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Echo Œwidwina

Przes³uchujemy Pani¹ Policjant
Wywiad z m³odsz¹ aspirant Jolant¹ Tolal¹
przeprowadzi³a El¿bieta Wielgosz

Przeciêtnemu obywatelowi policja kojarzy siê z pilnowaniem
porz¹dku, ochron¹ mienia i osób oraz pilnowaniem porz¹dku na
drodze. Czym Pani siê zajmuje?
Podejmujê dzia³ania maj¹ce na celu zapobieganie demoralizacji i przestêpczoœci nieletnich. W tym celu utrzymujê sta³y kontakt ze szko³ami,
z s¹dami rodzinymi oraz instytucjami i organizacjami zajmuj¹cymi siê
problematyk¹ dzieci, m³odzie¿y i rodziny. Uczestniczê w spotkaniach
z m³odzie¿¹, rodzicami, pedagogami omawiaj¹c istotne problemy
zwi¹zane z demoralizacj¹, przestêpczoœci¹ i innymi zjawiskami patologicznymi wœród nieletnich. Systematycznie realizujê programy profilaktyczne w zakresie przeciwdzia³ania narkomanii, przemocy i agresji
wœród nieletnich. W bie¿¹cym roku propagowa³am i przeprowadzi³am
szereg akcji pt.: „Bia³y tydzieñ”, „Narkotyki i co dalej...”, „Bezpieczne
dziecko”, „Bezpieczna droga do szko³y”, „Bezpieczne wakacje” maj¹c
na uwadze dobro naszych dzieci, wszystkie pogadanki, spotkania,
prelekcje czy akcje prowadzone s¹ w ramach szeroko pojêtej
profilaktyki ukierunkowanej na rzecz nieletnich.
S³yszeliœmy o programie „¯yj bezpiecznie”, proszê opowiedzieæ
o nim i o jego za³o¿eniach.
Cykl programów „¯yj bezpiecznie” Micha³a Fajbusiewicza emitowany
by³ w TVP2 w ka¿dy czwartek podczas tegorocznych wakacji w porze
o du¿ej ogl¹dalnoœci. Zrealizowano go w formie scenek obrazuj¹cych
zagro¿enia jakie czyhaja na ka¿dego z nas w ¿yciu codziennym, jak
powinniœmy siê zachowaæ w danej sytuacji, aby zapobiec ewentualnym
a niepotrzebnym zdarzeniom. Za³o¿eniem programu by³o przede
wszystkim ostrze¿enie jak nie staæ siê ofiar¹ przestêpstwa, bowiem
naiwnoœæ, g³upota, brak opieki np. nad dzieckiem czêsto doprowadzaj¹
do nieotrzebnych tragedii, jak uchroniæ siê przed bandytami, jak
spokojnie i bezpiecznie wypoczywaæ, jak unikaæ wakacyjnych pokus
i niebezpieczeñstw.
Jak Pani funkcjonowa³a w tym programie?
Do programu trafi³am przez przypadek. W jego realizacji pomaga³a
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie (szczególnie kompania
AT). Zosta³am wytypowana do udzia³u w programie, jednak nie znam
powodów dla których pad³a taka decyzja. Nadmieniam, i¿ „¯yj
bezpiecznie”, gdzie bra³am udzia³, nakrêcany by³ na piêknym Pojezierzu
Drawskim w mieœcie Borne Sulinowo. Nasz¹ KPP w Œwidwinie oprócz
mnie reprezentowali policjanci sekcji ruchu drogowego oraz policja
rowerowa z Po³czyna Zdroju. Zajmuj¹c siê problematyk¹ nieletnich,
w programie wyst¹pi³am z apelem do rodziców, aby uwa¿ali i pilnowali
swoje dzieci, które s¹ bardzo naiwne i bezbronne, a czêsto padaj¹ ofiar¹
zboczeñców (s¹ gwa³cone, znikaj¹ bez œladu), padaj¹ ofiarami rozbojów,
wymuszeñ i kradzie¿y. Propaguj¹c has³o „patrz dziecku w oczy”
chcia³am uswiadomiæ rodziców tkwi¹cych w przekonaniu, ¿e ich dzieci
nie bior¹ narkotyków, twierdz¹c, ¿e je¿eli nie zauwa¿¹ tego oni, to nie
zrobi za nich tego nikt inny. W ramach cyklu „¯yj bezpiecznie”
omawia³am równie¿ zasady jak bezpiecznie zachowaæ siê w trakcie
napadu na bank, jak przechowywaæ i zabezpieczaæ pieni¹dze, jak unikaæ
napadów na emerytów i rencistów pobieraj¹cych wysokie rekompensaty
itp.
Dzia³a Pani na terenie Œwidwina, czy jest to œrodowisko takie jak
inne, czy ma ono jak¹œ specyfikê?
Nasze œrodowisko nie ró¿ni siê niczym od innych z terenu by³ego
województwa koszaliñskiego. Pogarszaj¹ca siê sytuacja materialna
rodziny, du¿e bezrobocie w naszym rejonie, niemo¿noœæ zapewnienia
przez rodziców potrzeb dzieci i m³odzie¿y powoduje wzrost liczby
kradzie¿y i kradzie¿y z w³amaniem dokonywanych przez nieletnich.
Dalej brak pog³êbienia wiêzi uczuciowych, zaniedbania opiekuñczo –
wychowawcze, niepowodzenia szkolne maja bezpoœredni wp³yw na
postêpowanie nieletniego, który wchodzi na drogê przestêpcz¹. W oparciu o zebrane dane nale¿y stwierdziæ, iz zjawisko przestêpczoœci
nieletnich niepokoj¹co wzrasta. Za bardzo niepokoj¹ce uznaæ nale¿y
dokonywanie przez nieletnich w rosn¹cym tempie czynów o naj-

