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,,Lichy to patriotyzm narodu, który by tylko pochwa³y znosi³... - Kazimierz Wyka

Dlatego te¿ ,,róbmy swoje (...) mo¿e to co da? Kto wie? 

Burmistrzem Ró¿ana w wyborach
samorz¹dowych zosta³ Jerzy Parciñski
Burmistrzem Ró¿ana zosta³ Jerzy Parciñski. W pierwszej turze wyborów, która
nie rozstrzygnê³a o wyborze burmistrza otrzyma³ on 816 g³osów. W drugiej turze natomiast otrzyma³ 911 g³osów wiêcej ni¿ kontrkandydat Adam Olkowski, który otrzyma³
ich 649. Przypomnijmy, i¿ o stanowisko burmistrza w wyborach bezporednich ubiega³o siê 6 kandydatów. Poni¿ej przedstawiamy wyniki jakie osi¹gnêli w wyborach samorz¹dowych.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

JANKOWSKI ANTONI "Dla Dobra Wspólnego"
OLKOWSKI ADAM INICJATYWA WYBORCZA
PARCIÑSKI JERZY KAZIMIERZ - PSL
PAW£OWSKI JERZY - SLD-UP
SIEDLECKI STANIS£AW "POROZUMIENIE 2002"
SZUFLEÑSKI JAN - "MO¯E BYÆ LEPIEJ"

414
487
816
318
265
106
fot.Kruszewski

Wszystkim czytelnikom,
wspó³pracownikom i przyjacio³om
¿yczymy zdrowych, weso³ych i
spokojnych wi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku.
Zespó³ redakcyjny R

¯yczê mieszkañcom miasta i gminy Ró¿an
wszelkiej pomylnoci z okazji wi¹t Bo¿ego
Narodzenia i Nowego Roku oraz pragnê podziêkowaæ wszystkim, którzy dokonali wyboru mnie na stanowisko burmistrza Ró¿ana.
Burmistrz Miasta i Gminy Ró¿an
Jerzy Parciñski

Najpopularniejszych dwudziestu kandydatów do
Rady Miejskiej Ró¿ana
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w kilku zdaniach jednym tchem w kilku zdaniach jednym tchem w kilku zdaniach jednym tchem w kilku zdaniach jednym tchem
W dniu 19 listopada o godz. 1000 w sali konferencyjnej
Urzêdu Gminy odby³a siê I Sesja nowo wybranej Rady Miejskiej
w Ró¿anie. Porz¹dek obrad przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocnoci obrad.
2. Z³o¿enie lubowania przez radnych.
3. Z³o¿enie wobec Rady Miejskiej lubowania przez Burmistrza
Gminy Ró¿an.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej w obecnej kadencji zosta³ Piotr
widerski, a zastêpc¹ Tadeusz Brym.
Grupa tenisistów sto³owych z Ró¿ana mia³a okazjê ju¿
po raz drugi ogl¹daæ na ¿ywo Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski w Tenisie Sto³owym, które odby³y siê na warszawskim Torwarze. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki uprzejmoci Pana Marka
Wnuka v-ce prezesa PZTS. M³odzi tenisici spotkali siê z czo³owymi zawodnikami wiata i Polski otrzymuj¹c autografy i robi¹c
sobie pami¹tkowe zdjêcia. Grupa liczy³a 50 osób, któr¹ opiekowali siê nauczyciele wychowania fizycznego z ró¿añskich szkó³.

Bardzo dziêkujê wszystkim osobom, które popar³y moj¹
kandydaturê w wyborach do Rady Powiatu
Z powa¿aniem
Lech Go³êbiewski
Dziêkujê wszystkim, którzy g³osowali na mnie w wyborach do Rady
Miejskiej Ró¿ana oraz ¿yczê spokojnych i weso³ych wi¹t Bo¿ego
Narodzenia.
Andrzej Wasielewski
Bardzo serdecznie dziêkujê Pani Ilonie Chmielewskiej dyr.Zespo³u
Szkó³ w Ró¿anie i Panu Lechowi Ró¿ackiemu kier. warsztatów szkolnych za pomoc przy przeprowadzce Biblioteki Publicznej.
Janusz Chojnowski

Pi³karze i opiekunowie z trenerem
kadry narodowej Zbigniewem Boñkiem

Pi³karze z Ró¿ana z bramkarzem Jerzym Dudkiem

W dniu 8.10.2002 pi³karki i
pi³karze PKS ,,Victoria" Ró¿an przebywali w Warszawie i uczestniczyli
w spotkaniu z pi³karzami kadry narodowej. Obejrzeli trening na stadionie
Marymontu. Po treningu robiono pami¹tkowe zdjêcia, zbierano autografy, rozmawiano o polskiej pi³ce no¿nej. Na pami¹tkê klub otrzyma³ pi³kê
oraz album ,,Bia³o czerwoni" z autografami pi³karzy i trenerów. Sportowcy z ,,Victorii" odwiedzili równie¿
grób ks. Jerzego Popie³uszki. W drodze powrotnej jak zwykle nie omieszkano zajechaæ do Mack Donalda !

fot.A.Wasielewski
¯enata Fedor na pami¹tkê sfotografowa³a siê z
Marcinem ¯ew³akowem.

