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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? 

Andrzej Rosiewicz
90 - lecie
Banku Spó³dzielczego w Ró¿anie w Ró¿anie
W dniu 06.10.2001 obchodzono 90 - lecie istnienia Banku Spó³dzielczego w
Ró¿anie. Uroczystoæ oficjalna odby³a siê w sali Domu Handlowego w Ró¿anie.
Wród zaproszonych goci obecni byli prezesi zarz¹dów, dyrektorzy departamentów, dyrektorzy i pracownicy banków spó³dzielczych zaprzyjanionych z BS Ró¿an, burmistrz i przewodnicz¹cy samorz¹du ró¿añskiego, wójtowie gmin z Rzewnia i M³ynarzy, ksiê¿a
parafii Ró¿an, Rzewnia i
Sielunia, v-ce starosta i
sekretarz powiatu makowskiego, Przewodnicz¹cy Zgromadzenia
Ogólnego Krajowej
Rady Spó³dzielczej.
Goci powita³
prezes BS w Ró¿anie
Witold Biernacki. W
przemowie da³o siê s³yfot.Kruszewski
szeæ obawy spó³dzielczoci bankowej o dalsze jej losy. Czy samodzielnie obroni siê przed konkurencj¹? Czy oferta banku
spe³ni oczekiwania klientów? W³adze Banku Spó³dzielczego w Ró¿anie ¿ywi¹ nadziejê, ¿e nadchodz¹ce lata oka¿¹ siê pomylne i pozwol¹ na szybsz¹ realizacjê
zamierzeñ, wówczas bank bêdzie móg³ sprostaæ ¿yczeniom i oczekiwaniom tych,
którzy byli pionierami spó³dzielczoci bankowej w Ró¿anie tworz¹c w 1911r. ,,Kasê
Stefczyka. Ma to kapitalne znaczenie na rynku bankowoci, gdy¿ zastój i brak
nowych pomys³ów ofertowych mo¿e okazaæ siê zgubny dla banku - ,,Pragniemy
byæ bankiem dla ka¿dego, bankiem, na który mo¿na liczyæ. Bankiem ró¿nych dogodnych form spe³niaj¹cych oczekiwania ka¿dego klienta."

Dnia 28.10.2001r. z okazji III rocznicy dzia³alnoci Uczniowsko-Parafialnego Klubu Sportowego ,,Victoria Ró¿an wystapi³ w Ró¿anie Andrzej Rosiewicz - piosenkarz, tancerz i kompozytor. Wspó³pracowa³ z zespo³em jazzowym Asocjacja
Hagaw a od 1978 wystêpuje samodzielnie. Najwiêksze przeboje to: Czy czuje
pani cza-czê, Najwiêcej witaminy, Zenek
blues, Czterdzieci lat minê³o. Fotoreporta¿ z koncertu na str.12

fot.Kruszewski

cd. na str. 4

III Rocznica powstania Uczniowsko-Parafialnego
Klubu Sportowego ,,Victoria Ró¿an
W dniach 26 - 28.10.2001r.
Uczniowsko Parafialny Klub Sportowy ,,Victoria" Ró¿an obchodzi³ III
rocznicê dzia³alnoci. Z tej okazji w
dniu 26.10.2001r. odby³ siê uroczysty apel w sali widowiskowej Domu
Kultury, gdzie podsumowano 3-letni¹ dzia³alnoæ klubu, wrêczono nagrody i upominki dla dzia³aczy, sponsorów i sportowców.
cd. na str.6-7

fot.Kruszewski
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wierszcz Ró¿añski
W kilku zdaniach jednym tchem

W kilku zdaniach jednym tchem

W kilku zdaniach jednym tchem
Tak wygl¹da elewacja pó³nocno
- wschodnia i po³udniowo - zachodnia
budynku, który powstaje w miejscu,
gdzie do tej pory sta³ stary budynek po
by³ym przedszkolu. W nowym obiekcie
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi trêdami
oprócz pomieszczeñ dla trzech lekarzy i
jednego stomatologa maj¹ siê jeszcze
znaleæ biblioteka publiczna, dzienny
dom pobytu (tzw. wieltlica socjoterapeutyczna) i mieszkanie s³uzbowe.
Ogólnie bêdzie to ok. 584 m2 powierzchni u¿ytkowej wraz z infrastruktur¹ zewnêtrzn¹. Przetarg, który wy³oni³
g³ównego wykonawcê Przedsiêbiorstwo
Budownictwa Ogólnego z Ostro³êki odby³ siê 03.10.2001r. Koszt samych robót
budowlanych wynieæ ma 854.336 z³.
Prace budowlane, które zosta³y rozpoczête w listopadzie maj¹ zakoñczyæ siê
do koñca czerwca 2002 r. kiedy budynek
ma zostaæ oddany do u¿ytku.

Po wielu latach starañ doprowadzono
wreszcie energiê elektryczn¹ i umo¿liwiono pod³¹czenie gospodarstw do sieci
pañstwu Za³êskim i Nawarowskim
mieszkaj¹cym na ul. Polnej. Rodziny te
do tej pory korzysta³y z prowizorycznego
pod³¹czenia elektrycznego z przedsiêbiorstwa Narew Styl. Gmina sfinansowa³a projekt techniczny i zakupi³a lamy
owietleniowe. Trakcja elektryczna przebiega na d³ugoci ok. 400 m i umo¿liwia
min. rozwój budownictwa jednorodzinnego w tamtym rejonie Ró¿ana.

Uporano siê wreszcie z odwodnieniem
ul Gdañskiej. Pamiêtamy jak po opadach
deszczu tworzy³o siê tam jezioro czasami
nie do przebycia, a w sytuacjach krytycznych woda wlewa³a siê na posesje i do
piwnic domów. Sytuacja taka wystêpowa³a zawsze po wiêkszych opadach i nikt
nie potrafi³ ustaliæ przyczyny tego zjawiska.
Niejednokrotnie temat ten by³ poruszany
równie¿ na ³amach R. Okaza³o siê, ¿e w
czasie prowadzonych robót kanalizacyjnych przez nieuwagê zasypano czêæ kolektora burzowego.
Problemy z niskim cinieniem wody w
miejscowoci Za³uzie nale¿¹ ju¿ do przesz³oci. Wyremontowano by³e ujêcie
wody w tej miejscowoci i w³¹czono do
systemu wodoci¹gowego. Ujêcie w Za³uziu jest wykorzystywane w momencie
spadku cinienia wody w wodoci¹gu
miejskim. Pamiêtajmy, i¿ Za³uzie jest zaopatrywane w wodê z ujêcia miejskiego
w Ró¿anie, a spadki cinienia wody s¹
spowodowane z³ymi przekrojami rur
wodoci¹gowych.

