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Źródło
Zatoka lasu zstępuje
w rytmie górskich potoków...
Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być —
Gdzie jesteś, źródło?... Gdzie jesteś, źródło?!
Cisza...
Strumieniu, leśny strumieniu,
odsłoń mi tajemnicę
swego początku!
(Cisza — dlaczego milczysz?
Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego początku.)
Pozwól mi wargi umoczyć
w źródlanej wodzie
odczuć świeżość,
ożywczą świeżość.
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Jan Paweł II
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"Nie żyje się, nie
kocha się, nie
umiera się - na
próbę"

Jan Paweł II
18 V 20 – 2 IV 05

Ksiądz Karol Wojtyła, Beskid Niski, rok 1953. Fot. Stanisław Rybicki

– niezaprzeczalny autorytet wszechczasów...
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, w
rodzinie Karola i Emilii Wojtyłów. Był polskim duchownym,
poetą, arcybiskupem, kardynałem. Jako dziecko cechowała go
silna wiara, w kościele parafialnym z oddaniem pełnił obowiązki
ministranta. Naukę rozpoczął w gimnazjum w Wadowicach, w
1938 roku podjął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie wykazywał się dużą
aktywnością – brał udział w spotkaniach literackich,
uczestniczył w przygotowaniach spektakli, pisał pierwsze
utwory poetyckie. Znała wiele języków.
Jego dzieciństwo naznaczone było śmiercią najbliższych (siostra,
mama, brat, a w 41 roku, w czasie wojny, zmarł ojciec). W wieku
21 lat Lolek, bo tak go nazywali najbliżsi, został sam. Udał się
wtedy na Jasną Górę i tam polecił swe życie Matce Boskiej
Częstochowskiej. Wtedy też zrozumiał, że ma opiekę, nie musi się
lękać. W 1942 roku postanowił studiować teologię w tajnym
Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie. W 1946
roku otrzymał święcenia kapłańskie.
Po śmierci Jana Pawła I w 1978 roku drugie konklawe wybrało
Karola Wojtyłę na nowego papieża. Polak przyjął imię Jana
Pawła II, a jego pontyfikat trwał ponad 26 lat i był jednym z
najdłuższych w historii. Polski papież miał również duży wpływ
na zmiany, które zaszły w tym czasie w Europie, m.in. upadek
komunizmu. W 1981 roku doszło do zamachu na Jana

Pawła II, papież cudem uniknął śmierci od kuli
zawodowego zabójcy, Ali Agcy, któremu
wybaczył. Polski papież znany był jako wielki
zwolennik ekumenizmu i pielgrzym – odbył
104 pielgrzymki, w tym aż 8 do Polski. Jego
biografia często stawiana jest za wzór
chrześcijańskiej postawy wobec świata i
drugiego człowieka. Znany jest z umiłowania
do polskich gór, które odwiedzał podczas
wypraw do kraju. Dopóki pozwalało mu na to
zdrowie, jeździł na nartach i wędrował po
Tatrach.
Zmarł, 2 kwietnia 2005 r. W dniu swojej
śmierci Jan Paweł II zwrócił się do osób,
obecnych przy jego łóżku z ostatnimi słowami:
Pozwólcie mi iść do domu Ojca. Jego odejście
opłakiwał cały świat.
Od 27 kwietnia 2014 r. Jan Paweł II, który za
życia przywiązywał ogromną wagę do
świętości, zostaje kanonizowany.
Święty Jan Paweł II był niezwykle wysoko
cenionym Autorytetem Moralnym, kochającym
świat, ludzi i człowiekiem, który stanowi wzór
do naśladowania dla każdego z nas.
Aleksandra Rybaczyk
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Kremówka
Tradycyjna kremówka - słodka propozycja, która
bezsprzecznie kojarzy się z kuchnią polską.
Szczególnie kremówki wadowickie - związane z
miejscem narodzin papieża Jana Pawła II.
Kremówki papieskie, a także klasyczne kremówki,
to ciasto francuskie przełożone budyniowym
kremem i posypane obficie cukrem pudrem.

Kremówka / Napoleonka
Składniki
Ciasto francuskie:
300 g masła
300 g mąki pszennej
1 jajko (rozmiar M)
½ łyżki octu (ok. 5%)
ok. 100 ml ciepłej wody
Masa budyniowa:
1 litr mleka
50 g masła
4 żółtka
2 jajka (rozmiar M)
200 g cukru
2 łyżeczki cukru waniliowego
120 g mąki pszennej
70g skrobi ziemniaczanej
Dodatkowo:
cukier puder do posypania
Sposób przygotowania:
1.Przygotować ciasto francuskie: 300g masła i 100g mąki
zagnieść na jednolitą masę. Masę położyć na kawałku
folii spożywczej, przykryć drugim kawałkiem folii i
spłaszczyć ręką lub rozwałkować w kwadrat o grubości
ok. 2 cm. Zawiniętą masę maślaną w folię wstawić do
lodówki.
2.W tym czasie z reszty składników zagnieść ciasto,
dodając tyle wody, aby miało konsystencję ciasta
pierogowego. Ciasto rozwałkować na posypanym mąką
blacie w kształt koła.

