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W dniach od 14 do 20 października do Powiatowego Zespołu
Szkół zawitali uczniowie i nauczyciele szkół z kilku krajów
europejskich: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Portugalii,
Włoch i Rumunii. Wizyta odbywała się w ramach reali-
zowanego w naszej szkole projektu Erasmus, współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej. Hasło projektu brzmi
„Łączmy nasze serca bez granic”, a jego realizacja obejmuje
okres od 1.09.2016r. do 31.08.2019 r.
W projekcie uczestniczą szkoły różnego typu: gimnazja, licea,
technika, szkoły zawodowe, a jego celem jest nawiązanie
współpracy między tymi placówkami edukacyjnymi. 
Działania przewidują wizyty w krajach uczestników, wymianę
doświadczeń i wdrożenie innowacyjnych metod edukacyjnych.
Ważne jest także poszanowanie odmienności, wielokultu-
rowości i postawa tolerancji wobec innych.
Tegoroczna wizyta rozpoczęła się od dwudniowego pobytu 
w Krakowie. Czas upłynął nie tylko na zwiedzaniu Wawelu 
i Sukiennic - symboli Krakowa. Uczestnicy poznali burzliwą 
i wielkokulturową przeszłość miasta – odwiedzili m.in. Kazi-
mierz i Muzeum Galicji, wzięli również udział w warsztatach
na temat Holocaustu.
Środa, 17 października, wypełniona była różnorodnymi zaję-
ciami. W Starostwie Powiatowym w Legnicy odbyła się kon-
ferencja na temat wielokulturowości. Oprócz naszych gości
uczestniczyły w niej władze powiatowe. W tym samym czasie
w auli szkoły przy ul. Poźniaków uczniowie brali udział 
w warsztatach, pokazujących tradycje typowe dla danego kraju.

Nasi przyjaciele z Europy wzięli także krótką lekcję śpiewu –
zaśpiewali kilka znanych polskich piosenek.
Środowe popołudnie spędziliśmy w Zamienicach. Ksiądz Pa-
weł Berezka opowiedział o historii grekokatolicyzmu w Polsce,
a także o dziejach Łemków. Czas spędziliśmy na wspólnych za-
bawach integracyjnych, tańcach i śpiewie (mogliśmy m. in. po-
słuchać największych przebojów muzycznych z danego kraju).

Czwartek to happening w rynku miasta – swoisty punkt kulmi-
nacyjny wizyty w Chojnowie. Uczestnicy, zarówno uczniowie,
jak i nauczyciele, przebrali się w stroje przygotowane według
własnych pomysłów. Impreza miała pokazywać różnorodność 
i szacunek dla innych, bez względu na kraj pochodzenia, religię
czy kolor skóry. Zobaczyliśmy stroje ludowe, z różnych epok,
stroje właściwe zawodom czy hobby. Czas uprzyjemnił występ
zespołu „Kyczera” i popis taneczny klasy II TEH.

Nasi goście zwiedzili jeszcze w piątek fabrykę bombek w Zło-
toryi, a potem… Nadszedł czas na pożegnania. Niektórzy
wyjechali już w piątek, inni dopiero w sobotę. Mamy nadzieję,
że miło będą wspominać czas spędzony w Polsce, szczególnie
w naszym mieście i szkole. Dla nas, uczniów i nauczycieli Po-
wiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, z pewnością było to
niezwykłe i cenne doświadczenie.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację
tegorocznej wizyty.

pzs
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Szanowni Mieszkañcy Chojnowa!
Pragnê gor¹co podziêkowaæ Pañstwu za udzia³ w wyborach

samorz¹dowych 21.10.2018r.
Zaufanie, którym mnie Pañstwo obdarzyli, kolejny raz

zobowi¹zuje mnie do ciê¿kiej i sumiennej pracy 
na rzecz naszego miasta. 

Dziêkujê za mo¿liwoœæ kontynuacji wybranej drogi, 
jak zawsze, zmierzaj¹cej ku rozwojowi 

naszej ma³ej Ojczyzny. 
Ten sukces nie by³by mo¿liwy bez wspó³dzia³ania 

z Pañstwem - Mieszkañcami, 
którzy stale jesteœcie dla mnie 

inspiracj¹ i motywacj¹ do pracy.

Gratulujê jednoczeœnie Radnym, którzy zdobyli 
Pañstwa zaufanie i bêd¹ reprezentowaæ Mieszkañców

Chojnowa w Radzie Miejskiej. 

Jan Serkies
Burmistrz 

Miasta Chojnowa

Witaj nna œœwiecie JJulia! 
W Polsce ponad 100 porodów rocznie
odbywa siê w domu. W porównaniu do
innych krajów, to stosunkowo ma³o. Czêœæ
z nich nie jest zaplanowana… Tak by³o
w przypadku rodziny Pañstwa Anny i Marka
Putyrów. Julia urodzi³a siê w nocy z 23
na 24 paŸdziernika w Chojnowie. O go-
dzinie 01:10 rozpocz¹³ siê poród. "By³o
ju¿ za póŸno ¿eby jechaæ do szpitala,
¿ona nie mog³a ju¿ wstaæ z ³ó¿ka. Widaæ
by³o g³ówkê" - mówi z przejêciem tata
dziewczynki. Szybki telefon po karetkê.
O godzinie 01.32 lekarz zacz¹³ odbieraæ
poród. Rozwi¹zanie by³o b³yskawiczne.

Julia powita³a œwiat o godzinie 01.43.
Mamê i córeczkê zabrano do szpitala.
Dziewczynka wa¿y³a ponad 3 kilogramy
i mierzy³a 51 cm. 
Julia to drugie dziecko Pañstwa Putyrów,
którzy s¹ rodzicami piêcioletniego Krzy-
sia. "Julia to rodowita Chojnowianka!
Sama wybra³a miejsce i czas" - mówi³ 
z dum¹ p. Marek.
Gratulacje dla szczêœliwych rodziców! 

Monitoring nna wwie¿y
Na wie¿y ciœnien w Parku Piastowskim

zamontowano system monitorowania

poziomu wody. System pracuje w opar-

ciu o zdalny przesy³ GSM przy udziale

nowoczesnych modu³ów. Monitoring

obs³ugiwany jest przez praciwników Sta-

cji Uzdatniania Wody w Chojnowie. 

Urz¹dzenie pozwoli na racjonalne gospo-

darowanie wod¹ w mieœcie i zapobiegnie

przekroczeniom poziomów maksymalnych.

W³adze Chojnowa w czerwcu 2018 r.
uchwali³y program szczepieñ
ochronnych przeciwko grypie 
w latach 2018-2020 dla osób

powy¿ej 60. roku ¿ycia 
zamieszka³ych na terenie 
Gminy Miejskiej Chojnów. 

Rejestracja i ustalenie terminu szcze-
pienia  odbywa siê w rejestracji Przy-
chodni Rejonowej w Chojnowie osobiœ-
cie lub telefonicznie pod numerem tel.
76 81 88 514, codziennie w godzinach
8:00 - 18:00.

Grypa nie jest zwyk³¹ infekcj¹, któr¹
mo¿na wyleczyæ domowymi sposobami.
Jest chorob¹ wirusow¹, czêsto o ciê¿kim
przebiegu, dlatego szczepi¹c siê prze-
ciwko grypie skutecznie chronimy nasz
organizm przed atakiem wirusa grypy,
zw³aszcza w okresie obni¿onej odpornoœ-
ci organizmu. 
Kto powinien szczepiæ siê w pierwszej
kolejnoœci? 
1. Osoby po 50. roku ¿ycia, osoby z choro-
bami serca i naczyñ, chorzy na cukrzy-
cê, osoby z chorobami uk³adu odde-
chowego (w tym astmê), a tak¿e ze scho-
rzeniami nerek, uk³adu krwiotwórczego
oraz innymi chorobami przewlek³ymi.
2. Dzieci w wieku od 6 m-ca ¿ycia, szcze-
gólnie z upoœledzeniem odpornoœci.
3. Kobiety planuj¹ce zajœæ w ci¹¿ê w cza-
sie sezonu epidemicznego.
4. Pracownicy s³u¿by zdrowia.
Szczepienie przeciwko grypie zalecane
jest jako element corocznej profilaktyki,
ze wzglêdu na sk³onnoœæ wirusa do
spontanicznych mutacji. Bardzo wa¿ne
jest, aby zaszczepiæ siê jesieni¹ - przed
szczytem zachorowañ na grypê. Szcze-
pi¹c siê w okresie poprzedzaj¹cym wys-
têpowanie epidemii grypy, dajemy orga-
nizmowi czas na wytworzenie czynnej
odpornoœci organizmu (do 2 tygodni). 
U wiêkszoœci pacjentów szczepionki s¹
dobrze tolerowane. Istnieje niewielkie ry-
zyko wyst¹pienia dzia³añ niepo¿¹da-
nych, takich jak: ból, czy zaczerwienie-
nie w miejscu podania szczepionki.
U niektórych pacjentów tu¿ po szczepie-
niu pojawiaj¹ siê niegroŸne dla zdrowia,
szybko przemijaj¹ce objawy grypo-
podobne. 

