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Rozmaitości



Łuków Nauczyciele, społecznicy, wychowawcy pokoleń młodzieży

Kazimierz i Barbara Tyszko:
Państwo Tyszkowie są dobrze znani
łukowskiej społeczności. Pani Barbara
przez 20 lat uczyła biologii w Szkole
Podstawowej nr 4, a jej mąż - Kazimierz
był dyrektorem szkoły i sekretarzem
PZPR w Łukowie.
Anna Jóźwik
Barbara Tyszko pochodzi z
Krzywdy, pan Kazimierz spod
Leśnej Podlaskiej. Wcześnie
stracił rodziców. Wychowywało
go starsze rodzeństwo. Skończył
liceum pedagogiczne w Leśnej
Podlaskiej. A pani Barbara liceum pedagogiczne w Siedlcach.
Znali się z widzenia. Oboje
zostali skierowani do pracy w
gminie Stoczek Łukowski - pan
Kazimierz do Kisielska, a pani
Barbara do Jamielnego. Znali się
z widzenia, jednak zakochali się
dopiero na weselu u koleżanki.
- To była ostatnia sobota sierpnia, a 10 października braliśmy
już ślub cywilny. Gdyby było źle,
to bym na pewno żałowała, a że
byliśmy zgodnym małżeństwem,
była to dobra decyzja - wspomina pani Barbara. - To była miłość
od pierwszego wejrzenia. Wnu-

częta do tej pory pytają, jak to
się stało. Przecież ty w ogóle nie
znałaś dziadka - dodaje. Po ślubie
zamieszkali w Jamielnem. Wtedy
oboje byli młodymi, aktywnymi
ludźmi. Pan Kazimierz należał
do OSP, pomagał budować remizę, zachęcał młodzież wiejską
do konkursów w uprawach rol-

W 1991 r, oboje
odeszli na
emeryturę
nych. Potrzeby finansowe OSP
i młodzieży zaspakajał teatrzyk
ludowy. Za aktywną działalność
wieś Jemielne w latach 60-tych
dostała telewizor. Stał w szkole.
Wszyscy mieszkańcy wieczorami albo w święta zbierali się,
aby wspólnie oglądać programy.
W październiku 1970 r pan Ka-

Barbara i Kazimierz Tyszkowie z dziećmi: Marzenką, Markiem i Marylą

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Wykluczenie cyfrowe to
brak umiejętności swobodnego
posługiwania się komputerem i
poruszania się w świecie Internetu. Trudno dziś wyobrazić sobie
życie bez Internetu. Współcześnie Internet to kopalnia wiedzy,
„cyfrowe wrota na świat”. Niestety, z różnych przyczyn, nie
wszyscy nadążają za postępem.
Wydaje się, że w Polsce główną
przyczyną jest brak pieniędzy.
Tymczasem od wykluczenia cyfrowego wiedzie prosta droga do
wykluczenia ze społeczności.
Chcąc zmniejszyć zjawisko
wykluczenia cyfrowego w 2009
r. Gmina Adamów w partnerstwie z Fundacją Lem złożyła do
Władzy Wdrażającej Programy
Europejskie wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Cyfrowe wrota na świat – mobilny
Internet w gminie Adamów” w
ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu
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do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z
powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności
zamieszkałych na terenie gminy
Adamów.
Z początkiem 2010 roku rozpoczęto realizację działań przewidzianych w projekcie. Pieniądze z projektu starczyć mają na
zapewnienie 60 gospodarstwom
domowym z terenu gminy Adamów podłączenia do Internetu.
Gmina Adamów sfinansować
może: zakup laptopów z niezbędnym oprogramowaniem, dostęp
do Internetu, szkolenia dla dziecka i rodzica z obsługi sprzętu i
korzystania z sieci, serwisowanie
komputera i jego ewentualne późniejsze unowocześnienie. Cały
sprzęt jest jedynie udostępniany
osobom, które zakwalifikują się
do uczestnictwa w projekcie.
Formalnie pozostaje własnością
realizatorów projektu tj. gminy
i fundacji.
W ramach działań projektowych do tej pory odbyły się
szkolenia dotyczące aspektów

obsługi komputera i poruszania
się w świecie Internetu oraz przekazanie sprzętu teleinformatycznego osobom uczestniczącym w
projekcie.
Więcej informacji na temat
projektu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.

