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Drodzy Czytelnicy.

Wszystko	 dobre,	 co	 się	 dobrze	
kończy,	 a	 rok	2021	dla	naszej	 gminy	
niewątpliwie	 ma	 szczęśliwy	 i	 bar-
dzo	owocny	finał.	Dla	dobra	naszych	
Mieszkańców	 i	 w	 celu	 zwiększenia	
atrakcyjności	 naszej	 gminy	 zrealizo-
waliśmy	praktycznie	wszystkie	zamie-
rzone	w	planie	finansowym	zadania,	
na	 kwotę	 ponad	 31	mln	 zł.	W	 kilku	
przypadkach	 wykonaliśmy	 nawet	
więcej	 niż	 początkowo	 zakładaliśmy,	
co	 niewątpliwie	 bardzo	 cieszy	 i	 na-
pawa	optymizmem,	a	także	daje	po-
czucie satysfakcji z dobrze wykonanej 
pracy,	 za	 co	bardzo	 serdecznie	 dzię-
kuję	 pracownikom	 urzędu,	 radnym,	
sołtysom,	 wykonawcom	 inwestycji	
oraz	 wszystkim	 tym,	 dzięki	 którym	
możemy	 się	 cieszyć	 kolejnymi	 po-
trzebnymi dobrami. 

W dniu 16 grudnia br. Rada Gmi-
ny	 przyjęła	 uchwałę	 budżetową	 na	
rok	 2022,	 która	 zakłada	 realizację	
nowych	 inwestycji	 w	 praktycznie	
wszystkich	 miejscowościach	 naszej	
gminy. Jestem usatysfakcjonowany 
faktem,	że	wszystkie	zaproponowane	
przeze	 mnie	 działania	 zostały	 zaak-
ceptowane	 przez	 Radę	 bez	 żadnych	
poprawek,	 co	 niewątpliwie	 pokazu-
je,	 że	 nasza	 wspólna	 wizja	 rozwoju	
gminy Wólka, oparta na zrównowa-
żonym	 rozwoju,	 leży	nam	wszystkim	

na	sercu	i	solidarnie	dążymy	do	jej	re-
alizacji.	 Znaczna	 ilość	 zamierzeń	 jest	
wynikiem	szerokich	konsultacji,	rów-
nież	 bezpośrednio	 z	 mieszkańcami	
poszczególnych	sołectw,	co	miało	od-
zwierciedlenie	 na	 zebraniach	 sołec-
kich	 przeprowadzonych	 jesienią	 we	
wszystkich	miejscowościach.	 To	 bar-
dzo	 ważne,	 że	 nasze	 społeczeństwo	
bierze	czynny	udział	w	kształtowaniu	
naszej	lokalnej	rzeczywistości	i	nada-
je kierunki rozwoju gminy Wólka.
Szanowni	 Państwo,	 Drodzy	 Miesz-

kańcy,	w	 imieniu	własnym	oraz	 pra-

cowników	Urzędu	Gminy	Wólka,	 ży-
czę	 Państwu	 błogosławionych	 Świąt	
Bożego	 Narodzenia	 oraz	 wielu	 suk-
cesów,	odważnych	marzeń,	mądrych	
decyzji, satysfakcji oraz zdrowia i po-
myślności	na	cały	2022	rok.

Życzę	miłej	lektury	
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INFRASTRUKTURA I INWESTYCJE 

Wzorem	poprzednich	gazetek	przedsta-
wiamy stan realizacji inwestycji na koniec 
bieżącego	roku:	
1. Trwa	 budowa	 kanalizacji	 sanitarnej	
w	 miejscowości	 Świdnik	 Duży	 -	 etap	
V	 końcowy	 –	 wartość	 zadania	 podzie-
lonego	 na	 dwa	 etapy	 wynosi:	 2	 325	
202,63	zł.	Obecnie	trwa	budowa	etapu	
drugiego.	 Inwestycja	 dofinansowania	
ze	 środków	 Unii	 Europejskiej	 -	 Euro-
pejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów	Wiejskich	w	ramach	Progra-
mu	 Rozwoju	 Obszarów	 Wiejskich	 na	
lata 2014-2020. 

2. W trakcie realizacji jest przebudowa 
starego	budynku	Urzędu	Gminy	Wólka	
z przeznaczeniem na cele kulturalne 
oraz	 siedzibę	 gminnej	 biblioteki	 pu-
blicznej	wraz	z	budową	łącznika	starego	
budynku	 Urzędu	 Gminy	Wólka	 z	 obec-
nym	 budynkiem	 Urzędu.	 Wartość	 ca-
łego	 zadania	 wynosi:	 1	 846	 186,87	 zł.	
Zadanie	dofinansowane	w	85%	ze	środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego	 w	 ramach	 Regionalnego	
Programu	Operacyjnego	Województwa	
Lubelskiego	na	 lata	2014-2020	(z	wyłą-
czeniem	łącznika)	.		

3.	W	grudniu	2021	r.	planowane	jest	ogło-
szenie	 przetargu	 na	 budowę	 sali	 spor-
towej	 wraz	 z	 rozbudową	 szkoły	 w	 m.	
Sobianowice	 oraz	 Świdnik	 Mały	 –	 za-
dania	realizowane	dzięki	otrzymanemu	
dofinansowaniu	 w	 kwocie	 9	 900	 000	
zł	 z	 Rządowego	 Funduszu	 Polski	 Ład	 –	
Program	Inwestycji	Strategicznych.	Roz-
poczęcie	 budowy	 planowane	 jest	 na	
I	kwartał	2022	r.,	zaś	zakończenie	na	III	
kwartał	2023	r.	

4. Zakończyła	 się	 budowa	 boiska	 wielo-
funkcyjnego	 z	 bieżnią	 i	 skocznią	w	 dal	
przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym 
w	 Łuszczowie.	Wartość	 całkowita:	 925	
000,00	 zł,	 zadanie	 dofinansowane	
w	50%	w	ramach	programu	„Sportowa	
Polska 2020”. 

5. W trakcie realizacji jest rozbudowa dro-
gi	 gminnej	 nr	 106102L	 w	 miejscowości	
Biskupie Kolonia od km 0+000,00 do km 
0+429,17.	Wartość	zadania:	732	739,97	zł.	

6. Zakończyła	 się	 przebudowa	 drogi	 gmin-
nej	 wewnętrznej	 położonej	 na	 działce	
nr	 ewid.	 986	 	w	miejscowości	 Łuszczów	
Pierwszy.	Wartość	zadania:	229	800,00	zł.

7. Zakończyła	się	przebudowa	drogi	gmin-
nej	 wewnętrznej	 położonej	 na	 działce	
nr	ewid.	451	w	miejscowości	Bystrzyca.	
Wartość	zadania:	156	800	zł.	

8. Rozpoczęła	 się	 budowa	 chodnika	 przy	
drodze powiatowej 2224 L w m. Jaku-
bowice	 Murowane.	 Wartość	 zadania:	
120	000,00	zł.	Inwestycja	w	40%	współ-
finansowana	 przez	 Starostwo	 Powiato-
we w Lublinie. 

9.	W	 trakcie	 budowy	 są	 następujące	 od-
cinki	oświetleń:	

•	 oświetlenie	boiska	wraz	z	wykonaniem	
monitoringu	w	m.	 Pliszczyn	 na	 działce	
nr ew. 740,  

•	 oświetlenie	ul.	Wrzosowej	w	m.	Turka,	
•	 oświetlenie	na	działce	nr	355	w	m.	So-

bianowice	(dojście	do	szkoły),
•	 oświetlenie	 drogi	 106074	 L	 w	 m.	 So-

bianowice. 

10.	W	 ramach	projektu	pn.	 „OZE	w	Gmi-
nie	 Wólka	 –	 etap	 II”,	 współfinansowa-
nego	ze	środków	Europejskiego	Fundu-
szu	 Rozwoju	 Regionalnego,	 w	 ramach	
Regionalnego	 Programu	 Operacyjne-
go Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020,	 zostały	 podpisane	 umowy	
z	Wykonawcami	 na	 dostawę	 i	 montaż	
instalacji	 	 solarnych	 –	 DOMOTERMIKA	
Krzysztof Majewski, ul. Polna    1E/6, 82-
500	Kwidzyn,	pieców	na	biomasę	–	ZPH	
Krzaczek	Sp.	z	o.o.,	ul.	Leśna	5,	Klikawa	
oraz	pomp	ciepła	–	Ekologika	Sp.	z	o.o.,	
ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca.
Z	przyczyn	niezależnych	od	gminy,	nie	

została	 podpisana	 umowa	 na	 wykona-
nie	 instalacji	 fotowoltaicznych.	 Wyko-
nawca,	 który	 został	 wyłoniony	w	 prze-
prowadzonym	 postępowaniu	 przetar-
gowym	odstąpił	od	podpisania	umowy,	
zaś	 kolejne	 oferty	 nie	 spełniły	 wymo-
gów	udziału	w	postępowaniu.	W	grud-
niu	br.	zostanie	ogłoszony	kolejny	prze-
targ	 celem	 wyłonienia	 wykonawcy	 na	
montaż	 instalacji	 fotowoltaicznych.	
Przewidywany	 termin	 rozstrzygnięcia	
postępowania	to	luty	2022	r.

11.	Wykonany	 został	 	wjazd	wraz	 parkin-
giem	do	Klubu	Seniora	–	wartość	zada-
nia:	40	000,00	zł.	

12.	 Wykonana	 została	 instalacja	 we-
wnętrzna	 centralnego	 ogrzewania	
w	budynku	OSP	Pliszczyn	oraz	 ocieplo-
ny	został	strop	budynku.	W	trakcie	reali-
zacji	 jest	 instalacja	zewnętrzna	zasilają-
ca	(gaz	ze	zbiornika	).	Wartość	zadania:	
ok.	100	000,00	zł.	

13.	 Zostały	 podpisane	 umowy	 na	 budo-
wę	 placów	 zabaw	 w	 miejscowościach	
Świdniczek,	Łysaków,	Bystrzyca,	Rudnik	
oraz	 przy	 przedszkolach	 w	 Pliszczynie	
i	Turce.	Wartość	podpisanych	umów	to	
kwota	 331	 755,88	 	 zł.	 Termin	wykona-
nia	 II	kwartał	2022	r.	Place	zabaw	przy	
przedszkolach	 w	 Pliszczynie	 i	 Turce	 są	
dofinansowane	 ze	 środków	 Europej-
skiego	 Funduszu	 Społecznego	 w	 ra-
mach	 Regionalnego	 Programu	 Opera-
cyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020.

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

Stan realizacji inwestycji w 2021 roku 
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Szanowni Państwo,
przedstawiam	wykaz	uchwał	 podjętych	podczas	 dwóch	posie-

dzeń	Rady	Gminy	Wólka,	które	odbyły	się	w	dniach:	28	paździer-
nika	 i	25	 listopada	2021	r.	 Jednocześnie	przypominam,	że	szcze-
gółowe	informacje	dotyczące	wszystkich	aktów	prawa	lokalnego	
znajdziecie	 Państwo	 w	 Biuletynie	 Informacji	 Publicznej	 Gminy	
Wólka.	Transmisje	z	posiedzeń	Rady	Gminy	Wólka	zamieszczone	
są	na	stronie:	www.wolka.pl.	
Zapraszam	do	kontaktu	ze	mną	lub	radnymi	z	Państwa	okręgów.	

Wszystkie	sprawy	można	dodatkowo	zgłaszać	za	pośrednictwem	
adresu mailowego: radagminy@wolka.pl.

W	okresie	od	października	do	 listopada	podjęto	następujące	
uchwały:

1. Uchwałę nr XLII.243.2021	w	sprawie	przystąpienia	Gminy	Wól-
ka	do	stowarzyszenia	pn.	Lokalna	Organizacja	Turystyczna	Me-
tropolia Lublin, 

2. Uchwałę nr XLII.244.2021	 w	 sprawie	 oceny	 aktualności	 Stu-
dium	 uwarunkowań	 i	 kierunków	 zagospodarowania	 prze-
strzennego	gminy	Wólka	 i	miejscowych	planów	zagospodaro-
wania przestrzennego,

3.	Uchwałę nr XLII.245.2021	w	 sprawie	 przyjęcia	 rocznego	Pro-
gramu	współpracy	Gminy	Wólka	z	organizacjami	pozarządowy-
mi	oraz	innymi	podmiotami	prowadzącymi	działalność	pożytku	
publicznego w 2022 roku,

4. Uchwałę nr XLII.246.2021	w	sprawie	uchwalenia	Regulaminu	
dostarczania	wody	i	odprowadzania	ścieków	na	terenie	Gminy	
Wólka, 

5. Uchwałę nr XLII.247.2021	 w	 sprawie	 przejęcia	 przez	 Gmi-
nę	Wólka	prowadzenia	 zadania	publicznego	polegającego	na	
zarządzaniu	 publiczną	 drogą	 powiatową	 Nr	 2224L	 Lublin	 (ul.	

