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Koncert Walentynkowy Aloszy
Awdiejewa w Dzierzgoniu

(fot.Archiwum DOK)

Alosza Awdiejew na dzierzgońskiej scenie.
Alosza Awdiejew wystąpił 14 lutego
przed dzierzgońską publicznością. Koncert
zorganizowano przy okazji Dnia Świętego
Walentego.
Mieszkańcy Dzierzgonia bawili się
doskonale. Artysta wystąpił w mieście po
raz pierwszy. I nie rozczarował. Alosza Awdiejew to nie tylko piosenkarz i kompozytor,
ale również satyryk, aktor a także profesor
uniwersytecki. Śpiewał już mając sześć lat.
Od dziesięciu lat jest obywatelem Polski.
Występował w „Piwnicy Pod Baranami”,
zdobywał liczne nagrody zarówno w dziedzinie artystycznej jak i naukowej. Artysta
występuje w spektaklach, programach
telewizyjnych, serialach, filmach. Nagrywa
płyty i koncertuje w kraju i zagranicą. Mi-

strzowi towarzyszyli Kazimierz Adamczyk
i Marek Piątek. Repertuar, na który złożyły
się m.in. utwory rosyjskie, żydowskie i
cygańskie Awdiejew przeplatał pełnymi humoru anegdotami i komentarzami. Artysta
zaprezentował utwory ze swojej najnowszej płyty „Alosza na Bis”. Znalazły się na
niej najpopularniejsze piosenki z całego
dotychczasowego dorobku artysty, takie
jak m. in: „Graj gitaro”, „Jechali cyganie” i
„Homel”. Aula Zespołu Szkół im. Cypriana
Kamila Norwida tego dnia była wypełniona
do ostatniego miejsca.
DOK
Magdalena Grodecka

Młodzi znawcy życia
św. Jadwigi
24 lutego 2011 roku w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu odbył się pierwszy etap XV Diecezjalnego Konkursu
Religijnego. Tym razem bohaterką
zmagań była „Pani pełna dobroci i
majestatu” - królowa Jadwiga. Do eliminacji szkolnych przystąpiło 37 uczniów klas IV – VI. Po sprawdzeniu prac
przez katechetki - Lidię Laskowską i
Justynę Rybicką wyłoniono laureatów
konkursu:
• I miejsce – Weronika Laskowska i
Maciej Procyk,
• II miejsce – Natalia Hoffmann,
• III miejsce – Grzegorz Procyk.
Uczniowie ci będą reprezentować
naszą szkołę na etapie dekanalnym
konkursu, który odbędzie się 24 marca
w Starym Targu.
Bardzo ciszy nas fakt, że młodzież
co roku chętnie bierze udział w konkursach o tematyce religijnej. Szczególnie ważną postacią dla historii
naszej ojczyzny była święta Jadwiga,
a poznając jej biografię uczniowie niewątpliwie zwrócili uwagę na znaczenie
duchowych wartości w życiu każdego z
nas. Także w XXI wieku warto pamiętać o słowach świętej Jadwigi, która
powiedziała „Już dawno wyrzekłam
się przepychu tego świata i nie chcę z
niego korzystać (…), chcę się podobać
nie w blasku drogich kamieni, ale w
pokorze złota i łagodności”.
(M. W.)
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Jest karnawał
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(fot. L. Królikowska)

W karnawale wszyscy urządzają bale.
To tradycja bardzo stara,
strojów pięknych co niemiara.
Niech się bawią duzi, mali
zgromadzeni na tej sali.
Dnia 04.02.2011 r. w Tęczowym
Przedszkolu odbył się bal karnawałowy.
Dekoracja, wystrój sali oraz stroje, w które
przebrane były dzieci, w pełni pasowały do
obchodzonej uroczystości. Karnawałowy
bal przebierańców jest tym, co dzieci lubią
najbardziej. Tego dnia można być księżniczką, rycerzem, piratem lub motylem.
W tym dniu również panie mogą przybrać
postać clowna, Pipi, wróżki….. W kolorowych strojach, przy muzyce, konkursach i
tańcach, przy pysznym jedzeniu i w super
nastrojach bawiliśmy się całe przedpołudnie. Zabawa była udana a wspomnienia
na długo zostaną w pamięci. Szkoda, że
następny bal dopiero za rok...
K.Szewczun

Księżniczki, biedronki, rycerze, wróżki zawitali do Tęczowego Przedszkola.

DZIEŃ RÓŻOWY W TĘCZOWYM PRZEDSZKOLU
W DZIERZGONIU
W tym roku Walentynki przebiegały
w naszym przedszkolu pod znakiem
różowego koloru.
Chociaż Dzień Zakochanych kojarzy
się z czerwienią to u nas związany był
z różem : różowe serduszka, okulary,
krawaty, ubrania dziewczynek i pań.
Kontynuacja programu „Tęczowa matematyka”- Dzień Różowy - rozpoczął
się od konkursu układania puzzli „Różowe okulary”, a nagrodą za ich prawidłowe ułożenie były „zaczarowane”
okulary przez które obserwowany świat
staje się piękny, bo cały różowy.
Następnymi atrakcjami spotkania był
taniec z różowym balonem, gdzie
prym wiodły „Tygryski”, nauka tekstu i
zabawa przy piosence pt. „Kup różowe
okulary”.
Uświetnieniem tego dnia było wręczenie nagród grupom biorącym udział
w konkursie plastycznym „Różowe
serduszko”, w którym dzieci wykazały
się nie tylko talentem manualnym, ale
dużą wyobraźnią i inwencją twórczą.
Zespół edukacyjny:
Lucyna Królikowska
Patrycja Ptak
Iza Nowak
Małgorzata Szewczun

(fot. L. Królikowska)

