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W klimatach średniowiecza
Ale dzisiaj było fajnie, co? Pytanie ojca
do syna zadane w chwili gdy obaj,
późnym wieczorem opuszczali mury
Zamku Piastowskiego, mówi samo za
siebie. Rzeczywiście, na kolejnej Nocy
Muzeów było bardzo atrakcyjnie.
VIII edycja chojnowskiej imprezy wpi-
sującej się w europejskie wydarzenie
miała miejsce 17 maja. Warsztaty rze-
mieślnicze, miejsce straceń, kramy z ja-
dłem, przestrzeń dla najmłodszych, kli-
mat zamkowego ogrodu – wszystko to
zbudowało niepowtarzalną atmosferę
średniowiecznego jarmarku. Mieszczanie
mogli tego dnia przyjrzeć się pracy po-
wroźnika, wikliniarza, garncarza, obej-
rzeć proces powstawania papieru czer-
panego, posmakować własnoręcznie
przygotowanych podpłomyków.

Niezwykłym zainteresowaniem cieszyło
się stanowisko tortur – dyby, pręgierz,
łańcuch z kulą u nogi… O ówczesnej
historii i średniowiecznych zwyczajach
ciekawie opowiadał Tomasz Sokołowski
z legnickiej grupy pokazów historycz-
nych. Na zamkowym ogrodzie toczyły
się walki wręcz, rzucano do celu, korzys-
tano z atrakcji i ulubionej, wojskowej
grochówki, warzonej w iście historycz-
nej kuchni z 1951 roku. 
W salach muzeum kolejne interesujące
propozycje – bogate zbiory wystaw sta-
łych, godna uwagi wystawa czasowa „Śląsk
etnograficznie” i nawiązująca do niej
wystawa znaczków pocztowych o tema-
tyce ludowej ze zbiorów Hansa Joachima
Kuhnerta, projekcje filmowe „Muzeum
Utracone” i „Chojnów na dawnych kar-
tach pocztowych”. 
Przy wejściu każdy gość otrzymał krzy-
żówkę, hasła której, rzecz jasna, doty-
czyły historii. Ci, którym udało się je
odgadnąć brali udział w losowaniu cen-
nych nagród.
Tradycyjnie chojnowską „Noc…”
uświetnił koncert chóru Skoranta. Nasi
chórzyści, pod wodzą Piotra Koziara,

przez kilkadziesiąt minut bawili pu-
bliczność muzyką różnego gatunku, pod-
nosząc efekt swojego występu barwnymi
strojami. 
Wielu mieszkańców skorzystało też 
z możliwości zwiedzenia Baszty Tkaczy
i podziwiania zielonej panoramy grodu
nad Skorą.
Nasze muzeum czynne było tego dnia do
północy. Ile osób skorzystało z darmo-
wej, atrakcyjnej oferty placówki trudno
policzyć, niemniej księga gości wzbo-
gaciła się o kilkaset wpisów. 
Już dziś zapraszamy na kolejną „Noc
Muzeów” w Muzeum Regionalnym w Choj-
nowie.

eg
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Bêdzie 
œcianka wwspinaczkowa 

Jeszcze w tym roku powstanie œcianka
wspinaczkowa, która zamontowana zo-
stanie przy Miejskim Oœrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji. Wykonanie œcianki
mo¿liwe jest dziêki grantowi finansowe-
mu pozyskanemu przez Uczniowski
Klub Sportowy "Oriens" w ramach "Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020".
Umowa opiewaj¹ca na kwotê 25.600 z³
na realizacjê tego zadania zosta³a ju¿
podpisana z dysponentem œrodków - Sto-
warzyszeniem LGD "Wrzosowa Kraina".
Dziêki tym œrodkom wykonana zostanie
nowoczesna œcianka o wysokoœci nie
przekraczaj¹cej 2,5 m, na której dzieci 
i m³odzie¿ bêd¹ mogli próbowaæ swoich
si³ we wspinaczce. 
Œcianka zosta³a ju¿ zamówiona, czekamy
na jej wykonanie i monta¿.

Operacja wspó³finansowana jest ze œrod-
ków Unii Europejskiej w ramach pod-
dzia³ania 19.2 "Wsparcie na wdra¿anie
operacji w ramach  strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez spo³ecznoœæ"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 - 2020.

Wydzia³ GGGiOŒ iinformuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sier-
pnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœ-
ciami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze. zm.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Och-
rony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie informuje o wywieszeniu na tabli-
cy og³oszeñ tut. urzêdu w dniach od
15.05.2019 r. do 05.06.2019r.:
- wykazu obejmuj¹cego lokal u¿yt-
kowy mieszcz¹cy siê w budynku po³o-
¿onym przy ul. Kolejowej 11 przezna-
czony do sprzeda¿y w drodze bezprze-
targowej na rzecz najemcy - Zarz¹dze-
nie Burmistrza Miasta Chojnowa Nr
67/2019 z dnia 15.05.2019r.  
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 
w terminie do dnia 26.06.2019 r.

Internetowe 
Konto PPacjenta

Ministerstwo Zdrowia i Centrum Sy-
stemów Informacyjnych Ochrony Zdro-
wia informuje o udostêpnionej  dla oby-
wateli us³udze - Internetowe Konto
Pacjenta (IKP) 
IKP jest internetow¹ aplikacj¹ dostêpn¹
pod linkiem https://pacjent.qov.pl/, dziêki
której w ³atwy, szybki i bezpieczny spo-
sób mo¿na odnaleŸæ informacje o swoich
danych medycznych, które dotychczas

by³y rozproszone w ró¿nych miejscach.
Jak wynika z informacji z resortu zdro-
wia aplikacja jest w trakcie rozwoju, ale
ju¿ teraz dziêki niej mo¿na odebraæ i zrea-
lizowaæ e-receptê, a nastêpnie miêdzy
innymi weryfikowaæ historiê zrealizo-
wanych recept maj¹c tym samym dostêp
np. do dawkowania jakie zaleci³ lekarz
czy do wykazu zakupionych w ostatnim
czasie leków.
Loguj¹c siê do IKP uzyskujemy równie¿
dostêp do historii swoich wizyt, za które
zap³aci³ Narodowy Fundusz Zdrowia, 
a w przypadku rodziców równie¿ do ana-
logicznych danych dla swoich dzieci. Za
pomoc¹ tej aplikacji mo¿na wype³niæ
ankietê zdrowego stylu ¿ycia i dowie-
dzieæ siê o mo¿liwoœci skorzystania 
z wybranych programów profilaktyki
zdrowotnej. To tylko czêœæ funkcjonal-
noœci, a praktycznie z ka¿dym kwarta³em
bêdzie ich coraz wiêcej. Wkrótce w IKP
bêdzie mo¿na sprawdziæ m.in. swoje de-
klaracje lekarza, pielêgniarki lub po³o¿-
nej podstawowej opieki zdrowotnej.
Dostêp do IKP mo¿e uzyskaæ ka¿dy za
pomoc¹ dwóch prostych kroków:
1. Za³o¿enie Profilu Zaufanego - je¿eli
jeszcze nie jest za³o¿ony,
2. Logowanie do IKP nastêpuje na stro-
nie www.pacjent.qov.pl za pomoc¹
Profilu Zaufanego. 
Warto zwróciæ uwagê, ¿e logowanie do
IKP poprzez Profil Zaufany gwarantuje
pe³ne bezpieczeñstwo danych.
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SS¹¹dd zzaawwiiaaddaammiiaa
S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi po-
stêpowanie z wniosku o stwierdzenie
nabycia spadku po Kazimierze Irenie
Zych. 
S¹d wzywa spadkobierców: Kazimiery
Ireny Zych, zmar³ej dnia 02 listopada
2004 roku w Legnicy, ostatnio zamiesz-
ka³ej w Chojnowie przy ul. D¹brow-
skiego 10A/1 i tam maj¹cej miejsce
zwyk³ego pobytu, aby w ci¹gu trzech
miesiêcy od dnia ukazania siê niniej-
szego og³oszenia zg³osili i udowodnili
nabycie spadku, gdy¿ w przeciwnym,
razie mog¹ byæ pominiêci w postano-
wieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski

Burmistrz Chojnowa
Jan Serkies

Wszystkim MAMOM 
z okazji Ich œwiêta 

¿yczymy du¿o zdrowia, 
spe³nienia marzeñ, radoœci 

i wszelkiej pomyœlnoœci.



Pó³ wieku zgodnego po¿ycia ma³-
¿eñskiego Pañstwo Krystyna i Józef
Witkowscy celebrowali w otoczeniu
najbli¿szych. 18 maja w Urzêdzie Sta-
nu Cywilnego Jubilaci z r¹k burmis-
trza Jana Serkiesa odebrali przyznane
im medale.