ciê¿szym charakterze tj. rozbojów, wymuszeñ rozbójniczych. Wzros³a
równie¿ brutalizacja przy dokonywaniu przestêpstw przeciwko zdrowiu
i ¿yciu z u¿yciem niebezpiecznych narzêdzi w³¹cznie. Zazwyczaj
sprawcami s¹ ch³opcy, jednak zauwa¿alny jest udzia³ dziewcz¹t w szeregu pope³nianych czynów karnych np. kradzie¿ach czy tez pobiciach.
W zwi¹zku z tym nale¿a³oby opracowaæ nowe sposoby spêdzania czasu
wolnego, bowiem nuda ma negatywny wp³yw na postêpowanie m³odego
cz³owieka. Niew³aœciwe spêdzanie czasu wolnego wydaje sie jednym
z kluczowych problemów naszych czasów. Niewielka liczba domów
kultury, ogólnodostepnych urz¹dzeñ sportowych sprzyja rozwojowi
wszelkiego rodzaju patologii wœród m³odzie¿y, równie¿ brak pieniêdzy
uniemo¿liwia korzystanie z dóbr kultury.
Jakie ma Pani plany zawodowe na rok 2001?
Przygotowanie i przeprowadzenie powiatowego konkursu pt. „Bezpieczne dziecko”.
Zwyciêska szeœcioosobowa dru¿yna pojedzie do Szczecina, gdzie
spotkaj¹ siê wszyscy uczestnicy z poszczególnych powiatów województwa zachodniopomorskiego i bêd¹ walczyæ o najwa¿niejsze trofeum. W zwi¹zku z tym nale¿y podczas spotkañ, prelekcji bardzo dobrze
przygotowaæ dzieci (uczniowie klas pierwszych szkó³ podstawowych),
aby godnie reprezentowa³y nasz¹ KPP w Œwidwinie.
Jak uk³ada siê wspó³praca z placówkami cywilnymi, szko³ami?
Utrzymujê sta³y kontakt z dyrekcjami szkó³ oraz pedagogami szkolnymi
na podleg³ym terenie realizuj¹c programy profilaktyczne zgodnie z zapotrzebowaniem. Bardzo dobrze uk³ada siê wspó³praca z dyrekcj¹ i pedagogami œwidwiñskich szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych,
a tak¿e ze Szko³¹ Podstawow¹ w BrzeŸnie, Lekowie i S³awoborze
(obecnie Gminne Zespo³y Szkó³). Ponadto wspó³pracujê z Poradni¹
Psychologiczno-Pedagogiczn¹ w Œwidwinie, Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Po³czynie, S¹dem Rejonowym Wydzia³em
Rodzinnym i Nieletnich w Bia³ogardzie, innymi placówkami szkolnowychowawczymi (specjalny oœrodek szkolno-wychowawczy w S³owoborzu) oraz innymi organizacjami pozarz¹dowymi pracuj¹cymi na rzecz
dzieci i m³odzie¿y, szukaj¹c wspólnych rozwi¹zañ i pomocy zainteresowanym stronom. Tylko bardzo œcis³a wspó³praca szkól, policji, s¹du
rodzinnego i innych instytucji i organizacji spo³ecznych oraz realizacja
programów profilaktycznych i edukacyjnych mog¹ ustrzec m³odych
ludzi przed zagro¿eniami jakimi s¹ alkoholizm, narkomania oraz inne
patologie wystêpuj¹ce w ¿yciu codziennym naszego œrodowiska. Dziêki
niej mo¿emy wzajemnie uzupe³niaæ wiedzê merytiryczn¹ w omawianych zagadnieniach, wzajemnie rozwi¹zywaæ problemy wychowawcze
z tzw. „trudn¹ m³odzie¿¹”, pomóc dzieciom z rodzin patolodicznych.
Na koniec dwa pytania prywatne. Jak trafi³a Pani do policji?
Do policji trafi³am przez przypadek szukaj¹c pracy, by³ to listopad 1990
rok. Najpierw pracowa³am w sekretariacie, póŸniej w stacji operacyjnodochodzeniowej prowadzi³am postepowanie przygotowawcze, a od 15
grudnia 1999 roku zosta³am asystentem d/s nieletnich w Wydziale
Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Œwidwin.
Jak widaæ rz¹dz¹ mn¹ przypadki, bowiem w ten w³aœnie sposób trafi³am
do policji, gdzie prowadz¹c dochodzenia, realizuj¹c szeroko pojêta
profilaktykê wœród nieletnich przynajmniej czêœciowo zrealizowa³am
swoje niespe³nione marzenia, a mianowicie studia na Wydziale Prawa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w czerwcu br.
wziê³am udzia³ w programie M.Fajbusiewicza „¯yj bezpiecznie”.
Przesz³am przeszkolenie resortowe tj. kurs podstawowy i podoficerski
w Legionowie w CSP oraz kurs aspirancki w SP w Pile.
Proszê opowiedzieæ nam kilka s³ów o rodzinie.
W Œwidwinie mieszkam od paŸdziernika 1981 roku. Moja rodzina
sk³ada siê z minimum tj. mê¿a Andrzeja – obecnie emeryt wojskowy,
w przesz³oœci by³ pilotem i córki Anny – uczennica klasy maturalnej
o profilu biologiczno-chemicznym œwidwiñskiego liceum. Córka
chcia³aby podtrzymaæ tradycjê i w pewnym sensie zrealizowaæ moje
wczeœniejsze plany, a mianowicie bêdzie zdawa³a równoczeœnie do
WSP w Szczytnie i na Wydzia³ Prawa lub Politologii Uniwerytetu
Szczeciñskiego.
Dziêkujê za rozmowê.
Ja równie¿ dziêkujê.

Szko³y
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ZIEMIA NASZ WSPÓLNY DOM
uczniowie Zespo³u Szkó³ Publicznych w Po³czynie Zdroju
w imieniu Ziemi wo³aj¹ S O S
Na terenie naszej szko³y odby³y siê 29.11.2000 r. targi
ekologiczne, akcentuj¹ce w œwiadomoœci gimnazjalistów
niebezpieczeñstwa dzia³añ zmierzaj¹cych do degradacji
œrodowiska. W czasie tego dnia uczniom naszej szko³y nie
zabrak³o wyobraŸni i m³odzieñczego entuzjazmu.
Ju¿ od rana w holu g³ównym szko³y ustawiono
kolorowe kramy – stoiska ze zdrow¹ ¿ywnoœci¹ oraz produktami
spo¿ywczymi, zawieraj¹cymi szkodliwe substancje (Ach te E...).
Eksponowano materia³y wtórnego u¿ytku oraz produkty, które
rozk³adaj¹ siê bardzo d³ugo. „Kramarze” byli œwietnie
poinformowani, przekazywali „klientom” ciekawe ekologiczne
informacje, swoje rady na odpady.
Z niecierpliwoœci¹ oczekiwano na rozstrzygniêcie
konkursu na najciekawszy, najbardziej wymowny plakat pt.
„Ziemia wo³a SOS”. Prace prezentowane by³y w holu szko³y,
ka¿dy móg³ je obejrzeæ. Mo¿na by³o tak¿e przeczytaæ przykazania i has³a ekologiczne – poruszaj¹ce sumienie bezmyœlnych
konsumentów. Ta w³asna forma manifestacji zadziwi³a wszystkich swoj¹ oczywistoœci¹.
Z radiowêz³a p³ynê³y ekologiczne informacje, ciekawostki.
Niemal¿e wszystkie klasy – wraz z wychowawcami – w³¹czy³y
siê do dzisiejszej akcji. Jednak¿e najwiêksze zadanie przyjê³a na
siebie klasa 1„g”. – Pod opiek¹ polonistki p. Beaty Banderowicz
uczniowie przygotowali przedstawienie pt. „Zanieczyszczenia
atmosfery”. By³a to przejmuj¹ca refleksja na temat zgubnych
skutków zanieczyszczenia naszego œrodowiska. 1„g” oficjalnie
przyst¹pi³a do dzia³añ, zwi¹zanych z udzia³em w potyczkach
ekologicznych pod nazw¹ „POJEZIERZE DRAWSKIE –
EKOLOGICZNA KRAINA TRAWY, MCHU I PAPROCI”.
Has³o „uczyæ bawi¹c” sprawdzi³o siê dziœ w po³czyñskim gimnazjum z ca³¹ swoj¹ dos³ownoœci¹. „Ziemia nie

