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Wiadomości z Kask
i Okolic
Kiedy radość nie moŜe się w sercach pomieścić
wypływa na ulicę falą rozkołysaną
woła dzwonami w kaŜdej wsi i mieście
Ŝe Wielkanoc
śe straŜe nie ustrzegły – Ŝe nigdy nie ustrzegą
Prawdy
co umknęła im o świcie.
śe nie będziemy bać się juŜ nigdy niczego
bo jest po Ŝyciu śycie.
Dzwonią dzwonki hiacyntów
krokusów
sasanek.
Stado białych baranków po niebie się toczy.
A ze stołu spogląda najbielszy baranek
ludziom
w oczy.
Joanna Kulmowa

Zdrowia, szczęścia, humoru dobrego,
A przy tym wszystkim stołu bogatego,
Dobrego dyngusa, smacznego jajka
I niech te święta będą jak bajka.
Tego Państwu i sobie Ŝyczy Prezes Stowarzyszenia
Jerzy Dawidowicz

TRADYCJE I ZWYCZAJE OKRESU ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY
W ostatkowy wtorek o północy kończy się
czas beztroskiej zabawy karnawałowej, a zaczyna
Wielki Post. Ma być to dla Nas, trwający czterdzieści
dni, czas wyciszenia i refleksji. Okres przygotowania
wewnętrznego do Wielkanocy początkowo trwał tylko
40 godzin – 40 dni wprowadzono w 325 roku.

Chrystusa. Idący w procesji ministranci niosą krzyŜ i
figurę Zmartwychwstałego, kapłan zaś trzyma przed
sobą monstrancję z Hostią. Procesja kończy się odśpiewaniem dziękczynnego hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy.”

SYMBOLE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
WIELKI TYDZIEŃ

Pisanki

„ Dawniej w Wielką Środę na jutrzni kościół był
wypełniony ludźmi do ostatniego miejsca. KaŜdy
chciał zobaczyć, jak proboszcz i wikary wychodząc z
kościoła (nie jak zwykle przez zakrystię, ale główną
nawą) będą uderzać brewiarzami o ławki. Tradycja
nakazywała im czynić tak na pamiątkę męki Chrystusa.”
RównieŜ tego dnia rozpalano na granicach wsi siedem ogromnych ognisk , wierząc Ŝe uchroni to miejscowość od poŜarów.

Znane były w Polsce juŜ w X wieku. Nazywano
je: pisami, pisękami, malowankami, czarnulkami,
czarnuszkami, kraskami, kraszankami i rysowankami.
W dawnych czasach wierzono, Ŝe pisanka przechowywana w domu przynosi szczęście. Chroni dom od
nieszczęść i klęsk przyrody. Im starsza pisanka, tym
silniejsze jej działanie. Wierzono, Ŝe jajko rzucone w
płomień ugasi poŜar, umieszczone w oknie- uchroni od
pioruna, natomiast umycie się w wodzie z naczynia,
na dnie którego leŜała pisanka, zapewni zdrowie, urodę i szczęście. Pisanki były teŜ zwyczajowym wykupem
dziewcząt, przed oblewaniem w lany poniedziałek.