Pani dyrektor- Barbara Koszewska -też otrzymała różowe okulary.
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Noc w Bibliotece Publicznej DOK
W nocy z 18 na 19 lutego 2011 roku
w bibliotece odbywało się nocne buszowanie, poszukiwanie skarbów i
czytanie pt.”Muminkolandia, czyli noc
z Muminkami”, dla dzieci w wieku 4
– 6 lat. O godz. 19:00 Mama Muminka
ubrana w biało czerwony fartuszek
przywitała wszystkich uczestników
herbatką i słodkim poczęstunkiem.
Dzieci podpisały kontrakt, w którym
spisano ważne punkty dotyczące
zachowania podczas nocki. Wszyscy
musieli stosować się do jego treści.
Następnie dzieci zostały zapoznane
z twórczością Tove Jonssona, a także
z bohaterami Muminków, wspólnie
opowiadały o postaciach , ich przygodach i przeżyciach, poznały tajemnicę,
jaką kryje torebka Mamy Muminka. Po
22:00 dzieci zaopatrzone w tajemniczy
szyfr i latarki ruszyły na poszukiwanie
skarbów Muminka, które były ukryte
w pomieszczeniach Dzierzgońskiego
Ośrodka Kultury. Skarbem były upominki, pochowane po całym DOK-u,
więc dzieci nieźle się naszukały a
radości było co nie miara. Szczęśliwe
i trochę zmęczone wróciły do biblioteki
na herbatkę i nocny posiłek. Po północy została włączona bajka na dużym
ekranie dla wyciszenia, a o godzinie
2:00 zapanowała cisza. Wszystkie
dzieci smacznie spały, tylko Mama
Muminka czuwała przez całą noc. O
7:00 rano pobudka. Dzieci wykonały
portret głównego bohatera nocki i
własną wizytówkę, którą zawiesiły
sobie na smyczy, aby rodzice nie mieli
problemu z rozpoznaniem własnych
pociech. Dzieci za odwagę otrzymały
Patent Muminkologa, który zachowuje
ważność na najbliższe 100 lat i uprawnia do odbywania nowych wypraw do
świata Muminków.
E. Lipska

(fot. E. Lipska)

Wszyscy wytrwale poszukiwali skarbów.
(fot. E. Lipska)

Przyszedł czas na zasłużony odpoczynek.

OGŁOSZENIE
Sprzedam mieszkanie w Dzierzgoniu przy ulicy Westerplatte 39 o pow. 54m z ogrodem.
Metraż całej działki liczy ok. 380m. Ogrzewanie etażowe.
Telefon 606730875.

SPRZEDAM MIESZKANIE W CENTRUM DZIERZGONIA
73 m2 - 4-pokojowe - świetna lokalizacja - dobry standard
- atrakcyjna cena
(1-sze piętro, parkiet dębowy, okna PCV, osobno łazienka i
wc, rok budowy 1991)
+ garaż murowany (50 m od budynku)
Przy poważnej ofercie kupna – szerokie pole
do negocjacji ceny
Kontakt: (662) 14 12 15 lub po 16-ej (55) 276 36 00
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P U P w S Z T U M I E Z / S w D Z I E R Z G O N I U
80-440 Dzierzgoń, ul. Zawadzkiego 11, tel. (55) 276-22-50, fax: (55) 276-33-74, gdsz@praca.gov.pl

INFORMACJA
Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu informuje, że
dnia 30 grudnia 2010r.podpisał umowę nr POKL.06.01.02-22-013/10
o dofinansowanie Projektu pn. « Nowe etaty – kontynuacja II »
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VI,
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej
w regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji
zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Głownym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia
w powiecie sztumskim w 2011r. poprzez :
• kontynuację dofinansowania zatrudnienia 1 doradcy zawodowego i 2 pośredników
pracy oraz
• przeszkolenie w/w pracowników i pracownic w zakresie obsługi i wspierania osób
zwolnionych z przyczyn zakładu pracy.

Okres realizacji projektu : 01.01.2011r. – 31.12.2011r.
Całkowita wartośc projektu : 86 775,40 zł.
Wysokość dofinansowania : 73 759,09 zł.
Wkład własny: 13 016,31 zł.

KOMUNIKAT !!!
W związku z kończącym się okresem ważności dowodów osobistych wydanych w 2001 r. przypominamy o
składaniu wniosków o wydanie nowych dokumentów.
Dokument jest ważny 10 lat. W przypadku osób, które
nie ukończyły 18 roku życia, jest to 5 lat. Osoby, które
ukończyły 65 rok życia, o ile zwróciły się o wydanie
dowodu osobistego na czas nieoznaczony – nie muszą
wymieniać dokumentu, gdyż dowód jest ciągle ważny.
Data ważności dowodu umieszczona jest w prawym,
dolnym rogu, na awersie dokumentu
(strona ze zdjęciem).
W pierwszej kolejności wnioski powinny złożyć osoby,
które miały wydane dowody osobiste
w styczniu, lutym lub marcu. Średni czas oczekiwania
na nowy dowód osobisty wynosi około miesiąca.
Od 1 stycznia 2010 opłata za wyrobienie dowodu osobistego nie jest pobierana.
Przypominamy, że wnioski o nowy dowód osobisty
składa się osobiście w urzędzie gminy właściwym ze
względu na miejsce stałego zameldowania.
Brak ważnego dowodu może skutkować problemami
podczas spotkania z policją, w banku lub podczas
załatwiania różnego rodzaju spraw np. próby zrobienia Już 2 kwietnia o godzinie 17 w auli dzierzgońskiego Norwida
wystąpi kabaret Pod Wyrwigroszem. Będzie to niecodzienna
zakupów na raty.
okazja by spotkać się z gwiazdami polskiej sceny kabaretowej
w najlepszym wydaniu. Bilety do nabycia w sekretariacie DOK
w cenie 50 zł. Bank Spółdzielczy – sponsor koncertu oraz
Dzierzgoński Ośrodek Kultury zapraszają na spektakl.
W.Demko