SZKOLNE WIEŒCI

nale¿y do nas, my nale¿ymy do Ziemi” – Pamiêtaj¹ o tym
gimnazjaliœci, dbaj¹c o zieleñ w budynku szkolnym, zagospodarowuj¹c tereny zielone wokó³ szko³y, organizuj¹c zbiórki
surowców wtórnych.
Dla podkreœlenia targowego charakteru przedsiêwziêcia przygotowano folder na temat: „EKOLOGIA A
TURYSTYKA – WSPÓLNIE DLA ŒRODOWISKA”. Foldery
rozdane zosta³y uczniom naszej szko³y, jako efekt dzia³añ
m³odych ekologów.
Nad ca³oœci¹ czuwali cz³onkowie Samorz¹du Uczniowskiego i ko³a ekologicznego, pod czu³ym okiem nauczycielki biologii p. Joanny Król.
Magdalena Bogdañska

Targi ekologiczne w Zespole Szkó³ Publicznych w Po³czynie Zdroju

Trzy miesi¹ce za nami

BYÆ POLAKIEM...
Uczniowie ZSP z powag¹ i dojrza³oœci¹ uczcili listopadowe Œwiêto Odzyskania
Niepodleg³oœci. Uroczysty apel, przygotowywany przez historyków i uczniów klas drugich
gimnazjum, wprowadzi³ s³uchaczy w nastrój
patriotycznej zadumy.
Nie zabrak³o tak¿e delegacji naszej
szko³y w koœciele NMP. Po uroczystej Mszy
œwiêtej mieszkañcy Po³czyna Zdroju, wœród
nich tak¿e gimnazjaliœci, z³o¿yli wi¹zanki pod
Krzy¿em Katyñskim.

PARA –BUCH
KO£A – W RUCH
Urz¹d Miasta – dziêki staraniom
Rady Rodziców – przeznaczy³ fundusze na
sfinansowanie popo³udniowych zajêæ. Gimnazjaliœæi mog¹ rozwijaæ swoje zdolnoœci
teatralne, dziennikarskie, sportowe, informatyczne, plastyczne; zg³êbiaæ tajniki ekologii.
Kilku nauczycieli nie zrazi³o siê
ograniczonymi funduszami. Prowadz¹ ko³a
zainteresowañ nieodp³atnie.

Min¹³ ju¿ trzeci miesi¹c szkolnej
nauki. Po³czyñski Zespó³ Szkó³ Publicznych
rozpocz¹³ nowy rok szkolny z zapa³em i wieloma rozwojowymi planami.
Aby unikn¹æ gro¿¹cej w przysz³ym
roku zmianowoœci, ju¿ nied³ugo rozpocznie siê
budowê nowego szkolnego obiektu. Tymczasem na zajêcia dydaktyczne wykorzystuje siê
œwietlicê, pomieszczenia w pobliskim pawilonie. Na salê lekcyjn¹ adaptowano równie¿ pokój
nauczycielski, pedagodzy spotykaj¹ sie teraz
w o wiele skromniejszych rozmiarów salce.
Dziêki szczególnie cennym aktom
dobrej woli, wsparciu finansowemu Rady Rodziców, uda³o sie wykonaæ podjazd dla osób
niepe³nosprawnych, wymalowaæ piêæ sal
lekcyjnych.
M³odzie¿ ZSP w Po³czynie Zdroju
uczy siê obowi¹zkowo dwóch jêzyków obcych
– rosyjskiego i angielskiego, a ponadto –
francuskiego i niemieckiego.
Ju¿ od pocz¹tku roku szkolnego
uczniowie mogli czynnie uczestniczyæ w ekologicznym planie szko³y w akcji „Sprz¹tanie
Œwiata”. Poszczególne klasy z wychowawcami
sprz¹ta³y miasto i jego okolice.

Inaugurowano tak¿e „sportowy rok
szkolny”. Nauczyciele wychowania fizycznego
czuwali nad przebiegiem szkolnych zawodów
sportowych.
Wedle zasad staropolskiej tradycji, 6
paŸdziernika odby³o sie uroczyste pasowanie
uczniów klas pierwszych na pe³nosprawnych
gimnazjalistów. Pierwszoklasiœci otrzymali z tej
okazji pami¹tkowe certyfikaty i legitymacje
gimnazjalne. Ka¿da klasa dokona³a swojej
krótkiej prezentacji. By³y skecze, piosenki,
inscenizacje; radoœæ, refleksja, humor.
Dzieñ Edukacji Narodowej przebieg³
w innej ni¿ dotychczas formie. Zamiast
tradycyjnej akademii. uczniowie przygotowali
– w czasie d³u¿szych ni¿ zazwyczaj przerw –
koncert ¿yczeñ. Nauczycielom dedykowano
piosenki ich ulubionych wykonawców.
M³odzie¿ pe³ni³a tak¿e dy¿ury na szkolnych
korytarzach. Zamiast tradycyjnych laurek,
ka¿dy nauczyciel otrzyma³ swoja karykaturê –
wyraz sympatii. bodziec do czêstszego
uœmiechu.
Amatorzy sztuki filmowej mogli w dn.
20-22 paŸdziernika uczestniczyæ w VI Spotkaniach Filmowych M³odych, zatytu³owanych
w tym roku „Œwiat widziany kamer¹ filmow¹”.
Kolumnê przygotowa³a:
Dorota Kuliñska, Magdalena Bogdañska
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Duszki