Zarz¹d Gminy w Ró¿anie informuje, ¿e zgodnie z art.30 ust.1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pó.
zm. prawo budowlane, budowa ogrodzeñ od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych wymaga
zg³oszenia do Wydzia³u Architektoniczno - Budowlanego Starostwa
Powiatowego w Makowie Maz.
Jednoczenie informuje siê,
¿e ogrodzenie dzia³ki nie powinno
przekraczaæ granicy dzia³ki oraz linii
rozgraniczaj¹cej ulic lub placu, b¹d
linii ustalonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
Zarz¹d Gminy Ró¿an
W dniu 11.11.2001 uczniowie
szkó³ i sportowcy z UPKS ,,Victoria" Ró¿an brali udzia³ w Pielgrzymce - Sztafecie Niepodleg³oci im. Prymasa Tysi¹clecia Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego
zorganizowanej dla uczczenia 100 rocznicy urodzin i 20 rocznicy mierci Prymasa oraz dla
upamiêtnienia
83 rocznicy Odzyskania Niepodleg³oci Polski.
W sztafecie Zuzela-WarszawaW³oc³awek
udzia³ wziêli: £ukasz Za³êski,
Anna Kruszewska, Marcin D¹bek,
Milena
Kmio³ek, Bartosz Pych, Piotr

Zarz¹d Uczniowsko-Parafialnego Klubu Sportowego ,,Victoria"
Ró¿an dziêkuje dyrekcji Szko³y Podstawowej, Publicznego Gimnazjum,
nauczycielom, sponsorom, Gminnemu Orodkowi Upowszechniania
Kultury, m³odzie¿y, sportowcom i
wszystkim tym którzy przyczynili siê do
uwietnienia obchodów III rocznicy
powstania UPKS ,,Victoria" Ró¿an.
Zarz¹d Klubu

Mroczkowski, Grzegorz Bialik, Krzysztof
Laskowski, Karolina Zygmunt, Anna Lipka, Jolanta Brym, Mariusz Brym, Pawe³
Zegarowski, Zbigniew Janyszko, Justyna Che³chowska, S³awomir Podolak,
Marek Che³chowski, Patryk Pielach, Pawe³ Surma, Ma³gorzata Bialik, Micha³ Nowacki i Pawe³ S³awiñski. Opiekunami
m³odzie¿y byli El¿bieta i Andrzej Jankowscy oraz Artur Grzekowicz.

wierszcz Ró¿añski
,,wierszcz Ró¿añski"
Pragnê wyraziæ serdeczne podziêkowania sympatykom stra¿y po¿arnej na ³amach miesiêcznika
,,wierszcz Ró¿añski", za zrozumienie naszych potrzeb i
pomoc w budowie budynku gara¿owego dla JRG Nr 2 w
Ró¿anie. Obecna sytuacja finansowa utrudnia wykonywanie zadañ na³o¿onych na jednostki ochrony przeciwpo¿arowej. Efekty naszych dzia³añ by³yby o wiele skromniejsze bez zrozumienia przez Pañstwa naszych problemów i okazanej pomocy.
Nasi sympatycy to:
1. Zarz¹d OSP Ró¿an,
2. Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowe Drewbet s.c.
p. ¯erañski,
3. Us³ugi Transportowe - Marian Grzegorz Wilczewski,
4. Zak³ad Us³ugowo Handlowy Mariusz Kurlanda,
5. Centrobud Maków s.c.,
6. Orodek Wczasowy ,,Florian" p. Kowalscy,
7. Stacje paliw ,,Gozana" s.c. w Makowie Maz. i Ró¿anie,
8. p. Deptu³a Krzysztof,
9. p. Strzelecki Stanis³aw,
10. p. Wasiñski Janusz,
11. Zarz¹d OSP Sieluñ,
12. Zarz¹d OSP Rzewnie.

Dru¿yna OSP z Za³uzia
zajê³a I miejsce w
rajdzie ,,Autostra¿ 2001
W dniu 08.09.2001 dru¿yna Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Za³uzia po dowództwem dh. Stanis³awa Strzeleckiego
zajê³a I miejsce w I Rajdzie Gwiadzistym ,,Autostra¿ 2001"
zorganizowanym z okazji 80-lecia Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych RP w Warszawie. W sk³adzie zastêpu bior¹cego
udzia³ w rajdzie udzia³ wziêli:
dh. Strzelecki Stanis³aw
dh. Glinka Jaros³aw
dh. migielski Artur
dh. Janczewski Rafa³
dh. Pieczonka Krzysztof
Gratulujemy !

Dziêkuj¹c Pañstwu za zrozumienie, ¿yczê wszelkiej pomylnoci. ¯yczê wielu dalszych osi¹gniêæ i satysfakcji z
wykonywanych obowi¹zków, spe³nienia oczekiwañ w ¿yciu osobistym, a tak¿e szerokiego grona ludzi ¿yczliwych
i przyjaznych, do których zalicza siê tak¿e PSP przekazuj¹ca te ¿yczenia.
DOWÓDCA
Jednostki Ratowniczo-Ganiczej Nr 2
w Ró¿anie
st. kpt. mgr in¿. Arkadiusz Go³êbiewski

Zarz¹d Pracowniczych Ogródków Dzia³kowych ,,Ró¿a" sk³ada gor¹ce podziêkowanie za przywóz drzewek i pomoc przy
zadrzewianiu pasa ochronnego dzia³ek przy ul. Warszawskiej w dniu 27 padziernika br. - panu mgr Stanis³awowi
Osieckiemu i uczniom Publicznego Gimnazjum w Ró¿anie
w osobach:
P.Zalewska, M.Wieczorkek, M.Nowacki, K.widerski,
S.Che³stowski, T.Biedrzycki, A.Grzegorczyk, T.Sawicki,
M.Opacka, B.Pych, Z.Za³êski, A.Musiñska, K.Wilczewska,
R.Ogonowski i A.Opacka.
Pragniemy tak¿e podziêkowaæ dzia³kowiczom panu Z.Cychowskiemu, S.widerskiemu, K.Che³chowskiemu, E.Malinowskiemu, A.Ptaszyñskiemu, W.Kozikowi, M.Piaszczyñskiemu oraz pani Musinskiej.
Dziêkujemy równie¿ Pañstwu Opackim i Walewskim za artyku³y ¿ywnociowe, które pos³u¿y³y do przygotowania grila
dla m³odzie¿y.
Prezes
Zarz¹du Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych
,,RÓ¯A"
Antoni Zych
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Puchar i certyfikat rajdu ,,Autostra¿ 2001 zdobyty przez
zastêp OSP z Za³uzia
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wierszcz Ró¿añski

90 - lecie
Banku Spó³dzielczego w Ró¿anie
cd.ze str.1

W dalszej czêci uroczystoci jubileuszowej wrêczono odznaczenia
pañstwowe i bankowe. Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 19.09.2001 odznaczy³ Z³otym Krzy¿em Zas³ugi Witolda Biernackiego prezesa BS Ró¿an. Odznaczenie wrêczy³ w-ce starosta makowski Janusz
Gójski i burmistrz gminy Ró¿an Jerzy Parciñski.
Kapitu³a Medalu
Krajowego Zwi¹zku
Banków Spó³dzielczych
nada³a: Urzêdom Gmin w
Ró¿anie, M³ynarzach i
Rzewniu Z³oty Medal
imienia Franciszka Stefczyka za wspó³pracê na
rzecz samorz¹dnoci i
rozwoju gospodarczego
swojego regionu i ojczyzny.
Kapitu³a Medalu
fot.Kruszewski
Krajowego Zwi¹zku
Banków Spó³dzielczych
nada³a równie¿ Z³oty Medal imienia Franciszka Stefczyka dla Banku Spó³dzielczego w Ró¿anie za 90 letni¹ dzia³alnoæ w interesie swoich udzia³owców,
s³u¿bê swojemu regionowi i ojczynie. Medal
prezesowi banku Witoldowi Biernackiemu
wrêczali: cz³onek Zarz¹du Krajowego Zwi¹zku
Banków Spó³dzielczych
Andrzej Szwejkowski i
prezes Warmiñsko-Mazurskiego Banku Regionalnego S.A. w Olsztynie Lucyna Kamiñska.
fot.Kruszewski
Za zas³ugi w rozwoju
spó³dzielczoci bankowej Z³otym Krzy¿em im. ks. Piotra Wawrzyniaka odznaczono: ks. Jana Paw³owskiego i ks. Bronis³awa G¹seckiego. Za zas³ugi dla spó³dzielczoci bankowej Z³ot¹ Odznak¹ im.
Franciszka Stefczyka odznaczono: Stanis³awa Makowskiego, Albina Siepio³ê,
Stanis³awa Napiórkowskiego, Irenê Reczek, Jadwigê Za³êsk¹, Kazimierê Jówik.
Odznak¹ ,,Zas³u¿ony Dzia³acz Ruchu
Spó³dzielczego" wyró¿niono: Mariannê
Sawick¹, Halinê B³oñsk¹, Krystynê Pawelczyk, Teresê Olszewsk¹ i Zofiê Jakubowsk¹. Decyzj¹ Kapitu³y Odznaki Banku Gospodarki ¯ywnociowej Spó³ka
Akcyjna w Warszawie Honorow¹ Z³ot¹
Odznak¹ ,,Za zas³ugi dla spó³dzielczocd. na str.5

