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10 sierpnia nad powiatem płońskim 
przeszedł front atmosferyczny z burzami, 
bardzo silnym wiatrem oraz intensywnymi 

opadami deszczu, czyniąc szkody na po-
sesjach, w gospodarstwach i na drogach. 
Nawałnica nie ominęła gminy Raciąż. 

W Sierakowie wichura zerwała dach 
z domu. Z pomocą pospieszyli strażacy, 
służby gminne i mieszkańcy wsi.

Zniszczenia po wichurzeZniszczenia po wichurze

Czytaj na str. 7 Więcej na str. 3, 8 i 9

DOŻYNKI W RACIĄŻU OSP W SZAPSKU
MA 90 LAT

STRAŻACKI JUBILEUSZ
W KOZIEBRODACH

Więcej na str. 2, 4 i 5

Więcej na str. 6 

Fot. OSP Raciąż
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W ubiegłym roku OSP w Koziebro-
dach minęło 90 lat istnienia, ale dopiero 
teraz strażacy świętowali ten jubileusz. 
Wcześniej chcieli się do niego dobrze 
przygotować. Wybudowali, przy pomocy 
gminy i sponsora, nowy garaż dla nowego 
wozu, uporządkowali teren, odnowili re-
mizę, a 6 sierpnia 2017 r. zorganizowali 
uroczystość.

Rozpoczęła się ona mszą świętą od-
prawioną przez nowego proboszcza księ-
dza Włodzimierza Gawlikowskiego, po 
której uczestnicy jubileuszu przemaszero-
wali na plac przy remizie. Tu, po odegra-
niu hymnu i wciągnięciu fl agi państwowej 
na maszt, pod adresem koziebrodzkich 
strażaków goście kierowali słowa uzna-
nia, podziękowania i gratulacje. Byli 
wśród nich m.in. komendant powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku 
st. bryg. Paweł Jakubowski, prezes Zarzą-
du Powiatowego Związku OSP w Płońsku 
Aleksander Jarosławski, prezes Zarządu 
Miejsko-Gminnego Związku OSP w Ra-
ciążu Jan Mączewski. Władze gminy Ra-
ciąż reprezentował przewodniczący Rady 
Gminy Jarosław Jaworski.

Wiele druhen i druhów uhonorowano 
medalami, odznaczeniami i dyplomami 
(lista poniżej). Jednostka uhonorowana 
została przez marszałka województwa 
mazowieckiego Adama Struzika meda-
lem Pro Mazovia, który nadawany jest 
osobom, organizacjom, instytucjom za 
wybitne zasługi i całokształt działalności 
na rzecz województwa mazowieckiego. 
Taki sam medal otrzymał indywidualnie 
prezes koziebrodzkiej straży Eugeniusz 
Ptasik. Kilku druhów marszałek wyróżnił 
okolicznościowymi dyplomami.

Nim doszło do wręczania medali i od-
znaczeń, prezes OSP Eugeniusz Ptasik 
przedstawił historię jednostki.

Ochotnicza Straż Pożarna w Koziebro-
dach powstała w marcu 1926 r. z inicjaty-

WYDARZENIA

Panu Eugeniuszowi Ptasikowi oraz jego bliskim 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci żony 

STANISŁAWY PTASIK 
składają radni Rady Gminy Raciąż, Wójt Gminy Raciąż i pracownicy Urzędu Gminy Raciąż

Złotym Medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” odznaczony został Stani-
sław Kalinowski.

Brązowym Medalem „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: 
Robert Dobies, Józef Margas, Roman 
Kwasiborski, Paweł Kopacz, Mariusz 
Przygucki, Konrad Michalski, Tadeusz 
Kowalski, Stanisława Kuźniewska, Bar-
tosz Kokosiński.

Odznaki „Za wysługę lat” otrzymali: 
Marian Guzek – 70 lat w straży; Zdzisław 
Biesiekierski – 60 lat; Barbara Kamińska – 
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45 lat; Zbigniew Łabędzki – 40 lat; Miro-
sław Grabowski – 30 lat; Zbigniew Ptasik 
i Marek Środkowski – 25 lat; Eugeniusz 
Ptasik, Andrzej Ptasik, Tadeusz Wroński, 
Anna Środkowska i Marzena Środkowska 
– 20 lat; Benedykt Kalinowski, Wojciech 

Mysiakowski, Stanisława Niedziałkowska 
i Stanisława Kuźniewska – 15 lat; Robert 
Dobies – 10 lat.