Pliszczyńska)	 –	Wólka	 Lubelska	 –	 Pliszczyn	 –	 Sobianowice	na	
działce	nr	693	w	miejscowości	Jakubowice	Murowane	na	tere-
nie Gminy Wólka,

6. Uchwałę nr XLII.248.2021 w sprawie ustanowienia pomnika 
przyrody,

7. Uchwałę nr XLII.249.2021	w	sprawie	pokrycia	części	kosztów	
gospodarowania	 odpadami	 komunalnymi	 z	 dochodów	 wła-
snych	niepochodzących	z	pobranej	opłaty	za	gospodarowanie	
odpadami komunalnymi,

8. Uchwałę nr XLII.250.2021	w	sprawie	zmian	w	budżecie	gminy	
i	planie	fi	nansowym	na	2021	r.,

9.	Uchwała nr XLII.251.2021 w sprawie zmiany wieloletniej pro-
gnozy	fi	nansowej,

10. Uchwałę nr XLIII.252.2021	 	 w	 sprawie	 obniżenia	 średniej	
ceny	skupu	żyta	przyjmowanej	do	obliczenia	podatku	rolnego	
na 2022 rok,

11. Uchwałę nr XLIII.253.2021	w	sprawie	określenia	wysokości	
stawek	podatku	od	nieruchomości	obowiązujących	na	terenie	
gminy Wólka na rok 2022,

12. Uchwałę nr XLIII.254.2021 w	sprawie	określenia	wysokości	rocz-
nych	stawek	podatku	od	środków	transportowych	na	rok	2022,

13.	Uchwałę nr XLIII.255.2021 ustalenia wynagrodzenia Wójta 
Gminy Wólka,

14. Uchwałę nr XLIII.256.2021 w sprawie ustanowienia zasad 
przyznania	 diet	 przewodniczącym	 organów	 wykonawczych	
jednostek	pomocniczych	gminy,

15. Uchwałę nr XLIII.257.2021	 w	 sprawie	 ustalenia	 wysokości	
i	zasad	wypłacania	diet	dla	radnych	gminy	Wólka,

16. Uchwałę nr XLIII.258.2021 w	sprawie	zmian	w	budżecie	gmi-
ny	i	planie	fi	nansowym	na	2021	r.,

17. Uchwałę nr XLIII.259.2021 w sprawie zmiany wieloletniej pro-
gnozy	fi	nansowej.

Drodzy Państwo, 

z  okazji Świąt Bożego Narodzenia, 
w  imieniu Radnych Gminy Wólka, 

składam serdeczne życzenia. 
Niech spotkania przy wigilijnym 

stole dodadzą nam otuchy, 
przepełnią radością i  nastroją 
do przyjęcia indywidualnego 

przesłania płynącego z  narodzenia 
Bożej Dzieciny. Niech nie zabraknie 

nam w  Nowym Roku odwagi 
do okazywania 

bezinteresownej życzliwości. 
Życzę zdrowia i  wytrwałości 

w realizacji marzeń, tych prywatnych, 
jak i  tych związanych z  pracą 

lub działalnością społeczną.

Edyta Dobek
Przewodnicząca Rady Gminy Wólka 

wraz z  Radnymi

RADA GMINY WÓLKA

Działalność Rady Gminy Wólka 
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KULTURA

Święto Niepodległości w gminie Wólka 

Warsztaty Ozdób Świątecznych 

Chcesz mieć wpływ na to, co dzieje się w bibliotece? ANKIETA 

11	listopada	każdego	roku	jest	dniem	świętowania	i	wdzięczno-
ści	za	wolną	Ojczyznę.	Nasze	serca	powinny	właśnie	w	tym	dniu	
płonąć	jeszcze	gorętszym	niż	zwykle	żarem	miłości	do	Polski.	Miej-
my	w	pamięci,	 czego	doświadczali	 nasi	 Rodacy	podczas	 różnych	
okresów zniewolenia. Walczyli, byli torturowani, mordowani, po 
to,	żebyśmy	my	mogli	żyć	w	wolnym	kraju.	Pamiętajmy	o	nich.	To	
ich	 bohaterska	 śmierć	 oraz	 wiele	 innych	 poświęceń	wpisuje	 się	
w	 ciąg	 wydarzeń	 prowadzących	 do	 odzyskania	 Niepodległości.	
Miejmy	w	sercu	słowa	naszego	wybitnego	Rodaka	Św.	Jana	Pawła	
II	„Polacy,	Wolność	jest	Wam	Zadana,	a	nie	Dana	na	zawsze.	O	tym	
pamiętajcie	i	jej	strzeżcie”.

Obecnie	patriotyzm	zdaje	się	być	niemodnym,	pozbawionym	
racji	bytu	słowem.	Bądźmy	zatem	obywatelami	świata,	Europej-
czykami,	pamiętając	jednocześnie,	skąd	nasz	ród.	Nie	wstydźmy	
się	religii,	 tradycji	 i	 ideałów	naszych	przodków.	Bądźmy	dumni	
z	 dziejów	 i	 kultury	 naszego	 tysiącletniego	 narodu,	 bo	 tak	 jak	
drzewo	bez	korzeni,	tak	naród	bez	historii	nie	ma	szans	na	prze-
trwanie. Sprawmy, aby moda na dobry patriotyzm na zawsze za-
witała	w	naszych	domach.

Edwin Gortat, 
Wójt Gminy Wólka

W	 dniu	 24	 października	 br.	 Mieszkańcy	
Sołectwa	 Długie,	 mieli	 okazję	 wziąć	 udział	
w	 Warsztatach	 Ozdób	 Świątecznych.	 Pod	
okiem	 wykwalifi	kowanego	 instruktora	 po-
wstały	przepiękne	anioły	na	świąteczne	stoły,	
ozdobne	naczynia	na	świece,	a	także	ozdoby	
na	 choinkę.	 Na	 kolejnych	 warsztatach	 7	 li-
stopada	odbyło	się	szkliwienie	 i	ceramiczne	
zdobienie	 wykonanych	 (wypalonych)	 prac.	
Całość	uwieńczy	 spotkanie	podsumowujące	
działanie,	planowane	na	dzień	12	grudnia	po-
łączone	z	wystawą	prac,	na	które	serdecznie	
zapraszamy.	Dziękujemy	wszystkim	Uczestni-
kom	za	udział,	kreatywność	i	cierpliwość.	
Zadanie	realizowane	w	ramach	funduszu	

sołeckiego.	
Sołtys	wsi	Długie

W	ramach	uczestnictwa	w	4.	rundzie	Programu	Rozwoju	Biblio-
tek opracowujemy Plan Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej 
w	Wólce.	Jednym	z	jego	najistotniejszych	elementów	jest	diagnoza	
lokalna.	Zachęcamy	do	podzielenia	się	Waszymi	doświadczeniami	
i	oczekiwaniami	dotyczącymi	naszych	bibliotek	w	ankiecie	on-line.
Wypełniając	 tę	anonimową	ankietę	wyraźcie	swoją	opinię	na	 te-

mat	funkcjonowania	Gminnej	Biblioteki	Publicznej	w	Wólce	oraz	fi	lii:	
w	Łuszczowie,	Turce	 i	Turce	na	osiedlu	Borek.	Możecie	zapropono-
wać	 zmiany,	 które	 pozwolą	 wypracować	 ofertę	 adekwatną	 do	 po-
trzeb	mieszkańców	Gminy	Wólka,	a	także	ulepszą	naszą	pracę.
W	oparciu	o	wyciągnięte	z	ankiety	wnioski	chcemy	udoskonalić	ist-

niejące	lub	zaprojektować	nowe	usługi	wewnętrzne	oraz	zewnętrz-
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Wyniki konkursu Kinder Mleczna Kanapka „Przerwa na wspólne czytanie” 

Klub Seniora – miejsce, gdzie odkrywane są talent i wolno płynie czas…

Serdecznie dziękujemy naszym wspaniałym Czytelnikom 
oraz wszystkim Sympatykom Biblioteki, którzy w akcji Kinder 
Mleczna Kanapka „Przerwa na wspólne czytanie” oddawali na 
głosy na Gminną Bibliotekę Publiczną w Wólce. Dzięki wasze-
mu zaangażowaniu Biblioteka zajęła 81. miejsce z wynikiem 
1079 głosów.
Nasza	Biblioteka	znalazła	się	w	gronie	300	bibliotek	z	całej	Pol-

ski,	 które	zostaną	nagrodzone	w	akcji	Kinder	Mleczna	Kanapka	
„Przerwa	na	wspólne	czytanie”.	Zajęliśmy	81.	miejsce	w	rankingu,	
w	związku	z	powyższym	do	biblioteki	wkrótce	trafi	ą	książki	Wy-
dawnictwa	Trefl		o	wartości	1000	zł	oraz	Kamishibai	–	papierowy	
teatrzyk.

Dziękujemy	serdecznie	za	każdy	oddany	głos!
Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce

Jesień życia wcale nie musi być szara, wręcz przeciwnie – 
może być bardzo kolorowa i radosna. Dowodem potwierdzają-
cym tą tezę jest Klub Seniora w Rudniku, którego działalność 
rozwija się i przynosi wiele satysfakcji uczestnikom zorganizo-
wanych zajęć.
Dobiega	końca	rok	2021,	a	co	za	tym	idzie	czas	na	podsumowa-

nie	realizacji	projektu	TOP	SENIOR	w	Gminie	Wólka.
Głównym	celem	działalności	naszego	klubu	jest	rozpoznawanie	

potrzeb	Seniorów	oraz	rozwijanie	ich	zainteresowań	poprzez	or-
ganizację	atrakcyjnych	form	spędzania	czasu	wolnego.	Placówka	
funkcjonuje	pięć	dni	w	tygodniu,	a	zajęcia	odbywają	się	w	dwóch	
grupach,	 według	 przygotowanych	 miesięcznych	 planów	 pracy.	
Osób	chętnych	 jest	 coraz	więcej,	 a	 to	 świadczy	o	atrakcyjności	
naszych	działań.
W	 ramach	 stałych	 zajęć	 organizowane	 są	 różnorodne	 formy	

pracy:
•	 zajęcia	komputerowe
•	 zajęcia	kulinarne
•	 warsztaty	fl	orystyczne
•	 zajęcia	rękodzielnicze	i	artystyczne
•	 zajęcia	TAI	CHI	i	rekreacyjne
•	 porady prawne

oraz	okolicznościowe	 spotkania	o	 zasięgu	 kameralnym	 i	 lokal-
nym,	wycieczki	krajoznawcze,	spotkania	z	teatrem,	spotkania	z	hi-
storią	i	tradycją	(Muzeum	Wsi	Lubelskiej	i	inne),	ogniska	i	spacery.
Wszystkie	podjęte	działania	mają	na	celu	poprawę	 jakości	 ży-

cia	Seniorów	poprzez	propagowanie	aktywności	psychofi	zycznej	
oraz	 tworzenie	 okazji	 do	wspólnych	 przeżyć,	 kształtowanie	 po-
staw	 szacunku	 i	 życzliwości,	wzmacnianie	więzi	 oraz	 integrację	
międzypokoleniową.	Udział	w	zajęciach	umożliwia	uczestnikom	
rozwój	 zainteresowań,	 pobudza	 do	 twórczego	myślenia,	 rozwi-
ja	 zdolności,	 odkrywa	 talenty,	 dąży	 do	 wzmocnienia	 zdolności	

Seniorów	do	samodzielnego	funkcjonowania	 jednostki	w	społe-
czeństwie.	Aktywności	motywują	do	działania	w	celu	osiągnięcia	
bardziej	satysfakcjonującego	poziomu	życia,	tworzą	potrzebę	by-
cia	 zauważonym,	przeciwdziałają	bezużyteczności	 i	 zepchnięciu	
na	margines	życia	społecznego.	Klubowicze	spędzają	wolny	czas	
na	działaniach,	które	uczą,	sprawiają	przyjemność	i	zadowolenie.
Jak	atrakcyjne	są	te	zajęcia	świadczą	wypowiedzi	Seniorów:
- Uczestniczyłam we wszystkich treningach. Bardzo dobrze wpły-

wały na moją kondycję i samopoczucie - przekonana jest Pani 
Elżbieta,	 jedna	 z	Pań	biorących	udział	w	 zajęciach	promujących	
aktywność	fi	zyczną	Seniorów.	Pani	Elżbieta	dodaje:	- Na początku 
spotkań niektóre ćwiczenia byłam w stanie powtórzyć tylko dwa, 
trzy razy. Dziś wykonuję kilkanaście powtórzeń i to z mniejszym 
wysiłkiem niż kiedyś i jestem z tego bardzo zadowolona.

- Tu odkryłam swoje zdolności artystyczne i manualne. Przeko-
nałam się, że wykonanie kwiatów z bibuły, namalowanie obrazu 
czy tkanie dywanu nie jest takie trudne i daje wiele satysfakcji. - 
stwierdziła	Pani	Krystyna.