... pierwsza wzmianka o za³o¿eniu odrêbnej placówki bankowej w Ró¿anie pochodzi z 1911r. i zawiera informacje o powstaniu ,,Kasy Stefczyka - Spó³dzielni z odpowiedzialnoci¹ nieograniczon¹, która w
1911r. zosta³a zorganizowana przez ksiêdza proboszcza parafii Ró¿an Klemensa
Sawickiego, Jerzego Ba³tusisa - kierownika Szko³y Powszechnej zam. Ró¿an i
Kazimierza Strupczewskiego - aptekarza
zam. Ró¿an.
Nowo za³o¿ona ,,Kasa Stefczyka
Spó³dzielnia z odpowiedzialnoci¹ nieograniczona mieci³a siê w domu Micha³a widerskiego w Ró¿anie. Pierwszym
pracownikiem ,,Kasy Stefczyka by³ Stanis³aw Mas³owski, który pracowa³ we wtorki i pi¹tki. (...) Drugi etap to okres pierwszej wojny wiatowej, kiedy to zosta³a przerwana dzia³alnoæ wspomnianej Kasy.
Trzeci etap to okres uzyskania niepodleg³oci i powstanie II Rzeczypospolitej.
Mimo trudnoci reaktywowano dzia³alnoæ ,,Kasy Stefczyka. Jednak kasa pozbawiona by³a kapita³ów. Uzyskanie kredytów b¹d innej pomocy finansowej od
Central by³o rzecz¹ niezmiernie trudn¹.
Potrzeby kredytowe nie by³y zaspakajane.
Do ,,Kasy Stefczyka dzia³aj¹cych w Ró¿anie i Sieluniu mogli nale¿eæ przedstawiciele wszystkich grup spo³ecznych, nawet w³aciciele drobnych gospodarstw
rolnych. Du¿ym wspó³zawodnikiem na
terenie dzia³ania Kasy by³a dzia³alnoæ
¯ydowskiego Banku zrzeszaj¹cego ca³y
prywatny handel, rzemios³o i drobny przemys³, a nawet w pewnym stopniu rolnictwo. Najgorszy okres dla ,,Kasy Stefczyka(...) w Ró¿anie by³ do 1924 roku. Po
stabilizacji pieni¹dza tj. w okresie od
1925-1929r. ,,Kasa Stefczyka (...) zaczê³a siê ponownie rozwijaæ, systematycznie
wzrasta³a jej dzia³alnoc oszczêdnociowa i kredytowa. Wielki kryzys gospodarczy z lat 1930-1935 znowu podwa¿y³ sytuacjê ekonomiczn¹ Kasy i ograniczy³ powa¿nie jej dzia³alnoæ. Ogólny ,,g³ód kapita³ów powodowa³, ¿e kasa nie mog³a
pokryæ, szczególnie na wsi, popytu na kredyt. Nale¿y nadmieniæ, ¿e dzia³alnoc
,,Kasy Stefczyka (...) w Ró¿anie na terenie zasiêgu swojego dzia³ania by³a niewielka i ograniczona. Teren dzia³ania nie
by³ zbyt zamo¿ny ¿eby mo¿na by³o pozyskaæ wysokie udzia³y cz³onkowskie lub
zgromadziæ znaczne oszczêdnoci. By³o
rzecz¹ znamienn¹ dla okresu miêdzywojennego, ¿e do g³osu w dzia³alnoci spo³ecznej dochodzi³a wówczas klasa robotnicza i ch³opi. Wspomniany kryzys gospodarczy lat 30-tych spowodowa³ proces
biednienia tek¿e ludnoci. Wyst¹pi³y trudnoci w sp³acaniu po¿yczek.

kk.
fot.Kruszewski

fr. monogr. 90 lat BS w Ró¿anie

wierszcz Ró¿añski
Franciszek Stefczyk (1861-1924) by³ dzia³aczem spó³dzielczoci w Galicji, z wykszta³cenia historykiem. Zainicjowa³ i organizowa³ gminne kasy zapomogowo-po¿yczkowe, nazwane po jego mierci ,,Kasami Stefczyka. W
1890 roku Franciszek Stefczyk za³o¿y³ pierwsz¹ na
ziemiach polskich spó³dzielniê oszczêdnociowo-po¿yczkow¹ w Czernichowie ko³o Krakowa. W latach
1899-1918 by³ dyrektorem Biura Patronatu dla Spó³ek
Oszczêdnoci i Po¿yczek przy Wydziale Krajowym we
Lwowie. Od 1918 roku kierowa³ Centraln¹ Kas¹ Spó³ek
Rolniczych. By³ inicjatorem, wspó³twórc¹ i prezesem
Zwi¹zku Spó³dzielczoci Rolniczej.

ci bankowej" odznaczeni zostali: Jadwiga Werner. Teresa Paliwoda,
Gra¿yna Milewska, Jadwiga Grzekowicz, Barbara Rzewnicka, Wanda
Gutowska, Helena Zalewska, Janusz Rzewicki, Kazimierz Rzewnicki,
Edward Napiórkowski, S³awomir Chrzanowski, Stanis³aw Wieczorek oraz
Srebrn¹ Odznak¹
Jadwiga
Che³stowska,
Bogumi³a Piegza, Wies³awa
Borczon, Stefan Kujawa.
Wa r t o
wspomnieæ, i¿
wród zaproszonych goci
obecny by³ Jerzy Flinikowski
fot.Kruszewski
wnuk pierwszego za³o¿yciela
Kasy Stefczyka w Ró¿anie Kazimierza Strupczewskiego.
W zwi¹zku z jubileuszem wydana zosta³a monografia Banku Spó³dzielczego w Ró¿anie autorstwa mgr Witolda Biernackiego. Jest to lektura warta uwagi, chocia¿by z tego powodu, ¿e jest to pierwsza publikacja, która swym zasiêgiem obejmuje w³aciwie tylko i wy³¹cznie miasto i
gminê Ró¿an
K.K.

Nale¿y nadmieniæ, i¿ w okresie niepodleg³ociowym wspó³organizatorami ,,Kasy Stefczyka Spo³dzielni z odpowiedzialnoci¹ nieograniczon¹ byli (ju¿ nie ¿yj¹cy) :
1. Be³dycki Jan zam. Chrzczonki
2. Gajewski Józef zam. Ró¿an
3. Gos Zygmunt zam. Mi³ony
4. Idzikowski Piotr zam. Ró¿an
5. Kaczyñski Jan zam. Ró¿an
6. Machnowski Józef zam. Ró¿an
7. Miler Czes³aw zam. Ró¿an
8. Mroczkowski F. zam. Czrzczonki
9. Napiórkowski S. zam. Czrzczonki
10. Ziembiñski Florian zam. Mi³ony
Na prze³omie lat trzydziestych aktywnymi dzia³aczami byli te¿ ju¿
nie¿yj¹cy znani dzia³acze:
1. Budny Jan, zam. Ko³aki - ksiêgowy, nastêpnie prezes ,,Kasy
Stefczyka w Ró¿anie w latach
1928-39 w Sieluniu. Dzia³a³a ona
po zakoñczeniu II wojny wiatowej
do 1.07.1950r.

