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ŚWIĘTA WIELKANOCNE
Niedziela	Wielkanocna	 przy-

pada	 na	 pierwszą	 niedzielę	 po	
pełni	księżyca	po	wiosennej	rów-
nonocy.	Otwierała	ona	Wielki	Ty-
dzień,	kończący	Wielki	Post.	

Kwietna	 Niedziela,	 zwana	
inaczej	 Palmową	 była	 ważnym	
dniem.	Wymagała	uczestniczenia	
w	procesji.	 Było	 to	nabożeństwo	
upamiętniające	 wjazd	 Chrystusa	
do	Jerozolimy,	zapowiadający	ry-
chłą	jego	śmierć	i	zmartwychwsta-
nie.	 Podczas	 Kwietnej	 Niedzieli	
Wszystko	 jest	 bardzo	 wyraźnie	
odtwarzane	w	chrześcijańskiej	 li-
turgii.	Towarzyszyły	jej	i	towarzy-
szą	różne	obyczaje,	które	bardzo	
chętnie	 nazywa	 się	 ludowymi.	
Podczas	 mszy	 świętej	 tego	 dnia	
święci	 się	 palmy.	 Jak	 wspomina	
historyk	i	folklorysta	Łukasz	Gołę-
biowski,	„dla	znakomitszych	osób	
starał	się	zakrystian	przysposobić	
gałązki	 zielonością	 okryte	 trzy-
mając	wierzbowe	pręty	w	wodzie	
w	ciepłym	pokoju	i	z	wystawą	ku	
słońcu	 przez	 parę	 niedziel,	 dla	
pospolitszej	 rzeszy	 były	 suche,	
albo	 z	 pączkami,	 czyli	 bagniąt-
kami	zaledwie.	Odrywał	 je	gmin	
pobożny	 i	połykał,	w	 tym	będąc	
przekonaniu;	że	kto	w	niedzielę	
palmową	bagniątka	palmo-
wego	nie	połknie,	to	już	
zbawienia	 nie	 otrzy-
mał”.	 Palmy	 niesiono	
do	 kościoła	 pieszo,	
całymi	rodzinami.	Do	
dziś	 zachowała	

się	 ta	 tradycja.	 Palmy	 zostawia	 się	
w	 kościołach,	 by	 zdobiły	 ich	wnę-
trza	przez	cały	okres	Wielkanocny.	
I	tak	dawniej	jak	dziś	wierzy	się,	że	
wierzbowe	czy	palmowe	bagniątka	
mają	moc	uzdrowicielską.

Wielki	 Tydzień,	 prowadzący	
bezpośrednio	 od	 święta	 Zmar-
twychwstania,	 był	 czasem	 święce-
nia	 (Wielka	 Sobota)	 wody,	 ognia	
i	czerni.	

Wielka	Sobota	była	dniem	świę-
cenia	jadła	przygotowanego	do	spo-
życia	podczas	świąt.

Ludność	 wiejska	 najczęściej	
wędrowała	 ze	 święconym	 do	 ko-
ścioła	lub,	jeżeli	kościoła	blisko	nie	
było,	 organizowano	 wielkosobot-
nie	 święcenie	 we	 dworze.	 Wtedy	
to	 przychodzący	 do	 domu	 kapłan	
kropił	 zastawione	 stoły	 święconą	
wodą.	Natomiast	gdy	przybywał	on	
do	 dworu	 szlacheckiego,	 schodzili	
się	ludzie	ze	wsi	przynosząc	w	ko-
szykach	 jedzenie	 przeznaczone	 do	
święcenia	 ułożone	w	 białych	 ręcz-
nikach.	Na	środku	izby	wśród	zebra-
nych	stawiano	ceber	z	wodą,	którą	
poświęcał	 ksiądz,	 by	 potem	 z	 niej	
czerpiąc	pokropić	wiktuały	w	koszy-
kach	wiernych.	Wodę	z	 cebra	 roz-

lewano	do	flaszek	i	zanoszono	
do	domów,	pozostałą	

zaś	 wlewano	 do	
studni.	 W	 cza-
sach,	 gdy	 rezu-
rekcja	odbywała	
się	 o	 półno-

cy,	 zaraz	 po	 powrocie	 do	 domów	
dzielono	 się	poświęconym	 jajkiem,	
wybaczając	 sobie	 czyny	 niedobre	
i	 życząc	 wszystkiego	 najlepszego.	
Najcześciej	 święconka	składała	 się:	
z	dużego	bochenka	chleba	pieczo-
nego	w	domu	lub	kupnego,	z	kilku	
jaj	obłupanych,	z	chrzanu	utaryego	
zbitego	 w	 gałkę,	 z	 kawałka	 mięsa	
wędzonego	 wieprzowego,	 a	 cza-
sem	i	wołowego,	z	kiełbasy,	z	serka	
i	masła	zrobionego	w	Wielką	Sobotę	
rano.	Wszystko	to	przystrojone	było	
w	 bustyn	 (bukszpan).	Obecni	 przy	
święceniu	 organista	 i	 grubarz	 (gra-
barz)	 otrzymywali	 od	 każdej	 baby	
po	jajku	w	łupinie	lub	po	kilka.	Jajka	
te	były	białe,	a	rzadko	zdarzyło	się	
widzieć	między	nimi	malowane	i	to	
wówczas	na	czerwono.

Na	świąteczne	dni	przygotowy-
wano	 mięso	 wieprzowe,	 kiełbasy	
i	wysoko	wyrośnięte	ciasta.	 I	oczy-
wiście	 koniecznie	 jaja,	 najczęściej	
malowane,	 kraszone,	 skrobane,	
oklejane,	pisane.	Zdobiono	jaja	czę-
sto	 ornamentem	 geometrycznym	
(przypominającym	 symetrię	 pól)	
i	roślinnym:	w	jabłka,	dzwonki,	so-
sny,	topole,	drabinki,	serduszka.	Sto-
sunkowo	rzadziej	spotykało	się	zdo-
bienie	wyobrażeniami	zwierząt,	a	tu	
najczęściej	rysowano	ptaki,	rzadziej	
konie,	 jelenie,	 zające	 i	 ryby.	 Nie-
kiedy	 zdobiono	 je	w	 „kurze	 łapki”	
albo	w	„koguciki”.	Do	dziś	przetrwał	
w	Polsce	 zwyczaj	dzielenia	 się	 jaj-
kiem	podczas	wielkanocnego	 śnia-
dania.	 Towarzyszą	 temu	 najlepsze	
życzenia	 współbiesiadnikom.	Ma	

to	 specjalny	 sens	 bezinte-
resowności,	serdeczności,	
przyjaźni.	

Pisanki	 ofiarowywa-
no	dzieciom	lub	zako-

pywano	 w	 ziemi,	
by	dzieci	mogły	

je	 odnaleźć	
i	 przy-
nieść	

do	domu.	Zdobienie	jaj	było	szcze-
gólnym	rytuałem,	malowały	je	prze-
ważnie	kobiety	w	okresie	Wielkiego	
Tygodnia.	Stosy	pisanek	ofiarowano	
w	dowód	przyjaźni	osobom	najbliż-
szym	 i	 przyjaciołom.	 Podarowanie	
zdobionego	jajka	było	wyrazem	ser-
decznych	uczuć	i	dobrych	życzeń.	

Już	w	XIX	wieku	znano	 też	za-
bawę	 „w	pisanki”.	 Polegała	 ona	na	
toczeniu	 malowanych	 jaj	 po	 stole	
i	uderzaniu	jedno	o	drugie.	Wygry-
wał	 ten,	 którego	 pisanka	 pozostała	
nie	stłuczona.	

Malowane	 jaja	 ofiarowywano	
też	 zmarłym	 podczas	 wiosennych	
uroczystości	zausznych.	Pewnym	do	
tego	 nawiązaniem	 był	 prawdopo-
dobnie	 zwyczaj	 zwany	 „Rękawką”	
praktykowany	 jeszcze	w	XX	wieku	
w	Krakowie.	Od	dnia	Wielkiej	Sobo-
ty,	 a	 właściwie	 nocy	 obserwujemy	
w	obrzędowości	prawie	bezustanne	
oblewanie,	 wylewanie,	 polewanie,	
skrapianie,	 nasuwanie	 nieodparcie	
myśli	 o	magicznym	działaniu	 czło-
wieka,	prowokującego	przyrodę	do	
naśladowania,	 prowokującego	 de-
mony	wody	do	działalności	najbar-
dziej	dla	niego	pożądanej.	

Nastaje	 Poniedziałek	 Wielka-
nocny,	 a	wraz	 z	 nim	 powszechnie	
znany	 i	 praktykowany	 zwyczaj	
śmingusa-dyngusa.	 Każda	 jednak	
z	 tych	 nazw	 oznacza	 nieco	 inny	
zwyczaj.	 „Dyngować”	 najprawdo-
podobniej	 znaczyło	kiedyś	 tyle,	 co	
„otrzymywać	wykup”.	„Śmigus”	na-
tomiast	 dotyczył	 zwyczaju	 uderza-
nia	gałązką,	palmą	czy	łodyżką	i	ob-
lewania	wodą.	Po	wsiach	praktykuje	
się	 smaganie	 dziewcząt	 po	 nogach	
jałowcowymi	gałązkami,	ciernistymi	
łodygami	czy	witkami	wierzby	albo	
brzozy,	 tak	 długo	 aż	 złożony	 zo-
stanie	 okup.	 Połączenie	 więc	 dwu	
tych	nazw	wskazuje	na	rzeczywiste	
złączenie	dwu	obyczajów	–	polewa-
nia	 się	wodą,	 chłostania	 gałązkami	
i	składania	wykupu.	W	ten	dzień	ob-
lewano	się	na	różne	sposoby.	Aman-
ci	 oblewali	 swoje	 wybranki	 lekko	
różaną	lub	inną	pachnącą	wodą	po	
ręce,	 a	 najwięcej	 po	 ciele	małą	 si-
kawką	lub	flaszeczką.	Byli	też	tacy,	
którzy	polewali	wodą	prostą,	 chlu-
stając	garnkami,	 szklanicami,	duży-
mi	 sikawkami	 prosto	 w	 twarz	 lub	
po	całym	ciele.	Po	wsiach	chłopcy,	
którzy	 złapali	 dziewczynę,	 brali	 ją	
nad	 staw	 lub	 rzekę	 i	 tam	wrzucali.	
Zdarzało	 się	 również,	 że	 złapaną	

Wielkanoc	jest	najstarszym	i	najważniejszym	świętem	chrześcijańskim	upamiętniającym	śmierć	oraz	zmar-
twychwstanie	 Jezusa	Chrystusa.	Święta	Wielkanocne	mają	bogatą	 tradycję.	Są	niezwykle	barwne,	 towarzyszy	
im	wiele	obrzędów.	Tydzień	poprzedzający	Wielkanoc	zwany	jest	Wielkim	Tygodniem,	w	którym	wspomina	się	
Triduum	Paschalne	(Wielki	Czwartek,	Wielki	Piątek	i	Wielką	Sobotę).	O	wielu	wielkanocnych	obyczajach	pamię-
tamy	także	dzisiaj.	

c.d.	na	str.	3

dziewczynę	wkładali	do	koryta	przy	
studni	i	lali	ją	wodą.	Z	tej	właśnie	ra-
cji	 Poniedziałek	Wielkanocny	zwa-
ny	 jest	 czasami	 dniem	 św.	 Lejka,	
polewanką	czy	oblewanką.	

Obrzędowość	 i	 zwyczaje	 lu-
dowe	 podporządkowane	 świętom	
kościelnym	zachowywały	 (i	 zacho-
wują	niejednokrotnie	do	dziś)	dość	
długo	 własne	 symbole	 wskazujące	
na	charakterystyczny	 światopogląd,	
tkwiący	 dotąd	 głęboko	pod	uświa-
damianymi	 treściami	 uroczystości.	
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POTRAWY NA „WIELKI POST”
Kotlety schabowe ze słodkiej kapusty

Składniki:	Niewielka	główka	słodkiej	kapusty.	0,5	kg	pieczarek	 lub	 in-
nych	grzybów,	2	cebule,	3	łyżki	oleju,	sól,	pieprz,	3	jajka,	25	dag	tartej	bułki,	
1	szklanka	mąki	pszennej.

Wykonanie: Kapustę	sparzyć,	zdjąć	liście	tak	jak	na	gołąbki,	następnie	
przez	7	min	gotować	w	osolonej	wodzie.	Liście	kapusty	wyjąć	z	wody,	wy-
studzić,	oprószyć	pieprzem.	Liść	rozłożyć	i	posmarować	uprzednio	przygo-
towanym	farszem	z	grzybów,	złożyć	w	kosteczkę,	panierować	w	następują-
cej	kolejności;	w	mące,	rozbitym	jajku	i	w	tartej	bułce.	Następnie	smażyć	na	
oleju	na	złoty	kolor.	Ułożyć	w	rondlu,	na	dno	wlać	1/3	szklanki	wody	i	dusić	
około	20	min.	

Farsz z grzybów:	pieczarki	umyć,	pokroić	w	kostkę,	cebulę	obrać,	rów-
nież	pokroić	w	kostkę,	zeszklić	na	oleju,	dodać	pieczarki	i	dusić	około	30	
min,	doprawić	solą	i	pieprzem.

Safor
Składniki:	 3	duże	cebule,	 jeden	 litr	 przegotowanej	 schłodzonej	wody,	

sól,	pieprz,	1	cytryna,	1	kg	ziemniaków.
Wykonanie:	Cebulę	obrać,	pokroić	w	kostkę,	posolić	do	smaku	i	odsta-

wić	na	około	0,5	godz.,	aby	zmiękło.	Wycisnąć	sok	z	cytryny,	dodać	do	ce-
buli.	Następnie	dodać	przegotowaną	wodę	i	doprawić	do	smaku	solą	i	pie-
przem.	Ziemniaki	umyć	i	ugotować	w	obierkach.	Obrać	z	e	skórki	i	spożyć	
z	saforem.

Majoneziki z ryb
Składniki:	40	dag	 filetów	 rybnych,	2-3	duże	cebule,	2	czerstwe	bułki,	

2	jaja,	2/3	szklanki	mleka,	łyżka	siekanej	zielonej	pietruszki,	sól,	pieprz,	gałka	
muszkatołowa,	porcja	włoszczyzny,	2/3	szklanki	sosu	tatarskiego.

Wykonanie:	 Natkę	 pietruszki	 umyć	 i	 drobno	 posiekać,	 cebulę	 obrać,	
umyć,	bulkę	namoczyć	w	mleku,	wycisnąć	i	razem	z	filetami	i	cebulą,	wszyst-
ko	zemleć	w	maszynce.	Do	masy	dodać	jaja,	przyprawy	i	posiekaną	natkę	
pietruszki	oraz	 trochę	 tartej	bułki,	 jeśli	masa	 jest	 za	 rzadka.	Masę	dobrze	
wyrobić	i	formować	małe	okrągłe	pulpety.	Ugotować	wywar	z	włoszczyzny.	
Włoszczyznę	wyjąć	i	na	gotujący,	osolony	wywar	kłaść	delikatnie	pulpety.	
Gotować	na	małym	ogniu	10	min	wyjmować	łyżką	cedzakową	na	półmisek	
i	zimne	polać	sosem	tatarskim,	udekorować	zielona	pietruszką.

Kluski kładzione z warzywami
Składniki: 2	szklanki	mąki,	2	 jaja,	1	pęczek	włoszczyzny	 (bez	cebuli),	

szklanki	mleka,	siekana	zielona	pietruszka,	sól,	tłuszcz	do	polania.
Wykonanie:	 Jarzyny	umyć,	obrać,	opłukać,	por	pokroić	w	makaroniki,	

pozostałe	składniki	utrzeć	na	grubej	tarce	jarzynowej.	Z	mąki	jaj	i	mleka	wy-
robić	ciasto	na	kluski	kładzione	(mlekiem	uregulować	gęstość).	Do	przygoto-
wanego	ciasta	dodać	rozdrobnione	warzywa,	wymieszać.	W	rondlu	zagoto-
wać	wodę	z	solą	kłaść	metalową	łyżką	maczane	we	wrzątku	podłużne	kluski	
nie	przerywając	wrzenia.	Gotować	nieco	dłużej	niż	zwykłe	kluski	kładzione.	
Dodać	polane	topionym	tłuszczem,	najlepiej	smakują	z	masłem.	

Sałatka warzywna ze śledziami 
Ilość	warzyw	dobieramy	w	zależności	od	ilości	przygotowywanej	sałatki.	