Autografy rozdaje Artur Wichniarek

wierszcz Ró¿añski
IV rocznicê powstania Uczniowsko Parafialnego Klubu Sportowego ,,Victoria" Ró¿an sportowcy klubu uczcili uczestnicz¹c w XII
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Sportowców Polskich do sanktuarium
Maryjnego na Jasn¹ Górê. Pielgrzymi wys³uchali referatu prof. Andrzeja Paw³owskiego prorektora elekta AWF w Gdañsku. wiadectwa wiary z³o¿yli znani sportowcy Polski jak: Maria KwaniewskaMaleszewska br¹zowa medalistka olimpijska z 1936 roku w rzucie
oszczepem, Józef Grudzieñ z³oty medalista olimpijski z 1964 roku i
srebrny z 1968 roku w boksie, Ewa K³obukowska z³ota i br¹zowa
medalistka olimpijska z 1964 roku w lekkoatletyce. Ks. Bp. Marian
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Florczyk odprawi³ uroczyst¹ mszê w. W Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej. Po obiedzie, którym by³a wojskowa grochówka po
namiotami odby³a siê droga krzy¿owa na wa³ach jasnogórskich.
Równie¿ w Ró¿anie w dniu 27.10.2002 roku o godz. 12 w
kociele parafialnym odprawiona zosta³a msza w. w intencji klubu.
W³adze klubu i m³odzie¿ zrzeszona w klubie dziêkuje dyrektorom
szkó³, nauczycielom, wychowawcom oraz sponsorom za ¿yczliwoæ i
pomoc niesion¹ dla inicjatyw klubowych.
M³odym sportowcom ¿yczymy wielu sukcesów na arenach
sportowych.
(red)

Krystyna Sienkiewicz i Maciej Damiêcki
wystêpowali w Domu Kultury.

fot.Kruszewski

W dniu 24.11.2002 gocilimy w Gminnym Orodku Upowszechniania Kultury w Ró¿anie Krystynê Sienkiewicz i Macieja
Damiêckiego znanych artystów. Krystyna Sienkiewicz (1935-), polska aktorka. Absolwentka ASP w Warszawie (1957). W 1957 zaczê³a wystêpowaæ w STS-ie, w 1964-1970 by³a aktork¹ teatru Ateneum
i ponownie STS-u. Tak¿e wykonawczyni tekstów satyrycznych i piosenkarka (Nagroda Specjalna Jury na Festiwalu Piosenki Polskiej w
Opolu, 1971). Przypomnijmy, i¿ wystêpowa³a w programach telewizyjnych ("Kabaret Starszych Panów", "Divertimento", "Listy piewaj¹ce", "Galux-Show" i "W³anie leci kabarecik"), filmach ("Johns
und Erdme", "Smarkula", Lekarstwo na mi³oæ", "Rzeczpospolita Babska", "Motodrama") oraz wielu teatrach (Teatr STS, Ateneum, Rozmaitoci i Syrena), st¹d, wiêc mo¿e bierze siê popularnoæ, jak¹ cieszy siê ona wród publicznoci. Napisa³a ksi¹¿kê "Zgadnij, z kim
le¿ê", która jest jej wspomnieniami.
Damiêcki Damian(1941-), polski aktor teatralny i filmowy.
Absol went PWST w Warszawie. Wystêpowa³ m.in. w sztukach teatralnych: "Zmierzch d³ugiego dnia", "Uciechy staropolskie", "¯ywot
Józefa". Role m.in. w filmach fabularnych: "Opowieæ atlantycka"
(1955), "Tajemnica dzikiego szybu" (1956), "I ty zostaniesz Indianinem" (1962), "Potem nast¹pi cisza" (1965), "Popio³y" (1965), "W
ka¿d¹ pogodê" (1969), "Rzeczpospolita babska" (1969), "Nowy"
(1969), "Zasieki" (1973), "Akcja pod Arsena³em" (1977), "Co mi
zrobisz, jak mnie z³apiesz" (1978).
(red)
Rozpoczê³y siê prace przy budowie hali sportowej w Ró¿anie.
Ju¿ nied³ugo obraz budynku Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Ró¿anie (po lewej) przejdzie do historii. W³anie w tym miejscu powstanie
nowoczesna hala sportowa z ca³y zapleczem socjalnym. Rozwi¹zane zostan¹ tym samym, choæ tylko po czêci problemy lokalowe szkó³. Sala o
powierzchni u¿ytkowej 2025,5 m2 obejmuje 25 ró¿nego rodzaju pomieszczeñ pocz¹wszy od g³ównej sali gimnastycznej poprzez szatnie, wc, pokoje trenerów i sêdziów, si³ownie, sale æwiczeñ korekcyjnych, pomieszczenia techniczne. Sala przeznaczona jest do realizacji wychowania fizycznego w szkole w ró¿nych dyscyplinach sportowych. Mo¿liwe bêdzie
równie¿ wykorzystywanie sali do rozgrywek meczów pi³ki siatkowej,
rêcznej i koszykowej i przeprowadzanie imprez kulturalnych jak choæby
konkursy tañca towarzyskiego itp.
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Wyniki wyborów do
Rady Miejskiej w Ró¿anie.

Liczby w okrêgach przedstawiaj¹ iloæ oddanych g³osów na
poszczególnych kandydatów.
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Zestawienie wyników g³osowania do Rady
Miejskiej w Ró¿anie obejmuj¹cej 15 mandatów
1. Liczba uprawnionych do g³osowania wynosi³a
3 616
2. Liczba kart wydanych ³¹cznie wyborcom
2 448
3. Liczba kart niewykorzystanych
1 155
4.Oddano kart do g³osowania (liczba kart w urnie)
2 446
w tym:
a/kart niewa¿nych
0
b/kart wa¿nych
2 446
5.G³osów niewa¿nych oddano
46
6.G³osów wa¿nych oddano
2 400
7.Na poszczególne listy kandydatów oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych :
Polskie Stronnictwo Ludowe
"MO¯E BYÆ LEPIEJ"
"Dla Dobra Wspólnego"
INICJATYWA WYBORCZA
Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
"POROZUMIENIE SAMORZ¥DOWE"
Dialog Samorz¹dowy
"POROZUMIENIE 2002"
Komitet "Wsi Dyszobaba"
"KOMUNALNIK"
Komitet"MARKA JÓZWIKA"
Komitet "Paw³a Reszko"
Komitet "RADEK"
"Prawo Bezpieczeñstwo Praca"
"Przedmiecie"
Komitet Wyborczy Wyborców "JEDNOÆ"
Komitet "Janusza Skierkowskiego"
"Sport"
"PRYCANOWO"
"Wspólna Sprawa"
"NOWI"
"Praca dla rodowiska"
"Gdañska 6A"
"Lepsza Przysz³oæ"
"Zjednoczeni"
"Bezpieczne Miasto"
"Lazur"
"NIEZALE¯NI"
"Wszyscy Razem"
"LEPSZE JUTRO"
W wyborach wziê³o udzia³ 30 ugrupowañ.