3.Na środku ciasta położyć schłodzoną masę maślaną z lodówki. Ciasto
złożyć w kopertę i dokładnie skleić brzegi.
4.Ciasto odwrócić złączeniami do dołu i rozwałkować na długi
prostokąt o grubości ok. 1 cm. (Należy wałkować zawsze w jednym
kierunku).
5. Ciasto złożyć na 3 części, jak list. Leciutko rozwałkować (tylko
wałkiem docisnąć, aby było troszkę cieńsze, wtedy lepiej się schłodzi)
i zawinąć w folię. Zawinięte ciasto położyć na desce i wstawić do
zamrażalnika na 15 minut.
6.Ciasto wyciągnąć z zamrażalnika, obrócić o 90° i ponownie
rozwałkować na podłużny prostokąt. Ponownie złożyć jak list. Leciutko
rozwałkować (tylko docisnąć wałkiem, aby ciasto było cieńsze),
zawinąć w folię i wstawić do zamrażalnika na 15 minut. Czynność tą
powtórzyć jeszcze 2 razy, wkładając za każdym razem ciasto do
zamrażalnika na 15 minut.
7.Gotowe ciasto należy przeciąć na pół. Jedną połowę zawinąć w folię i
wstawić do lodówki.
8.Drugą połowę ciasta rozwałkować na posypanym mąką blacie, na
duży prostokątny placek. (Ciasto pod wpływem pieczenia znacznie się
kurczy). Ciasto przełożyć na dużą, płaską blachę z piekarnika
wyłożoną papierem do pieczenia, ewentualnie wyrównać nożem brzegi
i nakłuć widelcem.
9.Piec w nagrzanym piekarniku ok. 15 minut, na złoty kolor, w
temperaturze 220°C, grzałka góra- dół. Po kilku minutach pieczenia,
ciasto zacznie rosnąć. Należy wtedy otworzyć piekarnik i nakłuć
widelcem wybrzuszenia. W ten sam sposób upiec drugi placek. Placki
pozostawić do ostygnięcia. Jeden placek, przeznaczony na górę ciasta,
pokroić (najlepiej nożem z ząbkami) na kwadraty, takiej wielkości,
jakiej mają być kremówki. (Ułatwi to później krojenie ciasta).
10. Przygotować masę budyniową: Ok. 750 ml mleka zagotować z
masłem, cukrem i cukrem waniliowym. Resztę mleka zmiksować z
jajkami, żółtkami, mąką i skrobią. Dodać do gotującego się mleka,
miksując, aby nie powstały grudki. Ugotować gęsty budyń. Budyń
pozostawić do lekkiego ostygnięcia, mieszając krótko co jakiś czas.
Jeszcze lekko ciepły wylać na pierwszy placek z ciasta francuskiego.
(Dolne ciasto francuskie najlepiej jest owinąć dodatkowo paskiem
zrobionym ze zwiniętej kilkakrotnie folii aluminiowej, aby masa
budyniowa nie wypływała). Na masie budyniowej ułożyć pocięte
kwadraty.
11.Ciasto wstawić do lodówki na co najmniej kilka godzin.
12.Całość posypać cukrem pudrem. Ciasto najlepiej jest kroić ostrym
nożem z ząbkami.
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,,Miłość, która jest
gotowa nawet
oddać życie, nie
zginie."

Mural na setną rocznicę urodzin K.K. Baczyńskiego

100. rocznica urodzin
K.K. Baczyńskiego
Krzysztof Kamil Baczyński 1921 – 1944 r.
Poeta o nucie dostojnej [T. Gajcy]W tym roku mija 100. rocznica
urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, uznawanego za
największy talent poetycki swoich czasów. Tworzył podczas
wojny i znany jest z takich tytułów jak "Elegia o…", "Biała
Magia" czy „Piosenka”. Zginął, mając zaledwie dwadzieścia
trzy lata, czwartego dnia Powstania Warszawskiego. Był
wrażliwcem słabego zdrowia, nie nadawał się do walki
zbrojnej. Zaś powołanie go na stanowisko szefa prasowego
kompanii „Zośka” podczas działań wojennych, przyjął z
obrazą i przeniósł się do batalionu „Parasol”. Stanisław Pigoń,
literaturoznawca, na wieść o tym, że Baczyński poszedł do
powstania, miał powiedzieć: Cóż, należymy do narodu, którego
losem jest strzelać do wroga brylantami. Tak, był brylantem,
mimo, że nauka nie szła mu najlepiej, a był w liceum St.
Batorego w klasie z najlepszymi: „Rudym”, „Zośką” i „Alkiem”,
jednak żaden, tak jak Krzysztof, nie znał się na literaturze,
szczególnie francuskiej.
Krzysztof znany był z przywiązania do matki, która odkryła
jego talent. Miał mało kolegów, a sport raczej go nie
interesował. Jako typowy marzyciel, przesiadywał godzinami
na tworzeniu poetyckich obrazów. Pięknie opowiadał w
wierszach o miłości do swojej ukochanej Basi, która została
jego żoną w roku 1942. Niedługo jednak nacieszyli się sobą.
Basia również zginęła w Powstaniu Warszawskim,
prawdopodobnie nie wiedząc o śmierci męża.