W œwi¹tecznym numerze „Echa Œwidwina” zgodnie z wczeœniejszymi
obietnicami prezentujemy wiersze autorstwa kilku twórców.
W naszym ma³ym miasteczku nie brakuje osób, które swoje refleksje
lubi¹ przelewaæ na papier w postaci ró¿nych prób literackich. Zbli¿aj¹cy siê
grudzieñ jest miesi¹cem szczególnie przyjaznym dla mi³oœników poezji. W
d³ugie szare wieczory mi³o jest wtuliæ siê w ciep³y koc i poczytac wiersze, które
napisaliœmy kilka lat temu. Koniec roku zawsze sprzyja refleksjom, a na koñcu
wieku podsumowujemy nie tylko w³asne ¿ycie, ale tak¿e ¿ycie ca³ej ludzkoœci.
Czy œwiat w którym ¿yjemy jest wystarczaj¹co dobry, a cz³owiek nie straci³
jeszcze ca³ej swojej godnoœci...
Pani Magdalena Bogdañska jest nauczycielk¹ stale mieszkaj¹c¹ w
Po³czynie Zdroju. Jej twórczoœæ prezentujemy po raz pierwszy. Ma ona swój
klimat i cieszymy siê, ¿e mo¿emy j¹ zaprezentowaæ naszym Szanownym
Czytelnikom.
Pan Tomasz Grzelec równie¿ na sta³e mieszka w Po³czynie Zdroju.
Zapewne wielu z naszych Czytelników zna go jako œwietnego chirurga
Po³czyñskiego szpitala. Z tym wiêksz¹ przyjemnoœci¹ prezentujemy trzy jego
utwory z tomiku zatytuowanego „£ódka z papieru”, który ukaza³ siê w 1997
roku nak³adem Wydawnictwa Adam Marsza³ek.
Trzecim twórc¹ prezentowanym dzisiaj w k¹ciku poetyckim jest pan
Sobocki, który prosi o nadsy³anie swoich utworów, z zaznaczeniem czy mog¹
byæ one wydrukowane (adres internetowy: apagia@go2.pl).
Na koniec prezentujemy wiersz pani Kordylasiñskiej pt. „To co
wa¿ne”.
Dziêkujemy za wszystkie przys³ane utwory i zapraszamy do dalszej
wspó³pracy.

na niebieskim strychu Pana
nocne koszule w aureolkach
tañcz¹ suszonego
liczonego na
raz – zmar³
dwa – wsta³
pstryk – znik³
myk – przywyk³
unoszone blaskiem gwiazd
tañcz¹ koszulki
w dziurki
³atki
od jednej matki

Podwórko
miêdzy sny wplót³ siê dzieñ
z majtkami w kropki
i koronkowymi skarpetkami
w piaskownicy urz¹dzi³ bal
na sto babkowych par
na trzepaku powiesi³ troski
porz¹dnie je wytrzepa³
drzewom bzu bukiety skrad³
ukry³ siê na strychu
tam szukaæ nie bêd¹

Kim jestem...
Kim jestem? Jestem na ŸdŸb³ach trawy, po których
st¹pasz deszczu szelestem...
Jestem niewidzialnym ptakiem-duchem.
Mam swoje gniazdko za Twym uchem... s³yszysz
mój szept... nie?
Jestem sol¹ goryczy w oku Twym i w ustach Twych,
gdy serce z bólu krzyczy i jak œlepiec na czernie
siê rwie.
Jestem zmarszczk¹ na wodzie co z³ota promyki
oddaje, migotliwe refleksy szczêœcia, gdy
w oczach Twych wschodzi s³oñce.
Jestem kruchym motylem, który nektaru
spragniony i woni kwiatów ku nim siê rwie...
Marz¹c by choæ na chwilê na p³atkach Twych ust
przysi¹œæ...
I jeszcze jestem gor¹cej mi³oœci i pragnieñ
jestewstwem.
Na przekór losowi, na przekór szarym dniom
wci¹¿ taki jestem na dobre i z³e...
No wiêc kim jestem?
Kim jestem?...

Nad Smreczyñskim stawem
Tu góry rodz¹ chmury
które przypudrowuj¹ starannie
ich skaliste zmarszczki
kropla deszczu
nim utonie
z zachwytu kona
zamawiam kurs do nieba
i do was milczê
chmury siwe
choæ nie stare
niepraktyczne
ale estetyczne
Tu zakrêci³o mi siê w g³owie
Byæ rybitw¹
Jak Jezus st¹paæ po wodzie
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Cudów nie ma
Na œwiecie cudów nie ma
choæ przysi¹g³bym, ¿e s¹ ich tysi¹ce.
Nie cudem przecie¿ jest urody Twej poemat
lecz zwyk³ym dzie³em Boga, natchnieniem mym
gor¹cym...

Refleksje nad przemijaniem
Czasem marzy³em — lub marzê jeszcze
By umrzeæ gwa³townie, nagle
By nie móc rachunku sumienia dope³niæ
By nie mieæ czasu na ¿ycie wstecz spojrzeæ...
Chwilami tkwi we mnie rycerz-samuraj.
S³u¿ba honorowi, mi³oœci, idei.
Tu œmieræ dla owych idea³ów nie przera¿a.
Dope³niæ s³u¿by — niewa¿ne jaka za to ga¿a.
A czasem bojê siê, ¿e bezradny jak owca na rzeŸ
wydana,
poczujê strach, bo nie tak i nie tu i nie teraz
umrê...

To co wa¿ne
Czemu czas tak szybko mija,
gdzieœ znika, ucieka.
Chwila, która by³a wa¿na,
staje siê daleka.
Krajobrazy kszta³t zmieniaj¹,
ka¿d¹ radoœæ smutek goni,
za zakrêtem czyjeœ d³onie
pomagaj¹ siê nam broniæ.
Pomagaj¹ nam uwierzyæ,
¿e istniej¹ rzeczy wa¿ne,
¿e istniej¹ jeszcze gesty
zawsze ciep³e i przyjazne.
Pomagaj¹ nam wydobyæ
z g³êbi cichej, niepokornej
Œwiat³o, które ciemnoœæ trawi
Wreszcie jasne i spe³nione.
Pomagaj¹ nam dostrzegaæ
Œwiata rozleg³e przestrzenie
Gdzie melodia tak podobna
Tu nad Wis³¹,
Tam nad Niemnem.
To, co wa¿ne
nie umiera,
nie odchodzi w zapomnienie,
Zaznaczone smug¹ czasu
wci¹¿ odradza swe istnienie.