376
249
236
210
205
176
140
94
94
55
55
52
50
47
44
38
37
34
28
26
23
20
19
18
17
14
12
11
10
10

15,67%
10,38%
9,83%
8,75%
8,54%
7,33%
5,83%
3,92%
3,92%
2,29%
2,29%
2,17%
2,08%
1,96%
1,83%
1,58%
1,54%
1,42%
1,17%
1,08%
0,96%
0,83%
0,79%
0,75%
0,71%
0,58%
0,50%
0,46%
0,42%
0,42%
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Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Ró¿anie
Alfabetyczny wykaz kandydatów na radnych,
którzy uzyskali mandat

- TADEUSZ STANIS£AW BRYM
- KRZYSZTOF JAN CIELAK
- MAREK JÓZWIK
- JULIUSZ JERZY KACZMARCZYK
- S£AWOMIR ANTONI KANCLERZ
- EL¯BIETA £EBKOWSKA
- CEZARY MARIUSZ £ODYGOWSKI
- RADOS£AW NAPIÓRKOWSKI
- DANUTA MARIANNA PEP£OWSKA
- JERZY PEP£OWSKI
- PAWE£ RESZKO
- JANUSZ KRZYSZTOF SKIERKOWSKI
- PIOTR WIDERSKI
- JAN TROJANOWSKI
- ANDRZEJ ANTONI WASIELEWSKI

G³osy: 84
G³osy: 53
G³osy: 55
G³osy : 94
G³osy : 69
G³osy : 35
G³osy : 35
G³osy : 50
G³osy : 38
G³osy : 97
G³osy : 52
G³osy : 37
G³osy : 49
G³osy : 45
G³osy : 55

O mandat radnego Rady Powiatu ubiega³o siê 110 kandydatów. W siedemnastoosobowej radzie zasiadaæ bêdzie siedmiu radnych z PSL-UP, piêciu z SLD i piêciu z "Porozumienia Samorz¹dowego". Z miasta i gminy Ró¿an w Radzie Powiatu zasiadaæ bêd¹:
Hanna Chrostowska z PSL i Lech Go³êbiewski z SLD.

Nie wszyscy wiedz¹ zapewne, i¿ w padzierniku goci³ w Ró¿anie w-ce premier Jaros³aw Kalinowski uczestnicz¹c w spotkaniu
przedwyborczym Polskiego Stronnictwa Ludowego. Spotkanie odby³o siê w budynku GOUK w Ró¿anie. Czy¿by ta wizyta spowodowa³a
I miejsce PSL wród ugrupowañ i komitetów wyborczych w Ró¿anie
i powiecie ?
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Biblioteka Miejska ma ju¿ 55 lat
W 2003r. obchodziæ bêdziemy 55-lecie istnienia Biblioteki
Publicznej w Ró¿anie. Przypomnijmy zatem pokrótce historiê naszej ksi¹¿nicy.
Otó¿ w 1948r. z ksi¹¿ek darowanych przez mieszkañców, znalezionych oraz przes³anych z Warszawy powsta³a pierwsza i jedyna
w miecie biblioteka. Kierowniczk¹ zosta³a nie¿yj¹ca ju¿ dzi na-

lata temu, sk³adaj¹cy siê z 2 izb stawa³ siê coraz cianiejszy.
Z dniem 1 lipca 1973r. biblioteka rozpoczê³a pracê w nowym
lokalu o powierzchni 45m2, sk³adaj¹cym siê z 2 izb u¿ytkowych rega³y z ksi¹¿kami, czasopismami oraz mini - k¹cik czytelniczy na 8
miejsc i 1 izba przeznaczona na zaplecze. Brakuj¹cy sprzêt biblioteczny: biurko, rega³, 2 ³awy, 8 krzese³, firanki, chodniki otrzyma³a
biblioteka z Biblioteki Publicznej z Makowa. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e nareszcie skoñczy³y siê k³opoty lokalowe - ciasnota, zimno,
ci¹g³e przecieki w czasie opadów deszczu.
W styczniu 1980r. na terenie miasteczka powsta³a nowa placówka biblioteczna, istniej¹ca do chwili obecnej. Jest ni¹ Oddzia³
dla dzieci i m³odzie¿y, wczeniej by³a to Filia dla dzieci i m³odzie¿y.
Mieci³a siê w pocz¹tkowym okresie w 1 izbowym lokalu wynajmowanym w budynku prywatnym. Sprzêt wyposa¿aj¹cy otrzymano z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Ostro³êce jako jednostki nadrzêdnej. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, bo tak¹ wówczas nosi³a
nazwê, zakupi³a dla filii sprzêt dekoracyjny, audiowizualny, za ksiêgozbiór dzieciêcy przekaza³a ze swoich zbiorów. Wtedy te¿ zatrudniono nowego pracownika.

