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Koniec czerwca to tradycyjnie ju¿ w Miejskim Przedszkolu 

nr 4 w ¯arach okres, na który przypada organizacja 

dorocznego Festynu Rodzinnego. W bie¿¹cym roku zosta³ 

on zorganizowany w dniu 17 czerwca i by³ to ju¿ V Festyn 

Rodzinny. Przygotowanie imprezy mobilizuje wiele osób  

pracowników przedszkola, rodziców, sponsorów i sympaty-

ków naszego przedszkola. Z zapa³em ju¿ od pocz¹tku maja 

tworzymy listê zaanga¿owanych osób i pomys³ów tak, aby 

ka¿dy kolejny festyn ró¿ni³ siê nieco od poprzednich. I tak 

tegoroczny po³¹czony zosta³ z promocj¹ talentów dzieci 

i m³odych ludzi oraz prowadzonej przez nasze nauczycielki

prac¹ z dzieckiem zdolnym.

Dwa tygodnie wczeœniej odby³a siê prezentacja dorob-

ku kó³ek zainteresowañ prowadzonych w oparciu o diag-

nozê zdolnoœci i predyspozycji dzieci. Uczêszcza³y one na 

zajêcia dodatkowe prowadzone przez nauczycielki nasze-

go przedszkola poza godzinami ich pracy; nauczycielki nie 

otrzymuj¹ za t¹ pracê wynagrodzenia, pracuj¹ z pasj¹ i 

poœwiêceniem, a dzieci korzystaj¹ z zajêæ bezp³atnie. 

Uczestnicy tych zajêæ reprezentuj¹ przedszkole w licznych 

konkursach plastycznych, spartakiadzie sportowej, prezen-

tuj¹ swoje zdolnoœci w programach artystycznych oraz 

podczas zorganizowanej w bie¿¹cym roku szkolnym po raz 

pierwszy imprezie pn. „Nasze zdolnoœci”. Imprezie towarzy-

szy³ wernisa¿ prac plastycznych, który nastêpnie zosta³ 

przeniesiony z Filii ¯DK w ¯arach-Kunicach na teren Festynu 

Rodzinnego, podczas którego mo¿na by³o podziwiaæ 

dokonania plastyczne dzieci, poczytaæ o prowadzonej w 

przedszkolu pracy z dzieckiem zdolnym, a tak¿e obejrzeæ 

popisy sportowe naszych wychowanków i nauczycielek 

prowadz¹cych zajêcia sportowe  Teresy Dudzik i Moniki 

Sznajder. Dzieci z kó³ka muzycznego zaprezentowa³y 

program wokalno-taneczny, a prace stworzone podczas 

zajêæ kó³ka plastycznego sprzedane zosta³y podczas aukcji 

poprowadzonej brawurowo przez nauczycielkê Jadwigê 

Zdrankowsk¹.

Nowoœci¹ w tym roku by³o otwarcie festynu uœwietnione 

wypuszczeniem go³êbi. Jak co roku na czêœæ artystyczn¹ 

z³o¿y³y siê prezentacje naszych wychowanków z wszystkich 

grup wiekowych, a tak¿e tancerzy z ¯DK ¯ary dziêki 

uprzejmoœci instruktorki tañca Doroty Ciechnowicz. Przyje-
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chali te¿ do nas, jak corocznie tancerze ze Studia Tañca TRANS 

Filipa Czeszyka z Zielonej Góry, a by³o to mo¿liwe dziêki 

Firmie „Wêgier-Glass”, która sfinansowa³a ich przyjazd. 

W tym roku po raz pierwszy wyst¹pili u nas tancerze 

Studia Tañca Towarzyskiego Przemys³awa Koñcowika, a 

wœród nich nasza absolwentka Julia Stachów. Wœród atrakcji 

sportowych na plan pierwszy wysunê³y siê skoki na tram-

polinie u¿yczonej przez Pañstwa Strza³kowskich. Atrakcji 

by³o wiele  przeja¿d¿ki na kucyku wypo¿yczonym przez 

Pañstwa NiedŸwieckich, zawody sportowe prowadzone przez 

nauczycielki, pomiar ciœnienia prowadzony przez pani¹ Kabat, 

spotkanie z naszym dzielnicowym, pokazy stra¿y po¿arnej. 

