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      W dniach  6-7 lutego 2010 r. odbył się     

II etap szkolenia statutowego członków 

PTTK. Tegorocznym gospodarzem 

imprezy było Gimnazjum im. Józefa  

Piłsudskiego w Dubecznie. Uczestnikami 

byli uczniowie z Kulczyna, Włodawy, 

Hańska, Dubeczna, no i w żadnym 

wypadku nie mogło zabraknąć naszej 

paczki SKKT „Tramp” z Cycowa z p. Elżbietą Sidorowską i p. Moniką Kapłan na czele.  

          Zakres szkolenia obejmował: zapoznanie uczestników z historią szkoły (prezentacja 

multimedialna), zwiedzanie huty szkła gospodarczego, zabytkowego cmentarza, kościoła 

parafialnego w Hańsku. Odwiedziliśmy też Gminny Dom Kultury, w którym zapoznaliśmy 

się z atrakcjami turystycznymi gminy. Wędrowanie nawet przez zaspy może być przyjemne.       

Opiekunowie przygotowali zajęcia teoretyczne (m.in. krótka lekcja geografii, 

terenoznawstwo, nauka posługiwania się tablicą interaktywną). Odbyła się także dyskoteka, 

na której wszyscy wspaniale się bawili. Nie zapominamy też o bigosie, mniam - pychota. 

Zawiązało się dużo nowych znajomości i przyjaźni między uczniami, szczególnie z płcią 

piękną z Dubeczna.  

Czy warto było jechać na to szkolenie? Jak najbardziej. Takie szkolenia są nam 

PTTK-owiczom bardzo potrzebne. Stajemy się bardziej dojrzali, odpowiedzialni, zgrani, 

uczymy się co dobre a co złe, poznajemy nowych ludzi. Szkolenie statutowe członków PTTK 

uważamy za udane! Już nie możemy doczekać się III etapu we Włodawie.                      G.G.         
*********************************************************************************** 
Relaks: 

1. Patron lutowego święta 

2. Jego strzały powodują miłość 

3. Po angielsku “kocham cię” to “I.......you” 

4. Symbol zakochanych 

5. Można się tam wybrać w romantyczną podróż gondolą 

6. Coś na prezent 

7. Światowa stolica miłości 

8. Może być w usta 

9. Zrywając płatki kwiatka , mówimy: “........., lubi, szanuje” 

10. Może 

być 

pluszowy. 
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Hasło wraz z kuponem należy dostarczyć do redakcji (w bibliotece szkolnej).                             

Poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru to: BOŻE NARODZENIE.                                                                 

Upominek rzeczowy otrzymuje Sylwia Surma  z kl. IIb GM. Gratulujemy! 

Redakcja:  ANDŻELIKA JARMOLIŃSKA,  KONRAD GRZESIUK,  GRZEGORZ  GIL,                                                       

IGA KANTYPOWICZ,  ANNA KOŚMIDER,   ANNA SPODYMEK .                                                                                     

Opiekunowie: p. SYLWIA DELEKTA-PROKOPIUK,  p. IWONA JÓŹWIK. 
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