fot.Kruszewski
uczycielka miejscowej szko³y - pani Eugenia Magnuszewska. Du¿o
pomocy w opracowywaniu ksiêgozbioru okazali sami mieszkañcy
miasteczka. Na wsiach powo³ywano do ¿ycia punkty biblioteczne.
Pierwsze z nich powsta³y w Szygach, D¹brówce, Kaszewcu.
Pierwsz¹ siedzib¹ biblioteki by³ ma³y pokoik w budynku, w
którym mieci³ siê urz¹d miejski. Ksiêgozbiór zajmowa³ dwa rega³y.
By³y to w przewa¿aj¹cej czêci ksi¹¿ki z literatury piêknej dla doros³ych i dla dzieci. Jednak z roku na rok ksi¹¿ek przybywa³o i nale¿a³o
szukaæ wiêkszych pomieszczeñ, tote¿ ci¹gle zmieniano pokoje przeznaczone na bibliotekê i ci¹gle okazywa³o siê, ¿e s¹ za ma³e lub te¿
nie spe³niaj¹ odpowiednich warunków do pracy. Kiedy rozwinê³a siê
administracja lokal biblioteki zajêto. Ksiêgozbiór przeniesiono do du¿ej sali, która s³u¿y³a do zebrañ i zabaw dla ludnoci miasteczka. W
k¹ciku tej sali nie by³o prawie widaæ 6 rega³ów z ksi¹¿kami, za w
zimie nie mo¿na by³o pracowaæ z powodu dokuczliwego zimna. W
czasie opadów deszczu ciek³a woda. Na skutek wilgoci i zagro¿enia
ksiêgozbioru zniszczeniem, przeniesiono w 1954r. bibliotekê do jeszcze innego, ma³ego pokoiku, w którym by³a do 1964r. Jednak i tu, ze
wzglêdu na ci¹gle rozrastaj¹cy siê ksiêgozbiór zrobi³o siê ciasno. W
1964r. przeniesiono bibliotekê do sali po przedszkolu. Lokal by³ wiêkszy, jednak jego stan op³akany. Dziury w oknach, drzwiach, suficie.
W tym samym czasie biblioteka otrzyma³a du¿o nowego sprzêtu. By³o
to 5 stolików, 15 krzese³, biurko, szafkê katalogow¹ i 2 biblioteczki.
W listopadzie 1965r. po otwarciu Miejskiego Domu Kultury,
biblioteka otrzyma³a w nim dla siebie pomieszczenia. Radoæ jednak
nie trwa³a d³ugo, bo zaledwie w 4 m-ce po przeprowadzce zaczê³y siê
nowe k³opoty. Woda la³a siê strumieniem na ksiêgozbiór, który przesuwany by³ z miejsca na miejsce. Taki stan trwa³ przesz³o dwa lata,
kiedy w koñcu naprawiono dach.
Bibliotece rocznie przybywa³o ok. 400 woluminów. Ksi¹¿ki
czêciowo by³y czytane i znajdowa³y siê u czytelnika, czêæ z nich
by³a wypo¿yczana do punktów bibliotecznych, za czêæ zostawa³a
na miejscu. Przy tak szybkim wzrocie zakupów znów zaczê³o brakowaæ miejsca na nowe rega³y z nowymi ksi¹¿kami. Lokal otrzymany 4

W 1981r., czyli 8 lat po oddaniu nowych pomieszczeñ dla
potrzeb biblioteki w Domu Kultury, rozpoczêto starania o pozyskanie
wiêkszego lokalu. Lokal w budynku Domu Kultury sta³ siê ju¿ za
ciasny, jednoczenie w okresie jesieni i zimy panowa³o dokuczliwe
zimno, co nie sprzyja³o w nale¿ytym stopniu rozwojowi czytelnictwa.
We wrzeniu 1981r. rozpoczêto remont centralnego ogrzewania, który zakoñczy³ siê na pocz¹tku lutego. Zapanowa³o przyjemne ciep³o,
jednak nie przyby³o przez to ani centymetr wolnej powierzchni lokalowej.
Rozpoczête w kwietniu 1981r. starania o wykup nowego budynku jako siedziby biblioteki zakoñczy³y siê sukcesem, poniewa¿
ju¿ 4 listopada 1982r., Urz¹d Gminy w Ró¿anie finansowany przez

fot.Kruszewski
Wydzia³ Kultury i Sztuki w Ostro³êce wykupi³ od osoby prywatnej
budynek w stanie surowym. Remont przewidziany by³ do 1983r.
Po przesz³o 2-letnim remoncie, biblioteka ró¿añska rozpoczê³a z dniem 1.07.1984 przeprowadzkê do nowego lokalu, w którym
zosta³y otwarte: wypo¿yczalnia dla doros³ych, filia dla dzieci i m³odzie¿y wraz z czytelni¹, Gabinet Zbiorów Specjalnych oraz czytelnia
dla doros³ych i Orodek Edukacji Ekologicznej.
Do nowego budynku zakupiono nowy sprzêt biblioteczny: sto

wierszcz Ró¿añski
liki i krzes³a do czytelni, metalowe rega³y, wyk³adzinê pod³ogow¹.
Otwarcie nowej siedziby nast¹pi³o 19.11.1984r. W budynku tym biblioteka mieci³a siê do wrzenia 2002r. By³ to du¿y, przestronny
budynek, który ze wzglêdu na bliskoæ od g³ównej trasy biegn¹cej z
Warszawy na Mazury zosta³ skazany na ci¹g³e wstrz¹sy przeje¿d¿aj¹cych samochodów, co nie sprzyja³o wytrzyma³oci budynku. We
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Jak stymulowaæ rozwój
twórczej ekspresji plastycznej u
dzieci w wieku szkolnym.