Bezp³atne szczepienia 
przeciwko grypie
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Automat biochemiczny Accent z przys-
tawk¹ do jonów i piêciokana³owy aparat
do koagulogii, to specjalistyczne sprzêty,
jakie w najbli¿szych dniach bêdzie mieæ
na swoim wyposa¿eniu laboratorium Przy-
chodni Rejonowej.
Nowoczesne urz¹dzenia zdecydowanie
utrzymaj¹ dotychczasow¹ jakoœæ ofero-
wanych przez chojnowskie laboratorium
us³ug, których zakres obejmuje szeroki
wachlarz badañ. 
Dzia³aj¹ce od wielu lat laboratorium ana-
lityczne funkcjonuje w oparciu o spraw-
dzone technologie i wysokiej jakoœci od-
czynniki, a bezpieczne procedury pobra-
nia i przechowywania gwarantuj¹ rzetel-
na analizê danych. Potwierdzaj¹ to certy-
fikaty wystawiane co roku przez dwie
niezale¿ne firmy kontroluj¹ce.

- Przez lata nasz¹ pracê nadzorowa³ Cen-
tralny Oœrodek Badañ Jakoœci w Diagno-
styce Laboratoryjnej sprawdzaj¹cy wia-
rygodnoœæ wyników badañ laboratoryj-
nych, miêdzy innymi przez organizacjê
porównawczych programów miêdzylabo-
ratoryjnych w ca³ej Polsce - wyjaœnia
diagnosta mgr Anna Machel, kierownik
chojnowskiej placówki. - Dodatkowo
przyst¹piliœmy do programu kontroli
zewnêtrznej w miêdzynarodowej firmie
Randox Quality Control, która jest sku-
tecznym uzupe³nieniem kontroli wew-
n¹trzlaboratoryjnej. Ta jednostka prze-
prowadza tego typu dzia³ania w ponad
45 tysi¹cach laboratoriach, w 124 krajach.
Nowoczesny sprzêt, pe³na diagnostyka 
i doœwiadczony personel zapewniaj¹ rze-
telnoœæ prowadzonych badañ. W nieda-
lekiej perspektywie mieszkañcy naszego

miasta bêd¹ mogli korzystaæ z laborato-
rium w nowych warunkach, w budowa-
nym obecnie centrum medycznym, gdzie
obok specjalistycznych gabinetów, RTG,
USG, oraz œwi¹tecznej i nocnej opieki
medycznej funkcjonowaæ bêdzie tak¿e
nowoczesne laboratorium. 
Tymczasem placówka przy ul. Szpitalnej 4
pobiera próbki do badañ od pacjentów
codziennie w godzinach od 7.00 do 9.00
(w razie potrzeby d³u¿ej), a wyniki mo¿-
na odbieraæ w dniu pobrania w godzinach
15.00 - 15.30 lub nastêpnego dnia w godz.
7.00 - 10.00 i 14.00 - 15.30. 

eg

W VI edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Matematycznego MAX
MATEMATYCZNY uczeñ Gim-
nazjum nr 2 w Chojnowie Micha³
Janusz zaj¹³ I miejsce w woje-
wództwie dolnoœl¹skim i VIII
miejsce w kraju!
To bardzo du¿y sukces i trzymamy
kciuki za Micha³a w Zdolnym
Œl¹zaku! gim2

Zamek Królewski na Wawelu oraz
TURON zaprosili do niecodzien-
nego konkursu uczniów klas 4-8
szkó³ podstawowych w wojewódz-
twie dolnoœl¹skim, ma³opolskim,
opolskim i œl¹skim. 
Konkurs zorganizowano w ramach
projektu "Wawelska Kapsu³a Czasu
z okazji obchodów 100-lecia odzys-
kania niepodleg³oœci przez Polskê".
Zadaniem uczestników konkursu
by³o napisanie listu do swojego ró-
wieœnika z przysz³oœci. List mia³
dotyczyæ jednego z dwóch tematów:
- Jak spêdzam wolny czas ?
- Co chcia³bym robiæ gdy dorosnê ?
Organizatorzy mieli do przeczyta-
nia 12 300 listów - tylu uczestników
zg³osi³o siê do konkursu. Wœród nich
uczennice Szko³y Podstawowej nr 3 
w Chojnowie: Milena Zdanek (klasa
5c), Marta Krasna (klasa 8a),
Julia Woronowicz (klasa 8a), które
opisa³y w liœcie do przyjaciela z przy-
sz³oœci jak spêdzaj¹ wolny czas. 

Julia Woronowicz znalaz³a siê
w gronie 100. nagrodzonych
uczestników.
Nasza laureatka otrzyma³a zapro-
szenie na uroczystoœæ z³o¿enia Wa-

welskiej Kapsu³y Czasu z okazji
obchodów 100-lecia odzyskania nie-
podleg³oœci przez Polskê na Wawelu.
Informacja o Kapsule Czasu odno-
towana zostanie w wawelskich ar-
chiwach wraz z proœb¹ o odczytanie
listów w 2118 r. oraz zorganizowa-
nie podobnego projektu z perspek-
tyw¹ kolejnych 100 lat. 

***
Dziêkujê Milenie, Marcie i Julii - za
poœwiêcony czas, za chêæ uczest-
nictwa w konkursie. Dziêkujê za
chêæ uczczenia 100-lecia niepod-
leg³oœci Polski. 
Julii Woronowicz - GRATULUJÊ
zwyciêstwa !!! 
Julio ... cieszê siê, ¿e cz¹stka Cie-
bie - Twój list, Twoje zdjêcie - na sto
lat umieszczona zostanie na Wa-
welu. Mam nadziejê, ¿e Twój sukces
zachêci innych do udzia³u w konkur-
sach ... Gratulujê! 

Anna Œwidurska 

NNNNoooowwwweeee   uuuurrrrzzzz¹¹¹¹ddddzzzzeeeennnniiiiaaaa   
wwww  llllaaaabbbboooorrrraaaattttoooorrrr iiiiuuuummmm  PPPPrrrrzzzzyyyycccchhhhooooddddnnnniiii   RRRReeeejjjjoooonnnnoooowwwweeeejjjj

Na murze przy Gimnazjum nr 2 powsta³a grafika
upamiêtniaj¹ca Odzyskanie Niepodleg³oœci przez
Polskê. Obraz przedstawiaj¹cy dziewczynkê po-
daj¹c¹ kwiaty bezimiennemu ¿o³nierzowi zaprojek-
towa³a Alicja £opuszañska. Wykonany zosta³ przez
gimnazjalistki, uczennice klas trzecich: Kasiê
Grudzieñ, Alê £opuszyñsk¹, Dariê Maækowiak 
i Aleksandrê Pellowsk¹.
Mural ³¹czy czasy wspó³czesne i odleg³¹ przesz³oœæ
w geœcie podziêkowania.

gim2

Julia Woronowicz 
laureatk¹ konkursu "Listy do przysz³oœci"

Micha³ Janusz 
pierwszy w województwie

GRAFFITI UPAMIÊTNIAJ¥CE 100.LECIE
ODZYSKANIA NIEPODLEG£OŒCI
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6 listopada uczniowie placówki przy
Wojska Polskiego wziêli udzia³ w nie-
codziennym spotkaniu z przedstawiciela-
mi fundacji ,,Edukacja z Wartoœciami".

Warszawska organizacja realizuje pro-
jekt “Œwiat u Stóp” - program motywa-
cyjny przeciw przyczynom przestêpczoœci
wœród m³odzie¿y. 

Zajêcia w szkolnej auli prowadzili Pani
Ma³gorzata i Dariusz Waszkiewiczowi,
którzy docelowo dotrzeæ maj¹ do ponad
5 tys. dzieci i m³odzie¿y w 50 placów-
kach w ca³ej Polsce.
Ich przes³anie to zachêta do lepszego 
i œwiadomego ¿ycia,  do wdziêcznoœci 
i podejmowania dobrych decyzji. Chc¹
uchroniæ m³ode pokolenie przed wstê-
powaniem na drogê nieprawoœci, uza-
le¿nieñ czy przestêpstw. 
"Œwiat u Stóp" jest programem autorskim
opartym na doœwiadczeniach ¿yciowych,
wyk³adzie profilaktyczno-motywacyj-
nym oraz warsztacie twórczym niepe³no-
sprawnej od urodzenia - p. Ma³gosi
Waszkiewcz, która maluje obrazy stopa-
mi - st¹d nazwa projektu. “Podczas
spotkania opowiadam m³odzie¿y swoj¹
drogê - od z³oœci na wszystkich dooko³a
za swoj¹ niepe³nosprawnoœæ, do radoœci
i wdziêcznoœci z odkrycia darów i doce-
nienia wartoœci ¿ycia.”

Celem projektu jest uœwiadomienie
m³odym ludziom, ¿e niezale¿nie od
okolicznoœci ¿ycia, warto byæ wdziê-
cznym za to, co siê ma i ¿e nawet w naj-
trudniejszych sytuacjach da siê znaleŸæ
rozwi¹zanie...
Czy uda³o siê przekonaæ o tym choj-
nowsk¹ m³odzie¿?...

opr. eg

7 listopada, w ramach Tygodnia Patrio-

tyzmu w Powiatowym Zespole Szkó³

odby³a siê uroczysta akademia pt.

"Niepodleg³a by³a ich celem". Przedsta-

wienie zosta³o opracowane i przygo-

towane przez nauczycielki historii:

Agnieszkê Robak i Agnieszkê Rybczyñ-

sk¹. Udzia³ w patriotycznym apelu wziêli

uczniowie z wszystkich oddzia³ów PZS,

którzy przygotowywali siê do niego przez

kilka tygodni. 

