
CMOLAS
Ferie z SOKiem
Ponad 30 dzieci i młodzieży szkol
nej uczestniczyło każdego dnia w
zajęciach organizowanych pod
czas ferii w Samorządowym
Ośrodku Kultury w Cmolasie. Aż
60 dzieci wzięło udział w zaję
ciach przynajmniej kilkakrotnie.
Ta liczna grupa spotykała się od
20 do 31 stycznia 2014r. od po
niedziałku do piątku.
Dzięki zaangażowaniu młodych
uczestników udało się zrealizo
wać tak ciekawe zajęcia jak: two
rzenie kwiatów z origami dla babć
i dziadków z okazji ich święta,
„Nasze podróże”, podczas któ
rych uczestnicy podzielili się
wspomnieniami, prezentacją pa
miątek i fotografii, a także legend
związanych z odwiedzanymi przez
uczestników miejscami. Uwień
czeniem tych zajęć było wykona

nie rzeźb przestrzennych,
charakterystycznych dla różnych
kontynentów. W ramach zajęć pla
stycznych dzieci tworzyły figur
ki z masy solnej, a także pięknie
zdobione maski karnawałowe.
Dla wszystkich dzieci studio te
atralne z Krakowa przedstawiło
sztukę pt.”Królowa Śniegu”.
Podczas zajęć ruchowych nie za
brakło gier i zabaw, które wyzwa
lały ducha rywalizacji, ale także
radość ze wspólnej zabawy. Oczy
wiście znalazło się także grono
miłośników gry w tenisa stołowe
go.
Podsumowaniem wspólnie spę
dzonych ferii był wyjazd do kina
w Nowej Dębie na film pt.”Ro
baczki z Zaginionej Doliny”.
Wspaniale, że ferie z SOKiem tra
dycyjnie cieszyły się dużym za
interesowaniem, mimo czasem
niesprzyjającej aury za oknami.
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Cmolas
Cmolaskie kolędowanie w
Samorządowym Ośrodku
Kultury

„Na szczęście, na zdrowie,
na ten Nowy Rok! Aby was nie
bolała głowa ani bok, aby wam
się rodziła i kopiła pszenica i ja
rzyca, żytko i wszystko, abyście
mieli w każdym kątku po dzieciąt
ku w stodole, na polu, w oborze,
co daj Panie Boże.”

Hołdując pięknej polskiej tradycji
śpiewania kolęd, w pierwszych
dniach Nowego Roku (5 stycz
nia), mieszkańcy gminy Cmolas
spotkali się na wspólnym kolędo
waniu. Organizatorami spotkania
był SOK w Cmolasie oraz KGW
w Cmolasie.
Serdecznej atmosferze kolędowa
nia towarzyszyli goście zaprosze
ni, wśród których byli: Poseł na
Sejm RP  Zbigniew Chmielo
wiec, Wójt Gminy Cmolas – Eu
geniusz Galek, Ks. Michał Bator 
Proboszcz Parafii p.w. Przemie
nienia Pańskiego w Cmolasie, Ks.
Grzegorz Siciak  Proboszcz Pa

rafii p.w. ś.ś. Stanisława i Wojcie
cha w Porębach Dymarskich,
Radni Gminy Cmolas, przedsta
wiciele Urzędu Gminy Cmolas
oraz jednostek organizacyjnych z

terenu gminy, a także dyrektorzy
szkół.
Do wspólnego kolędowania włą
czyła się schola parafialna z Porąb
Dymarskich, która przy akompa
niamencie gitar wykonała liczne

znane i mniej znane kolędy. Na
tomiast Zespół Ludowy „Cmola
sianie” zaprezentował widowisko
obrzędowe pt. „Kolęda z Gwiaz
dą”. W przerwie między prezen

tacjami artystycznymi, uczestnicy
spotkania kosztowali specjałów
przygotowanych przez Panie z
KGW.
Miły wieczór zakończył się
wspólnym odśpiewaniem kolęd.

Cmolas
Słuchowiska radiowe na an
tenie „Twojego Radia Cmo
las”
Słuchowiska radiowe dla
najmłodszych są emitowane w Twoim
Radiu Cmolas od kilku lat. W
poprzednich latach mogliśmy
wysłuchać „Akademię pana Kleksa”
Jana Brzechwy oraz „Opowieści z
Narnii” C.S. Lewisa. Przez ostatnie
półtora roku na antenie TRC
emitowano powieść Carla Collodiego
„Pinokio”. Książka ta należy do kręgu
literatury dydaktycznej, pisanej z
myślą o dzieciach i do dzieci
kierowanej. Mając charakter
moralizatorski pokazuje jakim
zachowaniem i cechami charakteru
powinien odznaczać się młody
człowiek, a czego czynić nie
powinien. Pouczenia wypowiadają
ci bohaterowie, którzy są z pajacykiem
związani, i którzy go darzą sympatią.
Są nimi: Dżeppetto, Gadający

Świerszcz i Wróżka.
Uczniowie z Zespołu
Szkół w Cmolasie:
Gabriela Wit, Klaudia
Urban, Marcelina
Mokrzycka,
Laura Janus, Natalia
Urban, Klaudia Zielińska,
Oliwia Starzec, Łukasz
Woźniak, Patryk Urban,
Krzysztof Magda, Paweł
Wójcik, Filip
Kosiorowski, Jakub Mokrzycki, Jakub
Czachor, Gabriela Ziętek, Oliwia
Starzec,
Gabriela Chrząstek, Jakub Załucki,
Jakub Guźda. pod okiem Pani Edyty
Urban, wcielili się w role bohaterów
książki i wspólnie tworzyli
słuchowiska. Realizując nagrania
pracowali nad własną dykcją oraz
dbałością o czystość swojego głosu.
Słuchowiska emitowane były o
godzinie 8:30 w każdą sobotę.
Pierwszego marca br. zostanie nadany

ostatni odcinek książki Carla
Collodiego „Pinokio”. Przy tej okazji
warto podkreślić ogromne
zaangażowanie uczestników
słuchowiska oraz ich opiekuna Pani
Edyty Urban.
Licząc na sugestie słuchaczy TRC
oraz czytelników Panoramy prosimy
o nadsyłanie propozycji z dziedziny
literatury, których moglibyśmy
wysłuchać przez kolejne soboty na
antenie naszego radia.
radiocmolas@o2.pl



Cmolas
Gminna Biblioteka Publicz
na w Cmolasie bierze udział
w programie „Akademia
Orange dla bibliotek” pro
wadzonym przez Fundację
Orange.
Dzięki udziałowi w programie
„Akademia Orange” Gminna Bi
blioteka Publiczna w Cmolasie za
darmo łączy się z Internetem i udo
stępnia go swoim czytelnikom rów
nież za darmo.

