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Plociuszek
*Dziœ bêdziemy plotkowali o ludziach
wartych naszej uwagi. Na przyk³ad o
pani Bogus³awie WoŸniak, nauczycielce sztuki i zajêæ artystycznych w gimnazjum Klaudyny Potockiej. Utalentowana
ta bia³og³owa wykona³a portret patronki
PG1, Klaudyny P. Piêkny, wisi w gabinecie pani dyrektorki Anny Kamiñskiej i zaœwiadcza o historycznych murach szko³y. A w szkole ³ad i porz¹dek. Du¿a klasa
estetyczna. I od razu uwaga: kobitki
(Anna Latek, zastêpczyni dyrektorki)
POTRAFI¥! A w dodatku maj¹ œwietn¹,
pojemn¹ w wiadomoœci stronê internetow¹.
* No to teraz o nauczycielkach przemiarowskich, fajnych babeczkach, które
przygotowa³y dzieci i m³odzie¿ do wystêpów z okazji szkolnego œwiêta europejskiego. Tu uwaga: przygotowaæ m³odzie¿ utalentowan¹to ¿adna sztuka, przygotowaæ wszystkich uczniów – jak leci to jest szuka. (Jaka¿ wspania³a by³a Pipi,
panna Myszorówna!). W Przemiarowie,
odnosimy wra¿enie, nie tylko w szkole
(pani dyrektorka Danka Tyszkiewicz) ludzie s¹ mili, ¿yczliwi i baaardzo goœcinni.
Ta sa³atkaœledziowa, ³osoœ na brzoskwini, opiekane ziemniaczki – pycha. Pani
so³tyska, Ró¿a Sierzan, fajna babeczka.
Pan Rysio Myszor, któremu dziêkujemy
za bukiet bzu – fioletowego i bia³ego.
Pachnia³ bzowo przez d³ugi czas… Pan
Ryszard to pierwsze skrzypce Rady Rodziców. Rzetelny, serdeczny, weso³y, lubiany. Tata scenicznej Pipi. S³owny.
* A teraz o Piotrku Socharskim, który
nie tylko dba o rybny towar w swoim sklepie przy Wojska Polskiego, ale i o klientów, szczególnie stoj¹cych w d³ugich kolejkach – zawsze ich rozbawia. Niestety,
tatara z ³ososia, w oliwie, z tatarowymi
dodatkami ju¿ nie sprowadza, za ma³y
by³ popyt. Tatar pycha – pewnie go przegapiliœcie. Piotr opowiada³ nam, miêdzy
wa¿eniem ³ososia i dorsza, o klientce,
która schud³a kilkanaœcie kilogramów.
Sta³a w³aœnie w kolejce i opowiada³a, ¿e
schud³a na rybach… Piotra. Powiedzia³a, ¿e szczer¹ prawd¹ jest to chudniecie
na diecie rybnej i wskaza³a na ekspedienta, mówi¹c, ¿e jest ch³opak jak walczyk, znaczy szczup³y, bo je owoce morza. Rzeczywiœcie, Piotr jest jak dwa walczyki! Nasz m¹¿ siê obrazi? Absolutnie,
on jest jak trzy walczyki. I jak jedna polka
galopka. *
No i o paniach z Dzier¿enina, Eli Lubelskiej i Hani Gajewskiej, inicjatorkach
i organizatorkach konkursu recytatorskiego I Ty mo¿esz zostaæ feniksem s³owa. IX edycja konkursowa, mnóstwo recytatorów, w³adze lokalne, mili duchowni – ks. proboszcz Kazimierz Kozicki i ks.
Andrzej Petrykowski, a recytowano poezjê ksiêdza Twardowskiego, którego
imiê - 1 czerwca - przybierze szko³a w
Gzowie. Jesteœmy zaproszeni. Przybêdziemy z wierszem w³asnego autorstwa
– o ksiêdzu Janie, którego autograf na
jego tomiku poezji jest mi³¹ pami¹tk¹ po
konkursie poetyckim uczniów ze szko³y
spo³ecznej.
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Pu³tuski

Literackie spotkanie w Dzier¿enienie

Poczekaj, jak ciê
r¹bnê, to we
wszystko uwierzysz!
IX ju¿ edycja Gminnego
Konkursu PoetyckoRecytatorskiego I Ty
mo¿esz zostaæ feniksem
s³owa przebiega³a pod
znakiem poezji ksiêdza
Jana Twardowskiego i
przyœwieca³o jej motto
S³owa jak drogowskazy