Kabaret
POD WYRWIGROSZEM
zagości w Dzierzgoniu !
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Dziecko w krzywym
zwierciadle
Pod takim hasłem odbyła się IX
edycja Szkolnego Konkursu Poezji
Dziecięcej dla uczniów klas I-III w
Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu.
Tegoroczni uczestnicy nie zawiedli
i w tym roku. Pomysły na repertuar,
stroje, odwaga i chęć zaprezentowania
swojego talentu aktorskiego nie opuszczała żadnego z występujących. Na
widowni zasiedli wychowawcy, rodzice, krewni, koleżanki i koledzy. Każdy
występ nagradzany był gromkimi
oklaskami i salwą śmiechu, bo humory
nie opuszczały nikogo ani na chwilę.
Tematyka wierszy pozwalała uczniom
spojrzeć na siebie z innej perspektywy, poprzez „krzywe zwierciadło”
ukazujące dziecko jakim potrafi być;
zabawnym, przekornym, rozbrykanym,
nieposłusznym, upartym, rozzłoszczonym, brudaskiem, zapominalskim,
chwalipiętą, obżarciuchem, pytalskim
i kto wie kim jeszcze…
W kategorii klas I zwyciężyła klasa I
„c”- Kamil Krejmer i Karol Borowiecki,
II miejsce zajęła klasa I „a” – Klaudia
Kupnicka i Maciej Sokalski, III miejsce
klasa I „b” – Daria Lipska i Martyna
Wojciechowska, IV miejsce klasa I „d”
– Oliwia Sobótka.
W kategorii klas II zwyciężyła klasa
II „a” – Weronika Marcińczyk i Jakub
Koszewski, II miejsce zdobyła klasa II
„b” – Klaudia Orzeł i Anna Krauze, III
miejsce klasa II „c”- Szymon Kamiński
i Kacper Różański.
W kategorii klas III zwycięstwo przypadło klasie III „b” – Antoniemu Frączek
i Annie Lipskiej, II miejsce zajęła klasa
III „e” – Agata Kowalak i Sara Cierlicka, III miejsce klasa III „c” – Martyna
Przybysz i Jakub Różański, IV miejsce
klasa III „d” – Dominik Kessler i Klaudia
Pawłowska, V miejsce przypadło Oliwi
Bączek i Kacprowi Karabin.
Organizatorzy konkursu bardzo
dziękują Radzie Rodziców i Dyrekcji
szkoły za ufundowanie nagród dla
wszystkich uczestników konkursu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
zgodnie z umową UDA-POKL.07.01.01.-22-034/08-00

Projekt systemowy pn. „ Integracja
społeczna i aktywizacja lokalna kluczem
do wzrostu samooceny osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu informuje, że od 01 stycznia
2011 r. do 31 grudnia 2011 r. realizowany jest projekt PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
pod nazwą „ Integracja społeczna i aktywizacja lokalna kluczem do wzrostu
samooceny osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Głównym celem projektu jest: zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych
na terenie gminy Dzierzgoń poprzez przeprowadzenie szkoleń zawodowych.
W ramach projektu systemowego od kwietnia 2011 do grudnia 2011 zorganizowane zostaną szkolenia zawodowe w ramach aktywnej integracji dla 30
uczestników projektu takie jak:
- aktywizacja zawodowa(doradca zawodowy),
- zajęcia z psychologiem,
- zastosowanie komputera w działalności gastronomicznej,
- zastosowanie kas fiskalnych w gastronomii,
- kurs prawa jazdy kat. B,
- oraz kursy zawodowe do wyboru
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Dzierzgoniu
(fot. D. Bartoszewicz)

D. Bartoszewicz

Szkolna ferajna z Krzywego Zwierciadła.
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ECHO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA
NORWIDA W DZIERZGONIU
Sport w szkole
W Zespole Szkół odbywają się sportowe zajęcia pozalekcyjne takie jak: piłka siatkowa, tenis stołowy, lekka atletyka,
piłka ręczna, piłka nożna.
Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w wielu zawodach
sportowych. Należą do nich:
1)Szkolne Biegi Przełajowe -22.09.2010. W biegach wzięło
udział 37 uczniów. Nagrodzone miejsca zajęli:
- Kategoria dziewcząt: I miejsce K. Kowalczyk, II m. A. Sobczyk, III m. A. Gussmann
- Kategoria chłopców: Im. K. Kacprowicz, II m. J. Nowicki,
III m. M. Czwerenko
Organizatorami byli E. Nazarewicz, I. Mikołajczak, Z. Kraszewski
2)Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły
– 17.11.2010. W zawodach wzięło udział 39 osób. Turniej
został rozegrany systemem pucharowym w kategorii dziewcząt i chłopców. W pierwszej kategorii punktowane miejsca
zdobyli: I m. A. Mejer, II m. A. Gussmann, III m. A. Jabłońska,
IV m. M. Sidor, w drugiej kategorii: I m. W. Trzaska, II m.
A. Bończoszek, III m. S. Suchodolski, IV m. W. Demczuk.
Organizatorem była I. Mikołajczak. Wyżej wymienieni uczniowie wzięli udział 15.12.2010r. w Powiatowym Drużynowym
Turnieju Tenisa Stołowego w Barlewiczkach, gdzie zajęli I
miejsce w kategorii dziewcząt i chłopców. Tym samym zakwalifikowali się do półfinału wojewódzkiego, który odbędzie
się 25.03.2011r. w Kwidzynie.
(fot. D.Hul)

A., Szczęszek A., Szramowska I. Chłopcy: Besaraba M.,
Bończoszek A., Czwerenko
M.,Daśko T., Drozd P., Jędrzejewski A., Kacprowicz K., Kędzierski A., Lange P., Link
C., Liszewski R., Nowicki J.
Nasi uczniowie zajęli w nich II miejsce w kategorii dziewcząt
oraz III miejsce w kategorii chłopców.
5)Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej w Sztumie – 18.11.2010r.
Nasze drużyny zajęły w nim III miejsce.
6)Szkolny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły
– 16-17.02.2011r. W zawodach wzięło udział 12 szkolnych
drużyn. Do finału zaklasyfikowały się ekipy z klas: II A LO,
III A LO, II T, II B LO. Finał odbędzie się 23.02.2011r. Organizatorem jest Z. Kraszewski.
(Z.K.)