Refleksja
Czasem muszê zap³akaæ,
Zap³akaæ nad losem œwiata.
Œwiata, który mnie nie rozumie...
Œwiata gniewnych, dumnych i pod³ych ludzi,
Których jadu nie mam si³ ostudziæ.
A zamiast tych czarnych wraków
Chcialbym zobaczyc kwiaty
I ludzi szczêœliwych, weso³ych
Jak w œnie piêknym i kolorowym.
Muszê odejœæ st¹d w mrok.
To niedaleko, tylko jeden krok
Tam poczekam na wszystkie kwiaty
Z mego snu psychopaty.

Duma
Duma niszczy korê ludzi,
Jest jak jad dla chleba.
Kto siê podda³ – ten nie zbudzi
Kto z ni¹ walczy dotknie nieba.
Walka d³uga to i ciê¿ka
Rzuci na kolana cia³o.
Serce zgniecie czyjas rêka,
Lecz dla duszy to za ma³o.
Kiedy zemsty bêdziesz pragn¹æ,
Rêce krwawe mordu ¿¹dne
Ty opuœcisz umieraj¹c...
Dusza zbawi twoje cia³o.
I pokochasz wtedy ludzi,
Zniknie wróg co niós³by œmieræ.
Czyjaœ rêka Ciê obudzi
Jak obudzi³a kiedyœ mnie.
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II Œwiêto Szko³y
oraz Dzieñ Edukacji Narodowej w „Trójce”
13 paŸdziernika br. Szko³ê Podstawow¹ Nr 3 im. Lotników Polskich w Œwidwinie ubrano w odœwiêtn¹ szatê. Tego dnia
placówka obchodzi³a II Œwiêto Szko³y.
Przypomnijmy, ¿e uroczystoœæ t¹ ustanowiono, aby ocaliæ od zapomnienia dzieñ nadania imienia szkole (3 paŸdziernik 1998r.).
0 godz. 11.00 w sali gimnastycznej szko³y
zerali siê uczniowie, pracownicy szko³y,
rodzice oraz zaproszeni goœcie. Wœród tych
ostatnich byli: z-ca burmistrza miasta –
Andrzej Rauflajsz, skarbnik miasta –
Urszula Cieœliñska, z-ca przewodnicz¹cego rady miasta Mieczys³aw Kostur,
przewodnicz¹ca komisji oœwiaty Lidia
Zychowicz , przewodnicz¹ca ZNP –
Wies³awa Reszczyñska, przedstawiciele
JW 3292 – mjr Wies³aw Gasek, mjr Miros³aw Grodzicki. kierownik GKO –
Marek Wiœniewski, przedstawiciel ZB¯¯
– Jan Micha³ek, cz³onek zarz¹du miasta –
Eugeniusz Jurgas oraz przedstawiciele
rady rodziców.
Uroczystoœæ rozpoczê³a swoim
przemówieniem dyrrektor szko³y – mgr
Anna Mas³owska. Przypomnia³a ona
historiê Œwiêta Szko³y. Wiele ciep³ych
s³ów skierowa³a pod adresem pracowników i uczniów Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w S³awoborzu. Od bie¿¹cego
roku szkolnego placówka ta goœci w murach SP3. Pani dyrektor podziêkowa³a
wszystkim osobom, które do tej pory okazywa³y „Trójce” swoj¹ ¿yczliwoœæ. Zauwa¿y³a, ¿e dzisiejszy wygl¹d szko³y jest
w du¿ej mierze zas³uga w³adz miejskich,
które chêtnie wspieraj¹ j¹ swoj¹ pomoc¹.
Podziêkowa³a uczniom i pracownikom
o dbanie o dobre imiê szko³y. Goœcie przybyli na uroczystoœæ osobiœcie sk³adali
œwi¹teczne ¿yczenia, zgodnie zauwa¿yli,
¿e szko³a wci¹¿ piêknieje, ¿e ca³a jej
spo³ecznoœæ stanowi zgrany zespó³.

* * *

Burmistrz miasta Œwidwina ukonorowa³
pracê dyrektora szko³y nagrod¹, któr¹
przekazali dyrektor Annie Mas³owskiej –
z-ca burmistrza Andrzej Rauflajsz oraz
skarbnik miasta Urszula Cieœliñska. II
Œwiêto Szko³y zakoñczy³ wystêp uczniów
przygotowanych przez mgr Ma³gorzatê
Drelak. Rozchodz¹cym siê uczestnikom
uroczystoœci rozdano okolicznoœciowe
gazetki przygotowane przez mgr R. Ko³odziejsk¹, H. Krzyszkowsk¹ oraz klasê
Va i IIa.
II Œwiêto Szko³y by³o nie tylko
okazj¹ do uczczenia patrona „Trójki”.
Ujawni³o ono, ¿e szko³a ci¹gle mo¿e liczyæ
na przychylnoœæ w³adz i jej pozosta³ych
przyjació³. Spo³ecznoœæ szkolna „Trójki”
dziêkuje goœciom za zaszczycenie jej swoj¹
obecnoœci¹. A za rok kolejne ju¿ III Œwiêto
Szko³y...
Niedawno uroczyœcie œwiêtowano Dzieñ Edukacji Narodowej. By³y
¿yczenia, mi³e s³owa, usmiechy, kwiaty od
uczniów, rodziców, instytucji i w³adz ró¿nych szczebli.
Joanna Berdel

W pi¹tek 13 paŸdziernika 2000 r.
w godzinach popo³udniowych w Szkole
Podstawowej Nr 3 im. Lotników Polskich
w Œwidwinie odby³a siê uroczystoœæ, na
któr¹ przybyli przedstawiciele w³adz naszego miasta.
Burmistrz Miasta Œwidwin – mgr Józef
Pietraszek oraz Kierownik Wydzia³u
Oœwiaty, Zdrowia, Kultury i Sportu – mgr
Marian Dañczyszyn z³o¿yli nauczycielom, pracownikom administracji i obs³ugi
oraz emerytom „Trójki” serdeczne ¿yczenia. Nastêpnie Burmistrz Miasta wrêczy³
nauczycielom akty nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego.
Z r¹k dyrektora szko³y – mgr
Anny Mas³owskiej nauczyciele kontraktowi i starzyœci odebrali akty nadania
stopnia awansu zawodowego.
Wyró¿niaj¹cy siê nauczyciele i pracownicy
szko³y zostali uhonorowani nagrodami
pieniê¿nymi.
Uczniowie zaprezentowali krótk¹ czêœæ
artystyczn¹, któr¹ przygotowali pod
kierunkiem mgr Leokadii Zychowicz.
Goœcie oraz pracownicy szko³y zostali
obdarowani pieknymi czerwonymi ró¿ami.
Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej
uczestnicy uroczystoœci zasiedli przy
elegancko zakrytych sto³ach. Przewodnicz¹ca szkolnego ko³a ZNP – mgr Krystyna Tokarz-KoŸlinko wrêczy³a upominki
rzeczowe nauczycielom, którzy obchodzili
jubileusze pracy zawodowej.
Przy s³odkim poczêstunku mi³o by³o
pogawêdziæ... oczywiœcie o szkolnych
problemach.
Dzieñ Edukacji Narodowej na
d³ugo zapisze siê w pamiêci grona
pedagogicznego „Trójki”. Pozostana mi³e
s³owa zapisane przez goœci w kronice
szko³y.
A. D.