PU£TUSK WIDZÊ

Sylwia i Artur

Dzier¿eniñski konkurs sta³
siê wiêc œwiêtem poezji dla
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalistów oraz
okazj¹ do spotkania z w³adzami gminy (wójt Adam D.
Laureaci i wyró¿nieni
Kl. I-III
1. Katarzyna Walczak, Gzowo
2.Julia Wasilewska, Niestêpowo
3.Julia Smoliñska, Pokrzywnica
Wyró¿nione: Oliwia Wêg³owska,
Gzowo i Aleksandra Kwaœnik, Pokrzywnica
KL. IV-VI
1. Mateusz Gajowiecki, Niestêpowo i Karolina Rybak, Pomy³kowo
2. Ma³gorzata Gronczewska, Gzowo
3. Natalia Chwedczuk, Gzowo
Wyró¿niona – Natalia Przew³ocka,
Niestêpowo
Gimnazjum
1. Klaudia Modzelewska
2.Karolina Prus
3.Anita Czarnecka
Wyró¿nione: Paulina Byszewska i
Ma³gorzata Skowroñska

muzycznym, stworzyli pozostaj¹ce w pamiêci recytatorskie kreacje. Wzruszaj¹co
brzmia³y wersy ksiêdza Twardowskiego - niby proste, ale
niezwykle g³êbokie - w
ustach dzieci z podstawówek.
¯eby odejœæ od powagi
s³ów, prowadz¹cy spotkanie
– Sylwia Tokarska i Marek
Florczyk - stosowali przerywniki artystyczne. Adam i Tomek popisali siê, œpiewaj¹c i
graj¹c „Wielk¹ mi³oœæ” i „Niepewnoœæ”.
Przewodnicz¹ca jury (Gra¿yna M. Dzier¿anowska, Aldona Nalewajk, Teresa Dytyñska): - Piêknie i g³êboko prze-

¿ywaliœcie poezjê ksiêdza
Jana, cz³owieka, ¿e do rany
przy³ó¿, poezjê trudn¹, chocia¿ z pozoru prost¹. Nabieraj¹c doœwiadczeñ ¿yciowych,
bêdziecie j¹ rozumieli coraz
g³êbiej i boleœniej, tymczasem dziêkujemy wam za ten
refleksyjny czas.
Organizatorkami konkursy
I Ty mo¿esz zostaæ feniksem
s³owa s¹ panie El¿bieta Lubelska i Hanna Gajewska –
dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy
i kustoszka Filii Bibliotecznej w Dzier¿enienie. Od dziewiêciu lat. I tak trzymaæ, drogie panie!

Rachuba i sekretarz Tadeusz
Jakubiak) i duchownymi (ks.
proboszcz Kazimierz Kozicki i ks. Andrzej Petrykowski).
Uczniowie ze szkó³ w Gzowie, Niestêpowie, Poby³kowie, Pokrzywnicy i Dzier¿eninie stanêli do walki o laur
laureata, recytuj¹c - przede
wszystkim - wiersze ks. Twardowskiego, ale równie¿ A.
Œwirszczyñskiej, M. Konopnickiej, E. Szymañskiego, J.
Tuwima, K.K. Baczyñskiego,
G. Seneki, W. Œcis³owskiego,
W. Pola.
Niektórzy z uczestników,
pomagaj¹c sobie kostiumem,
rekwizytami i podk³adem

Zamek i Mosty Czasu
Jest wnuczk¹ Polaka, kiedyœ mieszkañca Litwy, i nazywa siê Walentyna Strunilina – Gulewicz. Maluje od pi¹tego roku ¿ycia artystycznie wykszta³cona we Lwowie. Pracowa³a jako projektantka obuwia w Doniecku, organizowa³a wystawy i promowa³a donieck¹
sztukê, prowadzi³a kó³ko projektowania odzie¿y w szkole œredniej, uczy³a rysunku. Jej wystawa w zamkowym kru¿ganku potrwa do
koñca wakacji.
W Pu³tusku jest po raz drugi, wystawia³a ju¿ swoje obrazy w lutym, kiedy to pozna³a nie tylko Pu³tusk, ale i podpu³tuskie okolice
bogate w przyrodê. Jej przewodnikiem zanarwiañskim by³ Stefan Stelmaszuk, by³y szef Nadleœnictwa Pu³tusk. Mazowiecka przyroda
zachwyci³a j¹ na tyle, ¿e uwieczni³a j¹ na kilku obrazach prezentowanych w kru¿ganku. Zreszt¹ jak pu³tuska architektura. Jednak
najbardziej uwiód³ j¹ majestatyczny zamek.
Przewodników po wystawie Walentyny by³o kilku: sekretarz Zarz¹du Stowarzyszenia Wspólnota Polska Krzysztof £achmañski,
dyrektor Domu Polonii Jerzy Rosa, Wies³aw Trzciñski, opiekun zamkowych artystów oraz syn artystki Andrzej, doktoryzuj¹cy siê na
lubelskim KUL-u. To on wprowadzi³ zebranych na wernisa¿u w klimat twórczoœci matki. A twórczoœæ malarska Wali „Tworzy mosty
miêdzy kulturami dwóch narodów i ³¹czy wspó³czesnoœæ z w¹tkami z przesz³oœci”, st¹d na wystawie Pu³tusk (Anio³ Stró¿) i Donieck
(Czarne z³oto w sercu ziemi), doniecka wspó³czesnoœæ (Doniecki Szafir) i ukraiñska przesz³oœæ (Motyw ukraiñski).
Strunilina – Gulewicz wykonuje równie¿ ikony (w zamku piêkna Matka Boska W³odzimierska) oraz malunki na drewnie, najczêœciej
to kwietne motywy ludowe.
Andrzejowi najbardziej podoba siê obraz Na skrzyd³ach mi³oœci - kobiety w krynolinach na tle pu³tuskiego zamku, wœród nich Wala.
– Mama jest romantyczn¹ dusz¹ – mówi syn. – Piêknie gra na pianinie, a na jej obrazach czêsto s¹ ró¿e i kwietne krajobrazy.
Obrazy Walentyny Struniliny – Gulewicz mo¿na kupiæ – wiadomoœæ w recepcji hotelowej zamku.