Odznaką „Wzorowy Strażak” od-
znaczeni zostali Mateusz Karczewski i 
Mariusz Dolny.

Koziebrody

STRAŻACKI JUBILEUSZ Z POŚLIZGIEM

MEDALE I  ODZNAKI

wy właściciela dóbr ziemskich Andrzeja 
De Thuna. W 1929 r. wybudowano pierw-
szą strażnicę. Do 1939 r. jednostka posia-
dała jedynie ręczną sikawkę. W okresie 
II wojny i okupacji działalność jednostki 
była przymusowa.

W 1948 r. OSP w Koziebrodach otrzy-
mała sztandar, który służy jednostce do 
dziś. W 1959 r. przystąpiono do budowy 
nowej strażnicy, którą ukończono w 1963 
r. W latach 1974-75 została ona rozbu-
dowana o sanitariaty, szatnię, kuchnię i 
garaż. Na przestrzeni lat strażacy dyspo-
nowali samochodami marki Renault, Lu-
blin, Żuk, Star 25, Star 29, a od 2016 r. 
jednostka posiada ciężki samochód ratow-
niczo-gaśniczy marki Iveco, który został 
zakupiony przez Urząd Gminy w Raciążu.

W 90-letniej historii koziebrodzkiej 
straży funkcję prezesa pełnili: ksiądz Sta-
nisław Krzywkowski, Andrzej De Thun, 
Jan Tuszcz, Władysław Grymko – Nie-
miec pełniący funkcję w czasie II wojny 
i okupacji, Franciszek Prosowski, Józef 
Kopacz, Edward Wróblewski, Modest 
Bojarski, Wojciech Błaszczak, a obecnie 
– Eugeniusz Ptasik. Naczelnikami byli: 

Kazimierz Bojenko, Adam Jabłoński, 
Władysław Murlikowski, Józef Smulski, 
Józef Brzeziński, Stanisław Ciarciński, 
Henryk Michalski, Michał Dymek, Igna-
cy Kowalski, Jan Grabowski, Stanisław 
Środkowski, Zbigniew Ptasik, Marek 
Środkowski, a obecnie naczelnikiem jest 
Bartosz Kokosiński.

W 2001 r. jednostka otrzymała Złoty 
Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Obec-
nie OSP w Koziebrodach liczy 38 druhów 
i 7 druhen. Najważniejszą działalnością 
jest udział w walce z żywiołem. Strażacy 
uczestniczą także w świętach i lokalnych 
uroczystościach, dbają o wygląd remizy 
i placu przy niej. W roku 2016 pobudo-
wano nowy garaż, odnowiono strażnicę 
i obejście. – Było to możliwe dzięki aktyw-
ności strażaków, hojności sponsora Roberta 
Dobiesa oraz pozytywnemu nastawieniu 
władz gminy, w szczególności wójta Ry-
szarda Giszczaka, za co bardzo serdecznie 
dziękujemy – powiedział prezes OSP w 
Koziebrodach Eugeniusz Ptasik.

r-r
Zdjęcia z uroczystości na str. 4-5

Wielu druhów OSP w Koziebrodach
 otrzymało medale
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Jubileuszowe uroczystości 90-lecia istnienia OSP w Szap-
sku odbyły się 19 sierpnia. Deszcz pokrzyżował gospodarzom 
plany, zamiast przed remizą obchody zorganizowano w sali 
gimnastycznej szkoły w Gralewie. Przedtem jednak ksiądz Jan 
Piotrowski odprawił mszę świętą w intencji strażaków.

Po nabożeństwie strażacki pochód przeszedł z kościoła do 
sali gimnastycznej, prowadzony przez orkiestrę z Krajkowa. 
Część uczestników skorzystała z wozów strażackich i osobo-
wych.

Po odegraniu hymnu i symbolicznym rozwinięciu fl agi pań-
stwowej zebrani zapoznali się z historią szapskiej OSP.

OSP w Szapsku powstała w 1927 r. Jej założycielami byli 
Stanisław Pydyn – nauczyciel i kierownik szkoły w Gralewie, 
i Zygfryd Turowski z Szapska. Pierwszy z nich był prezesem, 
drugi – naczelnikiem. Na wyposażeniu jednostki znajdowały 
się ręczna sikawka, ręczna syrena, beczkowóz, a za podwodę 
stanowiły konie ówczesnego naczelnika. Stanisław Pydyn zgi-
nął w 1945 r., jego grób znajduje się na cmentarzu w Gralewie, 
natomiast los Zygfryda Turowskiego nie jest znany.