Studniówkowy czar
W pierwszą sobotę ferii w naszej szkole odbył się Bal
Studniówkowy, który zaczął się tradycyjnym polonezem.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się wicestarosta p.
Antoni Downarowicz z małżonką, burmistrz Dzierzgonia p.
Kazimierz Szewczun, ksiądz prałat Jan Czajkowski. Uczniowie i zaproszeni goście bawili się przy skocznych dźwiękach zespołu p. Sławomira Buzanowskiego. Uroczystość
rozpoczęli reprezentanci klas maturalnych K. Borkowska,
K. Dziedzic oraz M. Czwerenko. Klasy drugie przygotowały
słodką niespodziankę – pyszny tort. Zabawa została utrwalona na kamerze oraz profesjonalnych zdjęciach robionych
przez pana Lipskiego ze Sztumu.
(D.H)
(fot. Archiwum szkoły)

A może wśród nich jest następca Andrzeja Grubby ?
3)Powiatowy Turniej Piłki Nożnej w Sztumie – 30.09. 2010r.
oraz 08.10.2010r. Uczniowie zajęli w nim III miejsce. Brali
w nim udział: K. Kacprowicz, G. Link, A. Bończoszek, S.
Drzyzga, D. Ilejko, D. Wnuczyński, K. Tutaj, P. Drozd, A.
Jędrzejewski, W. Boniecki
4) Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe w Sztumie
– 07.10.2010r. Naszą szkołę reprezentowały następujące
osoby: Dziewczęta: Buzanowska A., Chojnacka I., Czwerenko P. ,Grochulska M., Gussmann A., Kasprzak D., Kowalczyk K., Krysiak D., Kutajczyk M.,Owsiana K., Sobczyk

Poloneza czas zacząć...

Walentynki
„Jeśli do ludzia tuli się ludź, to ludź do ludzia musi coś
czuć”. W Dzień Świętego Walentego w naszej szkole
również czuć było miłosną atmosferę. Funkcjonowała poczta Walentynowa, można było kupić słodkie serduszko
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– ciasteczko z wierszykiem o miłości oraz obejrzeć montaż
słowno-muzyczny pt. „Jeżeli kochasz, powiedz..” przygotowany przez A. Hrynowiecką, D. Hul ,P. Podlewskiego. W
przedstawieniu wzięli udział uczniowie z klas: I LO, I T, II B
LO, III T. 18.lutego piosenek i wierszy o miłości wysłuchali
członkowie dzierzgońskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych.
(D.H.)
(fot. A. Hryniowiecka)

Spotkania z członkami Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych stały się już tradycją Zespołu Szkół.

Nasi najlepsi

W lutym nastąpiło podsumowanie I semestru nauczania.
Najlepszym wręczono dyplomy i podziękowania. Dyplom za
100 % frekwencję otrzymały: Agata Lipińska kl. I LO, Roksana Melka kl. I LO, Wijata Magdalena kl. II A ZSZ. Średnią
ocen powyżej 4.75 uzyskali uczniowie: Magdalena Kutajczyk, kl. II B LO, Paulina Czwerenko, kl. II B LO, Justyna
Marusiak, kl. II A LO, Manuela i Malwina Sarneckie, kl. II A
LO, Weronika Trzęsień, kl. I LO, Paweł Lange, kl. II B LO,
Martyna Błażejewska, kl. II A LO, Aleksandra Kuc,kl. II A LO,
Anna Procyk, kl. II A LO, Julia Golenkowicz, kl. I LO, Daria
Ratajczak, kl. II A LO, Patrycja Rybicka,kl. I LO.
(D.H.)
(fot. D.Hul)
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STOWARZYSZENIE LOKALNA
GRUPA DZIAŁANIA „KRAINA
DOLNEGO POWIŚLA”
1 marca o godzinie 11.30 w Dzierzgoniu odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”. Zebranie
otworzył Prezes Leszek Tabor. Po trzyletniej kadencji wybrano nowe władze stowarzyszenia – Zarząd, Radę oraz
Komisję Rewizyjną, w skład których weszli przedstawiciele
wszystkich gmin.
Do władz Zarządu wybrani zostali: Prezes Leszek Tabor,
Księgowa Bożena Chabowska oraz Członkowie: Wiesław
Kaźmierski, Jolanta Szewczun, Kazimierz Kulecki, Wojciech Cymerys, Marek Turlej. Po wyborze nowego Zarządu
odbyły się wybory do Rady Stowarzyszenia. W wyniku
głosowania tajnego wybrano 20-osobowy skład Rady w
osobach: Domańska Elżbieta, Krzyżykowska Katarzyna, Płóciennik Andrzej, Podlewska Alicja, Wojtaś Daria,
Zwolenkiewicz Zbigniew, Żołędowska Grażyna, Frączek
Dobrosława, Grzybowska Violetta, Sołdaczuk Wojciech,
Pławska Sylwia, Żywicki Mirosław, Kosuda Krzysztof, Piecek Zdzisław, Borsuk Katarzyna, Jastrzębski Bronisław,
Groszkowski Mirosław, Kuśmierczyk Anna, Pałkowska
Maria, Mackiewicz Sylwia. Przewodniczącym Rady został
Mirosław Żywicki. Do władz Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Bożena Andrzejewska, Grażyna Grzybowska, Alicja
Goszcz- Zając, Henryk Połom, Krzysztof Knapik.
Nowe władze Lokalnej Grupy Działania już w pierwszych
dniach urzędowania będą miały dużo pracy, gdyż Stowarzyszenie ogłosiło nowy nabór wniosków w ramach
następujących działań:
• Odnowa wsi,
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
• Małe projekty,
którego zakończenie przewidziano na 10.03.2011 r. Pracownicy Lokalnej Grupy Działania zapraszają zainteresowane
osoby do biura mieszczącego się przy ul. Słowackiego ¾
w Dzierzgoniu.
I.Rogowska
(fot. I.Rogowska)

Najlepsi uczniowie z Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w
Dzierzgoniu.