-	 30	dag	ziemniaków	uprzednio	ugotowanych	w	łupinach	i	startych	na	tarce	
o	grubych	otworach	(lekko	posolić,	wymieszać),	

-	 20	dag	śledzia	pokrojonego	w	paseczki,
-	 20	dag	cebuli	(pokrajać	w	cienkie	
półkrążki,	posolić	 i	skropić	oliwą,	
lekko	wycisnąć,

-	 20	dag	ogórków	kiszonych	(zetrzeć	
na	tarce	o	grubych	otworach),

-	 20	dag	fasolki	drobnej	ugotować,
-	 10	 dag	 grzybów	 marynowanych	
pokrojonych	w	kostki,	

-	 20	dag	śledzia	pokrojonego	w	pa-
ski	(śledź	występuje	w	dwóch	war-
stwach),

-	 20	dag	buraczków	ugotowanych	startych	na	tarce	o	dużych	otworach	(po-
solonych	doprawionych	do	smaku	sokiem	z	cytryny)

Sałatkę	na	wierzchu	polać	sosem.
Sos:	2	łyżki	musztardy	utrzeć	z	½	szklanką	oliwy,	dodać	do	smaku	sól,	

pieprz,	2-3	łyżki	majonezu,	dobrze	wymieszać	i	polać	sałatką.	Całość	obsy-
pać	jajkiem	na	twardo	startym	na	grubej	tarce.	Zrobić	dekorację	z	buraczka	
i	ogórka	oraz	zieleniny.

Jaja w sosie szczypiorkowo-pietruszkowym
Składniki:
8	jajek	ugotowanych	na	twardo,	150	ml	majonezu,	2	łyżki	kwaśnej	gęstej	

śmietany,	2	łyżki	posiekanego	szczypiorku,	1	łyżka	posiekanej	natki	pietrusz-
ki,	sól	i	pieprz	do	smaku	

Sposób przyrządzenia:
Jajka	obrać,	wystudzić	i	przekroić	wzdłuż	na	połówki.	Majonez	i	śmieta-

nę	wymieszać	z	ziołami.	Doprawić	solą	i	cukrem.	Sosem	polać	jajka.

Jajka po mediolańsku
Składniki:
5	jajek,	1	cebula,	5	pieczarek,	majonez,	sól,	pieprz
Ilość	cebuli	i	pieczarek	zależy	od	tego	ile	jajek	będziecie	państwo	fasze-

rowali.
Sposób przyrządzenia:
1.	jajka	ugotować
2.	przekroić	jajka	na	pół	i	wyjąć	żółtko
3.	żółtko	przełożyć	do	miseczki
4.	cebule	wraz	z	pieczarkami	pokroić	i	dusić	na	małym	ogniu
5.	ostudzoną	cebule	i	pieczarki	dodać	do	żółtek	
6.	kolejno	dodawać	majonez,	sól	i	pieprz	
7.	wszystko	mieszać	aby	uzyskać	jednolita	konsystencję
8.	gotową	masą	możemy	faszerować	jajka.

Sos chrzanowo-jabłkowy
Składniki:	1	jajko,	4	łyżki	startego	chrzanu,	1	winne	jabłko,	100	ml	kwaśnej	gęstej	śmietany,	sok	z	cy-

tryny,	cukier	puder	sól.

Wykonanie:	Jajko	ugotować	na	twardo,	wystudzić,	wyjąć	żółtko,	białko	posiekać.	Jabłko	obrać	zetrzeć	
na	drobnej	tarce,	skropić	sokiem	z	cytryny,	wymieszać,	aby	nie	ściemniało.	Dodać	chrzan	i	posiekane	biał-
ko,	wymieszać,	doprawię	cukrem	pudrem.	Żółtko	rozetrzeć,	wymieszać	ze	śmietaną,	dodać	do	smaku	soli,	
połączyć	z	chrzanem	i	dokładnie	wymieszać.	Przed	podaniem	sos	schłodzić.	Sos	chrzanowo-	jabłkowy	
podawać	do	jaj	na	twardo,	zimnych	mięs	oraz	wędlin.

Sos tatarski
Składniki:	2	jajka,	1	szklanka	majonezu,	1	płaska	łyżka	musztardy,	2	korniszony,	kilka	marynowanych	

grzybków,	2	 łyżki	posiekanego	szczypiorku,	 (lub	natki	pietruszki),	2	 łyżki	posiekanego	szczypiorku	 (lub	
natki	pietruszki),	2	łyżki	gęstej	śmietany,	cukier	puder,	sól,	pieprz.

Wykonanie:	Jaja	ugotować	na	twardo,	ostudzić,	białka	posiekać,	żółtka	przetrzeć	przez	sito.	Korniszo-
ny	i	grzybki	pokroić	w	drobną	kostkę.	Majonez	wymieszać	z	musztardą,	żółtkami	i	śmietaną.	Następnie	
dodać	pozostałe	 składniki	 sosu,	wymieszać.	Sos	doprawić	 solą,	pieprzem	 i	cukrem.	Można	 także	 soku	
z	cytryny	i	tartego	chrzany.	Schłodzić	a	lodówce.	Podawać	do	jaj,	wędliny	i	do	zimnych	pieczonych	mięs	
oraz	pasztetu.

Ćwikła
Składniki:	1/2	kilogramów	buraków,	10	dag	chrzanu,	sól,	cukier,	kminek.

Wykonanie:	umyte	buraki	upiec	lub	ugotować	w	skórkach,	a	następnie	obrać	i	zetrzeć	na	tarce	o	du-
żych	otworach.	Chrzan	obrać	i	zetrzeć	na	tarce	o	drobnych	otworach	(można	też	użyć	gotowego	chrzanu)	
wymieszać	buraki	z	chrzanem,	przyprawić	solą,	cukrem,	octem	winnym	i	dodać	½	łyżki	kminku.

Sos borowikowy
Składniki:	5	łyżek	borówek	do	mięs	lub	dżemu	borówkowego,	2-3	łyżki	utartego	chrzanu,	2	łyżki	ma-

jonezu,	2	łyżki	jogurtu	naturalnego.

Wykonanie:	wszystkie	składniki	dokładnie	wymieszać,	przełożyć	do	słoika.	Można	przechowywać	kil-
ka	dni.	Znakomity	do	pasztetów	i	pieczonego	drobiu.

SAŁATKI
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Dzięki	 temu	 czasami	 udaje	 się	
dotrzeć	 do	 niektórych	 znaczeń	
i	odczytać	 sens	określonych	za-
chowań	obrzędowych.	

W	 wiosennym	 świętowaniu	
w	 Polsce	 odnajdujemy	 głównie	
treści	 uwypuklające	 znaczenie	
urodzaju	 dla	 zachowania	 życia	
człowieka.	 Już	 wymowa	 zwy-
czajów	Środy	Popielcowej	wska-
zuje	na	związek	z	magią	urodza-
ju	 i	 przyszłą	 organizacją	 pracy.	
Tego	samego	dnia	po	raz	pierw-
szy	w	ciągu	 roku	 rozpoczynano	
przedziwne	 praktyki	 z	 ogniem	
i	 wodą.	 Palenie	 słomy	 w	 Środę	
Popielcową	 i	 ubijanie	 wody	 w	
stępie	podczas	spotkania	gospo-
dyń	 w	 karczmie	 wyglądało	 na	
praktyki	 oczyszczające,	 podob-
ne	przygotowaniom	do	złożenia	
ofiary	 i	 nawiązania	 jakiś	 szcze-
gólnych	 kontaktów	 z	 istotami	
z	zaświatów	przy	pełnym	zabez-
pieczeniu	się	przed	możliwością	
czegoś	bardzo	groźnego.	

Ze	Świętami	Wielkanocnymi	
związanych	 było	 jeszcze	 wiele	
zwyczajów.	 Zaliczyć	 tu	 może-
my	 „zabijanie	 grajka”,	 które	 nie	
wskazywało	 tylko	 na	 pożegna-
nie	 Karnawału.	 Podczas	 takiego	
obrzędu	 symulowano	 zabicie	
rzeczywistego	 człowieka.	 In-
nym	 zywczajem	 było	 topienie	
Marzanny.	 Była	 to	 kukła	 przy-
pominająca	postać	ludzką,	którą	
wrzucano	w	nurt	rzeki	stawu	czy	
jeziora.	Topiono	ją	po	uprzednim	
rozebraniu	 z	 szat	 i	 podniesieniu	
wysoko	 ku	 niebu.	 Był	 to	 jeden	
z	gestów	ofiarnych.	Duży	wpływ	
na	współczesne	wyjaśnienia	ma	
powiązanie	Marzanny	 ze	 śmier-
cią	 (stąd	 zapewne	 nazwanie	 jej	
„Śmiercichą”)	 grożącą	 ludności.	
Wszystkie	 czynności	 związane	
z	 „zabijaniem	 grajka”	 oraz	 to-
pieniem	 kukły	 wskazywały,	 że	
mamy	do	 czynienia	 z	 rytułałem	
ofiarnym.	 Prawdopodobnie	 była	
to	ofiara	krwawa.	

Także	 woda	 miała	 głębszy	
sens.	W	noc	Zmartwychwstania	
przypisywało	się	 jej	właściwości	
lecznicze	 podobne	 tym,	 jakie	
miała	woda,	 która	 posłużyła	 do	
umycia	zmarłego.	

Innym	zwyczajem	były	wróż-
by.	Miały	one	zawsze	miejsce	w	
sytuacjach,	które	nasuwały	moż-
liwość	 obecności	 mieszkańców	
zaświatów.	Również	zwyczaj	sy-
pania	popiołem,	wysypywania	się	
go	z	rozbijanego	garnka	pozwala	
przypuszczać,	że	miało	to	na	celu	
przedofiarne	oczyszczenie.

W	 czasie	 świąt	 wiosennych	
dominuje	jednak	oczywisty	sym-

bol	życia,	jakim	jest	jajko.	Pełniło	
ono	funkcję	uniwersalnego	sym-
bolu,	 a	 był	 on	 wykorzystywany	
nie	tylko	w	okresie	świąt	powra-
cającej	 wiosny.	 Szczególną	 rolę	
nabierały	 wtedy	 jaja	 zarówno	
nie	malowane,	jak	malowane	czy	
w	 jakikolwiek	 sposób	zdobione.	
Wynikało	to	z	oczywistego	faktu:	
jest	ono	życiem,	jego	kwintesen-
cją	 i	 potencją.	 Jest	 też	 najważ-
niejszym	 składnikiem	 wszelkiej	
magii	życia	i	płodności:	zakopuje	
sie	je	w	sadach	i	na	polach,	wmu-
rowuje	 w	 ściany	 domów,	 rzuca	
na	 dachy	 chat	 i	 budynków	 go-
spodarczych;	 często	 występuje	
w	obrzędach	weselnych.	

Posługiwanie	 się	 pisanka-
mi	 w	 okresie	 świąt	 wiosennych	
wskazuje	 na	 magiczne	 zaklina-
nie	 życia,	 urodzaju,	 każące	 sie	
zwracać	do	zmarłych,	istot	mają-
cych	większą	niż	człowiek	moc	
odnawiania	 życia,	 wspierania	
dokonanych	już	wysiłków	pracy.	
Potwierdza	to	również	zdobienie	
wielkanocnych	 jajek.	 Wszyst-
kie	 ornamenty	 (geometyrycz-
ne,	 roślinne	 rzadziej	 zwierzęce)	
były	 jakby	 magicznym	 „zako-
dowaniem”	prośby	o	życie,	 tym	
bardziej	 że	 towarzyszyły	 temu	
zachowania	 bezpośrednio	 na-
wiązujące	do	tej	nadziei.

Malowanie	jaj	i	używanie	ich	
podczas	magicznych	praktyk	jest	
chyba	 jedną	 z	 najodleglejszych	
(potwierdzonych)	tradycji	świata.	

Cykl	świąt	wiosennych	wska-
zuje	 więc	 przede	 wszystkim	 na	
znaczenie	 odradzającego	 się	
życia	przyrody	dla	uzależnione-
go	od	niej	 człowieka.	Wskazuje	
też	na	znaczenie	podjętej	pracy.	
Magia	 dobrego	 początku,	 anga-
żująca	całą	 społeczność,	odwo-
ływała	 się	 do	 sił	 nadprzyrodzo-
nych,	od	których	mogły	zależeć	
przyszłe	 plony,	 płodność	 ziemi,	
rozmnażanie	 bydła.	 Dlatego	
w	 zachowaniach	 człowieka	 od-
naleźć	można	dążenie	do	wyko-
rzystania	 wszystkich	 możliwych	
symboli	 zaklinających	 życie.	 Bo	
przecież	 w	 tym	 świętowaniu	
chodziło	 głównie	 o	 życie.	 Lecz	
wartość	ta	mogła	być	zrealizowa-
na	i	utrwalona	tylko	dzięki	pracy	
(wspartej	 magią),	 dzięki	 współ-
działaniu	ludzi	poświadczonemu	
przez	 uczestniczenie	 w	 obrzę-
dzie,	 dzięki	 postawie	 każdego	
człowieka,	twórczo	realizującego	
i	praktykujacego	ten	obrzęd.

Materiały zebrane i opraco-
wane wg literatury Oskara Kol-
berga, polskiego entografa i folk-
lorysty.
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Święta wielkanocne
Staropolski 
mazurek królewski

Składniki:	37	dag	masła,	37	dag	
mąki,	12	dag	cukru,	12	dag	migda-
łów,	4	 żółtka	 gotowane,	 żółtko	 su-
rowe,	szczypta	soli,	 skórka	otarta	z	
cytryny,	konfitury	do	przybrania.

Wykonanie:	w	makutrze	utrzeć	
dokładnie	 masło	 z	 cukrem,	 dodać	
przetarte	przez	sito	żółtka	(ugotowa-
ne	i	surowe)	cały	czas	ucierając	do-
dać	skórkę	cytrynową	i	drobno	po-
siekane	migdały.	Do	 gładkiej	masy	
dodać	sól	 i	mąkę,	dokładnie	wyro-
bić	ciasto	 i	 zostawić	na	godzinę	w	
lodowce.	Ochłodzone	ciasto	wyjąć	
na	 stolnice	 oprószoną	 mąką,	 2/3	
masła	rozwałkować	na	kwadratowy	
placek	 i	 ułożyć	 na	 wysmarowanej	
masłem	blaszce.	Z	pozostałego	cia-
sta	u	łożyć	wałeczki	grubości	ołów-
ka,	 ułożyć	 na	 powierzchni	 placka	
ukośną	kratkę	posmarować	jajkiem,	
wstawić	do	ciepłego	piekarnika	piec	
około	 30	 mi	 na	 wolnym	 ogniu	 w	
temperaturze	110	stopni.	Po	wyjściu	
z	pieca	nałożyć	w	kwadraciki	konfi-
turę	z	wiśni.

Babka błyskawiczna
Składniki:	

25	dag	masła	lub	margaryny
25	dag	cukru
5	jajek
25	dag	mąki
25	dag	sera	philadelphia
cukier	waniliowy
1	łyżeczka	proszku	do	pieczenia
sok	z	1	cytryny

Sposób przyrządzenia:
Margarynę	z	cukrem	ucieramy	na	

średnich	obrotach	do	białości	 i	do-
dajemy	 jedno	 jajko,	 cukier	wanilio-
wy,	serek,	sok	z	jednej	cytryny	oraz	
mąkę	połączona	z	proszkiem	do	pie-
czenia.	Dobrze,	jeśli	wylejemy	ciasto	
do	 odpowiedniej	 formy,	 specjalnie	
przeznaczonej	 do	pieczenia	babek.	
Uprzednio	 formę	 posmarować	 de-
likatnie	 tłuszczem	i	podsypać	 lekko	
bułką	 tartą.	Włożyć	do	nagrzanego	
piekarnika	 i	 piec	 około	 30-40	min.	
w	 temp.190-200	 st.	 C.	 Po	 upiecze-
niu	posypać	cukrem	pudrem.	Babka	
smakuje	lepiej,	jeśli	po	wystygnięciu	
włożymy	ją	do	lodówki.

Sernik doskonały
Składniki:

1	 kg	 dobrego	 sera	 białego	 -	 może	
być	3-krotnie	mielony
1	łyżka	mąki	ziemniaczanej
1	szklanka	cukru
12	dkg	masła
6	szt.	jajek
wanilia
rodzynki
skórka	pomarańczowa
1/2	opakowania	proszku	do	pieczenia
polewa	czekoladowa	--	ewentualnie

Sposób przyrządzenia:
Ser	przepuścić	przez	maszynkę	

i	 dobrze	 rozetrzeć	 z	 masłem.	 Jeśli	
używamy	sera	3-krotnie	mielonego,	
nie	musimy	używać	maszynki.

Żółtka	utrzeć	z	cukrem	do	biało-
ści,	ubić	pianę	z	białek.	Wymieszać	
ser,	 żółtka	 i	 pianę,	 dodając	 mąkę	
ziemniaczaną,	 utłuczoną	 wanilię	
i	proszek	do	pieczenia.	

Włożyć	masę	do	podłużnej	for-
my	wysmarowanej	masłem	 i	wysy-

panej	tartą	bułką	i	wstawić	do	gorą-
cego	piekarnika.	