Podczas okupacji jednostka była pod dowództwem niemiec-
kim. Po II wojnie zaczęła działać w 1946 r. Na walnym zebra-
niu na prezesa wybrano Stanisława Wasi-
lewskiego. Naczelnikiem został Kazimierz 
Kowalski. W 1957 r. otwarta została remiza. 
Była to największa sala w okolicy. Tu odby-
wały się występy amatorskich grup teatral-
nych, przyjeżdżało kino objazdowe, organi-
zowano akademie czy też słynne na okolicę 
zabawy taneczne.

Kolejni prezesi OSP w Szapsku: Stani-
sław Wasilewski, Piotr Pokorski, Zdzisław 
Zakrzewski, Jan Lewandowski, Stanisław 
Potwardowski, Robert Kleniewski i obecny 
Marek Zakrzewski zadbali o to, że straż ma 
budynek z wodą, elektrycznością, kanali-
zacją, łazienkami, wymienionym dachem, 
odnowioną elewacją.

W 1977 r. jednostce został wręczony 
sztandar. W 2002 r. społeczeństwo Szapska 
i okolic ufundowało OSP nowy sztandar. 
W 2007 r. jednostka odznaczona została 
Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa”.

Przywilej bycia strażakiem przechodzi 
w OSP w Szapsku z ojca na syna. Są też 
chętni do pełnienia tej służby w szapskiej 
jednostce z innych miejscowości. OSP 

w Szapsku liczy obecnie 41 druhów. Prezesem zarządu jest Ma-
rek Zakrzewski, wiceprezesem Tadeusz Lewandowski, naczel-
nikiem Waldemar Pankowski, a jego zastępcą Ireneusz Krupiń-
ski. W skład zarządu wchodzą także: skarbnik T. Sepetowski, 
sekretarz M. Liberadzki i gospodarz R. Olszewski.

Potem wielu druhów uhonorowano odznaczeniami i meda-
lami. Pod adresem strażaków padły też słowa uznania, życzenia 
i gratulacje od m.in. marszałka województwa mazowieckiego 
Adama Struzika, komendanta powiatowego PSP Pawła Jaku-
bowskiego, powiatowego szefa druhów ochotników Jarosława 
Jaworskiego i jego odpowiednika na szczeblu miejsko-gminnym 
Jana Mączewskiego, zarazem przewodniczącego Rady Powia-
tu Płońskiego, a także od Elżbiety Grodkiewicz z sąsiedniego 
Gralewa, członka Zarządu Powiatu Płońskiego. Władze gminy 
Raciąż reprezentował przewodniczący rady Jarosław Jaworski. 
Obecne też były panie: sekretarz gminy Gabriela Kowalska 
i skarbnik Barbara Rumianowska.

r-r
Zdjęcia z uroczystości na str. 8-9
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Złotym Medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” uhonorowani zostali: Ma-
riusz Pankowski, Marek Kacprzycki, Ro-
man Olszewski.

Srebrnym Medalem „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: 
Łukasz Pankowski, Krzysztof Bukowski, 
Krzysztof Mańczyk, Artur Giszczak, Ro-
bert Bucholc, Sławomir Zakobielski.

Brązowym Medalem „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” odznaczono: Krzysz-

tofa Potwardowskiego, P. Lewandow-
skiego, Tadeusza Gockiewicza, Przemy-
sława Gajewskiego, Andrzeja Graczyka, 
Włodzimierza Rajewskiego.

Medale „Wzorowy Strażak” otrzy-
mali: Krzysztof Potwardowski, Wło-
dzimierz Rajewski, Andrzej Graczyk, 
Maciej Jaworski, Tadeusz Gockiewicz, 
P. Lewandowski, Sławomir Chojnacki.

Odznaki „Za wysługę lat” otrzy-
mali: Bogumił Bukowski – 50 lat w stra-

ży; Krzysztof Potwardowski i Andrzej 
Graczyk – 15 lat; P. Lewandowski – 
10 lat; Sławomir Chojnacki, Mateusz 
Pieniak i Maciej Jaworski – 5 lat.

Marszałek województwa mazowiec-
kiego uhonorował dyplomami uznania 
Jana Lewandowskiego, Wieńczysława 
Bojarskiego, Antoniego Błaszczaka, 
Jana Olszewskiego, Aleksandera Owcza-
rzaka, Tadeusza Giszczaka.

