroby	oczu,	
kręgosłupa,	zmiany	osobowościowe,	zaburzenia	rozwoju	społeczno-emocjonalnego,	po-
znawczego	a	także	na	coraz	powszechniejsze	uzależnienie	od	gier	czy	sieci.	
Oczywiście	niebezpieczeństw	czyhających	na	nasze	dzieci	 jest	 znacznie	więcej	 i	nie	

sposób	o	wszystkich	powiedzieć.	Niemniej	 jednak	 temat	 jest	 bardzo	poważny	 i	wymaga	
od	nas	dyskusji,	bowiem	od	tego,	jak	wychowamy	młode	pokolenie	zależeć	będzie	kształt	
naszej	przyszłości.	

Małgorzata	Lis

U ŹrÓDEŁ krYZYSU WYCHOWANIA
Informacja z obrad sesji rady Miejskiej 
w koprzywnicy z dnia 29 kwietnia 2009 roku
	 1.	Otwarcie	obrad.
	 2.	Przyjęcie	porządku	obrad	i	protokołu	z	poprzedniej	sesji.
	 3.	Informacja	Burmistrza	z	realizacji	budżetu	między	sesjami.
	 4.	Dokonanie	zmian	w	budżecie	gminy	na	2009	rok.
	 5.	Przedstawienie	sprawozdania	z	wykonania	budżetu	gminy	za	2008	rok.
	 6.	Wysłuchanie	stanowiska	Komisji	Rewizyjnej.
	 7.	Opinia	RIO	o	sprawozdaniu	z	wykonania	budżetu	gminy	za	2008	r.
	 8.	Opinia	RIO	o	wniosku	Komisji	Rewizyjnej	Rady	Miejskiej
		 	 w	Koprzywnicy	w	sprawie	absolutorium	.
	 9.		Rozpatrzenie	sprawozdania	z	wykonania	budżetu	i	ocena	wykonania	budżetu.
	10.	 	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	absolutorium	dla	Burmistrza	Miasta	i	Gminy	
	 	 w	Koprzywnicy	za	2008	r.
	11.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	zatwierdzenia	zestawienia	przychodów	
		 	 i	wydatków	Gminnego	Funduszu	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	na	2009	rok.		
	12.	Wolne	wnioski	i	zapytania	radnych.
	13.	 Zamknięcie	obrad	sesji.

Zostały	podjęte	następujące	uchwały:

	 •	UCHWAŁA	Nr	XXXII/153/09	w	sprawie	dokonania	zmian	w	budżecie	gminy	na	2009	rok
	 •	U	C	H	W	A	Ł	A	Nr	XXXII	/154/09	w	sprawie	rozpatrzenia	sprawozdania	z	wykonania	budże-

tu	Gminy	za	2008	rok	i	udzielenia	absolutorium	Burmistrzowi	Miasta	i	Gminy	w	Koprzyw-
nicy	z	tego	tytułu.

	 •	UCHWAŁA	Nr	XXXII/155/09	w	sprawie	zatwierdzenia	zestawienia	przychodów	i	wydatków	
Gminnego	Funduszu	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	na	2009	rok.
	

Informacja z obrad sesji rady Miejskiej 
w koprzywnicy z dnia 28 maja 2009 roku
	 1.	Otwarcie	obrad.
	 2.	Przyjęcie	porządku	obrad	i	protokołu	z	poprzedniej	sesji.
	 3.	Informacja	Burmistrza	z	realizacji	budżetu	między	sesjami.
	 4.	Dokonanie	zmian	w	budżecie	gminy	na	2009	rok.
	 5.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	zaciągnięcia	kredytu.
	 6.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	zaciągnięcia	pożyczki.
	 7.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	udzielenia	pomocy	finansowej.
	 8.	Podjęcie	uchwały	w	 sprawie	wyrażenia	opinii	w	 sprawie	 specjalnych	obszarów	ochrony	

siedlisk.
	 9.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	powołania	komisji	do	opracowania	zmian	w	statucie	Gminy	
		10.	Wolne	wnioski	i	zapytania	radnych.
		11.	Zamknięcie	obrad	sesji.

Zostały	podjęte	następujące	uchwały:

	 •	Nr	XXXIII/156/09	w	sprawie	dokonania	zmian	w	budżecie	gminy	na	2009rok	
	 •	Nr	XXXIII/157/	09	w	sprawie	zaciągnięcia	kredytu
	 •	Nr	XXXIII/158/09	w	sprawie	zaciągnięcia	pożyczki
	 •	Nr	XXXIII/159/09	w	sprawie	udzielenia	pomocy	finansowej
	 •	Nr	XXXIII/160/09	w	sprawie	w	sprawie	powołania	komisji	do	opracowania	zmian	w	statucie	

Gminy.		
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W	miesiącu	kwietniu,	który	jest	okresem	
sprzątania	 świata,	 posprzątaliśmy	 kawałek		
„Naszego	świata”.	

Grupa	 mieszkańców	 Zbigniewic	 Wsi,	
-	 od	 zawsze	 ta	 sama	 razem	 ze	 strażakami	
podjęła	 się	posprzątania	 terenów	wiejskich	
wokół	 stawu,	 remizy	 i	 dróg	 dojazdowych.	
Ze	 smutkiem	 stwierdzam,	 że	 tereny	 tzw.	
niczyje	są	zaniedbane	i	zaśmiecone.	Miesz-
kańcy	Zbigniewic	(	z	niewielkimi	wyjątkami)	
dbają	o	swoje	posesje	i	miejsca	wokół	nich.	
Śmieci	 zalegające	 na	 poboczach	 i	 innych	
miejscach,	zarośnięte	skwerki	–	najlepiej	by	
było	 gdyby	 posprzątał	 je	 ktoś	 za	 nas.	 My	
posprzątaliśmy	w	miarę	naszych	możliwości	
zalegające	 śmieci	 i	 inne	 ,,skarby”.	 Sprzątali	
młodzi	strażacy,	chłopcy,	w	których	wierzę,	
że	będą	pamiętać	o	swojej	pracy	i	uczulać	
innych	 na	 dbałość	 o	 środowisko	 nie	 tylko	
w	Zbigniewicach.