W Wielki Czwartek odprawiana jest tzw. msza
krzyŜma. Liturgii tej przewodniczy biskup, a koncelebrują ją księŜa z diecezji, którzy odnawiają przyrzeczenia złoŜone w czasie święceń kapłańskich. Podczas mszy poświęcone zostają oleje, potrzebne do
udzielania sakramentów. W pozostałych świątyniach
odprawia się tylko jedną – wieczorną mszę z udziałem wszystkich miejscowych kapłanów. Jest to tzw.
msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna przeŜycia
Triduum Paschalnego.
W niektórych rejonach Polski w Wielki Czwartek odbywa się symboliczny sąd nad Judaszem. Po wydaniu wyroku, słomianą kukłę przedstawiającą Judasza obija się
kijami, a następnie pali lub topi w rzece.
W Wielki Piątek przeŜywamy mękę i śmierć Chrystusa. Obowiązuje w ten dzień zachowywanie ścisłego postu. Liturgia wielkopiątkowa opisuje poszczególne etapy ofiary Syna BoŜego.
Dawniej w Wielki Piątek dorośli kąpali się w rzekach
lub jeziorach, gdyŜ jak wierzono, tego dnia woda miała
cudowne właściwości– chroniła od chorób skóry i upiększała.
Wielka Sobota to czas wyciszenia Cały dzień
upływa na adoracji złoŜonego w grobie Chrystusa.
Zgodnie z naszą tradycją przy grobie Zbawiciela czuwa warta – straŜacy w galowych mundurach oraz ministranci.
W większości kościołów odbywają się świecenia
pokarmów. W naszej miejscowej tradycji święcenie
pokarmów przez kapłana odbywa się w wybranych
domach na wsi.
Ostatni dzień Triduum Paschalnego rozpoczyna
poranna msza rezurekcyjna poprzedzona uroczystą
procesją z Najświętszym Sakramentem. Kapłan,
trzykrotnym śpiewem oznajmia zmartwychwstanie
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Baranek wielkanocny
Liturgicznym symbolem Wielkanocy jest baranek z czerwoną chorągwią – symbol męki, śmierci i
zmartwychwstania Chrystusa oraz Eucharystii. W dzień
wielkanocny z większym zrozumieniem odmawiamy w
Gloria słowa: "Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy
świata, zmiłuj się nad nami". Modlitwę do Baranka BoŜego odmawiamy przed Komunią świętą. Tak więc Baranek BoŜy, zraniony i zabity, ale jednocześnie zwycięski, jest prawdziwym biblijnym symbolem Wielkanocy.

ZWYCZAJE WIELKANOCNE
Dzisiaj nie odróŜnia się śmigusa od dyngusa. A
warto wiedzieć, Ŝe śmigus, oznaczał oblewanie wodą
oraz uderzanie dziewcząt po nogach rózgą palmy, natomiast dyngus – wręczanie datków stanowiących
wielkanocny okup.
Dawniej „Wielkanocne trącenie" było pamiątką po cierpieniach Chrystusa. Przygotowania do tego
obrzędu zaczynały się juŜ w Niedzielę Palmową chłopcy szli do lasu po brzozowe witki, przez tydzień
moczyli je w wodzie, aby nabrały spręŜystości, a ciernisty szakłak i jałowiec suszono, bo wtedy bardziej
kłuły. Tak przygotowaną „boŜą rózgą" w Poniedziałek
Wielkanocny nękano dziewczęta.
Rózgowanie było dla dziewcząt karą za ich
kuszenie i przesadną zalotność. Choć sprawiało ból,
jednak kaŜda chciała zostać wychłostana. W przeciwnym razie dziewczyna skazana była na wielki dyshonor,
bo to znaczyło, Ŝe nie była godna niczyjej uwagi. śeby
uniknąć takiej „zniewagi" niejedna brzydula sama sobie wychłostała nogi, Ŝeby wszyscy widzieli, Ŝe teŜ ma
swego adoratora.
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WYWIAD Z MAGDALENĄ PIÓRKOWSKĄ-PRUSZEK
LEKARZEM – KIEROWNIKIEM OŚRODKA ZDROWIA
W BARANOWIE