- Jest nas spora grupka -	dodaje	pani	Agata. - A Klub to dla nas 
idealne miejsce do rozmów przy kawie, zabaw i potańcówek. Jest 
tu naprawdę miła, domowa atmosfera, która nas przyciąga.
Wiele	działań	na	 rzecz	wspólnoty	 i	 klubu	 inicjują	 sami	 Senio-

rzy.	Zachęcają	 i	motywują	 innych	do	większej	aktywności.	Chcą	
być	 potrzebni,	 zauważeni	 i	 wysłuchani.	 Tutaj	 wspaniale	 odnaj-
dują	 siebie	 w	 klubowej	 społeczności.	 Niejednokrotnie	 są	 po-
mysłodawcami	wielu	ciekawych	inicjatyw,	które	są	przez	innych	
podchwycone	i	z	powodzeniem	wspólnie	realizowane.	Wielu	Se-
niorów	rozumie	 i	odczuwa	potrzebę	niesienia	pomocy	w	różny	
sposób	i	swoim	przykładem	porywa	innych.
Na	 co	 dzień	 Seniorzy	 korzystają	 z	 Internetu,	 pomagają	w	 or-

ganizowaniu	 imprez,	 troszczą	 się	 o	 dobrą	 atmosferę	 w	 klubie.	
Spotykają	się	przy	kawie,	herbacie	oraz	słodkich	dodatkach	dys-

ne.	Pomogą	one	również	opracować	na	nowo	misję	i	wizję	biblioteki,	
by	odpowiadała	ona	potrzebom	swojej	społeczności.	

Formularz	ankiety	będzie	aktywny	do	wypełnienia	w	okresie	od	
26.11.2021	do	10.01.2022	roku.	Wyniki	zostaną	zaprezentowane	
w	osobnym	raporcie	i	udostępnione	na	stronie	www.gbpwolka.na-

szabiblioteka.com	w	pierwszym	kwartale	2022	roku.	Dziękujemy	
za	poświęcony	czas!
Link	do	ankiety	„Badanie	oczekiwań	użytkowników	Gminnej	Bi-

blioteki	Publicznej	w	Wólce”:	htt	ps://bit.ly/3l6bGSi

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce

KULTURA



Wólka NEWS 4(18)20218

KULTURA

kutując	na	wybrane	 tematy	w	grupach	 towarzyskich,	osiągając	
nie tylko wsparcie i pomoc lecz przede wszystkim zadowolenie 
ze	spędzonego	wspólnie	czasu.	Spotkania	klubowe	kształtują	po-
zytywne	myślenie	Seniorów	i	dają	poczucie	przynależności	i	waż-
ności	wspólnoty,	w	której	się	realizują.	Nie	zapominamy	również	
o	 urodzinach	 i	 imieninach	 naszych	 Klubowiczów,	 przygotowu-
jemy	piękne	przyjęcia,	solenizanci	otrzymują	kwiaty	i	upominki.	
Kultywujemy	święta	religijne	i	tradycje,	spotykając	się	w	naszym	
gronie.	Podczas	tych	uroczystości	często	wykorzystywane	są	wa-
lory wokalne Seniorów.
Ludzi	starszych	jest	w	naszym	społeczeństwie	coraz	więcej,	nie	

chcą	być	oni	samotni,	chcą	normalnie	 i	aktywnie	żyć,	pokazują,	

że	wciąż	chcą	coś	robić.	Dbamy	o	to,	aby	przychodzący	do	klubu	
emeryci	czuli	się	u	nas	bezpiecznie,	aby	odnajdowali	tu	swój	dru-
gi	dom	i	realizowali	swoje	pomysły.
Senior	 to	człowiek	nie	 tylko	mądry	 i	dający	 świetny	przykład	

młodym	pokoleniom,	ale	także	pogodny	i	szczęśliwy	Klubowicz.

Anna	Michalczyk,	Nina	Jahołkowska,	
Referat	Promocji,	Urząd	Gminy	Wólka

Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego
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Dzięki	 kontaktom	 Pani	 Edyty	 Dobek	
–	 Przewodniczącej	 Rady	 Gminy	 Wólka,	
strażacy	 z	 Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	
w	 Świdniku	 Dużym	 Pierwszym	 włączyli	
się	 w	 pomoc	 żołnierzom	 na	 granicy	 PL/
BY.	 Nawiązali	 współpracę	 z	 21	 Brygadą	
Strzelców	Podhalańskich	oraz	16	Batalio-
nem	 Saperów.	 Tym	 samym	 dołączyli	 do	
innych	 jednostek	 wspierających	 Wojsko	
Polskie,	Policję	i	Straż	Graniczną.	
Wójt	 Edwin	 Gortat	 zadysponował	

trzykrotnie	 jednostkę	 OSP	 Świdnik	 Duży	
Pierwszy do prac przy przygotowaniu 
terenu	 pod	 budowę	 przygranicznego	
ogrodzenia.	 Strażacy	 brali	 udział	 w	 pra-
cach	 polegających	 na	 wycince	 drzew	
i	konarów	na	blisko	4	km	odcinku	wzdłuż	
Bugu.	 Byli	 także	 odpowiedzialni	 za	 bu-
dowę	 pierwszej	 wzorcowej	 wartowni	

dla	 żołnierzy.	Wszystkie	 prace	 odbywały	
się	w	niełatwych	warunkach	 związanych	
z	 ukształtowaniem	 terenu	 oraz	 zmienną	
jesienno	-	zimową	pogodą.
To	 nie	 koniec	 naszych	 działań	 –	 in-

formuje	 Sławomir	 Poręba	 –	 Prezes	 OSP	
Świdnik	 Duży	 Pierwszy.	 Chcemy	 być	 za-
wsze	tam,	gdzie	jesteśmy	potrzebni.	Wy-
nika	to	z	poczucia	obowiązku	i	własnych	
przekonań	–	dodaje.
Gmina	Wólka	solidarnie	wspiera	działa-

nia	mające	na	 celu	 zapewnienie	bezpie-
czeństwa	Polaków,	w	tym	swoich	miesz-
kańców.	 O	 możliwościach	 włączenia	 się	
w	pomoc	będziemy	informować.

Anna	Gułaś,	
Referat	Obywatelski,	
Urząd	Gminy	Wólka

BEZPIECZEŃSTWO

Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wólce 

Nasi druhowie są zawsze tam, gdzie ich potrzebują

W	dniu	 21	października	 br.	 odbył	 się	 Zjazd	Oddziału	Gmin-
nego	Związku	OSP	RP	w	Wólce.	Na	spotkaniu	obecni	byli	de-
legaci	 oraz	 przedstawiciele	 jednostek	 OSP	 z	 terenu	 Gminy	
Wólka.	 Przedstawiciele	wyższych	 szczebli	władz	 związkowych	
dh.	Grzegorz	Szyszko	–	przedstawiciel	Zarządu	Oddziału	Woje-
wódzkiego	ZOSP	w	Lublinie,	dh.	Mieczysław	Dziura	–	Sekretarz	
Zarządu	Oddziału	Powiatowego	ZOSP	w	Lublinie,	Wójt	Gminy	
Wysokie	 Dorota	 Dobrzyńska,	miejscowi	 samorządowcy:	 Pani	
Edyta	Dobek	Przewodnicząca	Rady	Gminy	Wólka,	 Pan	Edwin	
Gortat	Wójt	 Gminy	Wólka,	 Pan	 Paweł	 Gospodarek	 Zastępca	
Wójta	 Gminy	 Pani	 Anna	 Kruk	 Sekretarz	 Gminy.	 Podczas	 spo-
tkania	Władze	dotychczasowego	 Zarządu	Gminnego	 Związku	
OSP	złożyły	 sprawozdanie	 z	 kadencji	 Zarządu	od	29	kwietnia	
2016r.	do	21	października	2021r.	Ustępujący	Zarząd	otrzymał	
absolutorium,	następnie	wybrano	Zarząd	Oddziału	Gminnego	
na	nową	kadencję.	

Z	tego	miejsca	składam	serdeczne	podziękowania	dotychczaso-
wym	władzom	oddziału	gminnego	na	5	letnią	kadencję,	za	zaan-
gażowanie	i	poświęcony	czas.	Nowo	wybranemu	zarządowi	życzę	
powodzenia	w	realizowaniu	postawionych	sobie	zamierzeń.	

Anna	Gułaś,	Referat	Obywatelski,	
Urząd	Gminy	Wólka
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W dniu 2 grudnia br., 
w trakcie pierwszego dnia 
wyjazdowej sesji konsulta-
cyjno-szkoleniowej Forów Se-
kretarzy Lubelszczyzny i Pod-
karpacia,	nastąpiło	wręczenie	
wyróżnień	dla	20	najlepszych	
gmin	według	Rankingu	Gmin	
Lubelszczyzny.	 Zastępca	Wój-
ta	 Gminy	 Wólka	 Pan	 Paweł	
Gospodarek	 odebrał	 za-
szczytne	 wyróżnienie	 dla	 na-
szej	gminy,	która	uplasowała	się	w	2021	roku	na	8.	pozycji,	natomiast	na	dru-
giej	spośród	gmin	z	powiatu	lubelskiego.	Ideą	rankingu	jest	wyłonienie	i	pro-
mowanie	gmin	wyróżniających	się	pod	względem	rozwoju	społeczno	-	gospo-
darczego	na	terenie	woj.	lubelskiego.	Ocenie	poddawane	są	wszystkie	gminy	
województwa	lubelskiego	z	wyłączeniem	miast	na	prawach	powiatu.	Metodą	
oceny	 poziomu	 rozwoju	 gminy	w	woj.	 lubelskim	 jest	 syntetyczny	wskaźnik	
rankingowy	wyliczony	w	oparciu	o	12	wskaźników	mierzących	m.in.	potencjał,	
aktywność	i	wyniki	osiągane	przez	gminę	w	sferze	gospodarczej	i	społecznej.	

Organizatorem Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2021 jest Fundacja Rozwoju 
Demokracji	Lokalnej	im.	Jerzego	Regulskiego,	partnerem	merytorycznym	jest	
Urząd	Statystyczny	w	Lublinie.	

Ranking Gmin Lubelszczyzny 2021 został objęty patronatami	 honorowy-
mi	przez	Wojewodę	Lubelskiego,	Dyrektora	Urzędu	Statystycznego	w	Lublinie,	
Związek	Gmin	 Lubelszczyzny,	 Stowarzyszenie	 Samorządów	Euroregionu	Bug	
oraz	Stowarzyszenie	Samorządów	Euroregionu	Roztocze.	Patronaty	medialne	
(krajowe	i	regionalne):	TVP3	Lublin,	Radio	Lublin,	Serwis	Samorządowo-Administracyjny,	Forum	Samorządowe,	Tygodnik	Wspólnota,	Gazeta	
Biłgorajska,	Super	Tydzień	Chełmski,	Radio	Bon	Ton,	Słowo	Podlasia,	Kroniki	Tygodnia,	Nowy	Tydzień.

Informacja	opracowana	na	podstawie	danych	podanych	przez	Fundację	Rozwoju	Demokracji	Lokalnej	w	Lublinie.
Emilia Sikorska, 

Referat	Promocji,	Urząd	Gminy	Wólka

Ministerstwo	 Rozwoju	 i	 Tech-
nologii	 13	 grudnia	 br.	 wprowa-
dziło	 zapowiadane	 już	 zmiany	
w	 obsłudze	 rejestru	 Centralnej	
Ewidencji	 i	 Informacji	 o	 Działal-
ności	Gospodarczej.

Do	najważniejszych	zmian	należą:
1. Nowe	wzory	formularzy	CEIDG	i	nowe	wzory	zaświadczeń;
2. Sposób	obsługi	przedsiębiorców	w	CEIDG;
3.	Przeniesienie	usług	elektronicznych	dla	przedsiębiorców,	tj.	usłu-
gi	założenia	działalności	gospodarczej,	zmiany	danych,	zawiesze-
nia,	wznowienia	i	zamknięcia	działalności	gospodarczej	ze	strony	
ceidg.gov.pl na serwis Biznes.gov.pl.

Formularz wniosków i zaświadczeń CEIDG
Ministerstwo	 wprowadza	 nowe	 wzory	 formularzy	 i	 zaświad-

czeń.	Wszystkie	nowe	wzory	z	instrukcjami	dostępne	będą	pod	
adresem: Biznes.gov.pl/ceidg.