M³odzie¿ zaprezentowa³a wzruszaj¹c¹,

historyczn¹ galê. Uczniowie siedzieli

przy stolikach, na których p³onê³y œwiece,

w pó³mroku opowiadali o trudnych mo-

mentach w dziejach Polski spisanych 

w listach, wierszach, wspomnieniach… 

"Pró¿no szukalibyœmy w dziejach na-

szych równie tragicznej sytuacji, jak ta,

w jakiej znalaz³ siê naród polski w dniach,

w których rozko³ysa³ siê dzwon na zmar-

twychwstanie. Fakt rozdarcia kraju na-

szego na trzy czêœci wykaza³ wówczas w ca-

³ej pe³ni, jak wielk¹ by³ klêsk¹. A¿ przysz³a

ta przeczuwana i przez wieszcze duchy

upragniona wojna o wolnoœæ narodu."

Apel wzbogacony zosta³ wystêpami

muzycznymi. Zabrzmia³y utwory takie

jak: "My Pierwsza Brygada", "Hey, hey

u³ani Malowane Dzieci", "Wojenko,

wojenko". 

Mariusz Kowalczyk, dyrektor PZS, po-

dziêkowa³ wszystkim tym, którzy przy-

gotowali akademiê, maj¹c¹ na celu

upamiêtnienie jednych z najwa¿niej-

szych momentów dziejowych Polski -

odzyskania przez ni¹ wolnoœci:

"Jestem przekonany, ¿e uczniowie i ca³a

spo³ecznoœæ Powiatowego Zespo³u Szkó³

w Chojnowie doskonale wie i rozumie

znaczenie 11 listopada 1918 roku.

Szczególnie w tym roku, w którym obcho-

dzimy wielki jubileusz. Mamy ogromne

szczêœcie, ¿e to w³aœnie my ¿yjemy w wol-

nym kraju, wywalczonym przez naszych

przodków. Oni oddali swoje ¿ycie po to,

¿ebyœmy my mogli ¿yæ i cieszyæ siê nie-

podleg³oœci¹. Pamiêtajmy o wartoœciach,

z których mo¿emy byæ dumni jako Po-

lacy" - mówi³. 

Spotkanie zakoñczy³o siê wspólnym

odœpiewaniem Hymnu Polski. 

K.Burzmiñska

NNiieeppooddlleegg ³³aa   bbyy³³aa   ii cchh   ccee ll eemm

Œwiat u Stóp



6 GAZETA CHOJNOWSKA NR 20/914oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu

25 paŸdziernika odby³o siê spotkanie au-

torskie z Ryszardem Æwirlejem. Autor po-

wieœci kryminalnych przyjecha³ do Choj-

nowa na zaproszenie Dyskusyjnego Klubu

Ksi¹¿ki £garz i Miejskiej Biblioteki Pu-

blicznej.

Ryszard Æwirlej z wykszta³cenia jest so-

cjologiem. Pracowa³ w TVP Katowice,

gdzie by³ szefem redakcji "Teleskopu".

Od 8 lat jest wyk³adowc¹ na Wydziale

Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uni-

wersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-

znaniu. Jest autorem cyklu powieœci kry-

minalnych o milicjantach z Poznania

oraz cyklu utworów przedwojennych, któ-

rych g³ównym bohaterem jest komisarz

Fischer. Jest zdobywc¹ wielu nagród.  Dwu-

krotny laureat Nagrody Czytelników Wiel-

kiego Kalibru. 

Pisarz przybli¿y³ historiê krymina³u w na-

szym kraju: "To zupe³nie inna powieœæ,

ni¿ ta, któr¹ by³ jakiœ czas temu. Zrobi³

ogromny skok do przodu, zmieni³ siê. Z li-

teratury wagonowej dostêpnej w kio-

skach ruchu czy w ksiêgarniach sta³ siê

powa¿n¹ literatur¹, ciekawym gatunkiem

literackim" - mówi³. 

Autor m.in. "Milczenie jest srebrem",

"Masz to jak w banku" czy "Tam ci

bêdzie lepiej" opowiedzia³ o powieœci

kryminalnej zale¿nej od w³adzy i polity-

ki. O jej transformacjach i zmianach,

które uczyni³y z niej wolny gatunek li-

teracki maj¹cy dziœ swój w³asny festiwal. 

"Istotne w fabule zorganizowanej wokó³

zbrodni jest to, ¿eby bohater by³ osa-

dzony w rzeczywistoœci. Przestrzeñ ta po-

winna byæ interesuj¹ca. W historycznej

ods³onie przede wszystkim powinna do-

minowaæ m¹droœæ. Co jest wa¿ne? Po-

kazaæ jak smakuj¹ dane realia. Czyli, jak

wygl¹daj¹ ulice, znaki charakterystyczne

dla miasta i t³a wydarzeñ" - opowiada³

Ryszard Æwirlej.

W 2017 roku wydanych zosta³o 170 kry-

mina³ów, œwiadczy to o popularnoœci te-

go gatunku literackiego. Od 2004 roku

obchodzony jest Festiwal Krymina³u, od

2009 roku jest imprez¹ Wroc³awia pod

nazw¹ Miêdzynarodowego Festiwalu

Krymina³u. Wydarzenie ma na celu co-

roczne nagrodzenie najlepszej polskiej

powieœci kryminalnej lub sensacyjnej. 

Spotkanie rozpoczê³o siê i zakoñczy³o

akcentem chojnowskim. Zaproszony

goœæ by³ pod wra¿eniem okaza³ego Ryn-

ku, a tak¿e zdobieñ na portalach Domu

Schrama i Muzeum Regionalnego. Na

koniec spotkania otrzyma³ na pami¹tkê

ksi¹¿kê pt. "Stare i nowe gawêdy o ziemi

chojnowskiej" napisan¹ przez Stanis³awa

Horodeckiego, która, kto wie, mo¿e

zainspiruje Ryszarda Æwirleja do no-

wego cyklu powieœci tocz¹cej siê w na-

szym mieœcie…

K.Burzmiñska 

Ryszard Æwirlej: Jak smakuje rzeczywistoœæ 
w krymina³ach? - spotkanie w MBP

27 paŸdziernika w Muzeum Regional-
nym wernisa¿ wystawy prac uznanych
polskich artystów ze zbiorów legnickiej
Galerii Sztuki otworzy³ prezentacjê dzie³
Kolekcji M³odego Malarstwa Polskiego
i Plastyki Zag³êbia Miedziowego bêd¹c¹
czêœci¹ projektu Galerii Sztuki w Legnicy
przebiegaj¹cego pn. “Licencja na sztukê.
Regionalne zderzenia estetyczne”. 

“G³ówn¹ ide¹ zadania jest upowszech-
nienie wiedzy o sztuce i u³atwienie do-
stêpu do kultury mieszkañcom ma³ych
miejscowoœci Zag³êbia Miedziowego:
Chojnowa, Jawora, Lubina - czytamy 
w okolicznoœciowej ulotce. Na wystawie
zobaczymy prace uznanych polskich
artystów ze zbiorów legnickiej Galerii
Sztuki. Wystawa prezentuje dzie³a za-
równo z Kolekcji M³odego Malarstwa
Polskiego oraz z Plastyki Zag³êbia Mie-
dziowego m.in.: (Henryka Wanieka,
Edwarda Dwurnika, Franciszka Ma-
œluszczaka, Krzysztofa Skarbka, Kon-
rada Jarodzkiego, Piotra B³a¿ejew-
skiego, Daniela Krysty, Bartka Otoc-
kiego), powsta³e na przestrzeni ostatnich
40 lat. Dzie³a na wystawê dobrane zos-
ta³y tak, aby ukazaæ najwa¿niejsze ten-
dencje i kierunki w sztuce polskiej od lat
70.tych do dziœ. Wybór prac prezen-
towanych na wystawie obrazuje g³ówne
tendencje i kierunki sztuki wspó³czesnej,
przybli¿a je odbiorcy, u³atwia ich recep-
cjê i zrozumienie, jak te¿ przybli¿a tra-
dycjê i sztukê regionu. 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia tej
niecodziennej prezentacji.

opr. eg 

"Licencja na sztukê. 
Regionalne zderzenia 

estetyczne"
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Justyna Kawecka, to uzdolniona wo-
kalnie osiemnastoletnia licealistka choj-
nowskiego PZS. Jej wystêpy muzyczne
wzbudzaj¹ zachwyt. Barwa jej g³osu nie
nale¿y do typowych altów. Uwielbia pol-
skie piosenki, które w jej interpretacji
otrzymuj¹ “nowe ¿ycie”. Bohaterka “Lu-
dzi z pasj¹” jest mi³oœniczk¹ ksi¹¿ek bio-
logicznych, ale przede wszystkim kocha
œpiewaæ. W tym roku otrzyma³a wyró¿-
nienie w "I Konkursie pieœni i piosenek
patriotycznych" organizowanym w PZS
pod has³em "Vivat Niepodleg³a". 