Uczestnicy Walnego Zebrania LGD Kraina Dolnego Powiśla.
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Z kart historii

Tajemnica klasztornej tablicy
Dla mieszkańców Dzierzgonia znana jest zagadkowa tablica wmurowana we wschodnią ścianę budynku byłego Klasztoru Reformatów.
Tablica ta znajduje się z lewej strony nieczynnych drzwi, które kiedyś
prowadziły do przyklasztornego ogrodu. Ten duży około hektarowy
ogród sięgał do obecnego stadionu i podzielony był dwiema skrzyżowanymi alejami, z których jedna dłuższa rozpoczynała się u wylotu
drzwi. Na początku XX wieku nie istniała jeszcze obecna jezdnia wraz
z przyległymi chodnikami, z których jeden biegnie tuż przy ścianie
klasztoru. Obecny poziom jezdni jest wyższy od poziomu byłego
ogrodu. Umieszczenie tablicy w tym właśnie miejscu, uczyniło ją prawie niewidoczną a tym bardziej nieczytelną dla mieszkańców miasta,
natomiast była doskonale widoczna dla zakonników powracających
z ogrodu.
Podejmując próbę odczytania tablicy, natknąć się można na wiele
trudności. Wszystko wskazuje na to, że zawiera ona tekst pisany
po łacinie .
Można jednak tam spotkać wyrazy niemieckie i greckie. Litery w znacznej części są mało czytelne. Brakuje niekiedy części wyrazów, występują błędy ortograficzne. Tablica jest znacznie zabrudzona. Technika
ówczesnego pisania też stwarza liczne pułapki . Dla oszczędności
miejsca ( i pieniędzy też) używano w epigrafice różnorakich skrótów
i znaczną ilość przeróżnych kombinacji. Na naszej tablicy stosuje się
np. zbitki wyrazów (brak odstępów), jedne wyrazy wchodzą w inne lub
pisane są jedne na drugich. Tekst pisany jest językiem stosowanym na
początku XVII wieku , który znacznie różnił się od obecnie używanego.
Moje tłumaczenie tekstu jest następujące:
Do kogo można porównać mnie ?
…,że Bóg od którego zręczność i wiarę w wieku jedenastu lat
otrzymał
w końcu podeszły wiek osiągnął oraz szacunek dziadka
Roku Pańskiego 1625 wiek 80 lat osiągnął,
myślę, że w dniu 21 stycznia w mieście Malbork
przez kilka lat dobrze żył jako prywatny obywatel
niech nie będzie wybrany w kierunku ubogich
cały koniec sławy w tym samym miejscu
nazwa była równomiernie wyniosła do końca
gdy przyszedł kres, opuścił miejsce spokojnie
ale nie był zarozumiały
mówili
TEN POMNIK JEST
IZAJASZA PRUSKIEGO MOGIŁĄ ……………
Zaprezentowany powyżej tekst wskazuje na to, że jest to epitafium.
Takie napisy stosowano na nagrobkach lub pomnikach upamiętniających zmarłego.
Sam taki pomnik (monumentum) w postaci płyty czy tablicy ku czci
zmarłego umieszczano najczęściej nie w miejscu pochówku, lecz w
innych miejscach związanych z dana osobą np. w kościele, na ścianie
, na filarze lub posadzce.
Kogo taką pamiątką chcieli uhonorować zakonnicy klasztoru? Możemy sądzić , że jakiegoś twórcę klasztoru lub też jego przełożonego ,
który się znacznie przyczynił do rozwoju klasztoru. Postaciami, które
bezsprzecznie zasłużyły się dla dzierzgońskiego klasztoru to:
wojewoda malborski Jan Ignacy Bąkowski żyjący w latach (1615
– 1679 ), który to w dniu 10 czerwca 1678 roku dokonał fundacji
klasztoru (9 s.166), oraz
pierwszy przełożony reformatów dzierzgońskich Ludwik Geisler , który
podpisał ważny dokument dla klasztoru w 1687 roku, natomiast w
1693 roku już nie żył (6 s.140).
Niestety okresy życia tych postaci nie pokrywają się z datą umieszczoną na tablicy, a więc treść tablicy ich nie dotyczy. Tablica pochodzi z 1625 roku , czyli jest starsza pawie o cały wiek od klasztoru.
Oczywiste wydaje się, że musiano ją z jakiegoś miejsca przenieść .