,,Sztuka wzbogaca i pog³êbia cz³owieka"
Stefan Szuman

fot.Kruszewski
wrzeniu 2002r. nast¹pi³a nastêpna przeprowadzka do innego lokalu.
Kilka lat temu postanowiono nieistniej¹ce ju¿ przedszkole zaadaptowaæ po remoncie na Orodek Zdrowia, Bibliotekê, Dom Dziennego
Pobytu. I do tego w³anie budynku trafi³a biblioteka.
Wraz z otrzymaniem nowego lokalu, biblioteka zyska³a sporo
nowego i nowoczesnego sprzêtu. Dziêki pomocy przedstawicieli w³adz
miejskich, dyrektor Gminnego Orodka Upowszechniania Kultury w
sk³ad którego od 1991r. wchodzi biblioteka móg³ zakupiæ nowe rega³y na ksi¹¿ki, stoliki i krzes³a do czytelni i Orodka Edukacji Ekologicznej, wyk³adziny pod³ogowej, kserokopiarki, komputera, sprzêtu
audiowizualnego. Lokal jest nowy, du¿y i przestronny. Czytelnicy znajd¹ tu znakomite warunki do zg³êbiania wiedzy p³yn¹cej ze zgromadzonego ksiêgozbioru, za pracownicy wspania³e warunki do pracy.
Przez te wszystkie lata zgromadzonych zosta³o 33000 ksi¹¿ek dla
doros³ych i 8000 dla dzieci. W ostatnich latach coraz czêciej osoby
prywatne przekazuj¹ dla potrzeb biblioteki czêæ swoich zbiorów,
wród których znajduj¹ siê ciekawe i poszukiwane wydania, przekazuj¹ równie¿ czasopisma, których nie posiada biblioteka. Dlatego te¿
dyrektor GOUK, a w szczególnoci pracownice biblioteki sk³adaj¹
serdeczne podziêkowania dla wszystkich ofiarodawców, którzy przekazali nam swoje zbiory, które s³u¿yæ bêd¹ wszystkim chc¹cym z nich
skorzystaæ.
Swoje podziêkowanie bibliotekarki w Ró¿anie kieruj¹ równie¿ w stronê w³adz miejskich - panu Burmistrzowi Jerzemu Parciñskiemu, Pani Sekretarz Hannie Chrostowskiej, Pani Skarbnik Bo¿enie Deptu³a, Zarz¹dowi oraz Radzie Miasta i Gminy Ró¿an za szeroko pojête wsparcie finansowe, przeznaczone na potrzeby biblioteki.
Podziêkowanie kierowane jest równie¿ do dyr. GOUK Janusza Chojnowskiego, który z wielkim zaanga¿owaniem przyczyni³ siê do powstania pieknej placówki. Od pocz¹tku istnienia biblioteki czyli od
1948r. do koñca 1998 pracowali :
1. Eugenia Magnuszewska, Miros³awa Ros³on, Zbigniew Piotrkowski, Jadwiga Dzwoniarska, Cecylia Rybacka, Józefa Ko³odziejczyk,
Krystyna Parciñska, Anna Sawicka, Ewa Olszewska, Halina Suska

Na podstawie kroniki biblioteki opracowa³y
D. Szydlik
U. Kaczmarczyk

Do wielu sukcesów w sztukach plastycznych mo¿na dojæ samodzielnie, bez niczyjej pomocy. Wrodzony talent daje samorodne owoce. Ale ¿ycie dostarcza
licznych przyk³adów na to, i¿ z dobrym mistrzem droga do sukcesu
mo¿e byæ prostsza, krótsza i przyjemniejsza. Najwiêksza trudnoæ,
na jak¹ napotykaj¹ samoucy, nie dotyczy, wbrew pozorom, techniki
plastycznej, bowiem dzieci s¹ bardzo pomys³owe, ale kwestii doboru
tematu i wewnêtrznego przekonania, ¿e warto uprawiæ czynnie sztukê a nie tylko obcowaæ z jej uznanymi wytworami i dzie³ami. Nawet
bardzo uzdolnione plastycznie dzieci przestaj¹ tworzyæ, poniewa¿
braknie im motywacji, wiary w sukces, trac¹ intuicyjn¹ zdolnoæ doboru tematu i technik. Zniechêcaj¹ siê, bo nie widz¹ doæ odleg³ych
efektów swej pracy twórczej, która jest zawsze procesem d³ugim i
trudnym.
Dlatego te¿ mylê, ¿e rola instruktora od zajêæ plastycznych
w toku pracy z dzieæmi jest nie zast¹piona. I nie chodzi tu o czynnik
wiedzy, przewagi intelektualnej - ale o czynnik psychologiczny zwi¹zany z osobowoci¹ instruktora, który podbudowuje emocjonalnie
swego podopiecznego, inspiruje go do poszukiwañ i dzia³añ. Grupa
utalentowanych dzieci otoczona m¹dr¹, troskliw¹ opiek¹ profesjonalisty - instruktora, ³atwiej przedziera siê przez problemy i trudnoci
zwi¹zane z w³asn¹ s³aboci¹, mnogoci¹ ró¿norodnych w¹tpliwoci i
stopniowo doskonali siebie i kszta³ci w³asny warsztat pracy twórczej.
Wa¿n¹ cech¹ osobowoci instruktora zajêæ plastycznych jest