Szkoda,	 że	 byli	 i	 tacy,	 którzy	 udawali,	
że	nie	widzą,	naszej	pracy	i	cicho	umykali,	
gdyż	może	poprosilibyśmy	o	współpracę?	

Podziwiam	 panią	Marysię	 Judę	 –	 która	

mogłaby	 już	odpoczywać	ale	 sama	praco-
wała	 i	 zachęcała	 nas	 abyśmy	nie	 rezygno-
wali	z	tak	pożytecznej	dla	środowiska	akcji	
i	 mimo	 ,,opornych	 komentarzy”	 kontynu-
owali	swoją	pracę	i	dbali	o	swoją	wieś,	którą	
tak	malowniczo	opisał	nasz	rodzinny	poeta	
śp.	pan	Jan	Nowak.

Wysiłek	był	duży,	ale	efekty	są	widocz-
ne	 i	 kontynuowane	 -	wykaszamy	pobocza	
i	 skwerki.	 Na	 zakończenie	 naszej	 ,,akcji	
sprzątania’’	 i	 w	 zapale	 pracy,	 spaliliśmy	
śmieci	 zalegające	 obok	 wiejskiego	 krzyża,	
zalegały	one	od	ładnych	kilku	lat	i	okazały	
się	 własnością	 ,,wzorowego’’	 mieszkańca	
wsi,	który	z	porządkiem	nie	ma	wiele	wspól-
nego	 ale	 doskonale	 zna	 numery	 alarmowe	
i	 zawiadomił	 policję.	 Patrol	 interweniował,	
udzielił	 ostrzeżeń,	 szczęśliwie	 zakończyło	
się	na	strachu.	

Mam	nadzieję,	że	incydentalny	przypa-
dek	nie	zniechęci	nas	do	dalszego	działania,	
bo	pracy	przed	nami	ogrom	i	droga	do	celu	
daleka	-	ale	połowa	sukcesu	to	uwierzyć,	że	
spełnią	się	marzenia	i	osiągniemy	cel.

Ewa	Michalska

Nasza mała ojczyzna
 – nasze Zbigniewice

o	wiele	bogatsza.	W	jej	skład	wchodziła:	mię-
ta	pieprzowa,	miętka,	 łuszcz,	wrotycz,	kopyt-
nik,	piwonia,	pieprznik,	 targownik,	koniczyna	
czerwona	i	biała,	jaskółcze-gniazdo,	ruta,	boże	
drzewko,	bławat,	sroczka,	rozchodnik.

Wianki	 święcone	w	 oktawę	Bożego	Cia-
ła	miały	 bardzo	 szerokie	 zastosowanie.	Mia-
ły	 one	 nieść	 pomyślność	 nowonarodzonym	
i	nowożeńcom.	Zdobiono	nimi	bukietu	panny	
młodej,	 przyozdabiano	 beciki	 dzieci	 niesio-
nych	 do	 chrztu,	 wkładano	 pod	 fundamenty	
nowo	budowanych	domów.	Wianuszki	z	zio-
łami	miały	 też	chronić	zagrodę	od	wszelkich	
nieszczęść.	Zawieszano	je	więc	nad	drzwiami	
wejściowymi	 lub	przy	oknie.	Zwłaszcza	 roz-
chodnik,	zwany	na	wsiach	grzmotnikiem	miał	
chronić	przed	burzą,	piorunami	i	pożarem.

Niektóre	 zioła	wykorzystywano	w	 lecze-
niu	ludzi	i	zwierząt	np.	dymem	z	ich	spalania	
okadzano	 cielące	 się	 krowy	 lub	 odpędzano	
gradowe	 chmury.	 Wianuszki	 z	 ziela	 mięty	
i	róży	miały	chronić	domowników	od	wszel-
kich	chorób	zaś	ziele	macierzanki	to	niezastą-
pione	 lekarstwo	na	choroby	kobiece.	Bardzo	
popularnym	 zielem	 była	 koniczyna	 różowa	
i	 biała	 zwłaszcza	 tę	 drugą	 zabierano	 na	 jar-
marki	wierząc,	że	jej	cudowna	moc	sprawi,	że	
handel	będzie	pomyślny.	

wsi	wychodziły	na	łąki	w	poszukiwaniu	ziół.	
Wierzono,	że	zioła	w	tym	dniu	mają	magicz-
ną	moc,	bo	przecież	sam	św.	 Jan	 je	poświę-
cił.	Wśród	ziół	zbieranych	przez	kobiety	wy-
różniamy:	 dziurawiec,	 majeranek,	 krwawnik,	
miętę,	rumianek	i	dziki	bez.

Na	szczególną	uwagę	zasługuje	tu	bylica.	
Ziele	to	wg	wierzeń	miało	ogromną	moc	lecz-
niczą.	Opasując	się	bylicą	wierzono,	iż	krzyż	
w	 czasie	 żniw	 nie	 będzie	 bolał,	 zawieszana	
zaś	przy	wrotach,	drzwiach	czy	też	oknie	mia-
ła	odpędzać	złe	czary.	Pomagała	również	ro-
dzącej	kobiecie.

Kiedy	 nadeszła	 noc	 dziewczęta	 zapalały	
ogniska	 i	 śpiewając	 radosne	 pieśni	 tańczyły	
wokoło	 niego	 wyglądając	 kawalerów.	 Pano-
wie	owszem	przychodzili	 do	ogniska	ale	nie	
tańczyli	z	dziewczętami,	jedynie	zapalali	tzw	
„kiczki”	czyli	słomiane	powrósła	przyczepio-
ne	do	kija.	Z	zapalonymi	powrósłami	chłopcy	
biegali	po	polach	i	ogrodach.	Dawało	to	cie-
kawy	efekt	przypominający	ogniste	warkocze	
sypiące	skry	w	ciemną	noc.	Panny	w	tym	cza-
sie	 	 splatały	wianki	 z	 najpiękniejszych	 kwia-
tów	 i	 ziół.	 W	 środku	 montowały	 deseczkę,	
na	której	ustawiały	palącą	 się	 świecę.	Każda	
starała	się	aby	jej	wianek	był	piękny	i	okaza-

Polska	tradycja	tak	bardzo	mocno	związana	
z	chrześcijaństwem	ma	swoje	odzwierciedlenie	
w	całym	niemal	kalendarzu	liturgicznym.