Gazeta Chojnowska: Mam takie
nieodparte wra¿enie, ¿e œpiewasz od
zawsze...
Justyna Kawecka - Zaczê³am œpiewaæ,
gdy mia³am 6 lat. Moja muzyczna droga
rozpoczê³a siê od parafialnej scholii w Mo-
dlikowicach, któr¹ prowadzi³a Pani Zo-
fia Schön. Tam œpiewa³am bardzo d³ugo,
bo a¿ 8 lat. Nasza nauczycielka zrezygno-
wa³a z prowadzenia chóru. I szczerze mó-
wi¹c myœla³am, ¿e bêdzie to koniec pew-
nego muzycznego etapu dla mnie. Tak siê
nie sta³o. Pan Grzegorz Laszkiewicz za-
³o¿y³ ponownie chór parafialny. W tym
chórze œpiewam do dziœ. Wiele zawdziê-
czam p. Grzegorzowi, bardzo du¿o mi
pomóg³ w rozwoju muzycznym. Nie tylko
wspiera³, ale przede wszystkim motywo-
wa³ do tego, bym siê wokalnie kszta³ci³a 
i rozwija³a. Dostrzeg³ we mnie talent, ale
przede wszystkim by³ i jest dla mnie opar-
ciem w trudnych decyzjach. 

G.Ch. - W dzisiejszych czasach rozwój
talentu wi¹¿e siê z wieloma wyrzecze-
niami i nierzadko wielkim wysi³kiem. 
J.K. - Zgadzam siê. Muszê tu zaznaczyæ,
¿e nie pochodzê z muzycznej rodziny.
Mój talent to samorodek. Jestem samo-
ukiem, wiêc jakby zrozumienie pewnych
dróg jest nawet dla mnie momentami za-
stanawiaj¹ce (œmiech). Gdy skoñczy³am
16 lat zaczê³am uczyæ siê graæ i œpiewaæ
w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Koœ-
cielnej w Legnicy. Ucz¹ tam ksiê¿a. Przy-
znam szczerze, ¿e mia³am w¹tpliwoœci.
Waha³am siê. Wtedy pan Laszkiewicz

podj¹³ decyzjê za mnie (œmiech) po pros-
tu mnie tam zawióz³. Teraz jestem mu
bardzo wdziêczna. Gdyby nie on, pewnie
nigdy bym tam nie pojecha³a, a dziœ
mogê pochwaliæ siê nie tylko tym, czego
siê nauczy³am, ale przede wszystkim tym,
¿e chcê skoñczyæ to studium, które trwa
piêæ lat. Poza tym z nauk¹ muzyczn¹ wi¹-
¿¹ siê wspania³e relacje. Poznajesz ludzi,
którzy ¿yj¹ swoj¹ pasj¹ i zara¿aj¹ in-
nych. To bardzo ubogaca. Mia³am pro-
pozycjê œpiewania w chórze w Legnicy, 
a tak¿e w chojnowskiej Skorancie. Przy-
znam, ¿e rozwa¿am tê drug¹ propozycjê. 

G.Ch. - Twoje najwiêksze dotychcza-
sowe osi¹gniêcia?
J.K. - W Zagrodnie co roku organizo-
wany jest przegl¹d m³odych talentów, tam
wygra³am pierwsz¹ nagrodê muzyczn¹.
By³am w szóstej klasie szko³y podsta-
wowej, zaœpiewa³am "List Do Boga".
By³am najm³odsza, nie spodziewa³am siê,
¿e wygram. By³o to dla mnie ogromne
wyró¿nienie i impuls do œpiewania. W tym
roku zosta³am zaproszona do Gimnazjum
w Zagrodnie wraz z zespo³em, który wspó³-
tworzê ze znajomymi w Chojnowie. To
bardzo mi³e, ¿e pamiêtaj¹ moje wystêpy. 

G.Ch. - Takiego g³osu siê po prostu nie
zapomina. Mam takie odczucie, ¿e Ty
zupe³nie siê nie stresujesz przed wys-
têpem i w jego trakcie. 
J.K. - Ale¿ ja siê stresujê! I to jak! Na-
prawdê bardzo prze¿ywam moje wystêpy.
Wejœcie na scenê jest zawsze w duecie 
z trzês¹cymi siê nogami (œmiech). Jak
zaczynam œpiewaæ to czêsto strach mija. 

G.Ch. - Jak siê przygotowujesz do
wystêpu?
J.K. - Raczej sama wybieram sobie
piosenki. Ale zdarza siê, ¿e mam kilka
opcji w doborze odpowiedniego utworu,
wtedy potrzebna jest pomoc. W liceum
moj¹ muzycznie bratni¹ dusz¹ jest Pani
Dorota Dreger, która pomaga mi wybraæ
odpowiedni repertuar na konkurs, apel
czy koncert. Nie œpiewam piosenek obco-
jêzycznych. Po prostu lepiej czujê siê 
w piosenkach w rodzimym jêzyku.

G.Ch. - Czego najbardziej lubisz s³uchaæ?
J.K.- Uwielbiam muzykê powa¿n¹.
Kocham s³uchaæ brzmieñ, jakie uwalnia-
j¹ skrzypce. ¯eby by³o zabawnie i mniej
pompatycznie moj¹ ulubion¹ piosenk¹
jest "Mi³oœæ w Zakopanem" S³awomira
(œmiech). Uwielbiam te¿ s³uchaæ Edyty
Górniak. Kiedyœ nawet zaœpiewa³am

jeden z jej coverów "List" na Dolnoœl¹-
skiej Gali Talentów. Pamiêtam, ¿e jury
gratulowa³o mi interpretacji i piêknego
g³osu. 

G.Ch. - Jakie plany po maturze? 
J.K.- Marz¹ mi siê studia zwi¹zane albo
z pedagogik¹, albo z po³o¿nictwem. Moj¹
drug¹ obok œpiewania pasj¹ jest biologia
i wszystkie zagadnienia z ni¹ zwi¹zane.

G.Ch. - ¯yjemy w czasach doborowych,
jeœli chodzi o programy muzyczne w te-
lewizji, które pomagaj¹ m³odym lu-
dziom w karierze. Czy myœla³aœ kiedyœ
o spróbowaniu swoich si³ w talent show?
J.K. - Owszem. Mam tak¹ myœl, ¿e mo-
g³abym spróbowaæ swoich si³. Bo dla-
czego nie?

G.Ch. - Masz predyspozycje, fantasty-
czny g³os i naturalnoœæ, która dodaje
Twojemu talentowi jeszcze wiêcej uroku!
J.K. - Dziêkujê. By³aby to fajna przygo-
da wyst¹piæ w jakimœ programie muzy-
cznym. Tutaj wa¿ne jest jednak wsparcie.
Rodzina i przyjaciele - oni s¹ dla mnie
podpor¹ w ka¿dym muzycznym przed-
siêwziêciu. I bez nich sukcesy nie da-
wa³yby mi radoœci. Nie czu³abym pra-
gnienia œpiewania, gdybym nie widzia³a,
jak mnie mocno dopinguj¹. Przyjació³ka
przygotowuje transparenty na wystêpy,
co jest przesympatyczne! Jednak najbar-
dziej wzrusza mnie mama. Jako stra¿-
niczka mojej edukacji nierzadko prosi³a,
bym zajê³a siê nauk¹, a nie œpiewaniem.
Jednak na wystêpach w jej oczach widzê
³zy wzruszenia. Wtedy wiem, ¿e jest ze
mnie dumna, ¿e jestem na w³aœciwym
miejscu - na scenie.

G.Ch. - Bardzo dziêkujê za udzielenie
wywiadu. Oby wszystkie plany i ma-
rzenia uda³o Ci siê zrealizowaæ! Mam
te¿ nadziejê, ¿e jeszcze nie raz zoba-
czymy Ciê na chojnowskiej scenie.
Powodzenia! 
J.K. - Dziêkujê za zaproszenie. Obiecujê
œpiewaæ najpiêkniej jak potrafiê!
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Tydzieñ Patriotyzmu w Powiatowym
Zespole Szkó³ w Chojnowie zosta³ za-
inagurowany "I Konkursem pieœni i pio-
senki patriotycznej", który otworzyli Ma-
riusz Kowalczyk dyrektor PZS i Krzy-
sztof Sowiñski wicestarosta powiatu le-
gnickiego. 
Konkurs poprowadzili uczniowie Magda
i Adam: "Pieœni patriotyczne zajmuj¹
wa¿ne miejsce w kanonie twórczoœci pol-
skiej muzyki. Poprzez melodie i teksty,
przypominaj¹ o wa¿nych wydarzeniach
w historii Polski, o têsknocie za wolnoœ-
ci¹ lub cz³onkiem rodziny, który walczy³
na wojnie" - mówili konferansjerzy za-
powiadaj¹cy uczestników i wybrany
repertuar. 

Udzia³ w muzycznych zmaganiach wziê-
³y szko³y z miasta i gminy Chojnów.
Dzieci i m³odzie¿ wystêpowali w zespo-
³ach, a tak¿e indywidulanie. 
Piosenki oceniane by³y w dwóch katego-
riach przez jury w sk³adzie: przewod-
nicz¹ca Krystyna Czapska radna miasta,
za³o¿ycielka chojnowskiego chóru Sko-
ranta, Brygida Mytkowska sekretarz
miasta, Anna Kopyra pracownik MBP,
chórzystka Skoranty, Stanis³aw Horo-
decki dyrektor MOKSiR i Mariusz Gar-
bera pracownik Muzeum Regionalnego
w Chojnowie. 
Uczniowie zaprezentowali utwory wzru-
szaj¹ce, trudne i nostalgiczne. Doty-

kaj¹ce tematu wojny, cierpienia, walki.
Pieœni i piosenki wybrzmiewa³y w auli
PZS przez ponad trzy godziny. Przy
akompaniamencie towarzyszyli uczniom
znani chojnowscy muzycy: Zenon
Chmielewski, Piotr Koziar i Tomasz
Susmêd. 
Werdykt nie nale¿a³ do naj³atwiejszych.
Poziom wykonania wszystkich utworów
by³ wyrównany. "Bardzo nas wszystkich
cieszy, ¿e dzieci i m³odzie¿ chc¹ œpiewaæ
pieœni patriotyczne, ¿e wracaj¹ do ko-
rzeni. To wzrusza. Mieliœmy ogromny dy-
lemat. Dla nas wszyscy dziœ zajêliœcie
pierwsze miejsca" - mówi³a przewodni-
cz¹ca jury Krystyna Czapska. 