Piec	 na	 jasnozłoty	 kolor.	 Przed	
wyjęciem	 z	 piekarnika	 sprawdzić	
cienkim	 patyczkiem,	 czy	 już	 jest	
upieczony.	

Po	ostudzenia	sernika	można	ude-
korować	go	polewą	czekoladową.

Makowiec 
dla łakomczucha

Składniki:
Ciasto:	
-	1,5	szklanki	mąki	
-	1/2	szklanki	cukru	
-	125	g	margaryny	
-	1	jajko	
-	łyżeczka	proszku	do	pieczenia	
Masa	makowa:	
-	300	g	maku	
-	1,5	szklanki	cukru	
-	5	jajek	
-	200	g	margaryny	
-	600	g	jabłek	
-	8	łyżeczek	kaszy	manny	
-	2	łyżeczki	proszku	do	pieczenia	
-	zapach	migdałowy
-	siekane	orzechy,	migdały,	rodzyn-
ki,	suszone	morele

Sposób przyrządzenia:
1.	Ze	składników	na	ciasto	zagnieść	
ciasto.	

2.	Sparzony	mak	zmielić	w	maszynce.	
3.	Na	parze	ubić	jajka	z	cukrem	na	
puszystą,	 gładką	 masę.	 Dodać	
roztopioną	margarynę,	starte	jabł-
ka,	proszek	do	pieczenia	i	zapach	
migdałowy,	kaszę	oraz	bakalie.	

4.	Ciastem	wyłożyć	dno	 tortownicy	
albo	 prostokątnej	 blaszki,	 na	 to	
wyłożyć	masę	makową.	Piec	ok.	
45	minut	w	180	stopniach.	

5.	Przestudzone	polukrować	 i	 posy-
pać	np.	 skórką	pomarańczową	w	
cukrze	albo	siekanymi	orzechami.

Mazurek z polewą
Składniki:

Ciasto:
30	dag	mąki
15	dag	masła	lub	margaryny
2	żółtka
10	dag	cukru	pudru
cukier	wanilinowy	lub	aromat	wani-
liowy
Polewa:
1	szklanka	mleka	w	proszku	(nie	gra-
nulowanego!)
1,5	łyżki	kakao
3/4	szklanki	cukru
1/2	szklanki	mleka
3	łyżki	oliwy	lub	oleju
5	 dag	 orzechów	 włoskich	 drobno	
posiekanych

Sposób przyrządzenia:
Szybko	 zagnieść	 kruche	 ciasto	

według	załączonego	lub	innego	wy-
próbowanego	przepisu.	Wstawić	na	
1/2	 godziny	 do	 lodówki,	 następnie	
rozwałkować	cienko	i	wyłożyć	nim	
prostokątną	 blachę	 pamiętając	 o	
zrobieniu	nieco	wyższych	brzegów,	
żeby	polewa	nie	spłynęła.	Upiec	na	
złoty	kolor.

Orzechy	posiekać	ręcznie	lub	w	
mikserze.

Polewa:
Z	cukru	i	zwykłego	mleka	ugo-

tować	syrop.	Mleko	w	proszku	wy-
mieszać	dokładnie	z	kakao	tak,	aby	
nie	było	grudek.	Do	syropu	miesza-
jąc	 dodać	 oliwę,	 a	 następnie	 mie-
szankę	kakao	z	mlekiem	w	proszku.	

Zagotować	 na	 małym	 gazie	 cały	
czas	szybko	mieszając.

Gorącą	 gładką	masę	 rozsmaro-
wać	na	cieście,	obsypać	równomier-
nie	orzechami	i	przycisnąć	je.

Mazurek orzechowy
Składniki:

Ciasto;
50	dag	mąki
15	dag	zmielonych	orzechów
15	dag	cukru
25	dag	margaryny
2	jajka
pół	proszku	do	pieczenia
Masa:
kostka	margaryny
15	dag	cukru	pudru
opakowanie	budyniu	śmietankowego
2	żółtka
mleko
kawa	rozpuszczalna
Sposób	przyrządzenia:
Ciasto:

Jajka	utrzeć	z	cukrem	na	krem.	
Mąkę	posiekać	z	 tłuszczem,	dodać	
orzechy.	Wszystko	połączyć	zagnia-
tając	na	stolnicy	Podzielić	ciasto	na	
2	części	i	upiec	2	placki	na	płaskich	
prostokątnych	dużych	blachach

Masa:
budyń	 ugotować	 wg	 przepisu	

na	 opakowaniu,	 ostudzić	 i	 dodać	
żółtka.	Margarynę	utrzeć	z	cukrem,	
pod	 koniec	 ucierania	 dodać	 kawę	
rozpuszczoną	 w	 niewielkiej	 ilości	
wody.	Tak	przygotowaną	masa	nało-
żyć	na	jeden	z	placków	i	przykryć,	
drugim	wierzch	 dekorować	 dowol-
nie	 ja	 rozpuszczam	 2	 czekolady	
deserowe	 i	 wylewam	 na	 wierzch	
ozdabiam	również	orzechami,	skór-
ka	pomarańczową	wedle	uznania.

Baba wielkanocna
Składniki:	 50	 dag	 mąki	 pszen-

nej,	 8	 żółtek,	 15	 dag	 cukru,	 około	
¾	szklanki	mleka,	opakowanie	suszo-
nych	 lub	 5	 dag	 drożdży	 świeżych,	
8	 dag	 masła,	 sól,	 olejek	 rumowy,	
5	dag	rodzynek,	

Glazura	 cukrowa;	 1/2	 szklanki	
cukru	pudru,	3	łyżki	wrzącej	wody,	
łyżka	 soku	 z	 cytryny,	 kilka	 kropli	
oleju	 rumowego,	 3	 dag	 masła	 do	
wysmarowania,	2	mniejszych	lub	1	
dużej	formy	karbowanej.

Wykonanie:	 mąkę	 przenieść	
do	 miski	 razem	 z	 drożdżami,	 lub	
przygotować	 rozczyn	 z	 drożdży	
świeżych,	 a	 gdy	 wyrośnie	 dodać	
do	maki.	Żółtka	utrzeć	z	cukrem	na	
puszysta	masę,	dodać	do	mąki,	mie-
szając,	 dolewając	 ciepłego	 mleka,	
osolić	 ciasto,	 które	 powinno	 mieć	
dość	 luźna	 konsystencję,	 wyrabiać	
ręką,	 lub	 drewnianą	 łyżka,	 co	 naj-
mniej	 800	 razy.	Dodać	 stopionego	
masła,	olejek	rumowy,	umyte	i	osu-
szone	 rodzynki	 i	 jeszcze	 wyrobić	
aż	 ciasto	 straci	 połysk	 tłuszczowy.	
Odstawić	 do	 wyrośnięcia.	 Dwie	
mniejsze	lub	jedną	dużą	formę	kar-
bonową	 bardzo	 dokładnie	 wysma-
rować	tłuszczem	i	przełożyć	ciasto.	
Gdy	 jeszcze	wyrośnie	posmarować	
je	lekko	spienionym	białkiem,	wsta-
wić	 do	 nagrzanego	 do	 180	 stopni	
piekarnika,	 upiec.	 Po	 upieczeniu	
pozostawić	 ciasto	 jeszcze	 kilka	mi-
nut	w	 otwartym,	 zgaszonym	 piecu	
a	następnie	wyjąć	i	wystudzić.

Przygotować	 glazurę:	 do	 mi-
seczki	 z	 cukrem	 pudrem	 wlać	
wrzącą	wodę,	dodać	sok	z	cytryny	
i	 aromat,	 ucierać	 aż	 cukier	 całko-
wicie	się	rozpuści.	Wyjęte	z	forem	
baby	oblać	glazurą	przybrać	drob-
no	 pokrojonymi	 orzechami	 lub	
skórką	 pomarańczową	 czy	 pokro-
jonymi	migdałami.

PLACKI
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Z PANIĄ ALICJĄ STĘPIEŃ DYREKTOREM 
MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY I SPORTU W KOPRZYWNICY 
ROZMAWIA MARTA ORDON.

M. O. – Pni Dyrektor, praktycz-
nie nie ma osoby w naszym środo-
wisku, która mogłaby stwierdzić, 
że Pani nie zna. Popularność Pani 
jest duża, proszę jednak przybliżyć 
nam swoją sylwetkę, abyśmy wszy-
scy mogli powiedzieć, że jest nam 
Pani osobą bliską.

Alicja Stępień – 
Mieszkam	 w	 Sośniczanach	

w	 mojej	 rodzinnej	 miejscowości.	
To	tu	są	moje		korzenie,	silna	tożsa-
mość		i	poczucie	więzi	z	regionem.	
To	 tu	 w	 ciepłym	 klimacie	 rodzin-
nym	 dorastałam,	 kształtowałam	
swoją	postawę	i	osobowość	a	także	
uczyłam	 się	 życia	 w	 społeczności.		
Po	ukończeniu	LO	w	Sandomierzu	
podjęłam	 	 studia	w	Lublinie.	Kiedy		
przyszedł	 czas	 decyzji,	 gdzie	 za-
łożyć	 własne	 gniazdo,	 nie	 miałam	
wątpliwości.	Doskonale	wiedziałam,	
że	warto	wrócić	w	 swoje	 rodzinne	
strony	i	pracować	na	rzecz		swoje-
go	środowiska.	Posiadam	wykształ-
cenie	 wyższe,	 jestem	 magistrem	
inżynierem,	 absolwentką	 Akademii	
Rolniczej	w	Lublinie	oraz	Akademii	
Rolniczej	i	Politechniki	Krakowskiej.	
Przez	 ostatnie	 22	 lata	 pracowałam	
w	Ośrodku	 Doradztwa	 Rolniczego	
w	Sandomierzu,	jako	doradca	rolny,	
specjalista	gospodarstwa	wiejskiego	
i	agroturystyki.	Posiadam	dodatkowe	
kwalifikacje	architekta	zieleni	i	flory-
sty.	Z	wielką	pasją	projektuję	ogrody	
ozdobne	 a	 także	 aranżuję	 tema-
tycznie	 wnętrza.	 Jestem	 członkiem	
zarządu	 stowarzyszenia	 800-lecia	
Opactwa	Cysterskiego	w	Koprzyw-
nicy	 „Ku	 Przyszłości”	 i	 członkiem	
stowarzyszenia	 Wspierania	 Inicja-
tyw	Społeczno	–	Gospodarczych	na	
Obszarach	Wiejskich.		

Jestem	 również	 inicjatorką	 no-
wego	 produktu	 turystycznego	 na	
Ziemi	 Sandomierskiej	 pod	 nazwą	
„Sandomierski	 Szlak	 Jabłkowy”,	
którego	pewien	odcinek	trasy	prze-
chodzi	również	przez	tereny	naszej	
gminy.	 Takie	 przedsięwzięcie	 to	
wielka	szansa	i	możliwości	rozwoju	
turystycznego	 gminy,	 a	 także	 pro-
mocja	miejsca	i	pokazanie	najpięk-
niejszych	zakątków	Ziemi	Koprzyw-
nickiej.

Od	 roku	 czasu	 pełnię	 funkcję	
dyrektora	 Domu	 Kultury	 w	 Ko-
przywnicy.

M.O. – Jakie były powody, 
że zgodziła się Pani na objęcie 
stanowiska dyrektora MGOKiS 
w Koprzywnicy? Czy to spełnienie 
marzenia, czy raczej zaskoczenie 
i przypadek spowodowało podjęcie 
takiej decyzji?

Alicja Stępień –	To	nie	był	przy-
padek,	ani	zaskoczenie.	Decyzja	ta,	
dość	 długo	 dojrzewała	 wewnątrz	
mojej	 osobowości.	 Poprzedni	 bur-
mistrz	 Koprzywnicy	 pan	 Stanisław	
Pawlik	rozmawiał	ze	mną	już	o	ob-
jęcie	 tej	 funkcji.	Czułam	się	bardzo	
zaszczycona	 taką	 propozycją,	 ale	
również	 miałam	 wątpliwości,	 czy	
podołam	 wszystkim	 zadaniom,	
które	 stawia	 się	 przed	 Dyrektorem	
Domu	 Kultury.	 Teoretycznie	 wie-
działam,	jak	temu	podołać,	ale	czy	
teoria	sprawdzi	się	w	praktyce?,		aby	
to	 sprawdzić	 należało	 podjąć	 się	
realizacji	 tego	 wezwania.	 Obecny	
burmistrz	 Koprzywnicy,	 ponowił	
propozycję	 pana	 Pawlika	 i	 zdecy-
dowałam	 się	 powiedzieć	 tak.	 To	
zadanie	 stanowi	 dla	 mnie	 wielkie	
wezwanie,	 stanowi	 szansę	 by	 coś	
zmienić	w	naszym	otoczeniu,	wpro-
wadzić	nowe	działania,	które	przy-
bliżą	 Koprzywnicę	 do	 XXI	 wieku.	
Dwudziesty	 pierwszy	 wiek	 to	 nie	
tylko	nowoczesność	–	internet,	infor-
matyka	i	nauka	języków	obcych,	to	
również	umiejętne	zachowanie	toż-
samości	kulturowych	miejsca,	które	
połączone	z	nowoczesnością	mogą	
dać	wspaniałe	efekty	w	postaci	pro-
mocji	naszej	 twórczości	 ludowej	w	
kraju,	jak	również	w	państwach	Unii	
Europejskiej.	

Te	 kwestie,	 jak	 również	 pra-
ca	 w	 środowisku	 lokalnym,	 praca	
z	ludźmi	i	na	ich	rzecz	spowodowały,	
że	zgodziłam	się	na	objęcie	propono-
wanego	stanowiska,	choć	jest	to	sta-
nowisko	trudne	ze	względu	na	pracę	
z	różnymi	grupami	wiekowymi.	

M.O. – Jaki Pani zdaniem powi-
nien być Dom Kultury w Koprzyw-
nicy?

Alicja Stępień	–	Nasz	Dom	Kul-
tury	 jest	miejscem,	w	którym	orga-
nizowane	 są	 zróżnicowane	 formy	
działalności	 kulturalno-oświatowej	
i	rekreacyjnej	mającej	na	celu	atrak-
cyjne	 i	 pożyteczne	 zagospodaro-
wanie	 czasu	 wolnego	 dzieci,	 mło-
dzieży	 i	 dorosłych.	 Proponujemy	
mieszkańcom	 naszej	 gminy	 udział	
w	 licznych	 działaniach	 programo-
wych	 realizowanych	w	 ramach	za-
jęć	stałych,	kursów	i	imprez.	

To	 miejsce,	 w	 którym	 każdy	
mieszkaniec	 gminy	 powinien	 mieć	
możliwość	znaleźć	dla	siebie	„to co 
mu najbardziej odpowiada”.	

Dom	Kultury	powinien	być	ma-
gnesem,	który	przyciąga	tych,	którzy	
chcą	realizować	swoje	marzenia	ar-
tystyczne,	ale	również	i	tych	co	chcą	
obejrzeć	 talent	 sceniczny	 swoich	
dzieci,	wnuków	czy	też	znajomych.	
To	 przystań	 dla	 młodzieży,	 która	
w	normalnych	warunkach	chciałaby	
się	napić	kawy,	zjeść	pizzę,	spokoj-
nie	 porozmawiać,	 zagrać	 w	 bilard	
czy	 posłuchać	 ciekawej	 prelekcji	
lub	spotkać	interesujące	osoby.	

To	miejsce	do	prezentacji	talen-
tów	 twórczych,	 muzycznych	 czy	
sportowych.

Wiem	 doskonale,	 że	 głównym	
kryterium	 decydującym	 o	 kształcie	
oferty	programowej,	jest	akceptacja	
lokalnego	 środowiska,	 mierzona	
jego	 uczestnictwem	w	 różnego	 ro-
dzaju	 przedsięwzięciach	 propono-
wanych	przez	Dom	Kultury.

Pragnąc	odzwierciedlić	w	swojej	
działalności	 różnorodne	zaintereso-
wania	i	preferencje	kulturalne	miesz-
kańców	naszego	regionu.	W	MGO-
KiS	stworzyliśmy	różne	sekcje-	m.in.	
muzyczną	z	salą	prób	muzycznych	
i	nauki	gry	na	instrumentach	dętych,		
plastyczną,	taneczną,	teatralną,	wy-
dawniczą,	 nauki	 języków	 obcych,	
a	 także	 sportową	 o	 różnych	 profi-
lach:	z	siłownią,	salą	bilardową,	salą	
tenisa	stołowego	i	aerobiku	a		także		
halą	do	gry	w	piłkę	nożną,	koszyko-
wą	i	siatkową.

Rok	naszej	działalności	pozwolił	
nam	część	z	tych	zamierzeń	zreali-
zować,	 pozostałe	 będziemy	 chcieli	
podjąć,	tworzyć	i	rozwijać	w	kolej-
nych	latach.