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê „Plenerowa Kwia-

ciarnia” zorganizowana przez Danutê Staryk we wspó³pracy 

z naszymi mamami dziêki ofiarnoœci pañstwa Roso³ów.

Jak zawsze nasi pracownicy i nasi rodzice spisali siê na 

medal przygotowuj¹c mnóstwo wspania³ych wypieków. 

W plenerowej kawiarence mo¿na by³o ich spróbowaæ 

i porozmawiaæ przy kawie i zimnych napojach. Kuchnia przy-

gotowa³a pyszny bigos i grilla obs³ugiwanego tradycyjnie 

ju¿ przez pana Kabata i pana Sikorê. ZaprzyjaŸnieni ju¿ od 

dwóch lat z naszym przedszkolem pañstwo Targoñscy z 

£êknicy zorganizowali stoisko z popcornem i wat¹ cukrow¹, 

która niektórym doros³ym pozwoli³a na „powrót do 

dzieciñstwa”. 

Wspania³¹ konferansjerkê poprowadzi³a Teresa Dudzik, 

a opraw¹ muzyczna zaj¹³ siê, jak zwykle z du¿ym 

powodzeniem Bogdan Klockowski u¿yczaj¹c tak¿e sprzêt 

nag³aœniaj¹cy. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas w tym 

roku: naczelnik Wydzia³u Oœwiaty, Kultury i Kultury 

Fizycznej Urzêdu Mista w ¯arach pani Elzbieta £obacz-

B¹cal, przewodnicz¹ca TiM pani Edyta Gajda, radni RM 

panowie Jerzy Wêgier i Les³aw Krzy¿ak. Pogoda, jak zawsze 

dopisa³a, dochody te¿ dzieci bêd¹ mia³y now¹ zje¿d¿alniê. 

Mamy ogromn¹ nadziejê, ¿e nie zostanie ona zdewasto-

wana zaraz po zamontowaniu, jak to mia³o miejsce dwa lata 

temu. Festyn zgromadzi³ wielu mieszkañców Kunic, uda³o 

nam siê znów wprowadziæ parê nowoœci i zmian tak, aby 

unikn¹æ rutyny i zaproponowaæ uczestnikom coœ nowego. 

Ju¿ teraz mamy pomys³y na przysz³y rok.

Wies³awa Zwierzchowska  dyr MP 4
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24 czerwca nareszcie spe³ni³y siê s³owa piosenki tak 

czêsto œpiewanej w koœciele „Oto jest dzieñ, który da³ nam 

Pan”. Po wieczornej mszy œw. grupa 25 pielgrzymów z 

wypchanymi walizkami, dobrymi humorami i z dusz¹ na 

ramieniu ruszy³a na podbój Francji. Odpowiedzialn¹ za 

organizacjê by³a kochana Ewa, szefowa biura Tramp, za 

przewodnictwo po obiektach przesympatyczna Ma³gosia, 

a za prze¿ycia duchowe nasz wielebny ks. Artur. Przed 

wyjazdem dowiedzieliœmy siê, ¿e ksi¹dz Artur 25 czerwca 

obchodzi swoje 40-te urodziny! Przygotowaliœmy dla niego 

niespodziankê. O godz. 24,10 wybudziliœmy jubilata piosenk¹ 

„40 lat minê³o”, nastêpnie zaœpiewaliœmy gromkie 100 lat 

i jeszcze ¿yczenia, torcik z p³on¹c¹ œwieczk¹ oraz wiersz 

„Mi³oœæ” Karola Wojty³y. Nieskromnie przyznajê, ¿e niespo-

dzianka nam siê uda³a. 

W po³udnie rozpocz¹³ siê g³ówny etap naszego 

pielgrzymowania po Francji. Nadrzêdnym celem by³a 

wêdrówka po sanktuariach maryjnych, koœcio³ach oraz 

piêknych gotyckich katedrach NMP zwanych Notre - Dame. 