Akademia Orange została utworzo
na przez Fundację Orange, która
jest finansowana przez Telekomu
nikację Polską, w celu promowa
nia nowoczesnej edukacji dzieci
i młodzieży. W jej ramach jest pro
wadzony „Program dla Bibliotek”,
skierowany specjalnie, aby poma
gać tym instytucjom. W ramach te
go programu grupa Telekomunikacji
Polskiej zapewnia darmowy dostęp
do Internetu, z możliwością podłą
czenia wszystkich komputerów
w bibliotece oraz udostępnienia łą

cza czytelnikom, również na zasa
dzie hotspotów. Dzięki udziałowi
w programie bezpłatny dostęp do
internetu mają filie biblioteki
w Ostrowach Tuszowskich , Porę
bach Dymarskich i Trzęsówce.
Zapraszamy mieszkańców do ko
rzystania z czytelni Internetowej
w godzinach pracy Bibliotek, wię
cej informacji na stronie interneto
wej.
Zapraszamy na stronę internetową
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Cmolasie www.bibliotekacmolas.pl

CMOLAS
Wesele Cmolaskie
w TVP Rzeszów
19 i 26 stycznia 2014 r. o godz.
10.45 w TVP Rzeszów w pro
gramie Spotkanie z folklorem
miała miejsce premiera telewi
zyjna filmu pt. „Wesele Cmola
skie”, w wykonaniu Zespołu
Ludowego Cmolasianie. Auto
rem scenariusza jest Pani Maria
Rzeszutek, kierownikiem mu
zycznym Pan Jarosław Mazur, a
reżyserem Pan Jerzy Dynia.
W filmie przedstawiono dawne
obrzędy weselne: wykupywanie
panny młodej, błogosławień
stwo, przemarsz orszaku wesel
nego z marszałkiem i rózgą,
witanie chlebem i solą, zaczepi
ny, krojenie kołacza. Wszystkim

tym obrzędom towarzyszyła
biesiada, tradycyjne śpiewy,
tańce, a także tradycyjna
muzyka. Film zrealizowano
w przepięknej scenerii
Skansenu w Kolbuszowej.
Wystąpili: Joanna Baracz,
Maria Gul, Józefa Chmie
lowiec, Helena Dziuba,
Władysław Dziuba, Le
onard Fryc, Władysław
Halat, Teresa Jadach, Kry
styna Łagoda, Krzysztof
Marszałek, Maria Rzeszu
tek, Julian Wilk, Maria
Wilk, Karol Zientek, Bro
nisława Kosiorowska, Kry
styna Szczepanek, Karolina
Maciąg i Mateusz Chmie
lowiec

Hadykówka
Święto Babć i Dziadków
18 lutego 2014 r. w Domu Strażaka
w Hadykówce swoje święto
obchodzili babcie i dziadkowie.
Uroczystość przygotowali uczniowie
tutejszej Szkoły Podstawowej z
pomocą pani dyrektor, nauczycieli i
rady rodziców. Dzieci recytowały
okolicznościowe wiersze, grały na
instrumentach i śpiewały piosenki.
Do życzeń małych artystów dołączył
się zaproszony gość pan Eugeniusz
Galek Wójt Gminy Cmolas. Po
akademii na gości obdarowanych
pięknymi laurkami wykonanymi
przez dzieci, czekał ciepły i słodki
poczęstunek. Rozmowy przy stole
umilała kapela Cmolasianie.

Tradycyjne coroczne spotkanie to
wyraz wdzięczności najmłodszych

dla ukochanych Babć i Dziadków.
Rada Rodziców SP w Hadykówce



Cmolas
Karnawałowa Parada Bo
haterów Literackich w Ze
spole Szkół w Cmolasie
Od listopada 2013r. Szkoła Pod
stawowa im. prof. Jana Czeka
nowskiego w Cmolasie realizuje
projekt ,,Szkoła na 6 w SP w
Cmolasie”, który współfinansuje
Unia Europejska w ramach Euro
pejskiego Funduszu Społecznego.
Zajęcia mają na celu wyrówny
wanie szans edukacyjnych
uczniów oraz rozwijanie zainte
resowań z poszczególnych przed
miotów. Lekcje dodatkowe
obejmują koła zainteresowań i
zajęcia wyrównawcze: z języka
angielskiego, języka polskiego,
matematyki, historii, przyrody,
informatyki – wszystkie w formie
zajęć stacjonarnych i e–learnin
gowych. Oprócz w/w lekcji od
bywają się również zajęcia
korekcyjne, z dysgrafii i socjote
rapii.
Wszystkie zajęcia są atrakcyjne,
inspirują uczniów do efektywnej

pracy i umożliwiają korzystanie z
ciekawych pomocy dydaktycz
nych.
08.02.2014r.w ramach projektu
,,Szkoła na 6” w Zespole Szkół

w Cmolasie odbyła się Karnawa
łowa Parada Bohaterów Literac
kich, przygotowana przez
uczniów klas IVVI pod kierun
kiem nauczycieli języka polskie
go i wychowawców. Rodzice
zajęli się przygotowaniem ciepłe
go poczęstunku, dekorowaniem
sali gimnastycznej i przygotowy

waniem strojów karnawałowych
dla swoich pociech.
Celem w./w. imprezy szkolnej
było atrakcyjne spędzenie wol
nego czasu, kształtowanie ich

wrażliwości na piękno, doskona
lenie sztuki mówienia i ruchu,
rozwijanie samodzielności my
ślenia i działania, kształtowanie
potrzeby i umiejętności słuchania
muzyki, tworzenie atmosfery
życzliwości i współpracy oraz
pozytywnych relacji w grupie ró
wieśniczej.
Wszyscy twórczo współpraco
wali i świetnie się bawili .W za
bawie uczestniczyli ożywieni
bohaterowie literaccy: Pinokio,
Dżeppetto , Pan Kleks, Ania z
Zielonego Wzgórza i inni.
W szkole zaroiło się od księżni
czek, wróżek, biedronek, motyl
ków, wilków, piratów i innych
wspaniałych postaci literackich.
Wszystkie stroje były barwne
i kolorowe. Niektórzy byli nie do
poznania. Inni budzili podziw, ale
wszyscy bawili się znakomicie.
Nie zabrakło też Koła Fortuny, a
także wyborów Króla i Królowej
Balu. Korony z rąk Przewodni
czącej Samorządu Uczniowskie
go otrzymali: Maciej
Chmielowiec z kl. IV b i Agata
Serafin z kl. VI b.
Tegoroczna zabawa karnawałowa
należała do udanych. Wszyscy
byli zmęczeni tańcami, ale zado
woleni.