M.O. – O ile 
w i d o c z n e  j e s t 
zainteresowanie 
ofertą Domu Kul-
tury wśród dzieci 
i dziewcząt w wie-
ku młodzieńczym, 
to starsi chłopcy 
w większości na-
dal bardziej są 
widoczni przed 
budynkiem, niż 
w budynku Domu 
Kultury. Z czego to 
wynika?

Alicja Stępień	
–	 Sądzę,	 że	 takie	
spojrzenie	 na	 ca-
łokształ t	naszej	
działalności 	 to	

przeszłość.	 Będąca	 w	 posiadaniu	
MGOKiS	od	niedawna	hala	sporto-
wa,	daje	nowe	możliwości	zaintere-
sowań	 i	 spędzenia	 wolnego	 czasu	
dla	 różnych	 grup	 wiekowych	 mło-
dzieży,	 (w	 tym	 też	 	części	męskiej)	
i	osób	dorosłych.	Każdy	młody	sym-
patyk	sportu	może	tam	znaleźć	swo-
je	 miejsce,	 szczególnie	 w	 jesienne	
i	zimowe	wieczory	może	aktywnie	
i	pożytecznie	spędzić	wolny	czas.

To	 właśnie	 czynne	 uprawianie	
jakiejś	 dyscypliny	 może	 być	 spo-
sobem	 rozwiązywania	wielu	 	 pro-
blemów	 dręczących	 nastolatków.	
Takim	 problemem	 może	 być	 np.	
brak	 wiary	 we	 własne	 siły	 i	 moż-
liwości,	 poczucie	 bezużyteczno-
ści,	 i	po	prostu	chęć	zwrócenia	na	
siebie	uwagi	w	sposób	pozytywny.	
Sport	 jest	 wprost	 idealnym	 lekiem	
na	 tego	 typu	 problemy.	 Pozwala	
o	nich	zapominać,	oraz	je	minima-
lizuje	 poprzez	 dowartościowanie	
młodego	 człowieka	 uzyskującego	
coraz	 to	 lepsze	 wyniki.	 Zadowo-
lenie	 z	własnych	 osiągnięć,	 sukce-
sów	na	różnego	rodzaju	zawodach,	
może	 zapobiec	 tak	 powszechnym	
w	 naszych	 czasach	 patologiom.	
Ale	 sport	 to	 też	 znakomite	 samo-
poczucie,	 dobra	 kondycja	 i	 oczy-
wiście	 ładna	 sylwetka,	 której	 nikt	
nie	 odbierze	 naszej	 współczesnej	
koprzywnickiej	młodzieży.	

Sport	to	też	kultura,	która	towa-
rzyszy	człowiekowi	od	wieków.		

Upowszechnianie	 sportu	 i	 kul-
tury	 fizycznej	 oraz	promocja	 zdro-
wego	stylu	życia	wśród	dzieci,	mło-
dzieży	 i	 dorosłych	 to	 zadania	 na	
które	stawiamy.

	
Obecnie	 z	 obiektu	 hali	 korzy-

stają	 kluby	 i	 grupy	 zorganizowane	
do	gry	w	piłkę	nożną,	piłkę	siatko-
wą	 i	 koszykową.	Dla	osób	 indywi-
dualnych	 otwarta	 jest	 sala	 tenisa	
stołowego,	siłownia	a	 także	 istnieje	
możliwość	nauki	gry	w	szachy.	Od-
bywają	się	zajęcia	z	karate.	Inne	for-
my	organizowane	na	hali	i	dostępne	
dla	lokalnej	społeczności	to:	turnieje	
piłki	halowej,	 turnieje	 te-nisa	stoło-
wego	 oraz	 pierwszy	w	 historii	 Ko-
przywnicy	turniej	szachowy.	

Zdaję	 sobie	 sprawę,	 że	 jeszcze	
nie	 wszystko	 w	 hali	 funkcjonuje	
na	poziomie	 takim,	 jakim	oczekują	
mieszkańcy	Koprzywnicy	i	okolicz-
nych	sołectw.	Dlatego	też	będziemy	
dążyć	sukcesywnie	do	wzbogacania	
i	 wyposażania	 obiektu.	 Zadbamy	
również	 o	 jego	 estetyczny	 wizeru-
nek,	 a	 przede	wszystkim	 o	 szeroki	
wachlarz	imprez	i	spotkań	z	różnych	
dziedzin	sportu.

Miałam	i	mam	wizję	bezpośred-
niego	 funkcjonowania	 otoczenia	
budynku	 Domu	 Kultury.	 Niestety	
niszczenie	 obiektu,	 dekoracji	 wo-
kół	budynku,	kradzieże	sprzętu	–	to	
wszystko	trochę	mnie	i	pracowników	
przeraziło.	 Postanowiliśmy	 jednak	
być	 uparci,	 nadal	 będziemy	 dążyć	
do	tego,	aby	otoczenie	obiektu	było	
wizytówką	miasta,	by	można	było	tu	
wypocząć	i	miło	spędzić	czas.

Z	perspektywy	czasu	zadaję	so-
bie	pytanie,	czy	nasza	oferta	skiero-
wana	do	młodzieży	jest	zadawalają-
ca	i	trafna.	Jakie	są	jej	oczekiwania?	
Zastanawiamy	 się	 wspólnie,	 jak	 je	
podołać.	Co	należy	zmienić	w	na-
szej	pracy,	może	uda	 się	wypraco-
wać	plan	oczekiwań	 i	 jego	 realiza-
cję.	Ja	jestem	człowiekiem	otwartym	
na	 różne	 propozycje	 współpracy.	
Chęci	 jakie	nam	 towarzyszą	 są	na-
prawdę	dobre,	ale,	jak	to	powiedział	
poeta	 „dobrymi chęciami piekło 
jest wybrukowane”.	

Dlatego w tym miejscu zapra-
szam młodzież koprzywnicką na 
spotkanie panelowe w Domu Kul-
tury, które doprowadzi (mam taką 
nadzieję i mocno w to wierzę) do 
poznania pragnień młodych lu-
dzi, co do form współpracy z na-
szą instytucją. Myślę, że zaraz po 
świętach Wielkanocnych mogliby-
śmy przeprowadzić pierwsze ta-
kie spotkanie z udziałem Naszym 
i władz Miasta i Gminy. Pokażemy 
możliwości Domu Kultury i Urzę-
du Miejskiego a jednocześnie 
zapoznamy się z oczekiwaniami 
naszego młodego społeczeństwa.	
Myślę,	że	warto	podjąć	taką	nową	
metodę.	 Termin	 spotkania	 pane-
lowego	 	podamy	na	naszej	 stronie	
internetowej-	 www.domkultury.
koprzywnca.eu,	 a	 także	 dotrzemy	
z	z	 informacją	poprzez	ogłoszenia	
i	plakaty.

M.O – Pani Dyrektor, w mie-
siącu marcu mija rok od chwili 
rozpoczęcia działalności Miej-
sko Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Koprzywnicy. Jakie są 
osiągnięcia Ośrodka na przestrze-
ni tego roku, a czego nie udało się 
zrealizować. 

Alicja Stępień –	Nie	sposób	wy-
mienić	w	 tym	miejscu	 całego	 pro-
gramu	 imprez	odbywających	się	w	
Koprzywnicy	na	przestrzeni	minio-
nego	roku.	To	materiał	na	oddzielny	
artykuł,	który	mam	nadzieję,	że	za-
mieścicie	w	bieżącym	numerze,	aby	
przypomnieć	 mieszkańcom	 to	 co	
wspólnie	przeżyliśmy	na	przestrzeni	
roku.

M.O. – Jakie są marzenia Dy-
rektora placówki kulturalnej w Ko-
przywnicy? 

Alicja Stępień –	Stefan	Żerom-
ski	napisał	w	Dziennikach	„pamię-
taj, że człowiek co chce uczynić 
może”,	 ja	 chciałabym	 realizować	
marzenia,	które	są	spójne	z	oczeki-
waniem	 społeczności	 koprzywnic-
kiej,	 chciałabym,	 aby	 o	 Koprzyw-
nicy	było	głośno,	aby	jak	najwięcej	
ludzi	 przyjeżdżało	 do	 nas	 i	 aby	
nasz	 region	 rozwijał	 się	 dając	 sa-
tysfakcję	 wszystkim	 ze	 spełnienia	
marzeń.	Tak	naprawdę	życie	 ludz-
kie	ma	sens	w	tedy,	gdy	umiejętnie	
realizujemy	swoje	marzenia.	Czego	
sobie	oraz	Wszystkim	Państwu	ser-
decznie	życzę.

Dziękuję	za	rozmowę.
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imprez organizowanych
Cykl	 imprez	 organizowanych	

przez	 MGOKiS	 rozpoczęło	 się	
„Śniadaniem	 Wielkanocnym”,	 któ-
re	 corocznie	 jest	 organizowane	 na	
Zamku	 w	 Sandomierzu.	 Impreza	
ta,	 o	 zasięgu	 powiatowym,	 służy	
prezentacji	 dorobku	 kulturalnego	
i	 kultywacji	 tradycji	 gminnych.	Na-
sza	 reprezentacja	 to	 w	 większości	
przedstawiciele	 Zespołu	 Ludowego	
z	 Koprzywnicy	 „Powiślanie”.	 Pre-
zentacja	 nasza	 cieszyła	 się	 dużym	
zainteresowaniem	 władz	 powiatu	
sandomierskiego,	 jak	również	przy-
byłych	gości	i	mieszkańców	Sando-
mierza.

Pierwszą	 imprezą	 organizowa-
ną	 przez	 Dom	 Kultury	 na	 terenie	
Koprzywnicy,	 był	 przegląd	 prac	
artystycznych	 dzieci	 z	 przedszkola	
i	szkoły	podstawowej	w	Koprzywni-
cy	nawiązujących	do	tradycji	„Nie-
dzieli	palmowej”,	w	której	uczestni-
czyło	około	150	młodych	 twórców	
ich	 rodziców,	 nauczycieli	 i	 zapro-
szonych	gości.

Ponad	dwa	tysiące	osób	uczest-
niczyło	3	maja	w	V	Święcie	Ziemi	
Koprzywnickiej.	 Na	 uczestników	
czekało	 wiele	 atrakcji	 kulturalnych	
i	 artystycznych.	 Były	 też	 przyjem-
ności	dla	ciała	i	ducha,	a	całość	im-
prezy	 zakończył	 pokaz	 sztucznych	
ogni	oraz	dyskoteka.

dzypowiatowym	 Festiwalu	Orkiestr	
Dętych	w	Polichnie,	a	w	Koprzyw-
nicy	 odbyła	 Letnia	 Biesiada	 Ro-
dzinna,	 wystawa	 floro	 grafów	 pani	
Albiny	Róg	z	Baranowa	Sandomier-
skiego	 oraz	 jubileusz	 par	 małżeń-
skich,	 w	 którym	 uczestniczył	 23	
pary	małżonków	z	50	letnim	stażem	
małżeńskim.	 Szanownym	 jubilatom	
Wojewoda	 Świętokrzyski	 wręczył	
medale	przyznane	przez	Prezydenta	
RP	Lecha	Kaczyńskiego.

Miesiąc	 sierpień	 to	 przygoto-
wanie	 święta	 „Wsi	 Polskiej	 –	 Do-
żynek”,	 również	 i	 my	 mieliśmy	
swoje	gminne	dożynki,	jak	również	
uczestniczyliśmy	w	dożynkach	po-
wiatowych	i	wojewódzkich.	W	do-
żynkach	powiatowych	nasz	wieniec	
był	najpiękniejszy,	w	wojewódzkich	
również,	lecz	zazdrość	zwyciężyła,	
i	pierwsze	miejsce	przyznano	innej	
gminie.	 Jakże	 im	 daleko	 było	 do	
urody	 i	 artyzmu	naszego	wieńca!!!	
Satysfakcja	pozostała	z	nami.

Dużym	 zainteresowaniem	 cie-
szył	się	również	młodzieżowy	plener	
malarski,	w	którym	uczestniczyło	15	
najmłodszych	artystów	z	Koprzyw-
nicy	i	okolic.

Wrzesień	 to	 odwiedziny	 prze-
sympatycznych	 członków	 orkiestry	

Kalendarium
W	miesiącu	maju	organizowano	

również	takie	imprezy,	jak:	
-	 inauguracja	sezonu	turystycznego	
na	 trasie	Sandomierskiego	Szlaku	
Jabłkowego,	 którego	 zakończe-
nie	miało	miejsce	w	pocysterskim	
zespole	klasztornym	w	Koprzyw-
nicy,	 przy	 degustowaniu	 potraw	
i	smakołyków	regionalnych;

-	 plener	malarski	„Piękno	Ziemi	Ko-
przywnickiej”;

-	 wernisaż	prac	poplenerowych;
-	 Dzień	Mamy.

We	 wszystkich	 tych	 imprezach	
wzięło	udział	ponad	3	700	osób.

Czerwiec	 to	 obchody	 Dnia	
Dziecka,	które	odbyły	się	na	terenie	
Publicznej	 Szkoły	 Podstawowej	 w	
Koprzywnicy.	 W	 imprezach	 towa-
rzyszącym	obchodom	wzięło	udział	
ponad	300	dzieci.

W	wieczór	 sobótkowy	 puszcza-
liśmy	 wianki,	 a	 impreza	 zorganizo-
wana	nad	zalewem	w	Koprzywnicy	
zgromadziła	ponad	400	uczestników.

Lipiec	 ponownie	 obfitował	
w	 rozmaite	 imprezy,	 uczestniczyli-
śmy	 w	 II	 Świętokrzyskim	 Jarmarku	
Agroturystycznym,	 który	 odbywał	
się	w	Muzeum	Wsi	Kieleckiej	w	To-
karni	koło	Chęcin.	Młodzieżowa	Or-
kiestra	Dęta	uczestniczyła	w	V	Mię-

ze	 szwajcarskiego	 kantonu	 Coppe,	
których	 członkowie	 podarowa-
li	 naszej	 MOD	 paradne	 mundury.	
Wspaniały	 koncert	 naszej	 orkiestry	
z	okazji	wizyty	szwajcarskich	gości	
wysłuchało	około	150	melomanów	
i	sympatyków	orkiestry.

W	 tym	 też	 to	 okresie	 na	 zam-
ku	 w	 Sandomierzu	 odbył	 się	 finał	
regionalnego	 konkursu	 pod	hasłem	
„Nasze	 Sandomierskie	 Kulinaria”,	
którego	 zwycięzcą	 został	 „Kugiel	
mieszczański”	 XIX	 wieczna	 potra-
wa,	której	recepturę	znają	tylko	„ko-
przywniczanie”.

Na	 zakończenie	 lata	 na	 rynku	
w	Koprzywnicy	odbyła	się	wspania-
ła	impreza	pt.	„Pożegnanie	Lata”

Zwykle	październik	w	naszej	pa-
mięci	kojarzył	się	zazwyczaj	z	pod-
niosłym	 „Dniem	 nauczyciela”.	 Nie	
zapomniano	o	tym	święcie,	bo	trud	
pracy	 nauczyciela	 jest	 zauważalny	
przez	uczniów,	rodziców	i	sympaty-
ków	tego	szlachetnego	zawodu.	Paź-
dziernik	minionego	 roku,	 to	 jednak	
wyjątkowy	miesiąc	w	historii	ośmio-
wiecznej	 Koprzywnicy.	 Najważ-
niejszą	uroczystością	były	obchody	
800	-	lecia	konsekracji	Kościoła	pw.	
św.	Floriana	w	Koprzywnicy.	Relację	
z	 tej	 uroczystości	 zamieściliśmy	na	
łamach	naszego	miesięcznika.

W	 listopadzie	 i	 grudniu	 spoty-
kaliśmy	 się	w	Domu	Kultury	 kilka-
krotnie	 z	 okazji	 obchodów	 Dnia	
Niepodległości	11	Listopada,	przed-
stawień	mikołajkowych,	uroczystego	
zakończenia	 obrad	 Rady	Miejskiej,	
ale	przede	wszystkim	z	okazji	XX	le-
cia	istnienia	Młodzieżowej	Orkiestry	
Dętej	w	Koprzywnicy.

Starając	 się	 podsumować	 dzia-
łalność	Domu	Kultury	w	Koprzyw-
nicy,	należy	stwierdzić,	że	dorobek	
działalności	 tej	palcówki	jest	 impo-
nujący.	 Sam	 fakt,	 że	 w	 imprezach	
organizowanych	 przez	 MGOKiS	
w	 Koprzywnicy	 uczestniczyło	 po-
nad	 12	 tys.	 osób,	 na	 przestrzeni	
roku,	 jest	 	 imponujący.	 W	 kalen-
darium,	 nie	 wymieniono	 ostatnich	
turniejów	 i	 zawodów	 sportowych	
odbywających	się	w		hali	sportowej	
w	Koprzywnicy.	Relację	z	 tych	 im-
prez,	zamieszczaliśmy	dość	obszer-
nie	 w	 ostatnich	 dwóch	 numerach	
naszego	miesięcznika.