- Tê wyj¹tkow¹ okolicznoœæ, najwy¿sze
w³adze pañstwowe postanowi³y uhono-
rowaæ nadaj¹c Pañstwu odznaczenia
bêd¹ce symbolicznym wyrazem uznania,
jakie ¿ywi¹ dla ¿ycia rodzinnego oraz
wagi, jak¹ przywi¹zuj¹ do pomyœlnoœci
ka¿dej rodziny - mówi³ burmistrz. - W imie-
niu Prezydenta RP, z ogromn¹ satysfak-
cj¹ wrêczam Pañstwu Medale za D³ugo-
letnie Po¿ycie Ma³¿eñskie.
50 lat temu sk³adaliœcie sobie Pañstwo
przysiêgê ma³¿eñsk¹. To nie przysiêga spra-
wia, ¿e wierzymy cz³owiekowi, ale cz³owiek,
¿e wierzymy przysiêdze. Dlatego dziœ,
wci¹¿ stoj¹c u boku ukochanej osoby,
podziêkujcie sobie za dotrzymanie danych
obietnic i za wszystkie, wspólnie spê-
dzone lata. 
Wypowiadane s³owa podziêkowania, pañ-
stwowe odznaczenie, szampan, kwiaty, 
gratulacje od w³adz samorz¹dowych 
i bliskich wype³ni³y uroczystoœæ wzbu-
dzaj¹c emocje wszystkich jej uczestników.

Z³ote Gody, to jeden z najpiêkniejszych
jubileuszy. 50 lat wspólnej drogi wyma-
ga od obojga ma³¿onków cierpliwoœci,
wyrozumia³oœci, m¹droœci i zaanga¿owa-
nia. ¯ycie przynosi wiele chwil radoœci,
ale trzeba te¿ umieæ radziæ sobie, gdy los
stawia nas przed trudnymi wyborami,
komplikuje plany, wystawia na próbê...
Pañstwo Witkowscy s¹ przyk³adem, ¿e
dziêki trosce, odpowiedzialnoœci, posza-
nowaniu i mi³oœci mo¿na pokonaæ wszel-
kie przeciwnoœci.

***
Jest wrzesieñ 1968 roku. 25.letni
Józek opuszcza rodzinne strony 
i z dawnego kieleckiego wyrusza na
zachód, w poszukiwaniu pracy. Trafia
do Chojnowa. Zatrudnienie znajduje 

w POHZ, gdzie pracuje piêkna, ciem-
now³osa Krystyna. Nieœmia³y ch³opak,
w gronie nowych, obcych jeszcze
wówczas twarzy, nie zauwa¿a jednak
dziewczyny. To ona zwróci³a na niego
uwagê. By³ przystojny, a jego nie-
œmia³oœæ dodawa³a mu uroku. Zagad-
nê³a raz, drugi. Po ka¿dej kolejnej roz-
mowie Józek nabiera³ pewnoœci sie-
bie, a Krysia przekonywa³a siê, ¿e to
przemi³y, czaruj¹cy ch³opak. Strza³a
Amora delikatnie, ale skutecznie tra-
fi³a oboje. Kilka miesiêcy potem by³y
zarêczyny, a w czerwcu 1969 roku
œlub. Nowo¿eñcy zamieszkali w Oset-
nicy, u rodziców Krysi. Na swoje "cztery
k¹ty" czekali 9 lat. W tym czasie na
œwiat przysz³y dwie córki. Kiedy prze-
nieœli siê do Chojnowa, musieli zdaæ siê
na siebie. To jednak nie by³ ¿aden
problem. Oboje bardzo odpowiedzial-
ni, dzielili swój czas miêdzy prac¹
zawodow¹, obowi¹zkami domowymi,
wychowywaniem dzieci i upraw¹
dzia³ki, na której swego czasu hodo-
wali te¿ kury, króliki, a nawet œwinie.
Wytchnieniem by³y coroczne wyjazdy
na wczasy i na zak³adowe wycieczki.
Czas mija³ niepostrze¿enie. 50 lat
minê³o jak mgnienie oka. Rodzina
powiêkszy³a siê - dwóch wnuków,
dwie wnuczki i trzy prawnuczki, to te-
raz ich najwiêksza radoœæ. Wci¹¿ jesz-
cze uprawiaj¹ warzywa na swojej
dzia³ce, chêtnie te¿ spotykaj¹ siê ze
znajomymi. 

- Mieliœmy i mamy cudowne ¿ycie -
ze wzruszeniem mówi pan Józef. -
Nie wiem, co by ze mnie by³o gdyby
Krysia nie rozpoczê³a nasz¹ znajo-
moœæ. Ja nigdy sam nie zdoby³bym
siê na rozmowê z m³od¹ dziewczyn¹.
Naprawdê by³em nieœmia³y.

*** 
Oboje zgodnie twierdz¹, ¿e ich zwi¹zek
cechowa³ spokój, szacunek, zrozumienie
i zaufanie. Równie¿ dziœ, kiedy borykaj¹
siê z ró¿nego rodzaju dolegliwoœciami.
Wspieraj¹ siê, pocieszaj¹ nawzajem 
i zbieraj¹ plon dojrza³ego wychowania
córek, na pomoc których mog¹ liczyæ 
w ka¿dej chwili. 
“Mi³oœæ nie polega na tym, aby wzajem-
nie sobie siê przygl¹daæ, lecz aby patrzeæ
razem w tym samym kierunku”. Cytat 
z "Ma³ego Ksiêcia" A. de Saint-Exupéry
wydaje siê idealnym podsumowaniem
piêædziesiêciu lat wspólnej drogi Pañ-
stwa Witkowskich.

Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy wielu
jeszcze lat w spokoju, zdrowiu i radoœci.

eg
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ZZ³³oottee  GGooddyy  PPaaññssttwwaa  WWiittkkoowwsskkiicchh

* Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie dla osób, które prze¿y³y co najmniej 50 lat
w jednym zwi¹zku ma³¿eñskim nadawane s¹ przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej obywatelom polskim. 
* Wnioski o nadanie Medalu za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie przedstawiaj¹
Prezydentowi wojewodowie (za poœrednictwem urzêdów stanu cywilnego).
* Szczegó³owych informacji udzieli zainteresowanym

Urz¹d Stanu Cywilnego 
w Chojnowie 

ul. Kiliñskiego 5
tel. 76/ 8188639; e-mail: usc@chojnow.eu

Medale ddla mma³¿onków

Uroczystoœci jubileuszowe w Urzêdzie Stanu Cywilnego s¹ zawsze wyj¹tkowe i wzruszaj¹ce. Z³ote
czy Brylantowe Gody, to œwiêta niecodzienne i z pewnoœci¹ wa¿ne. Nie ka¿dy jednak wie w jaki sposób
uszczêœliwiæ Jubilatów - jakie s¹ procedury, jakie s¹ wymagane dokumenty, jak doprowadziæ do ceremonii?

* Oczekiwanie na medale z Kancelarii Prezydenta RP trwa od 6 do 8 miesiêcy.
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ w Urzêdzie Stanu Cywilnego w³aœciwym dla miejsca
zamieszkania jubilatów, (nie zawsze jest to Urz¹d Stanu Cywilnego, w którym zawarte
zosta³o ma³¿eñstwo).
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ drog¹ korespondencyjn¹, osobiœcie lub telefonicznie.
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18 maja w koœciele Niepokalanego
Poczêcia NMP w Chojnowie mia³a
miejsce uroczysta Msza Œwiêta dla
przyjmuj¹cych sakrament bierzmowania,
której przewodniczy³ Jego Ekscelencja
ks. biskup Marek Mendyk. 
Ksi¹dz biskup uhonorowany zosta³ god-
noœci¹ pra³ata - kapelana honorowego
Ojca Œwiêtego - Jana Paw³a II. W 2008
roku papie¿ Benedykt XVI mianowa³ 
ks. pra³ata Marka Mendyka biskupem
pomocniczym diecezji legnickiej.
Œwiêcenia przyj¹³ z r¹k biskupa legnic-
kiego Stefana Cichego. Dok³adnie 31 sty-

cznia 2019 roku obchodzi³ 10.lecie sakry
biskupiej. Ponad 30 lat pos³ugi kap³añ-
skiej, w tym dekada pracy biskupiej, to
wiele zrealizowanych i podjêtych ini-
cjatyw, za które podziêkowa³ Burmistrz
Miasta Chojnowa Jan Serkies wraz z Prze-
wodnicz¹cym Rady Miejskiej Chojnowa
Janem Skowroñskim: 
- Z ca³ego serca dziêkujemy Jego Eksce-
lencji za codzienn¹ pracê na rzecz die-
cezji legnickiej i koœcio³a Katolickiego.
Pragniemy wyraziæ wdziêcznoœæ za dusz-
pastersk¹ m¹droœæ, troskê i ¿yczliwoœæ.
Dziêkujemy za trud w³o¿ony w umac-

niane wiary i duchowe wsparcie kiero-
wane do naszej spo³ecznoœci.
Dziêkujemy za wspieranie nauczycieli,
osób niepe³nosprawnych i chorych w Choj-
nowie. Pos³uga pasterska ksiêdza bisku-
pa jest bardzo ceniona przez mieszkañ-
ców. Dziêkujemy za obecnoœæ podczas
wa¿nych uroczystoœci i modlitwê - mówi³
w³odarz miasta. 
Uroczysta Eucharystia zakoñczona zos-
ta³a biskupim b³ogos³awieñstwem dla
wszystkich bierzmowanych, ich bliskich
oraz mieszkañców naszego miasta. 