Pierwszym z odwiedzanych miast by³o Rouen. Tu w go-

tyckiej katedrze XII-XVI w. znajduj¹ siê witra¿e i seria 

obrazów Moneta. Odnajdujemy tu akcent polski - obraz 

zwi¹zany z Mari¹ Leszczyñsk¹, ¿on¹ Ludwika XVI. W mieœcie 

tym znajduje siê koœció³ i miejsce stracenia Joanny 

d`Arc, francuskiej œwiêtej i bohaterki narodowej zwanej 

Dziewic¹ Orleañsk¹. Gotycka katedra w Amiens pw. NMP 

jest najwspanialsz¹ budowl¹. Posiada 2 wie¿e, które zdobi¹ 

3 portale - galerie królów z 22 pos¹gami i wielk¹ rozet¹ 

witra¿ow¹. Trasê do Lisieux pokonujemy przez bardzo cieka-

wy wisz¹cy most. Lisieux to miasto œw. Teresy od Dzieci¹tka 

Jezus. Tu zwiedzamy dom rodzinny Teresy „ Buissonnets”, w 

którym po œmieci mamy spêdzi³a swoje dzieciñstwo. Znajduje 

siê tu katedra œw. Piotra z kaplic¹, w której Teresa odby³a 

pierwsz¹ spowiedŸ, bazylika, w której przechowywane s¹ jej 

relikwie oraz klasztor Carmel z jej grobem. W setn¹ rocznicê 

œmierci Tereski papie¿ Jan Pawe³ II nada³ jej tytu³ doktora 

Koœcio³a  powszechnego.

Jednym z pomników historii zaliczanych do cudów œwiata 

i wpisanych na listê UNESCO jest Mont Saint- Michel, 

wzgórze œw. Micha³a po³o¿one nad kana³em La Manche w 

Dolnej Normandii. Na wyspie wzniesione zosta³o sanktuarium 

Micha³a Archanio³a. Zatoka, nad któr¹ rozci¹ga siê wysep-

ka podlega zjawisku ruchomych piasków. Znana jest przede 

wszystkim dziêki wyj¹tkowemu skokowi p³ywów morskich 

/przyp³ywów i odp³ywów/ - do 14 m ró¿nicy poziomów. 

Przyp³ywy s¹ bardzo gwa³towne, fala przybiera z du¿¹ 

prêdkoœci¹. Podczas przyp³ywu wody morskie odcinaj¹ górê od 

sta³ego l¹du. Wówczas staje siê ona wysp¹ po³¹czon¹ z 

kontynentem jedynie w¹sk¹ grobl¹ o d³ugoœci 1800m.

Do ciekawych miejsc nale¿y te¿ miasto Dinan otoczone 

murami obronnymi z XIII w. z malowniczymi zau³kami, 

œredniowiecznymi uliczkami z zabudow¹ szachulcow¹. 

Piêkne jest te¿ miasto korsarzy St.Malo w Bretanii, które 

by³o siedzib¹ biskupstwa. Najwiêksze na œwiecie skupisko 

prehistorycznych megalitów znajduje siê w Bretanii, w 

Carnac. G³azy poustawiane s¹ w rzêdach wed³ug tajem-

niczego klucza. Najwy¿szy z nich ma oko³o 6 m wysokoœci. 

W Agnes zwiedziliœmy zamek ksi¹¿¹t andegaweñskich z 17 

wie¿ami. Tu znajduje siê najwiêkszy i najcenniejszy zbiór 65 

ocala³ych arrasów osnutych na Apokalipsie œw. Jana. 

W Chartes, gotyckiej katedrze pw. NMP jest 160 koloro-
2wych witra¿y o powierzchni 2750 m . Wewn¹trz i na zew-

n¹trz budowli znajduje siê 10 000 rzeŸb z kamienia i szk³a. 

W sercu katedry jest najwiêkszy w Europie labirynt. Katedra 

znajduje siê na liœcie UNESCO. Zabytkow¹ czêœæ miasta

podziwialiœmy z poci¹gu turystycznego.