2. Modzelewski Boles³aw
3. Rogalski Jan
W sk³ad ostatniego przed
wybuchem II wojny wiatowej zarz¹du weszli:
1. Mroczkowski F.
2. Napiórkowski S.
3. Szczepankowski W.
(...) okres okupacji hitlerowskiej to
martwe lata polskiej spó³dzielczoci bankowej. (...) W³adze hitlerowskie zmusi³y ,,Kasê Stefczyka
do zawieszenia swojej dzia³alnoci. Okupant posiada³ (trudno
okreliæ - ca³oæ lub czêæ) dokumentacji i przystapi³ do ci¹gania
po¿yczek. Ile zad³u¿eñ ci¹gniêto,
nikt nie potrafi³ okreliæ. Na tym
terenie dzia³a³ te¿ w okresie okupacji bank niemiecki pod nazw¹
,,Reiffeisen, z us³ug którego miejscowa ludnoæ nie korzysta³a.
fr. monogr. ,,90 lat BS w Ró¿anie
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Punkt widzenia
Czyli o nas za granic¹.

,,Solidarnoæ" za drzwiami

Tu¿ po og³oszeniu wyników wyborów parlamentarnych w Polsce komentatorzy stwierdzili, ¿e jest
to wynik godny Ksiêgi Rekordów Guinnessa. Nie zdarzy³o siê nigdzie we wspó³czesnej demokratycznej
Europie, by wyborcy zachowali siê w podobny sposób. Polski elektorat postanowi³ pozostawiæ za drzwiami nowego Sejmu wszystkich cz³onków rz¹du i
wszystkich pos³ów partii rz¹dz¹cych.
Ju¿ dzi, jak zreszt¹ owiadczy³ Aleksander
Kwaniewski, mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e mo¿liwoci rozwojowe, jakie zyska³ kraj w wyniku reform
1989 roku, wyczerpa³y siê. Powsta³a nagl¹ca koniecznoæ poszukiwania nowych mo¿liwoci rozwoju. To
tego w³anie dowodz¹ rezultaty wyborów, w których obok SLD znamienny sukces odnios³y ma³o do
tej pory znacz¹ce ugrupowania polityczne tak zwane partie protestu. G³osuj¹c na nie, znaczna czêæ
Polaków wyra¿a niezadowolenie z sytuacji w kraju.
,,Nowoje Wremia" - W. Kirjanow
Bli¿ej do UE?
Ortodoksyjny polski pogl¹d polityczny g³osi od dawna, ¿e przeznaczeniem kraju jest nieub³agalny, chocia¿ d³ugi, marsz do Unii Europejskiej. Po
wyborach to za³o¿enie stanê³o pod znakiem zapytania. Po raz pierwszy w polskiej polityce dwie partie
populistyczne, przeciwne przyst¹pieniu do UE - Samobrona i Liga Polskich Rodzin - wesz³y do parlamentu. Obie te partie protestu pozostan¹ z pewnoci¹ w opozycji, ale przywódca Samoobrony Andrzej Lepper mówi, ¿e mo¿e zastosowaæ w Sejmie
taktykê blokowania, w tym równie¿ obstrukcji, by
promowaæ radykaln¹ politykê agrarn¹ swej partii.
,,Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by
Polska przesta³a byæ rynkiem zbytu dla nadwy¿ek
rolnych UE" - powiedzia³ Lepper. Czêæ cz³onków
Ligi Polskich Rodzin opowiada siê za przyst¹pieniem do UE, jednak jako ca³oæ chce ona anulowania umowy stowarzyszeniowej Polski z Uni¹ dotycz¹cej liberalizacji handlu. LPR utworzona naprêdce, zaledwie dwa miesi¹ce przed wyborami, skupia
polityków skrajnej prawicy, niekiedy zwi¹zanych z
Radiem Maryja.
,,Oprócz faktu, ¿e obie partie s¹ przeciwne
przyst¹pieniu do Unii Europejskiej i wyros³y z frustracji, maj¹ z sob¹ niewiele wspólnego" - twierdzi
Edmund Wnuk-Lipiñski, profesor nauk politycznych
z Polskiej Akademii Nauk. ,,Ka¿dy partner koalicyjny - podkrela Wnuk-Lipiñski - mo¿e oznaczaæ, ¿e
,,konkretny rozdzia³ negocjacji zostanie poddany
zwiêkszonej kontroli", co mo¿e spowolniæ rozmowy
akcesyjne.
,,Financial Times" - J. Reed
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III Rocznica powstania Uczniowsko-Parafialnego
Klubu Sportowego ,,Victoria Ró¿an
cd.ze str.1

Wród zaproszonych goci, dyrektorów szkó³, sponsorów i nauczycieli wychowania fizycznego obecni byli m.in.:
burmistrz gminy Jerzy Parciñski, ks. Jan Paw³owski, Les³aw
Æmikiewicz - trener m³odzie¿owej reprezentacji Polski w pi³ce
no¿nej, Józef Maci¹ga prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Katolickich Klubów Sportowych, Marek Wnuk v-ce
prezes Polskiego Zwi¹zku Tenisa Sto³owego.
Najlepszymi pi³karzami w 3-letniej dzia³alnoci klubu
zostali £uksz Deptu³a i Piotr Janyszko. Wyró¿nieni zostali
najlepsi tenisici sto³owi i pi³karze.
Publiczna Szko³a Podstawowa:
Paulina Cychowska, Olga Witkowska, Katarzyna Sawicka,
Katarzyna Niedwiecka, Joanna S³owikowska, Anna S³owikowska, Sebastian Malicki, Piotr S³awiñski, Mariusz Napiórkowski, Rafa³ Leszczyñski, Arek Jówik, £ukasz Suski, Adrian Kêpka, Artur Za³êski, Kamil Za³êski, Marcin Cychowski, Micha³ Godlewski, Wojciech Godzieba, Przemys³aw Kujawa, Kamil Tarasiewicz, Maciej Szymanik, Adrian Ptaszyñski, Piotr Szwarc, Patryk S³owikowski, Dominik Brzostek,
Adam Olkowski, Jacek Za³êski, Daniel Za³êski, Pawe³ Pep³owski, Micha³ Wysocki, Dawid Kurlanda, Krzysztof Podlasin.
Gimnazjum Publiczne:
Justyna Lewandowska, Ma³gorzata Bialik, Mariusz Brzuzy,
Rafa³ Pielach, £ukasz Suski, Przemys³aw Wasiñski, Norbert
Za³êski, Rados³aw Szymaniak, Rados³aw Obrêbski, Pawe³ S³awiñski, Pawe³ Pogorzelski, Mariusz Mazuruk, Artur Paczyñski, Marcin Dom¿alski i Jaros³aw Sasin, których opiekunami
s¹ panowie Robert Brzuzy i Artur Grzekowicz.
Odznaczenia resortowe prezesa Urzêdu Kultury Fizycznej i Sportu za d³ugoletni¹ pracê nauczyciela wychowania fizycznego otrzymali Teresa Opacka i Witold S³awiñski
oraz pedagodzy ks. Franciszek Bieñkowski i Zenon S³awiñski. Za dzia³alnoæ sportow¹ i wspó³pracê z klubem wyró¿nieni zostali: Teresa Opacka, Robert Brzuzy, Artur Grzekowicz i Witold S³awiñski.
Za dzia³alnoæ na rzecz rozwoju kultury fizycznej i
sportu klub ,,Victoria" otrzyma³ puchar ufundowany przez
Radê Miasta i Gminy w Ró¿anie. Nie bez znaczenia dla dzia³alnoci klubu mieli sponsorzy: Bank Spó³dzielczy, Gminna
Spó³dzielnia Sch. i Krzysztof Deptu³a, których dzia³acze klubu wyró¿nili pami¹tkami.
W dniu 27.10.2001r. oby³a siê pielgrzymka sportowców i dzia³aczy klubu do Lichenia. W niedzielê 28.10.2001r.
zosta³a odprawiona msza w. w intencji sportowców klubu,
a tak¿e odby³ siê koncert Andrzeja Rosiewicza w sali widowiskowej Domu Kultury. Organizatorami obchodów by³ Klub
,,Victoria" Ró¿an i Dom Kultury. Niestety nie doszed³ do skutku mecz pi³ki no¿nej zaplanowany na 28.10.2001r. miêdzy MKS
Ró¿an, a ksiê¿mi Diecezji £om¿yñskiej.
kk

fot.Kruszewski

Nagrody i upominki dla tenisistów wrêcza v-ce prezes
PZTS Marek Wnuk

Najlepszy pi³karz
Piotr Janyszko otrzymuje
statuetkê wrêczan¹ przez
Les³awa Æmikiewicza

fot.Kruszewski

fot.Kruszewski

Niektórzy mówi¹ ¿e bez niego klubu by nie by³o. To on
jest organizatorem i motorem wszelkich dzia³añ klubu. Na zdjêciu uczniowie i dyrektorzy szkó³ w dowód uznania wrêczaj¹
Andrzejowi Wasielewskiemu pami¹tkowy upominek.