Jak to się stało, Ŝe zaczęła Pani pracować w naszym Ośrodku Zdrowia?
- Od 1994r. pracowałam na oddziale wewnętrznym oraz w
stacji dializ szpitala Milanówek-Turczynek. Aktywnie uczestniczyłam w Ŝyciu szpitala - byłam m.in. Przewodniczącą Związków Zawodowych. Jestem z natury osobą energiczną i Ŝywiołową, która odwaŜnie stawia czoła nowym sytuacjom. Posiadałam równieŜ doświadczenie w pracy zawodowej i moŜe z tego
powodu zaproponowano mi pracę w tym Ośrodku. Przyznam,
Ŝe przez miesiąc wahałam się z podjęciem decyzji. Zgoda wiązała się ze zmianą mojego dotychczasowego Ŝycia zawodowego
oraz osobistego. Nie byłam teŜ pewna, czy podołam nowej sytuacji. Teraz wiem, ze podjęłam słuszną decyzję.
W tym roku mija 5 lat mojej pracy w Poradni w Baranowie
(pracuję od lutego 2000r. – samodzielną praktykę lekarską
prowadzę od lipca 2000r)
Jak układa się Pani współpraca z naszymi mieszkańcami?
- Od zawsze współpraca z ludźmi, niezaleŜnie od miejsca zamieszkania, jest trudna. Byłam nową osobą w tym środowisku.
Ludzie potrzebowali czasu, aby mnie poznać i przekonać się do
mnie. Nowa postać jest zawsze surowiej oceniana. Musiałam
wykazać się umiejętnościami w swoim zawodzie, aby zyskać
zaufanie pacjentów. Na szczęście ten okres mam juŜ za sobą.
Ośrodek Zdrowia jest finansowany przez Samorząd
Lokalny?
- Tak. Obecnie staramy się zdobyć fundusze na zbudowanie
dźwigu, aby ułatwić osobom starszym i niepełnosprawnym dostanie się do przychodni. śyczliwość ze strony Urzędu Gminy
jest duŜa. Stara się on rozumieć problemy Ośrodka i w miarę
moŜliwości je rozwiązywać. Oczywiście zdaję sobie sprawę, Ŝe
jest to niewielki samorząd posiadający proporcjonalny budŜet,
który naleŜy sprawiedliwie rozdzielić. Dlatego nie zawsze
Urząd Gminy, mimo szczerych chęci, moŜe nam pomóc.
Jakich zmian pragnie Pani jeszcze?
- Moim marzeniem jest uruchomienie w Ośrodku Zdrowia poradni rehabilitacyjnej.
Jednym z problemów jest sprawa ogrodzenia i parkingu dla
pacjentów. Nie dotyczy to jedynie Ośrodka Zdrowia, ale równieŜ przyszłej poradni rehabilitacyjnej. Myślę, Ŝe Samorząd
Lokalny wesprze nas w rozwiązaniu tego problemu.
Czy moŜe Pani przybliŜyć nam plany dotyczące poradni
rehabilitacyjnej?
-Lokal na poradnię powinien spełniać określone warunki.
Adoptowaliśmy pomieszczenie, dlatego mamy duŜo pracy z
jego przystosowaniem. WaŜne jest, aby takie pomieszczenia
posiadały własną windę – ten element jest teraz najwaŜniejszy.
UwaŜam, Ŝe z chwilą zamontowanie takiego urządzenia, moŜemy odliczać dni
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do otwarcia poradni. Staramy się razem z Samorządem rozwiązać ten problem, ale nie ukrywam, Ŝe koszty takiego dźwigu są wysokie.
W jakim stadium są prace na dzień dzisiejszy?
-Mamy juŜ zgodę Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w ramach nadzoru budowlanego. Musimy
uzyskać jeszcze zgodę z zakresu epidemiologicznego tzn. czystość lokalu, estetyka, rozmieszczenie sprzętu. Następnie będziemy się ubiegać o rejestrację w Urzędzie Wojewódzkim.
Po jej uzyskaniu, moŜemy zacząć przyjmować pacjentów.
Niestety na początku będzie to poradnia odpłatna – dopóki
nie uda nam się podpisać umowy z NFZ. Jednak będziemy
starać się, aby ceny nie przekroczyły (bądź były minimalnie
wyŜsze) od kosztów dojazdu na rehabilitację do Grodziska
Mazowieckiego czy śyrardowa.
Jaki jest zasięg Ośrodka Zdrowia?
- Zapisanych mamy 2300 osób – co stanowi prawie połowę
gminy. Przyjmujemy pacjentów od poniedziałku do piątku
miedzy 8:00 a 18:00. W weekendy i święta naleŜy kierować
się do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.
Jakie programy zdrowotne prowadzi Ośrodek?
- W tym miesiącu skończyliśmy (trwający od lipca 2004r.)
program promocji zdrowia w zakresie profilaktyki chorób
układu krąŜenia, układu oddechowego oraz chorób narządu
rodnego kobiety. Przyznam, Ŝe spotkaliśmy się z małym,
(niestety!), zainteresowaniem mieszkańców. Badania były
bezpłatne, pomagały w porę wykryć chorobę, a to dawało
większe szanse na jej wyleczenie. Mimo to, większość pacjentów nie skorzystała z szansy jaką im daliśmy.
W tej chwili w Polsce największą śmiertelność oraz inwalidztwo powodują choroby układu krąŜenia. Mamy równieŜ największą w Europie Zachodniej śmiertelność spowodowaną
nowotworami narządów rodnych u kobiet. Staramy się pomóc we wczesnym wykrywaniu tych schorzeń, ale jeśli pacjenci nam nie pomogą, to sami niewiele moŜemy zrobić.
Jacy specjaliści przyjmują w Ośrodku?
- Przyjmuje dwóch lekarzy chorób wewnętrznych, lekarz medycyny rodzinnej oraz pediatra. Raz w tygodniu prowadzi u
nas swoją poradnię lekarz ginekolog. W przychodni pracują
równieŜ dwie pielęgniarki oraz dyplomowana połoŜna środowiskowa.
Jak często w tym roku chorujemy?
- W tym sezonie rekordy bije grypa. Zwykle w ciągu miesiąca
przyjmujemy około 900 pacjentów. W tym roku w lutym
(najkrótszym miesiącu) przyjęliśmy prawie 1400 osób.
Infekcje były powaŜne. Średni okres leczenia trwał 2-3 tygodnie.
Rozmawiała Anna Wojciechowska
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ARTYKUŁY POWSTAJĄ NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW DOSTARCZONYCH
PRZEZ
P. EDWARDA MICHAŁOWSKIEGO
W ROKU 1476 KRÓL KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK WŁĄCZYŁ ZIEMIĘ SOCHACZEWSKĄ DO KORONY , A KASKI STAŁY SIĘ DOBRAMI KRÓLEWSKIMI.