Pary¿, ach ten Pary¿ ! 

Z daleka ju¿ widaæ wie¿ê Eiffla, zwan¹ „¿elazn¹ dam¹”. 

A piêkny Wersal, zespó³ pa³acowy z kompleksem ogrodowo-

parkowym to miejsce rezydencji królów francuskich- dzie³o 

klasycyzmu i baroku. To w³aœnie tu podpisano traktat 

wersalski w 1919 r. Luwr, to dawny pa³ac królewski, obecnie 

jedno z najwiêkszych muzeów na œwiecie. Nad wejœciem 

zainstalowano szklan¹ piramidê, która oœwietla wielki hall. 
2W kompleksie budynków o pow. 60 600 m  o d³ugoœci 15 km 

znajduje siê 3 500 dzie³ sztuki umieszczonych w 255 salach 

wystawowych. Do szczególnie bogatych dzia³ów nale¿¹ 

zbiory sztuki staro¿ytnej, np. pos¹gi Wenus z Milo i Nike z 

Samotraki. Jednak najpopularniejszy jest dzia³ malarstwa i 

rysunku, w którym reprezentowani s¹ najwybitniejsi 

mistrowie. Symbolem Luwru jest obraz Leonarda da Vinci- 

Mona Lisa. Bardzo mi³ym akcentem by³ wieczorny rejs po 

Sekwanie. Nie wspomnia³am jeszcze o innych przyjem-

noœciach takich jak k¹piel w oceanie, tañcach na parkingu, 

czy te¿ kolacji przygotowanej przez znajomych Ma³gosi. 

Pielgrzymka nie polega tylko na zwiedzaniu piêknych i 

ciekawych miejsc, wspomnianych wy¿ej, ale s¹ to prze¿ycia 

duchowe. To czas przeznaczony na refleksjê i zadumê. Bardzo 

pomocny w tym by³ ks. Artur, który codziennie w pos³udze 

mszy œwiêtej dociera³ do aszych serc. A¿ nadszed³ czas, 

kiedy trzeba by³o wracaæ. W drodze powrotnej te¿ mieliœmy 

jubilatkê, Romê, która œwiêtowa³a swoje 75 urodziny.

I znowu ¿yczenia, „100 lat”. Dedykowaliœmy jej wiersz 

„Mamo” Andrzeja Proso³a. Za wszelkie prze¿ycia estetyczne 

i duchowe ca³a grupa pielgrzymkowa dziêkujê paniom Ewie 

i Ma³gosi oraz ks. Arturowi.

Bo¿ena BlimelCzy to tylko pielgrzymka?

Niezwyk³a sprawnoœæ organizacji imprezy by³a mo¿liwa 

dziêki zaanga¿owaniu pracowników, rodziców oraz ofiar-

noœci sponsorów. Nad ca³oœci¹ czuwa³ sprawny komitet 

organizacyjny do wspó³pracy poprosi³am nauczycielki 

Ma³gorzatê Ochnick¹ - Dobek oraz Monikê Sznajder. Du¿ym 

zaanga¿owaniem i kreatywnoœci¹ wykaza³y siê tak¿e Jagoda 

Zdrankowska, Teresa Dudzik, Danuta Staryk, Joanna Fila 

realizuj¹c w³asne pomys³y na uatrakcyjnienie imprezy. 

Cieszê siê, ¿e w bie¿¹cym roku mia³am okazjê wspó³praco-

waæ z tak zaanga¿owanymi nauczycielkami, które swoim 

zapa³em, kreatywnoœci¹ i chêci¹ dzia³ania zarazi³y nas 

wszystkich. Korzystaj¹c z okazji sk³adam serdeczne 

podziêkowania rodzicom, wszystkim obecnym na festynie 

wspó³pracownikom oraz licznym sponsorom za zaanga-

¿owanie, zapa³ i wiarê w to, ¿e warto wspólnie dzia³aæ.

cd ze str. 1



Zorganizowany ruch filatelistyczny na terenie dzielnicy 

Kunice w ¯arach zapocz¹tkowany zosta³ w listopadzie 1978 

roku, kiedy to 12. osobowa grupa zbieraczy znaków 

pocztowych powo³a³a do ¿ycia ko³o Polskiego Zwi¹zku 

Filatelistów przy Hucie Szk³a Okiennego „Kunice” w ¯arach. 