MEDALE,  ODZNAKI ,  DYPLOMY

M A RS Z A Ł E K  A DA M  S T RU Z I K
G R AT U LOWA Ł  S Z A P S K I M  S T R A Z A KO M

Szapskich druhów odznaczał 
marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik

.



„Głos Raciąża” nr 7/20174 WYDARZENIA

      Jubileusz OSP

Uhonorowani dyplomem marszałka województwa mazowieckiego

Barbara Kamińska legitymuje się 45-letnim stażem 
działalności w straży. Na zdjęciu odbiera gratulacje od Jana 
Mączewskiego i Jarosława Jaworskiego

Za 70 lat w OSP odznaczony został Marian Guzek. W jego 
imieniu odznakę odebrała córka Stanisława Niedziałkowska

Zdzisław Biesiekierski 
to jeden z najstarszych 
strażaków. Podczas 
uroczystości odebrał odznakę 
za 60 lat w straży

Aleksander Jarosławski dekoruje naczelnika OSP w 
Koziebrodach Bartosza Kokosińskiego Brązowym Medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”.Wyróżnieni Brązowym Medalem 

„za Zasługi dla Pożarnictwa”

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał Stanisław 
Kalinowski (z lewej). Obok Jan Mączewski i Paweł Jakubowski

Prezes OSP w 
Koziebrodach 
Eugeniusz 
Ptasik z 
Medalem 
Pamiątkowym 
Pro Mazovia
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  w Koziebrodach

Sponsor koziebrodzkiej straży Robert Dobies
Komendant miejsko-gminny OSP w Raciążu Jan Smoliński 
składa meldunek komendantowi powiatowemu PSP Pawłowi 
Jakubowskiemu o gotowości jednostek strażackich do uroczystości

Grała orkiestra dęta z Zawidza

Władze gminy Raciąż 
reprezentował przewodniczący 
Rady Gminy Jarosław 
Jaworski

Flaga na maszt

W OSP 
w Koziebrodach 
nie brak młodych 
twarzy

Poczet sztandarowy jednostki OSP w Koziebrodach
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10 sierpnia nad powiatem płońskim przeszedł front atmos-
feryczny z burzami, bardzo silnym wiatrem oraz intensywnymi 
opadami deszczu, czyniąc szkody na posesjach, w gospodar-
stwach i na drogach.

Jak informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Po-
żarnej w Płońsku, strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochot-
niczych Straży Pożarnych 93 razy wyjeżdżali tego dnia do li-
kwidacji skutków nawałnicy. W powiecie uszkodzonych zostało 
8 budynków mieszkalnych, 18 gospodarczych oraz budynek 
dyskoteki. W 6 przypadkach wypompowywano wodę z piwnic, 
sklepów, ulic oraz obiektu magazynowego. Trzy razy wyjeż-
dżano do zabezpieczenia zerwanych linii energetycznych. Po-
zostałe wyjazdy – 57 – dotyczyły usuwania powalonych drzew 
oraz gałęzi na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, 
a także na posesjach i w gospodarstwach. 

Nawałnica nie ominęła gminy Raciąż. Służby gminne od-
notowały 20 uszkodzonych budynków mieszkalnych i gospo-
darczych w następujących miejscowościach: Kaczorowy, Siera-
kowo, Chyczewo, Łempino, Witkowo, Kiełbowo, Szczepkowo, 
Stare Młodochowo, Wępiły, Unieck, Kraszewo Czubaki, Szapsk, 
Nowe Gralewo, Nowe Młodochowo, Kraszewo Rory, Złotopole. 
Informacja w tej sprawie została wysłana do wojewody mazo-
wieckiego. Z pomocą poszkodowanym pospieszyli strażacy, służ-
by gminne, a także mieszkańcy wsi. Na przykład w Sierakowie z 
inicjatywy radnej Grażyny Rogowskiej i sołtysa Andrzeja Klana 
przeprowadzona została zbiórka pieniędzy na rzecz rodziny, na 
domu której wichura zerwała dach. Gmina przyjmuje od poszko-
dowanych wnioski o oszacowanie strat. Na zdjęciach skutki na-
wałnicy w niektórych miejscowościach w gminie Raciąż. (r-r)

Fot. Łukasz Grodkiewicz

Zniszczenia po wichurzeZniszczenia po wichurze

Chyczewo Kaczorowy

Sierakowo Wępiły

Witkowo Złotopole
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Zdjęcia:
FOTO VIDEO STUDIO

Biesiekierscy
Pl. Mickiewicza 15

Raciąż

W tym roku po raz pierwszy 15 sierpnia odbyły się w Racią-
żu parafi alne dożynki miejsko-gminne, w organizację i przebieg 
których aktywnie włączyli się mieszkańcy gminy Raciąż z so-
łectw należących do parafi i w Raciążu.