W kategorii klas IV - VII pierwsze miej-
sce zdoby³ Micha³ £ysy (SP Mi³ko-
wice), druga na podium by³a Aleksandra
Cichoñska (SP 3) ex aequo z Monik¹

Kucyk (SP 4), trzecie miejsce nale¿a³o
do Magdy Lenart (SP Budziwojów).
Wyró¿nienie otrzyma³a Nikola Tylka z ze-
spo³em (SP NiedŸwiedzice).  
W kategorii klas VIII szkó³ podstawo-
wych, gimnazjów oraz PZS pierwsze
miejsce zdoby³a Natalia Sig³owa
(Gimnazjum nr 1), drug¹ nagrodê otrzy-
ma³ Tomasz Bielecki z zespo³em (PZS),
trzecie miejsce zdoby³a grupa uczniów 
z klasy I Technikum Ekonomicznego,
¯ywienia i Us³ug Gastronomicznych.
Wyró¿nienie w tej kategorii otrzyma³y
Justyna Kawecka (PZS) i Olimpia
Semeñczuk (SP Stary £om). 

Zwyciêzcy ponownie uraczyli publicz-
noœæ swoimi interpretacjami patrioty-
cznych pieœni. 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy! 

K. Burzmiñska

""VViivvaatt NNiieeppooddlleegg³³aa"" - II KKoonnkkuurrss ppiieeœœnnii ii ppiioosseennkkii ppaattrriioottyycczznneejj ww PPZZSS 

Nasi przyjaciele z partnerskiego miasta Commentry przes³ali
do redakcji Gazety Chojnowskiej informacjê o dzia³aniach
tamtejszego Stowarzyszenia Miast Partnerskich.
W tym ma³ym miasteczku Polonia dzia³a bardzo aktywnie 
i anga¿uje do swoich projektów wielu mieszkañców. Lokalna
prasa czêsto opisuje te wydarzenia. 
Cz³onkowie partnerskiego komitetu pragn¹c podzieliæ siê 
z mieszkañcami Chojnowa funkcjonowaniem organizacji,
przes³ali nam materia³ z edukacyjnej wycieczki. Tego typu
wyprawy organizowane s¹ raz w roku i stanowi¹ jeden z ele-
mentów integracyjnych.
Pieszy, 4.kilometrowy rajd obrze¿ami Commentry doprowadzi³
grupê do zbiornika wodnego utworzonego w 1878 r., histo-

rycznie zwi¹zanego z tamtejszymi kopalniami. 
Jego dawne zastosowanie i wspó³czesne znaczenie by³y do-
celowym tematem krajoznawczej wyprawy.

eg

Wieœci z Commentry
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W sobotê, 13 paŸdziernika choj-
nowscy motocykliœci postanowili
hucznie zakoñczyæ tegoroczny se-
zon. I by³o hucznie. Najpierw na
ulicach miasta - dzielni motocy-
kliœci, na swych rycz¹cych maszy-
nach paradnie i g³oœno informo-
wali o swoim wydarzeniu. Potem
w kultowej Jubilatce spotkali siê
na motocyklowej biesiadzie.

Wœród uczestników, obok choj-
nowskich fanów jednoœladów,
zaprzyjaŸnieni klubowicze z Dol-
nego Œl¹ska. Grono dotychczas
zdecydowanie mêskie, od wielu
lat zasila tak¿e p³eæ piêkna, bo w tym

hobby nie ma znaczenia p³eæ,
wykszta³cenie czy zawód. Liczy
siê przede wszystkim pasja i cz³o-
wiek. Odpowiednia muzyka te¿.
O w³aœciwe dŸwiêki zadba³ Mate-
usz Sieniek. Nale¿y do klubu, ale
jest te¿ muzykiem. Dlatego w Ju-
bilatce zagra³y dwie kapele: pun-
krocowy - POLISH FICTION z Ma-
teuszem na perkusji oraz specjal-
nie na tê okazjê reaktywowany
countrowy WHITE HATE - gdzie
z kolei Mateusz jest œpiewaj¹cym

gitarzyst¹. W³aœnie przy country
wybawiono siê doskonale. Trzeba
jednak przyznaæ, ¿e taka mieszan-
ka muzyczna zda³a egzamin. A tro-
chê punkowego czadu poszerzy³o
horyzonty i gusta biesiadników. 

PM

Ile¿ emocji przynios³a sobota 27 pa-
Ÿdziernika! Najpierw wygrany mecz na-
szej dru¿yny pi³karskiej z liderem GKS
Mêcinka (3:1), potem prowokacyjny
rock w Jubilatce.
Dobrze by³o och³on¹æ po zwyciêskim me-
czu Chojnowianki, kto jednak móg³ siê
spodziewaæ ci¹gu emocji w klimatach
punkrockowych? 
Dziewi¹ta edycja "Punk Rock Live" zgro-
madzi³a t³umy. Na pierwszy ogieñ po-
szed³ rodzinny Polish Fiction. Jeœli pod
nosem nucimy ulubione kawa³ki, to zna-
czy, ¿e jest dobrze. Melodyjnie i czadowo.
Rozkrêcili ch³opcy imprezê. Ostro zro-
bi³o siê za spraw¹ grupy Kalesony Boga
Wojny. Trio z Wojcieszowa “wymiata³o”,
¿e a¿ mi³o. 

Dobry efekt podtrzyma³ Zakaz Posiadania.
Elementy reggae odœwie¿y³y ca³¹ atmos-
ferê. 

Jako czwarty zagra³ Rajd. To, co prezen-
tuje ten zespó³, przeznaczone jest dla
koneserów rocka i poezji spod znaku
twórczoœci Marcina Œwietlickiego i grupy
Œwietliki. 

W œrodowisku punkrockowym (i nie
tylko) nasza impreza ma ju¿ swoj¹ mar-
kê i jest rozpoznawalna w ca³ym kraju.
Ten fakt niew¹tpliwie cieszy. Zw³aszcza
¿e punkrock w oficjalnym nurcie kultury
jest pomijany. Dziêki temu jednak pozo-
stanje niezale¿ny. 

Œwiêtowali Œwiêtowali 
motocykliœci motocykliœci 

Jeszcze nie opad³y emocje po "9 Punk
Rock Live", a na horyzoncie pojawi³y siê
"Zaduszki Bluesowe" w wykonaniu choj-
nowskich kapel: PLUG'N BLUES 
i BROWAR BAND. Rzecz mia³a miej-
sce w sobotê 3 listopada w kawiarni "Ju-
bilatka". O takiej frekwencji podczas im-
prezy mówi siê potocznie - pe³ne ob³o¿enie.
Dwie kapele bluesrockowe o ró¿nych
obliczach. P.N.B - oprócz w³asnych kom-

pozycji o spokojnych barwach, zagrali
tak¿e krajowe szlagiery Tadeusza Na-
lepy i D¿emu. Z kolei B.B. ma repertuar
z lekkimi elementami jazzu na solidnej
podbudowie bluesowej. Obydwie kapele
œpiewaj¹ po polsku i to nale¿y podkre-
œliæ. 
P.N.B zalicza ju¿ szerokie wody. Jeœli
jako support weŸmie B.B bêdziemy
mieli ciekaw¹ wizytówkê promuj¹c¹
nasze miasto. 

pm

Rodzimy blues

Punkrock mma ssiê ddobrze
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26 paŸdziernika 2017 roku na obiekcie
Wie¿y Ciœnieñ w Chojnowie odby³y siê
XVII Otwarte Mistrzostwa Wojewódz-
twa Dolnoœl¹skiego Stra¿aków w Ra-
townictwie Wysokoœciowym. 

Zawody przeprowadzane zosta³y zgo-
dnie z kalendarzem imprez sportowych
zainicjowanych w 2017 roku przez dol-
noœl¹skiego komendanta wojewódzkiego
PSP we Wroc³awiu. 

W Parku Piastowskim rywalizowa³y
Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wy-
sokoœciowego z komend miejskich PSP
Wa³brzycha, Legnicy, Wroc³awia i Ko-
mendy Powiatowej PSP w Œwidnicy. 
W zwi¹zku z otwartym charakterem za-

wodów w rywalizacji bra³ równie¿
udzia³ przedstawiciel KM PSP z By-
dgoszczy. Do rywalizacji stanê³o ³¹cznie
piêæ dru¿yn trzyosobowych. 

Wszystkich uczestników dopingowa³a
m³odzie¿ z klasy po¿arniczo-ratowni-
czej z PZS w Chojnowie.

W klasyfikacji dru¿ynowej najlepsza
okaza³a siê KM PSP w Bydgoszczy, dru-
gie miejsce zdoby³a KM PSP we Wro-
c³awiu, trzecie KM PSP w Œwidnicy. 
W klasyfikacji indywidulanej najlepszy
wynik uzyskali zawodnicy z KM PSP
Bydgoszcz: Micha³ Górka (I miejsce),
Rafa³ £¹cki (II miejsce) i £ukasz ¯u-
rawski (III miejsce). 