Reasumując	 	 osiągnięcia	 Dy-
rekcji	 Domu	 Kultury	 w	 Koprzyw-
nicy,	 chcę	 powiedzieć	 wszystkim	
mieszkańcom	Miasta	 i	Gminy	Ko-
przywnica	„Cudze chwalicie, swe-
go nie znacie, sami nie wiecie co 
posiadacie”.	Osoba	Pani	Dyrektor,	
jest	 niepowtarzalna,	 sam	 fakt,	 że	
podczas	 swej	 rocznej	działalności	
pozwoliła	 odbyć	 14	 osobom	 staż	
zawodowy	 w	 Domu	 Kultury	 jest	
już	olbrzymim	osiągnięciem,	a	or-
ganizacja	 tak	 dużej	 ilości	 imprez	
kulturalno	 –	 artystyczno	 –	 sporto-
wych	 zasługuje	 przynajmniej	 na	
szacunek.	

Szanowni	 Państwo,	 Drodzy	
Czytelnicy	–	pozwólcie,	że	z	oka-
zji	12	miesięcy	działalności	Domu	
Kultury	 w	 Koprzywnicy,	 na	 ręce	
pani	 mgr	 inż.	 Alicji	 Stępień	 zło-
żę	 w	 swoim	 imieniu	 i	 większości	
z	Was,	serdeczne	życzenia	i	gratu-
lacje	z	osiągnięć	na	niwie	kultury,	
sportu	 i	 całokształtu	 pracy	 twór-
czej.

Tekst	i	zdjęcia	Janusz	Czapla
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W PUBLICZNEJ SZKLOE 
PODSTAWOWEJ 

Publiczna	Szkoła	Podstawowa	w	Koprzywnicy	od	lat	cieszy	się	w	nasze	
gminie	zasłużoną	renomą.	Mówiąc	o	atutach	szkoły	obok	wysokiej	jakości	
kształcenia	wymienia	 się	dbałość	o	zapewnienie	 standardów	bezpieczeń-
stwa,	nowoczesną	pracownię	komputerową,	bogaty	księgozbiór,	stołówkę,	
a	także	ciekawą	ofertę	zajęć	pozalekcyjnych.	W	szkole	prężnie	działa	dru-
żyna	harcerska	 i	 drużyny	 zuchowe,	 chór	 szkolny,	 Szkolny	Klub	 Sportowy	
i	 świetlica	 socjoterapeutyczna.	Systematycznie	odbywają	 się	zajęcia	w	 ra-
mach	licznie	działających	kół	zainteresowań.	Na	szkolnej	świetlicy	nauczy-
ciele	organizują	również	ciekawe	zajęcia	plastyczne	i	przeprowadzają	róż-
norodne	konkursy.	Zajęcia	pozalekcyjne	są	adresowane	do	wszystkich	tych	
uczniów,	którzy	pragną	rozwijać	w	twórczy	i	oryginalny	sposób	swoje	pasje	
i	zainteresowania.	

Nauczyciele	wiedząc,	że	jedynie	niewielka	część	uczniów	w	czasie	ferii	
zimowych	wyjechała	poza	miejsce	zamieszkania,	chcąc	tym,	którzy	zostali,	
zapewnić	miły	i	atrakcyjny	wypoczynek,	przygotowali	na	czas	przerwy	zi-
mowej	w	nauce,	ciekawe	propozycje.

W	czasie	ferii	szkoła	witała	swoich	uczniów	propozycją	następujących	
zajęć:

-	 przygotowanie	do	konkursu	o	Unii	Europejskiej,	historii	i	tradycji	Europy;
-	 przygotowanie	do	konkursu	„English	Ace”;
-	 przygotowanie	do	konkursu	„Znam	zasady	ruchu	drogowego”;
-	 przygotowanie	konkursu	matematyczno	–	przyrodniczego;
-	 warsztaty	z	pedagogiem;

Wszystkie	zajęcia	skupiły	duże	grono	chętnych,	największe	jednak	za-
interesowanie	 wzbudziły	 zajęcia	 i	 charakterze	 sportowym,	 bowiem	 nasi	
uczniowie,	 wśród	 wielu	 pasji,	 szczególną	 uwagę	 poświęcają	 kształceniu	
sprawności	fizycznej.

W	czasie	ferii	na	sali	gimnastycznej	odbył	się	turniej	mini	piłki	nożnej.	
Najlepsi	piłkarze	to:

	 		I	miejsce	kl.	VI	b	–	Dariusz	Pawlik,	Grzegorz	Tokarski,	Artur	Wyrazik;
	 	II	miejsce	kl.	VI	c	–	Marcin	Drab,	Wojciech	Rożek,	Marcin	Misiak;
	 III	miejsce	kl.	V	b	–	Jakub	Bryła,	Kamil	Żurek,	Grzegorz	Olszewski;

Tytuł	 najlepszego	 bramkarza	 zdobył	 –	Artur Wyrazik,	 zaś	 tytuł	 króla	
strzelców	–	Dariusz Pawlik.

Wyróżnienie	otrzymali:

kl.	III	b	–	Bartłomiej	Kopeć	i	Kamil	Wieczorek;
kl.	IV	c	–	Dawid	Kozioł,	Przemysław	Kamaj;
kl.	IV	b	–	Sebastian	Drożdżal;
kl.	V	a	–	Przemysław	Zwolski,	Sroczyński	Mateusz,	Jasiński	Anatolij;
Dla	uczniów	klas	I	–	III	odbyły	się	rozgrywki	w	„dwa	ognie”.	

W	czasie	ferii	uczniowie	mieli	możliwość	zjedzenia	ciepłego,	smacznego	
posiłku.	Czynny	był	sekretariat,	dyżury	pełniła	również	dyrekcja	szkoły.

Chociaż	ferie	już	za	nami,	a	uczniowie	i	nauczyciele	przygotowują	się	
do	odchodów	Pierwszego	Dnia	Wiosny,	miła	jest	świadomość,	że	udało	się	
sprawić,	by	uczniowie	miło	spędzili	czas	zimowego	odpoczynku.	

RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY
SESJA BUDŻETOWA 

Ze	względu	na	obszerność	ma-
teriału,	który	ujęto	w	programie	sesji	
planowanej	 na	 14	 lutego	 br.	 rad-
ni	 Rady	 Miejskiej	 podjęli	 uchwałę	
o	 przeprowadzeniu	 tego	 ważnego	
posiedzenia	w	ciągu	dwóch	dni.		Na	
wstępie	 posiedzenia,	 podczas	 gło-
sowania	porządku	obrad,	burmistrz	
Marek	 Jońca	 zgłosił	 poprawkę	 do	
porządku	 proponując	 wprowadze-
nie	punktu	o	usługach	informatycz-
nych.	Propozycja	została	przyjęta.

Powodem	 rozłożenia	 sesji	 na	
dwa	dni	była	dyskusja,	która	rozgo-
rzała	 w	 sprawie	 podjęcia	 uchwały	
budżetowej.	 Projekt	 budżetu	 był	
omawiany	we	wszystkich	Komisjach	
Rady	Miejskiej	i	został	przez	nie	za-
akceptowany.	 Olbrzymim	 zdziwie-
niem,	 wśród	 części	 radnych,	 były	
wystąpienia	 radnych:	 Goryckiego	
i	Banasia,	którzy	w	trakcie	głosowa-

nia	poszczególnych	punktów	budże-
tu	 chcieli	 wnosić	 poprawki.	 Radna	
Z.	 Skrok	 zaprotestowała	 stwierdza-
jąc,	 że	 ustawa	 budżetowa	 i	 proce-
dura	 jej	 głosowania	nie	przewiduje	
dokonywania	zmian	w	trakcie	głoso-
wania.	Wcześniej	wymienieni	radni	
ripostowali,	 że	 mają	 konstytucyjne	
prawo	 do	 tego	 rodzaju	 poprawek.	
Wzrosła	atmosfera	dyskusji	i	trudno	
było	ustalić,	która	ze	stron	ma	rację.	
Dlatego	 też	 prowadzący	 obrady	
przewodniczący	 Stanisław	 Pawlik	
poprosił	 o	 interpretację	 zaistniałej	
sytuacji	 radcę	 prawnego	 Urzędu	
Gminy.	Zdanie	radcy	prawnego	było	
decydujące	 –	 rację	mają	 radni	 do-
magający	 się	wniesienia	poprawek.	
Dlatego	 też	 ze	 względu	 na	 dużą	
ilość	 poprawek,	 prowadzący	 obra-
dy	poddał	pod	głosowanie	wniosek	
o	 przełożenie	 głosowania	 w	 spra-

wie	budżetu	na	22	lutego.	Wniosek	
został	 zaakceptowany	 przez	 Radę	
Miejską.

Wśród	wielu	uchwał	przyjętych	
na	 posiedzeniu	 14	 lutego	 podjęto	
między	innymi	uchwały	o:

–	 gminnym	 programie	 profilakty-
ki	 i	 rozwiązywaniu	 problemów	
alkoholowych	 na	 rok	 2008,	 do-
konując	 w	 wydatkach	 drobnych	
zmian	polegający	na	zwiększeniu	
kwoty	przeznaczonej	na	realizację	
pomocy	 dla	 osób	 uzależnionych	
od	alkoholizmu,	które	podjęły	le-
czenie	z	6.000	zł	na	9	tys.,	prze-
znaczając	na	realizację	programu	
kwotę	88.367	zł.

–	 przyjęto	 gminny	 program	 prze-
ciwdziałania	 narkomanii	 dla	
Gminy	 Koprzywnica	 opiewający	
na	 kwotę	 2000	 zł.	 Środki	 te	 po-

chodzą	z	opłat	za	zezwolenia	na	
sprzedaż	napojów	alkoholowych.

–		utrzymano	 na	 niezmienionym	
poziomie		diety	dla	radnych	Rady	
Miejskiej	 w	 Koprzywnicy,	 jak	
również	 przewodniczących	 Za-
rządów	Osiedli	i	Sołtysów	z	tere-
nu	Gminy	Koprzywnica.

–		ustalono	najniższe	wynagrodzenie	
zasadnicze	oraz	wartość	jednego	
punktu	 stanowiących	 podstawę	
ustalenia	 miesięcznych	 stawek	
wynagradzania	zasadniczego	pra-
cowników	 zatrudnionych	 w	 jed-
nostkach	organizacyjnych	Gminy	
Koprzywnica.	 Najniższe	 wyna-
grodzenie	 zasadnicze	 stanowić	
będzie	obecnie	800	zł,	a	wartość	
jednego	punktu	wynosi	4	zł.

–	 zmieniono	 wysokość	 dodatków	
funkcyjnych,	motywacyjnych	i	za	

warunki	 pracy.	 Zmiana	 została	
przyjęta	wbrew	opinii	Komisji	Bu-
dżetowej	 i	wywołała	 spontanicz-
niczną	reakcję	radnej	Skrok,	która	
mocno	 broniła	 wcześniejszych	
ustaleń	 twierdząc,	że	 takie	decy-
zje	Rady	burzą	budżet.

Gorącą	 dyskusję	 wywołał	 pro-
jekt	uchwały	zmierzający	do	 likwi-
dacji	 Publicznej	 Szkoły	 Podstawo-
wej	 w	 Gnieszowicach.	 Ponieważ	
problem	 ten	 jest	 bardzo	 ważny	
i	wzbudza	wiele	emocji,	dlatego	też	
zasługuje	na	specjalną	uwagę	i	po-
święcenie	mu	oddzielnego	artykułu.	
Do	 sprawy	 powrócimy	 w	 najbliż-
szym	numerze	Koprzywnickich	Pej-
zaży,	w	którym	 to	numerze	przed-
stawimy	również	dalszy	ciąg	obrad	
sesji	budżetowej	i	jej	zakończenie.	

Gawilkom

FERIE
W KOPRZYWNICY
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Od	13	lutego	rozpoczęły	się	zajęcia	–	treningi	karate.	Zajęcia	dla	dziew-
cząt	i	chłopców	ze	szkół	podstawowych	i	gimnazjum	są	prowadzone	przez	
licencjonowanego	 instruktora	 Polskiego	 Związku	Karateków	mgr	Dariusza	
Chorzępę	i	odbywają	się	w	środy	o	godz.	16.00	w	sali	koprzywnickiej	hali	
sportowej.	Są	jeszcze	wolne	miejsca,	zapisy	do	sekcji	karate	przyjmowane	są	
w	sekretariacie	Domu	Kultury	i	w	hali	sportowej.	Odpłatność	za	miesięczny	
trening	wynosi	50	zł.	Trening	trwa	90	minut.

MGOKiS	w	Koprzywnicy	ogłasza	konkurs	plastyczny	związany	z	tradycją	Świąt	Wielkiej	Nocy.
W	konkursie	mogą	wziąć	udział	wszyscy	chętni	niezależnie	od	wieku.	Prace	wykonane	samodzielnie	(pi-

sanki,	 palemki)	w	dowolnej	 technice	 prosimy	 składać	 do	 8	marca	 2008r.	w	DK.	Rozstrzygnięcie	 konkursu	
i	wręczenie	naród	nastąpi	dnia	12	marca	2008	r.	o	godz.	15.00.

Celem konkursu jest:
1.	Kultywowanie	tradycji	lokalnych	związanych	ze	Świętami	Wielkanocnymi.
2.	Zachęcanie	mieszkańców	poprzez	czynny	udział	w	konkursie	do	uczestnictwa	w	kulturze.
3.	Ukazanie	regionalnej	sztuki	obrzędowej.

Zasady konkursu:
1.	MGOKiS	ogłasza	konkurs	plastyczny	związany	z	tradycja	świat	Wielkiej	Nocy.
2.	Na	konkurs	należy	dostarczyć	nie	mniej	niż	2	prace	wykonane	samodzielnie	w	dowolnej	technice	i	z	dowol-
nych	materiałów.

3.	W	konkursie	mogą	wsiąść	udział	dzieci,	młodzież	i	osoby	dorosłe.
4.	Miłe	są	widziane	prace	wykonane	metodą	tradycyjna.
5.	Prace	opisane	(	imieniem	i	nazwiskiem,	adres,	wiek)	prosimy	składać	do	dnia	8	marca	2008	r.	w	budynku	DK.
6.	Organizatorzy	nie	zwracają	złożonych	prac.
7.	Rozstrzygnięcie	konkursu	nastąpi	dnia	12	marca	2008r.	w	DK.	
8.	Wszystkie	prace	zastaną	wyeksponowane	na	wystawie	w	DK.
9.	Prace	wyróżniające	się	zostaną	wyeksponowane	dnia	15	marca	2008	r.	na	Zamku	Kazimierzowskim	w	San-
domierzy	podczas	„śniadania	Wielkanocnego”.

POWSTAJE 
SEKCJA 

SIATKÓWKI

TRENUJEMY KARATE

Od	trzech	miesięcy,	pod	kierunkiem	p.	mgr.	Wojciecha	Ciach	,	w	
koprzywnickiej	hali	sportowej	trenuje	15	dziewcząt	z	koprzywnickiego	
gimnazjum	poznając	arkana	piłki	siatkowej.	Dzięki	trenerowi	i	dziew-
czętom	jest	nadzieja,	że	od	jesieni	będziemy	mogli	oglądać	rozgrywki	
siatkówki	na	szczeblu	juniorek	młodszych	w	Koprzywnicy.	Wszystkie	
chętne	dziewczęta	są	mile	widziane	na	treningu	zespołu	juniorek	we	
wtorki	o	godz.	17.00	i	soboty	o	godz.	13.00.

WIELKANOCNY
KONKURS
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Dla	wszystkich	harcerek	 i	harcerzy	22	 lutego	 jest	dniem	szczególnym,	
od	82	lat	obchodzony	jako	Dzień	Myśli	Braterskiej.	Z	tej	okazji	22	Drużyna	
Harcerska	SŁONECZNY	PATROL	postanowiła	zorganizować	uroczyste	ob-
chody	tego	święta.	