Trzęsówka
Konkurs recytatorski „Pol
ska poezja dziecięca”
Dnia 23.01.2014 r. w Gminnej Bi
bliotece Publicznej w Cmolasie Fi
lia Trzęsówka odbyło się
rozstrzygniecie konkursu recytator
skiego pt. „ Polska poezja dziecię
ca”.
Konkurs skierowany był do dzieci
w wieku 510 lat. Celem konkursu
było ukazanie piękna poezji dzie
cięcej, rozwijanie zainteresowań
poezją dziecięcą oraz twórczością
wybitnych poetów polskich jak
również rozwijanie zdolności recy
tatorskich najmłodszych czytelni
ków biblioteki. Do udziału w
konkursie zgło

siło się sześcioro
uczestników. Dzieci
oceniane były pod
względem doboru
tekstów do możli
wości percepcyjnych
recytatora, interpre
tacji tekstu, kultury
słowa oraz ogólnych
wyrazów artystycz
nych (charakteryza
cja, strój,
rekwizyty).Uczest
ników oceniało Jury.
Spośród uczestników konkursu wy
łoniło następujących laureatów:
Miejsce I – Karolina Kaczmarska
Miejsce II – Martyna Micek
Miejsce II – Julia Magda

Miejsce III – Patrycja Kaczor
Miejsce III – Klaudia Magda
Wyróżnienie : Kinga Kaczor

Cmolas
"Wiele nie mamy, ale wie
my, że są inni, którzy naszej
pomocy potrzebują”
Od 25 listopada do 06 grudnia
2013r. w naszej szkole przeprowa
dziliśmy zbiórkę monet w ramach
akcji ,,Góra Grosza”. Celem przed
sięwzięcia organizowanego przez
Towarzystwo Nasz Dom było ze
branie środków na pomoc dzie
ciom, wychowującym się poza
własną rodziną, jednak nasza pla
cówka (Szkoła Podstawowa i Pu
bliczne Gimnazjum w Cmolasie)
przeznaczyła te pieniądze na zakup
specjalistycznych protez palców
dla 22 – letniej Justyny Niedziałek
(FUNDACJA NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH PO
MÓŻ I TY), która w wyniku nie
szczęśliwego wypadku straciła 4

palce prawej
dłoni.
Akcja była bar
dzo dobrym
przedsięwzię
ciem wycho
wawczym, gdyż
pozwoliła
uświadomić
uczniom, że od
dając choćby je
den grosz, można
przyczynić się do
realizacji "wiel
kich rzeczy”.
Po zakończeniu tej szlachetnej akcji
dokonano przeliczenia wszystkich
zebranych monet. Uczniowie kl. 0 –
VI zebrali sumę: 422,09 zł i 0,68 €
Opiekunowie Samorządu
Uczniowskiego pragną szczególnie
wyróżnić uczniów klasy:

Ia, IIb, IIIa i VIa, które najhojniej
wsparły w/w akcję, przekazując na
nią pokaźną góręmonet.
Dziękujemy wszystkim, którzy
umieli ,,otworzyć się na cudze nie
szczęście”.

Edyta Urban, Ilona Puzio



Trzęsówka
Spacerkiem po Trzęsówce –
wywiad z panią Marią Cza
chor
Kiedyś, w latach 30 – tych XX w. do
majątku Róży Celiny Otowskiej
w Trzęsówce przyjeżdżał Zygmunt
Nowakowski, jedna z najbardziej
znanych postaci okresu niepodległo
ści Polski, autor felietonów pisanych
do krakowskiego „Ilustrowanego Ku
riera Codziennego”. Na dworze dzie
dziczki przebywał corocznie od
wiosny do jesieni i tu powstawały je
go największe utwory. Po wybuchu
II wojny udał się za granicę; na emi
gracji w Londynie przebywał do koń
ca życia. Tam kontynuował swą
działalność publicysty, pisarza, dzia
łacza kultury, działalność nacecho
waną miłością do swej udręczonej
„sowiecką okupacją” Ojczyzny. W la
tach 50 – tych na falach Rozgłośni
Polskiej Radia Wolna Europa kiero
wał do Polaków swym aksamitnym
głosem niedzielne gawędy historycz
ne z cyklu „Wieczory pod dębem”.
W jego słowach przebijała się usta
wiczna tęsknota za krajem, za Kra
kowem, za miejscami, w których
spędził niezapomniane chwile. Co
niedzielne gawędy, jak pisze Leopold
Kielanowski, stały się dla niego sen
sem istnienia na uchodźstwie.
Twórcza działalność Zygmunta No
wakowskiego na emigracji była na
znaczona pasmem trosk, samotności,
tęsknotą, żalem; nękał go ciągły chłód
panujący w mieszkaniu, choroby, po
byty w szpitalu, osłabiony wzrok.
W swych listach pisanych z Londy
nu do Celiny Otowskiej pisarz czę

sto powracał do wspomnień, także
tych związanych z Trzęsówką.
Wywiad z paniąMarią Czachor, ro
dowitą mieszkanką Trzęsówki, lat
84, która, będąc dzieckiem, niejeden
raz spotykała Zygmunta Nowakow
skiego spacerującego w towarzystwie
przyjaciół po ścieżkach malowniczej
wsi.

E. Wilk: Od kiedy Pani mieszka
w Trzęsówce?
M. Czachor: Od dawna. Moi rodzi
ce tutaj żyli i ja wychowywałam się
wraz z moimi siostrami w rodzin
nym domu, w przysiółku Koniec,
w odległości około półtora kilome
tra od dworu i kościoła.