Szkolna konferencja
W SP2 w Œwidwinie 21 listopada odby³a siê
konferencja metodyczna nauczycieli nauczania zintegrowanego.
Tematem spotkania by³o „Rozwijanie aktywnoœci ucznia”.
Wszystkich nauczycieli przywita³a pani dyrektor SP2 – D.
Reszczyñska. Zajêcia warsztatowe prowadzi³a mgr Zofia
Rubaszewska. Obecna by³a tak¿e doradca metodyczna – pani E.
Michalska. Nauczyciele klas I-III przygotowali wystawê prac
plastyczno-technicznych oraz najciekawsze zeszyty w edukacji
polonistycznej i matenmatycznej. Mi³ym akcentem by³y prace
przygotowane przez uczniów klas I-III dla wszystkich
uczestników konferencji.
E. W.

Uczestnicy konferencji
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SONDA NOWOROCZNA
Jak zamierza Pan/Pani
Jakie nadzieje, oczekiwania
wi¹¿e Pan/Pani z rokiem 2001? spêdziæ œwiêta?

Jak min¹³ rok?
A. W. Prze¿y³em w nim wszystko.
Podró¿ od jednego dna poprzez górê do
drugiego. Tak jak historia jest sinusoid¹, tak ¿ycie czasami.
A. M. By³ to najszczêœliwszy rok
w moim ¿yciu. Rozpocz¹³em pracê
w swoim zawodzie, dosta³em s³u¿bowe
mieszkanie, pozna³em wielu ciekawych ludzi. Po prostu – rozpocz¹³ siê
nowy etap w moim ¿yciu.
M. D. Chcia³abym, ¿eby skoñczy³ siê
jak najszybciej. By³ smutny i bolesny.
Umar³ mi m¹¿ i pewnie tylko tê
tragediê bêdê z tego roku pamiêtaæ.
H. G. Choæ by³ trudny (ze wzglêdu
na reformê oœwiaty, problemy domowe
i zdrowotne), koñczy siê dobrze. Praca
w szkole wymaga³a ode mnie wiele
cierpliwoœci, poch³ania³a wiele czasu,
wyniki s¹ pozytywne. Trud siê op³aci.

A. W. Wcale o nie oczekujê. Na nic
nie liczê. Ale poniewa¿ œwiat siê nie
skoñczy³, bêdê ¿y³ dalej.

A. W. Ubogo. Bêdê siê rozkoszowa³
Mi³oœci¹ Bo¿¹ poœród zimna Nocy
Narodzenia.

A. M. Nie mam ¿adnych konkretnych planów. Jeszcze ich nie sprecyzowa³em, ale wiem, ¿e nie da siê bez
nich ¿yæ. One siê rodz¹ nagle – z dnia
na dzieñ.

A. M. Tradycyjnie w domu, z rodzin¹. Jak zwykle bêdzie mi³y, œwi¹teczny
nastrój, prezenty, ¿yczenia. To czas,
kiedy wszyscy s¹ dla siebie mili i ¿yczliwi.

M. D. A co ja mogê planowaæ? ¯eby
tylko zdrowie dopisa³o. Ludzie w moim wieku chyba nie powinni ju¿ niczego planowaæ.

M. D. Nie wyobra¿am sobie tych
Œwi¹t. Od przesz³o pó³ wieku spêdza³am je z mê¿em... Mo¿e pojadê do
któregoœ z dzieci. Mo¿e one przyjad¹
do mnie.

H. G. Zawodowo – pracy bêdzie
bardzo du¿o. Jeœli chodzi o domowe
plany – chcia³abym wyjechaæ do Grecji
oraz, by córka zda³a maturê i dosta³a siê
na studia. Oby na wszystko starczyo
wiêcej czasu, szczególnie na spotkania
ze znajomymi, na sport.
Aby dopisa³o zdrowie.

Kasztanowa akcja

H. G. Jak zawsze – wœród rodziny.
Sama robiê wszystkie potrawy wigilijne – obowi¹zkowo karp w galarecie
i kluski z makiem. Stroimy ¿ywe
drzewka – w domu i przed domem.
Obowi¹zkowo mi³y nastrój, ¿yczenia
i prezenty œwi¹teczne.
Rozmówcy:
A. W. – Arkadiusz Wierzba
A. M. – Arkadiusz Mazur
M. D. – Maria Dubrowska
H. G. – incognito

Listy od turystów
Dnia 26 paŸdziernika 2000 roku w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Œwidwinie podsumowaliœmy „akcjê
kasztanow¹”, która cieszy³a siê wielkim zainteresowaniem. W zbiórce kasztanów wziê³o udzia³ 15 klas. Razem
zebraliœmy 2820 kg!
To bardzo piekne, ¿e dzieci o wrazliwych
serduszkach zadba³y o pokarm dla leœnych zwierz¹t na
trudne, zimowe dni. Uczniowie otrzymali pami¹tkowe
dyplomy oraz drobne wp³aty na fundusze klasowe.
Na podkreslenie zas³uguje ogromne zaanga¿owanie i ¿yczliwa pomoc ze strony naszych drogich Rodziców. Dziêkujemy.
Pozdrowienia œl¹ uczniowie SP2
w Œwidwinie wraz z opiekunem
– A. Drozd-Mareck¹