K. Burzmiñska

Jubileusz sakry biskupiej - podziêkowanie od Chojnowian

24 kwietnia br. w Legnickiej Bibliotece Publicznej
odby³ siê fina³ powiatowego konkursu Wzorowy
Czytelnik, skierowanego do m³odych czytelników
Legnicy i powiatu legnickiego. 
Po uroczystym wrêczeniu dyplomów i ksi¹¿ek, wy-
ró¿niaj¹cy siê u¿ytkownicy bibliotek uczestniczyli 
w warsztatach prowadzonych przez Szymona Teluka
- znanego rysownika, malarza i ilustratora. 

Do grona Wzorowych Czytelników do³¹czyli nasi
chojnowscy czytelnicy Dawid Filipowicz z kl. IV c 
i Micha³ Jankowski z kl. III b Szko³y Podstawowej
Nr 4. 
Gratulujemy!

bib

Wzorowy Czytelnik 2019
17 maja ,,Grzybki” i ,,Biedronki” z Przedszkola Miejskiego nr 1 odwiedzi³y
Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Chojnowie. By³a to kolejna wizyta z cyklu
,,Spotkania z bibliotek¹”, a zarazem znakomita okazja, aby – z okazji
obchodzonego niedawno œwiêta – podziêkowaæ Paniom bibliotekarkom za
ich codzienn¹ pracê w krzewieniu czytelnictwa. Podczas odwiedzin przed-
szkolaki dowiedzia³y siê, jak zbudowana jest ksi¹¿ka, kto tworzy do niej
ilustracje, co znajduje siê na jej karcie tytu³owej oraz do czego s³u¿y spis
treœci. W trakcie spotkania nie mog³o zabrakn¹æ oczywiœcie g³oœnego czy-
tania. Dzieci mia³y okazjê wys³uchaæ fragmentu ksi¹¿ki pt. ,,Fisiowanie”,
autorstwa Barbary Stenki, który wywo³a³ du¿o œmiechu i radoœci. Potem
by³ czas na przegl¹danie i samodzielne czytanie kolorowych ksi¹¿eczek.
Przedszkolakom spodoba³y siê zw³aszcza te z ruchomymi elementami 
i ró¿nymi rodzajami z³udzeñ optycznych. Na koniec ,,Grzybki” 
i ,,Biedronki” zosta³y zaproszone do wziêcia udzia³u w uroczystoœci
pasowania na czytelnika, która odbêdzie siê 12 czerwca br. w MOKSiR.
Bardzo dziêkujemy Paniom bibliotekarkom za ciekaw¹ lekcjê biblioteczn¹
i serdeczne przyjêcie.

przedszkole 1

Edukacyjna wizyta w bibliotece
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110 zabytkowych eksponatów - ludowe
czepce, obrazy malowane na szkle, me-
ble, ceramiczne naczynia oraz formy do
mas³a i marcepanów - podziwiaæ mo¿na
na wystawie czasowej pt. "Œl¹sk
Etnograficznie" w Muzeum Regionalnym.

- Nasze eksponaty w tej tematyce, 
w ubieg³ym stuleciu, kiedy muzeum za-
czyna³o swoj¹ dzia³alnoœæ, by³y bardziej
bogate - mówi³ witaj¹c goœci wernisa¿u
dyrektor muzeum Jerzy Janus. - Pierw-
szym cennym okazem by³o ³ó¿ko z bal-
dachimem i liczne czepce bêd¹ce ozdob¹
naszego muzeum. Niestety, zdecydowana
wiêkszoœæ tych zbiorów trafi³a przed laty
do Muzeum Etnograficznego we Wroc³awiu.
Dziêki uprzejmoœci tej instytucji uda³o
siê jednak pozyskaæ kilka czepców na
chojnowsk¹ wystawê, wœród nich jeden 
z naszych przedwojennych zbiorów.
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
wypo¿yczy³o osiemnasto-dziewiêtnas-
towieczne obrazy malowane na szkle,
Muzeum Ceramiki w Boles³awcu - naczy-
nia i formy. Wystawê uzupe³ni³y ludowe
meble ze zbiorów rodzimej placówki 
i regionalne stroje u¿yczone przez miesz-
kankê Chojnowa, p. Ró¿ê Rzepakowsk¹.

O genezie powstawania obrazów, o pre-
zentowanych na nich postaciach œwiê-
tych, technice tworzenia szklanych i pro-
cesie kompletowania ca³ej galerii zaj-
muj¹co opowiada³ na wernisa¿u Mariusz
Garbera - kurator wystawy.
- Wytwory kultury ch³opskiej czêsto
sprzedawano na odpustach. By³y nie
tylko pami¹tk¹ dla nabywcy. G³ównie
stanowi³y amulet chroni¹cy przed
ró¿nego rodzaju nieszczêœciami. 

"Œl¹sk Etnograficzny" - niewielki wy-
cinek kultury naszego regionu - przybli¿a
nieco tradycje i historiê. Przedstawia
œl¹sk¹ cywilizacjê poprzez przedmioty
codziennego u¿ytku, garderobê 
i sztukê. 
Polecamy tê ciekaw¹ ekspozycjê - wys-
tawê mo¿na ogl¹daæ do koñca sierpnia.

eg

Œl¹sk Etnograficznie

Takie imiê pracownicy chojnowskiego muzeum nadali figurce,
która w noc poprzedzaj¹c¹ "Noc Muzeów" pojawi³a siê przed
wejœciem do Zamku Piastowskiego. Nikt nie wie kto i dlaczego
umieœci³ tajemnicz¹ postaæ w bruku przed wrotami muzeum. 
- Potraktujemy j¹ chyba jako prezent podarowany z okazji VIII
Nocy Muzeów - pisze na swojej stronie internetowej zadzi-
wiona za³oga. - Jeœli ten niewielki "ktoœ" ma zostaæ cz³onkiem
naszej za³ogi musi mieæ imiê. Proponujemy Muzealiusz. Zatem,
witamy!

Chêtnie poznalibyœmy przes³anie i autora tej niecodziennej
niespodzianki. Wmontowana w bruk z pewnoœci¹ ma jak¹œ
wymowê. Dlaczego jednak skryt¹? 

eg

Muzealiusz

O wielkim sukcesie mo¿e mówiæ grupa

teatralna "Zaœwiaty" z Powiatowego

Zespo³u Szkó³. Na "19 Dzieciêco-

m³odzie¿owych konfrontacjach teatral-

nych" TEATRRRA£KI w Jeleniej

Górze spektakl "Na rozstajnych dro-

gach" zdoby³ GRAND PRIX przegl¹du

w kategorii wiekowej 16-18 lat.

O oryginalnym widowisku pisaliœmy

dwukrotnie - tu¿ po premierze i po spek-

taklu w Miejskim Oœrodku Kultury

Sportu i Rekreacji. Cieszymy siê niez-

miernie, ¿e jury konfrontacji teatralnych

doceni³o niebanaln¹ treœæ, cenny prze-

kaz i wspania³¹ grê naszych m³odych

aktorów. 

Gratulacje dla pani re¿yser - Karoliny

Rosockiej i ca³ej grupy "Zaœwiaty".

Brawo!

(redakcja G.Ch.)

ZZaaœœwwiiaattyy zz GGrraanndd PPrriixx
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Wies³aw Wojciechowski - urodzony 
w Chojnowie. Nale¿y do Gildii Artystów
Chojnowa. Aktywny cz³onek Lubiñ-
skiego Stowarzyszenia Twórców Kul-
tury. Jego pasj¹ jest malarstwo, rysu-
nek, grafika. Czynnie uczestniczy 
w ogólnopolskich wystawach malarstwa
zdobywaj¹c nagrody i wyró¿nienia. Od
d³u¿szego czasu mieszkaniec Legnicy.

Gazeta Chojnowska - Jak bardzo czuje
siê pan zwi¹zany z Chojnowem?
Wies³aw Wojciechowski - Ci¹gle czujê
siln¹ wiêŸ. Tu siê urodzi³em. W Chojnowie
spêdzi³em wspania³e lata dzieciñstwa. Do
przedszkola chodzi³em przy papierni. Mie-
liœmy stamt¹d znakomity papier kredowy.
Du¿o rysowa³em. By³em taki dumny, ¿e na
œcianie, wœród rysunków moich kolegów
wisia³a te¿ i moja praca. Od dziecka fas-
cynowa³ mnie rysunek. To by³ ca³kiem inny
œwiat. Œwiat czystej, dzieciêcej, niczym nie
skrêpowanej fantazji. Wystarczy³y kredki,
farby, kawa³ek wolnego papieru i wyobraŸ-
nia ju¿ zaczyna³a dzia³aæ.
Pamiêtam Chojnów lat 60-tych. Cudowna
architektura starych domów. Bajkowy nie-
mal klimat dope³nia³ siê zim¹, gdy na uli-
cach le¿a³ œnieg. Skrzypi¹cy œnieg pod
stopami. Jad¹ce sanie z koñmi. DŸwiêcz¹ce
dzwoneczki by³y dla nas zachêt¹ do zacze-
pienia swoich sanek, aby utworzyæ ma³y
kulig. Najgorzej mia³ ten, który wypad³ na
zakrêcie, musia³ szybko biec po œniegu, aby
nas dogoniæ. Zim¹ góra parkowa têtni³a
¿yciem. Szliœmy zamarzniêt¹ Skor¹ na
wspania³y tor saneczkowy, mijali nas lu-
dzie z nartami, z ³y¿wami. Na szkolnym
lodowisku odbywa³y siê zaciête mecze ho-
kejowe o honor. Ch³opcy z ulicy Koœciuszki
kontra ch³opcy z Placu Dworcowego. Ech ...
œwiatowa liga tu siê chowa ... Przechodnie
przystawali ko³o szkolnego ogrodzenia, aby
na nas popatrzeæ.