Usługi dla przedsiębiorców i konto Przedsiębiorcy
Usługi	 dla	 przedsiębiorców,	 dotychczas	 dostępne	na	 stronie	

ceidg.gov.pl,	 zostaną	całkowicie	przeniesione	na	portal	Biznes.
gov.pl.	Oznacza	to,	że	nie	będzie	już	możliwe	wypełnienie	przez	
przedsiębiorcę	np.	wniosku	CEIDG-1,	gdyż	zostanie	on	zastąpio-

ny	 intuicyjnym	 kreatorem-usługą	 online.	 Usługi	 założenia	 jed-
noosobowej	działalności	gospodarczej	oraz	zmiany,	zawieszenia,	
wznowienia	 i	 zamknięcia	 działalności	 dostępne	 będą	 bezpo-
średnio	pod	adresem:	biznes.gov.pl/wniosek-ceidg.	Dodatkowo	
dane	 przedsiębiorców,	 złożone	 wnioski	 	 i	 operacje	 na	 wpisie	
będą	dostępne	dla	fi	rm	po	zalogowaniu	w	portalu	Biznes.gov.pl	
w	zakładce	Konto	Przedsiębiorcy.
Integracja	serwisów	CEIDG	i	Biznes.gov.pl	jest	jednym	z	efektów	

projektu	UE	pt.:	”Konto	przedsiębiorcy	-	usługi	online	dla	fi	rm	w	jed-
nym	miejscu”,	którego	celem	jest	uproszczenie	formalności	podczas	
zakładania	i	prowadzenie	działalności	gospodarczej	w	Polsce.	Stano-
wi	ułatwienie	fi	rmom	dostępu	do	niezbędnych	informacji	i	e-usług,	
bez	potrzeby	 rejestracji	w	kilku	serwisach.	 Już	dziś	przedsiębiorca,	
który	posiada	lub	założy	konto	na	Biznes.gov.pl,	może	w	nim	spraw-
dzić	 swój	wpis	w	 rejestrze	 CEIDG	 i	 dokonać	 zmian	we	wpisie	 bez	
potrzeby	odwiedzania	np.	gminy.	Przedsiębiorca	zyska	jedno	konto.	
Sprawdzi	powiadomienia,	statusy	i	historie	realizowanych	przez	sie-
bie	spraw	urzędowych,	również	tych,	które	dotyczą	CEIDG.
Mamy	 nadzieję,	 że	 wprowadzane	 przez	 ministerstwo	 zmiany	

przełożą	 się	 na	 usprawnienie	 pracy	 przedsiębiorców	 i	 urzędów,	
a	nowe	elektroniczne	narzędzia	pomogą	w	cyfryzacji	fi	rm	w	Polsce.	

Ewa Mazurek, 
Referat	Obywatelski,	
Urząd	Gminy	Wólka

Gmina Wólka 8. gminą według Rankingu Gmin Lubelszczyzny 

Przedsiębiorco! 

OGŁOSZENIA
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OGŁOSZENIA

Warsztaty wikliniarskie 

Kosmiczne Przedszkole w Pliszczynie zaprasza!!! Ostatnie wolne miejsce!!! 

W	dniu	12	grudnia	br.	Mieszkańcy	Sołectwa	Długie	mieli	okazję	
wziąć	udział	w	warsztatach	wikliniarskich.	Pod	okiem	wykwalifi-
kowanego	instruktora	powstały	przepiękne	kosze	i	ozdoby	wikli-
nowe.	Podczas	spotkania	podsumowane	zostały	warsztaty	cera-
miczne,	którym	towarzyszyła	wystawa	prac.
Dziękujemy	 wszystkim	 Uczestnikom	 za	 udział,	 kreatywność,	

cierpliwość	i	wspólną	integrację	przy	ognisku.	
Zadanie	realizowane	w	ramach	funduszu	sołeckiego.	

Sołtys	wsi	Długie

W przedszkolu w ramach projektu bezpłatnie zapewniamy:
 » fachową	i	troskliwą	opiekę	w	godz.	od	6:30	do	16:30
 » smaczne	i	zdrowe	posiłki	(również	dla	dzieci	ze	specjalną	dietą)
 » zajęcia	dodatkowe
 » kreatywne	 i	 pełne	 zaangażowania	 podejście	 kadry	 do	Dzieci	

i do nauczania
 » program	zgodny	z	wymaganiami	Ministerstwa	Edukacji	Narodowej
 » wszechstronne	nauczanie	poprzez	zabawę
 » ubezpieczenie 
 » jednodniowe wycieczki
 » wyremontowane	sale	oraz	nowe	wyposażenie	

Szczegółów	można	dowiedzieć	się	w	Zespole	Szkolno	–	Przed-
szkolnym w Pliszczynie:
Tel./fax 81 751 08 58 lub tel. 81 751 08 63,
e-mail: zsp@sppliszczyn.pl lub sekretariat@sppliszczyn.pl
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Planowane terminy wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń wychowawczych przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Wólce w roku 2022. 

Miesiąc	2022	r.
Świadczenia	z	Pomocy	Społecznej	(zasiłek	
stały,	zasiłek	okresowy,	zasiłek	celowy)

-dzień	miesiąca-

Świadczenia	rodzinne	(zasiłek	rodzinny	z	
dodatkami,	fundusz	alimentacyjny,	zasiłek	
pielęgnacyjny,	świadczenie	pielęgnacyjne)

-	dzień	miesiąca	-

500 +
-	dzień	miesiąca	-

Styczeń 27 25 26
Luty 25 24 25

Marzec 25 24 25
Kwiecień 15 /27 14/26 15/28

Maj 27 25 26
Czerwiec 27 24

Lipiec 27 25
Sierpień 26 24
Wrzesień 27 26
Październik 27 26

Listopad 25 24
Grudzień  22 21

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z POMOCY 
SPOŁECZNEJ, ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZEŃ 
WYCHOWAWCZYCH WYPŁACANYCH PRZEZ OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ W WÓLCE W ROKU 2022. 

Uwaga !!! 
Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Wólce	informuje,	że	jeżeli	z	przyczyn	od	nas	niezależnych	np.	brak	dostawy	energii	elektrycznej,	awaria	systemu	
komputerowego,	brak	dotacji	celowej	-	świadczenia	nie	będą	mogły	być	wypłacone	w	planowanym	terminie,	wówczas	zostaną	wypłacone	nie-
zwłocznie	po	usunięciu	awarii.		

Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Wólce

Przedstawiamy kolejne sposoby radzenia sobie ze stresem, od-
prężenia	i	relaksacji.	Co	z	nich	wykorzystasz	dla	siebie	?

1. REFRAMING – CZYLI „PRZERAMOWANIE” SYTUACJI
Jest	 to	 technika,	 która	 polega	 na	 zmianie	 kontekstu	 sytuacji	

stresującej	(np.	strach	przed	szefem).	Wprowadzenie	tej	zmiany	
ostatecznie	może	spowodować	nawet	śmiech.	Weźmy	pod	uwa-
gę	wcześniej	wspomnianą	sytuację	–	boisz	się	swojego	szefa.	Oto	
kilka	kroków,	które	pomogą	zmienić	Twoje	podejście:

1.	Wyobraź	 sobie	 szefa,	 który	
na	 Ciebie	 krzyczy	 –	 przyj-

rzyj	 się	 mu	 dokładnie,	
odtwórz	 jego	 cha-

rakterystyczne ge-
sty,	 mimikę,	 głos,	
itd.;
2.	 Teraz	 zmień	
głos	 szefa	 z	 na-
turalnego na 
mowę	 np.	 zna-
nych	 postaci	

z bajek lub filmów, 
niech	 stanie	 się	

powolny albo roman-
tyczny	 –	 kreuj	 go,	 jak	

tylko	 zechcesz,	 po	 prostu	
baw	się	dźwiękami;

3.	Następnym	 krokiem	 jest	 charakteryzacja	 –	w	myślach	 ubierz	
szefa	w	zabawne	ubrania	(np.	strój	klauna	z	dużym	czerwonym	
nosem	i	bujną	peruką);

4.	Teraz	 zmień	otoczenie	 i…	 ubranie	 na	 inne	 –	 niech	 Twoja	wy-
obraźnia	 stara	 się	 stworzyć,	 jak	 najśmieszniejsze	 obrazy	 (np.	
szef,	który	próbuje	na	Ciebie	krzyczeć,	siedząc	na	muszli	kloze-
towej,	dostrzeż	też	jego	różowe	majtki	w	kropki);

5.	Kolejny	 krok	 to	 złamanie	 stanu	 emocjonalnego	 –	 policz	 np.	
ilość	długopisów	na	biurku	albo	innych	przedmiotów,	które	Cię	
otaczają;

6.	I	na	koniec	przywołaj	sytuację	stresową	–	zauważ,	jak	wiele	się	
zmieniło!	Jeżeli	poczujesz,	że	nadal	choć	odrobinę	Cię	stresuje,	
powtórz	ćwiczenie	jeszcze	raz.
Wiele	osób	po	 jednorazowym,	ale	dokładnym	wykonaniu	po-

wyższych	kroków,	po	prostu	przestaje	się	stresować.

2. MUZYKOTERAPIA
Jest	 to	 relaksacja	 dźwiękiem.	 Taka	 terapia	 pozwala	 na	 wyci-

szenie emocji i spojrzenie na nie z dystansem, daje uczucie ulgi 
i	lekkości:	
1.	Włącz	spokojną	muzykę	–	taką,	którą	lubisz,	która	skutecznie	
Cię	uspokaja,	koi	Twoje	zmysły;

2.	Połóż	 się	 albo	wygodnie	 rozsiądź	w	 fotelu,	możesz	 zamknąć	
oczy;

3.	Teraz	przez	około	20	minut	staraj	się	nie	myśleć	o	niczym,	odłóż	
zmartwienia	na	bok	 i	wsłuchuj	 się	 jedynie	w	dźwięki	 kojącej	
muzyki;

Zrelaksuj się……ciąg dalszy 

1.	Wyobraź	 sobie	 szefa,	 który	
na	 Ciebie	 krzyczy	 –	 przyj-

rzyj	 się	 mu	 dokładnie,	
odtwórz	 jego	 cha-

powolny albo roman-
tyczny	 –	 kreuj	 go,	 jak	

tylko	 zechcesz,	 po	 prostu	
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3. AROMATERAPIA
Jest	to	relaksacja	zapachem.	Pozwala	nawiązać	kontakt	z	wła-

snym	 oddechem	 i	 przekształcić	 wszelkie	 negatywne	 emocje	
w	pozytywne	i	przyjemne.	Wysoka	skuteczność	tego	typu	terapii	
związana	jest	z	faktem,	iż	zmysł	powonienia	ma	ścisły	związek	z	tą	
częścią	naszego	mózgu,	która	odpowiada	za	emocje:
1.	Wywietrz	dokładnie	pomieszczenie,	w	którym	przebywasz;
2.	Teraz	zapal	świeczkę	o	ulubionym	zapachu	albo	użyj	kojących	
olejków	zapachowych;

3.	Połóż	 się	 albo	 rozsiądź	 wygodnie	 w	 fotelu,	 możesz	 zamknąć	
oczy	i	włączyć	dodatkowo	jakąś	przyjemną,	relaksującą	muzykę;

4.	Przez	chwilę	nie	myśl	o	niczym,	chłoń	 jedynie	zapachy,	które	
unoszą	się	w	powietrzu,	delikatnie	pieszczą	Twoje	nozdrza,	po	
czym	łagodnie	wpływają	do	płuc.	Obserwuj,	jak	zmieniają	się	
Twoje	emocje.

4. METODY ANTYSTRESOWE
Mowa	 o	 metodach,	 które	 w	 sytuacjach	 stresowych	 (kiedy	

w	głowie	mamy	milion	negatywnych,	sprzecznych	ze	sobą	i	sku-
tecznie	rozpraszających	myśli)	pozwalają	w	krótkim	czasie	odwró-
cić	uwagę	od	naszych	obaw	i	wrócić	do	TU	I	TERAZ:

• METODA 3x5
W	sytuacji	stresującej,	która	budzi	Twój	lęk	i	największe	obawy,	

że	coś	może	pójść	nie	tak,	zwróć	swoją	uwagę	na:
1.		5	rzeczy,	które	widzisz	–	wylicz	je	głośno	lub	w	myślach,	skup	
się	na	tym,	jak	wyglądają,	gdzie	są,	itd.;

2.		4	rzeczy,	które	słyszysz	–	wylicz	je	głośno	lub	w	myślach,	skup	
się	 na	 konkretnych	 dźwiękach,	 słowach,	 które	 docierają	 do	
Twoich	uszu;

3.		3	rzeczy,	które	czujesz	–	wylicz	je	głośno	lub	w	myślach,	skup	
się	na	emocjach,	które	wypełniają	Twoje	wnętrze.
Teraz	wróć	do	rzeczywistości	i	z	pełną	świadomością	podejmij	

rozsądne	działania.