Na	 jedenasty	 dzień	 po	 Zielonych	 Świąt-
kach	przypada	ostatnie	z	wielkich	kościelnych	
świąt	wiosny:	uroczystość	Bożego	Ciała	na	pa-
miątkę	ustanowienia	Najświętszego	Sakramen-
tu,	czego	Chrystus	dokonał	podczas	ostatniej	
Wieczerzy,	w	poprzedniu	swojej	męki	i	ukrzy-
żowania.Te	radosne	obchody	eucharystyczne	
zostały	przeniesione	na	drugi	czwartek	po	Ze-
słaniu	Ducha	Świętego	przez	papieża	Urbana	
IV	w	1264r.

Jednym	 ze	 zwyczajów	 kultywowanych	
również	w	Świętokrzyskim	jest	święcenie	ziół.

Tradycja	 nakazywała	 przygotowanie	 do	
poświęcenia	w	oktawę	Bożego	Ciała	siedmiu	
małych	 ,	 wielkości	 dłoni	 wianuszków:	 z	 ty-
mianku	,	macierzanki	,	rozmarynu,	rozchodni-
ka	,	stokrotek	,	nieśmiertelników	i	mięty,	które	
zawieszano	 na	 jednej	 wspólnej	 wstążeczce	
najczęściej	koloru	czerwonego.

W	zapiskach,	które	przedstawia	O.	Kolberg	
gama	ziół	przypisywana	wiankom	naszego	re-
gionu	Sandomierz–Opatów–Koprzywnica	była	

Ta	 cudowność	 ziół	 i	 ich	magiczność	ma	
swoje	 odzwierciedlenie	 w	 wielu	 tradycjach	
polskiej	 kultury.	 Przeplata	 się	 ona	 przez	 róż-
ne	wydarzenia	mające	miejsce	w	rodzinie.	Od	
zawsze	 pragnieniem	 człowieka	 była	 miłość,	
możliwość	kochania	i	bycia	kochanym	to	pod-
stawa	egzystencji.	Nie	ważne,	w	jakim	czasie,	
obyczajowości	i	statusie	społecznym	człowiek	
poszukiwał	i	poszukuje	miłości.

Takim	świętem,	które	było	okazją	dla	pa-
nien	i	kawalerów	aby	odnaleźć	swoją	,,drugą	
połowę,,	 była	wigilia	 świętego	 Jana.	 Tak	nie-
gdyś	o	tym	wydarzeniu	pisał	Jan	Gawliński:

Jan	św.	Chrzciciel	przyszedł.
Więc	 palą	 Sobótki,	wkoło	 niej	 śpiewając	

skaczą	wiejskie	młódki.
Nie	znoście	tych	zwyczajów	!
Co	nas	z	wieków	doszło	 i	 z	wiekiem	się	

ustało,	trzeba	by	w	wiek	poszło.
Od	samego	rana	wszystkie	dziewczęta	ze	

ły.	 Gotowe	wianki,	 w	 których	 obowiązkowo	
znajdowała	się	bazylia,	czarnuszka,	marzanka,	
macierzanka,	 lubczyk,	 cząber	 i	 arcydzięgiel	
puszczano	na	wodę.	Na	drugim	brzegu	kawa-
lerowie	 wyławiali	 wianki,	 co	 było	 wspaniałą	
wróżbą	dla	dziewcząt.	Czasami	wianek	utonął	
ale	i	to	był	dobry	znak,	bo	zapowiadał	kawa-
lera	z	dalekich	 stron.	 Jednak,	gdy	wianek	nie	
chciał	 popłynąć	 lub	 zgasła	 w	 nim	 świeczka,	
była	to	zła	wróżba	dla	panny,	mówiąca	o	sta-
ropanieństwie.

Kiedy	 wyłowiono	 wianki,	 kawalerowie	
wkupywali	 się	 do	 babskiego	 towarzystwa	
przynosząc	 różne	 smakołyki	 jak	 i	 gorzał-
kę.	 Kiedy	 ogniska	 dogasały	 i	 płomienie	 były	
mniejsze,	skakano	przez	ogniska	parami	trzy-
mając	się	mocno	za	ręce.	Jeżeli	podczas	skoku	
para	nie	rozdzieliła	się,	był	to	znak,	że	są	sobie	
przeznaczeni.	A	później?	A	później	 to	razem	
szli	w	las	szukać	kwiatu	paproci.

Renata	Mazurkiewicz

Święta tradycja Ojców naszych
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W	dniach	22-28	czerwca	w	Koprzywni-
cy	 gościło	 dziesięciu	 artystów	 -	 plastyko1),	
którzy	na	zaproszenie	MGOK	i	S	przyjechali	
malować	 pejzaże	 Koprzywnicy.	 Jest	 to	 już	
trzeci	plener	malarski,	tym	razem	pt:	,,Ślada-
mi	regionu”	-	,,Lessem	malowane”.	

W	 plenerze	 uczestniczyło	 10	 artystów,	
niektórzy	z	nich	goszczą	u	nas	już	trzeci	raz	
jak	np.:	Andrzej Kozera	z	Pińczowa,	Renata	
i	Ireneusz Boguszewscy	z	Siedliszcz	k.	Lu-
blina,	Maria Bobrowska	z	Tarnobrzega,	Nela 
Nelip	z	Katowic	jak	i	Krzysztof Czerwiak	ze	
Stalowej	 Woli.	 Po	 raz	 pierwszy	 Koprzyw-
nice	malowały	 Joanna Duma	z	Komańczy,	
Agnieszka Kloczkowska	ze	Stąporkowa	oraz	
Maja Wójcicka	ze	Starachowic.	Opiekę	me-
rytoryczna	 nad	 plenerem	 sprawowała	 dyr.	
Alicja Stępień	a	opiekę	artystyczną	Helena 
Pilecka –	instruktor	plastyk	MGOK	i	S	i	jed-
nocześnie	uczestniczka	pleneru.		