Potem przeprowadzka do Legnicy. Po ma-
turze próba zdobycia indeksu w ówczesnej
Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych we Wro-
c³awiu. Niestety, konkurencja by³a zbyt silna.
W wojsku du¿o malowa³em w wolnych
chwilach ozdabiaj¹c œciany koszar. W pra-
sie ¿o³nierskiej ukaza³ siê pierwszy artyku³
o mnie jako malarzu. Potem praca, krótki
wyjazd do Monachium, gdzie tworzy³em
du¿e malowid³o œcienne w przestronnej
willi bogatego w³aœciciela. Namalowa³em
jeszcze dla niego kilka obrazów olejnych.
W roku 2000 otrzyma³em propozycjê od
³ódzkiego wydawnictwa przejêcia ilustro-
wania nowego czasopisma szaradziarskiego
dla dzieci pt. "Supe³kowe £amig³ówki".
Owocna wspó³praca trwa³a kilkanaœcie lat.
Tytu³ cieszy³ siê du¿¹ popularnoœci¹ w ca-
³ej Polsce i by³ ogólnodostêpny we wszys-
tkich kioskach "Ruchu".
W 2006 roku przyst¹pi³em do Lubiñskiego
Stowarzyszenia Twórców Kultury, póŸniej
do Gildii Artystów Chojnowa, z czego ogrom-
nie siê cieszê. Bra³em udzia³ w wielu ogól-
nopolskich konkursach i wystawach malar-
skich. Uzbiera³em trochê nagród, dyplo-
mów i wyró¿nieñ. Pamiêtam jak odbie-
ra³em dyplom i nagrodê specjaln¹ w Teatrze
Polskim we Wroc³awiu z r¹k samego
znakomitego prof. Jana Miodka. Pan pro-
fesor ca³y uœmiechniêty œciska³ moj¹ d³oñ 
i gratulowa³ wyró¿nienia. Bardzo cenny
jest dla mnie póŸniejszy Dyplom Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego za za-
s³ugi w upowszechnianiu kultury. 

G.Ch. Prócz pracy zawodowej musi zna-
leŸæ pan jakoœ czas na twórcze inspiracje
i spe³nienie siê w swoim zami³owaniu.
W.W. - Czyli co mi daje malowanie? Jest
to wielka pasja ukryta gdzieœ g³êboko w pod-
œwiadomoœci. Malarz wydobywa z siebie to
co istotne, w zale¿noœci od chwili nastroju.
Ca³e ¿ycie trzeba æwiczyæ rêkê, spojrzenie.
To jest ci¹g³e szukanie najlepszego œwiat³a,
barwy, kontrastu, perspektywy. Szukanie
nowych technik œrodków wyrazu. Przed
przyst¹pieniem do konkretnej pracy robiê
du¿o szkiców. W g³owie rodzi siê pierwszy
zarys pomys³u, uk³ad, kompozycja. Staram
siê wystrzegaæ schematów. Trzeba rozwijaæ
w sobie wielokierunkowy sposób widzenia
danego projektu artystycznego. Unikaæ po-
wielania zbêdnych detali, które niczego kon-
kretnego nie wnosz¹ do naszej koncepcji.
Trzeba nieustannie tworzyæ. Otwieraæ siê
na pewn¹ spontanicznoœæ. Bawiæ siê
œwiat³em i kolorem w ró¿nych zestawieniach.
Nieustannie æwiczyæ i rozwijaæ swój warsztat.
Nie staæ w miejscu. Daæ siê ponieœæ sztuce
tworzenia. To wa¿ne. Mi³e s¹ dla mnie tele-
fony z Polski od takich samych pasjonatów
jak ja. Dzwoni¹ organizatorzy wystaw z za-
proszeniem do wziêcia udzia³u w wystawie,

albo, ¿eby odebraæ nagrodê lub wyró¿nie-
nie. S¹ te¿ zaproszenia na wernisa¿, bo œro-
dowisko chce mnie poznaæ osobiœcie i poroz-
mawiaæ o wspólnym zami³owaniu. Czasem
dzwoni do mnie znany kolekcjoner sztuki,
aby kupiæ ode mnie kolejny obraz z wys-
tawy. Ciekawe s¹ coroczne barbórkowe
wystawy malarskie LSTK w Lubinie. Tam
ostatnio dodatkowo oprawê artystyczn¹
stanowi³ wystêp 40-osobowego mêskiego
chóru górniczego. To zawsze robi du¿e wra-
¿enie na widzach.

G.Ch. Jak pan postrzega ¿ycie kultu-
ralne w Chojnowie z perspektywy czasu?
W.W. - Cieszy mnie prê¿nie rozwijaj¹ce
siê ¿ycie kulturalne. Tu siê du¿o dzieje.
Sport, sztuka, spotkania z ciekawymi ludŸ-
mi, wystawy, koncerty, festyny, bardzo
udane ostatnio próby z teatrem, Noc Mu-
zeów i wiele innych zdarzeñ. Ci¹gle coœ
nowego. Nowe pomys³y, szukanie si³ moto-
rycznych i rozwijanie twórczej weny. Ka¿-
dy mo¿e znaleŸæ coœ dla siebie lub zachê-
cony, sam staæ siê wspó³twórc¹ wyj¹tko-
wego, ciekawego wydarzenia. Chojnów ma
naprawdê wspania³ych animatorów ¿ycia
kulturalnego. To widaæ.

G.Ch. Kiedy zobaczymy pana prace 
w Chojnowie?
W.W. - Bardzo starannie przygotowujê siê
do mojej indywidualnej wystawy malar-
skiej w Chojnowie. Chcê dobraæ szczegól-
nie moje prace, aby stworzyæ odpowiednio
dobry klimat. Przy okazji zrobiê ma³y prze-
gl¹d moich mo¿liwoœci. Mo¿e zaskoczê tu
czymœ nowym niektórych moich przyjació³?
Termin wystawy zostanie ustalony ju¿ w nie-
dalekiej przysz³oœci. Z góry serdecznie zapra-
szam na moj¹ wystawê rodzinê, krewnych,
znajomych oraz wszystkich chêtnych do
spotkania ze mn¹. 

G.Ch. - Bardzo dziêkujemy za przemi³¹
rozmowê, ¿yczymy kolejnych sukcesów 
i czekamy na wystawê.

“Zau³ek”
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Teren szko³y wype³ni³y liczne stoiska.
Na nich zasobna loteria fantowa, prace
plastyczne najzdolniejszych uczniów,
kiermasz ksi¹¿ek, pluszaków, punkty
malowania twarzy, plecenia warkoczy-
ków, wyrobu slimów. Mo¿na by³o spraw-
dziæ siê w strzelaniu z paintballa lub
³uku, powspinaæ siê na dmuchañce. Dla
podniebienia mnóstwo wspania³ych
wypieków, pierogi, gofry, pajdy ze smal-
cem, grillowana kie³baska, pra¿ona lub
gotowana kukurydza…

Oryginalne, edukacyjne pokazy zaprezen-
towali niecodzienni goœcie trójkowego
festynu. Mobilne Laboratorium Nau-
kowe, które obs³ugiwali studenci z Ko³a
Naukowego Chemików Uniwersytetu
Wroc³awskiego "Je¿" demonstrowa³o

efektowne doœwiadczenia, a studenci 
z Ko³a Naukowego Biologów objaœniali
zagadnienia nurtuj¹ce uczniów naszej
podstawówki. Naukow¹ strefê uzupe³ni³o
przenoœne planetarium, gdzie prze¿yæ
mo¿na by³o kosmiczn¹ przygodê oraz
stanowisko stra¿aków z OSP Jaroszówka,
gdzie posi¹œæ mo¿na by³o cenn¹ wiedzê
z udzielania pierwszej pomocy.
Na scenie pe³en wachlarz talentów.
Prezentowali siê szkolni wokaliœci, grupy
taneczne i akrobatyczna, m³odzi aktorzy
recytuj¹cy i œpiewaj¹cy zabawne teksty
Brzechwy. 

Goœcinnie wyst¹pi³ zespó³ Nashida -
Oriental Dance Group, tañcz¹ce "S³odzia-
ki" oraz Tyberian czyli Tyberiusz Kowal-
czyk - strongman, który zachêca³ pu-
blicznoœæ do si³owych konkurencji. 
Mnóstwo atrakcji dla du¿ych i ma³ych. 