Fragment dokumentu podpisanego przez króla Stefana Batorego 9 marca 1578 r.

O D S Ł O N A

C Z W A R T A

Właśnie wtedy – juŜ pod koniec XV wieku Kaski były największą wsią starostwa sochaczewskiego. Składały się z trzech części: Kaski Wyciółki, Kaski Gągolina i Kaski Młyńska Wieś. PołoŜone
przy głównym gościńcu, idącym z Warszawy przez Sochaczew do Łowicza, w XVI wieku Kaski miały
na 61 włókach 117 kmieci, 11 ogrodników i 27 karczmarzy. Drugiej tak ludnej i zamoŜnej wsi nie było
w całym ówczesnym województwie rawskim. Nic więc dziwnego, Ŝe kiedy po śmierci ostatniego
Jagiellona –króla Zygmunta Augusta – zaszła potrzeba odbycia walnego zjazdu senatorów w celu poczynienia niezbędnych przygotowań związanych z sejmem elekcyjnym, na którym miano wybrać nowego króla. Jako najodpowiedniejsze miejsce w pobliŜu Warszawy, zdolne wyŜywić parę tysięcy ludzi i
koni, wybrano Kaski . I to właśnie tu 25 października 1572 roku odbył się pierwszy w Polsce nowoŜytnej zjazd przedelekcyjny 1.
Pierwszym elekcyjnym królem był Henryk Walezy, ale z okresu jego panowania ( 1573 – 1574)
o Kaskach nie ma Ŝadnej wzmianki. WaŜną informację o naszej wsi odnajdujemy w Metryce Koronnej,
gdzie przedstawiono dokument z 9 marca 1578 r. podpisany przez Stefana Batorego ( króla polskiego w
latach 1576 – 1586).
A oto treść tego dokumentu:

„ Potwierdzenie Królewskie przywileju na posiadanie prywatnego młyna,
nadanego przez ówczesnego Dziedzica Włości Kaski
Stefan Batory, z Łaski BoŜej Król Polski . Niniejszym podajemy do publicznej wiadomości w
tym dokumencie dla tych, których to dotyczy oraz wszystkich pozostałych, iŜ został Nam oficjalnie doręczony przez Naszych Doradców pergaminowy dokument w imieniu pracowitego Jana Ogigielczyka,
prawnego syna Andrzeja Ogigiela, młynarza w Naszych włościach Kaski, przechowywany w Naszym
powiecie sochaczewskim.
Dokument ten sporządzono na pergaminie z tytułem prawnym oraz pieczęcią przyłoŜoną przez
Jaśnie WielmoŜnego Krystyna z Piaseczna, dawnego dziedzica Włości Kaski oraz Gozdowa, Wojewody
Mazowieckiego i Marszałka Dworu Księcia Siemowita IV władcy zwierzchniego całego obszaru Mazowsza oraz pozostałych niŜej wymienionych wolnych włości,, w tym takŜe i owego młyna w Naszych
Włościach Kaski, to jest włości uwłaszczonych znajdujących się w naleŜytym stanie i wolnych od
wszelkich obciąŜeń.
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Uznajemy za słuszne, aby ten akt przywileju oraz wszystko co się w nim zawiera , Naszym Królewskim
Majestatem rzeczonemu Janowi Ogigielczykowi w całości zawarować i zatwierdzić oraz ofiarować.
Treść tego przywileju ściśle , co do słowa została wyłoŜona i brzmi jak następuje:
„W Imię Pańskie - Amen. Biorąc pod uwagę zmienność czasu i Ŝycia ludzkiego oraz zacieranie
się pamięci o ludziach, dlatego ku wieczystej pamięci, niech dokument ten będzie zabezpieczony i zawarowany na przyszłość, świadectwem Naszej pieczęci oraz świadków.
Przeto My, Krystyn z Piaseczna, Dziedzic Włości Kaski oraz Gozdowa, Wojewoda Płocki i Marszałek Dworu Najjaśniejszego Księcia Pana Siemowita IV, Władcy Ziemi Sochaczewskiej i Mazowsza,
czynimy niniejszym wiadomym, wszem i wobec, tak w chwili obecnej, jak i w przyszłości, dla których
to wszystkich niniejszy dokument niech będzie uznany za prawowity.
PoniewaŜ My, nie pod przymusem, ani zniewoleni, lecz z własnej woli i radą
przyjaciół wsparci, wiarygodnie oraz w porozumieniu z Naszą umiłowaną małŜonką Anną, odnośnie
jej posagu powszechnie zwanego wianem, rozwaŜywszy wierną
słuŜbę naszego poddanego, młynarza Augustyna, zobowiązujemy go, aby posługi, które świadczył
Nam, równieŜ świadczył w przyszłości dla Naszych spadkobierców. W związku z powyŜszym, dajemy
temuŜ Augustynowi, jako i jego prawowitemu potomstwu po wieczne czasy młyn, połoŜony nad rzeką
Gągolinką w Naszych włościach Kaski, wraz z jednym ogrodem w Błoniu, oraz jedną łąką w Pułapinie w pobliŜu lasu zwanego" Holbans" z obu stron drogi do Jaktorowa. Nadto jeszcze tenŜe Augustyn, oraz jego prawowite potomstwo będzie po wieczne czasy ten młyn posiadać, utrzymywać i nim
zarządzać, zezwala się mu, posiadać go, sprzedać go. darować, zamienić i uŜytkować zgodnie z własną
wolą tak, na ile to z korzyścią dla siebie uzna.
Następnie, wraz z Radą Naszą przysądzono takie warunki, iŜ tenŜe Augustyn, oraz prawowite
jego potomstwo łącznie z tymŜe młynem, ma prawo otrzymywać dla siebie trzecią miarę zboŜa ze
wszystkiego co w tym młynie będzie wytworzone. Do obowiązków jego naleŜy: dawać trzy denary od
kamienia, zabezpieczać młyn w potrzebne narzędzia, oraz nadbudować i odnowić część grobli powszechnie grzęzawiskiem zwanej, moŜe takŜe łowić ryby poza groblą. WyŜej wspomniany
Augustyn wraz ze swoim potomstwem jest zwolniony od innych powinności i robocizny pełnionych dla
Naszych włości. Na świadectwo powyŜszego, niniejszym została przyłoŜona Nasza pieczęć.
Dokument wystawiono w Kaskach, w Oktawie Trzech Króli, roku Pańskiego,
Tysiąc czterysta siódmego (1407), w obecności świadków, Szlachetnych i Umiłowanych MęŜów: Pana
Falliboga- dziedzica z Bieniewic; Pana Szymona Borowskiego z Kask; Pana Jana - zarządzającego
Kościołem Filialnym: Pana Piotra wójta Piaseczyńskiego i Pana Włoska - dziedzica z śydowicz, oraz
licznych wiarygodnych świadków.
Zatem My, WyŜej wspomniany Stefan Batory, Król Polski, przychylając się łaskawie ku rzeczonej prośbie odnośnie przedstawionego przywileju, Królewską Naszą Władzą przykazaliśmy, aby był
on zatwierdzony, zawarowany, nienaruszony i bezpieczny we wszystkich jego paragrafach, klauzulach, tudzieŜ ustępach i uwarunkowaniach do czasu jak długo ów rzeczony Ogigielczyk w jakichkolwiek usytuowaniach w tej posiadłości będzie pozostawał.
śądamy uprawomocnienia tego przywileju oraz naleŜytej trwałości, która powinna być zabezpieczona, na co własnoręczny daliśmy podpis a na świadectwo tychŜe zapisów nakazaliśmy przyłoŜyc
pieczęć.
Akt ten wystawiono w Warszawie, na Walnym Naszym Sejmie Koronnym dnia 9 marca Roku
Pańskiego MCLXXVIII / 1578 / a drugiego roku Naszego Panowania.” 2