Grzegorz Andrejciów

XXVVIIII OOttwwaarrttee MMiissttrrzzoossttwwaa 
WWoojjeewwóóddzzttwwaa DDoollnnooœœll¹¹sskkiieeggoo 

SSttrraa¿¿aakkóóww ww RRaattoowwnniiccttwwiiee WWyyssookkooœœcciioowwyymm 
Wszystkich pragn¹cych byæ na bie¿¹co,
mieæ sta³y dostêp do informacji z miasta,
zachêcamy do korzystania z dostêpnych
œrodków przekazu. 

Esemesowe powiadamianie

Wyœlij SMS na numer 661-000-112 
o treœci tak.dle01, a informacje o zagro-
¿eniach pogodowych i wydarzeniach 
w mieœcie bêdziesz otrzymywaæ, za dar-
mo, na swój telefon. 

Aplikacja “BLISKO”

Pobierz aplikacjê “BLISKO”, wpisz
nazwê miejscowoœci i zdecyduj, z jakich
serwisów tematycznych bêd¹ do ciebie
przesy³ane informacje. 

Strona chojnow.eu

Na oficjalnej stronie Miasta Chojnów
znajdziesz wszystkie aktualne informa-
cje, zapowiedzi imprez, relacje z wy-
darzeñ, zdjêcia, filmy, linki do wszyst-
kich miejskich instytucji i placówek.

Polub Chojnów na Facebooku

Chojnow.eu - Oficjalny Serwis Interne-
towy Miasta Chojnów to profil, na
którym znajdziesz krótkie aktualnoœci 
z terenu miasta ze zdjêciami, filmikami 
i plakatami zapowiadaj¹cymi najbli¿sze
wydarzenia. 

AAkkttuuaallnnooœœccii zz CChhoojjnnoowwaa



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 20/914 11

Trudno sobie wyobraziæ, jak wada wzroku mo¿e opóŸniæ start
szkolny dziecka, a w klasach starszych byæ przeszkod¹ w naby-
waniu wiedzy z ró¿nych przedmiotów.

Nasze dzieci czêsto same rozpoznaj¹ swoje dolegliwoœci.
Warto pos³uchaæ, co mówi¹ o swoim wzroku. Jako rodzice
(dziadkowie, opiekunowie) b¹dŸmy uwa¿nymi obserwatorami
naszych pociech. Zwróæmy uwagê, czy dziecko nie przybli¿a
za bardzo ekranu smartfona do oczu, czy nie patrzy ze zbyt
bliskiej (lub zbyt dalekiej) odleg³oœci w monitor komputera.
Spójrzmy równie¿ na sposób trzymania ksi¹¿ki podczas czyta-
nia (zbyt blisko lub zbyt daleko, a nawet ukoœnie). Popatrzmy,
czy nie za nisko pochyla g³owê nad zeszytem podczas pisania. 
Lepiej zapobiegaæ wyst¹pieniu wad wzroku, ni¿ póŸniej zma-
gaæ siê z ich korygowaniem.
W wykryciu wiêkszych wad wzroku mog¹ pomóc przesiewowe
badania wzroku, które bywaj¹ przeprowadzane na terenie
szkó³. Jednak najlepiej udaæ siê do lekarza okulisty.
Dziecko z wad¹ wzroku - na ogó³ dobrze radzi sobie ze spo-
strzeganiem liter, osób i przedmiotów pod warunkiem noszenia
okularów korekcyjnych.
Dziecko s³abo widz¹ce - pomimo stosowania szkie³ korek-
cyjnych nie zawsze ostro i dok³adnie widzi otaczaj¹cy go œwiat.
Jednak jest w stanie rozpoznaæ otaczaj¹ce go osoby i przedmio-
ty jak równie¿ czytaæ i pisaæ.
Jak wspieraæ dzieci z wad¹ wzroku i s³abo widz¹ce?
* Po pierwsze stosujmy w praktyce indywidualne zalecenia
lekarza okulisty - np. noszenie szkie³ korekcyjnych, æwiczenia
oczu, za¿ywanie lekarstw, wizyty kontrolne itp.

* Wzmacniajmy samopoczucie naszego dziecka poprzez po-
chwa³ê jego wygl¹du w okularach.
* Dbajmy o w³aœciwe oœwietlenie miejsca nauki dziecka:
Ÿród³o œwiat³a powinno znajdowaæ siê z lewej strony biurka
dzieci praworêcznych, natomiast z prawej strony dla dzieci
leworêcznych (dok³adniej sposób oœwietlania miejsca pracy
dziecka mo¿e okreœliæ lekarz okulista).
* Okreœlajmy granice czasowe w korzystaniu przez dziecko ze
smartfona, laptopa, komputera i innych urz¹dzeñ elektroni-
cznych.
* Podczas korzystania z komputera dziecko mo¿e - w zale¿noœ-
ci od potrzeby- korzystaæ z programu powiêkszaj¹cego druk na
ekranie lub syntezatora mowy.
* Je¿eli jest taka potrzeba, warto zaopatrzyæ dziecko w lupê,
lunetkê itp. urz¹dzenia.
* Wa¿ne jest poinformowanie nauczyciela o problemie dziecka.
* B¹dŸmy czujni na skargi dziecka dotycz¹ce jego/jej wzroku 
i zdrowia w ogólnoœci. Istotne jest powa¿ne ich traktowanie.
* Pamiêtajmy o kontrolnych badaniach wzroku naszych uko-
chanych " okularników" i…nas samych. 

Irena  Buturla - Jamrozik

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie
JJaakk wwssppiieerraaææ ddzziieecckkoo zz wwaadd¹¹ wwzzrrookkuu

"Pytacie mnie, czy jestem w dobrym
humorze. A jak móg³bym nie byæ? Tak
d³ugo, jak wiara daje mi si³ê, zawsze
bêdê radosny!" B³. Pier Giorgio Frassati

Ostatniego dnia paŸdziernika ulicami
Chojnowa przeszed³ korowód œwiêtych 
i b³ogos³awionych, za których przebra³y
siê dzieci. Pochód zorganizowany zosta³
przez siostrê Hiacyntê z "Ochronki"
Sióstr S³u¿ebniczek.
S³owo “œwiêty” kojarzy nam siê z nieska-
ziteln¹ dobroci¹, wspania³ymi uczyn-
kami i bezinteresown¹ mi³oœci¹. W Ko-
œciele Katolickim œwiêci i b³ogos³awieni
zapisali siê na kartach chrzeœcijañstwa
jako osoby wybitne w swojej pobo¿noœci.
Za ich przyczyn¹ wydarzy³o siê wiele

cudów na Ziemi. Po œmierci poœrednicz¹
w modlitwach i wstawiaj¹ siê za wierny-
mi u Boga w Niebie.
Bal Wszystkich Œwiêtych co roku ob-
chodzony jest w naszym mieœcie w przed-
dzieñ Wszystkich Œwiêtych. Jego celem
jest zademonstrowanie wspomnienia
osób, które s¹ przyk³adem czêsto mêczeñ-
skiego ¿ycia i œmierci.
31 paŸdziernika dzieci wybra³y kanoni-
zowanych z ró¿nych epok. Ulicami Choj-
nowa przeszli m.in. b³. ks. Jerzy Popie-
³uszko, œwiêta Hiacynta Marto, œwiêty
Franciszek, œwiêta siostra Faustyna,
œwiêty Miko³aj...
Korowód prowadzi³ ze Szko³y Podsta-
wowej nr 3 w Chojnowie do koœcio³a
Niepokalanego Poczêcia NMP. Tam

przywita³ wszystkich ks. proboszcz Mi-
ros³aw Makowski: "Na pewno wszyscy
œwiêci raduj¹ siê, widz¹c was z Nieba" -
mówi³. Po wspólnej modlitwie korowód
uda³ siê do Domu Schrama, gdzie odby³
siê wyj¹tkowy bal.

Najwa¿niejszym przes³aniem tego wy-
darzenia jest to, ¿e œwiêtym mo¿e zostaæ
ka¿dy. Nie ma znaczenia p³eæ, zawód,
wiek. Cz³owiek mo¿e d¹¿yæ do œwiêtoœci
poprzez swoje uczynki w myœl s³ów:
"Wielka œwiêtoœæ polega na codziennym
wykonywaniu drobnych obowi¹zków".

K. Burzmiñska

Œwiêci przeszli ulicami Chojnowa!



Planeta Singli 2
09.11.; godz 18.00 i 20.15
10.11.; godz. 18.00 i 20.15
16.11.; godz. 18.00 i 20.15
17.11.; godz. 18.00 i 20.15
18.11.; godz. 18.00 i 20.15

Zwi¹zek Ani (Agnieszka Wiêd³ocha) i Tomka (Maciej Stuhr)
prze¿ywa powa¿ny kryzys. On, showmancelebryta wcale nie
ma zamiaru siê ustatkowaæ. Ona z kolei chce powa¿nego
zwi¹zku. Tymczasem na horyzoncie pojawia siê Aleksander –
zauroczony Ani¹ milioner, w³aœciciel aplikacji Planeta Singli,
przekonany, ¿e nikt inny nie pasuje do niego bardziej ni¿
romantyczna nauczycielka muzyki.