wierszcz Ró¿añski

Niektóre puchary i
nagrody wrêczane
podczas obchodów III rocznicy
UPKS ,,Victoria
Ró¿an.
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Klub wyró¿ni³ za wspó³pracê Publiczne Gimnzajum i
Publiczn¹ Szko³ê Podstawow¹. Wyró¿nienia dyrektorom pani Annie Kurlandzie i Krzysztofowi Kêpce
wrêcza v-ce prezes PZTS
Marek Wnuk

fot.Kruszewski

fot.Kruszewski

fot.Kruszewski

fot.Kruszewski

Sponsorzy, na których klub zawsze mo¿e liczyæ. Od lewej: Krzysztof Deptu³a odbiera z r¹k prezesa klubu ks. Franciszka Bieñkowskiego pami¹tkowy medal. W rodku prezes Banku Spó³dzielczego w Ró¿anie, któremu pami¹tkowy medal wrêcza ks. Franciszek Bieñkowski i Andrzej Wasielewski. Po prawej: przedstawicielce Gminnej Spó³dzielni Sch w Ró¿anie (pami¹tkowy medal
wrêcza prezes klubu ks. Franciszek Bieñkowski).

fot.Kruszewski
fot.Kruszewski

Laureaci odznaczeñ Prezesa Urzêdu Kultury Fizycznej i Sportu
od lewej: Zenon S³awiñski, ks.franciszek Bieñkowski, Teresa
Opacka i Witold S³awiñski wraz z prezesem Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Katolickich Klubów Sportowych Józefem Maci¹giem.

Prezes klubu ,,Victoria Ró¿an ks. Franciszek Bieñkowski wrêcza pami¹tkowy medal dyrektorowi Publicznej Szko³y Podstawowej w Ró¿anie Krzysztofowi Kêpce za 3-letni¹ wspó³pracê z
klubem.
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Dowód na ¿ycie po mierci
Brytyjscy lekarze udowadniaj¹, ¿e wiadomoæ nie umiera wraz z mózgiem.

Pacjenci po zawale serca byli w stanie mierci klinicznej.
Usta³ oddech, a rozszerzone renice nie reagowa³y na wiat³o.
Takie mózgi zosta³y ca³kowicie ,,wy³¹czone". A jednak po reanimacji kilku chorych zachowa³o wspomnienia z tego czasu, który
powinien byæ dla nich tylko ,,czarn¹ dziur¹". Brytyjscy lekarze
twierdz¹, ¿e to najpowa¿niejszy dotychczas dowód na rzecz tezy,
¿e istnieje ,,¿ycie po mierci". Badania, uznane przez bardziej
metafizycznie nastawionych naukowców za ,,prze³omowe", przeprowadzili dr Peter Fenwick, neuropsychiatra z Londynu i dr
Sam Parnia z General Hospital w Southampton. Zbadali oni 63
ofiary zawa³u serca, które z medycznego punktu widzenia by³y
martwe. Aparatura nie wykaza³a najmniejszych ladów aktywnoci ich mózgów. Najpóniej w ci¹gu tygodnia po zawale obaj
lekarze przeprowadzili rozmowy z rekonwalescentami. 56 pacjentów nie mia³o ¿adnych wspomnieñ z okresu utraty przytomnoci. Siedmiu jednak opowiada³o nadzwyczajne rzeczy. Relacje
czterech chorych spe³nia³y wszystkie kryteria tak zwanych dowiadczeñ z pogranicza mierci.
Mówili o znanym od czasu opublikowania przez dr Raymonda Moody`ego ksi¹¿ki: ,,¯ycie po ¿yciu" poczuciu spokoju,
mi³oci i ca³kowitego bezpieczeñstwa, zjawisku opuszczania w³asnego cia³a i obserwowaniu go z góry. Chorzy twierdz¹, ¿e przeszli przez tunel, na którego koñcu znajdowa³o siê wiat³o. Tam,
w innym, przepiêknym wiecie, czekali ju¿ zmarli krewni i przyjaciele. Konaj¹cy nie przekroczyli ,,punktu, z którego nie ma powrotu", lecz na rozkaz jakiej wy¿szej si³y zostali wys³ani do
w³asnych cia³ pod³¹czonych do aparatury reanimacyjnej. Doktor Parnia podkrela, ¿e ¿aden z czterech pacjentów, którzy ,,zachowali wiadomoæ przy wy³¹czonym mózgu", nie odznacza³
siê szczególn¹ religijnoci¹. Trzech by³o niepraktykuj¹cymi anglikanami, za czwarty przedstawi³ siê jako ,,wczeniej katolik,
obecnie poganin". W³anie ten ostatni twierdzi, ¿e spotka³ na
koñcu tunelu ,,Najwy¿sz¹ Istotê Metafizyczn¹". Wyniki przeprowadzonych w Southampton badañ opublikowa³o czasopismo fachowe ,,Reanimacja".
Wielu naukowców uwa¿a, ¿e ,,dowiadczenia z pograni-

BIUROWA PROZA

cza mierci" to halucynacje konaj¹cego mózgu, bêd¹ce wynikiem niedotlenienia, szoku, podanych wczeniej mocnych lekarstw, bezsennoci, gor¹czki czy te¿ zmian poziomu dwutlenku
wêgla. Parnia i Fenwick podkrelaj¹ jednak, ¿e w przypadku ofiar
zawa³u takie przyczyny nie wchodz¹ w rachubê. Chorzy nie dostali ¿adnych halucynogennych leków, ich mózgi by³y dostatecznie dotlenione. Ataku serca nie poprzedzi³y gor¹czka albo
bezsennoæ.
Parnia i jego koledzy odnaleli te¿ 3,5 tysi¹ca innych osób,
które zachowa³y niezwykle wyrane wspomnienia ze stanu mierci klinicznej. Najbardziej sensacyjna jest sprawa pewnego ch³opca, który dozna³ zatrzymania akcji serca w wyniku niespe³na
trzech lat. Po powrocie do zdrowia narysowa³ siebie unosz¹cego siê nad w³asnym cia³em. Na rysunku znajdowa³ siê równie¿
¿ó³ty balon po³¹czony z lewituj¹c¹ ,,dusz¹". Pytany przez rodziców malec powiedzia³: ,,To nie balon, lecz jaskrawe wiat³o. Kiedy umieramy, widzimy to wiat³o, jestemy z nim jakby po³¹czeni
sznurem".
Naukowcy przedstawili wyniki swych obserwacji na posiedzeniu w California Institute of Technologi. ,,Mamy do czynienia z ludmi, których mózgi nie funkcjonowa³y, którzy zachowali jednak spójne, wyrane wspomnienia", podkreli³ dr Parnia. Jak jednak komórki mózgu reaguj¹ na wiadomoæ? Niczym
nie ró¿ni¹ siê przecie¿ od innych komórek organizmu. Doktor
Parnia sk³ania siê ku interpretacji metafizycznej. Jego zdaniem,
wiadomoæ mo¿e istnieæ tak¿e poza szarymi komórkami, a mózg
tylko j¹ ,,materializuje", podobnie jak telewizor z fal elektromagnetycznych tworzy obraz i dwiêk.
Wielu naukowców odnios³o siê sceptycznie do tych rewelacji. Doktor Chris Freeman z Królewskiego Szpitala w Edynburgu zwróci³ uwagê, ¿e pamiêæ ludzka jest niezwykle zawodna:
,,Pamiêtamy, ¿e co siê wydarzy³o, jednak nie wiemy, kiedy to siê
sta³o". Byæ mo¿e chorzy doznali swoich osobliwych prze¿yæ ju¿
podczas rekonwalescencji lub te¿ przed samym zawa³em.
Nowiny Kurier