1

2

„ Kaskas Reipublicae villam ob. Vicinos uros quorum custodiam ruricale praestant nobilem altero ab Sochaczovio miliaro
distantem convenere”. Świętosława Orzelskiego Bezkrólewia ksiąg ośmioro, wyd. E. Kuntze, Script ,rer. Pol., t. XXII,
1917, 15.
Metryka Koronna T. 118, str. 225-227
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W dniu 6.03.05 roku w OSP Kaski odbyło się
zebranie sprawozdawcze za rok 2004. Podczas uroczystości były kwiaty i listy gratulacyjne. Padło wiele
ciepłych słów pod adresem straŜy i orkiestry. Swoją
obecnością zaszczycili nas:
• nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz – Zastępca
Komendanta Głównego PSP
• st. bryg. Stanisław Kalina – Komendant Wojewódzki PSP
• mł. bryg. Grzegorz Przerwa- Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
• druh Witold Sojka - Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP
• druh Piotr Galiński - Prezes Powiatowej OSP
• p. Marek Wierzbicki - Starosta Powiatu Grodziskiego
• p. Krzysztof Filipiak - V-ce Starosta Powiatu
Grodziskiego
• p. Joanna Zimochocka – Sekretarz
Urzędu Gminy
• p. Ryszard Szymańczak - Przewodniczący Rady
Gminy
• radni z terenu naszego działania
• przedstawiciele powiatu Warszawa Zachód z
gminy Kampinos
• chrzestni naszego sztandaru: pp. Nowakowie i
pp. Rutkowscy
• p. Waldemar Wiśniewski - Członek Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic
• przedstawiciele OSP Baranów, OSP BoŜa Wola
oraz OSP Osiny
Zebraniu przewodniczył Prezes dh. Aleksander Krzemiński, który przedstawił sprawozdanie z
działalności Zarządu OSP Kaski.
Naczelnik Sławomir Łasica przedstawił sprawozdanie z działalności operacyjnej jednostki;

S T R A ś A K Ó W

Krystyna Krzemińska z działalności orkiestry, a
skarbnik Zbigniew Florczak sprawozdanie finansowe.
Druhna Ewa Lewandowska przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Na jej wniosek przeprowadzono głosowanie i jednogłośnie udzielono Zarządowi absolutorium za rok 2004.
Wszyscy członkowie orkiestry zostali odznaczeni medalami: Zasługi dla PoŜarnictwa oraz Wzorowy
StraŜak. Przyznano równieŜ odznaki MłodzieŜowych
DruŜyn PoŜarniczych.
Ryszard Nowaczewski wręczył odznaczenia
przyznane przez Polski Związek Chórów i Orkiestr następującym osobom:
Złotą odznakę otrzymali:
Edward Miller, Aleksander Krzemiński,
Krystyna Krzemińska, Grzegorz Kaczmarek
Srebrną:
Mariusz Lewandowski, Grzegorz Paciorek,
Gracjan Kaczyński
Brązową:
Izabela Wojtala, Agnieszka Kolek, Katarzyna Rutkowska, Edyta Tomczyszyn, Justyna Krzemińska, Kamil
Starus, Maciej Starus, Sławomir Brzywczy
Dyplomami PZCH i O zostali uhonorowani:
Grzegorz Wychowaniec i Wojciech Terlikowski
W 2006 r. planujemy obchody 20-lecia istnienia
MłodzieŜowej Orkiestry Dętej OSP Kaski połączyć z
uroczystością 600-lecia istnienia Kask.
Na zakończenie odbył się koncert z udziałem
solistów scen warszawskich , którzy na stałe współpracują z orkiestrą. Koncert poprowadził p. Ryszard Nowaczewski, który od roku jest naszym członkiem wspierającym.
Zarząd OSP Kaski

Marzec w przysłowiach polskich
A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy.

Gdy marzec z mrozem schodzi, maj śniegiem
obrodzi.