Ko³o na swym pierwszym posiedzeniu (grudzieñ 1978 rok) 

powo³a³o zarz¹d, którego przewodnicz¹cym zosta³ kolega 

Roman Skopczyñski, natomiast dzia³alnoœæ merytoryczna 

rozpoczê³a siê z dniem 01 stycznia 1979 roku. W styczniu 

1981 roku z okazji 35 lat HSO „Kunice” zorganizowano I Pokaz 

Znaczka, natomiast w paŸdzierniku 1982 kolejny II Pokaz 

Znaczka Pocztowego z okazji rocznicy Ruchu Robotniczego. 

Pokazy Znaczków Pocztowych mia³y cel propagandowy, 

a tym samym pozyskanie nowych cz³onków. Na koniec 

grudnia 1982 roku stan cz³onków ko³a wynosi³ 30 osób. 

Du¿ym i œmia³ym przedsiêwziêciem zarz¹du ko³a by³o 

zorganizowanie w styczniu 1984 roku I Wystawy Filate-

listycznej z okazji „38 lat HSO „Kunice” po wyzwoleniu”, na 

której wystawiono 13 tematów, na 65 ekranach. Z tej te¿ 

okazji wydano kopertê i stempel okolicznoœciowy. Ko³o 

organizacyjnie nale¿a³o do Okrêgu Gorzowskiego; od 01 

stycznia 1981 roku z chwil¹ utworzenia nowego Okrêgu w 

Zielonej Górze kunickie ko³o, zgodnie z podzia³em admini-

stracyjnym kraju, przesz³o do tego Okrêgu. Na dzieñ 01 

stycznia 1985 roku stan liczebny ko³a PZF w HSO „Kunice” 

wynosi³ 55 cz³onków. W marcu 1985 roku wybrany zosta³ 

nowy zarz¹d ko³a w sk³adzie: Roman Skopczyñski - prze-

wodnicz¹cy, Edward Szytko - sekretarz, Wies³awa Mróz -

skarbnik i Maria Stadler - cz³onek. Komisjê Rewizyjn¹ 

tworzyli: Eugeniusz Zagórski  przewodnicz¹cy oraz cz³on-

kowie Józef Makowicz i Henryk Marciniszyn. W okresie 7 

do 14 czerwca 1986 w Zak³adowym Domu Kultury zorga-

nizowana zosta³a “Wystawa Filatelistyczna KUNICE 86”, w 

której udzia³ wziêli filateliœci ró¿nych klas: Klasa Konkurso-

wa - 29 osób, Klasa Honorowa - 2 osoby, Klasa Literatury - 

1 osoba, Klasa M³odzie¿owa - 5 osób. Z okazji powy¿szej 

wystawy wydane zosta³y nastêpuj¹ce pami¹tki: stempel 

i koperta okolicznoœciowa, katalog wystawy, dyplomy oraz 

medal wykonany ze szk³a kryszta³owego. W listopadzie 

1987 roku zorganizowano kolejn¹ wystawê filatelistyczn¹, 

w której udzia³ wziêli filateliœci ko³a PZF HSO „Kunice” 