Zaczęło	się	niewinnie...	krótki	wstęp	powitanie	zaproszonych	gości	m.	in.	
panią	burmistrz	mgr	Dorotę	Kruszec	–	Nowińską,	prezesa	Związku	Komba-
tantów	na	terenie	naszej	gminy,	panią	dyrektor	MGOKiS	mgr	Alicję	Stępień,	
Komendę	Sandomierskiego	Hufca	ZHP,	dyrekcję	PSP	w	Koprzywnicy,	a	tak-
że	drużyny	harcerskie	z	Sandomierza	i	Chobrzan,	które	przybyły	by	wraz	
z	nami	świętować	ten	dzień.	Po	wprowadzeniu	został	odczytany	list	Olave	
Baden	–	Powel	do	skautek.	Po	chwili	refleksji	nad	słowami,	które	napisała	
współtwórczyni	światowego	skautingu,	harcerze	22	DH	przenieśli	wszystkich	
w	odległe	czasy,	opowiedzieli	historię	harcerstwa	od	samych	początków,	aż	
po	dzień	dzisiejszy.	Dopełnieniem	tego	montażu	słowno-muzycznego	stało	
się	przypomnienie	prawa	i	przyrzeczenia	skautowego.	Tak	właśnie	zakoń-
czyła	się	część	oficjalna.	Choć	można	by	do	niej	zaliczyć	jeszcze	składanie	
sobie	życzeń,	wręczanie	kartek	z	pozdrowieniami	 i	przyjaznymi	myślami.	
Na	wszystkich	harcerzy	i	zaproszonych	gości	czekała	słodka	niespodzianka	
przygotowaną	przez	komendę	hufca,	mianowicie,	znacznych	rozmiarów	tort	
z	napisem	„Dzień	Myśli	Braterskiej”.	Jak	wiadomo	każdy	lubi	jeść	wszystko	
co	słodkie,	także	zanim	się	obejrzeliśmy,	tort	już	znajdował	się	w	naszych	
brzuchach.	Przystąpiliśmy	wiec	do	zabaw,	 jakie	przewidzieli	na	 ten	dzień	
organizatorzy	imprezy,	a	były	to	„znajdź	kogoś,	kto”	oraz	„kwiaty	mówią	za	
nas”.	Wszyscy	znakomicie	się	bawili,	a	dobrego	nie	było	końca...	

Jak	wiadomo	wśród	harcerzy	można	się	czuć	zawsze	bezpiecznie.	Także	
i	tym	razem	druhny	i	druhowie,	a	także	nasze	koprzywnickie	zuchy	wzięły	
udział	w	nocnym	zwiadzie	po	Koprzywnicy	,,Świeć	przykładem	–	bądź	bez-
pieczny”.	Pierwszy	etap	dotyczył	dojścia	do	kościoła	p.w.	św.	Floriana	w	Ko-
przywnicy.	Drużyny	musiały	dotrzeć	na	plac	kościelny	wg	wyznaczonych	
ulic,	by	tam	móc	spotkać	się	z	proboszczem	parafii	ks.	Jerzym	Burkiem,	który	
bardzo	 ładnie	opowiedział	o	historii	kościoła	 i	klasztoru.	 Jednak,	mimo	 iż	
z	chęcią	posłuchalibyśmy	jeszcze	historii	o	cystersach	i	tym	przepięknym	ko-
ściele	musieliśmy	odbyć	2	część	naszego	zwiadu,	w	której	złożyliśmy	znicze	
pod	pomnikami	poległych,	a	także	tworząc	węża	udać	się	na	rynek	by	tam	
w	Domu	Kultury	zaprezentować	swoje	drużyny	i	zawiązać	harcerski	krąg.	

Niestety	wszystko,	co	dobre	kiedyś	 się	kończy,	 także	 i	my	musieliśmy	
się	pożegnać.	Cichutko	nucąc	„przy	innym	ogniu	w	inną	noc	do	zobaczenia	
znów”	obiecaliśmy	sobie,	że	za	rok	w	tym	dniu	znów	spotkamy	się	by	wspól-
nie	radować	się	tym	ważnym	dla	harcerzy	świętem.

	Dh	Anuszka

ZHP 
– WCZORAJ 

I DZIŚ

Jest taki jeden dzień każdego roku naszego skautowego życia, 
gdy w sposób szczególnie ciepły myślimy o innych, nam po-
dobnych, rozsianych po całym świecie skautach. Mamy różny 
kolor skóry, mieszkamy w różnych częściach globu, mamy róż-
ne kolory mundurów, ale... przecież tyle nas łączy... 
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W KOPRZYWNICY
Jak	 co	 roku	 14	 lutego	 w	 Ko-

przywnicy	 w	 kościele	 św.	 Floriana	
w	Koprzywnicy	 uroczyście	 obcho-
dzony	 jest	 dzień	 patrona	 zakocha-
nych	-	św.	Walentego.	W	tym	dniu	
odprawiane	są	Msze	św.	odpustowe,	
a	 jednocześnie	 na	 placu	 przyko-
ścielnym	organizowany	jest	jarmark	
kramarzy,	 na	 którym	można	 kupić	
pamiątki	związane	ze	św.	Walentym	
i	nie	tylko.

Miejsko	 Gminny	 Ośrodek	 Kul-
tury	 i	 Sportu	 w	 Koprzywnicy	 po	
raz	pierwszy	dołączył	 się	do	 świę-

PROMOCJA ZIEMI SANDOMIERSKIEJ W WARSZAWIE
1	 lutego	 b.r.	 w	Hotelu	 Gro-

mada	,,Dom	Chłopa”	w	Warsza-
wie	odbyło	się	jubileuszowe	spo-
tkanie	członków	Klubu	Przyjaciół	
Ziemi	 Kieleckiej	 oraz	 zaproszo-
nych	gości.

	Przed	dwudziestu	laty	w	sto-
licy	 powstał	 Warszawski	 Klub	
Przyjaciół	Ziemi	Kieleckiej.	Zało-

tówki	z	koprzywnickimi	zabyt-
kami.
Wystawa	spotkała	się	z	ogro-

mnym	zainteresowaniem	ze	stro-
ny	zwiedzających.	Odwiedziło	ją	
wielu	 mieszkańców	 Warszawy,	
którzy	 z	 sentymentem	 wspomi-
nali	 kielecczyznę	 i	 deklarowali	
odwiedzenie	naszych	stron.

towania	 tego	 dość	 nietypowego	
i	wyjątkowego	święta.	Przy	koście-
le	 św.	 Floriana	 zorganizowany	 był	
kiermasz	walentynkowy,	na	którym	
można	było	kupić	jedyne	w	swoim	
rodzaju	 cynamonowe	 ciasteczka,	
chleb,	podpłomyki	i	ciasta	cukierni-
cze	(wszystko	w	kształcie	serca).	Na	
stoisku	 walentynkowym	 nie	 zabra-
kło	również	lukrowanych	pierników	
i	 dekoracyjnych	 serduszek	 z	 masy	
solnej,	 wykonanych	 przez	 lokalną	
artystkę	 panią	 Małgorzatę	 Sarzyń-

ską.	 Rozprowadzane	 były	 również	
ulotki	 informacyjne	 zawierające	 in-
formację	z	życia	św.	Walentego.

Wieczorem	w	kościele	pod	we-
zwaniem	 św.	 Floriana	 odbyła	 się	
wyjątkowa	 Msza	 święta	 w	 intencji	
zakochanych,	po	której	wszyscy	jej	
uczestnicy	 zapalili	 łańcuch	 świateł	
również	w	kształcie	serca.	

Stoisko	 MGOKiS	 spotkało	 się	
z	dużym	zainteresowaniem	ze	stro-
ny	kupujących,	a	wszystkie	produk-
ty	cieszyły	się	ogromną	popularno-
ścią.

Lucyna	Zwolska

żyły	go	osoby,	które	związały	swój	
los	 z	 Warszawą,	 ale	 emocjonalnie	
nadal	łączą	się	z	miejscem	swojego	
pochodzenia.

W	 tym	 roku	 Klub	 promował	
w	 stolicy	 miasto	 i	 powiat	 Sando-
mierz.	 Promocja	 objęła	 wszystkie	
miasteczka	i	gminy	powiatu	sando-
mierskiego:	Sandomierz,	Zawichost,	
Koprzywnicę,	 Dwikozy,	 Łoniów,	

Samborzec,	 Obrazów,	 Wilczyce	
i	Klimontów.

Koprzywnice	 reprezentowali	
burmistrz	 Miasta	 i	 Gminy	 Marek	
Jońca,	 zastępca	 burmistrza	 Dorota	
Kruszec-Nowińska,	 asystentka	Mał-
gorzata	 Zwolska,	 przewodniczący	
Rady	Miasta	Stanisław	Pawlik,	Radni	
Miasta:	Anna	Paluch	i	Marek	Zręb-
ski,	Radni	Powiatowi:	Henryk	Napie-
racz,	Zdzisław	Cukierski	 i	Zdzisław	
Nasternak,	 członek	 Stowarzyszenia	
,,Ku	 Przyszlości”	Małgorzata	 Floras	
oraz	 lokalny	 przedsiębiorca	 Jerzy	
Wieczorek.

Za	 oprawę	 plastyczna	 i	 aran-
żację	wystawy	 odpowiedzialny	 był	
MGOKiS	 w	 Koprzywnicy.	 Stoisko	
obejmowało:
-		prezentację	multimedialną	 z	wa-
lorami	turystyczno-krajoznawczy-
mi,	

-		stół	 z	 jadłem	 regionalnym	 ziemi	
koprzywnickiej	 na	 którym	znala-
zły	 się:	 podpłomyki	 koprzywnic-
kie,	 bulki	 błońskie	 z	 owocami,	

smarówka	 z	 jabłkiem,	 wyroby	
swojskie,	chleb	koprzywnicki,

-	 prezentację	 materiałów	 infor-
macyjnych	 dotyczących	 nasze-
go	miasteczka	 i	 gminy	 tj.	 gazetę	
,,Koprzywnickie	 Pejzaże”	 ,album	
,,Koprzywnica	 800	 lat	 w	 cieniu	
cysterskiej	 jabłoni”,	 biuletyn	 ,,Ku	
Przyszłości”	 oraz	 kartki	 i	 pocz-
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Miły gest

Gdzieś…gdzieś	daleko	słyszę	
Twój	cichutki	głos
Gdzieś…gdzieś	daleko	słyszę		
miłości	Twojej	myśli	.

Wiem	,	że	kochałeś	mnie	przez	chwilę.

Iskierka	miłości	znowu	się	zaświeca.
Z	ciemności	wielkiej	wyszłam,	
Bo	miłość	moja	znowu	wnet	zabłysła	.

Bo	mnie	znowu	pokochałeś,
Wielką	miłość	Tobie	dam.
Miłym	gestem	nazwać	mogę,
Wielką	miłość	którą	znam

Bo	Ty	kochasz	mnie	straszliwie,
Ja	tak	samo	kocham	Cię
Bo	ta	miłość	,	wielka	miłość
Będzie	trwała	zawsze	w	nas

Bo	ta	miłość	wielka	miłość
Która	nam	została,
Będzie	małą,	jasną	iskrą
W	której	miłość	wzrasta.

																					Dominika	Sarzyńska

Literacki Konkurs
walentynkowy

Luty zazwyczaj koja-
rzy się nam wszystkim 
ze Świętem Zakochanych 
obchodzonym rok rocz-
nie 14 lutego. Z tej okazji 
MGOKiS ogłosił konkurs 
internetowy na najpiękniej-
szy wiersz o miłości oraz 
na najpiękniejsze życzenia. 

sprzyjać	 tylko	 miłemu	 spędzaniu	
czasu	w	sieci,	lecz	za	jego	pośred-
nictwem	 powinniśmy	 także	 roz-
wijać	 ukryte	 talenty	 artystyczne.	
Wynika	stąd,	że	kolorowy	afisz	czy	
przekaz	słowny	przemawia	bardziej	
do	szerszego	grona	odbiorców,	niż	
w/w	forma.	Mamy	jednak	nadzieję,	
że	 kolejne	 konkursy	 spotkają	 się	
z	większą	aprobatą	wśród	różnych	
grup	wiekowych.

Wszystkie	 prace,	 były	 sukce-
sywnie	 publikowane	 na	 naszej	
stronie	 internetowej,	 gdzie	 mogły	
być	oceniane	przez	wszystkich	za-
interesowanych	 za	 pośrednictwem	
poczty	 internetowej.	 Wprowadzo-
na	przez	nas	nowa,	 	elektroniczna	
forma	 organizacji	 konkursu,	 spo-
tkała	 się	 jak	na	 razie	z	niewielkim	
zainteresowaniem.	Żyjemy	obecnie	
w	 dobie	 internetu,	 który	 nie	 ma	

Ze	względu	na	bardzo	wyrówna-
ny	poziom	wszystkich	nadesłanych	
prac	zdecydowaliśmy	się,	przyznać	
wszystkim	laureatom	wyróżnienia.	

W	 konkursie	 wzięło	 udział	
10	uczestników	w	przedziale	wieko-
wym	od	12-21	lat.	Wśród	nich	zna-
lazła	się	także	osoba	z	poza	naszej	
gminny,	 która	 odwiedzając	 naszą	
stronę	 zdecydowała	 się	 przesłać	
nam	swoje	prace	na	konkurs,	co	nas	

bardzo	cieszy	i	pozwala	z	nadzieją	
spoglądać	w	przyszłość.	

Uroczyste	 wręczenie	 pamiąt-
kowych	 dyplomów	 miało	 miejsce	
wieczorem	19.02.2008	r.	w	Miejsko	
-	Gminnym	Ośrodku	Kultury	i	Spor-
tu	w	Koprzywnicy.	Przy	nastrojowej	
oprawie	 świateł	 odczytano	wszyst-
kie	wiersze	i	życzenia	laureatów.

Za	 naszym	 pośrednictwem	 da-
jemy	szansę	zaistnienia	młodym	ta-
lentom	na	łamach	„Koprzywnickich	
Pejzaży”.	

Poniżej	 zamieszczamy,	 wybra-
ne	 prace	 laureatów,	 które	 miejmy	
nadzieję	spodobają	się	również	na-
szym	czytelnikom.

Zapraszamy	do	lektury.
																										>>V@gue<<

Miłość

Gdy	Cię	spotkałam	pierwszy	raz,
Mokre	pachniały	kasztany
A	było	to	we	wrześniu.
Zbyt	długo	mi	w	oczy	patrzyłeś-
Ogromnie	byłam	zmieszana.

Pod	mokre	płaty	gałęzi
Szłam	za	Tobą	krok	w	krok.
Serce	me	trzymał	w	uwięzi
Twój	fiołkowy	wzrok.

Dawno	zużyte	słowa
Wróciły	do	mnie	znów.
I	zrozumiałam	od	nowa
Znaczenie	prostych	słów.

I	tak	się	jakoś	stało	
Że	słowo	miłość	było	mi	bliższe.
Lecz	Ty	odeszłeś	,	już	Cię	nie	ma
I	nie	wiem	co	mam	zrobić	
żeby	Cię	zdobyć.

Teraz	wiem	co	to	miłość	jest	to	uczucie
Zniewoliło	mnie	bo	On	rozpalił
We	mnie	je.

																																							Klaudia	Kata

Jesteś dla mnie wszystkim

Jesteś	moją	wielką	miłością,
Słońcem,	marzeniem,	przyszłością.
Jesteś	moim	całym	światem,
Powietrzem	oddechem	i	najpiękniejszym	
Kwiatem.	Jesteś	moim	źródełkiem
Szczęścia	i	wszystkim	co	piękne
I	doskonałe.

Jesteś	i	to	mi	wystarczy!

Kochanie	Jesteś	mą	miłością,	mym
Pragnieniem	i	westchnieniem!
Jesteś	moim	porankiem,	do	którego
Tęsknię	kładąc	się	spać.	Jesteś	mym	
Słoneczkiem,	które	rozjaśnia	me	szare
Życie.
	
Jesteś	jak	ogień,	bo	moje	serce
Płonie	z	miłości	do	Ciebie.
Jesteś	wszystkim	czego	potrzebuję
By	być	szczęśliwa.	Dlatego	jestem,
Będę	i	nie	przestanę	być	przy	Tobie
Kochanie!