Rok temu, natomiast, obchodzona była 100.
rocznica urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła
II, papieża Kościoła katolickiego, filozofa, poety
i dramatopisarza, który stanowił dla ludzi wielki
autorytet moralny. Z Krzysztofem Kamilem
Baczyńskim łączył go okres czasu dorastania,
talent do pisania, umiłowanie dla sztuki oraz
ogromna miłość do Człowieka, a także do Matki.
Obydwaj należeli do pokolenia literackiego,
obejmującego pisarzy polskich urodzonych
około roku 1920, dla których okres wchodzenia
w dorosłość przypadł na lata II wojny
światowej. Poezja Karola Wojtyły – Papieża Jana
Pawła II wyszła poza ramy czasowe wojny,
dotyczy filozofii życia, Boga, Wyjątkowości
natury. Poezja Baczyńskiego najpełniej wyraża
cechy
pokolenia
Kolumbów.
Dla
nich
konsekwencją wybuchu wojny była konieczność
poradzenia sobie z tym wstrząsem i
odnalezienie własnej postawy wobec tych
wydarzeń.
W ciągu tak krótkiego życia Krzysztof Kamil
Baczyński napisał 500 utworów literackich.
Ciekawe, gdyby przeżył czas wojny, gdyby dane
mu było poznać inną rzeczywistość, czym
jeszcze zachwyciłby czytelnika?
18 MAJA 2021 r. z okazji 101. rocznicy urodzin Jana
Pawła II dedykujemy montaż słowno –
muzyczny pod hasłem: Wiersze K. K.
Baczyńskiego w hołdzie Papieżowi Janowi
Pawłowi II
A.K. A.R.
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"Wymagajcie od siebie
choćby inni od was nie
wymagali"

Powinniśmy przestrzegać
pewnych zasad…

Czy współczesny świat stoi przed decyzją odejścia od
chrześcijaństwa, najpotężniejszej religii świata? Do kogo
bardziej jest podobna ludzkość XXI wieku w swoim
zachowaniu, do Rzymian czy chrześcijan? Omów to na
przykładzie „Quo vadis” H. Sienkiewicza i przykładów z
życia.
Czy współczesny świat stoi przed decyzją odejścia od
chrześcijaństwa, najpotężniejszej religii świata?
Życie chrześcijan za panowania cesarza Nerona, nie było
łatwe. Aby pozostać przy życiu, chrześcijanie musieli się
ukrywać. Swoją wiarę pogłębiali dzięki naukom św. Piotra,
które odbywały się w katakumbach. Charakteryzowali się tym,
że w przeciwieństwie do Rzymian, kierowali się pewnymi
zasadami. Chilon niejednokrotnie zawiódł Glaukusa, a ten
nawet w obliczu śmierci – jego jak i rodziny – wybaczył mu.
Bo tacy właśnie powinni być chrześcijanie.
W dzisiejszym świecie, coraz więcej ludzi odwraca się od
Boga. Ale dlaczego?
Uważam, że wiara nie powinna być narzucana, a wręcz
powinien być to dobrowolny wybór. Bo jak można się
domyślić, niełatwo jest robić coś wbrew własnej woli.
Zapewne łatwiej jest na siłę „wpychać” komuś własne
przekonania, ale to nie tak powinno wyglądać. W książce „Quo
vadis” nikt nie był zmuszany do wiary w Boga. Po
wysłuchaniu św. Piotra, Marek Winicjusz sam podjął decyzję
o pozostaniu chrześcijaninem. Z kolei Ligia, nie oceniała go,
ani nie myślała o nim źle, wiedząc że jest poganinem.
Niestety, nie zawsze tak jest w dzisiejszych czasach. Ludzie
(oczywiście nie wszyscy) zapominają o tym, że należy godnie
i z szacunkiem traktować każdego, niezależnie od tego kim
jest i co posiada.

Często myślą, że bycie katolikiem, zezwala im na
wszelkiego rodzaju zniesławienia i krytykę wobec
innego człowieka, tylko dlatego, że nie żyje tak,
jakby oni tego chcieli.
Mimo że, obecnie żyjemy w najbardziej pokojowych
czasach, nadal w niektórych krajach prowadzone
są działania, mające na celu wyeliminowanie
pewnych mniejszości religijnych.
Moim zdaniem, chrześcijaństwo, jak i chrześcijanie
nie
znikną.
Niezależnie
od
tego
jaką
„popularnością” będą się cieszyć. Jednak, aby temu
zapobiec warto, zamiast odsuwać innych do wiary
w Boga, zachęcać do niej w sposób spokojny i ze
zrozumieniem. Oprócz tego powinniśmy świecić
przykładem. Ciężko uwierzyć komuś, kto rzuca
słowa na wiatr, bądź sam ich nie przestrzega, a
każe to robić innym. Łatwo powiedzieć – „Jestem
dobrym
człowiekiem”,
ale
kiedy
ostatnio
pomogłem komuś coś zrobić? „Jestem dobrym
człowiekiem”, ale ubliżam komuś o innej karnacji
czy urodzie. „Jestem dobrym człowiekiem”, ale z
pogardą mijam kogoś w potrzebie…
Jeśli miałabym określić, do jakiej grupy
przypisałabym dzisiejszą ludzkość: skromnych, ale
odważnych chrześcijan, czy rozpustnych, nadętych
i kapryśnych Rzymian, nie zrobiłabym tego,
ponieważ ciężko jest wrzucić wszystkich ludzi do
jednego worka, zwłaszcza, że każdy jest inny.
Dlatego warto indywidualnie postawić sobie
pytanie – „Czy swoim zachowaniem przypominam
bardziej chrześcijanina czy Rzymianina?”.
Niezależnie od tego kim jesteśmy, kogo kochamy i
w kogo wierzymy powinniśmy przestrzegać
pewnych zasad, tak jak robią to nie tylko dobrzy
katolicy, ale przede wszystkim wszyscy dobrzy
ludzie.
Agata Dobrowolska
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,,Człowiek jest wielki nie
przez to, co posiada, lecz
przez to, kim jest; nie
przez to, co ma, lecz przez
to, czym dzieli się z
innymi."