My wczasowicze bywaj¹cy czêsto na Bukowcu
jesteœmy zaniepokojeni systematycznym zaœmiecaniem
terenów wokó³ jeziora, a w szczególnoœci wizytówki
miasta, czyli wjazdu (parking samochodowy). Zapobiec
temu mo¿e odrobina dobrej woli osób odpowiedzialnych
za estetykê miejskich terenów rekreacyjnych czyli
postawienie pojemników na odpadki.
Przed laty o bukowcu mówiono, ¿e jest oprócz
zamku „pere³k¹” Œwidwina. Jest on odwiedzany przez
turystów z ca³ej Polski oraz z zagranicy. Liczymy na
zainteresowanie tym problemem odpowiednich s³u¿b
miejskich.
B. Œwierczyñska (S³upsk)
W. Prochowiak (Gniewkowo)
Margot i Jan So³tys (Niemcy)
Lech Klimas (Praszka)
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Zabawa bez alkoholu
W dniu 5 grudnia br. o godz. 16.00 w Zespole
Szkó³ Rolniczych CKP w sto³ówce internatu odby³ siê
konkurs sponsorowany przez Miejsk¹ Komisjê Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Œwidwinie. Celem konkursu by³o kszta³towanie postaw
zdrowotnego stylu ¿ycia i umiejetnoœci zabawy bez
alkoholu. W konkursie bra³a udzia³ m³odzie¿ z kl. IV
Technikum ¯ywienia, z której wy³oniono trzy zespo³y
realizuj¹ce nastêpuj¹ce zadania:
1. przygotowanie potraw
2. udekorowanie sto³u
3. stworzenie atmosfery zabawy bez alkoholu.
Piêcioosobowemu jury przewodniczy³ dyrektor mgr
Kazimierz Szafrañski. Po naradzie Komisja ustali³a, ¿e I
miejsce zdoby³a dru¿yna w sk³adzie: Karolina Urbañska,
El¿bieta Wilde, Rados³aw Wystêpski, Katarzyna Worobiej, Ma³gorzata Tomicka, Iwona Ziental, Alicja
Waszkiel, Anna Tochar.
Po og³oszeniu wyników i wrêczeniu nagród przez
Przewodnicz¹cego Komisji – szefowie stolików zaprosili
publicznoœæ do degustacji potraw. Za organizacje
konkursu odpowiedzialni byli: Waldemar Czajkowski,
Lidia Zychowicz, El¿bieta Rosa i Andrzej Potaczek.
Lidia Zychowicz

Wizyta Œw. Miko³aja
6 grudnia 2000 r. o godz. 7 rano odwiedzi³ dzieci
w Œwidwiñskim Domu Dziecka Œwiêty Miko³aj. Fundatorem paczek by³ pp³k dypl. in¿. Ryszard Derenowski –
dowódca Jednostki Wojskowej 3294 w Œwidwinie.
Organizatorem by³ Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek
Zawodowy Pracowników Cywilnych Wojska – przewodnicz¹cy pan Grzegorz Spychalski, zastêpca przewodnicz¹cego pani Janina Sa³ach i Œwiêty Miko³aj, którego
dzieci przywita³y z wielk¹ radoœci¹.
Lidia Zychowicz

Zjazd TKKF
W dniach 8-10 grudzieñ 2000 r. w Miêdzyzdrojach
w hotelu S³awia mia³ miejsce pierwszy Zjednoczony Zjazd
Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Stowarzyszeñ
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Wœród
zaproszonych goœci Œwidwin reprezentowa³ burmistrz
Józef Pietraszek. Zarz¹d Powiatowy TKKF „RELAKS”
Œwidwin uzyska³ a¿ 3 osoby w 18 osobowym Zarz¹dzie
reprezentuj¹cym 10 tys. osób dzia³ajacych w TKKF.
W sk³ad zarz¹du weszli Tomasz Zieliñski, Marek Knuti,
Sebastian Basiejko.
Lidia Zychowicz

Œwidwin w Szczecinie
1 6 l i s t o p a d a b r. o d b y ³ o s i e o t w a r c i e
Miêdzynarodowych Targów Wyposa¿enia Wnêtrz. My
tak¿e tam byliœmy (II a, b T¯ i GD; III a T¯ i GD; IV a, b T¯
i GD). By³a to wycieczka dydaktyczna po³¹czona z elementami kultury.
Ze Œwidwina wyjechaliœmy o godz. 5.30.
Spotkaliœmy siê z marsza³kiem województwa zachodniopomorskiego – Józefem Faliñskim. Podarowaliœmy
mu prezent od m³odzie¿y miasta Œwidwina „serca
województwa zachodniopomorskiego” – tkaninê
ekologiczn¹ zrobion¹ z liœci, prosz¹c aby za jego
poœrednictwem trafi³a do Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich
w Szczecinie. Marsza³ek by³ z pomys³u zadowolony,
powiedzia³, ¿e jest to coœ nowego i nadzwyczajnego,
Œwidwin ma zawsze nowe i œwie¿e pomys³y. Dziêkuj¹c
Marsza³ek podarowa³ dla m³odzie¿y obrazy starego
Szczecina i ksi¹¿kê z kolekcji Fibaka. Nastêpnie zaprosi³
nas na wystawê mysliwsk¹ znajduj¹c¹ siê na Zamku
Ksi¹¿¹t Pomorskich.
Goœcilismy równie¿ u radnego ze Œwidwina –
pana Tomasza Zieliñskiego, który zaprosi³ nas do
Muzeum Narodowego. Zwiedziliœmy Wa³y Chrobrego,
zapozna-liœmy sie z odnow¹ Starówki.
Otrzymaliœmy ró¿nego rodzaju gad¿ety. Ostatni¹
atrakcj¹ naszej wycieczki by³y oczywiœcie targi na
których ka¿dy móg³ znale¿æ coœ dla siebie. Najbardziej
jednak zafascynowani byliœmy najnowoczeœniejszymi
wynalazkami technicznymi, które przydadz¹ siê ka¿dej
pani domu. Fururê robi³y równie¿ stoiska z bi¿uteri¹.
Wycieczka podoba³a sie wszystkim, dlatego
dziêkujemy pani Lidii Zychowicz i El¿biecie Rosie za jej
zorganizowanie. Panu Tomaszowi Zieliñskiemu za
goœcinê w Szczecinie. Pragniemy podziêkowaæ dyrektorowi PKS-u – panu Janowi Nagrabskiemu za udostêpnienie trzech autokarów, dziêki którym mielismy mo¿liwoœæ
komfortowo i bez problemów poruszaæ sie po Szczecinie.
Aneta Rakowicz
uczennica kl. IV b T¯ i GD

Podziêkowania dla
Wydawnictwa
Adam Marsza³ek
Dyrekcja ZSR CKP w Œwidwinie dziêkuje
Wydawnictwu Adam Marsza³ek za przekazanie ksi¹¿ki
o tematyce pedagogicznej do biblioteki szkolnej.
Dyrektor Kazimierz Szafrañski
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Wieczór
andrzejkowy
w SP2

„Na œwiêtego Andzeja b³yska pannom nadzieja” – mówi stare
przys³owie. Wigilia œw. Andrzeja przypadaj¹ca 29 listopada, to tradycyjny
wieczór wró¿b. Dziewczêta pragnê³y w tym dniu dowiedzieæ siê o swym
przysz³ym losie. Œwiêty Andrzej uznany jest za patrona panien chc¹cych
zmieniæ szybko stan.
Z tej w³aœnie okazji w SP2 odbywa³y siê dyskoteki, zabawy
andrzejkowe. Towarzyszy³y im wró¿by: lanie wosku, wychodzenie butów na
próg oraz wspania³y poczêstunek przygotowany przez rodziców. Zmêczeni, ale
bardzo zadowoleni wróciliœmy do domu. Bal by³ udany.
A. D.