• ODLICZANIE
Swoją	uwagę	skup	na	odliczaniu.	W	myślach	 licz	do	10,	dołą-

czając	 do	 tego	 spowolniony,	 głęboki	 oddech.	 Kiedy	 skończysz,	
odetchnij	i	podejmij	świadome	działania.
Inne	czynności,	które	już	teraz	wyciszą	i	uspokoją	Twój	umysł
Oprócz	 specjalistycznych	 technik	 relaksacyjnych	 oraz	 metod	

odstresowujących,	 które	przedstawiłam	powyżej,	 istnieje	wiele	
innych	-	prostych	sposobów	na	to,	by	przejąć	kontrolę	nad	stre-
sem,	skutecznie	go	zredukować,	uspokoić	swoje	życie,	wyciszyć	
niepotrzebne	obawy		i	lęki	i	zacząć	czerpać	radość	z	codzienności.	
Oto kilka z nich:
1.	Rozładuj	nagromadzone	emocje	poprzez	kontakt	z	naturą	–	
pobądź	 sam	 ze	 sobą,	wsłuchaj	 się	w	odgłosy	natury,	 nasyć	
oczy	pięknymi	widokami,	pooddychaj	 świeżym	powietrzem	
–	 w	 ten	 sposób	 poprawisz	 sobie	 nastrój,	 zredukujesz	 złość	
i	agresję;

2.	Zrób	 coś,	 co	 sprawia	Ci	 przyjemność	–	 idź	na	 spacer	 z	psem,	
posłuchaj	 ulubionej	 muzyki,	 przeczytaj	 ciekawą	 książkę	 lub	
artykuł,	 przygotuj	 sobie	odprężającą	 kąpiel	 –	możliwości	 jest	
niezliczona	ilość;

3.	Uprawiaj	sport	–		w	„zdrowym	ciele	zdrowy	duch”	–	zredukuj	
niepotrzebne	napięcie	poprzez	ruch;

4.	Stosuj	 zdrową	dietę	–	odpowiednia	dieta	wzmocni	 organizm,	
uspokoi	nerwy	i	uodporni	Cię	na	stres	–	wzbogać	ją	o	witami-
ny,	produkty	białkowe,	węglowodany,	świeże	owoce	i	warzywa,	
orzechy,	czekoladę	(ale	gorzką!	–	jest	bogata	w	magnez),	zioła,	
produkty	 zbożowe,	 pij	 także	 dużo	wody	mineralnej,	 niegazo-
wanej	(oczyszcza	organizm);

5.	Unikaj	używek	–	często	pogłębiają	stres,	wzmacniają	lęk;

6.	Dużo	się	śmiej	–	śmiech	jest	mistrzem	w	eliminowaniu	napięcia,	
rozluźnia	mięśnie,	 rozjaśnia	 buzię,	 przywraca	wiarę	 i	 ożywia	
nadzieję	na	lepsze	jutro;

7.	Zadbaj	o	swój	sen	–	wysypiaj	się,	sen	to	Twój	największy	sojusz-
nik	w	walce	ze	stresem	–	zwiększa	produktywność,	podwyższa	
koncentrację,	 poprawia	 nastrój,	 a	 dodatkowo	 wzmacnia	 sys-
tem	odpornościowy;

8.	Nie	bierz	zbyt	wiele	na	siebie	–	stawiaj	sobie	realistyczne	cele,	
ustal,	co	chciałbyś	osiągnąć	i	w	jakim	czasie,	sporządź	konkret-
ny	 plan	 działania,	 ale	 bądź	 przy	 tym	wyrozumiały	 dla	 siebie,	
znajdź	czas	na	pracę,	ale	i	na	rozrywkę;

9.	Naucz	się	lepiej	gospodarować	swoim	czasem	–	stwórz	plan	dnia	
albo	 nawet	 tygodnia,	 spisz	 rzeczy,	 które	musisz	 załatwić	 –	 za-
stanów	się,	co	musisz	zrobić	w	pierwszej	kolejności,	a	co	może	
jeszcze	zaczekać,	zorganizuj	sobie	odpowiednie	warunki	pracy;

10.	Odpoczywaj	–	zawsze	staraj	się	znaleźć	chwilę	dla	siebie,	za-
trzymaj	się,	zrelaksuj,	odpręż	po	ciężkim	dniu;

11.	Zaakceptuj	fakt,	że	nie	możesz	być	we	wszystkim	najlepszy	–	
po	prostu	zaakceptuj	siebie	takiego,	jakim	jesteś,	nikt	nie	jest	
doskonały	 (choć	 doskonalenie	 jest	 jak	 najbardziej	wskazane),	
każdy	popełnia	błędy	–	bądź	dla	siebie	tolerancyjny	 i	świętuj	
nawet	te	najmniejsze	sukcesy;

12.	Patrz	z	optymizmem	w	przyszłość	–	oczekuj	najlepszego,	na-
wet	jeżeli	spotka	Cię	rozczarowanie,	to	przynajmniej	czas	przed	
nim	przeżyjesz	bez	stresu,	a	co	za	tym	idzie	–	będziesz	zdrowszy	
i	szczęśliwszy!

13.	Bądź	bardziej	asertywny	–	naucz	się	mówić	NIE.

Wybór należy do Ciebie!

Musimy	 pamiętać	 o	 tym,	 że	 relaksacja	 jest	 pewną	 formą	
umiejętności,	 a	więc	 trzeba	 się	 jej	 po	 prostu	 nauczyć.	 Na	 po-
czątku	 konkretne	 ćwiczenia	 mogą	 wydać	 Ci	 się	 dziwne	 albo	
zwyczajnie	śmieszne.	Ale	to	dobrze!	Śmiech	jest	zdrowy,	dlate-
go	każdy	powód,	aby	się	uśmiechnąć	jest	odpowiedni.	Jednak	
warto	 poznać	 podstawowe	 sposoby	 relaksacji	 i	 wypróbować	
konkretne	techniki,	aby	wybrać	te,	które	działają	najskuteczniej	
właśnie	na	Ciebie.	Być	może	żadna	z	metod	nie	przypadnie	Ci	
do	 gustu.	Wtedy	wypróbuj	 te	 najprostsze,	mające	 zbawienny	
wpływ	i	stosowane	od	wieków	–	np.	patrzenie	w	płomień	świe-
cy	 czy	 w	 ogień	 podczas	 siedzenia	 przed	 kominkiem	 lub	 przy	
ognisku,	głaskanie	zwierząt,	przytulenie	się	do	drzewa	(najlepiej	
do	brzozy)	oraz	wcześniej	wspomniany	śmiech	w	każdej	postaci.	
Czy	warto?	Decyzja	należy	do	Ciebie.	Natychmiastowa	poprawa	
nastroju oraz kondycji fizycznej, redukcja stresu, przywrócenie 
wewnętrznego	 spokoju,	wsparcie	dla	pracy	 serca	oraz	układu	
trawiennego,	polepszenie	funkcjonowania	pamięci,	zdrowy	sen,	
rozwój	wyobraźni,	większa	wiara	we	własne	siły	i	poczucie	bez-
pieczeństwa	–	 zastrzyk	energii	dla	Twojego	ciała	 i	umysłu.	Re-
laksacja	to	niezawodny	lek	–	smaczny	i	bez	recepty!	Nadal	się	
zastanawiasz,	czy	warto	spróbować?
Śmiało!	 No	 stress!	 Zrelaksowany	 Ty	 to	 niewymuszony	

uśmiech,	autentyczne	plany	i	prawdziwe	aspiracje,	moc	energii	
i	niepohamowany	apetyt	na	sukces.	Nowy	Ty	 to	nowe	pomy-
sły	na	siebie	i	na	życie…	świadome	i	wolne	życie,	bo	życie	bez	
stresu.

Bibliografia:
Kijak, M. (2009). Stres. 15 najskuteczniejszych sposobów na ra-

dzenie sobie ze stresem. Gliwice: Wydawnictwo Złote Myśli.
Agnieszka Brzóska, Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Spo-

łecznej w Wólce

POMOC SPOŁECZNA



Wólka NEWS 4(18)202114

POMOC SPOŁECZNA

URZĄD STANU CYWILNEGO

Wójt Gminy Wólka wraz z Kierownikiem 
Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Wólce	z	uwa-
gi	na	zbliżające	się	niskie	temperatury,	zwra-
cają	się	do	wszystkich	Mieszkańców	Gminy	
Wólka,	 z	 apelem	 o	 informowanie	 Ośrodka	
Pomocy	 Społecznej	 w	Wólce	 o	 wszystkich	
osobach	z	terenu	gminy,	które	w	tym	czasie	
potrzebują	szczególnej	uwagi	i	troski.
Dostarczanie	pomocy	powinno	odbywać	

się	w	 sposób	 szybki,	 aby	 nie	 dopuścić	 do	

skrajnych	przypadków	czyli	śmierci	w	wyni-
ku	wyziębienia	organizmu	bądź	odmrożeń	
spowodowanych	niskimi	temperaturami.
Dlatego	 też	 należy	 zwrócić	 uwagę	 na	

wszystkie osoby bezdomne, starsze, sa-
motne,	 którym	 należałoby	 zabezpieczyć	
odzież,	opał,	żywność.	
Prosimy	 aby	 każdą	 informację	 o	 oso-

bach	 potrzebujących	 pomocy	 przekazy-
wać	właściwym	służbom:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
20	–	258	Lublin	62,	Jakubowice	Murowane	8,	
tel.	535	210	676
lub Telefon alarmowy – 112

Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Wólce

Stres	psuje	ci	całą	radość	z	nadchodzących	Świąt	Bożego	Naro-
dzenia?	Aby	temu	zaradzić	czasem	wystarczy...
1. Nie bój się, że coś się nie uda.
Najlepiej	 powiedz	 wtedy	 w	 myślach:	 „Stop!”,	 a	 w	 powstałą	

ciszę	 wewnętrzną	 wstaw	 inny,	 pozytywny	 obraz	 (np.	 drzewka	
skrzącego	światełkami).	To	dobry	sposób	na	czarnowidztwo.
2. Stawiaj sobie realistyczne cele.
Trzymaj	się	tradycji,	jeśli	to	dla	ciebie	ważne,	ale...	nie	ulegaj	pre-

sji	świąt.	Krzątając	się	po	domu,	staraj	się	pamiętać,	że	podejmu-
jesz	najbliższe	ci	osoby,	a	nie	startujesz	w	zawodach,	kto	ma	najdo-
kładniej	wysprzątał	mieszkanie	czy	zrobił	więcej	potraw	na	Wigilię.
3. Coś nie wyszło? Nie tragizuj.
Cokolwiek	pójdzie	nie	po	twojej	myśli,	obracaj	to	w	żart.	Gdy	

stanie	się	coś	złego,		zastosuj	technikę	wehikułu	czasu	-	czyli	po-
myśl:	„Jakie	będzie	to	miało	znaczenie	za	rok	czy	nawet	miesiąc?”.	
Zobaczysz,	od	razu	się	do	tej	myśli	uśmiechniesz!.
4. Unikaj oceniania innych.
Pamiętaj,	krytyczne	uwagi	kierowane	do	bliskich	(„Nie	tak	się	

to	 robi,	 co	 za	niedbalstwo!”)	mogą	 rodzić	w	domownikach	 fru-
stracje	 i	 spięcia	 w	 waszych	 kontaktach.	 To	 zaś	 nie	 tylko	 psuje	
wszystkim	nastrój,	ale	 też	 zwiększa	przedświąteczny	stres.	Mąż	

źle	doprawił	sałatkę?	Córka	nie	dość	starannie	wysprzątała	swój	
pokój?	Zamiast	robić	z	igły	widły,	machnij	na	to	ręką!	
5. Doceniaj swoje dobre wyniki.
Nawet	gdy	nie	wszystko,	co	przygotujesz,	spełni	twoje	wyśru-

bowane	wymogi,	udziel	sobie	pochwały.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce

życzy 
Zdrowych, Zrelaksowanych, 

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!!!!

Uwaga zbliżają się mrozy 

Spokojnie - to tylko święta...

Zmiany w wydawaniu dowodów osobistych

Od	8	listopada	br.	można	składać	wnioski	o	wydanie	dowodów	oso-
bistych	 z	 drugą	 cechą	 biometryczną.	 Zawierają	 one	 odciski	 palców	
i	odręczny	podpis	właściciela.

Pamiętajmy,	 że	 dotychczasowych,	ważnych	dokumentów	nie	
trzeba	wymieniać.
Ze	względu	na	konieczność	pobrania	odcisków	palców,	nie	jest	

już	możliwe	składanie	wniosków	online.	Wyjątkiem	są	dokumenty	
dla	dzieci	do	12.	roku	życia.	Od	nich	odciski	palców	nie	są	pobiera-
ne,	więc	wniosek	można	złożyć	online.	W	sytuacji,	gdy	nie	będzie-
my	mogli	przybyć	do	urzędu	(np.	osoby	niepełnosprawne,	chore)	
trzeba	o	tym	fakcie	poinformować	urząd.
Nowe	dokumenty	tożsamości	są	wydawane	na	10	lat	dla	osób	po-

wyżej	12.	roku	życia	(z	odciskami	palców).	Dla	osób	do	12.	roku	życia	
dowód	jest	wydawany	na	5	lat	(bez	pobierania	odcisków	palców).

W nowym dowodzie poza odciskami palców (w warstwie elek-
tronicznej)	 i	odręcznym	podpisem	właściciela	dowodu	 (w	war-
stwie	graficznej)	-	jest	też	kilka	innych	dostrzegalnych	na	pierw-
szy	 rzut	 oka	 zmian.	Widnieje	m.in.	 oznaczenie	 państwa	 człon-
kowskiego	(na	tle	flagi	Unii	Europejskiej).