Bycie bohaterem, nie jest
wcale takie trudne
Do promowania idei oddawania krwi, zachęciliśmy
rodziców, miedzy innymi. Panią Agnieszkę Subzdę - która
zapoznała nas z etapami poprzedzającymi zostanie
krwiodawcą.
Moja przygoda z krwiodawstwem rozpoczęła się, gdy
chodziłam jeszcze do liceum. Mimo że byłam już dorosła
(pełnoletnia) wcześniej nie słyszałam o tym, że moja
krew jest potrzebna, że oddając ją mogę komuś pomóc w
powrocie do zdrowia, a nawet uratować mu życie. Może ze
względu na to, że ten temat nie był poruszany w szkołach,
w rodzinach, nie mówiono o tym w telewizji. Może dlatego,
że nikomu z naszych bliskich nie była potrzebna krew.
Wszystko zmieniło się, gdy brat naszej szkolnej koleżanki
bardzo ucierpiał w wypadku samochodowym, potrzebna
była krew. Nauczyciele z Zespołu Szkół Powiatowych w
Goworowie szybko zareagowali, akcja oddawania krwi
odbyła się wtedy w szkole. To wtedy nasza goworowska
młodzież oraz inni mieszkańcy gminy mieli okazję
zapoznać się z celem, sensem i procedurami związanymi z
pozostaniem dawcą.
Panie
pielęgniarki
wszystko
wyjaśniły,
rozwiały
wszystkie wątpliwości i strach. Wyjaśniły, że jest to dla
nas bezpieczne i praktycznie bezbolesne. Pokazały, że
bycie bohaterem, nie jest wcale takie trudne, a za to jakie
przyjemne i słodkie (po oddaniu krwi dostajemy
czekolady).

Od tego czasu wiele się zmieniło. Świadomość
ludzi bardziej wzrosła. Dzięki nauczycielom w
szkole, lekarzom, telewizji, oraz wielu akcjom
promującym oddawanie krwi . Teraz ludzie wiedzą,
że oddając krew nic się im nie stanie, a mogą
pomóc innym.
Dziś sama jestem matką i bardzo często
rozmawiam z moimi dziećmi o tym, jak potrzebni
są ludzie oddający krew. Gdy było można,
zabierałam je ze sobą gdy jechałam ją oddać ,
tłumacząc, że to nic nie boli, że mi nic się nie
stanie i jak wiele jest z tego korzyści.
Dla moich dzieci jestem bohaterem, bardzo mnie to
cieszy i sprawia, że jestem bardzo dumna.
Gdy jedziemy przez Ostrołękę, zawsze mijamy
moje rondo. Nazywamy je z dziećmi moje, gdyż to
rondo Honorowych Dawców Krwi. Dzieci są dumne
ze mnie - przecież nie każdy ma swoje rondo , a ja
mam :)

Agnieszka Subzda – honorowy krwiodawca
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"Proszę was, abyście
nie podcinali sami tych
korzeni, z których
wyrastamy"

Dobrze wybrać…
Zbliża się okres, którego obawia się każda osoba kończąca
naukę w szkole podstawowej. Wielu licealistów, a nawet
studentów, na pewno nam współczuje, ponieważ jest to
ważny a zarazem bardzo ciężki wybór. Jakby tego było
mało, obecna sytuacja na świecie nam w tym nie pomaga,
a nawet demotywuje do dalszej nauki.
Myślę, że na wybór liceum składa się wiele czynników i
pierwszym z nich jest to, jak wiele w swojej okolicy ma się
liceów, bo jeżeli macie jedno, które wam odpowiada, to
naprawdę jesteście szczęśliwcami. Jeżeli jednak takiego nie
macie, to musicie się zastanowić, czy jesteście skłonni
przenieść się do innego miasta, co nie jest, niestety takie
łatwe, jak się wydaje. Następnie musicie się zastanowić,
czy chcecie chodzić do dobrego czy przeciętnego liceum.
Warto poczytać na forach internetowych opinie
absolwentów placówek, którymi jesteście zainteresowani,
bo właśnie to może dać wam jakiś pogląd na to jaka jest
ta szkoła i czy dobrze będziecie się w niej czuć.
Popatrzcie też na ranking perspektyw i najważniejsze, nie
wybierajcie szkoły pod wpływem impulsu i nie róbcie tego
szybko. Musi to być dobra i przemyślana decyzja, która
może wpłynąć na waszą przyszłość.