E. Wilk: Jak wyglądała wieś Pani
dzieciństwa?
M. Czachor: W okresie międzywo
jennym moja miejscowość miała zu
pełnie inny wygląd. Ludzie mieszkali

w drewnianych chału
pach, krytych strzechą.
Domy ustawione były
po obu stronach piasz
czystej drogi. Ludzie
byli biedni lecz zahar
towani trudami co
dzienności i ciężką
pracą. Na naszych te
renach nie było żadne
go przemysłu, więc
każda rodzina utrzy

mywała się z pracy na roli. Dziś ta
ką wieś można zobaczyć w skansenie.

E. Wilk: Czy znała Pani Zygmunta
Nowakowskiego, pisarza z Krakowa,
który przyjeżdżał wtedy do Trzęsówki?
M. Czachor: Byłam wtedy małą
dziewczynką, ale tego pana dobrze
pamiętam. Przyjeżdżał co roku do
dworu naszej dziedziczki Celiny
Otowskiej. Jego przybycie było do
niosłym wydarzeniem we wsi.
Na południowy wschód od dworu
były łąki zwane Bugajem. Tam znaj
dowała się studnia dworska, z której
korzystała cała wieś, kiedy były su
che lata; chłopi nabierali wodę do be
czek i zawozili do domów. Na tym
właśnie Bugaju pan Nowakowski lą
dował, gdy czasami przylatywał do
nas z Krakowa balonem. Pamiętam,
siedział w takim dużym koszu, z któ
rego wypuszczone były długie liny
holownicze. Chłopi, czekający na
powietrzny statek, trzymali mocno
za te liny pomagając pasażerom osiąść
na ziemi. Za tę pomoc otrzymywali
od pana Nowakowskiego po 2 złote
(wtedy było to wynagrodzenie za
dwie dniówki pracy u gospodarza).
To niecodzienne przybycie ważne
go gościa wzbudzało ogromną sen
sację, zwłaszcza wśród najmłodszych
mieszkańców licznie zgromadzonych
na łące w pobliżu pałacu. Pamięta
jąc o tych dzieciach, z balonu zrzu



cano im cukierki, czekoladki i inne
słodycze.
Pan Nowakowski przylatywał także
awionetką do Kolbuszowej; wtedy
dziedziczka wysyłała po niego brycz
kę zaprzężonąw parę siwych koni.

E. Wilk: Czy ma Pani jakieś osobi
ste wspomnienie związane z osobą
Zygmunta Nowakowskiego?
M. Czachor: Pewnego razu, idąc bez
trosko drogą wraz z gromadką in
nych dzieci, napotkaliśmy pana
Nowakowskiego, który spacerował
z kimś nieznajomym, podziwiając
piękno krajobrazu. Na jego widok
wszyscy chórem krzyknęliśmy:
„Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus”. „Na wieki wieków” – od
rzekł pan uśmiechając się do nas, po
czym wyciągnął czekoladę i poczę
stował całą piątkę. Najstarsza dziew
czynka (nie pamiętam imienia)
zjadłszy kawałek powiedziała do nie
go: „Daj mi panie jeszcze tego czar
nego chleba, bo strasznie dobry.” „To
czekolada, nie chleb” – odparł za
skoczony i zwracając się do swego
towarzysza uśmiechnął się smutno
na widok takiej biedy. Ja wiedzia
łam, że to czekolada, ponieważ mie
liśmy w rodzinie księdza, który
czasami przywodził nam ten smako
łyk.
Innym razem, bawiąc się z rodzeń
stwem przy drodze, znów spotkały
śmy pana Nowakowskiego. W
pewnym momencie pan zwrócił uwa
gę na moją siostrę Bronię, która mia
ła ciemną, śniadą cerę i śliczne czarne
włosy. Zachwycił się jej urodą i po
wiedział, że jest podobna do Włosz
ki; wziął ją na ręce, a zauważywszy,
że dziecko nie ma na sobie bielizny,
zwrócił się do dziewczynki: „Mama
zapomniała ci ubrać majteczki!” Wte
dy jedna z nas głośno zawołała: „My
wszystkie tak chodzimy!” Pan No
wakowski otworzył szeroko oczy i
zaniemówił z wrażenia...

E. Wilk: Zygmunt Nowakowski nie
pokoił się losem dzieci wiejskich, mło
dzieży, interesował się sportem,

urządzał zawody, zakupił nawet stro
je sportowe...

M. Czachor: Tak, pamiętam – to by
ły koszulki bez rękawów koloru bia
łego i krótkie, czarne spodenki. Ten
strój spotkał się z brakiem akcepta
cji niektórych mieszkańców wsi. Za
braniali swoim dzieciom patrzeć na
sportowców w tych „kreacjach”, gdyż
uważali, że sieją oni zgorszenie. Nie
raz matki, dosłownie zatykały ręką

oczy swoim dzieciom, gdy przecho
dziły w pobliżu grających, aby
oszczędzić im widoku „bezwstydnie
ubranych” chłopców. Doszło do te
go, że delegacja rodziców udała się
do księdza proboszcza, którym był

ksiądz Jan Wielgus (człowiek do
świadczony, weteran wojenny), aby

poskarżyć się na sportowców grają
cych w krótkich spodenkach twier
dząc, że są zgorszeniem dla
młodocianych. Wysłuchawszy skar
gi ks. Wielgus zapytał: „A żołędzie
im widać?” Kobiety odpowiedziały,
że nie. „Wobec tego, jak nie widać,
to nie ma zgorszenia, chłopcy biega
ją bez długich portek, bo to jest sport
i tak musi być” – skwitował ksiądz.
Matki, nieprzekonane do końca co
do racji księdza, opuściły plebanię z
postanowieniem dalszego chronie
nia swoich pociech przed widokiem
„nieubranych sportowców”. Kazały
dzieciom między innymi gonić kro
wy daleko w pole, aby nie widziały
boiska sportowego i jego zawodników.