* Szanowny Panie. Nawi¹zujemy do rozmowy telefonicznej z
panem sprzed kilku dni na temat zatrudnienia pana w naszym
przedsiêbiorstwie. Nasza odpowied na pañsk¹ propozycjê
by³a negatywna. Niniejszym informujemy, ¿e by³a ona rzeczywicie negatywna. Pragniemy tylko byæ pewni, ¿e pan dobrze
to zrozumia³.

* Dosz³o do naszej wiadomoci, ¿e jeden z urzêdników naszego dzia³u wysy³a³ do pana listy bez upowa¿nienia i o niestosownej treci. Powiedzielimy mu, ¿e zwalniamy go w trybie
natychmiastowym i ¿e na jego miejsce zatrudnimy w³anie
pana. Pracownik ten wpad³ w furiê i wypad³ z biura odgra¿aj¹c
siê, ¿e jeli pana dopadnie, to zgniecie pana ,,jak gnidê. Jeli
zjawi siê u pana w mieszkaniu, prosimy mu wyjaniæ, ¿e my
tylko ¿artowalimy i ¿e nigdy w ¿yciu pana nie zatrudnimy.

* Nasze gratulacje ! Otrzyma³ Pan pracê ! Otwieraj¹c kopertê
prawdopodobnie mia³ pan nadziejê, ¿e taka w³anie bêdzie
treæ niniejszego listu. Bardzo ¿a³ujemy, ale pracy jednak pan
nie dosta³.

* W nadziei, ¿e bêdzie to dla pana pewnym pocieszeniem,
pragniemy pana poinformowaæ, ¿e nawet gdybymy pana w
przesz³oci zatrudnili, to i tak do tej pory bylibymy zmuszeni
pana zwolniæ.

* Czy gdyby pan otrzyma³ u nas pracê, stawi³by siê pan do niej
w najbli¿szy poniedzia³ek rano? Pytamy tylko z czystej ciekawoci.

* Franek, kiedy skoñczysz zwalniaæ z pracy tego d¿entelmena,
wpadnij do mnie, bo mam równie¿ dla ciebie niepomyln¹
wiadomoæ.

@

Szanowna Redakcjo !
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Nale¿ê do niesta³ej ró¿añskiej spo³ecznoci z racji domku letniskowego, po³o¿onego w przyche³stowskich lasach,
gdzie spêdzamy z rodzin¹ i przyjació³mi ka¿d¹ ciep³¹ po³owê
roku. W³anie teraz przypada koniec tej letniej czêci roku, urz¹dzilimy wiêc tradycyjne po¿egnalne ognisko, zabezpieczylimy instalacjê wodn¹ od mrozu i ... czekamy na nowe spotkanie z Ró¿anem. Na tym wspomnianym powy¿ej ognisku piewalimy miêdzy innymi piosenkê o Ró¿anie mojego autorstwa, któr¹ przesy³am w³anie w za³¹czeniu, aby rozszerzyæ
grono piewaj¹cych j¹ o sk³ad Redakcji i Kolegium Redakcyjnego, a gdyby siê okaza³o, ¿e nadaje siê ona do druku w
,,wierszczu", tak¿e i o Jego Czytelników. ¯yczê dobraj zabawy
i serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia w przysz³ym roku !
Zbigniew Szwaja
W Ró¿anie ( na melodiê ,,Tylko we Lwowie")
Gdzie ludziom tak dobrze
Jak w bajce ze snu ?
Tylko w Ró¿anie !
Bo ¿aden go smog tu
Nie bêdzie ju¿ tru³.
Tylko w Ró¿anie !
Tu ruczaj i las
I wolny ten czas
Upaja swobod¹ bez granic,
A nawet i król,
Polityk, czy ¿ul
K³opoty tu musi mieæ za nic.
Bo gdzie¿ to tak ludziom jest dobrze jak tu ?
Tylko w Ró¿anie !
Gdzie ludziom tak dobrze
Jak w rajach jest stu ?
Tylko w Ró¿anie !
Bo szczêæ tu bez miary,
A szczêæ tu jest clou.
Tylko w Ró¿anie !
Tu jagód jest w bród,
A ¿aden to trud
Nazbieraæ ich wprost ca³e kosze,
A jeliby chcia³,
To te¿ bêdziesz mia³
Tê radoæ, te lene rozkosze.
Bo gdzie¿ to tak ludziom jest dobrze jak tu ?
Tylko w Ró¿anie !
Gdzie ludziom tak dobrze,
¯e w piersiach brak tchu ?
Tylko w Ró¿anie !
Bo dziw dech zapiera,
Gdzie dot¹d siê snu³ ?
Zamiast w Ró¿anie !
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Tu grzybki jak cud,
Gdzie lasu czuæ ch³ód.
Czekaj¹ na Ciebie bez lêku,
Bo ca³y ten kraj
Upojny jak maj
I Twój, bo wszak masz go tu - w rêku !
Bo gdzie¿ to tak ludziom jest dobrze jak tu ?
Tylko w Ró¿anie !
Gdzie ludziom tak dobrze,
¯e marz¹ byæ tu ?
Tylko w Ró¿anie !
Gdzie wiêtym byæ mo¿na,
A nawet bez chrztu ?
Tylko w Ró¿anie !
Tu Mary jest dwór
I tylko by gbur
Nie pozna³ go w lenej tej chacie,
Bo gdzie taki czar,
Od Boga wprost dar
Gdzie indziej znajdziecie lub macie?
Bo gdzie¿ to tak ludziom jest dobrze jak tu?
Tylko w Ró¿anie !
Szwaja
Red. Dziêkujemy i serdecznie zapraszamy w przysz³ym roku.
Junak wraca na polskie drogi
Legenda polskich jednoladów, s³ynny motocykl produkowany w latach 1956-65, powraca na polskie drogi. Nie jest to dok³adnie
ten sam wehiku³, a mówi¹c wprost - odziedziczy³ po nim tylko nazwê. Po raz pierwszy publicznie debiutuje podczas targów Poznañ
Motor Show, a ju¿ od lipca bêdzie mo¿na go kupiæ w salonach za ok.
17,5 tys. z³.
Junak Milenium to tradycyjny chopper o d³ugoci 2 270 mm,
szerokoci 800 mm i wysokoci 1090 mm. Siedzenie ulokowano na
wysokoci 695 mm.
Wa¿y 155 kg i jest wyposa¿ony w silnik o pojemnoci 250 ccm i mocy
26KM. Z przodu ma hamulce tarczowe, z ty³u bêbnowe.
W celu o¿ywienia legendy rok temu
powo³ana zosta³a spó³ka Junak Motor, która
odkupi³a dokumentacjê i prawa do nazwy od szczeciñskiego Polmo.
Pierwszy nowy motocykl o tej nazwie to w rzeczywistoci koreañski
Hyosung ze zmienion¹ etykiet¹. Wytwarzaj¹ca go firma produkuje
rocznie 150 tys. ró¿nego rodzaju jednoladów, opartych na konstrukcji Suzuki.
O ile oferta nowych Junaka spotka siê z odpowiednim odzewem rynku polskiego, firma zamierza przenieæ produkcjê do Polski,
a w przysz³oci opracowaæ ca³kowicie now¹ konstrukcjê. Aby zrealizowaæ ten plan musi siê znaleæ co najmniej 10 tys. amatorów kupna
tych maszyn rocznie.
KK
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SYTUACJE KRYZYSOWE
Szko³a wolna od narkotyków 

ci¹gawka dla nauczyciela,
czyli co zrobiæ, kiedy w szkole
pojawi siê problem narkotyków