Liceum, technikum czy szkoła branżowa?
Odwiecznym
dylematem
większości
ósmoklasistów jest typ szkoły. Każda z trzech
wyżej wymienionych ma swoje wady i zalety.
Zaletą technikum jest to, że po jego ukończeniu
zdobywacie już tytuł, który umożliwia wam
pracę w zawodzie i uczycie się nie tylko teorii,
ale i praktyki. Jakby nie patrzeć, liceum jest o rok
krótsze niż technikum. Myślę, że ważny jest też
poziom danego liceum czy technikum. Warto
zastanowić się jak dana szkoła wypada w
rankingach i czy ma to jakiś wpływ na nasz
wybór. Dobrze więc poczytać opinie i posłuchać
starszych kolegów. Dla młodzieży uzdolnionej
manualnie,
kulinarnie
czy
technicznie,
zdecydowanie lepszą opcją będzie pójście do
szkoły branżowej, aby uczyć się zawodu w
praktyce.
Zastanówcie się, jakie są wasze potrzeby i co
chcielibyście robić po danej szkole. Na tej
podstawie możecie podjąć decyzję, czy chcecie
iść do liceum, technikum czy zawodówki. Każdy
wybór może być dobry, zależy kim chcecie
zostać i co jest dla was ważne.
Paweł Twardziak
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Kącik poetycki
"Jesteś już"

"Na niebie"
To był ten jeden z nielicznych dni,
Gdy wśród wyścigu, gdzie złość się tli,
Usiadłem na trawie w promieniach słońca,
Błagając w myślach by dzień tak błogi nigdy nie miał
swojego końca.
Szumiał wiatr, chciał obudzić drzewa,
Szepcząc im cicho, że ptaszek już śpiewa.
I na mnie swój wzrok obłoki zwróciły,
Byłem tak mały, jak mrówka w mym świecie, i oczy
moje niebie błądziły.
Czułem ten spokój bijący od nieba,
Jeden promyczek tak serce rozgrzewa,
I nic tylko patrzeć, i nic tylko słuchać,
Jak śpiewają ptaki, gdy wiatr raczy dmuchać.

Niedawno przyszłaś,
Ale jakby cię jeszcze nie było
nadal szarość, nadal smutek.
Gdzie jesteś?
Gdzie się ukrywasz?
Gdzie cię szukać mam o piękna pani
Ukaż się nam.
Już dostrzegłem, już cię widzę...
Widzę cię w śpiewie ptaków co rano
W pojawiających się kwiatach w ogrodzie
O piękna Pani
teraz już widzę, teraz już wiem
jesteś stale wokół mnie…
Damian Owczarek

Patrzyłem na niebo, błękitne, potężne,
A na nim chmury i słońce mosiężne,
Wielkie i dumne, jak dyrygent orkiestry - przewodzi
światem.
I siedzę, i myślę. Co sądzić mam zatem?

,,Wczoraj do ciebie nie
należy. Jutro niepewne...
Tylko dziś jest twoje"

Na niebie chmur wiele,
Takie chmury jak przyjaciele,
Jedne są razem, inne na chwilę,
Niekiedy obłoki oddalone o milę.
Każdy obłok jest inny, odmienny
Czy i nie człowiek tak w życiu zmienny?
Każdy szuka drogi, każdy muzę wzywa.
Człowiek wiele ma twarzy i wiele ukrywa.
Artur Mateusiak
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Ona jest moim
motywatorem
Witam was drodzy czytelnicy. Chciałam wam dzisiaj
przedstawić poruszającą historię pewnego człowieka,
mieszkańca naszej gminy – Marcina – członka mojej
rodziny. Jest on 34-letnim mężem i ojcem. Życie jest pełne
niespodzianek, niestety nie zawsze tych dobrych. Marcina
dopadła w 2016 roku paskudna choroba, konkretniej nowotwór złośliwy – guz na rdzeniu kręgowym.
Przeszedł operację, niestety choroba nawróciła. Ponownej
operacji nie można było podjąć – było zbyt duże ryzyko
dożywotniego inwalidztwa. Jest także po radioterapii, która
niestety nie przyniosła zbyt wielu dobrych rezultatów oraz
wyniszczającej organizm chemioterapii. Wspomniana
chemioterapia zatrzymała dalszy rozrost guza, ale
doprowadziła do porażenia kończyn dolnych. Od tej pory
chodzenie sprawia mu ogromny trud. Jedyną szansą na
powrót do zdrowia jest dla niego kosztowna rehabilitacja.
Założona została w tym celu internetowa zbiórka
(https://pomagam.pl/marcinfalba
zachęcam
do
udostępniania i wpłat J) oraz grupa na Facebooku z
licytacjami, z których pieniądze przekazywane są na ten
cel (Przyjaciele przyjacielowi - Marcin wierzymy, że
staniesz na nogi – również serdecznie zapraszam)
Przedstawiam wam wywiad z tym niesamowicie
pozytywnym człowiekiem.
J. K.: Co w tej chwili jest dla Ciebie najważniejsze?
Marcin: Najważniejsze jest dla mnie, aby wyzdrowieć.
Wrócić do sprawności, żeby być niezależnym od czyjejś
pomocy, abym nie czuł się ciężarem dla rodziny.
Chciałbym spełnić marzenie córki o tym, aby z nią
pobiegać.
J. K.: Czy człowiek, który traci zdrowie, wierzy, że ma
szanse je odzyskać, czy nie ma nadziei?
Marcin: Zdrowia całkowicie nie straciłem. Choroba
ograniczyła mi tylko samodzielne funkcjonowanie.
Najgorsze, co może być podczas choroby, to stracić wiarę
w szanse na wyzdrowienie. Gdy człowiek w coś wierzy,
może się to udać. Gdy jednak przestaje, załamuje się i
zamyka się w sobie, utrudnia mu to powrót do zdrowia.
Najważniejsze jest pozytywne myślenie, ale także
otaczanie się ludźmi, którzy napawają Cię dobrą energią.
J. K.: Co najbardziej wzmacnia Twoje postanowienia o tym,
żeby się nie poddawać?