w³asna wra¿liwoæ estetyczna zdobyta w toku kszta³cenia profesjonalnego oraz w wyniku uprawiania sztuk (np. malarstwa). Wiedzê
teoretyczn¹ i metodyczn¹ zdobywa instruktor w toku studiów i pracy
z dzieæmi, po latach pracy jest ona du¿a. Z w³asnymi dowiadczeniami plastycznymi bywa ró¿nie, a przecie¿ próby w³asnej twórczoci
instruktora w zakresie praktyki plastycznej s¹ bardzo wa¿ne dla efektywnej pracy z podopiecznymi. Mog¹ one s³u¿yæ: prze³amywaniu kompleksów, osi¹ganiu umiejêtnoci rezygnowania z uprzywilejowanej
pozycji w relacji uczeñ - nauczyciel, ograniczaniu w³asnej aktywnoci na korzyæ dzieci a tym samym, stwarzaniu odpowiednich warunków do stymulowania twórczej ekspresji plastycznej wród dzieci.
Warunkiem powodzenia prowadzonych zajêæ plastycznych jest
ich dok³adne, metodyczne przygotowanie. Musi byæ na pocz¹tku jasno postawione zadanie, okrelony temat i wybór techniki pracy. Najwiêkszym wrogiem tego typu zajêæ jest nuda. Osoba pracuj¹ca z dzieæmi musi zadbaæ o to, aby zainteresowaæ je prac¹ plastyczn¹, stworzyæ
tak¹ atmosferê, aby ka¿de dziecko prze¿y³o co przyjemnego co, co
zapamiêta. Wspomnienie pracy, którym towarzyszy³ sukces, wzruszenie, radoæ - s³owem emocje, bêdzie motywowa³ dzieci do dalszych, w³asnych poszukiwañ.
Podstawowym sposobem uatrakcyjnienia zajêæ jest czêsta
zmiana problematyki plastycznej oraz stosowanie ró¿norodnych, ciekawych, nowych technik. S¹ to zabiegi techniczne, lecz w dalszej
perspektywie decyduj¹ o stosunku dzieci do prowadzonych zajêæ i do
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w³asnych poszukiwañ twórczych.
Ka¿de spotkanie powinno przebiegaæ w przyjemnej, pogodnej atmosferze pe³nej ¿yczliwoci, tolerancji i wzajemnego szacunku. Taki klimat sprzyja odprê¿eniu, wyzwalaniu postaw twórczych.
Aby go uzyskaæ nale¿y:
- dok³adnie przemyleæ cel i przebieg zajêæ,
- byæ przygotowanym merytorycznie, metodycznie i technicznie,
- byæ ¿yczliwym, tolerancyjnym i przyjacielskim,
- towarzyszyæ dzieciom w ich artystycznej przygodzie,
- s³u¿yæ rad¹, dyskretn¹ pomoc¹ i wspieraæ ich w sytuacjach trudnych
chwal¹c i podpowiadaj¹c sposoby pokonywania przeszkód,
Instruktor zajêæ plastycznych musi dbaæ o to, aby zadania stawiane dzieciom, nie przekracza³y ich mo¿liwoci intelektualnych i
warsztatowych. Stawianie zbyt wysokich wymagañ, a jeszcze czêsto
okazywanie niezadowolenia z efektów w³o¿onej pracy, daje odwrotny skutek od zamierzonego. Instruktor musi tak organizowaæ spotkania, aby znaleæ czas na wys³uchanie dzieci, musi zrozumieæ problemy, troski, niepokoje, w¹tpliwoci i radoci towarzysz¹ce im w toku
uprawiania w³asnej sztuki. Czasem krótki dialog, zwiêz³a recenzja,
werbalna aprobata lub zwyk³y aprobuj¹cy gest mog¹ zdzia³aæ wiêcej
dobrego ni¿ mo¿emy siê domylaæ.
Zajêcia plastyczne musz¹ mieæ metodyczny pocz¹tek, czas na
w³asn¹ pracê i zakoñczenie zajêæ. Nikt nie powinien odejæ do domu
bez mo¿liwoci us³yszenia oceny swojej pracy, która winna mieæ charakter ¿yczliwej rozmowy ukazuj¹cej mocne i s³abe strony prezentowanej dzia³alnoci plastycznej dziecka podczas zajêæ plastycznych.
Pracuj¹c, na co dzieñ z dzieæmi, musimy mieæ te wszystkie czynniki
na uwadze i wiadomoæ, ¿e jako instruktorzy wspó³uczestniczymy w
poszukiwaniach twórczych naszych podopiecznych.
Opiekun pracuj¹cy z dzieæmi ingeruje w pewien dobrze pojêty sposób w ich pracê plastyczn¹. Nie nale¿y tej ingerencji rozumieæ
zbyt w¹sko tzn. jako wskazywanie palcem, co i jak nale¿y namalowaæ, kwestionowanie w³asnych poszukiwañ i eksperymentowania
form¹. Dobrze rozumiana ingerencja w proces twórczy dziecka polega na - otworzeniu przyjemnej, ¿yczliwej atmosfery podczas zajêæ,
zgromadzeniu potrzebnych materia³ów, umiejêtnym, dyskretnym rozbudzaniu wra¿liwoci estetycznej i wyobrani twórczej dzieci i wreszcie ich zachêcaniu do uprawiania w³asnej twórczoci.