oraz z zaprzyjaŸnionego ko³a Weisswasser. Udzia³ wziê³o 

25 wystawców: 4 osoby z Niemiec oraz 15 uczestników z 

Okrêgu Zielona Góra. Wystawa w okresie 03 - 10 czerwca 

1989 roku by³a IV Wystaw¹ Filatelistyczn¹, która zosta³a 

zorganizowana z okazji 10 lat istnienia ko³a PZF HSO 

„Kunice” oraz Dnia Chemika. Ko³o PZF HSO „Kunice” choæ 

nieliczne , w ogólnej 75. osobowej liczbie filatelistów posia-

da³o bardzo wielu aktywnych I ofiarnych cz³onków, którzy 

dorobili siê znacz¹cych zbiorów filatelistycznych. Ta IV 

Okrêgowa Wystawa Filatelistyczna podjê³a próbê podsumo-

wania dorobku 10. lat bytnoœci kunickiego ko³a na forum 

polskiego ruchu filatelistycznego. Ze wzglêdów oczywistych 

pokaza³a ona tylko niektóre osi¹gniêcia. Wystawa rozbudzi-

³a ¿ywe zainteresowanie w regionie i kraju, jak równie¿ 

w zaprzyjaŸnionych ko³ach w NRD i CSRS. Udzia³ zbiorów 

zagranicznych by³ ograniczony zw³aszcza z Czechos³owacji, z 

uwagi na trudnoœci zwi¹zane z okreœlonymi przepisami celno-

granicznymi. Wystawê zorganizowano pomimo niema³ych 

trudnoœci. Zasadnicze prace tej wystawy zosta³y wykonane 

spo³ecznymi œrodkami i ofiarn¹ prac¹ cz³onków ko³a, a w 

g³ównej mierze przez Komitet Organizacyjny Wystawy. Do 

realizacji Wystawy przyczyni³y siê w znacz¹cym stopniu: 

Huta Szk³a Okiennego „Kunice”, Zarz¹d Okrêgu Polskiego 

Zwi¹zku Filatelistów w Zielonej Górze, Zwi¹zek Zawodowy 

HSO „Kunice” oraz Wydzia³ Kultury, Sportu i Turystyki 

Urzêdu Miasta w ¯arach. Udzia³ wziêli wystawcy: Klasa 

Konkursowa - 32 osoby, Klasa Honorowa - 4 osoby, Klasa 

Jurorów - 1 osoba, Klasa Literatury - 1 osoba i Klasa 

M³odzie¿owa - 11 osób. Z okazji tej wystawy wydane 

zosta³y ró¿ne pami¹tki towarzysz¹ce tego rodzaju impre-

zom. Do najwa¿niejszych zaliczyæ nale¿y stempel i koperta 

okolicznoœciowa, katalog wystawy, dyplomy, okolicznoœciowy 

proporczyk oraz plakietki wykonane z kunickiego szk³a 

antisol i mirostowickiego porcelitu.W okresie od lutego 

1981 roku do 31 grudnia 1988 kunickie ko³o prowadzi³o 

wspó³pracê z Kulturbundem w Weisswasser w NRD. Cz³on-

kowie naszego ko³a miêdzy innymi brali udzia³ w wystawie 

w sierpniu 1982 roku w Weisswasser. Zaznaczyæ  nale¿y, ¿e 

zmiany ustrojowe jakie zasz³y w naszym w kraju spowodo-

wa³y zarówno spadek liczby cz³onków, jak równie¿ stag-

nacjê wystawiennicz¹. Brak sponsorów i dotacji nie 

pozwala na organizowanie wystaw, ani te¿ pokazów 

znaków pocztowych. Przy tym nale¿y tak¿e poinformowaæ, 

¿e ko³o PZF HSO „Kunice” przejê³o w 1984 roku ko³o PZF 

Spó³dzielni Pracy Inwalidów i taki stan organizacyjny trwa³ 

do roku 1990. Po tym terminie cz³onkowie ze Spó³dzielni 

zrezygnowali z przynale¿noœci do naszego ko³a. Od 

1 stycznia 1994 roku kunickie ko³o PZF dzia³a pod patro-

natem ¯arskiego Dom Kultury - Filia w Kunicach przy 

ul. Grunwaldzkiej 3 i nosi numer „Ko³o PZF ¯ary 3”. 