Marcin: Nie co, a kto…(wskazanie na swoją córkę
Oliwię). – Ona jest moim motywatorem do
działania.
J. K.: Jakie masz plany na przyszłość, co
zamierzasz, gdy powrócisz do zdrowia?
Marcin: Chciałbym wrócić do mojej pracy, która
jest moją pasją, zapewnić godne życie dla mojej
córeczki, aby niczego jej nie brakowało. Jeżeli
Pan Bóg pozwoli, to myślę o rodzeństwie dla
Oliwii.
Najbardziej
jednak,
z
celów
drugoplanowych, chciałbym pomagać innym,
będącym w potrzebie i prosiłbym wszystkich o
włączanie się do takich akcji… Człowiek zdrowy
nie zawsze zdaje sobie sprawę, jak ważne jest
takie wsparcie. Jeden człowiek niewiele może
zdziałać, lecz grono ludzi może dokonać cudu.
Przekonałem się o tym sam, gdy potrzebowałem
pomocy finansowej na rehabilitację. Dopóki
byłem zdrowy, byłem niezależny finansowo,
natomiast choroba odebrała mi nie tylko
zdrowie, ale także moje jedyne źródło
utrzymania. Po długim okresie choroby nie
byłem w stanie sam sfinansować swojego
leczenia. Wtedy przekonałem się o tym, ilu
wspaniałych ludzi mam wokół siebie.
J. K.:
Korzystając
z
okazji,
chciałbym
podziękować wszystkim osobom za wsparcie zarówno duchowe, jak i finansowe. Otwórzcie
swoje oczy szeroko, może w waszym
najbliższym otoczeniu jest ktoś, kto potrzebuje
pomocy, zwykłej rozmowy…
Pomożesz? Bo możesz!
Julia Kowalczyk

"Jak można kochać Boga,
który jest niewidzialny,
nie kochając człowieka,
który jest obok nas".
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Nasza kranówka
Wywiad z P. R. Mikulskim, kierownikiem ZGK
W marcu obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. W ramach
realizacji zadań programu Szkoły Promującej Zdrowie,
społeczność szkolna została zapoznana z korzyściami
wynikającymi z picia wody. Przybliżając ten ciągle aktualny
i wręcz ,,modny" temat, postanowiłyśmy zapytać o stan
wód, czystość „kranówki” w naszej gminie, kierownika
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie, Pana
Ryszarda Mikulskiego.
Rozmówca przypomniał nam skład chemiczny wody,
powiedział o jej stanach skupienia. Przypomniał, że jest
główną składową organizmów żywych, warunkuje ich
przetrwanie (ciało człowieka w 70 % składa się z wody).
Przedstawił nam skupiska wód naturalnych i sztucznych.
Stwierdził, że najważniejsza jest woda do picia, która
zawiera wiele związków i pierwiastków chemicznych. Jeśli
jednak jest ich zbyt dużo, może być ona szkodliwa dla
naszego zdrowia a nawet życia, dlatego należy wodę
uzdatniać. Woda pitna musi posiadać odpowiednie
parametry, być poddawana ozonowaniu, promieniowaniu
ultrafioletowemu (od bakterii) i napowietrzaniu – służy to
do wytrącania, np. żelaza, manganu itp. Na naszym terenie
sposobem na pozyskiwanie odpowiednich parametrów jest
napowietrzanie, czyli uzdatnianie za pomocą filtrów
pośpiesznych…
Red.: Co to są filtry pośpieszne?
Pan Ryszard Mikulski: Są to duże sprężarki, które do
zasobnika pompują powietrze, które w pewnym momencie
miesza się z wodą, pobieraną ze studni. Następnie
pompowane to jest na filtry, na filtrach zostają wytrącone
związki żelaza, manganu i innych pierwiastków.
Red.: Do ilu mieszkańców na terenie gminy dociera woda z
wodociągów?
P. R. M.: Na terenie gminy woda z ujęć wody dociera aż do
98% - 2400 gospodarstw, co stanowi 8350 mieszkańców.
Gmina jest prawie w całości zwodociągowana. Niewielki
procent mieszkańców korzysta z własnych studni (część
Dzbądzka i kilka pojedynczych gospodarstw).
Red.: Skąd czerpana jest woda?
P. R. M.: Mamy na terenie gminy 3 ujęcia : Ponikiew Mała
(duży wodociąg – zaopatruje 85% mieszkańców, 3 studnie);
Brzeźno (mniejszy wodociąg, 3 wioski Brzeźno, Brzeźno
Kolonia, Rososz - 2 studnie, woda zawiera dużo żelaza i
manganu,
które wytrącamy); Lipianka (najmniejszy
wodociąg, 2 miejscowości Lipianka i Cisk, 2 studnie). Na
ujęciu w Brzeźnie wytrącany jest amoniak, jest go dużo.
Ważne jest to, że na wypadek awarii mamy połączone ze
sobą ujęcia