Głównym punktem uroczystości była suma odpustowa od-
prawiona przez księdza Piotra Wilkowskiego. Przed ołtarzem 
ustawiono wieńce dożynkowe wykonane przez mieszkańców 
wsi: Kraszewo Podborne, Kraszewo Czubaki i Rory, Witkowo, 
Sierakowo, Folwark Raciąż, Pólka Raciąż, Łempino, Żukowo 
Strusie.

W czasie nabożeństwa wierni składali dary przygotowane 
przez sołectwa: Budy Kraszewskie, Cieciersk, Kiniki, Krasze-
wo Falki, Kraszewo Gaczułty, Pęsy, Pólka Raciąż (fi rma Han-
dlowa Domino – Maria i Krzysztof Brdakowie), Żychowo, 
a także przez POLMLEK Raciąż.

Końcowym elementem nabożeństwa była procesja dookoła 
kościoła, po czym uczestnicy uroczystości przeszli przez mia-
sto na plac wokół domu kultury, gdzie zorganizowano piknik 
rodzinny.

Sołectwa zaangażowane w organizację dożynek otrzymały 
nagrody w postaci książki prof. nadzw. dr hab. Zofi i Kuźniew-
skiej pt. „Z dziejów rzymskokatolickiej parafi i Raciąż”

Władze gminy Raciąż reprezentowały panie radne: Grażyna 
Rogowska z Sierakowa i Teresa Muchyńska z Ciecierska. (r-r)

Zdjęcia wieńców dożynkowych – na str. 12
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DOŻYNKI W RACIĄŻU

Składanie darów

Władze gminy Raciąż reprezentowały 
panie radne: Grażyna Rogowska 
i Teresa Muchyńska

Procesja wokół kościoła Po mszy uczestnicy dożynek przeszli 
z wieńcami i koszami z darami przez rynek 

na plac koło domu kultury
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OSP w Szapsku  

Strażacki pochód prowadziła orkiestra dęta OSP w Krajkowie

Za pocztami sztandarowymi podążały panie: skarbnik gminy Raciąż 
Barbara Rumianowska i sekretarz gminy Gabriela Kowalska w 
towarzystwie byłego komendanta powiatowego PSP w Płońsku 
Antoniego Czapskiego

Marszałek Adam Struzik wręcza dyplom uznania najstarszemu 
strażakowi OSP w Szapsku Janowi Lewandowskiemu

Marszałek województwa mazowieckiego Adam 
Struzik uhonorował OSP w Szapsku Medalem 
Pamiątkowym Pro Mazovia

Poczet fl agowy
Prezes Marek Zakrzewski i wiceprezes Tadeusz Lewandowski 
ustalają ostatnie szczegóły uroczystości

Przewodniczący rady Jarosław Jaworski w rozmowie z 
marszałkiem Adamem StruzikiemSeniorzy Jerzy Jaworski i Stanisław Mączewski
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Czy oni też będą strażakami?

Wielu druhów otrzymało tego dnia medale i odznaki

  ma 90 lat

Poczet sztandarowy OSP w SzapskuDruhowie z OSP w Szapsku
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9 czerwca odbyła się kolejna edycja konkursu plastycznego 
„Barwy natury, barwy wsi. Ochrona rodzimych gatunków roślin 
w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”. Jak wskazuje tytuł 

konkursu, miał on miejsce się on 
na terenie sierpeckiego skansenu.

Konkurs cieszy się dużym za-
interesowaniem szkół, dowodem 
tego może być choćby fakt ilo-
ści uczestników, w tegorocznej 
edycji było ich bowiem aż 352! 
Rywalizacja była więc ogromna, 
tym bardziej że atrakcyjne nagro-
dy rzeczowe, takie jak tablety, 
bezprzewodowe słuchawki czy 
odtwarzacze mp4 rozbudzały w 
uczestnikach emocje. Cały kon-
kurs przebiegał w bardzo miłej 
atmosferze, dodatkową atrakcją, 
która skutecznie rozładowała 
konkursowe napięcie było zwie-
dzanie skansenu pod opieką wy-
kwalifi kowanego przewodnika.