Co w marcu urośnie, to w maju zmarznie.

Jak nie ma śniegu w marcu, deszczu w maju, to
nie ma urodzaju.

Czasem i w marcu zetnie wodę w garncu.
Gdy dzika gęś w marcu przybywa, ciepła wiosna
bywa.
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Na Grzegorza gdy mróz trzyma, nie popasa długo zima.
W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboŜe ponad
płoty.
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P R AW I E W S Z Y S T K O O „ N A S Z E J S Z K O L E ”
Społeczność Szkoły Podstawowej w Kaskach podjęła decyzję o udziale w czwartej edycji ogólnopolskiej
kampanii profilaktycznej – „Zachowaj Trzeźwy Umysł
2005”.
Akcję organizuje Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz Fundacja „Trzeźwy Umysł” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
Kampania ma na celu promowanie atrakcyjnego, zdrowego
stylu Ŝycia poprzez uprawianie zajęć sportowo – rekreacyjnych. Wg twórców kampanii sport, to dobry pomysł na profilaktykę, bo promuje uniwersalne, prawdziwe wartości.
Dr Ireneusz Siudem – konsultant merytoryczny kampanii
jest przekonany, Ŝe sport daje moŜliwości rozwoju osobistego i doskonalenia umiejętności społecznych, nie wspominając oczywiście o sprawności fizycznej. Jednak najwaŜniejsze wydaje się to, Ŝe sport jest ciągle w duŜym stopniu
atrakcyjny dla młodzieŜy i moŜe on być alternatywą wobec
róŜnych patologii.
Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2005” w
Szkole Podstawowej w Kaskach będzie przebiegała wieloetapowo przy aktywnej współpracy uczniów, rodziców,
nauczycieli, Samorządu Gminy w Baranowie oraz policji.

Rozpocznie się ona rajdem „Powitanie Wiosny”. Uczniowie
wraz z nauczycielami przejdą ustalonymi trasami niosąc
hasła profilaktyczne i kukły Marzanny. Na punktach patrolowych otrzymają ulotki o profilaktyce uzaleŜnień oraz rozwiąŜą test profilaktyczny. Podsumowaniem „Powitania
Wiosny” będą zawody sportowe.
W kwietniu wychowawcy klas przeprowadzą lekcje wychowawcze o profilaktyce uzaleŜnień. Odbędzie się
pierwszy konkurs kampanii „Co zrobisz, jeŜeli osiągniesz
sukces, co zrobisz, jeŜeli będzie to poraŜka”. Uczniowie
wykonają gazetki i plakaty o uzaleŜnieniach.
Trzeci etap, to festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka, a w
nim: mini olimpiada sportowa, akcja Policji – badanie
trzeźwości kierowców w okolicy szkoły, 24-godzinny turniej koszykówki, konkurs akcji „Zachowaj Trzeźwy
Umysł” pt. „Mierz wysoko” oraz słodki poczęstunek dla
dzieci.
Czwarty etap - Festyn Rodzinny, podczas którego odbędzie
się między innymi: rajd rowerowy, warsztaty plastyczne i
konkurs plastyczny „ Jak wypocząć z trzeźwym umysłem”,
. Rodzice otrzymają ulotki o skutkach uzaleŜnień. Uczniowie wręczą listy sprzedawcom alkoholu przypominające o
zakazie sprzedaŜy napojów alkoholowych osobom nieletnim. Zakończeniem akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” będzie sportowy biwak pod namiotami.
Opiekę merytoryczną nad akcją „Zachowaj Trzeźwy Umysł
2005” sprawuje dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaskach,
p.GraŜyna Tober oraz Samorząd Gminy w Baranowie.
Koordynatorem akcji w szkole jest opiekun Samorządu
Uczniowskiego, nauczyciel wychowania fizycznego
p.Adam Pietruszewski.
Patronat medialny akcji – „śycie śyrardowa”.
Koordynator akcji Adam Pietruszewski

Wiosna w sentencjach, cytatach, aforyzmach

Gdzie kwitnie kwiat - musi być wiosna, a
gdzie jest wiosna - wszystko wkrótce
rozkwitnie.

Najpiękniejszą wiosną jest dobroć serca.

Friedrich Rückert

Tak jak wierzysz, Ŝe nadejdzie wiosna.
Tak wierz równieŜ, Ŝe po dniach smutnych nadchodzą dni radosne.