wodociągowe, które można przełączać. W ten sposób
żadne gospodarstwo nie zostaje bez wody. Woda na
tych ujęciach pochodzi ze studni głębinowych.
Red.: Gdzie znajdują się studnie?
P. R. M.: Wszystkie studnie są na terenie ujęć wody.
Red.: Czym jest studnia głębinowa?
P. R. M.: Studnia głębinowa – pionowe (czasami skośne)
ujęcie wód podziemnych, sztuczny otwór wiercony lub
kopany, sięgający do poziomu wodonośnego. Dzięki
obecności urządzeń technicznych takich jak obudowa,
kołowrót, pompa głębinowa, rurociąg itp. możliwy jest
stały pobór wody ze studni.
Red.: Czy w naszej gminie można pić wodę z kranu?
P. R. M.: Tak, jest badana przez Sanepid, nie trzeba jej
gotować, można pić bezpośrednio z kranu. Nie ma
potrzeby zakładania filtrów. Słyszę też głosy, że nasza
woda jest dobra w smaku. Pyszna jest z niej herbata.
Red.: Czy warto pić wodę?
P. R. M.: Tak, ja piję ok 3 litrów. Również w postaci herbaty
czy kawy. Trzeba pić, bo musimy się nawadniać. Przecież
70 % nas to woda. Lepiej pracuje umysł, odczuwamy
mniejsze zmęczenie.
Red.: Czy wodę należy oszczędzać ?
P. R. M.: Tak, wodę należy oszczędzać, ponieważ jej zasoby
są coraz mniejsze. Na terenie naszego kraju woda
uzdatniana, czyli ta wartościowa, jest stosowana do
wszystkiego. Daleko jesteśmy od niektórych państw
zachodnich, które maja dwie rury, jedna rura prowadzi
wodę do spożycia, druga do potrzeb w gospodarstwie. Ale
my też możemy oszczędzać, np. nabierać deszczówki do
naczyń i podlewać ogródek, myjąc zęby użyć tylko tyle
wody, ile potrzeba do popłukania. Musimy szanować wodę,
żeby przyszłe pokolenia mogły normalnie funkcjonować.
Red.: Dziękujemy bardzo za poświęcenie nam czasu i
odpowiedzi na nurtujące nas pytania.
(Wywiad przeprowadziły: Maria Wieczorek i Julia Subzda)
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Śpiewaj tylko swoim
własnym głosem
Film „Masz talent” w reżyserii Davida Frankela od samego
początku bardzo mi się spodobał.
Opowiada on prawdziwą historię śpiewaka operowego Paul'a Potts'a, który wygrał pierwszy sezon brytyjskiego
„Mam talent” dzięki interpretacji arii Pucciniego „Nessun
Dorma”. Mieszka ze swoją sympatyczną matką oraz
szorstkim i surowym ojcem. Pracuje jako sprzedawca
telefonów komórkowych, jednak muzyka nadal mu
towarzyszy.
Jego dzieciństwo, z całą pewnością nie należało do
najłatwiejszych, był nieśmiałym dzieckiem, różniącym się
wyglądem od swoich rówieśników, przez co stał się ich
kozłem ofiarnym. Mimo wszelkich przeciwności losu, Paul
nie porzuca swoich marzeń, nawet kiedy jego otoczenie
wyraźnie nakazuje mu to zrobić. Po pewnym czasie,
decyduje się wziąć udział w programie rozrywkowym:
Mam talent.
Film zawiera wiele dramatycznych i wzruszających
wątków, które go urozmaicają i sprawiają, że jest
ciekawszy. Dopełnia tego wszystkiego muzyka operowa
światowych twórców muzycznych. Jak można było się
domyślić, film ukazuje trudne ścieżki dochodzenia do
sukcesu, kłody rzucane pod nogi głównemu bohaterowi.
Aby osiągnąć sukces, należy ciężko na to zapracować, ale
nie tylko, potrzebna też jest odwaga, której na początku nie
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Historia Pott'sa bardzo mi się spodobała, jednak
oglądając film, miałam wrażenie, że już go
kiedyś widziałam, głównie dlatego, że łatwo
było się domyślić co się stanie. Mimo to, film ten
daje wiele do myślenia i motywuje do działania,
w osiąganiu swoich celów.
Jedna z postaci z „Masz talent” powiedziała coś,
co w dzisiejszych czasach uważam za ważne:
"śpiewaj tylko swoim własnym głosem - nie
czyimś innym”. Można to zinterpretować na
wiele sposobów, dlatego pozwolę wam to zrobić
samodzielnie
Podsumowując, polecam wszystkim zapoznać się
z historią Paul'a Potts'a
Agata Dobrowolska