Powstałe	 obrazy	 to	 głównie	 pejzaże	
z	okolic	Koprzywnicy,	zabytki	naszego	mia-
sta	i	kwiaty,	kwiaty	polne	tj.:	maki,	chabry,	
kwiaty	ogrodowe:	róże,	nagietki	czy	ostróż-
ki.	 Prezentacja	 prac	 poplenerowych	 po-
wstała	podczas	 tygodniowego	pleneru	od-
była	się	podczas	II	Pikniku	Cysterskiego	na	
wirydarzu	przyklasztornym	a	od	29.06.09.	
przez	całe	wakacje	będzie	wyeksponowana	
w	MGOK	i	S.

Artyści,	 którzy	 uczestniczą	 w	 plenerze	
chętnie	wracają	do	Koprzywnicy	zauroczeni	
pięknem	miasteczka	 i	 okolicznych	wzgórz,	

niepowtarzalnym	 klimatem	 pocysterskiego	
klasztoru	oraz	życzliwością	mieszkańców.

W	 czasie	 trwania	 III	 Ogólnopolskiego	
pleneru	 Malarskiego	 dla	 profesjonalnych	
artystów	 trwał	 dwudniowy	 plener	 dla	mło-
dzieży.	Młodzi	malarze	pod	kierunkiem	 in-
struktora	Plastyczki	Heleny Pileckiej	ekspe-
rymentowali	 wypróbowując	 różne	 rodzaje	
gleb	 z	 okolic	 Koprzywnicy.	 Jako	 najlepszy	
naturalny	barwnik	sprawdził	się	less.	Uciera-
jąc	less	terpentyną,	olejem	lub	nawet	wodą	
tworzyły	się	,,mazidła”,	które	łączone	z	tem-
perami	okazały	się	doskonałym	tworzywem	
do	 wykonywania	 malarskich	 prac.	 Prace	
badawcze	 nad	 możliwościami	 lessów	 jako	
techniki	 malarskiej	 będą	 kontynuowane	 po	
wakacjach	na	zajęciach	w	dziecięcym	kole	
plastycznym	przy	MGOK	i	S.

Na	 zakończenie	 chcielibyśmy	 serdecz-
nie	podziękować	p.	Janinie Toś,	która	na	za-
kończenie	warsztatów	wszystkim	 dzieciom	
ufundowała	pyszne	smakołyki	w	postaci	lo-
dów	gałkowych.

Helena	Pilecka

PLENER MALARSKI

W	niedzielę,	28	czerwca	br.,	przy	zespole	
poklasztornym	 opactwa	 cysterskiego	 w	 Ko-
przywnicy	 odbył	 się	 II	 Piknik	 Cysterski	 pt.	
„W	cieniu	cysterskiej	jabłoni”,	nad	którym	Pa-
tronat	Honorowy	objął	Starosta	Sandomierski	
p.	Stanisław Masternak.	Podobnie	jak	w	ubie-
głym	 roku,	 tegorocznymi	organizatorami	Pik-
niku	byli:	Stowarzyszenie	800-lecia	Opactwa	
Cysterskiego	 „Ku	 Przyszłości”,	 Parafia	 Rzym-
sko-Katolicka	p.w.	św.	Floriana,	Urząd	Miasta	
i	Gminy	oraz	Miejsko	Gminny	Ośrodek	Kultu-
ry	i	Sportu	w	Koprzywnicy.

Koprzywnica	 to	 miejscowość	 o	 bardzo	
starej	metryce,	świadczy	choćby	o	tym	nazwa	
pochodzącą	od	dawnej	wersji	 słowa	pokrzy-
wa. Od	1268r.	miasto	lokowane	na	prawie	nie-
mieckim	przez	księcia	Leszka	Czarnego,	swój	
rozwój	zawdzięcza	w	głównej	mierze	klaszto-
rowi	cystersów,	którzy	osiedli	tutaj	pod	koniec	
XII	w.	W	XII	 i	 XIIIw.	 Koprzywnica	 stanowiła	
ważny	 ośrodek	 handlu	 i	 rzemiosła.	 Upadek	
nastąpił	 w	 okresie	 rozbiorów,	 a	 po	 powsta-
niu	styczniowym	Koprzywnica	utraciła	prawa	
miejskie,	które	odzyskała	kilka	lat	temu.

To	właśnie	 tutaj	 przy	najcenniejszym	za-
bytku	tej	miejscowości	odbył	się	wspomniany	
Piknik	 Cysterski,	 rozpoczęty	 Mszą	 św.	 cele-
browaną	 przez	 O.O. Eugeniusza Ignacego 
Augustyna	 -	 Opata	 Opactwa	 Cysterskiego	
w	Wąchocku,	połączoną	z	poświęceniem	od-
nowionej	 chrzcielnicy,	 przy	 której	 odbył	 się	

II Piknik Cysterski „W cieniu cysterskiej jabłoni”
pierwszy	chrzest.	Tuż	po	mszy	w	romańskim	
kapitularzu	 znajdującym	 się	 w	 zachowanym	
wschodnim	 skrzydle	 klasztoru	miała	miejsce	
Konferencja	pt.	„Tradycje	ogrodnicze	i	kultura	
agrarna	cystersów	na	ziemiach	polskich”.	Bo	to	
właśnie	wraz	z	osiedleniem	się	cystersów	na	
ziemiach	polskich	wpłynęła	związana	z	nimi	
nieprzeciętna	 kultura	 duchowa	 i	 umiejętno-
ści	praktyczne	dotyczące	rolnictwa,	hodowli,	
rzemiosła	 i	 przemysłu.	W	 konferencji	 udział	
wzięli	 regionaliści	 i	 przedstawiciele	 środo-
wisk	 naukowych:	 p.	Katarzyna	Fabianowska	
z	 Akademii	 Górniczo-Hutniczej	 w	 Krakowie	
oraz	regionalista	z	Sandomierza	p.	Józef My-
jak.	Uczestnikami	konferencji	byli	min:	O.O. 
Eugeniusz Ignacy Augustyn,	 parlamentarzy-
ści:	p.	Krzysztof Lipiec	oraz	p.	Marek Kwitek,	
samorządowcy:	 p.	 Marek Jońca	 burmistrz	
Miasta	 i	 Gminy	 Koprzywnica	 i	 p.	 Dorota 
Kruszec-Nowińska	 sekretarz	Miasta	 i	Gminy	
Koprzywnica	oraz	p.	Alicja Stępień	 dyrektor	
Miejsko-Gminnego	Ośrodka	Kultury	 i	 Sportu	
i	 p.	 Tomasz Kaczor	 prezes	 Stowarzyszenia	
„Ku	 Przyszłości”.	 Po	 konferencji	 rozpoczęła	
się	 część	 biesiadna	 Pikniku,	 którą	 otworzy-
li	 prowadzący	 tegoroczny	Piknik	Cysterski	 p.	
Lucyna Zwolska	z	Miejsko-Gminnego	Ośrod-
ka	Kultury	i	Sportu	oraz	p.	Tomasz Kaczor	ze	
Stowarzyszenia	 „Ku	 Przyszłości”.	 W	 trakcie	
trwania	Pikniku	było	można	obejrzeć	wernisaż	
prac	malarskich	pt.	,Śladami	regionu”-„Lessem	