E. Wilk: Co jeszcze interesowało pa
na Nowakowskiego, kiedy przebywał
w Trzęsówce?
M. Czachor: Poznawał naszą malow
nicząwieś tętniącą życiem od świtu
do nocy. Przyglądał się biednym za
grodom, studniom z żurawiami, ogro
dzeniom wykonanym z tzw. „dronek”
czy drewnianym chałupom, z komin
ków których unosił sięw niebo we
soły, blady dym.
Kiedyś jaśnie pan spacerował wiej
ską drogą i zatrzymał się obok na
szych sąsiadów – Trojnackich. Ich



chałupa stała przy drodze, drzwi by
ły otwarte na oścież, a we wnętrzu
widać było dym idący w górę do ko
mina. Pan Nowakowski ze swoim
towarzyszem zaglądali do środka za
pewne ciekawi, jak ludzie gotują.
Akurat gospodyni nastawiała obiad
– kapustę z grochem – „na kominie”:
garnek z gotowaną strawą ustawiła
miedzy płonące polana umieszcza
jąc go na dynarkach – specjalnych
żelaznych podkładkach w kształcie
trójnogów. Obok pieca baraszkowa
ły boso po ubitej glinie głodne dzie
ci czekając na obiad. Pan
Nowakowski i jego gość byli bardzo
poruszeni tą biedą chłopską.

E. Wilk: Czy pani pamięta jeszcze
coś ze swojej młodości, co związane
było z osobą pisarza?
M. Czachor: Po wojnie, kiedy w na
szym domu ktoś zachorował, to ma
ma lub tato szli do ochronki, która
znajdowała się niedaleko, w przy
siółku Podpołudnie. Siostry Józefit
ki dawały choremu syrop i pachnącą
herbatę w postaci proszku jako le
karstwo. Skąd ją miały? Otóż zaraz
po wojnie, przez jakiś czas, miesz
kała w ochronce dziedziczka Celina
Otowska (przybyła tu z Kolbuszo
wej, od rodziny Ingramów), potem
zatrzymała się u Dąbrowskiego na
Podpołudniu, w końcu u kierownicz
ki w szkole w Trzęsówce, gdzie wi
dywałam ją kilka razy. Do niej pan
Nowakowski przysłał z Anglii małe
paczuszki (ze względu na wysokie
cło). Była w nich herbata, kawa i mo
że coś jeszcze, tego nie wiem. Po za
parzeniu herbaty w czajniczku, siostry
zakonne suszyły torebki i taką wy

suszoną, jeszcze pachnącą dawały
ludziom jako lekarstwo. Bardzo
smaczna była ta herbata.
Pani Otowska i pan Nowakowski lu
bili psy. Duży, biały pies pana No
wakowskiego wabił się Karino. Pupil
miał długą sierść i był strzyżony, bie
gał „luzem”. Pamiętam, że pewnego
razu (chodziłam wtedy do drugiej
klasy) jeden z piesków dworskich
zachorował i pani Katarzyna Noga,
która była kucharką we dworze, wo
ziła go do Krakowa na operację. Wy
najęty kierowca zawoził panią
Katarzynę wraz z chorym czworo
nogiem do zakładu leczniczego w
Krakowie. Operacja zakończyła się
szczęśliwie  piesek tylko parskał. Po
zabiegu opiekunka z rekonwalescen
tem wrócili do Trzęsówki. Wiem, że
pani Helena Zakrzewska, siostra dzie
dziczki, też lubiła pieski, miała ich
dwa, często chodziła z nimi na spa
cery.
Wspomnę jeszcze pewne zdarzenie
z dzieciństwa związane z pisarzem.
Przed dworem był klomb z kwiata
mi, a bliżej drogi, od strony kościo
ła, znajdowały się grządki z
warzywami. Płot był drewniany. Szły
śmy sobie beztrosko drogą obok ogro
dzenia, ze mną były koleżanki: Zośka
Obarowa, Władka Bańka i moja sio
stra Bronia Matuchówna. Z cieka
wością podeszłyśmy do płotu i
ujrzałyśmy piękne, czerwone tru
skawki (nie znałyśmy tych owoców,
nie wiedziałyśmy, że to truskawki).
Klęknęłyśmy i poszukawszy zakrzy
wionej gałązeczki, jedna z nas wsa
dziła ją w szparę płotu. Udało się! W
ten sposób wyciągnęłyśmy pęd ro
śliny z truskawkami. Teraz trzeba by

ło sprawdzić, czy to cudo nadaje się
do jedzenia. Należało więc ścisnąć
owoc i polizać go: jeśli będzie pie
kło w język, to znaczy, że owoc jest
trujący. Po tym zabiegu buzie nasze
nie kryły zadowolenia – truskawki
były pyszne!
Byłyśmy tak zafascynowane sma
kiem zdobycznych przysmaków, że
nie zauważyłyśmy pana Nowakow
skiego, który wyrósł przed nami jak
spod ziemi i zrobił nam zdjęcie. Prze
rażone pobiegłyśmy szybko do do
mu. Kiedy moja siostra Bronia była
u pani Zakrzewskiej w Krakowie,
widziała to zdjęcie w „Ilustrowanym
Kurierze Codziennym”; był to rok
1937 lub 1938.

E. Wilk: Jakim człowiekiem, wg Pa
ni, był Zygmunt Nowakowski?
M. Czachor: To przede wszystkim
prawy człowiek, który współczuł lu
dziom w ich niedoli, brał w opiekę
dzieci, młodzież, rozwijał kulturę we
wsi. Zawsze z szacunkiem i życzli
wością odnosił się do każdego miesz
kańca. Był po prostu dobry, bardzo
dobry.
E. Wilk: Serdecznie dziękuję Pani za
cenne informacje dotyczące postaci
patrona Szkoły Podstawowej w Trzę
sówce – Zygmunta Nowakowskiego.
Życzę Pani dobrego zdrowia i w dal
szym ciągu takiej niezawodnej pa
mięci, by Pani wiedza i doświadczenie
mogły jak najdłużej służyć młodemu
pokoleniu.
M. Czachor: Ja również dziękuję, że
mogłam pomóc w zbieraniu infor
macji o Zygmuncie Nowakowskim.

Elżbieta Wilk
23 października, 2013r.