Zabawa i integracja, to jeden z elemen-
tów szkolnego festynu. Innym jest zbiór-
ka funduszy na potrzeby placówki. 
W tym roku dochód przeznaczony bêdzie
na wyposa¿enie pracowni fizyczno-
chemicznej. Finansow¹ pulê znacz¹co
zasili³a licytacja koszulki koszykarek
CCC Polkowice, koszulek i pi³ki z auto-
grafami pi³karzy KGHM Zag³êbia Lubin
- licytuj¹cy wykazali siê hojnoœci¹. 

Ca³a szkolna spo³ecznoœæ Szko³y Podsta-
wowej nr 3 - pracownicy, uczniowie 
i rodzice - mo¿e byæ dumna z doskonale
przygotowanego jubileuszu. 
To ostatni festyn w tym miejscu. Od
wrzeœnia szko³a przenosi siê do budynku
Gimnazjum nr 1. Z pewnoœci¹ nie wp³y-
nie to na jakoœæ kolejnych spotkañ 
w plenerze. W nowym miejscu - nowe
wyzwania!

eg

Naukowo, rrozrywkowo ii eegzotycznie
20 edycjê Festynu z Trójk¹, jak przysta³o na jubileusz, zorganizowano na bogato. 
Jak w tytule - naukowo, rozrywkowo i egzotycznie…
Plenerowa impreza, przy wspania³ej tego dnia pogodzie, przyci¹gnê³a wielu zain-
teresowanych. Bogaty program artystyczny, oferta edukacyjna, zachêcaj¹ce kramy
i wspania³a atmosfera, jak¹ tworzy spo³ecznoœæ tej szko³y, z³o¿y³y siê na kilku-
godzinne, dynamiczne, kolorowe i gwarne wydarzenie.



"Oka¿ kulturê i chroñ naturê", "Czyste
œrodowisko - najlepsze uzdrowisko" czy
"Ka¿dy z nas niech dba o las", to tylko
niektóre has³a, które dzieci z Przedszkola
Miejskiego nr 3 w Chojnowie wypowia-
da³y na Placu Zamkowym. Przedszkolaki
wraz z nauczycielkami przesz³y ulicami
miasta, by pokazaæ, jak wa¿na jest Zie-
mia i otaczaj¹ce nas œrodowisko. Pod
Urzêdem Miejskim maluchy przywita³y

siê z burmistrzem Janem Serkiesem,
który podziêkowa³ wszystkim za wspa-
nia³e inicjatywy i zaanga¿owanie na
rzecz Czystej Ziemi! Dzieci chêtnie przy-
bija³y w³odarzowi miasta symboliczne
"pi¹tki". Po piosence i wierszyku happe-
ning przeniós³ siê na ulice miasta.

Gratulujemy wspania³ej inicjatywy!

K. Burzmiñska

Czysta Ziemia - Happening Przedszkolaków
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RUSZA NABÓR NA III TURNUS
S£U¯BY PRZYGOTOWAWCZEJ

¯o³nierz, który odbêdzie s³u¿bê przygotowawcz¹, mo¿e
ubiegaæ siê o powo³anie do zawodowej s³u¿by wojskowej.
Zrób pierwszy krok!!!
Wystarczy spe³niæ 5 warunków, by wst¹piæ w szeregi armii 
1. obywatelstwo polskie
2. ukoñczone 18 lat
3. wykszta³cenie: 
- korpus oficerów - wy¿sze
- korpus podoficerów - minimum œrednie
- korpus szeregowych - minimum gimnazjalne
4. predyspozycje psychofizyczne
5. niekaralnoœæ
Droga do s³u¿by 
* z³o¿enie wniosku w Wojskowej Komendzie Uzupe³nieñ
* postêpowanie rekrutacyjne
* skierowanie na badania
* karta powo³ania
Czas trwania s³u¿by przygotowawczej - do 4 miesiêcy - dla
kandydatów na szeregowych.

Zapraszamy do WKU w G³ogowie! 

W trzeci¹ sobotê maja (18.) w kawiarni Jubilatka wyst¹pi³a choj-

nowska formacja Jawor Blues Browar Band. Istniej¹ od kilku

lat. Sk³ad maj¹ w miarê stabilny. Ostatnio zespó³ wzmocni³ siê

za spraw¹ nowej wokalistki. Julita G³ogowska, to doœwiadczona

artystka. Wczeœniej znana z punkrockowych grup Nie¿yt Nosa 

i Jubel. 

W nieco kameralnej atmosferze nasi bluesrockowcy wype³niali

swoisty wieczorek muzyczny. Wystêp sk³ada³ siê z trzech ods³on

- repertuar standardów bluesrockowych, kompozycje w³asne (co

publicznoœci najbardziej przypad³o do gustu) i bisy.

Poniewa¿ tu¿ po pó³nocy perkusista zespo³u Olek Hojdycz

obchodzi³ "ente" urodziny, pojawi³ siê tort, który znikn¹³ z patery w

mgnieniu oka. Odœpiewano "sto lat" i bawiono siê dalej.

Latem na Dolnym Œl¹sku organizowanych jest kilka festiwali

bluesowych. Mo¿e BBJB zdecyduje siê pokazaæ na jednym 

z nich? Ich polskojêzyczny materia³ jest ciekawy. Kilka ka-

wa³ków wrêcz przebojowych. Wiêc kto wie, kto wie…?

pm

Wieczorny blues w JubilatceWieczorny blues w Jubilatce
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Uczniowie szeœciu szkó³
podstawowych z miasta 

i gminy Chojnów 15 maja
zmagali siê z jêzykami obcymi

podczas Miêdzyszkolnej Olimpiady
Jêzyka Angielskiego i Niemieckiego. Tê
umys³ow¹ rywalizacjê, ju¿ po raz siódmy,
zorganizowa³a Szko³a Podstawowa nr 3
w Chojnowie.

Najlepsi z placówek w Chojnowie, Krzy-
wej, NiedŸwiedzicach, Budziwojowie 
i Rokitkach, podzieleni na 5 grup wie-
kowych, zasiedli w ³awkach, by w pi-
semnych testach wykazaæ siê znajomoœ-
ci¹ gramatyki i s³ownictwa dwóch obcych
jêzyków. Jak im posz³o?

I. Jêzyk angielski
Klasa 4
1 miejsce Majka Szymczak SP3 Chojnów
2 miejsce Igor Konobrodzki SP3 Chojnów
3 miejsce Tomasz Koniewicz SP Rokitki
Klasa 5
1 miejsce Borys Kaszubowski SP4 Chojnów
2 miejsce Ksawery Olchowy SP3 Chojnów

Natasza Huculska SP3 Chojnów
3 miejsce Micha³ Piróg SP3 Chojnów
Klasa 6
1 miejsce Marcel Sobiechowski SP4 Chojnów
2 miejsce Dawid Wiœniowski SP Krzywa
3 miejsce Szymon Wolski SP Rokitki
Klasa 7
1 miejsce Zofia Lech SP Krzywa
2 miejsce Kacper Kapral SP3 Chojnów
3 miejsce Marcelina Parzygnat SP Krzywa

Zuzanna Kudelska SP3 Chojnów
Hubert Kupczyñski SP4 Chojnów

Klasa 8
1 miejsce Miko³aj Wo³oszyn SP4 Chojnów
2 miejsce Natalia Ba³uch SP3 Chojnów
3 miejsce Kalina Joszkowska SP3 Chojnów

II. Jêzyk niemiecki
Klasa 4
1 miejsce Maja Pogorzelec SP Rokitki
2 miejsce Igor Konobrodzki SP3 Chojnów
3 miejsce Franciszek Olszewski SP3 Chojnów
Klasa 5
1 miejsce Natalia Kuczerka SP3 Chojnów
2 miejsce Szymon Myszograj SP3 Chojnów

Miron Wojewoda SP Rokitki
3 miejsce Dagmara Mytkowska SP3 Chojnów

Kacper Jaworski SP3 Chojnów
Klasa 6
1 miejsce Magda Szyd³owska SP3 Chojnów
2 miejsce Bartosz Koniewicz SP Rokitki

Szymon Wolski SP Rokitki
3 miejsce Laura Ziembowska SP3 Chojnów
Klasa 7
1 miejsce Maja Marysiewicz SP4 Chojnów
2 miejsce Natalia Pyrz SP Krzywa
3 miejsce Kacper Kapral SP3 Chojnów
Klasa 8
1 miejsce Marta Krasna SP3 Chojnów
2 miejsce Natalia Ba³uch SP3 Chojnów
3 miejsce Emilia Pleœniak SP NiedŸwiedzice
Gratulacje dla wszystkich laureatów.
Podziêkowania dla organizatorów.

opr.eg

Sponsorzy olimpiady: 
Rada Rodziców SP3, Stowarzyszenie
Przyjació³ Trójki, Instytut Goethego 
w Krakowie, British Council, Ambasada
Republiki Federalnej Niemiec w War-
szawie, Konsulat Niemiec we Wroc³awiu,
Instytut Austriacki w Warszawie, Verein
der Deutsche Sprache - Zwi¹zek Jêzyka
Niemieckiego w Dortmundzie, Wydaw-
nictwo Pearson.