malowane”	powstałych	w	czasie	tygodniowe-
go	pleneru	malarskiego	poprzedzającego	Pik-
nik	Cysterski	jak	również	przejechać	się	konną	
bryczka-	atrakcją	oferowana	przez	p.	Jerzego 
Marcjana,	prezesa	Hipoterapii	Konnej	w	Sam-
borcu.

Niebywałą	 atrakcją	 Cysterskiego	 Pikniku	
był	 pokaz	 rycerstwa	 średniowiecznego	 oraz	
walk	z	Tatarami	upamiętniającymi	750	roczni-
cę	najazdu	tatarskiego	na	klasztor	i	Koprzyw-
nicę	 z	 1950-1960r.	 Spaleniu	 uległ	 wówczas	
klasztor,	 w	 wyniku	 tych	 spustoszeń	 książę	
Bolesław	Wstydliwy	wystawił	klasztorowi	sze-
reg	przywilejów.	Inscenizacje	walk	rycerskich	
zaprezentowała	 Chorągiew	 Rycerstwa	 Ziemi	
Sandomierskiej	dowodzona	przez	Kasztelana	
Karola Burego,	 jednocześnie	 jej	 założyciela.	
Na	czas	Pikniku	na	wirydarzu	klasztornym	po-
wstał	obóz	rycerski,	gdzie	można	było	uczest-
niczyć	w	codziennych	zajęciach	rycerza,	a	ze-
spół	taneczny	zaprezentował	pokaz	dawnych	
tańców	 dworskich.	 Rycerze	 w	 strojach	 pa-
radnych,	damy	i	panowie	szlachta	w	strojach	
z	 dawnych	 epok	 pięknie	 wypełniali	 swoimi	
strojami	„tło”	tegorocznego	Pikniku.

Na	 dziedzińcu	 klasztoru	 odbyła	 się	 pre-
zentacja	 i	 rozstrzygnięcie	 konkursu	 kulinar-
nego	pt.	„Tradycja	zapisana	w	smaku”	odby-
wającego	się	w	ramach	PPWOW	-	Programu	
Integracji	 Społecznych	 i	 organizowanego	
przez	MGOKiS	w	Koprzywnicy.	W	konkursie	
wzięło	 udział	 siedem	 zespołów:	 Restauracja	
„Jubilatka”,	Sołectwo	„Zbigniewice”,	Sołectwo	
„Błonie”,	 Stowarzyszenie	 „Ku	 Przyszłości”,	
Sołectwo	 „Krzcin”,	 Sołectwo	 „Gnieszowice”	
oraz	 Osiedle	 Koprzywnica	 Cegielnia.	 Każdy	
z	zespołów	prezentował	zestaw	tradycyjnych	
potraw,	 wyróżniał	 się	 staranną	 prezentacją	
stoiska	 oraz	 bogatymi	 strojami,	 a	 zwłaszcza	
cieszył	 się	 ogromnym	 zainteresowaniem	 ze	
strony	 uczestników	 Pikniku.	 Komisja	 kon-
kursowa	w	 składzie	p.	 Irena Godyń,	 p.	Edy-
ta Młodochowska	 oraz	 p.	 Ewa Borycka	 po	
prezentacji	 oraz	 degustacji	 potraw	 podjęła	
decyzję	o	przyznaniu	nagród.	 I	 tak	pierwsze	
miejsce	 oraz	 „moździerz	 mnicha”	 postano-
wiła	 przyznać	 potrawie	 „Zakonna	 kwaśna	
kasza	jaglana”	przygotowanej	przez	sołectwo	
Zbigniewice-	gratulujemy.	Dwa	drugie	równo-
rzędne	miejsca	 przyznano	potrawom:	 „Zupa	
z	kwaśnych	liści	Opata	Teodoryka”	przygoto-
waną	 przez	 Stowarzyszenie	 „Ku	 Przyszłości”	
oraz	potrawie	„Porka”,	inaczej	Psiocha	Sołec-
twu	„Błonie”.	Przyznano	również	dwa	trzecie	
równorzędne	 miejsca,	 Sołectwu	 „Krzcin”	 za	
„Kompot	babci	z	Krzcina”	i	potrawie	przygo-
towanej	przez	osiedle	Koprzywnica	Cegielnia	
o	nazwie	„Barszcz	na	zakwasie	z	prawdziw-
kami”.	 Były	 również	 dwa	 wyróżnienia	 za	

„Grzaniec	Koprzywnicki”	przygotowany	przez	
restaurację	„Jubilatka”	w	Koprzywnicy	oraz	za	
„Pokutne	 Praznale”	 przygotowane	 przez	 So-
łectwo	„Gnieszowice”.

We	 wnętrzu	 kościoła	 na	 zakończenie	
II	Pikniku	Cysterskiego	odbył	 się	piękny	kon-
cert	muzyki	kameralnej	w	wykonaniu	muzy-
ków	 Filharmonii	 Świętokrzyskiej	 im.	 Oskara	
Kolberga.	 Muzycy	 pod	 przewodnictwem	
p.	Lidii Chmielewskiej	wykonali	utwory	min.	
Hendla	i	Vivaldiego.