Hotel Transylwania 3
17.11.; godz. 14.00 i 16.00
18.11.; godz. 14.00 i 16.00

Jako ¿e nad Transylwani¹ s³oñce wschodzi od wielkiego
dzwonu, a po okolicznych lasach nios¹ siê wilcze echa, rodzina
potwornickich ma lepsze plany na wakacje. W tym roku staw-
iaj¹ na ciep³e kraje oraz rejs all inclusive. Kurs: Trójk¹t
Bermudzki z przystankiem na Atlantydzie. Za³oga: liczna 
i raczej bezinwazyjna. Pasa¿erowie: oprócz mumii, wilko-
³aków i w¹pierzy ró¿nej maœci, potomkowie szacownego rodu
Abra-hama Van Helsinga – tego samego, który od stuleci polu-
je na familiê hrabiego Drakuli. Co mo¿e pójœæ nie tak?

Mi³oœæ jest wszystkim
23.11.; godz. 16.00 i 18.15
24.11.; godz. 16.00 i 18.15
25.11.; godz. 16.00 i 18.15
30.11.; godz. 16.00 i 18.15
01.12.; godz. 16.00 i 18.15
02.12.;godz. 16.00 i 18.15

Grudniowy czas przedœwi¹tecznej gor¹czki rozpocznie siê
wraz z przyp³yniêciem do miasta niezwyk³ego Œwiêtego Mi-
ko³aja. Uruchomi to lawinê wyj¹tkowych zdarzeñ. Romans 
z najpopularniejszym polskim pi³karzem spotka kobietê, której
nikt nie nazwa³by fank¹ futbolu. Zdrady i tajemnice zamieszaj¹
w niejednym ma³¿eñstwie, a dopracowany w ka¿dym szcze-
góle œlub bêdzie mieæ zaskakuj¹cy fina³.

53 wojny
23.11.; godz. 20.30
24.11.; godz. 20.30
25.11.; godz. 20.30

Anka i Witek s¹ zakochanym w sobie ma³¿eñstwem. On jest
korespondentem wojennym, który wiêkszoœæ dni w roku spê-
dza na wojnie. Ona nieustannie czeka, a¿ m¹¿ wróci do domu.
Anka stara siê ¿yæ normalnie, jednak niepewnoœæ o ¿ycie
Witka wygrywa. Zaczyna szykowaæ siê na najgorsze.

Niesamowita historia wielkiej gruszki
24.11.; godz. 14.00
25.11.; godz. 14.00

Film jest opowieœci¹ o kotce Mitcho i s³oniu Sebastianie,
mieszkaj¹cych w spokojnej wiosce Solby. Para przyjació³ de-
cyduje siê na podró¿ w nieznane w poszukiwaniu tajemniczej
Gruszki, o której od dawna kr¹¿¹ niezwykle legendy. Nic nie
jest typowe – po pierwsze, s¹ zwierzêtami; po drugie, ka¿de 
z nich ma w³asny pomys³ na podró¿. Jak to wszystko pogodziæ?
Mo¿na, gdy¿ obydwoje s¹ ¿¹dni przygód, zmagañ z piratami 
i spotkañ z fantastycznymi stworami. Jednak, czy s¹ gotowi na
takie prze¿ycia? Czy sprostaj¹ czekaj¹cym ich wyzwaniom,
czy spotkanie oko w oko ze smokiem ich nie przeroœnie?
Wspólna wyprawa bêdzie obfitowaæ w liczne przygody i oka¿e
siê sprawdzianem ich przyjaŸni.

Jak pies z kotem
30.11.; godz. 20.30
01.12.; godz. 20.30
02.12.; godz. 20.30

"Jak pies z kotem" to opowieœæ o skomplikowanej relacji
re¿ysera (Robert Wiêckiewicz) z bratem Andrzejem (Olgierd
£ukaszewicz), twórc¹ kultowej "Hydrozagadki". Daleka od
idea³u braterska wiêŸ ulega zacieœnieniu, gdy Andrzej zapada
na ciê¿k¹ chorobê. Obaj mê¿czyŸni na przemian okazuj¹ sobie
czu³oœæ i ton¹ we wzajemnych pretensjach. Wa¿n¹ rolê 
w ¿yciu bohaterów odgrywaj¹ ich partnerki - coraz bardziej
zdezorientowana ca³¹ sytuacj¹ ¿ona Janusza - Beata (Bo¿ena
Stachura)i muza Andrzeja, pogr¹¿ona w rozpaczy Iga (Alek-
sandra Konieczna). Nieporozumienia pomiêdzy bohaterami
stanowi¹ Ÿród³o napiêæ, ale i pierwszorzêdnego humoru.

Poczta Œwiêtego Miko³aja
01.12.; godz. 14.00
02.12.; godz. 14.00

W sekretnym miejscu na Antarktydzie ¿yj¹ od wieków wszys-
tkie duchy Bo¿ego Narodzenia. Poœród wielu innych mieszkaj¹
tam miêdzy innymi: nasz Œwiêty Miko³aj, Trzej Mêdrcy ze
wschodu oraz Hoteiosho z Japonii. Kiedyœ mieszka³ tam tak¿e
Monopolish - duch œwi¹t ze staro¿ytnego Rzymu - lecz zosta³
wygnany gdy¿ chcia³ byæ jedynym Miko³ajem dla ca³ego œwia-
ta. Teraz Œwiêta s¹ zagro¿one bo z³y duch Monopolish porwa³
japoñskiego Miko³aja i coroczny zjazd Miko³ajów nie mo¿e siê
odbyæ. A to jeszcze nie wszystko bo Monopolish planuje por-
waæ wszystkich Miko³ajów i sam zostaæ jedynym, z³ym
duchem Œwi¹t. Ca³a nadzieja w ma³ej elfce zwanej Pixi Post.
To ona przebrana za cz³owieka ruszy na misjê by uratowaæ
Œwiêta i prezenty dla wszystkich dzieci na œwiecie.
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Terminarz rozgrywek Chojnowianki ro-
z³o¿y³ siê tak, ¿e trzy mecze pod rz¹d
przysz³o rozgrywaæ u siebie. ¯eby by³o
ciekawiej - w 12, 13 i 14 kolejce spotkañ
rywale byli ze szczytu tabeli. Teorety-
cznie w³asne boisko i kibice s¹ dodat-
kowym graczem. Jak by³o w rzeczywis-
toœci? Pojedynki - z liderem GKS Mê-
cinka i wiceliderem KS Legnickie Pole -
to dwie strony medalu. W pierwszym
przypadku by³a bardzo dobra gra bia³o-
niebieskich, bramkarz Krupa broni³ 
w nieprawdopodobny sposób. Ale by³o
te¿ bardzo du¿o szczêœcia, a pech prze-
œladowa³ goœci. Wynik 3:1 mówi sam za
siebie. Sytuacja w tabeli nie zmieni³a siê,
jednak seria jedenastu nieprzegranych
meczy GKS Mêcinki zosta³a przerwana.
Bezcenne trzy punkty pozosta³y w Choj-
nowie. 
13 kolejka mia³a przynieœæ odpowiedŸ na
pytanie, czy dru¿yna trenera Góreckiego
sprawi kolejn¹ niespodziankê. 
Sobota 2-go listopada potwierdzi³a stare
porzekad³o: "Nic dwa razy siê nie
zdarza". O pora¿ce a¿ 1:7 trzeba jak naj-
szybciej zapomnieæ. Zresetowaæ emocje

i przygotowaæ siê na mecz z KuŸni¹
Jawor 9 listopada o godz. 14:00 na
Stadionie Miejskim.
Wstêp - cegie³ka w cenie 5 z³.
Zapraszamy!

KS Chojnowianka Chojnów 
- GKS Mêcinka 3:1

KS Chojnowianka Chojnów 
- KS Legnickie Pole 1:7

pm

Tabela
1. GKS Mêcinka 13 33 11 0 2 46-16
2. KS Legnickie Pole 13 29 9 2 2 43-18
3. Konfeks Legnica 13 24 8 0 5 30-21
4. KuŸnia Jawor 13 24 7 3 3 25-13 
5. Odra Chobienia 13 22 7 1 5 26-29
6. Iskra Kochlice 12 21 7 0 5 24-17
7. Pogoñ Góra 13 20 6 2 5 33-30 
8. Kaczawa Bieniowice 13 20 6 2 5 27-31
9. P³omieñ Radwanice 13 19 5 4 4 33-27 
10. Zawisza Serby 13 18 5 3 5 31-33
11. Zamet Przemków 13 15 4 3 6 23-26
12. Chojnowianka Chojnów 13 12 3 3 7 

23-42
13. Iskra Ksiêginice 13 12 4 0 9 16-25
14. Zryw K³êbanowice 13 11 3 2 8 19-33 
15. Czarni Rokitki 13 8 2 2 9 16-35
16. Huta Przemków 12 6 1 3 8 16-35 
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Krzywa 17 a 

• Poradnia Lekarza 
Rodzinnego (NFZ)

• Poradnia Stomatologiczna 
(NFZ)

• Gabinety Specjalistyczne: 

- Kardiolog 

- Neurolog

- Urolog 

- Angiolog 

• Gabinet Diagnostyczny 

• USG 

Kontakt osobisty lub telefoniczny:

76 81 88 - 968

PPii³³kkaa nnoo¿¿nnaa

27 paŸdziernika na Miêdzywojewódzkich

Mistrzostwach M³odzików w Chróœcinie

Julia Domañska z LMKS "SFORA"

Chojnów, pod opiek¹ trenera Adriana Iwa-

nowskiego wywalczy³a z³oto w walkach

oraz br¹z w konkurencji sprawnoœciowej.