MIÊDZYSZKOLNA OLIMPIADA JÊZYKOWA

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
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Rekrutacja do klasy
sportowej

- czas START!
Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie 

i Ty- przysz³y Czwartoklasisto! 
Jeœli marz¹ Ci siê sportowe sukcesy, rozwijanie pasji i kszta³-
cenie umiejêtnoœci w zakresie pi³ki no¿nej lub pi³ki rêcznej, nie
czekaj! Ju¿ dziœ zajrzyj na nasz¹ stronê internetow¹
www.sp4.chojnow.eu i dowiedz siê wiêcej o klasie sportowej,
której uczniem mo¿esz staæ siê ju¿ we wrzeœniu! Serdecznie
zapraszamy!
Oferta rekrutacyjna dotyczy uczniów zamieszka³ych na terenie
miasta Chojnowa.

Wyró¿niamy siê! 
Bo nasze MALUCHY naprawdê LUBI¥ WIERSZE! 

S³owo mówione ma prawdziw¹ moc - potrafi rozbawiæ,
wzruszyæ, pouczyæ… Zaœ wszystko to potrafi uczyniæ naraz,
kiedy wydobywa je maluch recytuj¹cy wiersz, jakby swojego
autorstwa, z takim przekonaniem o jego niesamowitoœci 
i przekazie. Ktoœ kiedyœ powiedzia³, ¿e aby œwietnie wyrecy-
towaæ wiersz, trzeba wierzyæ w jego treœæ i po prostu go lubiæ.
Mia³ racjê! Reprezentantki SP4: Zofia Uroda z kl. Ib, Helena
Lekka z kl. IIb oraz Hanna Barszczyk z kl. IIIb, podczas
rejonowego etapu konkursu recytatorskiego "Maluchy lubi¹
wiersze" w MCK w Legnicy, udowodni³y, ¿e swoje teksty
prawdziwie doceniaj¹. Dziewczynki zmierzy³y siê z liczn¹, kilku-
nastoosobow¹, konkurencj¹ w swoich kategoriach wieko-
wych. Poczynaj¹c od pierwszoklasistów poprzez drugo a¿ do
trzecioklasistów poziom by³ wysoki, a recytatorski bój wyrów-
nany. Jury po analizie prezentacji i naradach, w efekcie przyz-
na³o dwa wyró¿nienia dla uczennic SP4! Nagrody ksi¹¿kowe
oraz dyplomy wyró¿niaj¹ce z uœmiechem i zadowoleniem
przyjê³y Zosia Uroda oraz Helenka Lekka. Jak widaæ talent 
w po³¹czeniu z solidnym przygotowaniem daje ciesz¹ce efekty!
Wielkie brawa dla naszych wszystkich reprezentantek!

Dzia³amy z ENERGI¥", czyli o tym,
jak osi¹gn¹æ ogólnopolski sukces!

Klasy VIIc i VII d - chcia³oby siê rzec "Klimatyczne Klasy"-
zgodnie z nazw¹ projektu, w którym bior¹ udzia³ w bie¿¹cym
roku szkolnym, poprzez swoj¹ kreatywnoœæ, zaanga¿owanie
oraz pracowitoœæ osi¹gnê³y wielki sukces w ogólnopolskim
konkursie! 
"Dzieci chroni¹ klimat", to konkurs organizowany przez Fun-
dacjê Uniwersytet Dzieci z Krakowa, i tak jak ca³y wy¿ej
wymieniony projekt, porusza problematykê szeroko rozumia-
nego klimatu, jednoczeœnie poszerzaj¹c œwiadomoœæ ekolo-
giczn¹ uczestników. Nasi siódmoklasiœci wraz ze swoimi wy-

chowawcami - p. Anet¹ Czapsk¹ i p. Marzen¹ Rudzk¹-
Kupczyñsk¹, od pocz¹tku roku prowadzili kampaniê spo³eczn¹
pod has³em "Dzia³amy z ENERGI¥".
Kampania obfitowa³a w szereg rozmaitych dzia³añ, które
zaowocowa³y osi¹gniêciem na skalê krajow¹! Nasza szko³a
znalaz³a siê w najlepszej trójce w Polsce. W nagrodê wszyscy
uczniowie klas VIId i VII c wraz z wychowawcami wezm¹
udzia³ w warsztatach, które odbêd¹ siê pod koniec maja 
w Warszawie. Osob¹ prowadz¹c¹ bêdzie naukowiec - profesor
Aneta Afelt. Akcja poszerzania ekologicznych horyzontów
naszych uczniów - w toku! Tak trzymaæ!

"Czwórka" w Moœciskach!
W dniach 1-5 maja 2019 r. delegacja ze Szko³y Podstawowej
nr 4 w Chojnowie odwiedzi³a zaprzyjaŸnion¹ szko³ê w Mo-
œciskach na Ukrainie. Jednym z celów wizyty by³o przekazanie
naszym rodakom ucz¹cym siê w Œredniej Szkole nr 3 z pol-
skim jêzykiem nauczania, im. Królowej Jadwigi w Moœ-
ciskach, darów które zosta³y zebrane przez uczniów "Czwórki"
oraz parafiê œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a w Chojnowie. By³y
to m.in. przybory szkolne, tornistry, materia³y edukacyjne 
a tak¿e œrodki czystoœci. 
Podczas pobytu w Moœciskach delegacja mia³a okazjê zwiedziæ
miasto i jego okolice, a tak¿e Lwów i Cmentarz £yczakowski.
Ponadto uczestniczy³a w zajêciach lekcyjnych, prezentacji pro-
jektu pn. "Wp³yw wody na ¿ycie cz³owieka" oraz spotka³a siê 
z uczniami i nauczycielami szko³y. Punktem kulminacyjnym
wizyty by³y obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
które rozpoczê³y siê msz¹ w koœciele pw. Narodzenia œw. Jana
Chrzciciela, a zakoñczy³y piêkn¹ akademi¹ przygotowan¹
przez uczniów, sk³adaj¹c¹ siê z prezentacji historycznej, pieœni
patriotycznych i polskiego poloneza. Mi³o, ¿e choæ przeby-
waj¹cy w innym kraju, wszyscy zebrani mogli poczuæ siê
prawdziwymi Polakami!

Dyrekcja Szko³y Podstawowej nr 4 w Chojnowie 
serdecznie dziêkuje wszystkim, którzy zaanga¿owali siê 
w akcjê zbiórki darów, które z pewnoœci¹ bêd¹ s³u¿y³y 

polskim uczniom na Ukrainie i podnios¹ standard ich nauki. 

SP 4 news
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Przemknêli przez Chojnów, jak co roku, lotem b³yskawicy.
Zawodnicy 54. Miêdzynarodowego Wyœcigu Kolarskiego "CCC
Tour Grody Piastowskie" przejechali przez miasto dwukrotnie,
wzbudzaj¹c chwilowe emocje i ciesz¹c oko barwnym peletonem.
Gród nad Skor¹ od wielu lat jest na trasie jednego z etapów wyœ-
cigu. Zawody, które rozpoczê³y siê 9 maja na legnickim rynku,
uznawane s¹ za inauguracjê zawodowego sezonu kolarskiego 
w Polsce. Tegoroczny trzydniowy kolarski maraton liczy³ w su-
mie 450 km. W etapie III  - Z³otoryja-Jawor kolarze musieli
pokonaæ dystans 144,3 km. 11 maja ten w³aœnie szlak obejmowa³
tak¿e ulice naszego miasta. Pogoda tego dnia nie sprzyja³a kola-
rzom. Deszcz i œliska nawierzchnia spowalnia³y nieco tempo,
niemniej przejazd zawodników przez Rynek, potem ulicami 
w stronê Bia³ej i mniej wiêcej t¹ sam¹ tras¹ powrótn¹ w kierunku
Go³aczowa, dla kibiców by³ krótk¹ chwil¹, daj¹c¹ poczucie
niedosytu. 
Ten etap wygra³ Maciej Paterski (Wibatech Merx Wroc³aw), 
a zwyciêzc¹ koñcowej klasyfikacji generalnej 54. CCC Tour
Grody Piastowskie zosta³ Kamil Ma³ecki (CCC Development). 

eg

Podczas majowego spotkania Gildii, czterech twórców by³o
g³ównym motorem napêdowym. 

Prezentacjê rozpoczê³a
pani Józefa Pawlak. Nie
ma miesi¹ca, ¿eby spod
jej r¹k nie powsta³ jakiœ
obraz. Tym razem zoba-
czyliœmy cztery kompo-
zycje. Estetykê odbioru
obrazów podsyca³y smacz-
ne cukierki i kaczka z bia-
³ej czekolady. Prezent od

córki naszej artystki. Cukierki „zniknê³y”. Kaczka ocala³a.
Jest ozdob¹ kuchni jednego z gildian.

Ze sztuk¹ rêkodzielnicz¹ pani
Anna Wójcik jest na ty. W pi¹-
tek przynios³a „Wiosenne kule”.
Proces wykonania jest bardzo
skomplikowany. Praco- i czaso-
ch³onny. W u¿yciu by³a metoda
szyde³kowania, koronki, sztuczne
kwiatki itp. 
Efekt koñcowy zachwyca.