Znalaz³e narkotyk, np. pod ³awk¹
Czêsto nie bêdziesz móg³ stwierdziæ, który z uczniów go przyniós³. Taka sytuacja to jednak powód do dzia³ania. Na najbli¿szym zebraniu porozmawiaj z rodzicami i popro, aby uwa¿nie
obserwowali dzieci. Zwracaj uwagê na zachowania uczniów,
analizuj, czy nie pojawi¹ siê sygna³y ostrzegawcze.
Pamiêtaj! Znalezionego narkotyku nie mo¿esz przechowywaæ w szkole. Posiadanie narkotyków jest w Polsce przestêpstwem. Poinformuj o zdarzeniu dyrektora, wezwijcie policjê,
która odbierze i zabezpieczy narkotyk.
Z³apa³e ucznia z narkotykiem

Zaskoczenie, poczucie zagro¿enia, bezradnoæ, strach -to bardzo naturalne reakcje nauczyciela lub dyrektora szko³y w sytuacji, kiedy w szkole pojawiaj¹ siê narkotyki.
Co zrobiæ,aby podjaæ przemylane i skuteczne dzia³ania? Jak
zachowaæ siê w stosunku do ucznia, który wydaje siê byæ pod
wp³ywem rodka odurzaj¹cego, który handluje narkotykami?
Jak wspó³pracowaæ z rodzicami i gdzie szukaæ pomocy? Na te
pytania odpowiemy w naszej ,,ci¹gawce.
JAK PRZYGOTOWAÆ SIÊ DO SYTUACJI KRYZYSOWEJ?
Nawet, jeli do tej pory wród Twoich uczniów nie by³o problemu z narkotykami, to nale¿y przygotowaæ siê na tak¹ ewentualnoæ. Narkotyki sta³y siê tak wszechobecne, ale którego dnia
znajd¹ siê tak¿e w Twojej szkole.
Co mo¿esz zrobiæ wczeniej?
® poszerz swoj¹ wiedzê na temat rodków odurzaj¹cych. Nie
obawiaj siê dyskusji z m³odzie¿¹ na ten temat, u¿ywaj rzeczowych argumentów;
®naucz siê rozpoznawaæ sygna³y ostrzegawcze wskazuj¹ce
na za¿ywanie narkotyków;
®zadbaj o wprowadzenie rekomendowanych programów profilaktycznych dla uczniów i rodziców;
®staraj siê uwa¿nie obserwowaæ swoich uczniów i reaguj na
pierwsze, niepokoj¹ce sygna³y;
®w porozumieniu z dyrektorem stwórzcie w szkole zespó³ konsultacyjny;
®poinformuj uczniów, jak szko³a postanowi³a chroniæ siê przed
narkotykami, jakie zasady obowi¹zuj¹ i jakie konsekwencje
gro¿¹ za ich ³amanie;
®utrzymuj dobry kontakt i wspó³pracuj z rodzicami. Poinformuj
ich, w jaki sposób szko³a postanowi³a chroniæ uczniów przed
narkotykami, jakie zasady obowi¹zuj¹ w zwi¹zku z tym uczniów
i jakie konsekwencje gro¿¹ za ich ³amanie. Zachêæ rodziców
do wspó³pracy;
®popro, aby o wszystkich zauwa¿onych przypadkach za¿ywania przez m³odzie¿ narkotyków lub handlowania nimi powiadamiali zespó³ konsultacyjny funkcjonuj¹cy w szkole;
®na spotkanie z rodzicami zapro specjalistê do spraw uzale¿nieñ z najbli¿szej poradni lub specjalistê ze szkolnego zespo³u konsultacyjnego. Wspólnie ustalcie zasady dotycz¹ce
wspó³pracy w wypadku wyst¹pienia problemów narkotykowych.
Taki system mo¿e przyj¹æ formê "trójk¹ta opiekuñczego ",który
tworz¹: SZKO£A - SPECJALISTA -RODZICE.

®Je¿eli uczeñ ma mniej ni¿ 18 lat, na wszystko, co zrobisz,
musisz mieæ zgodê rodziców.
Zabezpiecz dowody przy wiadkach, pamiêtaj jednak, ¿e nie
masz prawa przeszukaæ teczki ucznia ani jego rzeczy osobistych. Natychmiast wezwij do szko³y rodziców i rzeczowo wyjanij im zaistnia³¹ sytuacj¹. Popro o pomoc kolegów z zespo³u konsultacyjnego w szkole. Je¿eli to mo¿liwe, zadzwoñ po
specjalistê z poradni lub punktu konsultacyjnego dla uzale¿nionych. W porozumieniu z dyrektorem wezwij do szko³y policjê, aby zabezpieczy³a narkotyk.
Dostrzegasz u ucznia objawy odurzenia:
®zmiany nastroju (od euforycznego po stan lêku i paniki);
®zachowania nieadekwatne do sytuacji;
®zaburzenia koordynacji ruchowej;
®niepokój psychoruchowy;
®przysypianie na lekcji;
®powolne, be³kotliwe wypowiedzi lub s³owotok;
®przekrwione lub szkliste oczy, zwê¿one lub bardzo rozszerzone renice (nie reaguj¹ce na wiat³o), opadaj¹ce powieki.
Gdy podejrzewasz, ¿e uczeñ jest pod wp³ywem rodków odurzaj¹cych:
®nie dzia³aj emocjonalnie;
®nie pozostawiaj go samego, zapewnij mu opiekê lekarsk¹,
pod wp³ywem rodka odurzaj¹cego mo¿e wyrz¹dziæ krzywdê
sobie lub innym;
®nie dzia³aj w pojedynkê, popro o pomoc osobê ze szkolnego zespo³u konsultacyjnego;
®zawiadom rodziców ucznia.

Je¿eli podejrzewasz,
¿e uczeñ bierze narkotyki
®skontaktuj siê z osob¹ ze szkolnego zespo³u konsultacyjnego; przeka¿ jej swoje spostrze¿enia;
®je¿eli jeste wychowawc¹ tego ucznia, poinformuj rodziców
i zorganizuj spotkanie ,,trójk¹ta opiekuñczego".
Warunkiem pozostania ucznia w szkole jest przestrzeganie
kontraktu zawartego miêdzy nim, a "trójk¹tem opiekuñczym".
Taki kontrakt, przygotowany przez specjalistê, np. psychologa,
powinien zawieraæ uzgodnione zasady zachowania dziecka w
szkole i w domu. Uczeñ musi wiedzieæ, jakie konsekwencje
gro¿¹ mu za zerwanie kontraktu.
®nie b¹d pob³a¿liwy; uczeñ powinien odpowiadaæ za swoje
aroganckie zachowania, agresjê, kradzie¿e, nie wywi¹zywanie siê z obowi¹zków szkolnych;
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®twoja dyskrecja u³atwi uczniowi funkcjonowanie w szkole i
nie otoczy go mit ,,przeladowanego bohatera".