Ona to panna Sadowska, on kawaler Grzesiak. Od 21 maja ju¿ ma³¿eñstwo. Zawarli
je w pu³tuskiej bazylice, w piêkny majowy dzieñ. Ona – Sylwia - jak marzenie – ubrana
w bia³¹, d³ug¹ i subteln¹ sukniê z odkrytymi ramionami. Kolczyki. Kwiat z lewej strony
g³owy, w³osy bezpretensjonalnie uczesane. Bukiet z ró¿ w pastelowych kolorach. Oczy
jak u sarny. On – Artur – przystojny, wyrazisty mê¿czyzna. Kwiat, ró¿a, w butonierce.
Czarne w³osy, czarny strój, krzaczaste brwi. Para jak marzenie. I jak z obrazka.
Uœmiechniêci. Radoœni. Pani, która sta³a przy bazylikowej bramie, mówi³a do drugiej:
„Tacy uœmiechniêci byli, radoœni, ¿e chcia³o mi siê … p³akaæ”.
£zom na pewno sprzyja³a podnios³a atmosfera podczas zaœlubin pary – piêkno zabytkowej œwi¹tyni, doskona³y chór YAMAHY pañstwa Karwañskich, magia historycznego
czasu…
Motto ich wysmakowanego zaproszenia to s³owa Adama Asnyka „… I w ksiê¿ycowym
blasku promieni,/Rw¹c kwiaty marzeñ na srebrnej mgle,/Uwierzmy, ¿eœmy sercem z³¹czeni/W pierwszej mi³oœci rozkosznym œnie”. Romantyczne, prawda? Bardzo. Sylwia to
romantyczka, ponadto piêkna dziewczyna, utalentowana muzycznie (ile¿ to razy swoim
s³owiczym g³osem uœwietnia³a galeryjne wernisa¿e i uroczystoœci szkolne).
Mi³a. Serdeczna. G³êboko myœl¹ca. Trochê niedzisiejsza (in plus). Absolwentka Skargi.
Spotka³am j¹ w szkole spo³ecznej, gdzie by³am jej polonistk¹. Oh, to by³a utalentowana poetycko dziewczynka, chocia¿ poezjê, w³asn¹ twórczoœæ jedynie DOTYKA£A, nie
chc¹c mieæ z ni¹ do czynienia w powszednie dni tygodnia.
Kiedy mia³a 10 lat, mówi³a o sobie: „Nie lubiê odrabiaæ lekcji, kocham zwierzêta,
taniec, malowanie obrazów, chcê mieæ du¿¹ rodzinê i zostaæ prawnikiem”.
Jej wiersz: Brzydota/Stoi/Przy rowie/Stara chuda brudna/Krowa/Sama brzydota/Jak
siê patrzy/To/zaraz p³akaæ siê chce/Ledwie co gêb¹ miele/Mleko daje zdrowe zdoby³
pierwsz¹ nagrodê w ogólnopolskim konkursie o Laur Wierzbaka, w Poznaniu. A napisa³a go, kiedy by³a czwartoklasistk¹.
Obok Sylwii, dumny i blady, sta³ Albert, brat, niezwykle zdolny, który bêd¹c uczniem
zaskakiwa³ mnie niebanalnym spojrzeniem na œwiat. Proszê: „Wiosna ma czasem niedomyte zêby” i „Wiosenne brudne koœlawe nogi”… („Nie lubiê gorzkiej czekolady, kocham KOGOŒ, w przysz³oœci chcia³bym byæ sob¹” – mówi³).
Sylwio, Arturze, niech dzieñ Waszych zaœlubin, tak uroczy, stanie siê kalk¹ ca³ego
Waszego ¿ycia. ¯yczê Wam po prostu szczêœcia i nie dajcie siê szaroœci codziennych
dni.
PS A ¿e w nazwie maja nie ma „r”? Nic to, zawsze przecie¿ mo¿ecie powiedzieæ, ¿e
wziêliœcie œlub w marrrrrrrrju!!! Co niniejszym potwierdzam na wieki wieków, zaszczycona zaproszeniem na uroczystoœæ zaœlubin.
Gra¿a