Hanna £oziñska - Rybacka
Publiczna Szko³a Podstawowa
Ró¿an

Wp³yw ruchu na organizm
Æwiczenia fizyczne to jedyny rodzaj aktywnoci, który daje nam
wiêcej energii, ni¿ zosta³a zu¿yta. Ju¿ krótki spacer wp³ywa korzystnie na nasz¹ sprawnoæ. Lepiej jednak przejæ jednorazowo d³u¿szy
dystans, a jeszcze lepiej za¿ywaæ ruchu regularnie. Wtedy uzyskujemy sprawnoæ fizyczn¹, im wiêcej wymagamy od naszego cia³a, tym
silniejsze i odporniejsze siê ono staje. Jest to tak¿e z po¿ytkiem dla
naszej kondycji psychicznej.
Jaki wp³yw na nasz organizm ma ruch?
Z punktu widzenia medycyny sportowej wyró¿niamy piêæ typów treningów sprawnoci:
1)Trening wytrzyma³ociowy - usprawnia pracê serca i kr¹¿enie krwi.

Tego typu trening to: spacery, marsz, p³ywanie, jazda na rowerze, dynamiczna gimnastyka, taniec oraz niektóre sporty walki.
2)Trening si³owy - wzmacnia miênie przez powiêkszenie rozmiarów i liczby w³ókien miêniowych. Tego typu trening to: æwiczenia
kulturystyczne, p³ywanie.
3)Trening szybkoci - czyli taniec, wszystkie gry z pi³k¹ daj¹ si³ê i
szybkoæ przy krótkotrwa³ym ruchu.
4)Trening koordynacji ruchów wyrabia ich pewnoæ i precyzjê. Zaliczamy tu wszystkie
sporty walki.
5)Trening giêtkoci - sprawia, ¿e stawy,
ciêgna i miênie staj¹ siê giêtkie i elastyczne. Tego typu trening to: wszystkie rodzaje gimnastyki, jogging,
spacery, p³ywanie, jazdê na rowerze, taniec i wszystkie sporty
walki.
Jak widaæ z tego krótkiego przegl¹du, w³aciwie
¿aden rodzaj aktywnoci fizycznej , jaki mo¿na zaproponowaæ w ramach treningu sprawnoci, nie daje siê zaliczyæ wy³¹cznie do jednego z
wymienionych typów.
Wiêkszoæ z nich umo¿liwia wielostronny, a niektóre wszechstronny trening. Najbardziej korzystny dla organizmu jest trening wytrzyma³ociowy, gdy¿ podczas d³ugotrwa³ego wysi³ku fizycznego zachodz¹ w nim istotne zmiany. Serce staje siê bardziej sprawne.
Dziêki temu mo¿na przepompowaæ wiêcej krwi do naczyñ
krwiononych, a przy tym bije du¿o wolniej. Zwolnienie tempa powoduje, ¿e sam miêsieñ sercowy jest lepiej zaopatrywany w krew i
tlen, za naczynia wieñcowe staj¹ siê bardziej elastyczne. Dlatego
uwa¿a siê, ¿e sport i æwiczenia fizyczne to najlepsza profilaktyka
zawa³u serca. W elastycznych naczyniach wieñcowych odk³ada siê
te¿ znacznie mniej odpadowych produktów przemiany materii oraz
cholesterolu, odpowiedzialnych za niebezpieczne dla ¿ycia zwê¿enie
naczyñ.
Oddech staje siê g³êbszy.
Wytrenowane p³uca mog¹ pomieciæ wiêcej powietrza i wobec tego wiêcej tlenu dostaje siê do komórek cia³a. Im wiêcej tlenu
wdychamy, tym lepsze jest zaopatrzenie organizmu w energiê.
Przez miênie przep³ywa wiêcej krwi.
Wraz z krwi¹ do miêni dociera wiêcej tlenu i substancji
od¿ywczych, wskutek czego w³ókna miêniowe powiêkszaj¹ siê, a
dodatkowo powstaj¹ nowe.
Koci i stawy staj¹ siê mocniejsze.
Miênie, ciêgna, wiêzad³a, chrz¹stki, czyli otoczenie koci,
s¹ lepiej od¿ywione i stanowi¹ dla nich mocniejsza podporê. Sama
tkanka kostna wzmacnia siê, co jest bardzo wa¿ne, a z wiekiem nabiera coraz wiêkszego znaczenia, szczególnie u kobiet w tzw., wieku
przejciowym, zapadaj¹cym czêsto na osteoporozê, chorobê polegaj¹c¹ na os³abieniu koci na wskutek niedoboru wapnia na kr¹¿enie, a
zatem poprawiaj¹ zaopatrzenie koci w wapñ. Przemiana materii ulega
przypieszeniu.
Zwiêkszony dop³yw tlenu, a wiêc energii, do komórek cia³a
umo¿liwia szybsze spalanie substancji od¿ywczych oraz nagromadzonych zapasów t³uszczu. Z tego powodu chudniemy o wiele szybciej.
Trawienie przebiega sprawniej.
Aktywnoæ fizyczna i ruch dzia³aj¹ pobudzaj¹co na pracê
miêni, a wiêc przypieszaj¹ trawienie.
pimy lepiej.
Po wysi³ku jestemy zmêczeni i odprê¿eni, nie mamy proble-
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mów z zaniêciem i zapadamy w zdrowy, g³êboki sen.
System odpornociowy utrzymuje siê dobrej formie.
Szybka i intensywna przemiana materii powoduje, ¿e jestemy znacznie mniej podatni na choroby zakane. Szkodliwe produkty przemiany materii s¹ szybciej usuwane z organizmu.
Mózg jest lepiej ukrwiony.
Przy d³ugotrwa³ym wysi³ku fizycznym dop³yw krwi do mózgu jest wiêkszy nawet o 25% . Przypuszcza siê, ¿e ma to dodatni
wp³yw na funkcjonowanie ca³ego organizmu. Wiemy, ¿e ukrwiony i
dotleniony mózg zwiêksza sprawnoæ umys³ow¹.
Opracowa³a - TERESA OPACKA