Maria	Schrupka

Tej	miłości	
	 miało	nie	być	
Twoich	dłoni	
	 moich	oczu	
Nas	
-miało	nie	być.
A	jednak	
ona	przyszła	,
nie	pytając	,nie	pukając	
czy	może	wejść?	–weszła	
	w	butach	w	moje	życie	
Zrobiła	przemeblowanie
	 i	już	sama	nie	wiem	
Kiedy	powiedziałam	
„niech	zostanie…..	„				
																				Marta	Ordon

Miłość	prawdziwa	
Od	początku	do	końca	.	
Nie	opiszę	Ci	jej	
bo	jest	nie	do	opisania	
Ale	do	zobaczenia		
W	ich	oczach	,
które	płoną	,
nieustającym	blaskiem
	 Choć	życie	nie	oszczędzało	
Uczucie	co		siły	dawało	
Kiedy	każdy	dzień	razem	dźwigali	.
I	łza
w	jego	oczach	,
która	rozbiła	się	w	głos-	
	 gdy	Ona	odeszła	,wbrew	umowie		
nie	czekając	na	Niego.			
		 																																		Marta	Ordon

Z	okazji	Walentynek
Samych	słodkich	minek
Serduszek	gorących
Słów	kochających
Wszystkiego	dobrego
Uczucia	prawdziwego

Monika	Juda

Każdy	dzień	
niech	będzie	przepełniony
miłością	która	buduje
i	dodaje	sił,	pozwala
rozwinąć	skrzydła,
przepełniała	szczęściem
i	wzbudzała	radość	
																											Marta	Ordon

Z	okazji	Walentynek	życzymy	wszystkim	zakochanym	i	tym,
którzy	czekają	na	prawdziwą	miłość,
naszym	koleżankom,	kolegom	dużo	szczęścia
i	uczuciowych	chwil	w	tym	pięknym	dniu.
Aby	nikt	nie	był	zapomniany	i	pamiętał	o	innych,
Bo	przecież	każdy	z	nas	zasługuje	na	miłość.
																																																																																					Klaudia	Paruch	
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Hej kolęda, kolęda….
Już	po	raz	IV	Szkolne	Koło	Caritas	działające	przy	Zespole	Szkół	Ogólnokształcących	im.	Papieża	Jana	Pawła	II	i	przy	parafii	

św.	Floriana	w	Koprzywnicy	zorganizowało	„Przegląd		Kolęd	i	Pastorałek	–	Koprzywnica	2008”.	Organizatorami	przeglądu	byli	
opiekunowie	Koła:	Anna	Mazurkiewicz,	Krystyna	Piątek,	Bożena	Grzyb,	Sławomir	Grzyb,	Iwona	Pruś	oraz	ks.	Zbigniew	Gajewski.	
Uroczyste	 rozpoczęcie	 imprezy	miało	miejsce	dnia	05.01.2008	o	godz.	10.00	w	świetlicy	Zespołu	Szkół	Ogólnokształcących	
im.	Papieża	Jana	Pawła	II	w	Koprzywnicy.	Pani	Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Koprzywnica	mgr	Dorota	Kruszec	-	Nowińska	oraz	ks.	
proboszcz	parafii	pw.	Św.	Floriana	w	Koprzywnicy	Jerzy	Burek	dokonali	otwarcia	koncertu.		Potem	głos	zabrał	pan	dyrektor	mgr	
Mirosław	Kępa,	który		jako	gospodarz	Szkoły	przywitał	wszystkich	przybyłych	gości	i	uczestników	przeglądu.	Mgr	Krystyna	Piątek	
i	ks.	Zbigniew	Gajewski	prowadzili	cały	przegląd	i	czuwali	nad	prawidłowym	przebiegiem	uroczystości.

Na	zaproszenie	Szkolnego	Koła	Caritas	do	wspólnego	kolę-
dowania	odpowiedziało	w	tym	roku	14	zespołów,	reprezenta-
cje	zarówno	szkolne,	jak	i	z	parafialne:

-	Publiczne	Przedszkole		z	Koprzywnicy,
-	Szkoła	Podstawowa	z	Koprzywnicy,
-	Szkoła	Podstawowa	z	Sośniczan,
-	Szkoła	Podstawowa	z	Niedźwic,
-	Szkoła	Podstawowa	z	Gnieszowic,
-	Szkoła	Podstawowa		ze	Świniar,
-	Szkoła	Podstawowa	z	Łoniowa,
-	Szkoła	Podstawowa		z	Sulisławic,
-	Gimnazjum	z	Łoniowa,
-	Gimnazjum	z	Sulisławic,
-	Zespół	Szkół	Ekonomicznych	im.	Jana	Pawła	II	
		ze	Staszowa,
-	Zespół	Szkół	Ogólnokształcących	im.	Papieża	Jana	
		Pawła	II	z	Koprzywnicy,
-	Parafia	Narodzenia	NMP	z	Sulisławic,
-	Parafia	MBR	z	Koprzywnicy.

W	czasie	koncertu	odbyła	się	krótka	przerwa,	podczas	któ-
rej	uczestnicy	i	ich	opiekunowie	mogli	spożyć	posiłek	przygo-
towany	przez	organizatorów.	

Przegląd	zakończył	się	około	godz.	13.	Pod	koniec	imprezy	
uczestnicy	zostali	obdarowani	dyplomami	i	drobnymi	pamiąt-
kami	 zakupionymi	 przez	 opiekunów	 Szkolnego	 Kola	 Caritas	
oraz	 albumami	 ufundowanymi	 przez	 Panią	 Burmistrz	Miasta	
i	Gminy	Koprzywnica	–	mgr	Dorotę	Kruszec	–	Nowińską.

Należy	 przyznać,	 że	 każdy	 z	 uczestników	 reprezentował	
wysoki	poziom	artystyczny.	Ponadto		szczególne	podziękowa-
nia	należą	się	opiekunom,	którzy	przygotowywali	swoich	wy-
chowanków	zapoznając	ich	zarazem	ze	starymi	i	nowymi	kolę-
dami,	pastorałkami	oraz	piosenkami	o	tematyce	świątecznej.	

Mamy	nadzieję	,	że	ta	piękna	tradycja,	śpiewania	kolęd,	bę-
dzie	trwała	jeszcze	przez	wiele	lat	 i	co	roku	będziemy	mogli	
gościć	coraz	więcej	nowych,	młodych	artystów	na	podobnych	
koncertach.

Opiekunowie	SKC

Szkoła	Podstawowa	z	Sulisławic

Szkoła	Podstawowa	z	Łoniowa

Gimnazjum	z	Łoniowa

Gimnazjum	z	Sulisławic

Parafia	Narodzenia	NMP	z	Sulisławic

ZSO	im.	Papieża	Jana	Pawła	II	Koprzywnica	

Szkoła	Podstawowa	z	GnieszowicSzkoła	Podstawowa	z	KoprzywnicyZespół	Szkół	Ekonomicznych	im.	Jana	Pawła	II	ze	Staszowa

Szkoła	Podstawowa	ze	Świniar

Szkoła	Podstawowa	z	Sośniczan

Publiczne	Przedszkole	z	Koprzywnicy
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*	 Gdy	stopnieje	śnieg	a	temperatu-
ra	w	dzień	utrzymuje	się	powyżej	
00	C,	możemy	rozpocząć	pierw-
sze	wiosenne	prace	w	ogrodzie:

*	 Rozpoczynamy	 usuwanie	 okryć	
zimowych,	ale	z	rozwagą,	śledząc	
jednocześnie	 prognozy	 pogody.	
Zdejmujemy	sznury	zabezpiecza-
jące	 rośliny	 przed	 rozłamaniem		
się	i	wycinamy	martwe	gałęzie.

*	 Jak	 tylko	 ziemia	 rozmarznie	 roz-
poczynamy	 wiosenne	 sadzenie	
drzew	 i	 krzewów	 z	 tzw.	 gołym	
korzeniem.	 Możemy	 sadzić	 ży-
wopłoty	 z	 roślin	 liściastych	 (li-
gustr,	 grab,	 buk,	 berberys	 itp.).	
Pędy	skracamy	o	1/3,	aby	rośliny	
mogły	się	zagęścić	od	nasady.	Sa-
dzimy	drzewa	i	krzewy	owocowe	
i	od	razu	formujemy	koronę.	Po-
wstałe	 rany	 trzeba	 dokładnie	 za-
bezpieczyć	preparatem	Funaben.	
Brzoskwinie	i	morele	tniemy,	gdy	
minie	 ryzyko	 wystąpienia	 przy-
mrozków.

*	 Sadzimy	też	te,	które	trudno	rege-
nerują	system	korzeniowy,	a	więc	
np.	magnolie,	piwonie	krzewiaste,	
tulipanowce,	 jak	 też	 zimozielone	
krzewy	liściaste,	np.	ostrokrzewy,	
różaneczniki,	 oraz	 wrażliwe	 na	
mróz	 budleje,	 migdałowce,	 czy	
niektóre	iglaki	np.	cyprysiki.	

PORADY OGRODNICZE

NA MARZEC

Marzec to miesiąc radosny, zaczynają się piękne wiosenne dni, 
przyroda budzi się do życia i niebawem zakwitną pierwsze 
zwiastuny wiosny. Ptaki słychać coraz wyraźniej, słońce przy-
grzewa coraz mocniej, a zieleń robi się coraz zieleńsza.
Jednocześnie jest to okres wielkiej ogrodowej mobilizacji: przy-
gotowujemy ziemię, wysiewamy nasiona, przycinamy krzewy, 
dzielimy byliny… 

*	 Przystępujemy	 do	 wiosennego	
cięcia	drzew,	krzewów,	bylin:

	 -	 Przycinamy	 krzewy	 liściaste,	
które	 będą	 kwitły	 na	 pędach	
tegorocznych,	np.	 letnie	 tawu-
ły,	budleje,	powojniki

	 -	 Tniemy	też	krzewy	zawsze	zie-
lone.	Żywotnikom	 i	 innym	 ro-
ślinom	nadajemy	odpowiednią	
formę,	 zanim	 zaczną	 wypusz-
czać	nowe	pędy.

	 -	 Bardzo	 ostrożnie	 usuwamy	
zeszłoroczne	 kwiatostany	 hor-
tensji	ogrodowej,	uważając	aby	
nie	uszkodzić	znajdujących	się	
pod	 nimi	 paków	 zawiązanych	
jesienią	 oraz	 wycinamy	 pędy	
przemarznięte.

	 -	 Na	rabatach	bylinowych	odkry-
wamy	 rośliny,	 wycinamy	 przy	
samej	 ziemi	 zaschnięte	 resztki	
pędów,	zasilamy	nawozem	wie-
loskładnikowym	 i	 wzruszamy	
wokół	 nich	 ziemię.	 Przystępu-
jemy	też	do	rozmnażania	przez	
podział	 liliowców,	 rozchodni-
ków,	 ostróżek,	 funkii,	 nawłoci	
i	innych	bylin.

*	 Z	widocznych	już	na	rabatach	ro-
ślin	cebulowych	zdejmujemy	okry-
cie	ze	słomy	czy	liści.	Zasilamy	je	
pierwszą	dawką	nawozów:	wielo-
składnikową	Amofoską	lub	saletrą	
wapniową	 czy	 amonową,	 drugie	

nawożenie	wykonujemy	dwa,	trzy	
tygodnie	 później.	 Nawóz	 należy	
starannie	przegrabić	z	glebą.

*	Zajmujemy	się	też	roślinami	dwu-
letnimi.	 Jest	 już	 najwyższy	 czas	
aby	 przesadzić	 bratki,	 stokrotki	
i	 niezapominajki	 na	 przeznaczo-
ne	dla	nich	miejsce	w	ogrodzie.

	 *	 Na	 początku	 miesiąca	 nawozi-
my	wszystkie	rośliny	wieloletnie	w	
ogrodzie.	Stosujem	y	 jednak	mie-
szanki	 nawozowe	 przeznaczone	
specjalnie	dla	różnych	grup	roślin.

*	 Rozpoczynamy	 pędzenie	 pacio-
reczników,	dalii	i	begonii	bulwia-
stych.	Wysadzamy	kłącza	i	bulwy	
do	doniczek,	ustawiamy	 je	w	 ja-
snym	 i	 ciepłym	miejscu	 oraz	 re-
gularnie	 podlewamy.	 Podrośnięte	

rośliny	 wysadzamy	 do	 ogrodu	
w	połowie	maja.

*	 Na	trawniku,	gdy	ziemia	obeschnie	
przystępujemy	do	zabiegów	rege-
neracyjnych,	 które	 zdecydują	 o	
jego	urodzie.	Wygrabiamy	resztki	
zgniłych	liści	i	suchej	trawy,	wyko-
nujemy	 aerację	 (napowietrzanie)	
murawy	 specjalną	 maszyną	 lub	
widłami.	 Na	 glebach	 kwaśnych		
wapnujemy	trawnik,	stosując	wę-
glan	wapnia,	czyli	kredę.	Zwykle	
pierwszy	raz	kosimy	trawę,	tniemy	
ja	nisko,	prawie	przy	samej	ziemi.	
Gołe	miejsca	posypujemy	torfem	
lub	żyzną	ziemią,	wyrównujemy	i	
dosiewamy	trawę.	Zasilamy	mura-
wę	po	raz	pierwszy	w	tym	sezo-
nie	nawozem	do	trawników.

*	 W	oczku	wodnym	przystępujemy	
do	 jego	 czyszczenia,	montujemy	
urządzenia	 filtrujące	 i	 fontanny,	
jeśli	 na	 zimę	 opróżniliśmy	 zbior-
nik	z	wody,	możemy	go	teraz	na-
pełnić.

		 Jeśli	nie	wysialiśmy	kwitów	jedno-
rocznych	w	lutym,	należy	to	uczy-
nić	teraz.	Wysiane	w	styczniu	be-
gonie,	teraz	musimy	przepikować.	
Siewki	 sadzimy	w	 skrzynkach	w	
rozstawie	3	cm	x	3	cm.

•	Wychodząc	 na	 spotkanie	 wio-
śnie,	 warto	 już	 obsadzić	 donice	
lub	 rabaty	 pierwszymi	 kwiatami:	
bratkami,	stokrotkami,	prymulami	
czy	pędzonymi	roślinami	cebulo-
wymi.

Alicja	Stępień
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Szachy	 –	 to	 gra	 prowadzona	 na	 64-polowej	 szachownicy	 z	 udziałem	
2	zawodników,	którzy	kolejno	wykonują	po	jednym	posunięciu	bierki	sza-
chowej.	Celem	gry	jest	danie	mata	królowi	strony	przeciwnej,	co	jest	równo-
znaczne	ze	zwycięstwem,	jeżeli	cel	ten	okazuje	się	niemożliwy	do	osiągnię-
cia,	partię	uznaje	się	za	nie	rozstrzygniętą	(remis).	

Za	kolebkę	narodzin,	tej	pasjonującej	dyscypliny	sportu,	uznaje	się	Indie,	
przyjmując	za	datę	jej	powstania	rok	570.	W	XIII	wieku	szach	są	znane	już	
w	całej	Europie,	a	w	1575	r.	na	dworze	króla	Filipa	II	w	Madrycie,	rozegrano	
pierwszy	międzynarodowy	 turniej	 szachowy.	Od	1927	 roku	 rozgrywane	 są	
olimpiady	szachowe,	zwycięzcą	III	Olimpiady	Szachowej	w	1930	r	w	Hambur-
gu	był	zespół	Polski	występujący	w	składzie	pięciu	arcymistrzów,	z	kapitanem	
Arturem	Rubimsteinem	
–	legendą	polskich	
szachistów.

PIERWSZY TURNIEJ SZACHOWY W KOPRZYWNICY

Po	 raz	drugi	w	koprzywnickiej	hali	 sportowej	 rozgrywany	był	otwarty	
turniej	tenisa	stołowego.	Czterdziestu	ośmiu	zawodników	przystąpiło	do	roz-
grywek	w	czterech	kategoriach	wiekowych.	Tenis	stołowy	cieszy	się	coraz	to	
większą	popularnością	wśród	mieszkańców	Gminy	i	dlatego	też	kierownic-
two	MGOKiS	postanowiło	doposażyć		tę	dyscyplinę	sportu	kupując	nowe	
stoły	tenisowe,	jak	również	lepszej	jakości	rakietki	i	piłeczki.

Zwycięzcami	 w	 poszczególnych	 kategoriach	 wiekowych	 „Otwartego	
Gminnego	Turnieju	Tenisa	Stołowego”	zostali:

W	 dniu	 16	 lutego	 br.	 w	 ko-
przywnickiej	 hali	 sportowej	 odbył	
się	I	Turniej	Szachowy	o	Puchar	Dy-
rektora	 MGOKiS	 w	 Koprzywnicy”.	
Do	turnieju	przystąpiło	10	zawodni-

ków,	najmłodsi	mieli	10	lat,	naj-
starszy	 liczył	 68	 lat.	 Zawody	
rozegrane	 były	 w	 systemie	
otwartym	 	w	 jednej	 katego-
rii	 wiekowej.	 Dwudziesto	
minutowe	 partie	 szachowe	

rozgrywane	 były	 na	 pięciu	 sto-
łach	 z	 zegarami	 szachowymi.	 Tak	
mała	ilość	czasu	sprawiała,	że	partie	
były	 szybkie,	a	przez	 to	 trudne	dla	
zawodników,	bo	czasu	na	myślenie	
było	bardzo	mało.	System	taki	prefe-
ruje	 zawodników	 doświadczonych	
i	 często	 grających	 w	 szachy.	 Zwy-
cięzcą	turnieju	został	Tomasz	Ciach	

uzyskując	 6	 pkt.	 drugie	 miejsce	
wywalczył	Zygmunt	Ciach	–	5	pkt.,	
trzecie	Wojciech	Ciach	 –	 4	 pkt.,	 4	
miejsce	zdobył	Piotr	Siwecki	-	2	pkt.,	
5	miejsce	Władysław	Ziółkowski	–	2	
pkt.,	6	miejsce	Dawid	Krakowiak	–	
2	pkt.,	7	Maciej	Papian	–1,5	pkt.,	8	
miejsce	Szczepan	Machała.-	1	pkt.,	
9	miejsce	Mikołaj	Pabian	–	0,5	pkt.,	
10	miejsce	Jakub	Pabian	0	pkt.