Czêœæ mêsk¹ gildian rozpocz¹³ pan Jaros³aw Macewicz. Szkic
literacki pt. „Wieczorne bajanie” powsta³ na podstawie „W po-
szukiwaniu straconego czasu” M. Prousta. Wzi¹³ tak¿e udzia³
w konkursie literackim pt. „Moja ulubiona ksi¹¿ka”, organizo-
wanym przez Dolnoœl¹sk¹ Bibliotekê Publiczn¹ im. T. Mikul-
skiego we Wroc³awiu. Konkursowy szkic uzyska³ od jurorów
pochlebne recenzje.
Na koniec swoj¹ propozycjê przedstawi³ Piotrek Misikiewicz.
By³a trochê nietypowa. Po przeczytaniu „Marzenia Zebry” 
z tomiku wierszy Danuty Danielewicz pt. „Œwiat³ocieñ”,
gildianin postanowi³ napisaæ alternatywne i pozytywne za-
koñczenie. Wed³ug opinii zebranych zabieg siê uda³.

Kolejne spotkanie – 7 czerwca (pi¹tek) o godz. 18.00 
w restauracji „Pod Jeleniem”. ZAPRASZAMY!

pm

Spotkanie "jajeczkowe", to sta³y element
kalendarza wydarzeñ chojnowskiego Zwi¹z-
ku Emerytów Rencistów i Inwalidów.
11 maja, trzy tygodnie po Wielkiej Nocy,
nasi seniorzy spotkali siê w Domu Schra-
ma, by w swoim gronie celebrowaæ ka-
tolickie œwiêto. 
Uczestników przywita³a prezes ZERiI
Maria Steæ. Wspólna modlitwa popro-
wadzona przez ks. £ukasza Œwierniaka
oraz serdeczne ¿yczenia rozpoczê³y œwiê-
towanie. Nasi emeryci nigdy jednak nie

poprzestaj¹ na oficjalnych konwenan-
sach. Tradycja jest priorytetem, ale ka¿dy
powód dobry jest te¿ do towarzyskiego
spotkania i zabawy. St¹d zaplanowana
biesiada i tañce na parkiecie.
- To jeden z nielicznych momentów w roku,
kiedy mo¿emy oderwaæ siê od codzien-
noœci, od naszych bol¹czek i monotonii -
mówi pani Krysia, jedna z uczestniczek.
- Wszyscy bardzo lubimy ró¿nego rodza-
ju spotkania organizowane przez nasz
zwi¹zek. To czas dla nas, seniorów, któ-

rzy wci¹¿ jeszcze maj¹ w sobie wiele ener-
gii i radoœci. 
Ponad osiemdziesi¹t osób doskonale ba-
wi³o siê w rytm muzyki zespo³u "Sukces".
Spotkanie by³o tak¿e idealn¹ okazj¹ do
uhonorowania Diamentowych Godów
Pañstwa Marii i Zbigniewa Steæ. Gra-
tulacje i ¿yczenia szczerze wzruszy³y
Jubilatów.

Nastroje, jak zawsze u emerytów, po-
godne. A kondycja … do pozazdrosz-
czenia. 

eg

54 GGrody PPiastowskiePPrraaccoowwii ttyy   kkwwiieecc ii eeññ   gg ii lldd iiaann

Seniorów sposób na rutynê
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O tym, jak wielka pasja, zapa³ do gry oraz
nieprzeciêtne, ale wci¹¿ trenowane i szli-
fowane umiejêtnoœci, charakteryzuj¹
uczniów z klasy sportowej informowa-
liœmy wiele razy. Dziœ podajemy do wia-
domoœci informacjê, która zyska³a roz-
g³os nie tylko w naszym rejonie, ale tak¿e
w ca³ym województwie! 

Nasza sportowa dru¿yna pod dowódz-
twem trenera p. Chrystiana Serkiesa
wyruszy³a do Dzier¿oniowa, by podbiæ
pi³karskie podium Dolnego Œl¹ska. Do
gry w XIX Finale "Z Podwórka na
Stadion o Puchar Tymbarku" ch³opcy
podeszli pe³ni zaanga¿owania, ambicji 
i woli walki. Doskonale zdawali sobie
sprawê, ¿e w turnieju tym udzia³ bior¹
znakomite dru¿yny, które nie znalaz³y siê
tam przypadkowo. Rywalizowali z naj-
lepszymi w naszym województwie - z kla-
sami sportowymi, ale tak¿e ze szko³ami
sportowymi najlepszych akademii pi³-
karskich Dolnego Œl¹ska. W zwi¹zku 
z powy¿szym, powód do dumy przybra³
spotêgowan¹ postaæ! Po pe³nej emocji
pi³karskiej walce, reprezentanci SP4
zajêli III miejsce w kategorii U-12!
Turniej uk³ada³ siê "po myœli" naszych
pi³karzy, choæ od samego pocz¹tku na
swej drodze napotykali trudnych przeciw-
ników. Nasza dru¿yna w sk³adzie: Piotr
Kulawiak, Marcel Guœciora, Prze-
mys³aw Rudziak, Arkadiusz Sobieraj,
Piotr Pawlik, Pawe³ Marciniszyn, To-
masz Korba, Adrian Mastalerz, Fa-
bian Rabanda, poza zaszczytnym III

miejscem, cieszy³a siê z jeszcze jednego
faktu. Nasz zawodnik - Piotr Kulawiak,
otrzyma³ nagrodê dla najlepszego
bramkarza turnieju! Za taki wynik
nale¿¹ siê wielkie brawa i jeszcze wiêk-
sze gratulacje!

Dzieñ póŸniej na boisku walczyli nasi
m³odsi przedstawiciele z klasy spor-
towej, w kategorii U-10, którzy równie¿
poradzili sobie znakomicie! Dopiero 
w æwieræfinale ulegliœmy przeciwnikowi.
Nie zmienia to jednak faktu, ¿e w tej ka-
tegorii wiekowej reprezentanci SP4
uplasowali siê w pierwszej ósemce na
Dolnym Œl¹sku, co oznacza tylko jedno
- sukces! Trzymamy kciuki za nastêpne
osi¹gniêcia! 
Podobnie, jak w przypadku naszych dziew-
cz¹t z klasy sportowej, które wykaza³y
siê niebywa³¹ odwag¹ i choæ na co dzieñ
doskonal¹ swoje umiejêtnoœci w pi³ce
rêcznej pod czujnym okiem p. Andrzeja
Matuszewskiego, podjê³y siê zadania 
i wcieli³y w rolê pi³karek no¿nych. Swo-
j¹ grê zakoñczy³y w fazie grupowej, ale
do awansu zabrak³o zaledwie jednej
bramki. Dziewczyny mimo wszystko
wykaza³y siê tym, co w sporcie najwa¿-
niejsze - sportowym duchem walki!
Rozpiera nas duma, ¿e tak zdolna m³o-
dzie¿ tworzy spo³ecznoœæ naszej szko³y!
Oby tak dalej! 

nh   

Czapki zz gg³ów! UUczniowie kklasy ssportowej SSP4 nna ppodium
pi³karskiego tturnieju nna DDolnym ŒŒl¹sku!

14 maja 2019r. w hali sportowej SP 14 Lubin odby³y siê
zawody pi³ki rêcznej dziewcz¹t z udzia³em dru¿yn: SP 3
Polkowice; SP 14 Lubin; SP 9 Legnica i SP 4 Chojnów.
Reprezentantki naszego miasta uplasowa³y siê na drugiej pozycji.

WYNIKI  GIER:
SP 3 Polkowice - SP 14 Lubin 4:4 (1:1; 2:3k)
SP 9 Legnica - SP 4 Chojnów 10:7 (6:2)
SP 3 Polkowice - SP 9 Legnica 4:7 (2:2)
SP 4 Chojnów - SP 14 Lubin 13:4 (6:1)
SP 14 Lubin - SP 9 Legnica 6:12 (1:8)
SP 4 Chojnów - SP 3 Polkowice 9:7 (5:4)
T A B E L A:
1. SP 9 Legnica 3 9:0 29 - 17 
2. SP 4 Chojnów 3 6:3 29 - 21 
3. SP 14 Lubin 3 2:7 14 - 29 
4. SP 3 Polkowice 3 1:8 15 - 20
Awans do Fina³u Dolnoœl¹skiego - SP 9 Legnica. 

Sk³ad zespo³u SP 4 (w nawiasie uzyskane bramki): 
Julia Grzech - bramkarka; Kinga Bogacka(13); Oliwia Antos;
Natasza Idkowiak(6);Katarzyna Mej; Martyna Ga³¹zka(2);
Aleksandra Wolska(1); Emilia Kopczyñska(6); Paulina
Ziomek(1); Maria Wasilewska; Iga Borowy; Julia Davidenko;
Paulina Jamroz. Trener zespo³u - Andrzej Matuszewski.