Pamiêtaj! Incydenty z narkotykami nie zawsze oznaczaj¹ uzale¿nienie. Wystrzegaj siê etykietowania ucznia, nazywania go
æpunem, narkomanem itp.
Bez wzglêdu na to, co siê sta³o w zwi¹zku z narkotykami,
pamiêtaj, ¿e:
®zaszkodzi negowanie problemu i brak reakcji na to, ¿e m³odzie¿ handluje narkotykami lub przychodzi na lekcje pod wp³ywem narkotyków;
®zaszkodzi traktowanie ucznia jako przestêpcy -branie narkotyków to tylko jeden z bardziej jaskrawych przejawów nieprzystosowania;
®wezwana policja zabierze narkotyk, prawdopodobnie rozpocznie postêpowanie przygotowawcze w celu wykrycia handlarzy;
to wszystko na pewno zmieni ¿ycie szko³y, ale pomo¿e wyeliminowaæ narkotyki;
®zaszkodzi dzia³anie w pojedynkê - pamiêtaj, ¿e masz sojuszników w "trójk¹cie opiekuñczym" i wsparcie zespo³u konsultacyjnego w szkole;
®zaszkodzi obarczanie rodziców win¹ za postêpowanie dziecka;
®zaszkodzi dzia³anie bez zgody rodziców i wbrew zapisom
Kodeksu Praw Ucznia;
®wszystkie dzia³ania powinny byæ dyskretne; handlarze narkotyków s¹ bezwzglêdni i próby zlikwidowania rynku zbytu, jakim
jest szko³a, mog³o wywo³aæ ich ostr¹ reakcjê. B¹d ostro¿ny;
®branie narkotyków mo¿e oznaczaæ np. bezmylne pod¹¿anie za mod¹, podatnoæ na presjê grupy.
Pamiêtaj równie¿ o tym, ¿e:
®z pewnoci¹ nie wystarczy obserwowaæ tylko objawy i ograniczaæ siê do interwencji. Aby rozwi¹zaæ problem, warto poszukaæ przyczyn, które sprawiaj¹, ¿e dzieci bior¹ narkotyki albo
handluj¹ nimi w szkole. Czêsto s¹ to nierozwi¹zane problemy,
stresy zwi¹zane ze szko³¹ lub domem, zranione uczucia, konflikty z rówienikami;
®zawsze pomo¿e otwartoæ, rozmowa z uczniami i wspólne
szukanie najlepszych sposobów na wyeliminowanie narkotyków ze szko³y;
®we tak¿e pod uwagê, ¿e powody niepokoj¹cego zachowania i wygl¹du ucznia mog¹ byæ ró¿ne. Nie zawsze winne s¹
temu narkotyki. Postaraj siê dowiedzieæ, jaka jest tego przyczyna. Podziel siê swoimi spostrze¿eniami z rodzicami ucznia,
powiedz, co budzi Twój niepokój.

GDZIE SZUKAÆ POMOCY?
Zawsze mo¿esz najpierw zadzwoniæ do telefonu zaufania, który dzia³a na Twoim terenie. Jest to wygodna forma uzyskania
informacji. Mo¿esz zachowaæ anonimowoæ i zadzwoniæ o dowolnej porze. Wiêkszoæ telefonów zaufania czynna jest ca³¹
dobê. Numer telefonu znajdziesz w ksi¹¿ce telefonicznej lub w
codziennej gazecie -w dziale og³oszeñ.
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Mo¿esz zwróciæ siê do szkolnego pedagoga lub psychologa, a
tak¿e szukaæ specjalistycznej pomocy w Poradni Leczenia
Uzale¿nieñ, je¿eli taka dzia³a na Twoim terenie.
Istnieje tak¿e wiele stowarzyszeñ i fundacji zajmuj¹cych siê
problematyk¹ narkomanii. Prowadz¹ one dzia³alnoæ w zakresie edukacji, profilaktyki oraz rehabilitacji osób uzale¿nionych
od narkotyków. W ich placówkach terapeuci udziela wszelkich
informacji, konsultacji i porad, pomog¹ za³atwiæ leczenie i orodek dla osoby uzale¿nionej.
Dzia³alnoæ profilaktyczn¹ prowadz¹ równie¿ kluby i wietlice
dla dzieci i m³odzie¿y, gdzie mo¿na znaleæ pomoc psychologiczn¹ i oferty ciekawych form spêdzania wolnego czasu.

Adresy organizacji posiadaj¹cych
placówki na terenie ca³ego kraju:
®Towarzystwo Rodzin i Przyjació³ Dzieci Uzale¿nionych
"POWRÓT z U ", Zarz¹d G³ówny: ul. Dziennikarska 11,01-605
Warszawa
Poradnie Rodzinne: Bia³a Podlaska, Czêstochowa, Elbl¹g, G³ogów, Wroc³aw, Kalisz, Katowice, Kraków, Lublin, £ód, Olsztyn,
Opole, Poznañ, Szczecin, Toruñ, Zgorzelec bezp³atna linia: Pogotowie Makowe:0 800 20 117
®Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN "
Punkt Konsultacyjny: ul. Grodzieñska 65,03-750 Warszawa
Oddzia³y: Radom, Rzeszów, Elbl¹g; bezp³atna linia:0 800 120
289
®Stowarzyszenie MONAR Zarz¹d G³ówny: ul. Ho¿a 57,00-681
Warszawa
Poradnie i Punkty Konsultacyjne: Bia³ystok, Brzeg Dolny, Bydgoszcz, Czêstochowa, Gdañsk, Jelenia Góra, Kraków, Koszalin, Legnica, Leszno, Lublin, £ód, Olsztyn, Nowy S¹cz, Opole,
Poznañ, Pu³awy, P³ock, Stalowa Wola, Szczecin, Wroc³aw, Warszawa tel.(0 22)621 13 59
®Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Zarz¹d G³ówny: ul. Chmielna 10a /21,00-023 Warszawa
Punkty Konsultacyjne: Zielona Góra, S³upsk, Koszalin, Warszawa tel.(0 22)827 22 43
®Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Spo³ecznym "Kunia" Centralny Punkt Konsultacyjny: ul. Laskowa 4/49,01-214
Warszawa, tel.(0 22)632 68 02
Oddzia³y: Wroc³aw oraz Lubelskie Towarzystwo "Kunia "i wiêtokrzyskie Towarzystwo "Kunia "
int(.)kk

Interesujesz siê sportem, le¿y ci na sercu rozwój fizyczny m³odego pokolenia,
popierasz dzia³alnoæ klubu, zale¿y ci na
wizerunku Ró¿ana jako wspólnoty spo³ecznej , sprzyjasz rozwojowi form zagospodarowania wolnego czasu dzieci i m³odzie¿y - wspomó¿ dzia³alnoæ Uczniowsko-Parafialnego Klubu Sportowego ,,Victoria" Ró¿an. Bank Spó³dzielczy w Ró¿anie
Nr konta 89250006-2916-27016-11
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ANDRZEJ ROSIEWICZ w Ró¿anie
28.10.2001 Dom Kultury
fot.Kruszewski

fot.Kruszewski

Dzia³aj¹cy od niedawna przy Domu Kultury w Ró¿anie
zespó³ taneczny ,,KLIO" z Andrzejem Rosiewiczem.
Stoj¹ od lewej: Milena Za³êska, Anna Kuflikowska, Kinga
Kluczek, Agnieszka Wiêch, Karolina Ziembiñska, Paulina
Napiórkowska. U do³u od lewej:Aleksandra Napiórkowska,
Nina K¹dzielska, Anna Zalewska, Karolina Komsta i Sylwia
Mroczkowska. Dziewczyny z zespo³u pracuj¹ pod kierun- fot.Kruszewski
kiem Pani Wies³awy Kryzy i Katarzyny Borajkiewicz.
Zespó³ wystêpowa³ przed koncertem A. Rosiewicza.

fot.Kruszewski