adamow.eu/cyfrowewrota/.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 20072013.

zimierz dostał propozycję pracy
w Komitecie Powiatowym PZPR.
Pracę przyjął ze względu na dzieci, które wybierały się do szkoły
średniej do Łukowa. Był to czas,
gdy oddano do użytku „Czwórkę”. Tam pracę znalazła pani
Barbara. A pan Kazimierz przez
najbliższe 4 lata pracował jako
kierownik ośrodka propagandy.
I tak rozpoczął się nowy etap w
ich życiu. W 1975 r likwidowano
powiaty. Wtedy pan Kazimierz
został dyrektorem Biblioteki Powiatowej. Rozpoczął też zaoczne
studia pedagogiczne. Na temat
bibliotek napisał swoją pracę
magisterską. Do dziś pamięta jej
temat: Kulturalne formy pracy
biblioteki. Pięcioletnie studia pedagogiczne o specjalności zarządzanie oświatą, skończył w trzy
lata. Świeżo upieczonemu magistrowi zaproponowano stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4. Początki jego pracy
nie należały do najłatwiejszych.
- Gdy przyszedłem na apel z okazji Dnia Nauczyciela, myślałem,
że wszystko będzie zorganizowane. Wszedłem, a były to czasy
wyżu demograficznego, nikt nad
tą młodzieżą nie panował. To
był żywioł. I wchodzi nowy pan
dyrektor i nie wie, co z tym żywiołem zrobić - wspomina jedno
z pierwszych spotkań z młodzieżą Kazimierz Tyszko. Sprawdził
się jako dobry organizator, bo
7 lat później zaproponowano
mu ponowne przejście do pracy w Komitecie Miejskim PZPR
w Łukowie. A szkołę zostawił
w dobrych rękach, bo funkcję
dyrektora objęła jego żona,
Barbara Tyszko. Jak oboje mówią, to bardzo trudny czas dla
łukowskiej oświaty. Uczniowie

zaczynali lekcje o godz. 8:00,
a kończyli nawet o 19:00. W
szkole, która była przygotowana na 800 osób, uczyło się 1600
uczniów. W 1983 r przypadało
750-lecia miasta Łukowa. Aby
uczcić tę rocznicę, powołano
komitet obchodów, na którego
czele staną Kazimierz Tyszko.
Był to bardzo dobry czas dla
Łukowa i inwestycji w oświatę.
Rozpoczęto budowę Szkoły Podstawowej nr 5, rozbudowę LO
im. T. Kościuszki, dzisiejszego
ZS nr 1 im. H. Sienkiewicza, budowę przedszkola na os. Unitów
Podlaskich. Opracowano także

Wieczorami
albo w święta
mieszkańcy
wspólnie oglądali
telewizję
dokumentację na budynek Liceum Medycznego. Gdy 4 lata
później pan Kazimierz wracał
na fotel dyrektora szkoły, oddano do użytku część „Piątki”. Do
skończenia został jeszcze basen
kryty i hala sportowa. W 1991
r, oboje odeszli na emeryturę. Czasami wracałam po zmroku
do domu, mąż zawsze bał się
wtedy o mnie. Żartowałam, że
nikt mi nic nie zrobi, bo połowa łobuzów w mieście to moi
uczniowie - opowiada pani Barbara. Państwo Tyszkowie nadal
prowadzą aktywne życie, zapełniają zdjęciami album zatytułowany „Podróże na emeryturze”.
Mają trójkę dzieci, aż 11 wnucząt i jedną prawnuczkę.

Dziś pani Barbara z pasją opowiada o swoich dzieciach wnukach i prawnukach. Często
wspomina także swoich uczniów
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kredyty gotówkowe, samochodowe,
hipoteczne
konsolidacje wielu kredytów,
kredyty dla rm
dochody z wszystkich Ǎródeų,
równieǏ bez BIK
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ul. Spóádzielcza 5 B
tel. 025 79 88 911

www.kredytserwis.eu