Pi³ka rêczna dziewcz¹t

Co tu du¿o mówiæ i nie owijaæ w ba-
we³nê. Pi³karski, chojnowski œwiatek
ogarn¹³ niepokój. Po dwóch ostatnich
meczowych kolejkach ligi, uznaæ mo¿na,
¿e jest on uzasadniony.
W sobotê 11 maja, na stadionie miej-
skim Chojnowianka podejmowa³a
Czarnych Rokitki. Rywal zza miedzy
podobno prze¿ywa kryzys. To mia³y byæ
pewnie zdobyte trzy punkty. Wiadomo
te¿ by³o, ¿e trenerem goœci jest przecie¿
chojnowianin Miros³aw Zieleñ - by³y
pi³karz i szkoleniowiec naszego klubu.
Kto jak nie on zna wszystkie wady i za-
lety chojnowskiej kadry. Czarni Rokitki
zmobilizowali siê i bia³o-niebiescy mecz,
niestety, przegrali 1:2.
Czy po tej pora¿ce dru¿yna trenera Grzy-
bowskiego wyci¹gnê³a jakieœ wnioski?
Rehabilitacja mog³a nast¹piæ tydzieñ
póŸniej. Wyjazd do Radwanic 18 maja
nie jest jednak mi³ym wspomnieniem.
P³omieñ zgasi³ pi³karzy znad Skory
wygrywaj¹c 1:0. Na odrobienie strat 
w tym meczu szanse jednak by³y nik³e,
choæ nie wykorzystano kilku wybornych
sytuacji. Od 60. minuty spotkania, gdy
czerwon¹ kartkê ujrza³ Cichoñ, Choj-
nowianka gra³a w os³abieniu. Kolejna
pora¿ka sta³a siê niestety faktem.

Nastêpny mecz 26 maja (niedziela). 
Nasz¹ jedenastkê czeka kolejne wyjaz-
dowe spotkanie - tym razem z Pogoni¹
Góra.
Czekamy na optymistyczne wieœci.

KS Chojnowianka Chojnów - Czarni
Rokitki

1:2
P³omieñ Radwanice - KS Chojnowianka

Chojnów
1:0

pm

Pi³ka no¿na
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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

OOpp³³aattaa zzaa wwaa¿¿nnooœœææ mmiieejjsscc 
nnaa CCmmeennttaarrzzuu KKoommuunnaallnnyymm

Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego informuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 31 stycznia
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar³ych, ¿e 

okres wa¿noœci op³aty za miejsce pochówku wynosi 20 lat od daty jej wniesienia.
Przed³u¿enie wa¿noœci miejsca pochówku nastêpuje po wniesieniu kolejnej op³aty, która skutkuje
przed³u¿eniem na nastêpne 20 lat. 
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e miejsce nie op³acone mo¿e byæ wykorzystane do kolejnego pochówku
innej osoby zmar³ej.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze prosi siê opiekunów grobów na Cmentarzu w Chojnowie o sprawdzanie
wa¿noœci op³at za miejsca pochówku swoich bliskich zmar³ych. 

Sprawdzenia mo¿na dokonaæ w biurze cmentarza osobiœcie 
lub telefonicznie tel. 76 818 66 80 w dni robocze w godzinach od 8 do 15.

GAZETA CHOJNOWSKA 
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl
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DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee
Sprzedam dom mieszkalny, willê z lat
30. ubieg³ego wieku, zachowan¹ niemal
w oryginalnym stanie, w Konradówce,
na dzia³ce o pow. 1200m2. 
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (31205)

Sprzedam dom poniemiecki po kapital-
nym remoncie i stodo³ê na dzia³ce 1,02h
w Jerzmanowicach. 
Wiadomoœæ: tel. 602-453-620. (29883)

Wynajmê murowany pawilon handlo-
wo-us³ugowy o powierzchni u¿ytkowej
50m2, po³o¿ony w Chojnowie przy ul.
B. Chrobrego 3. 
Wiadomoœæ: tel.76 81-88-971, po godz.
15:00: 600-271-043. (30765)

PPrraaccaa
Zatrudniê pracownika na stanowisku
stró¿, dozorca na terenie Chojnowa.
Wiadomoœæ: tel. 606-780-804. (29516) 

DDzziiaa³³kkii

Sprzedam dzia³ki budowlane po³o¿one
w Chojnowie przy ul. Leœnej i ul. Asnyka.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (31206)

Do sprzedania atrakcyjna dzia³ka bu-
dowlana o pow. 11,62ha, z nowoczes-
nym projektem budowlanym PATRYK
III G1 oraz pozwoleniem na budowê 
w miejscowoœci Jerzmanowice. Dzia³ka
jest ogrodzona p³otem. Media: woda,
pr¹d. Cena 85.000 z³. 
Wiadomoœæ: tel. 531-111-307. (31227)

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ z media-
mi, o pow. 459m2 w Chojnowie, ul. Bo-
les³awiecka/Elizy Orzeszkowej.
Wiadomoœæ: tel. 794-044-781. (30323)

Og³oszenia drobne
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S³awomir S³awomir 

TTel. 792 366 888el. 792 366 888
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XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek rozpoczął się 8 maja koncertem
„Ballad Leonarda Cohena” w wykonaniu Kuby Michalskiego. Zanim jed-
nak zgromadzeni goście zasłuchali się w poezji śpiewanej Burmistrz
Miasta Chojnowa Jan Serkies podziękował wszystkim bibliotekarzom za
ich pracę i zaangażowanie ubogacające życie miasta i mieszkańców.
- Z wielką satysfakcją chcę pogratu-
lować Bibliotece Miejskiej w Choj-
nowie, z racji święta bibliotekarza 
i bibliotek. Jak państwo wiecie,
nasza biblioteka jest wyjątkowa.
Jest to biblioteka, która jest znana
w środowisku. Pracownicy nie
ograniczają się tylko do działań
związanych z wypożyczaniem
książek, ale organizują także wiele wspaniałych imprez dla mieszkańców
naszego miasta. Począwszy od koncertów, a skończywszy na prelekcjach,
wykładach. To bardzo pracowity zespół! – mówił włodarz miasta. 
Gratulacje i podziękowania skierowane były do wszystkich obecnych 
i byłych pracowników bibliotek publicznych i szkolnych, którzy przybyli
na spotkanie. Koncert Kuby Michalskiego rozpoczął się także od życzeń: 
- Dla wszystkich pracowników bibliotek wszystkiego dobrego! Warto
pamiętać, że są to niezwykle ważne instytucje. Gdyby nie moja biblioteka,
nie przeczytałbym mnóstwa ciekawych książek! – stwierdził wokalista.
Muzyk, akompaniując na gitarze klasycznej, zaśpiewał utwory Leonarda
Cohena w polskich tłumaczeniach.

- Leonard Cohen wniósł do naszych niepoetyckich czasów mnóstwo poezji
i piękna. Dzisiaj chciałbym państwu zaśpiewać kilka ballad w naszym
języku. Zaśpiewam też inne utwory, ale głównym bohaterem będzie mistrz
ballady Cohen – mówił Kuba Michalski. 
Zabrzmiały słynne „Hallelujah”, „Dance me to The End of Love” czy
„Suzanne”. Koncert dopełniły muzyczne interpretacje wierszy Adama
Asnyka i Juliana Tuwima. 

Zainaugurowany Tydzień Bibliotek
2019 pod hasłem „#biblioteka” w na-
szym mieście przebiega w kilku odsło-
nach. Wydarzenia skierowane są do
wszystkich grup wiekowych - od pro-
jektów dla maluchów, warsztatów dla
dzieci, po inicjatywy dla zaintereso-
wanych działalnością mieszkańców.
Program zwieńczy finisaż wystawy
lokalnej Drukarni UNIFOT Gizeli 
i Andrzeja Bobików. 

K. Burzmińska
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W ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek
9 maja w MBP w Chojnowie odbyło się spotkanie 
z Joanną Wachowiak. Warsztaty literackie przygo-
towane zostały dla uczniów SP 3 i SP4. Klasy IV i V
mogły wysłuchać interesujących opowieści wykła-
dowczyni uniwersyteckiej, która zadebiutowała 
w 2013 roku tytułem „Opowiastki dla małych uszu”.
Doktor nauk humanistycznych Joanna Wachowiak
opowiedziała o dwóch książkach, które napisała z my-
ślą o dzieciach, w wieku 10 – 12 lat. 

- Chciałabym, żebyśmy mówili m.in. o nowoczesnych
technologiach, trochę o przeszłości, trochę o dzi-
siejszych czasach, ale także o przyszłości. Postaramy
się troszkę wybiec myślami w przód. Będzie o robo-
tach, maszynach. Mam nadzieję, że wspólnie na-
kreślimy, jak może wyglądać przyszłość! – mówiła
autorka warsztatów. 

Joanna Wachowiak opowiedziała o swoich książ-
kach - najnowszej pt. „Awaria” i „Ala baba i dwóch
rozbójników”. Pisarka przeczytała dzieciom fra-
gmenty swoich książek i opowiedziała o bohaterach,
ich historiach i przygodach. Edukacyjny trening lite-
racki zachęcił uczniów do wykonywania zadań i wy-
tężenia swojej wyobraźni, która jest niezwykle cenna
w życiu. 
Warsztaty pt. „Człowiek i maszyna” były spójną
nauką i zabawą jednocześnie z refleksją na przy-
szłość dla uczestników spotkania. 

K.Burzmińska

XVI Ogółnopolski Tydzień Bibliotek

Dzień Bibliotekarza z balladami Cohena „Człowiek i maszyna” 
– literacki trening uczniów SP3 i SP4 