W	 Pikniku	 udział	 wzięły	 dziewczęta	
z	młodzieżowego	zespołu	wokalnego	Awan-
garda,	które	swoim	bogatym	repertuarem	sce-
nicznym	 zgromadziły	 przed	 sobą	 ogromną	
widownię.

Uczestnicy	 II	pikniku	Cysterskiego	po	raz	
kolejny	 oprócz	 atrakcji	 towarzyszących	mie-
li	 okazję	 do	 zapoznania	 się	 z	 dziedzictwem	
kulturowym	cystersów,	którzy	nierozerwalnie	
złączeni	są	od	VIII	wieków	z	tradycją	i	kultu-
rą	 Koprzywnicy.	 II	 Piknik	 Cysterski	 zdaniem	
Prezesa	 Stowarzyszenia	 800-lecia	 Opactwa	
Cysterskiego	„Ku	Przyszłości”	p.	Tomasza Ka-
czora	to	„oprócz spotkania z historią, również 
wydarzenie kulturalne i okazja do poznania 
kultury cysterskiej, a wydarzenia takie, z ra-
cji prezentowanych atrakcji, cieszą się co raz 
większym zainteresowaniem odbiorców tury-
styki kulturowej w regionie świętokrzyskim”.	

Małgorzata	Floras



Koprzywnickie	Pejzaże 15Koprzywnickie	Pejzaże

O	 tym	 jak	powstawało	nasze	miasteczko	
opowie	za	chwilkę	pani	Ewa	Kornacka,	ja	tyl-
ko	powiem,	ze	jest	ono	jednym	z	nielicznych	
tego	typu	obiektów,	jakie	usytuowane	są	przy	
przedszkolach.	Czujemy	się	dumni	z	jego	po-
siadania	i	szczęśliwi,	że	możemy	oddać	je	do	
dyspozycji	 naszej	 najmłodszej	 społeczności,	
koprzywnickim	przedszkolakom.	

Proszę	państwa,	Przedszkole	w	Koprzyw-
nicy	ma	długoletnią	tradycję.	Jego	historia	się-
ga	początków	XX	wieku.		Istniało	ono	wtedy	
pod	nazwą	tak	zwanej	„	Ochronki”.	

Po	II	wojnie	światowej	przedszkole	mieści-
ło	się	w	wynajmowanych	prywatnych	budyn-
kach	 mieszkalnych.	 W	 1967r.	 równocześnie	
z	przeniesieniem	szkoły	podstawowej	do	no-
wego	 gmachu,	 dawny	budynek	poklasztorny	
przy	Kościele	Św.		Floriana	zaadaptowano	dla	
potrzeb	przedszkola.	

W	1985	r.	ze	względu	na	 trudne	warunki	
lokalowe	i	sanitarne	przedszkola,	dokonano	re-
organizacji,	w	wyniku	której	przeniesiono	dwie	
grupy	 sześciolatków	 do	 oddziału	 przedszkol-
nego	mieszczącego	się	w	Szkole	Podstawowej	
w	Koprzywnicy.	W	budynku	przedszkola	po-
zostały	dwie	grupy	dzieci	3-4letnich	i	5letnich.	
W	takiej	formie	przetrwano	do	1991r.	

W	dniu	13.03.1991r.	przedszkole,	a	w	1992	r.	
oddziały	 zerowe	 ze	 szkoły,	 przeniesiono	 do	
nowego	 budynku	 przy	 ulicy	 Szkolnej	 6,	 gdzie	
przedszkole	funkcjonuje	do	dziś.	I	niestety	wy-
maga	 już	 gruntownego,	 natychmiastowego	 re-
montu.	

Ale	 ja	 proszę	 państwa,	 chciałabym	 wró-
cić	 w	 tym	 momencie,	 cofnąć	 się	 w	 czasie	
o	44	lata	i	opowiedzieć	o	tym	jak	wyglądało	
przedszkole	w	Koprzywnicy	w	1965r.	Opisuje	
o	 tym,	nieżyjąca	 już	pani	Wanda	Beksińska,	
ówczesna	nauczycielka	przedszkola	w	swojej	
pracy	dyplomowej	na	temat:	Znaczenie	i	wy-
korzystanie	zabaw	ruchowych	w	przedszkolu	

„… każde przedszkole powinno w mini-
malnym stopniu udostępnić dzieciom urzą-
dzenia do zabaw, sprzęt i pomieszczenie. Pań-
stwowe Przedszkole w Koprzywnicy, w którym 
pracuję, nie odpowiada tym wymaganiom. 
Stosowniejszą nazwą byłaby „przechowalnia 
dzieci”. Dwie małe sale o bardzo małym me-

Majówka	 rowerowa	 organizowana	 w	
ramach	projektu	z	PPWOW	–	Programu	In-
tegracji	Społecznej	przewidziana	na	koniec	
maja,	odbyła	się	w	czerwcu	ze	względu	na	
niesprzyjającą	 pogodę.	 W	 dzień	 3	 czerw-
ca	–	dzień	wycieczki	był	dniem	pogodnym	
i	 słonecznym.	 O	 godzinie	 15:30	 wszyscy	
chętni	 zebrali	 się	 pod	 halą	 sportową,	 aby	
stamtąd	 wyruszyć	 na	 rowerową	 wyprawę.	
25	-	osobowa	grupa	zaopatrzona	w	sprawne	
rowery	udała	 się	do	Piaseczna.	Celem	wy-
cieczki	 było	 lepsze	 poznanie	 swych	okolic	
oraz	miłe	spędzenie	wolnego	czasu	.