Tel. kontaktowy do USC:  81 478 17 58

Karolina	Zatorska,	Urząd	Stanu	Cywilnego
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Eliminacje Szkolnej Ligii Rugby Tag 

Farmerzy podwójnymi Mistrzami Województwa w Rugby Tag 

W	 piątek	 29	 października	 br.	 na	 boisku	 Klubu	 Sportowego	
„Budowlani”	Lublin	odbył	się	 jeden	z	turniejów	eliminacyjnych	
Szkolnej	 Ligii	 Rugby	 Tag,	 w	 którym	wystąpili	 reprezentanci	 SP	
Łuszczów,	a	także	szkoły	z	Lublina	SP	46,	SP	10	oraz	reprezentanci	
szkół	z	Tomaszowic	i	Jakubowic.	Tradycyjnie	rywalizacja	odbywa-
ła	się	w	trzech	kategoriach:	klasy	IV,V	i	VI.	
W	kategorii	klas	IV	i	VI	nasze	zespoły	zajęły	pierwsze	miejsca,	

natomiast	zespół	klasy	V	uplasował	się	na	drugim	miejscu.
Takie	wyniki	sprawiły,	że	„Farmerzy”	w	komplecie	awansowali	

do	 turnieju	 Finałowego	Mistrzostw	Województwa,	 który	 odbył	
się	18	listopada	w	hali	MOSiR	Lublin.	

Nasi reprezentanci :
Klasa IV: Piotr Skrzyński, Szymon Sokołowski, Bartłomiej 

Szewczak, Zoya Głowacka, Amelia Klej, Wiktoria Kosyna,
Klasa V: Robert Tkaczyk, Tamara Plewko, Marcin Baczkow-

ski, Dominik Nowak, Szymon Gagoł, Natalia Durak, Roksana 
Wawrzyńczyk;

Klasa VI: Jakub Dziewulski, Michał Wąsik, Aleksandra Borek, 
Piotr Gąsior i Natalia Spuz-Szpos.

Maciej Kleszcz, 
ZSP	Łuszczów

W	dniu	18	listopada	br.	na	parkiecie	Hali	
MOSiR	przy	Al.	Zygmuntowskich	w	Lubli-
nie	 został	 rozegrany	 Półfinałowy	 Turniej	
Szkolnej	 Ligi	 Rugby	 Tag.	 Zawody	 te	 były	
zarazem	IX	Halowymi	Mistrzostwami	Wo-
jewództwa	Lubelskiego	w	Rugby	Tag.
Po	 raz	 kolejny	 hala	 im.	 Zdzisława	 Nie-

dzieli	gościła	najlepsze	reprezentacje	szkół	
podstawowych	z	województwa	 lubelskie-
go,	 które	 zakwalifikowały	 się	 do	 półfina-
łów	w	toku	rozegranych	wcześniej	turnie-
jów	eliminacyjnych	w	Lublinie	i	Kłoczewie.	
W	 zawodach	 udział	 wzięło	 13.	 zespołów	
w	trzech	kategoriach	wiekowych,	ogółem	
ponad 100. zawodników (dziewczynek 
i	chłopców).	Rywalizacja	o	awans	do	Ogól-
nopolskiego	Finału	Szkolnej	Ligi	Rugby	Tag	
była	bardzo	zacięta	i	przyniosła	wiele	emo-
cji.	Poziom	umiejętności	młodych	zawod-
ników	 i	 zawodniczek	 był	 bardzo	 wysoki,	
a rozgrywane akcje niezwykle efektowne.
Miło	nam	poinformować,	że	w	toku	roz-

grywek	drużyny	Łuszczowskich	Farmerów	
zwyciężyły	 w	 dwóch	 kategoriach	 klas	 IV	
i	 VI	 zostając	 MISTRZAMI województwa 
lubelskiego	 i	 będą	 reprezentować	 nasze	
województwo	 w	 Finale	 Ogólnopolskim	
Szkolnej	 Ligi	 Rugby	 Tag	 w	 Hali	 Torwar	

w	Warszawie!	Natomiast	w	kategorii	klas	
V	 nasi	 uczniowie	 zajęli	 II	 miejsce	 i	 tytuł	
wice mistrzowski.
Debiutujący	 w	 rozgrywkach	 uczniowie	

reprezentujący	klasę	IV	w	meczach	finało-
wych	pokonali	 drużyny	SP	Kłoczew	10:0,	
SP	Jakubowice	4:3	oraz	SP	10	Lublin	9:1.

Skład zespołu :
Szymon Sokołowski, Piotr Skrzyński, 

Bartłomiej Szewczak, Amelia Klej, Jakub 
Tomczak, Wiktoria Kosyna, Julia Kuca, Ja-
kub Borkowski.
Zespół	klasy	VI	pokonał	SP	Chrobry	Lu-

blin	9:2,	SP	Tomaszowice	8:4	oraz	SP	Białki	
Dolne	12:2	i	po	raz	czwarty	z	rzędu	zdobył	
tytuł	Mistrza	województwa	lubelskiego!

Skład zespołu :
Jakub Dziewulski, Krzysztof Kopyść, 

Michał Wąsik, Piotr Gąsior, Natalia Spuz 
- Szpos, Zofia Szewczak.
Równie	 świetny	 występ	 zanotowali	

uczniowie	 reprezentujący	 klasę	V,	 którzy	
zajęli	 II	 miejsce,	 pokonując	 SP	 Kłoczew	
5:3,	SP	Tomaszowice	II	8:3	oraz	SP	10	Lu-
blin	 8:1	 w	 decydującym	meczu	 ulegając	
SP	Tomaszowice	I	6:2.

Zespół klasy V wystąpił w składzie:
Marcin Baczkowski, Robert Tkaczyk, Szy-

mon Gagoł, Tamara Plewko, Natalia Durak.

Serdecznie gratulujemy naszym zawod-
nikom i trzymamy kciuki za uczniów SP 
Łuszczów	w	 Finale	Ogólnopolskim	 Szkol-
nej	Ligi	Rugby	Tag,	który	odbędzie	się	16	
grudnia	br.	w	hali	Torwar	w	Warszawie.
Powtórka	z	Finału	Wojewódzkiego	mile	

widziana	:-)

Maciej	Kleszcz,	ZSP	Łuszczów
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Sukces mieszkańców gminy Wólka na VI Ogólnopolskim 
Turnieju Karate Kyokushin Koyagi Cup 

W	dniu	20	listopada	br.	odbył	się	w	Lu-
blinie	 VI	 Ogólnopolski	 Turniej	 Karate	 Ky-
okushin	 KOYAGI	 CUP.	 Zawody	 odbyły	 się	
w	 hali	 sportowej	 Szkoły	 Podstawowej	 nr	
58,	a	ich	organizatorem	był	Klub	Sportowy	
Budokai Lublin. 
Do	rywalizacji	zgłosiło	się	253	zawodni-

ków,	reprezentujących	15.	klubów	Kyoku-
shin	Karate	oraz	jeden	klub	Oyama	Karate.	
Zawody	 rozegrane	 zostały	 w	 konkuren-

cjach	Kata,	Kumite	Nowicjusz	oraz	Kumite	
Zaawansowanych.

Klub Sportowy Budokai Lublin repre-
zentowało	 71.	 zawodników	 zdobywając	
łącznie	 56.	 pucharów.	W	 ogólnym	 rozra-
chunku	 zawodnicy	 z	 Lublina	 wywalczyli	
14.	pierwszych,	16.	drugich	oraz	26.	trze-
cich	 miejsc.	 Optymizmem	 napawa	 ilość	
wygranych	pojedynków	przez	zawodników	
KS	Budokai	Lublin.	Dodać	trzeba,	że	jedną	

z	 najbardziej	 licznych	 kategorii	 turnieju	
zdominowały	zawodniczki	KS	Budokai	Lu-
blin Zuzanna Kiszczak, Emilia Lepiarz, Julia 
Karwacka	 i	Gabriela	Ozygała,	 zdobywając	
wszystkie miejsca na podium.
Doskonale	zaprezentowali	się	mieszkań-

cy	gminy	Wólka	zdobywając	10	pucharów!
1 miejsce:
Hanna	Grzeszczak	kat.	dzieci	mł.	dziew-

cząt	+	30	kg	nowicjusz
Aurelia	 Rakoczy	 kat.	 dzieci	 dziewcząt	 

+	30	kg	nowicjusz
Zuzanna	 Kiszczak	 kat.	 kadet	 dziewcząt	 

-	35	kg	nowicjusz
Piotr Podgajny kat. kadet + 50 kg za-

awansowani
2 miejsce:
Helena	Rybka	 kat.	 dzieci	mł.	 dziewcząt	 

- 25 kg nowicjusz
Anastazja	Rakoczy	kat.	dzieci	mł.	dziew-

cząt	+	30	kg	nowicjusz
Tamara	 Plewko	 kat.	 kadet	 dziewcząt	 

- 45 kg nowicjusz
Filip Kiszczak kat. dzieci - 25 kg nowicjusz
3 miejsce: 
Gabriela	 Ozygała	 kat.	 kadet	 dziewcząt	 

-	35	kg	nowicjusz
Dominik	 Górski	 kat.	 kadet	 mł.	 -	 25	 kg	

nowicjusz

Serdecznie gratulujemy zawodnikom 
i	życzymy	dalszych	sukcesów.

KS Budokai Lublin

SPORT
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ŻŁOBEK GMINNY MALUSZEK DZIAŁA PEŁNĄ PARĄ 

Żłobek	Gminny	Maluszek	działa	już	od	kilku	miesięcy	i	cieszy	się	
ogromnym	zainteresowaniem.	Do	placówki	uczęszcza	22	dzieci	
z	 gminy	Wólka.	 Żłobek	otwarty	 jest	 od	poniedziałku	do	piątku	
w	godzinach	od	6.30	do	16.30.	Miesiące	naszej	żłobkowej	przy-
gody	przyniosły	nam	wiele	wyzwań,	nowych	aktywności	i	cieka-
wych	zajęć.	Nasze	Maluszki	bardzo	szybko	zaaklimatyzowały	się	
w	 placówce.	 Już	 na	 początku	września	 dzieci	 przeżyły	 ciekawą	
przygodę	 z	 jarzębiną.	Mogły	 zrobić	 z	niej	 korale	 i	 przygotować	
piękną	 pamiątkową	 ramkę	 na	 zdjęcia.	W	 dniu	 14	września	 br.	
Komendant	Komisariatu	Policji	w	Niemcach	Pan	Artur	Tarnow-
ski	 wraz	 z	 pozostałymi	 policjantami	 odwiedził	 naszą	 placówkę	
i	zorganizował	ciekawe	zajęcia	oraz	dał	możliwość	przyjrzenia	się	
z	bliska	pracy	Policji.	 Zawitała	do	nas	 także	Pani	 Jesień	 i	dzieci	
mogły	dowiedzieć	się	o	skarbach	tej	pory	roku	oraz	pokonać	cie-
kawą	 i	 trudną	 ścieżkę	 sensoryczną.	W	dniu	10	 listopada	dzieci	
odsłuchały	polski	hymn	oraz	poznały	symbole	narodowe.	
W	 tej	 placówce	 cały	 czas	 coś	 się	 dzieje-	mówią	 rodzice.	 Pa-

nie	 opiekunki	 wspaniale	 organizują	 dzieciom	 zabawę,	 poprzez	
którą	wspierają	 ich	rozwój	umysłowy,	motoryczny	 i	emocjonal-
ny	 -	mówi	Pani	Magdalena,	mama	Alicji.	Córka	bardzo	chętnie	
uczęszcza	do	żłobka,	zawsze	jest	miło	witana	przez	uśmiechnięte	
Panie	i	zawsze	wraca	ze	żłobka	radosna	–	dodaje.	
Każdy	 tydzień	 jest	 przygotowywany	 tematycznie.	 Staramy	 się	

uczyć	dzieci	samodzielności,	poznawania	świata	i	radzenia	w	co-
dziennych	 czynnościach.	W	miarę	możliwości	 pogodowych	wy-
chodzimy	na	spacer	 i	wykonujemy	zajęcia	ruchowe	na	świeżym	
powietrzu.	Dzięki	ogromnemu	zaangażowaniu	Wójta	Gminy	Wól-
ka	Pana	Edwina	Gortata	w	zakresie	projektu	„Wspieramy	Mamy	
w	Gminach	 Powiatu	 Świdnickiego	 i	 Lubelskiego”	współfinanso-
wanego	przez	Unię	Europejską	w	ramach	Europejskiego	Fundu-
szu	Społecznego,	realizowanego	z	Regionalnego	Programu	Ope-
racyjnego	 Województwa	 Lubelskiego	 na	 lata	 2014-2020,	 część	
MAM	 otrzymuje	 refundację	 kosztów	 związanych	 z	 bieżącym	
świadczeniem	 usług	 opieki	 nad	 dzieckiem	 w	 Żłobku	 Gminnym	

Maluszek.	 Wsparcie	 kierowane	 jest	 do	 osób	 bezrobotnych	 lub	
biernych	zawodowo,	które	ze	względu	na	obowiązek	opieki	nad	
dzieckiem	do	lat	3,	nie	mogły	wrócić	do	pracy	i	spełniać	się	zawo-
dowo.	Obecnie	dzieci	uczęszczają	do	Żłobka	Gminnego	Maluszek,	
mamy	 otrzymują	 zwrot	 środków	 za	 opłaty	w	 placówce	 i	mogą	
wrócić	do	pracy	oraz	spełniać	się	zawodowo.	Dodatkowo	w	dniu	
8	 listopada	br.	Pan	Edwin	Gortat	–	Wójt	Gminy	Wólka	podpisał	
umowę	 z	 Wojewodą	 Lubelskim	 w	 sprawie	 otrzymania	 dotacji	
celowej	 z	Budżetu	Państwa	na	dofinansowanie	 zadań	własnych	
gminy	z	zakresu	organizacji	opieki	nad	dziećmi	w	wieku	do	lat	3.	
Wartość	całego	projektu	wynosi	19	800	zł,	zaś	kwota	dotacji	to	15	
840	zł	i	środki	te	przeznaczone	są	na	bieżącą	działalność	placów-
ki.	Już	niebawem	powstanie	nasza	strona	internetowa,	a	obecnie	
zachęcam	 do	 śledzenia	 nas	 na	 fb:	 https://www.facebook.co-
m/%C5%BB%C5%82obek-Gminny-Maluszek-111114187816642.	
Można	również	do	nas	napisać:	sekretariat@maluszekzlobek.pl,	
albo	zadzwonić	81	851	4929,	790	514	929.	