W uzupe³nieniu przedstawionej historii dzia³alnoœci filateli-

stycznej na terenie Kunic nale¿y tak¿e wspomnieæ o 

ludziach, którzy tê historiê tworzyli, jak równie¿ o ich 

osobistych osi¹gniêciach. Kolega Roman Skopczyñski 

od 27 maja 1989 roku posiada uprawnienia ASPIRANTA 

PZF i sêdziowa³ na Okrêgowych Wystawach Filatelistycznych 

III stopnia  „G³ogów 89” i „G³ogów 95”. Wielu obecnych i 

by³ych cz³onków ko³a zosta³o wyró¿nionych Honorowymi 

Odznakami Polskiego Zwi¹zku Filatelistów: Szymañski 

Rys historyczny 
Roman Skopczyñski Prezes kunickiego ko³a PZF

Ko³a Polskiego 

Zwi¹zku Filatelistów 

w ¯arach  Kunicach
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M³odoœæ rz¹dzi siê swoimi prawami. Zawsze daje o sobie 

znaæ bunt m³odego pokolenia. St¹d te¿ czêsto dochodzi 

do konfliktów w relacjach rodzice - dzieci. Nastolatkowie 

postrzegaj¹ przede wszystkim bunt jako walkê o mo¿liwoœæ 

realizacji w³asnej koncepcji ¿ycia. Nie daj¹ sobie nic 

wyt³umaczyæ, bo uwa¿aj¹, ¿e w ka¿dej sprawie maj¹ racjê. 

Rodzice, domownicy s¹ nara¿enia na zmienne nastroje 

nastolatków. Kiedy mama pozwoli pomalowaæ rzêsy, pojawia 

siê wybuch euforii. Jednak kiedy nie pozwala zrobiæ tego 

kolejny raz, radoœæ zamienia siê wówczas w niepohamowan¹ 

agresjê. M³ody cz³owiek staje siê tak¿e agresywny, g³oœno 

wyra¿a swoje niezadowolenie, kiedy rodzic zabroni siê 

spotykaæ ze znajomymi, których on sam uwa¿a za osoby 

godne uwagi. Niestety - to tylko pozory. Nie da sobie 

wyt³umaczyæ, ¿e oni mog¹ mieæ na niego z³y wp³yw. „Nie 

bêdziesz mi wybieraæ znajomych” - to najczêœciej s³yszane 

s³owa m³odzie¿y, kiedy rodzice zabraniaj¹ im spotykaæ siê z 

osobami sprawiaj¹cymi np. problemy wychowawcze. 

Zawsze znajdzie siê wyjœcie z ka¿dej sytuacji. Czasem 

potrzeba czasu i wytrwa³oœci, by zapobiec problemom, a 

niekiedy wystarczy szczypta optymizmu, fiolka uœmiechu 

i œwiat nabiera barw. Ró¿nica pogl¹dów wœród przedsta-

wicieli pokolenia rodziców i dzieci to problem znany chyba 

od zarania dziejów. Na szczêœcie mo¿na zauwa¿yæ te¿ 

pewn¹ prawid³owoœæ w relacjach dziadków z wnukami. Je¿eli 

trudno porozumieæ siê z mam¹, to najlepiej wówczas udaæ 

siê po radê do babci. Ona na pewno znajdzie jakieœ m¹dre 

rozwi¹zanie.

Majówka, majówka i po majówce. To by³o doœæ dawno, 

ale doskonale pamiêtam, ¿e mimo piêknej pogody zd¹¿y³am 

wtedy przeczytaæ dwie fantastyczne ksi¹¿ki. Pierwsz¹ z nich 

by³a „Wszystko, tylko nie miêta” autorstwa Ewy 

Nowak. O czym opowiada? Przedstawia kilka miesiêcy 

z ¿ycia mieszkaj¹cej na warszawskim Bródnie rodziny 

Gwidoszów, skupiaj¹c siê na dwójce starszego rodzeñstwa - 

Malwinie i Kubie. Kuba to typowy podrywacz. Malwina 

natomiast jest nieœmia³¹, zagubion¹ dziewczyn¹. Co 

zrobi¹, gdy w ich ¿ycie wkradnie siê mi³oœæ? OdpowiedŸ 

na te pytania znajdziemy w ksi¹¿ce. Oby innym podoba³a 

siê równie mocno jak mnie!