Droga	 prowadziła	 poprzez	 las,	 polany,	
kamieniste	 dróżki.	 Jechaliśmy	 wytrwale,	
pomimo	 tego,	 że	 nie	 zawsze	 było	 łatwo.	
Na	 miejscu	 rozpoczęły	 się	 przygotowania	
do	planowanego	wcześniej	ogniska.	Po	 tak	
długiej	podróży	wszyscy	ze	 smakiem	zaja-

MAJÓWkA rOWErOWA
dali	się	kiełbaskami.	Rozmowy	przy	ognisku	
poprzedziły	wspinaczki	na	„piaskowe	wzgó-
rza”,	z	których	słynie	Piaseczno.	Silne	wiatry	
spowodowały	ze	piach	miałyśmy	wszędzie,	
dosłownie	 wszędzie.	 Kolejnym	 punktem	
wyprawy	były	zabawy	na	piasku.	Pomysło-
we	i	śmieszne	znalazły	zwolenników	nawet	
wśród	dorosłych.	Wspaniale	spędzony	czas	
zakończył	 się	 komunikatem	 powrotu	 do	
domu.	Około	godziny	20:00	cała	grupa	do-
tarła	pod	halę.	Odrobinkę	zmęczeni	lecz	bar-
dzo	zadowoleni	zakończyliśmy	tę	przygodę.	

Serdecznie	dziękujemy	wszystkim	orga-
nizatorom	i	opiekunom	pani Alicji Stępień,	
ks. Jerzemu Burkowi,	Wojciechowi Ciach,	
Małgorzacie Ciach,	Agnieszce Zybale,	oraz	
zawodnikom	KS	Koprzywianki,	bez	których	
ta	wyprawa	by	się	nie	udała.

Uczestniczki:
Alicja	Misiak

Justyna	Domań
Karolina	Grzesik

Restauracja „Jubilatka” 
w Koprzywnicy ul. Krakowska 137 

Zaprasza	do	korzystania	z	usług	w	zakresie		
organizacji:	wesel,	komunii,	chrzcin	a	także	
styp	i	innych	imprez	okolicznościowych.
Szczegółowych	informacji	udzielamy	pod		

nr	tel.:	015/	847	61	24
www.jubilatka.com
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trażu mieszczą 76 dzieci, są tam zajęcia, ćwi-
czenia, posiłki i odpoczynek. 

Warunki te nawet przy największym wy-
siłku ze strony wychowawczyni nie pozwala-
ją na postawienie na odpowiednim poziomie 
wychowania fizycznego. Męczą się dzieci 
i męczy się personel pedagogiczny. 

Brak podwórza i ogrodu uniemożliwia 
jakąkolwiek zabawę, czy spacer obok przed-
szkola. Z własnego doświadczenia widzę, że 
to  „ja” wych. wykwalifikowana przyczyniam 
się do hamowania inicjatywy dziecięcej. Za-
chodzi pytanie, czy robie to świadomie? Chy-
ba tak. Strach przed narażeniem dzieci na nie-
bezpieczeństwo czy kalectwo jest silniejszy 
niż metody pedagogiczne. Dzieci nie mają się 
gdzie „wyżyć” …”

Proszę	 państwa,	 to	 przedszkole,	 to	 było	
moje	 przedszkole,	 przedszkole,	 do	 którego	
uczęszczałam	ja,	pani	Ania	Ciach,	pani	Maria	
Banaś,	doktor	Marek	Majkowski,	panie	Ania	Si-
wecka-	Surowiecka,	Basia	Tokarska	magisterki	
farmacji	i	wielu	innych	naszych	rówieśników…	

Dlaczego	do	tego	nawiązuję?	Otóż	chcę	po-
wiedzieć,	że	mimo	tych	trudnych	na	ówczesne	
czasy	warunków,	to	przedszkole	i	pani	Wanda	
Beksińska,	 spełniło	 swoje	zadanie.	Dało	nam,	
solidne	 fundamenty,	na	których	mogliśmy	bu-
dować	naszą	przyszłość	życiową	i	zawodową.	

Nawiązuję	do	minionych	lat	również	dla-
tego,	że	mając	w	pamięci	tamte	niedoskonało-
ści,	dziś	jako	dorośli	ludzie,	którym	dano	szan-
sę	decydowania	o	pewnych	rzeczach,	chcemy	
stworzyć	naszym	przedszkolakom	jak	najlep-
sze	warunki	do	wszechstronnego	rozwoju.	

Mamy	piękny	teren	zielony	wokół	naszego	
przedszkola	i	te	piękne	stare	sosny,	mamy	już	
mini	-	miasteczko	ale	to	nie	koniec	pomysłów	
na	 zagospodarowanie	 tego	 pięknego	 terenu.	
Ma	 tu	 być	 jeszcze	 „Wyspa	 radosnej	 zaba-
wy”,	mini	park,	i	mini	boisko	do	kopania	piłki,	
i	„zielone	klasy”…	

Są	pomysły,	mamy	nadzieję,	że	znajdą	się	
także	 przyjaciele	 i	 sponsorzy,	 którzy	 pomogą	
nam	te	pomysły	zrealizować.	A	wszystko	po	to,	
aby	w	sposób	przyjemny	i	radosny,	te	nasze	naj-
większe	skarby,	dzieci,	mogły	uczyły	się	 tego,	
co	będzie	niezbędne	w	ich	dorosłym	życiu.	

dyr.		Marta	Marczewska	
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Dyrekcja Liceum Ogólnokszta c cego im. Stefana eromskiego w Chobrzanach 
wraz z Komitetem Organizacyjnym Zjazdu Absolwentów ma zaszczyt zaprosi  

SZANOWNYCH ABSOLWENTÓW, 
na uroczysto  obchodów 65 – lecia Szko y, która odb dzie si  w dniach 

19-20 wrze nia 2009 roku. 
 

 
Program zjazdu: 

19 wrze nia: 
1100 – zbiórka na placu szkolnym, powitanie 
1130 – przemarsz do Ko cio a parafialnego i msza w. 
1230 – powitanie, przemówienia go ci, wspomnienia absolwentów 
1530 – uroczysty obiad, zabawa przy d wi kach muzyki do wczesnych godzin porannych 
 

                                           20 wrze nia: 
1200 – festyn, wyst py m odzie y Zespo u Placówek O wiatowych w  Chobrzanach oraz    

zaproszonych go ci 
 
Koszt ZJAZDU – 150 z .                                        Nr konta:20942900042001000995540001 
 
 
 
 
  
 

WItAJ V LIGO!!!
Piłkarze	KS	KOPRZYWIANKA	KOPRZYWNICA	pod	wodzą	trenera	Wojciecha Ciacha z	re-

kordową	 liczbą	 punktów	 (63	 pkt.)	 uzyskali	 awans	 z	 pierwszego	miejsca	 do	V	 ligi	w	 sezonie	
2008/2009r.	Ostatni	mecz	ze	STAREM	STARACHOWICE	zgromadził	 rekordową	 liczbę	 -	800	
kibiców,	którzy	wspólnie	z	piłkarzami	przeżyli	ten	piękny	spektakl,	a	po	meczu	mogli	świętować	
historyczny	awans	do	V	ligi	z	pierwszego	miejsca.