Anna	Adamiak,	Dyrektor	Żłobka

EDUKACJA

ŻŁOBEK GMINNY MALUSZEK
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ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W ŁUSZCZOWIE 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ŁUSZCZOWIE

WYCIECZKA DO JANOWA LUBELSKIEGO 

ŚLUBOWANIE KLASY I 

W	dniach	29	września	–	1	października	klasy	szósta	i	siódma	wraz	
z	wychowawcami	wyjechały	 na	wycieczkę	 integracyjną	 do	 Janowa	
Lubelskiego.	Trzy	dni	wypełniły	nam		wędrówki	po	janowskich	lasach	
połączone	z	poznawaniem	tamtejszej	historii,	kultury	 i	świata	przy-
rody.	Zwiedziliśmy	kościół	w	Momotach,	Skansen	Kolei	Leśnej	i	Mu-
zeum	Przyrodnicze	w	Janowie	Lubelskim.	Spacerując,	podziwialiśmy	
rzeźby	znanego	artysty	Bronisława	Chromego,	rozpoznawaliśmy	tro-
py	zwierząt,	gatunki	roślin	 leśnych.	Nie	zabrakło	też	zabaw	integra-
cyjnych	na	powietrzu.	Zaczęło	się	nocą	od	biegów	na	orientację	w	le-
sie.	Było	 szukanie	drogi,	 rozwiązywanie	 zagadek	 logicznych,	 trochę	
strachu	i	nagroda	na	zakończenie.	Później	były	zabawy	integracyjno	
-	sportowe.	Najwięcej	emocji	wzbudziły:	przejażdżka	samochodami	
terenowymi	po	leśnych	wertepach	i	paintball.	Nie	zabrakło	też	space-
rów	wzdłuż	zalewu,	spotkań	z	rodziną	łabędzi	i	wspólnego	pieczenia	
kiełbasek	w	ognisku.	To	był	udany	wyjazd	i	miło	spędzony	czas.

Bardzo	długo,	bo	aż	40	dni	przygotowywaliśmy	się	do	tego	dnia,	
aż	w	końcu	nadszedł.	14	października	br.	o	godz.	10.00	rozpoczęła	
się	dla	nas	najważniejsza	uroczystość	w	tym	roku	szkolnym	-	Ślubo-
wanie	Klasy	I.	25	uczniów	z	naszej	klasy	w	obecności	Pani	Dyrektor	
Magdaleny	Krystjanczuk,	wychowawcy	Pani	Barbary	Leszczyńskiej,	
nauczycieli	 oraz	 rodziców	wystąpiło	 z	 programem	 artystycznym,	
a	 następnie	 	 złożyło	 uroczyste	 ślubowanie	 i	 zostało	 włączonych	
do	braci	uczniowskiej	naszej	szkoły.	Nasze	występy	uświetnił	chór	
„Muzyczka”	pod	 kierunkiem	Pani	Agnieszki	 Kosińskiej.	 	 Jesteśmy	
z	 siebie	 bardzo	 dumni	 i	 teraz	 już	wiemy,	 że	 oficjalnie	 zostaliśmy	
przyłączeni	do	grona	uczniów	naszej	szkoły.	Każdy	z	nas	otrzymał	
pamiątkowy	dyplom	i	„róg	obfitości”	wypełniony	słodyczami.

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO ,,JESIENNE RYMY” 

Dnia	22	listopada	br.	odbył	się	szkolny	konkurs	recytatorski	o	„Je-
sienne	rymy”	dla	uczniów	klas	0	–	 III.	Ogółem	w	konkursie	brało	
udział	 28	 uczniów.	 Ocena	 podczas	 recytacji	 uwzględniała	 nastę-
pujące	umiejętności:	intonację,	wyrazistość,	tempo,	interpretację	
i	znajomość	tekstu	oraz	swobodę	sceniczną.
Jury	w	składzie:	Pani	Dyrektor	Magdalena	Krystjańczuk	 -	prze-

wodnicząca,	Pani	Monika	Szalast,	Pani	Magdalena	Latkowska,	Pani	
Anna	Anasiewicz,	Pani	Barbara	Leszczyńska,	Pani	Anna	Podsiadło,	
Pani	Aleksandra	Szaruga,	Pani	Katarzyna	Mieczkowska-	Bądos	wy-
łoniło	następujących	zwycięzców	konkursu:

Oddział „0”:
1.	Julia	Charkiewicz
2.	Bartosz	Zawiśak
3.	Nikola	Błaszczak,	Mikołaj	Perdun	
Klasa II:
1.	Michał	Żółw
2.	Jan	Zawada,	Adam	Żyśko
3.	Clarissa	Łuczak
Klasa I:
1.	Hanna	Grzeszczak
2.	Patrycja	Sochaczewska
3.	Barbara	Wawrzyńczyk	
Klasa III:
1.	Antoni	Bieńko

Wyżej	wymienieni	 laureaci	 konkursu	 zostali	 nagrodzeni	 nagro-
dami,	którymi	były	gry	edukacyjne	i	książki,	a	wszyscy	uczestnicy	
konkursu	otrzymali	pamiątkowe	dyplomy.	Gratulujemy!

Szkoła	Podstawowa	w	Łuszczowie
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„CIEMNO WSZĘDZIE, GŁUCHO WSZĘDZIE. CO TO BĘDZIE, CO TO BĘDZIE?” 

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY 
,,NASZYJNIK KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI”

SZKOŁA DO HYMNU 

ŚWIATOWY DZIEŃ WARZYW I OWOCÓW W KLASACH I - III 

Słynący	ze	swej	kreatywności	siódmoklasiści	wraz	z	Panią	Magdaleną	Kostru-
biec	postanowili	podczas	lekcji	języka	polskiego	wspólnie	przeczytać	„Dziady”	
cz.	II.	W	związku	z	tym,	że	ów	dramat	jest	wpisany	w	kanon	lektur	obowiązko-
wych,	by	pozostał	on	w	pamięci	uczniów	jak	najdłużej,	zadbano	o	odpowied-
ni	klimat	–	na	symbolicznym	cmentarzysku	paliły	się	świece,	a	w	tle	słychać	
było	mroczną	muzykę.	Nie	zabrakło	również	pokarmów	przygotowanych	dla	
szukających	pomocy	duchów.	Czytający	przygotowali	odpowiednie	rekwizyty	
i przebrania.
Dzięki	niekonwencjonalnemu	czytaniu	uczniowie	w	pełni	zrozumieli	wyda-

rzenia	przedstawione	w	lekturze,	mimo	iż	ta	obfituje	w	liczne	archaizmy.	Lek-
cje	z	romantycznym	dramatem	okazały	się	być	przyjemne	i	ciekawe.
Tymczasem	siódmoklasiści	knują	kolejne	grupowe	czytanie…	

Z	okazji	Święta	Szkoły,	ZSP	w	Turce	szko-
ła	 ogłosiła	 gminny	 konkurs	 plastyczny	 pt.:	
„Naszyjnik	Marysieńki”.	 Zadaniem	konkur-
sowym	 dla	 uczniów	 Zespołów	 Szkolno	 -	
Przedszkolnych	Gminy	Wólka	było	wykona-
nie	dowolną	techniką	tytułowego	naszyjni-
ka w formie przestrzennej.
Na	konkurs	wpłynęło	68	prac	ze	wszyst-

kich	pięciu	ZSP	na	terenie	gminy.	Uczestni-
cy	wykazali	 się	 zdolnościami	manualnymi,	
projektowymi,	 artystycznymi.	 Naszyjniki	
powstały	z	przeróżnych	materiałów,	w	któ-
rych	doborze	mali	projektanci	wykazali	się	

niezwykłą	pomysłowością	i	kreatywnością.	
Powstały	 piękne	 kompozycje,	 sama	 królo-
wa	Marysieńka	zapewne	nie	powstydziłaby	
się	 otrzymać	 takiego	 drogocennego	 pre-
zentu od króla Jana.

Miło nam poinformować, że Jury 
przyznało 

 Wyróżnienie w kategorii wiekowej
dla klas I-III:
Oliwii Gacan z klasy II ZSP Łuszczów
 uczennicy Pani Anny Anasiewicz.

Gratulujemy	i	życzymy	dalszych	sukcesów

Obchodzone	 11	 listopada	Narodowe	 Święto	Niepodległości	 jest	 dniem	
upamiętniającym	wydarzenia	z	1918	roku,	kiedy	to	po	123	latach	Polska	od-
zyskała	swoją	Niepodległość.	Tysiące	osób	walczyło	o	to,	by	nasza	Ojczyzna	
stała	się	wreszcie	wolna.	Ponad	sto	lat	po	tamtych	wydarzeniach,	my	także	
chcemy	wspominać	to,	co	w	przeszłości	zrobili	dla	nas	nasi	Przodkowie.
Jesteśmy	świadomi,	jak	ważne	jest	pielęgnowanie	tradycji	narodowych	

i	państwowych.	W	przeddzień	103	rocznicy	odzyskania	przez	Polskę	Niepodległości	przedszkolaki,	uczniowie,	nauczyciele	Zespołu	
Szkolno	-	Przedszkolnego	w	Łuszczowie	o	symbolicznej	godzinie	11.11	spotkali	się	przy	ognisku	i	wspólnie	zaśpiewali ,,Mazurka 
Dąbrowskiego”	w	ramach	akcji	,,Szkoła do hymnu”. 
Uczniowie	odśpiewali	również	,,Gaude Mater”, ,,Rotę”,	oraz	inne	pieśni	patriotyczne.	Warto	dodać,	że	najmłodsi	uczniowie	naszej	szkoły	

wykazali	się	bardzo	dobrą	znajomością	słów	pieśni	i	piosenek	patriotycznych.	Pokazaliśmy,	jak	cenną	wartością	jest	dla	nas	patriotyzm.

18	 października	 przypada	 Światowy	
Dzień	Owoców	i	Warzyw,	w	związku	z	tym	
w	naszej	szkole	w	tym		dniu	została	zapro-
szona	 pielęgniarka	 środowiskowa.	 Pani	

Ewa	Rycerz	w	swojej	prelekcji	promowała		
zdrowe	 nawyki	 	 żywieniowe.	 Na	 począt-
ku	klasa	II	 	wystąpiła	dla	przedszkolaków	
i	klas	młodszych		w		nowej	aranżacji	wier-
sza	 pt.	 ,,Na	 straganie”	 Jana	 Brzechwy.	
Dzieci	 przygotowały	 piękne	 stroje	 i	 przy	
okazji	świetnie	się	bawiły.
Tego	dnia	w	klasach	odbyły	się	pogadan-

ki	na	temat	dobroczynnego	wpływu	owo-
ców	i	warzyw	na	zdrowie	człowieka.	Dzieci	
dowiedziały	 się,	 że	 owoce	 i	 warzywa	 są	
bogactwem	wielu	cennych	witamin	i	mogą	

być	doskonałą	alternatywą	dla	słodyczy.
Był	to	również	czas	pracy	twórczej.	Klasa	

I	i	III	wykonała	piękne	prace	plastyczne	o	tej	
tematyce.	Klasa	II	wykonała	prace	plastycz-
no	-	techniczną	pt.	,,Piramida	zdrowia”.
Wszystkim	dziękujemy	za	udział,	mamy	

nadzieję,	że	akcja	przyczyni	się	do	wzbo-
gacenia	 codziennych	 dań	 w	 warzywa	
i owoce oraz wyeliminuje niezdrowe prze-
kąski.	Na	zakończenie	każdy	zjadł	pyszną	
surową	marchewkę.	Było	pysznie,	zdrowo	
i kolorowo.
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EDUKACJA

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W ŁUSZCZOWIE 
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE ORAZ SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE 
„TYGRYSEK” W ŁUSZCZOWIE

ŚWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU W GRUPIE ŻYRAFEK I KANGURKÓW 

1	października	grupa	Żyrafek	 i	Kangurków	włączyła	się	w	obcho-
dy	 Światowego	 Dnia	 Uśmiechu.	 Pomysłodawcą	 radosnego	 święta	
jest	Harvey	Ball,	autor	symbolu	żółtej	uśmiechniętej	buzi.	Głównym	
celem	jest	uświadomienie	dzieciom	znaczenia	optymistycznego	po-
dejścia	do	życia.	Uśmiech	nic	nas	nie	kosztuje,	a	jak	wiele	może	zna-
czyć	dla	drugiego	człowieka.	Dzielmy	się	nim	każdego	dnia.	Zabawy	
miały	 każdego	 przedszkolaka	 wprawić	 w	 dobry	 nastrój	 i	 wywołać	
dużo	uśmiechu	na	twarzy.		Doskonaliliśmy	umiejętność	rozpoznawa-
nia	 i	nazywania	uczuć.	Wykonaliśmy	wesołe	prace	plastyczne	oraz	
uczestniczyliśmy	w	zabawach	ruchowych.