W pierwszej walce Julia zdeklasowa³a

swoj¹ rywalkê wygrywaj¹c przed czasem.

Drug¹ walkê o z³oty kr¹¿ek wygra³a ze

znaczn¹ przewag¹ punktow¹. By³y to

jedne z wa¿niejszych zawodów taek-

wondo olimpijskiego w sezonie dla kate-

gorii wiekowej 10-11 lat. 

Gratulujemy œwietnego startu naszej

zawodniczki.

Taekwondo Chojnów

MMM w Chróœcinie LMKS "SFORA" Chojnów 
zaprasza w swoje szeregi

Celem Chojnowskiego Klub Taek-
wondo jest realizacja zadañ prospo-
³ecznych, w szczególnoœci propago-
wanie kultury fizycznej wœród dzieci 
i m³odzie¿y, ich rozwój psychorucho-
wy i intelektualny, integracja poprzez
naukê i zabawê oraz budowanie wiêzi
emocjonalnych. 

Treningi
Grupa pocz¹tkuj¹ca

wtorek-czwartek 16.30 - 17.30
Grupa zaawansowana

wtorek-czwartek 17.30 - 19.00
Sala treningowa:

Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II, 
ul. W³adys³awa Reymonta 1
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie -    76 818 82 85
MOPS - 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe  - 112,      999;
Stra¿ Po¿arna     - 112,   998;   76 856 74 71
Policja  - 112,    997;   76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994;

76 818 83 95
Pogotowie gazowe      - 992;    76 850 90 00
Pogotowie energetyczne -  991; 76 818 82 83
Informacja PKS                        76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

76 818 86 81
ChZGKiM                                 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa             76 818 85 14
Cmentarz Komunalny               76 818 66 80
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Pomó¿!
Pani Teresa Jastrzêbska potrzebuje protezy nogi! 

Cierpi na chorob¹ zwyrodnieniow¹ krêgos³upa oraz cukrzycê. Wskutek postêpu choroby
31.03.2018 roku wykonano jej amputacjê udow¹ lewostronn¹. Z uwagi na stan zdrowia p. Tereska
wymaga dalszego leczenia i sta³ej rehabilitacji ruchowej.

Potrzebne s¹ œrodki finansowe na zakup i adaptacjê 
protezy koñczyny dolnej lewej, pokrycie kosztów leczenia 

i rehabilitacjê.

Wkrótce, przy okazji rozliczenia podatku za 2018 rok, 
bêdziemy decydowaæ o przekazaniu 1%. 

W przypadku p. Teresy 
w rubryce dotycz¹cej organizacji po¿ytku publicznego 

nale¿y wpisaæ 
KRS 0000050135,

a w rubryce "cel szczególny" TERKA.

Najprostsz¹ form¹ pomocy jest wp³ata,
nawet najdrobniejszej kwoty, na konto:

Dolnoœl¹ska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
Bank Pekao SA I Oddzia³ Wroc³aw

45 1240 1994 1111 0000 2495 6839
z dopiskiem: darowizna na cele ochrony zdrowia - TERKA

Domy mmieszkania llokale
Sprzedam dom w Konradówce. 
Wiadomoœæ: tel.  600-124-919. (22970)

Sprzedam lub wynajmê od listopada
atrakcyjn¹ kawalerkê w Rokitkach, na 
I piêtrze po kapitalnym remoncie, ume-
blowana, 29m2. 
Wiadomoœæ: tel. 606-331-836. (22526)

Do wynajêcia mieszkanie (kawalerka),
Chojnów, Rynek. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 601-498-504. (22137)

Szukam folwarku lub zabudowañ (dom,
stodo³a, stajnia). Bardzo wa¿ne - planujê
otworzyæ agroturystykê, nieruchomoœæ
musi byæ oddalona od pozosta³ych zabu-
dowañ, aby nie przeszkadzaæ s¹siadom.
Wiadomoœæ: tel. 602-174-927 lub 607-
480-134. (001353/18/u-rek)

Sprzedam lub wynajmê lokal przy ul.
Witosa w Chojnowie (163m2) z mo¿li-
woœci¹ przekszta³cenia na mieszkanie.
Wiadomoœæ: tel. 509-572-890. (22450)

Dzia³ki
Sprzedam dzia³kê w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (23409)

Spó³ka Rybacka 
NiedŸwiedzice Sp. z o.o. 

poszukuje 
pracowników produkcyjnych

na przetwórniê ryb.
Planowane rozpoczêcie pracy:

GRUDZIEÑ 2018. 
* Mi³a atmosfera i atrakcyjne zarobki

w stawce godzinowej. 
* Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
* Praca od 8h do oko³o 12h dziennie. 
* Oferujemy odpowiednie przeszkolenie.
Wymagania: chêci do pracy oraz dys-
pozycyjnoœæ. Preferowane osoby z ksi¹-
¿eczk¹ sanepid. Istnieje mo¿liwoœæ
wyrobienia ksi¹¿eczki.

Zg³oszenia prosimy wysy³aæ 
na adres: stawygoliszow@box43.pl

lub zg³aszaæ siê osobiœcie 
w siedzibie Spó³ki: Goliszów 92A, 

59-225 Chojnów 

Tel. 76-8188-391

Praca sezonowa
GRUDZIEÑ 2018
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23 października pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Chojnowie mieli swój wielki debiut na scenie 
w Domu Kultury. Pasowanie na ucznia to bardzo ważne
wydarzenie w życiu każdego żaka. Na tę uroczystość
przybyli rodzice i dziadkowie dzieci oraz zaproszeni goście. 
Zanim jednak nastąpił uroczysty moment, na scenie wys-
tąpiły akrobatki z zespołu „Piramida”.

Pierwszaki musiały wykonać ważne zadania. Odpo-
wiadały na pytania matematyczne, cytowały wiersze, 
a także zaśpiewały cały Hymn Polski. 
Bardzo dobrze przygotowany występ artystyczny był
dumą nie tylko uczniów, ale i ich wychowawczyń, które
bardzo wspierały wszystkie dzieci. 

Po ślubowaniu dyrektor Mariusz Szklarz i wicedyrektor
Grażyna Klucznik dokonali pasowania. 
Dzieci otrzymały wiele ciepłych i serdecznych życzeń,
które złożyli: dyrektor placówki, radna Krystyna Czap-
ska, oraz przedstawiciele z Rady Rodziców. 

Uczniowie najbardziej cieszyli się z podarunków. Pa-
miątkowe dyplomy i upominki na pewno będą długo
przypominały im o uroczystości, która jest pierwszym
poważnym krokiem w edukacyjnych osiągnięciach. 

K. Burzmińska

Przestąpienie progu szkoły to dla
każdego pierwszoklasisty oraz jego
rodziców duże przeżycie. Na tym
etapie w głowie roi się wiele obaw 
i pytań, na które przeważnie odpo-
wiedzi znajdujemy szybko. Wśród
zagwozdek jest ta, która wiąże się 
z pierwszym egzaminem oraz tym

kiedy on nastąpi. I tu pojawia się
krótka odpowiedź - podczas paso-
wania! Pasowanie na ucznia to uro-
czyste przyjęcie pierwszaków do
szkolnej, wielkiej rodziny, którą jak
to każdą rodzinę, łączy wiele spraw,
obowiązków, praw i inicjatyw. 

26 października zapisał się jako wy-
jątkowy dzień w Szkole Podstawo-
wej nr 4. Kolejna gromada - 102.
wspaniałych siedmiolatków - stała
się pełnoprawnymi członkami
społeczności SP4. O godzinie 17.30
w sali gimnastycznej zabrzmiała
wszystkim dobrze znana melodia,
zaś pięknie ubrani pierwszoklasiści,
z białoczerwoną szarfą na ramieniu,
przestąpili jej próg krokiem poloneza.
Uczniowie przywitani uśmiechem 

i wzruszeniem zarówno zaproszonych
gości, jaki i swoich najbliższych,
dumnie kroczyli przed siebie poka-
zując prawdziwą klasę. Później na-
stąpiło przedstawienie i powitanie
przybyłych klas wraz z wychowaw-
cami oraz miłych gości, którzy na
dobry początek w ramach podzięko-

wania za obecność otrzymali od
pierwszaków kwiaty. 
Przyszedł czas na część artystyczną,
która udowodniła, iż nasi najmłodsi
nie tylko mają talent recytatorski 
i wokalny, ale także wiedzą jak
ważne jest składane przez nich ślu-
bowanie, jakie wynikają z niego
obowiązki i prawa oraz co znaczy być
Polakiem i patriotą zarazem. 

Scenariusz uroczystości zawierał
wiele akcentów polskości - w imię
obchodzonej w tym roku 100-nej ro-
cznicy odzyskania niepodległości
przez nasz kraj. Głośno, chórem wy-
powiedziane przez pierwszaków
słowa „W Polskę wierzę!” przeko-
nały wszystkich zebranych, zaś ra-
dośnie odśpiewana piosenka „Kocham
Cię Polsko!”, tylko to potwierdziła.
Całości dopełniła okazała dekoracja 
w biało-czerwonych barwach. 
Dumni pierwszoklasiści pasowani
na ucznia, z pamiątkowym medalem
na piersi, odbierali życzenia płynące 
z każdej strony. W nagrodę za swoją
postawę otrzymali w pełni zasłu-
żone prezenty. 
Cieszymy się ogromnie, że jesteście
z nami! 
Witajcie w czwórkowej rodzinie!

Natalia Halikowska

Pasowanie na ucznia