Po	ostatnim	gwizdku	sędziego	owacjom	i	gratulacjom	nie	było	końca,	wystrzeliły	korki	szam-
panów,	a	nasza	drużyna	wraz	z	kibicami	zatańczyła	na	środku	boiska	taniec	zwycięstwa.	Przed-
stawiciel	Ś.Z.P.N.	pan	Edward Kuśmira	wręczył	wszystkich	zawodnikom	złote	medale	i	puchar.	
Docenił	także	Łukasza Pyszczka	„Króla	Strzelców”	II	grupy	„A”	klasy,	który	w	tym	sezonie	zdo-
był	45	bramek	wręczając	mu	puchar.	

Zawodnicy	KS	KOPRZYWIANKA	KOPRZYWNICA	dziękują	wszystkim	sponsorom,	działa-
czom	i	kibicom	za	to,	iż	cały	czas	byli	z	drużyną,	bardzo	przyczyniając	się	do	tego	awansu.

Kadra	piłkarzy:
W	rundzie	wiosennej	w	zespole	Koprzywianki	występowali	następujący	zawodnicy:

–	 bramkarze:	Roman Gołębiowski,	Szczepan Grdeń,	Paweł Gorycki,	Stanisław Nyrnberg
–	 obrońcy:	 Grzegorz Chmielowiec,	 Marcin Gach,	 Wojciech Gołębiowski,	 Dawid Grdeń,		

Kamil Grdeń,	Tomasz Nasternak,	Konrad Pyszczek,
–	 pomocnicy	i	napastnicy:	Wojciech Ciach,	Damian Gawroński,	Grzegorz Gawroński,	Maciej 

Kiliański,	Paweł Kruczek,	Daniel Kuciński,	Damian Lipiec,	Wojciech Mrozik,	Łukasz Oszczu-
dłowski,	Jan Błażej Ozdoba,	Marcin Papka,	Adrian Piątkowski,	Łukasz Pyszczek,	Artur Sowa,	
Arkadiusz Zbirada

–	 trener:	Wojciech Ciach
Strzelcy	bramek:	
45-	Ł. Pyszczek,	7-	W. Mrozik;	6-	Kuciński, Piątkowski;	5-	W. Ciach,	D. Lipiec,	J.B. Ozdoba;	

3-	G. Chmielowiec,	M. Kiliański;	1-	D. Gawroński,	W. Gołębiowski.
W.Ciach

Lokata Nazwa zespołu Mecze Pkt. Bramki
1. KOPRZYWIANKA	Koprzywnica 26 63 87-25

2. BASZTA	Rytwiany 26 56 62-29

3. ZRYW	Zbigniewice 26 51 73-39

4. PIAST	Stopnica 26 51 65-36

5. ARKA	Pawłów 26 48 69-44

6. STAL	Kunów 26 45 54-38

7. PIAST	Osiek 26 39 42-38

8. WISŁA	Nowy	Korczyn 26 35 66-66

9. KAMIENNA	Brody 26 33 41-42

10. STAR	Starachowice 26 30 43-48

11. GKS	Świniary 26 30 31-47

12. SOKÓŁ	achimowicz 26 14 29-81

13. MAROL	Jacentów 26 13 29-67

14. KS	Tarłów 26 4 19-110

Tabela rozgrywek o mistrzostwo:	Klasa A seniorów grupa II

SUkCES W krAkOWIE
W	dniu	20.06.2009	r.	drużyna	tenisistów	stołowych	trenowanych	na	obiektach	M.G.O.K.	

i	S.	w	Koprzywnicy	reprezentowała	nasze	miasto	i	gminę	na	otwartym	turnieju	tenisa	stoło-
wego	w	Krakowie.

W	każdej	kategorii	wiekowej	mieliśmy	swego	przedstawiciela.	Turniej	stał	na	wysokim	
poziomie	gry.	W	kategorii	wiekowej	od	11	do	15	lat	bardzo	dobre	czwarte	miejsce	zyskał	
nasz	13	-	nastoletni	talent	Mateusz Sroczyński.	Rozegrał	w	turnieju	7	spotkań,	5	razy	zwy-
ciężył	i	doznał	dwie	porażki.	Zyskał	uznanie	i	zainteresowanie	sobą	krakowskich	trenerów,	
którzy	udzielili	mu	cennych	uwag	jakże	istotnych	w	rozwijaniu	do	dalszej	jego	kariery.

W	tej	dyscyplinie	sportu	nie	liczą	się	tylko	umiejętności	techniczne	i	taktyczne,	ale	i	rów-
nież	sprzęt,	na	którym	się	gra	i	którym	się	gra.	Wiąże	się	to	z	kosztami,	ale	warto	zainwesto-
wać	w	naszego	utalentowanego	 tenisistę.	Naszym	celem	jest	solidnie	przepracować	okres	
wakacyjny,	bo	już	5	września	kolejny	turniej	z	cyklu	Grand	Prix	w	Krakowie.

Dziękujemy	pani	dyrektor Alicji Stępień	oraz	księdzu proboszczowi Jerzemu Burkowi	
za	pomoc	w	organizacji	wyjazdu.

Wojciech	Ciach
Łukasz	Pyszczek

Szukamy	sponsora,	który	mógłby	ufundować	robot	treningowy,	który	jest	bardzo	potrzeb-
ny	dla	dalszego	rozwoju	nie	tylko	Mateusza ale	i	innych	talentów	naszego	miasta	i	gminy.	
Cena	takiego	trenarzera	to	około	2	tysiące	złotych.	