Rozgrywane	 partie	 były	 bardzo	
zacięte	 i	 stojące	na	niezłym	pozio-
mie,	 w	 wielu	 meczach	 o	 zwycię-
stwie	decydowały	dwa	ostatnie	 ru-
chy.	

Organizatorzy	 turnieju	 zapra-
szają	 wszystkich	 miłośników,	 tej	
królewskiej	 gry,	 do	 wstąpienia,	 do	
nowo	 tworzonej	 sekcji	 szachowej	
w	MGOKiS	w	Koprzywnicy.	

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Chłopcy – szkoła podstawowa

1.	miejsce	Grzegorz	Tokarski
2.	miejsce	Mateusz	Sroczyński
3.	miejsce	Darek	Pawlik

Drugi	 turniej,	 organizowany	 na	
przestrzeni	 dwóch	 miesięcy	 poka-
zał,	 że	w	kategorii	 seniorów	posia-
damy	w	Koprzywnicy	przynajmniej	
czterech	zawodników	reprezentują-
cych	dobry	poziom	tenisa	stołowe-
go,	każdy	z	nich	może	wygrać	na-
stępne	 zawody,	 a	 gra	 zawodników	
stoi	na	coraz	wyższym	poziomie.

J.Cz.

Dziewczęta – gimnazjum

1.	miejsce	Katarzyna	Sylska
2.	miejsce	Klaudia	Kata
3.	miejsce	Izabela	Materkowska

Mężczyźni do 45 roku życia

1.	miejsce	Mateusz	Słowik
2.	miejsce	Konrad	Pyszczek
3.	miejsce	Arkadiusz	Zbirada
4.	miejsce	Krzysztof	Cebuchowski

Mężczyźni powyżej 45 roku życia

1.	miejsce	Paweł	Jasiński
2.	miejsce	Józef	Sroczyński
3.	miejsce	Mieczysław	Kalinowski
4.	miejsce	Zygmunt	Ciach
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ICY W dniu 2-3 lutego br. w ko-

przywnickiej hali sportowej 
odbył się IV Halowy Turniej 
o Puchar Burmistrza M i G 
Koprzywnica. W turnieju 
uczestniczyło prawie 120 za-
wodników reprezentujących 
12 zespołów z naszej gminy.

W	sobotę	–	2	lutego	rozgrywane	
były	 eliminacje.	 Dwanaście	 zespo-
łów	podzielone	było	na	trzy	grupy,	
z	 których	 dwa	 pierwsze	 zespoły	
awansowały	 do	 rozgrywek	 ćwierć-
finałowych.	Rozgrywki	eliminacyjne	
cieszyły	się	bardzo	dużym	zaintere-
sowaniem	 nie	 tylko	 mieszkańców	
Koprzywnicy,	 ale	 również	 okolicz-
nych	sołectw.

Poniżej	 prezentujemy	 sobotnie	
wyniki	 w	 poszczególnych	 grupach	
oraz	tabele.

Grupa A: wynik

Łukowiec	–	Zryw	Zbigniewice 2 : 5

Gnieszowice	II	–	Krzcin	OLD	BOYS 3 : 6

Łukowiec	–	Gnieszowice	II 1 : 4

Zryw	Zbigniewice	–	Krzin	OLD	BOYS 3 : 0

Łukowiec	–	Krzcin	OLD	BOYS 2 : 3

Zryw	Zbigniewice	–	Gnieszowice	II 9 : 0

Tabela Grupy A:

1. miejsce Zryw	Zbigniewice 9 pkt. bramki 17 : 2

2. miejsce Krzcin	OLD	BOYS 6 pkt. bramki 9 : 8

3. miejsce Gnieszowice	II 3 pkt. bramki 7 : 16

4. miejsce Łukowiec 0 pkt. bramki 5 : 12

Grupa A
Grupa B: wynik

Ciszyca	–	Krzcin	Seniorzy	 1 : 6

Cegielnia	–	KS.	Koprzywianka	 1 : 5

Ciszyca	–	Cegielnia	 2 : 4

Krzcin	Seniorzy	–	KS.	Koprzywianka	 1 : 1

Ciszyca	–	KS.	Koprzywianka	 2 : 8

Krzcin	Seniorzy	–	Cegielnia	 4 : 1

Tabela Grupy B:

1. miejsce KS.	Koprzywianka 7 pkt. bramki 14 : 4

2. miejsce Krzcin	Seniorzy 7 pkt. bramki 11 : 3

3. miejsce Cegielnia 3 pkt. bramki 6 : 11

4. miejsce Ciszyca 0 pkt. bramki 5 : 18

Grupa B
Grupa C: wynik

Koprzywnica	–	Dmosice	 3 : 4

Zbigniewice	–	Gnieszowice	I 1 : 2

Koprzywnica	–	Zbigniewice	 0 : 4

Dmosice	–	Gnieszowice	 4 : 4

Koprzywnica	–	Gnieszowice	 7 : 7

Dmosice	–	Zbigniewice	 1 : 6

Tabela Grupy C:

1. miejsce Zbigniewice 6 pkt. bramki 11 : 3

2. miejsce Gnieszowice	I 5 pkt. bramki 13 : 9

3. miejsce Dmosice 4 pkt. bramki 9 : 13

4. miejsce Koprzywnica 1 pkt. bramki 10 : 15

Grupa C
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Faza	finałowa,	IV	turnieju	o	puchar	Burmistrza	Koprzywnicy,	przyniosła	
moc	emocji	licznie	zgromadzonej	publiczności	w	hali.	Oba	mecze	półfinału	
były	bardzo	zacięte,	a	ich	rezultaty	ustaliły	dopiero	serie	rzutów	karnych.

W	˝	 finału	Zryw	Zbigniewice	zremisował	w	normalnym	czasie	gry	1:1	
z	Gnieszowicami,	a	w	rzutach	karnych	lepszymi	strzelcami	okazali	się	za-
wodnicy	z	Gnieszowic	wygrywając	2:3.

Podobnie	było	w	drugim	meczu.	KS.	Koprzywianka	po	bardzo	zacię-
tym	spotkaniu	zremisowała	1:1	z	Krzcinem	„Seniorzy”,	a	w	rzutach	karnych	
lepszymi	okazali	się	zawodnicy	z	Krzcina	wygrywając	4:3	i	sprawiając	tym	
samym	największą	niespodziankę	w	turnieju..	Rzuty	karne	to	zawsze	duża	
loteria	i	wielokrotnie	przypadek	decyduje	o	obronie	piłki,	dlatego	też	wydaje	
się	sprawiedliwszym	rozegranie	dogrywki	do	strzelenia	pierwszej	bramki.	

Tak	więc	w	finale	spotkały	się	zespoły	z	Gnieszowic	I	i	Krzcina	„Senio-
rzy”.	Zwycięzcą	turnieju	został	zespół	z	Gnieszowic,	który	wygrał	z	seniora-
mi	z	Krzcina	3:1.

We	wcześniej	 rozegranym	meczu	o	 trzecie	miejsce	Zryw	Zbigniewice	
zremisował	2:2	z	KS.	Koprzywianka	i	wygrał	spotkanie	po	serii	rzutów	kar-
nych	2:1.

Królem	strzelców	turnieju	został	Łukasz	Pyszczek	z	Gnieszowic,	a	najlep-
szym	bramkarzem	Paweł	Zwolski	z	KS	Koprzywnica.

Nagrody	 dla	 zwycięskich	 zespołów	 wręczał	 pan	 Marek	 Jońca	 -	 Bur-
mistrz	Koprzywnicy	w	asyście	pana	Stanisława	Pawlika	-	Przewodniczącego	
Rady	Miejskiej,	pana	Edwarda	Kuśmira	-	Prezesa	Podokręgu	Sandomierskie-
go	Świętokrzyskiego	Okręgu	Piłki	Nożnej	i	pani	Alicji	Stępień	–	Dyrektora	
MGOKiS	w	Koprzywnicy.	 Specjalną	nagrodę	otrzymał	najmłodszy	 zespół	
biorący	udział	w	rozgrywkach	Gnieszowice	II,	a	fundatorem	tej	nagrody	był	
pan	Mieczysław	Kalinowski.	Wręczając	nagrodę	zaskoczonym	chłopcom	
zwrócił	uwagę	na	czystą	grę	całego	zespołu.	Chłopcy	pomimo	ostrej	gry	
ze	strony	przeciwników	starali	się	grać	piłkę	techniczną,	czystą	i	nie	re-
agowali	na	ostre	wejścia	przeciwników.	Zdaniem	p.	Kalinowskiego	pokazali	
widowni	i	dali	przykład	innym	zawodnikom,	jak	można	się	świetnie	bawić	
na	tego	rodzaju	imprezie.

W	drugim	dniu	zmagań	piłkarskich	rozegrano	sześć	meczy	ćwierćfina-
łowych,	w	których	spotkały	się	po	dwa	najlepsze	zespoły	z	grup	sobotnich,	
podzielone	na	dwie	grupy.

W grupie I osiągnięto następujące wyniki: wynik

Zryw	Zbigniewice	–	Krzcin	Seniorzy	 1 : 0

Krzcin	Seniorzy	–	Zbigniewice	 3 : 0

Zryw	Zbigniewice	–	Zbigniewice	 19 : 15

Tabela grupy I:

1. miejsce Zryw	Zbigniewice 6 pkt. bramki 20 : 15

2. miejsce Krzcin	Seniorzy 3 pkt. bramki 3 : 1

3. miejsce Zbigniewice 0 pkt. bramki 15 : 22

W grupie II osiągnięto następujące wyniki: wynik

Krzcin	OLD	BOYS	–	KS	Koprzywianka		 0 : 11

KS	Koprzywianka	–	Gnieszowice	I	 9 : 9

Krzcin	OLD	BOYS	–	Gnieszowice	I		 0 : 10

Tabela grupy II:

1. miejsce KS.	Koprzywianka	 4 pkt. bramki 20 : 9

2. miejsce Gnieszowice	I 4 pkt. bramki 19 : 9

3. miejsce Krzcin	OLD	BOYS 0 pkt. bramki 0 : 22

Słowa	podziękowania	należą	się	sędziom	zawodów	panom	Marcinowi	
Maziarzowi	i	Marcinowi	Bijakowi	z	Sandomierza	za	obiektywne	i	spraw-
ne	przeprowadzenie	rozgrywek.	Serdeczne	podziękowania	skierował	pan	
Marek	Jońca	pod	adresem	organizatorów	turnieju	pana	Wojciecha	Ciach,	
panów	Andrzeja	Krakowiaka	i	Mieczysława	Kalinowskiego,	za	zapewnie-
nie	nagłośnienia	i	prowadzenia	bieżącej	informacji	zawodów,	jak	również	

za	prowadzenie	sekretariatu	turnieju.	
Stało	się	już	tradycją,	że	każde	większe	wydarzenie	sportowe	na	
hali	upiększają	dziewczęta	z	zespołu	BLACK	STARS	z	koprzyw-

nickiego	Domu	Kultury,	które	pod	kierownictwem	pani	Małgo-
rzaty	Ciach	pokazały	publiczności	nowe	układy	taneczne.	

Na	 zakończenie	 turnieju	 wszyscy	 zawodnicy	 i	 pu-
bliczność	 zostali	 zaproszeni	 na	 tradycyjny	

koprzywnicki	poczęstunek.
JCz.



WIEŚCI ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

Jeśli	 chcesz,	 aby	 czas	 ferii	 zimowych	nie	 był	 czasem	 straconym,	 spę-
dzonym	przed	telewizorem	lub	komputerem	–	naucz	się	jeździć	na	nartach	
i	śmiało	ruszaj	na	stok.

Dzięki	uprzejmości	sponsorów	i	rodziców	z	takiej	szansy	skorzystali,	już	
po	raz	kolejny,	uczniowie	klasy	sportowej	Szkoły	Podstawowej	w	Niedźwi-
cach.

W	dniach	od	27.01	do	02.02.2008	 roku	przebywali	 oni	 na	 zimowym	
obozie	sportowym	w	Starym	Smokovcu	na	Słowacji.	

Na	spotkanie	z	przygodą	i	nowymi	umiejętnościami	wyruszyli	rano	o	go-
dzinie	7.00,	aby	do-trzeć	na	miejsce	około	godziny	18.00.	

Następnego	dnia	uzbrojeni	w	narty,	kijki	 i	odpowiednie	buty	wszyscy	
pomaszerowali	na	stok.	Każdy	uczestnik	obozu	pod	okiem	życzliwego	in-
struktora	pana	Vlado,	stopniowo	opanowy-wał	kolejne	tajniki	jazdy	na	nar-
tach;	jazdę	pługiem,	hamowanie,	skręty,	„samoloty”,	aż	wreszcie	mógł	wy-
startować	w	zawodach	narciarskich.	

Po	zażartej	rywalizacji	wyłoniono	zwycięzców	w	następujących	dyscy-
plinach:

Slalom chłopców:
	 1	miejsce	–	Damian	Olechowski	z	czasem	22,76	s.	
	 2	miejsce	–	Karol	Kaczmarski
	 3	miejsce	–	Karol	Koziarz

Slalom dziewcząt:
	 1	miejsce	–	Dominika	Guz	z	czasem	25,36	s.
	 2	miejsce	–	Ksenia	Sałata
	 3	miejsce	–	Monika	Mazur

Slalom gigant chłopców:
	 1	miejsce	–	Karol	Kaczmarski	–	33,11	s.
	 2	miejsce	-	Damian	Olechowski
	 3	miejsce	-	Karol	Koziarz

Slalom gigant dziewcząt:
	 1	miejsce	–	Ksenia	Sałata	–	36,20	s.
	 2	miejsce	–	Dominika	Guz
	 3	miejsce	–	Danuta	Swatek

Kombinacja alpejska - chłopcy:
	 1	miejsce	–	Damian	Olechowski	–	55,98	s.
	 2	miejsce	–	Karol	Kaczmarski
	 3	miejsce	–	Karol	Koziarz

Kombinacja alpejska – dziewczęta:
	 1	miejsce	–	Ksenia	Sałata	z	czasem	62.05	s.
	 2	miejsce	–	Dominika	Guz
	 3	miejsce	–	Monika	Mazur

Temu	wyjazdowi	przyświecał	 również	 inny	cel,	 a	mianowicie	 integra-
cja	młodzieży	i	na-uczycieli	z	zaprzyjaźnionych	szkół.	Odbywały	się	zatem	
wspólne	spotkania,	dyskoteki,	a	dzięki	uprzejmości	dyrekcji	szkoły	w	Smo-
kowcu	nasi	uczniowie	korzystali	ze	sprzętu	sportowego	i	hali,	w	której	odby-
wały	się	niemal	codziennie	treningi	i	zawody	sportowe.

Aby	 umysł	 pracował	 równie	 intensywnie	 jak	 mięśnie,	 zorganizowano	
turniej	warcabowy,	w	którym	prym	wiodła	uczennica	klasy	IV	-	Magdalena	
Lipiec.	Tuż	za	nią	uplasowali	się	Mateusz	Nasternak	i	Karol	Kaczmarski.

Pobyt	na	obozie	dostarczył	wszystkim	uczestnikom	mnóstwo	pozytyw-
nych	wrażeń,	pomógł	odpocząć	i	nabrać	sił	do	dalszej	pracy.	Przybliżył	rów-
nież	naszym	uczniom	słowacką	kulturę	i	oby-czaje.

	
Opracowały	M.	Kalist	i	R.	Dobrowolska

Obóz narciarski 
w Starym Smokowcu

Mistrzynie Polski, Finalistki Pucharu Europy 
wystąpią w Niedźwicach

W	dniu	26	marca	br.	W	Szkole	Podstawowej	w	Niedźwicach	od-
będzie	się	turniej	tenisa	stołowego	uczniów	Szkół	Podstawowych	gmi-
ny	Koprzywnica.	Gośćmi	turnieju	będzie	między	innymi	olimpijczyk	
i	wielokrotny	mistrz	Polski	w	pływaniu	 i	pięcioboju	nowoczesnym	
–	pan	wiceminister	sportu	Zbigniew	Pacelt.	Gośćmi	specjalnymi	będą	
tenisistki,	16	-	krotne	drużynowe	mistrzynie	Polski,	zawodniczki	„Wi-
sanu”	Tarnobrzeg	w	swym	najsilniejszym	składzie	z	trenerem	kadry	
olimpijskiej	 panem	Zbigniewem	Nęckiem.	 	Reprezentantki	Wisanu	
rozegrają	pokazowe	spotkanie	i	będą	sędziować	rozgrywki	finałowe	
dziewcząt	i	chłopców.		Turniej	rozpocznie	się	o	godz.	11.												J.Cz.