Moje
dziecko ma
dysleksjê
Czêsto nie
zdajemy sobie sprawy ze z³o¿onoci
przyczyn niepowodzeñ dziecka w szkole. Rodzice czêsto
narzekaj¹ na swoje
pociechy: "zdolny,
ale leniwy", "nerwowy", zbyt obszerny
materia³ do nauki.
Zazwyczaj jest tak,
¿e trudnoci w nauce
nie wynikaj¹ z "lenistwa" dziecka, ale z zaburzeñ w sferze s³uchowej, wzrokowej, obni¿onej sprawnoci manualnej, zwanych ³¹cznie
dysleksj¹.
Dzieci wykazuj¹ce zaburzenia analizy i syntezy wzrokowej
nie umiej¹ ró¿nicowaæ liter o podobnym kszta³cie, przez co myl¹ ze
sob¹ litery takie jak: t - l - ³, m - n, a - o, co za tym idzie pisz¹ np.
zamiast pó³ka - pólko, domu - domw, laleczka - leleczka, dobrze dodrze. Gorzej przepisuj¹, opuszczaj¹ kreseczki, kropki, ogonki, zwykle te¿ le rysuj¹.
Trudnoci ze stron¹ graficzn¹ pisma (nierówne litery, z³e po³o¿enie liter wzglêdem siebie, nieprawid³owe litery) mog¹ wynikaæ z
zaburzeñ motorycznych. Zaburzenia lateralizacji mog¹ siê podobnie
objawiaæ. Poza tym dzieci z t¹ dysfunkcj¹ maj¹ trudnoci podczas
lekcji w-fu.
Zaburzenia percepcji s³uchowej objawiaj¹ siê nieco inaczej.
W pimie tych dzieci najczêciej spotykamy nastêpuj¹ce b³êdy: mylenie liter dwiêkopodobnych (zw³aszcza ró¿nicowania s, c, z, sz, cz,
rz); mylenie kolejnoci liter w wyrazie, opuszczanie koñcówek wyrazów, ubezdwiêcznianie (data = tata, gwiazd = gwiast, babcia = bapcia). Zdarza siê, ¿e dzieci pisz¹c wstawiaj¹ dodatkowe litery, np. kot
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= kyot, balon = byalon, opuszczaj¹ samog³oski, np. jest = jt, drugi =
drgi, maja trudnoci ze zmiêkczeniami, np. ñ - ni,  - si, d - dzi, æ ci.
Odmienny rodzaj trudnoci w pisaniu powoduje obni¿ona
sprawnoæ manualna (r¹k). Brak koordynacji poszczególnych miêni
rêki powoduje ma³¹ p³ynnoæ i s³ab¹ precyzjê ruchów rêki. Pismo
takiego dziecka robi wra¿enie nieporz¹dnego: litery s¹ nierówne, maj¹
ró¿ne nachylenie, zachodz¹ za siebie, wychodz¹ za linie.
Pomoc dziecku z ww. trudnociami mo¿emy zacz¹æ od wizyty
w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Jeli oka¿e siê, ¿e dziecko jest dyslektykiem niezbêdna bêdzie reedukacja prowadzona przez
specjalistów, cis³a wspó³praca ze szko³¹ oraz systematyczne æwiczenia prowadzone w domu.
Przyk³ady æwiczeñ dla dziecka z zaburzeniami funkcji s³uchowej w wieku przedszkolnym i m³odszym szkolnym.
1. Wypowiadamy jaki wyraz i pytamy dziecko: "Co s³yszysz na pocz¹tku?" Na przyk³adzie dom bêdzie to g³oska d. Nastêpnie pytamy:
"Co s³yszysz po d , a co jest na koñcu tego wyrazu ?" Stopniowo
dodajemy dziecku coraz trudniejsze wyrazy.
2. Mówimy do dziecka najpierw samog³oski, potem spó³g³oski i prosimy, aby powiedzia³o jaki wyraz na dan¹ g³oskê, np.: a  auto, Ala,
Arek, akacja itp.
`Analogiczne przeprowadzamy æwiczenia polecaj¹c, aby dziecko wypowiedzia³o wyrazy zawieraj¹ce np. "o" na pocz¹tku wyrazu, w
rodku i na koñcu (np. Ola, koza, mleko).
3. Polecamy dziecku wyszukaæ obrazki na których przedstawione
przedmioty maj¹ nazwê rozpoczynaj¹ca siê np. na s, z, b, d, w itd.
4. Czytamy dziecku wyrazy podobnie brzmi¹ce np. pó³ka - bu³ka i
prosimy, aby dziecko np. klasnê³o gdy s³yszy p, a nie reagowa³o gdy
s³yszy b.
5. Wypowiadamy wyraz mówi¹c ka¿d¹ literê osobno, wolno stosuj¹c
d³u¿sze przerwy, np. m-e-l-o-n. Dziecko ma za zadanie odgadn¹æ liczbê
s³yszanych g³osek.
6. Pokazujemy dziecku seriê obrazków oraz kartoniki z wypisanymi literami. Dziecko dobiera odpowiedni¹ literê do odpowiedniego obrazka.
Marzanna Ewa Napiórkowska
nauczycielka PSP Rzewnie
Bibliografia:
1. Barbara Sawa "Jeli dziecko le czyta", WSiP Warszawa 1987.
2. Maria Szurmiak "Podstawy reedukacji uczniów z trudnociami w
czytaniu i pisaniu",
WSiP Warszawa 1987.
Dysleksja - zaburzenia w umiejêtnoci czytania na skutek zmian w
orodkowym uk³adzie nerwowym. Jest to ³agodna postaæ aleksji,
zwana równie¿ aleksj¹ wzrokow¹.
Chory ma trudnoæ w zrozumieniu prostych zwrotów czy zdañ
pisanych (w postaci l¿ejszej - tylko d³ugich, z³o¿onych zdañ). Dysleksja mo¿e wystêpowaæ tylko pod postaci¹ przymusu czytania na
g³os (co u³atwia zrozumienie tekstu) czy powolnego czytania.
£agodna dysleksja z towarzysz¹c¹ czêsto dysgrafi¹ wystêpuje u dzieci, powoduj¹c trudnoci w nauce, a tak¿e k³opoty wychowawcze
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Gminny Orodek Upowszechniania Kultury to nie tylko imprezy kulturalne na rynku miasta, które siê w Ró¿anie najczêciej z orodkiem kojarz¹. To równie¿ Biblioteka Publiczna w tym roku w nowym nowoczesnym budynku, to równie¿ wydawca od 1994 roku lokalnej gazety "wierszcz Ró¿añski", twórca widokówek, folderów i innych promuj¹cych miasto i gminê gad¿etów informacyjnych.
W orodku znajduje zainteresowania m³odzie¿ muzykuj¹ca, interesuj¹ca siê plastyk¹, tañcem towarzyskim i sztuk¹ teatraln¹. Dom Kultury posiada doæ dobr¹
aparaturê nag³aniaj¹c¹ i sprzêt instrumentalny. Zajêcia muzyczne odbywaj¹ siê
w³aciwie ka¿dego dnia tygodnia w godzinach 17-21. Skromne warunki lokalowe
nie pozwalaj¹ jednak na szersz¹ dzia³alnoæ kó³ek zainteresowañ. W nied³ugim
czasie planowany jest remont sali widowiskowej, która coraz czêciej goci ró¿nych aktorów i artystów jak choæby Hanka Bielicka, Lidia Stanis³awska, Krystyna
Sienkiewicz czy Andrzej Rosiewicz. Pomieszczenia budynku Domu Kultury coraz
bardziej przypominaj¹ standardy wystroju wnêtrz i wyposa¿enia. Biblioteka Publiczna wyposa¿ona zosta³a w sprzêt komputerowy z oprogramowaniem do obs³ugi czytelników i blisko 30 tysiêcznego ksiêgozbioru, prowadzi równie¿ us³ugi
kserograficzne.
Na pewno dzia³alnoæ Gminnego Orodka Upowszechniania Kultury nie
jest w stanie wszystkich zadowoliæ i nie wszyscy znajd¹ w jego dzia³alnoci co
dla siebie. Ale ci co przychodz¹ tym samym w³anie daj¹ do zrozumienia, ¿e znaleli tu to czego szukaj¹.
W I Szkolnych Mistrzostwach Ostro³êki w Tañcu Towarzyskim bra³y
równie¿ udzia³ pary taneczne z Ró¿ana. Na co dzieñ æwicz¹ w kó³ku tanecznym
dzia³aj¹cym przy GOUK w Ró¿anie. Zdjêcie z lewej - na pierwszym planie
Kinga ¯erañska i Kamil B³oñski.