Sztuka jest wieczną wiosną. Sztuka
jest ciepłym wiatrem, od którego śniegi
topnieją.
Konstanty Ildefons Gałczyński

Nikolaus Lenau

Joseph Fohat

Wróbel: Ile to się trzeba naćwierkać,
Ŝeby przyszła wiosna.
Čapek Karel
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WIDZIANE
ZZA PŁOTU
Choć tegoroczna zima przyszła późno,
to pokazała całą swoją
potęgę. Było i biało, i
mroźnie,
i niestety
wietrznie. A konsekwencji takiej aury mogliśmy sami doświadczyć- zasypane pola i co juŜ mniej
przyjemne – nasze drogi.
Były dni, kiedy nie mogliśmy ani wyjechać z domu , ani dostać się do pracy, a wszystko przez ten biały
puch. StraŜacy z OSP Baranów , a później z OSP Kaski
robili co mogli, by było lepiej. Jednak zwaŜywszy na ilość
naszych dróg nie zawsze zdąŜyli odśnieŜyć na czas.
Godne pochwały ( jak co roku ) jest to, Ŝe sami
umiemy sobie radzić w trudnych sytuacjach. Wystarczy
ciągnik, „smyk” i problem rozwiązany.
A tak na przyszłość – moŜe warto pomyśleć o
podziale pracy i kolejności odśnieŜania naszych dróg, gdy
zima zaatakuje?!

₪₪₪₪₪

₪₪₪₪₪

W ostatnim numerze naszego biuletynu zamieściliśmy anonimową ankietę skierowaną do mieszkańców Kask
i Okolic.
W „naszej skrzynce” znaleźliśmy tylko część wypełnionych ankiet. Dziękujemy tym, którzy zechcieli je tam
umieścić.
A oto co z nich wynika:
1. Nasz biuletyn jest czytany regularnie.
2. Część z Państwa uwaŜa, Ŝe istnienie Stowarzyszenia
„coś” zmieniło w Ŝyciu naszej społeczności, ale są
teŜ zdania, Ŝe nic się nie zmieniło, albo jest jeszcze
za wcześnie na takie pytanie.
3. A oto problemy do rozwiązania zdaniem Państwa:
poszerzenie parkingu samochodowego przy
naszej szkole ( od strony szosy )
włączenie młodzieŜy do prac prowadzonych
przez Stowarzyszenie. (Jesteśmy otwarci i
serdecznie zapraszamy)
Bardzo miłe są dla nas słowa zachęty do dalszej
pracy, za które serdecznie dziękujemy. Jednocześnie mamy
nadzieję, Ŝe nie zostawicie nas Państwo samych, gdy przyjdzie do realizacji róŜnych pomysłów.

Jak to dobrze, Ŝe wraŜliwość i rozum naszych
zmotoryzowanych mieszkańców jest na swoim miejscu i w
odpowiedniej ilości.
Po naszym apelu o nie parkowanie samochodów
na chodniku, nie tylko nikt nie poczuł się obraŜony, ale
odnoszę wraŜenie, Ŝe wszyscy kierowcy doskonale zrozumieli nasze intencje.
Dziękujemy... i oby tak dalej!!!

Śnieg topnieje z kaŜdym dniem coraz bardziej i.... odsłania
dziury na naszych drogach. Dlatego ostrzegamy przede
wszystkim kierowców.
Uwaga ! MoŜna uszkodzić samochód nie tylko na drodze
asfaltowej!!

₪₪₪₪₪

W I O S E N N Y

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku
i Ŝują ospale siano nałoŜone tu przez gajowego.
W pewnej chwili jeden z jeleni mówi:

Obserwator
H U M O R

Przychodzi mała Ŝabka do mamy Ŝaby i pyta się:
- Mamo jak ja się znalazłam na świecie?
Na co mama Ŝaba odpowiada:
- Nie uwierzysz ale przyniósł Cię bocian.

- Chciałbym, Ŝeby juŜ była wiosna.
- Tak ci mróz doskwiera?

Jedna jaskółka mówi do drugiej:
- Dziś będzie padał deszcz.

- Nie, tylko juŜ mi obrzydło to stołówkowe jedzenie!
- Dlaczego tak sądzisz?
- Bo ludzie się na nas patrzą.
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