Wszystko wskazuje na to, że zabrano ją ze wzgórza zamkowego, a
ściślej z kaplicy św. Krzysztofa , w której to król Władysław Jagiełło
po bitwie grunwaldzkiej będąc w drodze do Malborka wysłuchał
mszy, a następnie figury z tej kaplicy kazał wywieźć do Sandomierza
.Kaplica ta wg. B.Schmita w 1647 roku była już w stanie „dzikim” ale
jeszcze stała (8 s.238). Na początku XVII w zamek dzierzgoński
był siedzibą starosty dzierzgońskiego oraz siedzibą sądu, który to w
pomieszczeniach zamku odbywał swe posiedzenia. Kaplica wówczas
służyła do przechowywania akt sądowych. Więc w 1625 roku jej stan
był nie najgorszy.
Analizując treść tablicy, dochodzimy do wniosku, że była ona
poświęcona wojewodzie malborskiemu a zarazem staroście dzierzgońskiemu Stanisławowi Konarskiemu herbu Ossoria vel Kolczyk .
Bliższe przyjrzenie się tej postaci pozwoli nam powiązać ją z treścią
epitafium. W Herbarzach (2,3,4) możemy znaleźć informację , że
Stanisław Konarski zmarł w końcu 1625 roku (a dokładniej w październiku) . Bezskuteczne okazało się poszukiwanie w literaturze daty jego
urodzin . Wymieniona data śmierci jest taka sama jak na tablicy. Być
może tablica ta dodaje nam nową ( nie występującą w dokumentach)
treść historyczną. Napis stwierdza , że „ w dniu 21 stycznia 1625
roku 80 lat osiągnął w mieście Malbork”. Wynikałoby z tego to, że
Stanisław Konarski urodził się 21 stycznia 1545 roku. Mogą wystąpić
tu pewne wątpliwości. Otóż jego brat Michał (wojewoda pomorski) żył
w latach 1557 – 1613 , a brat Dawid (opat oliwski) żył w latach 1564
– 1616. Z tego wynika, że Stanisław był starszy od najmłodszego brata
o 19 lat ( mało prawdopodobne ale możliwe). Jednym z argumentów
potwierdzający wiek Stanisława jest opracowanie historii terenu i
miejscowości Warlubie sporządzone przez prof. J.Pakulskiego z UMK
w Toruniu . Pisze on, że Feliks Konarski (ojciec Stanisława) w 1548
roku darował Stanisławowi Konarskiemu część Rulewa. A więc Stanisław jako 3 latek otrzymał już oficjalnie jakąś posiadłość. Zakładam
również inna hipotezę, że być może piszący na tablicy dodał przez
pomyłkę zbyt dużo znaków X a mamy tam napis LXXX (80).
Na tablicy czytamy , że „ przez kilka lat dobrze żył jako prywatny obywatel” Ta informacja również pasuje nam do Stanisława Konarskiego
, który był od 3.VI.1606 r. do 6.II.1618 roku kasztelanem gdańskim , a
w okresie od 6.II.1618 do X,1625 wojewodą malborskim, od 3.VII.1624
roku do śmierci (X,1625 r,) był starostą malborskim, mitawskim i dzierzgońskim . Wśród dóbr wchodzących w skład jego włości znajdował
się m.in. klucz bystrzycki w ówczesnym pow. kwidzyńskim.
Życzenie zawarte na tablicy , „aby nie był wybrany w kierunku ubogich” było życzeniem jak najbardziej uzasadnionym. Po śmierci też
nie chciał być ubogi .
Na tablicy znajdujemy również stwierdzenie o sławie. Taką bezsprzecznie Stanisław Konarski posiadał. Jako młody człowiek był
znakomitym swego czasu wojownikiem (1 s.360). Rozpoczął zawód
rycerski w wojnie u cesarza Ferdynanda II i odznaczył się chlubnie w
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wojnie z Turkami , otrzymał stopień generała. Powołany został przez
Zygmunta III na dowódcę gwardii . Długo walczył ze Szwedami i został
wzięty do niewoli przez Księcia Sadermanii . Zmuszano go groźbą rozstrzelania do przyjęcia służby u Szwedów. Nie uląkł się pogróżki mimo
wyprowadzenia go na plac straceń. Został wierny swemu monarsze.
Tą postawą tak przejął Szwedów ,że ci uwolnili go z niewoli. Gdy już
był wojewodą to 1000 żołnierzy przeciwko Turkom wystawił .
Dalej czytamy na tablicy, że „nazwa była równomiernie wyniosła do
końca” .Sądzić należy, że nazwa to nic innego jak nazwisko, rodzina.
Cała rodzina Konarskich pełniła wiele wysokich funkcji . Mieli oni w
rodzinie 3 wojewodów i 2 kasztelanów. Ponadto pełnili funkcje starostów, jeden był opatem. Mimo to Stanisław Konarski ( zgodnie z
inskrypcją) nie był zarozumiały .
Ciekawe jest końcowe stwierdzenie zawarte w omawianym tekście : „Ten pomnik jest Izajasza pruskiego mogiłą”. Niesiecki pisze
(5 s.182), że Konarscy przybyli do Polski z Miśni, a następnie w
1311 roku z Polski do Prus się przesiedlili. Konarscy von Schlejzen
herbu Ossoria vel Kolczyk mieli znaczne posiadłości w Prusach a
ich nazwisko późniejsze (Konarscy) wywodzi się od miejscowości
Konarzyno. (5 s.182). W związku z tym pochodzenie pruskie Konarskich jest oczywiste, dlatego też” Izajasza pruskiego mogiła”. Rodzice
Stanisława Konarskiego to Feliks Konarski (von Schlejzen) i Barbara
z Żelisławskich. Żoną Stanisława Konarskiego była Lukrecja z Sokołowskich. Byli oni bezpotomni.
Na koniec ustosunkujmy się do pierwszych słów na tablicy. Znajdujemy tam sformułowanie :” Do kogo można porównać mnie ?”. To
nic innego jak cytat z Biblii (Izajasz 46:5) (7 ). Tłumaczy nam to
jednocześnie ostatni zwrot na tablicy : „Izajasz Pruski”. Izajasz był
prorokiem działającym w VIII w.p.n.e występował przeciwko grzechowi
i zepsuciu oraz przeciwko buntowi narodu wobec Boga. Był człowiekiem „nieczystych warg”. Postać dopasowana do doby reformacji.
Być może cech tego proroka upatrywano u Konarskiego . Skromność
bohatera , któremu poświęcono tablicę wyraża się również
w
tym ,że chce się poddać publicznej ocenie .
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Intrygujące jest również sformułowanie, że wieku jedenastu lat od
Boga zręczność i wiarę otrzymał. Otóż w połowie XVII wieku ( a chodzi
tu o rok 1556) w Prusach lawinowo rozwija się luteranizm. Rodzina
Konarskich uległa również jego wpływom. Pisze o tym A. Klemp (4)
Widocznie w 1556 roku Stanisław Konarski został protestantem i cała
jego rodzina też. Następnie Dawid Konarski (brat) został katolikiem
przed 1585 rokiem, Feliks Konarski (ojciec) wyrzekł się luteranizmu w
marcu 1600 r. Brat Michał w grudniu 1600 roku, a Stanisław Konarski
przejął katolicyzm między 1597 a 1601 rokiem.
Kończąc te rozważania nad klasztorną tablicą mam pełną świadomość faktu, że powyższa interpretacja może stanowić jedną z
propozycji odczytania napisu.
Jeżeli jednak tekst ten wzbudził Państwa twórczy niepokój to udało mi
się osiągnąć zamierzony cel. W tym miejscu wypadało by zaapelować
do aktualnych administratorów obiektu aby poprawili jego stan, gdyż
bez wątpienia jest on ciekawym zabytkiem .
Janusz Namenanik
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Zdjęcia wykonał Henryk Reszka