Ostrowy Tuszowskie
Zimowe ferie w krainie
przyrody i literatury
Pod właśnie takim hasłem, w
okresie ferii zimowych prowadzo
ne były zajęcia dla dzieci zorgani
zowane przez Centrum Edukacji
Ekologicznej i Filię Biblioteki Pu
blicznej w Ostrowach Tuszow
skich. W programie zajęć
przewidziane były m.in. zajęcia
plastyczne, fotograficzne, literac
kie, zajęcia w Klubie Małego
Przyrodnika, oglądanie filmów
przyrodniczych, pogadanka na te
mat „Dokarmiamy zimą ptaki”,
konkursy, quizy, a także gry stoli
kowe, zabawy ruchowe przy mu
zyce, zabawy z chustą
animacyjną.
Dla najmłodszych w sobotę 25
stycznia2014 r, odbył się „Karna
wałowy bal przebierańców”, na
który zaproszone zostały wszyst
kie dzieci w wieku przedszkolnym

i wczesnoszkolnym z Ostrów Tu
szowskich i Toporowa. I mimo, iż
na dworze było bardzo zimno, to
na bal przybyła spora grupa malu
chów wraz z rodzicami. Dzieci
miały okazję pobawić się, potań
czyć, poznać proste układy ta
neczne. Dużo radości sprawiły im

także zabawy z chustą animacyj
ną. Aby małym tancerzom nie za
brakło sił i energii, organizatorzy
przygotowali dla nich mały po
częstunek.

W. Dudek

Jagodnik
„MY CHCEMY SIĘ
UCZYĆ”
W Niepublicznej Szkole Podsta
wowej w Jagodniku działającej
przy Stowarzyszeniu Rozwoju
Wsi Jagodnik „Nasza Wieś” od
02.02.2014r. rozpoczął się projekt
pt. „My chcemy się uczyć” reali
zowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX, Rozwój wykształce
nia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 „Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnie
nie wysokiej, jakości usług edu
kacyjnych świadczonych w
systemie oświaty”, Poddziałanie
9.1.2 „Wyrównywanie szans edu
kacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edu
kacji oraz zmniejszanie różnic, w
jakości usług edukacyjnych”.
Projekt skierowany jest na po
trzeby uczniów, ich rodziców i
nauczycieli. Głównym celem

projektu jest wsparcie i podnie
sienie rozwoju, jakości kształce
nia iwyrównanie szans
edukacyjnych wśród 29
uczniów/uczennic NSP w Jagod
niku poprzez rozszerzenie pro
gramu rozwojowego szkoły o
zajęcia dodatkowe i wyrównaw
cze ukierunkowane na rozwój
kompetencji kluczowych, ze
szczególnym uwzględnieniem ję
zyków obcych i nauk matema
tyczno  przyrodniczych. Projekt
ten umożliwi polepszenie, jakości
usług edukacyjnych, uzupełnienie
i rozszerzenie podstawowej ofer
ty edukacyjnej szkoły, zwiększy
efektywność nauczania kompe
tencji kluczowych z punktu wi
dzenia dalszej ścieżki
edukacyjnej uczniów naszej
szkoły.
W ramach projektu szkoła wzbo
gaciła się o nowe pomoce dydak
tyczne miedzy innymi: sprzęt
komputerowy, programy kompu

terowe i multimedialne do zajęć z
uczniem zdolnym, zajęć z języka
angielskiego i zajęć logopedycz
nych, podręczniki, pomoce pla
styczne, gry i pomoce
dydaktyczne oraz mapy.
Podczas trwania projektu zosta
nie przeprowadzonych 600 go
dzin zajęć dydaktycznych w tym:
Zajęcia matematyczno – przy
rodnicze
zajęcia komputerowe
zajęcia logopedyczne
zajęcia integracyjno – artystyczne

zajęcia z języka angielskiego
Zajęcia odbywają się od ponie
działku do piątku w godz. od
13.00 15.00 i prowadzone są
przez wykwalifikowaną kadrę
posiadającą wieloletnie doświad
czenie w pracy nauczyciela.



Cmolas
„Nigdy nie obawiaj się usiąść
na chwilę, by pomyśleć.”
Doskonałą okazją ku temu stało się
spotkanie z rodzicami w Zespole
Szkół w Cmolasie, które odbyło się
w piątek tj. 17 stycznia na zakończe
nie pierwszego półrocza nauki. Po
jego zainaugurowaniu przez Pana
Dyrektora Józefa Babiarza do rodzi
ców zwrócił się wicestarosta Woj
ciech Cebula, zachęcając do tego,
aby rodzice uczniów gminy Cmolas
poważnie rozważyli możliwość kon
tynuowania nauki po ukończeniu
gimnazjum w szkołach średnich po
wiatu kolbuszowskiego. Jak przeko
nywał jednym z wielu argumentów
za takim wyborem jest chociażby no
woczesna baza dydaktyczna tychże
szkół, a także dofinansowanie
uczniom kosztów dojazdu.
Także uwagi pozostałych zaproszo
nych gości dotyczyły wyborów, przed
jakimi staną uczniowie klas trzecich
gimnazjum i ich rodzice już w czerw
cu. Pani Elżbieta Mikołajczyk – Dy
rektor Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej w Kolbuszowej pod
kreśliła wagę decyzji, w jakiej szko
le wychowankowie będą kontynuować
naukę i rolę rodziców przy jej podej
mowaniu. Z kolei przedstawiciele
szkół ponadgimnazjalnych powiatu
kolbuszowskiego
w osobach: dyr. Liceum Ogólno
kształcącego  Krystyna Zembrow
ska, wicedyrektor Zespołu Szkół
Agrotechniczno – Ekonomicznych
w Weryni – Witold Cesarz oraz na
uczyciel przedmiotów zawodowych
Zespołu Szkół Technicznych w Kol
buszowej – Waldemar Mazurek, krót

ko zaprezentowali specyfikę swoich
placówek oświatowych. Dla wielu
rodziców były to bez wątpienia waż
ne informacje – będą mogli doradzać
swoim dzieciom, biorąc pod uwagę
różne aspekty dokonywanych wy
borów, by warunki dalszej edukacji
sprzyjały poszerzaniu wiedzy i umie
jętności i stały się dobrym fundamen
tem dla realizowania zawodowych
planów i marzeń uczniów.
Druga część spotkania miała zupeł
nie inny charakter. Członkowie Ka
tolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
przy Parafii Przemienienia Pańskie
go w Cmolasie, działającego pod
opieką ks. katechety Przemysława
Dudka przedstawili okolicznościo
we jasełka. Wśród aktorów znaleźli
się uczniowie gimnazjum, jak i jego
absolwenci, obecnie już studenci
uczelni wyższych. Ciekawy scena
riusz, pełna ekspresji gra aktorów,

odpowiednia scenografia i kostiumy
wzbudziły zainteresowanie i podziw
widzów. Okazało się, że młode po
kolenie jest bacznym obserwatorem
realiów naszego życia i dostrzega
różne jego braki czy absurdy. Z przy
mrużeniem oka można było popa
trzeć na słabości ludzkiej natury, nie
tracąc zarazem wiary, że każdy mo
że stać się lepszym człowiekiem i
służyć Bogu i ludziom.
Z pewnością refleksje, do jakich po
budził spektakl teatralny, sprawiły,
że uwagi wychowawców o indywi
dualnych osiągnięciach uczniów bę
dą mobilizowały wszystkich biorących
udział w procesie dydaktyczno wy
chowawczym do większego zaanga
żowania. Warto pomyśleć, jak pomóc
swoim dzieciom odnaleźć się w trud
nym, pełnym pułapek współczesnym
świecie.