Uczniowie kl. I e podczas wró¿by – kim zostanê.
Ala zostanie nauczycielk¹.

Podziêkowanie
Skladam serdeczne podziêkowania w imieniu pracowników
i uczniów Szko³y Podstawowej Nr 3 im. Lotników Polskich Panu
Wiktorowi Gie³¿yñskiemu za ufundowanie dla szko³y piêknego
obrazu namalowanego rêk¹ darczyñcy.
Obraz przedstawia „Pomnik Poleg³ych Lotników” – dzie³o
Edwarda Wittinga (1879-1941) – rzeŸbiarza, profesora ASP w Krakowie. Pomnik powsta³ w latach 1923-1932 i zosta³ oceniony jako
jeden z najlepszych w stolicy. Obecnie rzeŸba znajduje siê na Al. ¯wirki
i Wigury w Warszawie.
Dzie³o pana Wiktora Gie³¿yñskiego zosta³o przekazane podczas uroczystoœci Œwiêta Szko³y dnia 13 paŸdziernika br.
Jestem szczególnie wzruszona darem, poniewa¿ „Trójka” nosi
dumnie brzmi¹ce imiê Lotników Polskich. Dziêkujê za pamiêæ,
wspó³pracê i troskê o dobro szko³y.
Jednoczeœnie ¿yczê panu Wiktorowi Gie³¿yñskiemu sukcesów
artystycznych, wszelkiej pomyœlnoœci i satysfakcji w zyciu osobistym.

Ofiarodawca obrazu Pan Wiktor Gie³¿yñski
w towarzystwie dyrektora szko³y mgr Anny
Mas³owskiej i wicedyrektora mgr El¿biety Horak

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szko³y
mgr Anna Mas³owska
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Przedœwi¹teczna zaduma...
Czekamy na kolejne Bo¿e Narodzenie. I znów
bedziemy sprz¹taæ mieszkania, ubieraæ choinkê.
Si¹dziemy za suto zastawionym sto³em, utoniemy w powodzi œwi¹tecznych zapachów. Obdarujemy siê prezentami. Przypomnimy sobie stara legendê sprzed 2000 lat
o przyjœciu na œwiat Boga. Odspiewamy kilka kolêd.
Rozrzewnimy sie nad tym, ¿e Jezusek w stajni, ¿e w ch³odzie, ¿e w ubóstwie...
¯yczmy sobie nawzajem Dobrych Œwi¹t bo¿ego
Narodzenia! Wspania³ych Œwi¹t bo¿ego Narodzenia! Ale
tak¿e i tego, byœmy patrz¹c na szopkê ujrzeli Boga ¿ywego,
a nie tylko ¿³obek z figurk¹ ma³ego Jezusa.
On przyjdzie – pomimo naszej, tak czêsto œlepoty
i obojêtnoœci.
On przyjdzie – pomimo naszego zaganiania i zatroskania sprawami codziennoœci.
On przyjdzie – bo „s³owo cia³em siê sta³o i zamieszkalo miêdzy nami".
Zamieszka³o, to znaczy stale przebywa – jest.
Tylko czy znajdzie miejsce w moim domu, a przede
wszystkim w moim sercu?
Dobrych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia!
Wspania³ych Œwi¹t bo¿ego Narodzenia!

¯yczymy Wam
najserdeczniej, aby by³o ciep³o,
harmonijnie i rodzinnie. Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia to czas
bliskoœci, piêkych wzruszeñ,
czu³oœci i szczêœcia. ¯yczymy
naszym Czytelnikom, aby w
czasie tych najpiêkniejszych ze
wszystkich Œwiat zagoœci³a w
Waszych domach radoœæ.
Redakcja „Echa Œwidwina”

M. F.

Wigilia Bo¿ego Narodzenia
Bardzo typowe w polskiej obrzêdowoœci wigilijnej
jest ³amanie siê op³atkiem. Wigilia jest œwiêtem rodzinnym, ka¿dy stara siê j¹ spêdziæ w gronie najbli¿szych.
W Wigiliê Bo¿ego Narodzenia nie ma obcych, ka¿dy
traktowany jest jak goœæ. W czas Bo¿ego Narodzenia ³atwiej o szczeroœæ. Trochê ciep³a. Chwila rozmowy. Dobrze
byc razem, podzieliæ siê nadziej¹. Poczekaæ, kiedy zaœwieci pierwsza gwiazdka.
E. W.

¯yczenia
¯yczymy Wam najserdeczniej, aby by³o ciep³o,
harmonijnie i rodzinnie. Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to czas
bliskoœci, piêkych wzruszeñ, czu³oœci i szczêœcia. ¯yczymy naszym Czytelnikom, aby w czasie tych najpiêkniejszych ze wszystkich Œwiat zagoœci³a w Waszych domach
radoœæ.
Redakcja „Echa Œwidwina”
Wydawnictwo Adam Marsza³ek, ul. Przy Kaszowniku 37, 87-100 Toruñ
tel. (056) 660 81 60, 62 322 38, e-mail: info@marszalek.com.pl
Adres Redakcji: Echo Œwidwina”, ul. 3 Marca 25, Œwidwin, tel. (0 94) 365 27 91
Druk: Drukarnia “MADO, ul. Warszawska 52, 87-148 £ysomice, tel. (0 56) 659 98 96

Redaguje kolegium w sk³adzie: El¿bieta Wielgosz (redaktor naczelny), Iwona Witt (zastêpca), Krzysztof Galus (redaktor techniczny),
Krystyna Burzyñska, Marta Gordon, Magdalena Kamiñska, Daniel Kawa, Joanna Marsza³ek-Kawa, Magdalena Rupiñska, Andrzej Smoczyñski, Stanis³aw Wotkiewicz.