Po raz pierwszy do rywalizacji z innymi szkołami z terenu 
Mazowsza przystąpili uczniowie Zespołu Szkół w Koziebro-
dach, a konkretnie Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta. 
Naszą szkołę reprezentowało 16 uczniów z klas I-VI i mimo że 
nie byliśmy najliczniejszą grupą wśród startujących szkół, udało 
nam się wyraźnie zaakcentować naszą obecność. Aż 4 naszych 
uczniów uplasowało się na podium w swoich kategoriach wie-
kowych, w tym troje zajęło w nich najwyższe miejsce. Poniżej 
osiągnięcia uczniów SP w Koziebrodach:

Barbara Piwońska, kl. I SP – I miejsce
Krystian Kobuszewski, kl. III SP – I miejsce
Maria Szczypa, kl. IV SP – II miejsce
Natalia Dobrzyńska, kl. VI SP – I miejsce

Pozostali uczestnicy konkursu z SP w Koziebrodach to: Zu-
zanna Dolna (kl. II), Magdalena Żebrowska (kl. II), Wiktoria 
Grzegorzewska (kl. III), Wiktoria Żmijewska (kl. III), Justyna 
Chabowska (kl. IV), Maja Rudzińska (kl. IV), Maja Jasińska 
(kl. V), Natalia Karwowska (kl. V), Aleksandra Kobuszewska 
(kl. V), Ewelina Klonowska (kl. V), Kinga Jagacka (kl. VI) oraz 
Matalia Żmijewska (kl. VI).

Artur Jankowski

ZE  SZKÓŁ

Udany debiut w mazowieckim Udany debiut w mazowieckim 
konkursie plastycznymkonkursie plastycznym

Uczniowie ze szkoły w Koziebrodach podczas tworzenia konkursowych prac

Zwiedzanie skansenu

Najlepsi wracali z dyplomami i nagrodami
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Południowy stok Góry Warownej, wysokość ponad 600 m. 
n.p.m., widok na pasmo Gór Bardzkich aż po równinę, jeziora 
Otmuchowskie i Nyskie, w oddali pasma czeskich Jeseników i 
Gór Opawskich. Na pierwszym planie szczyt Ostroga, dookoła 
bukowy las Gór Sowich. To właśnie w tym miejscu uczniowie 
Zespołu Szkół w Koziebrodach spędzili 5 dni czerwca, odpo-
czywając od nauki i … cywilizacji. 

Noclegi w domkach drewnianych umiejscowionych na stro-
mym stoku, spartańskie warunki, wyczerpujące wędrówki gór-
skie oraz wymagające zajęcia alpinistyczne w naturalnym tere-
nie były dla wszystkich czymś nowym, często stanowiącym nie 
lada wyzwanie. Wszyscy jednak dali radę! 

Program wycieczki oprócz zajęć alpinistycznych (m.in.: 
zjazd pionowy na linie, wspinaczka na skalną ściankę, zjazd 
przy ścianie na linie, zjazd na kolejce tyrolskiej, pozioma prze-

prawa linowa nad głęboką fosą, pokonanie ponad 25 metrowej 
drabinki sznurkowej), obejmował również rozbudowane warsz-
taty wojowników i łuczników, warsztaty historycznego rzemio-
sła, wyprawę na do Twierdzy Srebrnogórskiej, wyprawy szla-
kiem dawnych tuneli i sztolni srebra oraz naukę jazdy konnej. 
Jednym z ciekawszych punktów programu, który szczególnie 
przypadł do gustu uczestnikom wycieczki, była nocna gra te-
renowa o rodowodzie harcerskim „Wieczny Ogień”, w której 
uczniowie, rywalizując z opiekunami, wykazali się niebywałym 
sprytem i odwagą. 

Ogromne podziękowania za poświęcenie dla opiekunów 
wycieczki: Anity Jasińskiej, Ewy Wiśniewskiej oraz Zdzisława 
Donarskiego!

Artur Jankowski, kierownik wycieczki

Z  Koziebród  do  Srebrnej  GóryZ  Koziebród  do  Srebrnej  Góry

Pamiątkowe zdjęcie na szlaku

Pokonanie ponad 25 metrowej drabinki sznurkowej 
było nie lada wyzwaniem

Odwagi wymagała 
przeprawa linowa
     nad głęboką fosą

Przyszli łucznicy...  ...i rycerze

Był czas na naukę jazdy konnej
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