Cmolas
„Kolęda z Gwiazdą” w Gło
gowie Małopolskim
XXIV Wojewódzki Przegląd Te
atrów Jasełkowych był kolejną oka
zją do zaprezentowania owoców
pracy Zespołu Ludowego „Cmola
sianie” działającego przy Samorzą
dowym Ośrodku Kultury w
Cmolasie. Widowisko „Kolęda z
Gwiazdą” zostało docenione przez
jury – grupa artystyczna otrzymała

II miejsce w kategorii wiekowej
„grupy wielopokoleniowe i dorosłe”.
19 stycznia po raz kolejny odbył się
w Głogowie Małopolskim przegląd
widowisk jasełkowych. Cele tego
uznanego już konkursu to: pielęgno
wanie tradycyjnych form obrzędo
wości okresu Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku, akty
wizacja lokalnych społeczności, a
ponadto wymiana doświadczeń i
przyjrzenie się współczesnym for

mom wyrażania tradycji świątecz
nych. Komisja konkursowa oceniała:
kulturę słowa, ruch sceniczny, in
scenizację, oprawę muzyczną oraz
zastosowane formy teatralne, a tak
że ogólny wyraz artystyczny.
Organizatorami konkursu byli: Mia
sto i Gmina Głogów Małopolski
oraz MiejskoGminny Dom Kultu
ry im. Franciszka Kotuli. „Cmola
sianom” gratulujemy i życzymy
zapału do dalszej pracy!



Cmolas
Orzech Cup 2014
18 stycznia 2014 roku na Hali Wi
dowiskoSportowej Ośrodka Wy
poczynku i Rekreacji w Cmolasie
odbył się Międzynarodowy Turniej
Piłki Nożnej – Orzech Cup 2014.
W Turnieju wzięło udział około
120 zawodników z Klubów Spor
towych:
 FC Jurmala (Łotwa),
 Adrenalina Łuck ( Ukraina),
 Korona Kielce,
 WAPN Warszawa,
 Beniaminek Krosno,
 Tomasovia Tomaszów Lubelski,
 Kolbuszowianka,
 Piłkarskie Nadzieje Mielec. Zwycięzcą Turnieju została Drużyna FC Jurmala (Łotwa),

Cmolas
Obozowe ferie w OWiR
Cmolas
Okres ferii zimowych jak i waka
cji wiąże się z organizacją przez
Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji
w Cmolasie obozów sportowych.
Podczas tegorocznych ferii z wy
poczynku i szlifowania formy
przed nowym sezonem rozgrywek
skorzystało 90 osób z: Zakłado
wego Klubu Sportowego „Stal”
Rzeszów, Międzyszkolnego
Uczniowskiego Klubu Sportowe
go „Sokół” Kolbu
szowa Dolna i
Klubu Sportowego
„Kolbuszowianka”.
Część uczestników
zgrupowań w pełni
korzystało już z
nowego obozowe
go zaplecza OWiR.
W ciągu ostatniego
roku znacznie
podniosły się stan
dardy usług obo
zowych
oferowanych przez OWiR. Do
dyspozycji potencjalnych spor
towców są pokoje w wysokim
standardzie, z pełnym zapleczem

sanitarnym, telewizją, Internetem
WiFi. Od 2014 roku OWiR po
siada możliwość organizacji obo
zów dla grup 30 osobowych w

ciągu całego roku kalendarzowe
go. Organizacja zgrupowań po
wyżej 30 osób odbywa się
natomiast przy współpracy Ze
społu Szkół w Cmolasie w okresie
ferii i wakacji letnich. Nową bazę
obozową i sportową OWiR Cmo
las docenił Klub MKS Jarosław.
W miesiącu marcu MKS Jarosław
planuje obóz przygotowawczy dla
kardy siatkarek, które zakwalifi
kowały się do ¼ Mistrzostw Pol
ski juniorek.

Panorama Gminy Cmolas
Wydawca: Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, 36105 Cmolas

Cmolas 212a,tel/fax 17 28 37 295
www.sok.cmolas.org email: sok.cmolas@o2.pl



Kolbuszowa Górna
Sukces „Cmolasian”
w Kolbuszowej Górnej
Zespół Ludowy „Cmolasianie”
godnie zaprezentował naszą gmi
nę podczas Przeglądu Widowisk
Kolędniczych z Orszakiem
Trzech Króli, który odbył się 6
stycznia b.r. w filii Miejskiego
Domu Kultury w Kolbuszowej
Górnej. Zespół zajął trzecie miej
sce i otrzymał pamiątkową statu
etkę oraz nagrodę finansową.
Przegląd od lat na stałe gości w
programie imprez kulturalnych
powiatu kolbuszowskiego, a na
wet województwa podkarpackie
go. Jego organizatorami są:
MDK w Kolbuszowej, Muzeum
Kultury Ludowej w Kolbuszowej

i Wojewódzki
Dom Kultury
w Rzeszowie.
Jury, złożone
ze specjali
stów w za
kresie:
etnografii,
teatru, mu
zyki i plasty
ki, kierując
się regulami
nem ocenia
ło: zgodność
występu z tradycją regionu, który
reprezentował zespół, autentycz
ność repertuaru, opracowanie
sceniczne widowiska i ogólny
wyraz artystyczny.
Zespół Ludowy „Cmolasianie”

przedstawił widowisko „Kolęda
z Gwiazdą”. Serdecznie gratulu
jemy zespołowi, życząc wielu
takich sukcesów w nowym, 2014
roku!