Królobójstwo, czyli o wielce niesprawiedliwym
kresie Kazimierza Sprawiedliwego
Około 1138 roku Bolesław Krzywousty wydał dokument regulujący kwestię następstwa tronu. W tym politycznym testamencie nie
uwzględnił najmłodszego syna Kazimierza, ponieważ ten urodził się
po śmierci ojca. Zasada senioratu ustanowiona przez umierającego
władcę dość szybko uległa załamaniu i spowodowała walkę o władzę
w podzielonej Polsce.
Mimo pominięcia w testamencie, Kazimierz objął władzę w Wiślicy w
1166 roku po bezpotomnej śmierci swojego brata Henryka sandomierskiego. Dość długo jego pozycję w państwie piastowskim wyznaczali
starsi bracia. Potrafił jednak to zmienić nie uciekając się przy tym do
działań wojennych. Kazimierz wiedział, że bardzo istotnym orężem w
walce politycznej jest informacja. Wiedział i ... zdobywał ją w prosty
sposób – pojąc alkoholem najznaczniejsze postacie politycznej sceny
państwa piastowskiego. Nie skąpił piwa, miodu, najlepszych win z
Węgier. Sam pijąc niewiele, inicjował tematy rozmów, prowokował i
... zbierał wieści, które przekuwał w realne czyny. Nie dowiemy się
jednak, czy w ten sposób zdobyte informacje posłużyły księciu do
wystąpienia przeciwko seniorowi Mieszkowi Staremu w 1177 roku.
W krótkim czasie zdobył Kraków, Gniezno i Kalisz, stając się tym
samym najpotężniejszym z Piastów. Dowodem uznania jego władzy
zwierzchniej był zjazd w Łęczycy w 1180 r. Za cenę przywilejów na
rzecz duchowieństwa uznano władzę Kazimierza i jego potomków,
przekreślając w ten sposób „testament Krzywoustego”. Pokój w
państwie Piastów nie trwał jednak długo. W 1182 roku Mieszko Stary
odzyskał Gniezno i Wielkopolskę. W konflikt obie strony próbowały
zaangażować potężnego cesarza Fryderyka Barbarossę. Na krótko
Kazimierz utracił również stolicę państwa – Kraków. Taka sytuacja
powtórzyła się niemal 10 lat później, w 1191 roku. Konflikty wewnętrzne Piastów nie ograniczały aktywności Kazimierza Sprawiedliwego
w polityce zagranicznej. Z powodzeniem ingerował w sprawy ruskie,

osadzając swoich protegowanych w grodach książęcych. W 1194
roku powrócił z długiej, zakończonej sukcesem wyprawy przeciwko
plemieniu jadźwińskiemu Połekczanom ( w okolicach dzisiejszego
Ełku, stąd nazwa miasta). Po nabożeństwie w krakowskiej kolegiacie
św. Floriana, którą ufundował, wydał wspaniałą ucztę. I wtedy doszło
do wydarzenia, osnutego do dnia dzisiejszego aurą tajemnicy. Ale
oddajmy głos mistrzowi Wincentemu Kadłubkowi, prawdopodobnie
naocznemu świadkowi wydarzenia: Kiedy [...]wszyscy wspólnie
się radowali król, ta jedyna i szczególna gwiazda państwa, właśnie
wtenczas, gdy niektóre pytania o zbawienie duszy kapłanom zadawał,
wychyliwszy mały puchar na ziemię upadł i umarł. Nie był Kazimierz
królem, chociaż przepełniony uwielbieniem kronikarz stale go tak
nazywał. Wątpliwe również, że podczas owej biesiady naprawdę
toczyła się dyskusja o zbawieniu duszy. To opowiadanie Kadłubka
ma wyraźnie znamiona hagiograficzne. Bardzo za to prawdopodobne,
że Kazimierz Sprawiedliwy został otruty. Jak zwykle w takiej sytuacji
pojawia się pytanie o sprawcę, o motywy. Komu mogło zależeć na
śmierci potężnego księcia? Dlaczego? Z perspektywy czasu najbardziej prawdopodobne wydaje się stwierdzenie, że wyraźnie rosnący w
siłę książę nie był na rękę pozostałym Piastom, zwłaszcza Mieszkowi
Staremu, który zgodnie z wolą Krzywoustego powinien być władcą.
Silna władza książęca nie była marzeniem również polskich wielmożów, którzy w decentralizacji władzy widzieli szansę na wzrost swojej
roli, a nade wszystko wzbogacenie się. Raczej pomiędzy bajki należy
włożyć plotkę, że za otruciem władcy stała białogłowa, która pragnąc
rozbudzić miłość księcia ku sobie, miała mu podać napój miłosny.
Jedno jest pewne śmierć Kazimierza Sprawiedliwego położyła kres
kolejnej próbie zjednoczenia Polski i być może na kolejne stulecia
wypaczyła politykę zagraniczną Polski Piastów.
(S.E.)
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Karnawał w szkole w Bągarcie
Karnawał od wieków kojarzy się z czasem radosnej zabawy i ten
zwyczaj jest szczególnie pielęgnowany w naszej szkole. Któż bowiem
nie lubi się bawić? Wszyscy wiedzą, że najlepsza zabawa nie może
się odbyć bez sympatycznego towarzystwa, dobrej muzyki i szalonych
tańców. Wszystkie te warunki zostały spełnione podczas balu karnawałowego, który odbył się 10 lutego. Uczniowie, wedle tradycji, przywdzieli
maskaradowe stroje i maski i przy dźwiękach największych szlagierów,
wygrywanych nam przez Pana Władysława Szewczuna i Pana Sebastiana Braneckiego ( którym serdecznie dziękujemy), bawili się rewelacyjnie! Klasa IV połączyła przyjemne z pożytecznym i w czasie zabawy
zorganizowała loterię na rzecz schroniska dla zwierząt w Elblągu. Łącznie
z klasą V (która zbierała pieniądze w styczniu) zebrano 200zł.
Propagując wśród uczniów i młodzieży inne formy spędzania czasu niż przed komputerem i telewizją, odbyły się w naszej szkole
dwie ważne akcje. Pierwsza to już XVII edycja mistrzostw Szkoły
w Warcaby 64–polowe. Wzięło w nich udział 41 uczniów. Mistrzostwa były rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy
I–III oraz klasy IV–VI, oddzielnie wśród dziewcząt i chłopców.
W klasach I–III pierwsze trzy miejsca w kategorii dziewcząt zajęły: N.
Nazarewicz (kl. III), A. Grzybowska (kl. III), M. Kruczkowska (kl. III). W
kategorii chłopców najlepsi okazali się: A. Blicharz (kl. III), M. Wiśniewski
(kl. III), M. Winiarski (kl. III). W kategorii klasy IV–VI rywalizowało ze sobą
17 dziewcząt i 18 chłopców. Ostatecznie trzy pierwsze miejsca zajęły:
P. Czaja (kl. VI), M. Panek (kl. VI), J. Trzaska (kl. VI), wśród chłopców:

(fot. W. Szulga)

Czar karnawałowych strojów.