„…proszę was, abyście
całe to duchowe
dziedzictwo, któremu na
imię Polska, raz jeszcze
przyjęli z wiarą, nadzieją
i miłością”
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Odrobina statystyki

Już niedługo będzie zakończenie roku szkolnego. Przez 7 miesięcy uczyliśmy się zdalnie. Dla wszystkich było to
nowe a zarazem bardzo trudne doświadczenie. Nigdy wcześniej nie pomyślelibyśmy, że możemy odbywać lekcje
w domu. Ostatnie miesiące pokazały też, jak ważnym elementem edukacji są relacje między uczniami, a także
uczniów z nauczycielami i rodzicami. Ta sytuacja na pewno się na nas mocno odbiła. W związku z końcem nauki
online postanowiłam przeprowadzić anonimową ankietę dla uczniów i nauczycieli podsumowującą zdalną naukę w
roku szkolnym 2020/2021.
Maria Wieczorek 8a
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W ankiecie udział wzięło 112 uczniów klas IV-VIII. Ankietowani to najczęściej dziewczęta oraz uczniowie klas VIII. Uczniowie mają bardzo
zróżnicowany pogląd na to czy lepsza jest nauka zdalna, czy stacjonarna. Część osób uważa, że nauka zdalna, a część, że nauka
stacjonarna. Najczęstszym problemem podczas lekcji online jest słaby Internet i brak motywacji do nauki. Uczniowie często wskazywali na
nieustanne zmęczenie, ponieważ spędzanie od 6 do 8 godz. przed komputerem, nie jest dla nich najlepsze, chociaż u niektórych czas
spędzony przed ekranem jest znacznie dłuższy. Prawie 65%badanych uczniów boi się powrotu do szkoły. Być może mają obawy związane
z chaosem, nadrabianiem zaległości, które powstały oraz martwią się o oceny w obecnej sytuacji. Przedmiotami, które wypadają najlepiej
podczas nauki zdalnej są: historia, informatyka, wychowanie fizyczne, jęz. polski oraz jęz. angielski. Niestety największym problemem są
zdecydowanie przedmioty ścisłe, czyli matematyka i fizyka. Miłą wiadomością jest informacja, że więcej niż połowa uczniów z uwagą
słucha lekcji. Mimo tego 70% ankietowanych jest przekonana, że nauka stacjonarna jest bardziej efektywna. Być może wynika to z faktu, że
obecność w szkole motywuje do działania, nauczyciele mają większą możliwość wytłumaczenia danego zagadnienia oraz do sprawdzenia
wiedzy. Niestety, nauka stacjonarna jest też bardziej stresująca niż ta online. Skupienie na lekcjach jest bardzo różne i zależne od wielu
czynników. W domu, wokół nas jest tyle przedmiotów i sytuacji, które mogą łatwo rozpraszać, a co za tym idzie – odciągać od nauki. Na
lekcjach nie mamy obowiązku włączania kamerki, ale 6,2% ankietowanych zawsze ma ją włączoną. Zazwyczaj musimy ją uruchamiać
podczas sprawdzianów i kartkówek. Niechęć uczniów do włączania kamerek może być spowodowana obawą przed żartami kolegów lub
niekorzystnym wyglądem. Lekcje organizowane są głównie przez MsTeams. 82% osób ankietowanych brakuje kontaktu z rówieśnikami.
Pozbawienie dzieci możliwości bezpośredniego kontaktu ze znajomymi wpływa wyjątkowo źle na ich rozwój społeczny, emocjonalny, jak i
często na samoocenę. Co do oceny zdalnego nauczania zdania są zróżnicowane.

Ankieta dla nauczycieli
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Wśród 21 nauczycieli została przeprowadzona ankieta podsumowująca zdalną naukę w bieżącym roku szkolnym. Spośród nich
było 18 kobiet i 3 mężczyzn. Nauczyciele znacznie bardziej preferują naukę stacjonarną oraz są przekonani, że nauka online
ma wpływ na to, że wykonują swoje obowiązki dłużej. Przed ekranem komputera nauczyciele spędzają od 6 do 8 godz.
85% nauczycieli twierdzi, że praca w formie zdalnej zmniejsza zaangażowanie i aktywność uczniów podczas lekcji. Trudno
utrzymać uczniom samodyscyplinę i być zmotywowanym bez odpowiedniego planu działań i harmonogramu oraz jasno
określonego celu. Plusem jest to, że uaktywnili się uczniowie, którzy podczas nauki stacjonarnej niczym się nie wyróżniali. Dla
81% nauczycieli obsługa MS Teams nie jest kłopotliwa. Jako główne problemy nauczyciele zidentyfikowali: brak zapału
uczniów do nauki, łącze internetowe oraz nawiązanie kontaktu ze wszystkimi uczniami. Najczęstszym sposobem sprawdzania
wiedzy uczniów, są prace pisemne, pytania ustne podczas telekonferencji oraz testy online. Zdalnie organizowane były
również konkursy przedmiotowe. Jak więc się okazuje kontakt nauczyciel – uczeń na żywo, w klasie, to sposób preferowany
przez kadrę pedagogów.
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