Poręby Dymarskie
Sport to zdrowie
Od listopada 2013r. do lutego
2014r. w Szkole Podstawowej w
Porębach Dymarskich realizowany
był projekt grantowy pt. „Na spor
towo czyli bezpiecznie i zdrowo”.
Środki w wysokości 4957 zł szkoła
pozyskała z Fundacji PGNiG im.
Ignacego Łukasiewicza. Projekt
skierowany był do wszystkich
uczniów szkoły. Jego głównym ce
lem było wspieranie i promowanie
sportu z uwzględnieniem rywali
zacji sportowej jako narzędzia wy
chowawczego dzieci oraz
wdrożenie uczniów do aktywnego,
bezpiecznego i zdrowego spędza
nia wolnego czasu. Dzięki otrzy

manym środkom
szkoła wzbogaciła
się o dodatkowy
sprzęt sportowy –
stół tenisowy, pił
karzyki stołowe,
szachy i zegary
szachowe. W
grudniu odbyło
się spotkanie z
Mateuszem Cet
narskim – piłka
rzem WKS Śląsk
Wrocław. Odbył się także cykl za
wodów sportowych, na które zło
żyły się: turniej tenisa stołowego
dziewcząŧ i chłopców, turniej w
piłkarzyki stołowe oraz mistrzo
stwa szkoły w szachach. Został

również przeprowadzony konkurs
plastyczny i rzeźbiarski. Ogłosze
nie wyników i wręczenie nagród,
ufundowanych przez Fundację
PGNiG, odbędzie się podczas
podsumowania projektu, które za
planowano na 27 lutego br.

Cmolas
WALENTYNKI 2014
14 lutego 2014r. w Szkole Podsta
wowej w Cmolasie Samorząd
Uczniowski zorganizował ,,Pocztę
Walentynkową”. Uczniowie przez
kilka dni mogli wrzucać do spe
cjalnego pudełka kartki dla swoich
,, ulubieńców”, które w Dzień
Świętego Walentego zostały roze
słane przez amorki do wszystkich
klas.
Już od rana panował niezwykły

nastrój, gdyż
wszyscy z nie
cierpliwością
oczekiwali spe
cjalnej przesyłki
w postaci życzeń
od osób, które
darzą ich sympa
tią.



Jagodnik
Dzień Babci i Dziadka w
Niepublicznym Przedszko
lu „Jagódka” i Niepublicz
nej Szkole Podstawowej w
Jagodniku.
Są takie dwa dni w roku, w któ
rych obdarzamy szczególnymi do
wodami miłości i szacunku Babcie
i Dziadków. Pamiętali o nich wy
chowankowie i uczniowie Niepu
blicznego Przedszkola i Szkoły
Podstawowej w Jagodniku, którzy
06.02.2014r. pod kierunkiem na
uczycieli edukacji wczesnoszkol
nej i przedszkolnej przygotowali
piękną uroczystość, na którą za
prosili swoje babcie i dziadków na
ich święto do domu strażaka, znaj
dującego się w pobliżu Szkoły.
Licznie przybyli szacowni goście,
by podziwiać występy wnucząt.
Przywitała ich ciepłymi słowami
prezes zarządu stowarzyszenia
prowadzącego szkołę  pani Mał
gorzata Szostak i dyrektor szkoły i
przedszkola pani Ewelina Mo
krzycka, która w imieniu swoim i
całej społeczności szkolnej złożyła
serdeczne życzenia i wyraziła
wdzięczność wszystkim drogim
seniorom za trud, poświęcenie
i pomoc w wychowaniu swoich

wnuków.
Wszystkim
obecnym z
okazji Dnia
Babci i Dziadka
życzenia zło
żyli również
zaproszeni go
ście Wójt Gmi
ny Cmolas Pan
Eugeniusza
Galek, Sekre
tarz Gminy
Cmolas Pan
Marian Po
słuszny, Radny Gminy Cmolas Pan
Ryszard Warzocha i Sołtys Wsi Ja
godnik Pani Krystyna Warzocha.
Następnie uczniowie wszystkich
klas zaprezentowali swój program
artystyczny. Maluchy z przedszko
la przygotowały dla swoich babć i
dziadków specjalny program słow
nomuzyczny. To nie był jednak
koniec atrakcji dla bohaterów
święta. Rodzice przygotowali
pyszny poczęstunek dla babć i
dziadków, za co im serdecznie
dziękujemy. Dzieci ze szkoły i
przedszkola z wielką przyjemność
wręczyły Babciom i Dziadkom
drobne upominki w postaci ksiąg
życzeń i pięknych kwiatów.

Na twarzach naszych kochanych
dziadków można było zaobserwo
wać uśmiech, radość, szczęścia i
uznanie dla swoich wnuków za ich
postawę i umiejętności. Wspaniała
atmosfera, która towarzyszyła
spotkaniu była okazją do umoc
nienia więzi rodzinnej i miłego
spędzenia czasu.
Jeszcze raz wszystkim Babciom i
Dziadkom składamy najlepsze ży
czenia. Moc dziecięcych uśmie
chów i rodzinnej radości, w
zdrowiu i szczęściu każdego dnia,
podwyżek rent i emerytur oraz
spełnienia najskrytszych pragnień!

Ewelina Mokrzycka

Hadykówka
Zabawa choinkowa
W dniu 18 stycznia 2014 r. w Do
mu Strażaka w Hadykówce odby
ła się szkolna zabawa choinkowa.
Imprezę rozpoczęły młodsze dzie
ci z klasy 0II oraz te, które nie cho
dzą do szkoły. Od godz. 15:30
bawili się uczniowie starszych klas.
Dyskotekę poprowadził DJ Janek
z żoną. Tę muzyczną atrakcję za
wdzięczamy państwu Lucynie i Ja
nuszowi Urbanom. Dla każdego
uczestnika był przygotowany pysz
ny posiłek oraz owoce, które do
staliśmy od państwa Doroty i
Tomasza Brózdów. Zabawę uatrak
cyjniły również liczne konkursy
nagradzane słodyczami i pluszaka
mi. Wspaniałe maskotki otrzyma
liśmy od państwa Sylwii i Damiana

Bajorów. Wszyscy bawiliśmy się
świetnie. Do domu wróciliśmy peł
ni wrażeń. Serdecznie dziękujemy
Radzie Rodziców za zorganizowa

nie tej wspaniałej zabawy.
Dagmara K., Wiktoria P.

i Sabina P. z klasy V