(fot. W. Szulga)

Dzień bez internetu.
T. Struzik (kl. VI), M. Dubień
(kl. VI) i M. Jas (kl. VI).
16 lutego 2011 r. uczniowie klas 0–III wraz z reprezentacją klas IV i V, mieli okazję pojechać do Teatru im. A. Sewruka w Elblągu. Z wielkim zainteresowaniem
śledziliśmy sensacyjną bajkę wg Juliana Tuwima pt. „Gang Słowika” w reżyserii
Krzysztofa Grabowskiego. Podkreślamy, że jest to pierwszy w historii elbląskiej
placówki Teatr Lalek. Polecamy, spektakl wart obejrzenia!!!
8 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). W Polsce DBI od
2005 roku organizowany jest przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową

oraz Fundację Dzieci Niczyje tworzące Polskie Centrum Programu Safer
Internet. Głównym partnerem DBI
2011 jest Fundacja Orange. Patronat
honorowy nad wydarzeniem objęła Minister Edukacji Narodowej Katarzyna
Hall. Hasło przewodnie tegorocznych
obchodów DBI – „Internet to więcej
niż zabawa. To Twoje życie” – miało
za zadanie pokazać młodym ludziom,
że decyzje podejmowane w świecie
wirtualnym mogą mieć wpływ na ich
realne życie, pomóc w znalezieniu
odpowiedzi na pytania czy właściwie
kreują swój wizerunek w sieci, czy
swoją aktywnością nie naruszają
prywatności własnej i innych, czy dziś
publikowane treści nie zaszkodzą im w
przyszłości, a także skłonić do refleksji
nad problemem uzależnienia od życia
w sieci. Z inicjatywy Pani Mirosławy
Jaciw wielu uczniów oraz nauczycieli
zadeklarowało, że tego dnia zamiast
korzystania z Internetu spędzą ten
czas z rodziną, koleżankami, kolegami lub po prostu oddadzą się lekturze
ciekawej książki.
Na zakończenie można dodać tylko
jedno: organizujmy więcej takich akcji
i uczestniczmy w nich z uśmiechem i
nadzieją na lepsze jutro!
Elżbieta Nowak

Dziękujemy za wszelką pomoc !
Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia

Nr KRS 0000041609
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń
NIP 579-19-36-509
Konto: BS Dzierzgoń
51 8310 0002 0000 0143 2000 0010

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu
swą działalność prowadzi od 1994
roku popularyzując zdrowy styl życia
i przełamując bariery psychiczne
wśród osób niepełnosprawnych. Organizujemy spotkania integracyjne,
zajęcia sportowo-rekreacyjne i inne
formy akrywizacji, które pozwalają
pozytywnie wpłynąć na zachowania
międzyludzkie. Od 2004 r. działamy
jako organizacja pożytku publicznego.
Na realizację i rozwój działalności
niezbędne są nam środki finansowe,
dlatego prosimy o wsparcie, w formie
1 % kwoty z podatku dochodowego.
Wystarczy w deklaracji PIT-37 lub
PIT-36 wpisać Stowarzyszenie jak
poniżej:

Przekażmy 1% podatku potrzebującym
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Z kroniki szkolnej Szkoły Podstawowej w Bruku
W tym roku ferie minęły wyjątkowo szybko i już 1 lutego
wróciliśmy do szkoły i codziennej ciężkiej pracy. Wkrótce
przecież sprawdzian uczniów klasy VI.
13 lutego, jak co roku, zorganizowaliśmy w naszej szkole
kawiarenkę walentynkową. Można było posłuchać wierszy
o miłości i wziąć udział w karaoke. Czas płynął miło przy
muzyce, pysznych ciastkach, kawie i herbacie. Dochód
tradycyjnie przeznaczamy na nagrody dla uczestników kon-

niem Figle pana Bałagana, który pokazywał zgubne skutki
nieporządku wokół nas i zachęcał do pilnowania porządku
w swoim najbliższym otoczeniu.
25 lutego – nasza drużyna wzięła udział w Gminnym
Halowym Turnieju Piłki Nożnej. Chłopcy pod wodzą pana
Sebastiana Cierlickiego zajęli III i V miejsce.
W.Synak

(fot. Archiwum szkoły)

Kącik literacki

Feniks

(Dzierzgoń )
Miasto zmartwychwstałe z gruzów i popiołu,
Myślą i ręką żyjących pospołu,
Tobie oddanych, ciebie budujących.
Oni w tobie żyją, też ci nieżyjący.
Walentynki w naszej szkole.
kursu religijnego. To sympatyczne spotkanie zorganizowały
panie: Ewa Antonowicz, Ela Sobocińska i Halina Wójcik. A
następnego dnia Samorząd Szkolny zorganizował pocztę
walentynkową. Na ozdobnych kartach wykonanych przez
(fot. Archiwum szkoły)

Każdy z nich konkluzję wysuwa w zadumie:
„Non omnis moriar”* – nie wszystek umrę.
Powstałe, wszystkim otwarłoś podwoje,
Przygarnęłoś do siebie i obce i swoje,
Dałoś dach nad głowę, możliwości życia,
Pracę, naukę i dobry obyczaj.
Może ktoś myśleć inaczej, także głosić swoje,
Dla mnie – jesteś dobre, i piękne, i moje.
Postscriptum
Ten, kto ciebie nie zna, błędnie cię oceni,
Lecz rzetelnej prawdy o tobie nie zmieni,
Bo prawda jest jedna. Stąd nuta wesoła,
Że mimo usiłowań – obalić nie zdoła.

Figle Pana Bałagana.
naszych uczniów można było przesłać życzenia ulubionemu
nauczycielowi, koleżance lub koledze. Nie muszę dodawać,
że cała szkoła zaczerwieniła się od serduszek.
18 lutego zawitał do nas teatrzyk z Krakowa z przedstawie-

* Horacy – Ody
ś.p. Mieczysław Korczowski
(wiersz pochodzi z tomiku poezji „Kolory życia”,
z części „Wierszem o Dzierzgoniu”)
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