Drug¹ ksi¹¿k¹, któr¹ przeczyta³am, by³o „Opium w 

rosole” Ma³gorzaty Musierowicz. Jest to wydany 

nak³adem wydawnictwa „Akapit Press” pi¹ty tom s³ynnej 

serii ksi¹¿ek pt. „Je¿ycjada” (z czterech wczeœniejszych 

ksi¹¿ek nie jestem w stanie wybraæ tej ulubionej). W tym 

tomie Musierowicz skupia siê na trzech postaciach: 

Macieju Ogorza³ce, Janinie Krechowicz (zwanej Kresk¹) i 

Genowefie Lompke (Bombke, Zombke, Pompke...). Kreska 

to licealistka, która Ÿle siê czuje w nowej szkole Nic nie 

mówi, aby nie sprawiæ przykroœci dziadkowi, profesorowi 

Dmuchawcowi, który kiedyœ w tej oto szkole naucza³. Ma 

problemy z matematyk¹, której uczy jej wychowawczyni, 

Ewa Jedwabiñska. Maciek to rówieœnik Janiny. Mieszka ze 

starszym bratem Piotrem. Jest nieco zakompleksiony mimo 

œwietnego wygl¹du i równie wspania³ego charakteru. 

Zapl¹tuje siê w ¿yciu i daje siê omotaæ niejakiej Matyldzie 

St¹giewce. Jak to siê dla niego skoñczy? Czy wydarzy siê coœ 

niespodziewanego w ¿yciu Kreski? Jakie problemy na ni¹ 

spadn¹? Kim jest tajemnicza Genowefa? Aby odpowiedzieæ 

sobie na te pytania, nale¿y jak najszybciej siêgn¹æ po 

ksi¹¿kê i po prostu j¹ przeczytaæ! To tyle, je¿eli chodzi o 

moje majówkowe lektury. By³y bardzo odprê¿aj¹ce i 

interesuj¹ce. Mam nadziejê, ¿e kogoœ poleconymi ksi¹¿kami 

zainteresujê - ja je przeczyta³am i jestem usatysfakcjono-

wana. ¯yczê wszystkim czytelnikom gazety pogody ducha,

¿yciowego optymizmu i ewentualnie - mi³ej lektury. 

Kazimierz - srebrna, Biernat Zdzis³aw - srebrna i z³ota, Mróz 

Wies³awa - srebrna i z³ota, Grêdziñski Leszek - srebrna, 

Zieliñski Robert - srebrna i z³ota, Korkuœ Roman (nie ¿yje)-  

srebrna i z³ota, Edward Szytko (nie ¿yje) - srebrna i z³ota, 

Henryk Marciniszyn - srebrna i z³ota, Maria G¹szczak - srebrna, 

Janusz Remfeld (nie ¿yje) - srebrna i z³ota, Eugeniusz 

Zagórski - srebrna, Jerzy Wêgier - z³ota.

W Kole PZF Roman Skopczyñski pe³ni funkcjê przewodni-

cz¹cego od 01 stycznia 1979 roku do dnia dzisiejszego. By³ 

cz³onkiem G³ównego S¹du Kole¿eñskiego w okresie od 

2 maja 1986 roku do 4 maja 1990. W latach 1986 i 1990 by³ 

Delegatem na Walne Zjazdy Polskiego Zwi¹zku Filatelistów, 

ponadto by³ cz³onkiem Zarz¹du Okrêgu latach 1987-2007 

i ponownie od maja 2011. Aktualnie pe³ni funkcjê II 

Prezesa ds. Organizacyjnych. Kolega Roman Skopczyñski za 

dotychczasow¹ dzia³alnoœæ zosta³ wyró¿niony honorowymi 

odznakami: srebrn¹ I z³ot¹ PZF, srebrn¹ odznak¹ Zas³u¿ony 

Pracownik £¹cznoœci, odznak¹ „100 lat Polskiej Filatelistyki”, 

br¹zow¹ odznak¹ „Za zas³ugi dla Polskiej Filatelistyki” oraz 

pami¹tkowym dyplomem z okazji przyznania honorowej 

odznaki „60lecia Polskiego Zwi¹zku Filatelistów w listo-

padzie 2010 roku.

Jak unikn¹æ k³opotów z rodzicami?

Elwira Wo³owska
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