KANGURKI NA WYCIECZCE W STADNINIE KONI 

W	ramach	innowacji	„Przedszkolaku,	poznaj	Polskę”	jednym	z	zadań	było	odwiedzenie	
ciekawego	miejsca	w	 swojej	miejscowości.	 Grupa	 Kangurków	 odwiedziła	 stadninę	 koni	
zimnokrwistych,	z	których	hodowli	słynie	Łuszczów.		Dzieci	miały	okazję	zapoznać	się	z	pra-
cą	hodowcy	koni.	Mogły	pooglądać	z	bliska	piękne	zwierzęta.	Gospodarzom	–Państwu	Jo-
annie	i	Marcinowi	Baumanom	dziękujemy	za	zaproszenie	i	miłe	przyjęcie.

GRAMY ZMYSŁAMI W GRUPIE ŻYRAFEK 

Grupa	 Żyrafki	 w	 roku	 szkolnym	
2021/2022	 bierze	 udział	 w	 Ogól-
nopolskim Projekcie Edukacyjnym 
„Gramy	 Zmysłami”.	 Głównym	 ce-
lem	 jest	 m.in.:	 wielozmysłowe	
poznawanie	 świata	 przez	 dzieci,	
rozbudzanie	 kreatywności,	 sty-
mulowanie	 wszystkich	 zmysłów	 
w  trakcie zabaw, tworzenie warun-
ków	 do	 kształtowania	 przez	 dzieci	
świadomości	własnego	ciała.	W	ko-

lejnych	miesiącach	będziemy	realizować	zadania	dotyczące	poszczególnych	zmysłów,	
a	mianowicie:	Październik	–	Ścieżka	sensoryczna;	Listopad	–	Słuch;	Grudzień	–	Wzrok;	
Styczeń	–	Dotyk;	Luty	–	Węch;	Marzec	–	Smak;	Kwiecień	–	Sensoryczny	spacer;	Maj	–	
Sensoryczna	plastyka.	W	październiku		stworzyliśmy	ścieżkę		z	wykorzystaniem	darów	
jesieni.	Dużo	radości	sprawiło	nam	spacerowanie	po	rożnych	fakturach.	Oto	galeria	
zdjęć	z	naszego	doświadczania	świata	stopami.

DZIEŃ PATRIOTYCZNY 
W GRUPIE TYGRYSKÓW

9	listopada	w	Przedszkolu	Tygrysek	odbył	
się	Dzień	Patriotyczny	pt.	„Mam	biało	–	czer-
wone	 serce”	wraz	 z	 Członkiniami	 Koła	Go-
spodyń	Wiejskich	w	Łuszczowie.	W	tym	dniu	
Panie	opowiedziały	historię	powstania	KGW	
oraz	 o	 swoich	 różnorodnych	 działaniach.	
Ubrane	 w	 przepiękne	 stroje,	 zdobione	 ta-
siemkami,	 cekinami	 i	 koralikami,	 które	 są	
najbardziej znanym ubiorem ludowym Lu-
belszczyzny,	 zaprezentowały	 poszczególne	
elementy swojego stroju. Gospodynie wraz 
dziećmi	zaśpiewały	kilka	piosenek	ludowych	
i	 patriotycznych.	 Następnie,	 każde	 dziecko	
miało	 możliwość	 zrobienia	 własnego	 koty-
lionu.		Serdecznie	dziękujemy	Paniom	z	Koła	
Gospodyń	za	miłe	i	ciekawe	spotkanie.
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„Las	jako	ekosystem”	i	„Wszystko	o	drze-
wie”	-	takie	tematy	zajęć	edukacyjnych	11	
października	przygotowały	pracownice	Ze-
społu	 Lubelskich	 Parków	 Krajobrazowych	
dla	 naszych	 przedszkolaków.	 Podczas	 pre-
zentacji	dostosowanej	do	grup	wiekowych,	
dzieci	dowiedziały	się,	co	to	jest	las	i	jakie	
zwierzęta	 zamieszkują	 ten	 ekosystem.	
Przedszkolaki	odszukiwały	rodziny	zwierząt	
i	ich	tropy,	a	następnie	kolorowały	wybrane	
zwierzę	leśne.	Dzieci	poznały	również,	z	ja-
kich	części	składa	się	drzewo,	sensorycznie	
badały	elementy	składowe	drzewa	i	wyko-
nały	pierwszą	książkę	„Zielnik”.	Przedszko-

laki	bardzo	chętnie	i	aktywnie	uczestniczyły	
w	 zajęciach.	 Serdecznie	 dziękujemy	 Pani		

Marii	 i	 Pani	 Marioli	 za	 poświęcony	 czas	
i	atrakcyjnie	przeprowadzone	zajęcia.

11	 października	 obchodzili-
śmy	w	naszych	grupach	Święto	
Drzewa.	 Zajęcia	miały	 na	 celu	
uświadomić	 dzieciom	 znacze-
nie	drzew	dla	człowieka,	zwie-
rząt	 i	 przyrody.	 Jest	 to	 bardzo	
ważny	 element	 w	 edukacji	
ekologicznej dlatego warto 
o	 tym	 przypominać	 dzieciom.	
Podczas	 zajęć	 dzieci	 poznały	
budowę	drzewa,	gatunki	drzew	
iglastych	i		liściastych.		Przeliczały	drzewa,	odnajdywały	ukryte	cie-
nie	liści,	układały	puzzle,	rytm,	a	także	wykonały	prace	plastyczne.	
Podsumowaniem	zajęć	był	spacer,	podczas	którego	podziwialiśmy	

różne	gatunki	drzew	rosnące	w	ogrodzie	przedszkolnym.	Tygryski	
z	pomocą	Pana	Andrzeja	posadziły	drzewko,	które	będzie	zdobiło	
nasze	najbliższe	otoczenie.

W	 piątek	 15	 października	 br.	 obchodzi-
liśmy	 w	 naszych	 grupach	 XXI	 Dzień	 Papie-
ski,	 który	 był	wyrazem	naszej	wdzięczności	
i	 duchowej	 łączności	 ze	 św.	 Janem	Pawłem	
II.	Chcąc	uczcić	ten	dzień,	dzieci	od	samego	
rana	słuchały	piosenek	bliskich	Ojcu	Święte-
mu,	 oglądały	 ilustracje,	 zdjęcia	 z	 albumów,	
książek	 i	 czasopism.	Przedszkolaki	obejrzały	
wartościową	bajkę	animowaną	pt.	”Aureola	
od	 Stanisława	 do	 Karola”	 oraz	 dowiedziały	
się	wielu	ciekawostek	o	naszym	rodaku.	Na-
stępnie	dzieci	odśpiewały	wspólnie	z	Pania-
mi	„Barkę”	oraz	namalowały	portret	Papieża.

TYGRYSKI, ŻYRAFKI I KANGURKI NA WARSZTATACH Z PRACOWNIKAMI 
PARKU KRAJOBRAZOWEGO 

DZIEŃ DRZEWA U TYGRYSKÓW, ŻYRAFEK I KANGURKÓW 

DZIEŃ PAPIESKI U TYGRYSKÓW, ŻYRAFEK I KANGURKÓW 

EDUKACJA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK W GRUPACH PRZEDSZKOLNYCH

Z	 okazji	 Międzynarodowego	 Dnia	 Po-
staci	 z	 Bajek,	 Tygryski,	 Żyrafki	 i	 Kangur-
ki	wzięły	 udział	 w	 bajkowym	 spotkaniu,	
podczas	 którego	 opowiadały	 o	 swoich	
ulubionych	 bajkowych	 postaciach.	 Póź-
niej	 dzieci	 zaśpiewały	 piosenkę	 pt.	 „Wi-

tajcie	 w	 nasze	 bajce”	 oraz	 brały	 udział	
w	 różnych	 zabawach	 wymagających	
wykazania	 się	 znajomością	 treści	 ba-
jek	 i	 baśni.	Odgadywały	 zagadki	 i	 cytaty	
z	 baśni.	 Słuchały	 baśni	 czytanych	 przez	
Panie	 z	 przedszkola,	 Panią	 bibliotekar-

kę	 i	 starsze	 koleżanki.	 Dzieci	wystawiały	
także	 własne	 bajkowe	 przedstawiania	
z	użyciem	pacynek	z	postaciami	z	bajek.	
Ten	dzień	sprawił		przedszkolakom		wiele	
radości,	 a	 jednocześnie	 przypomniał	 jak	
ważne	są	bajki,	i	że	warto	po	nie	sięgać	.

DZIEŃ PATRIOTYCZNY 
W GRUPIE TYGRYSKÓW
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11 LISTOPADA W GRUPACH 
PRZEDSZKOLNYCH

ŚWIATOWY DZIEŃ WARZYW 
I OWOCÓW W GRUPIE ŻYRAFEK 
I KANGURKÓW 

W dniu 10 listopada ob-
chodziliśmy	 w	 przedszkolu		
Święto	 Niepodległości.	 Z	 tej	
okazji wszystkie dzieci przy-
szły	ubrane	na	galowo.	Miały	
biało	 czerwone	 wstążki	 we	
włosach,	 krawaty,	 kokardy	
narodowe	 przypięte	 do	 blu-
zek	 i	 biało	 –	 czerwone	 flagi.	
Przedszkolaki	 ze	 wszystkich	
grup	 przygotowały	 uroczysty	
program	 artystyczny.	 Dum-
nie,	przyjmując	właściwą	po-
stawę	„na	baczność”,	odśpie-
wały	 hymn	 Polski	 „Mazurek	
Dąbrowskiego”.	 Podczas	 wy-
stępu	dzieci	recytowały	wier-
sze	 patriotyczne,	 śpiewały	
piosenki.	 W	 swoich	 grupach	
dzieci	 utrwaliły	 wiadomości	
na temat symboli narodo-

wych	 i	 wydarzeń	 	 historycz-
nych,	 które	 doprowadziły	 do	
utraty, a potem odzyskania 
niepodległości.	 Wykonały	
piękne	 prace	 plastyczne	 na	
święto	 niepodległości,	 które	
ozdobiły	ich	sale.

Przedszkolaki wraz z ucznia-
mi i nauczycielami Zespo-
łu	 Szkolno-	 Przedszkolnego	
w	 Łuszczowie	o	 symbolicznej	
godzinie	 11.11	 spotkali	 się	
przy ognisku i wspólnie za-
śpiewali	 ,,Mazurka	 Dąbrow-
skiego”	w	ramach	akcji	,,Szko-
ła	do	hymnu”.

Oddziały	Przedszkolne	
oraz	Przedszkole	„Tygrysek”	

w	Łuszczowie

18	 października	 na	 całym	 świecie	 obchodzony	 jest	 Światowy	
Dzień	Owoców	i	Warzyw.
Poprzez	 różnorodne	 zabawy,	 bezpośrednie	 smakowanie	 owo-

ców,	twórczość	plastyczną	dzieci	doskonaliły	prozdrowotne	posta-
wy	i	nabywały	przekonania	do		jedzenia	tych	zdrowych	produktów.		
Segregowały	owoce	i	warzywa	na	krajowe	i	egzotyczne,	poznawały	
ich	wygląd	i	smak.	Wykonywały	wydzierankę		z	kolorowego	papie-
ru,	 lepiły	 owoce	 z	masy	 solnej.	 Kangurki	 przygotowały	 także	 ku-
kiełkowe	przedstawienie	oparte	na	wierszu	„Na	straganie”,	które	
zaprezentowały	młodszym	przedszkolakom.

DZIECI NIE MOGŁY POJECHAĆ DO PANA MINISTRA 
- TO PAN MINISTER PRZYJECHAŁ DO NICH! 

14	października	br.	odbyła	się	uroczysta	
gala	 wręczenia	 nagród	 w	 ogólnopolskim	
konkursie	Nauka	dla	Ciebie,	organizowana	
przez	Centrum	Nauki	Kopernik	oraz	Mini-
sterstwo	Edukacji	i	Nauki.	

Dziesięcioosobowa	drużyna	 z	 Zespołu	
Szkolno	 –	 Przedszkolnego	 w	 Pliszczynie	
wykonała	 pod	 okiem	 Pań	 nauczycie-
lek:	 Agnieszki	 Studnickiej	 -	 Siudy	 i	 Iwo-
ny	 Wierzchowskiej	 pomoc	 dydaktyczną	
w	postaci	Ogrodu	deszczowego.
Ze	 względu	 na	 kwarantannę	 konkurso-

wej	drużyny	 zabrakło	na	gali	uczniów.	Po	
odbiór	nagrody	mogły	wybrać	się	tylko	Pa-
nie	nauczycielki,	których	kwarantanna	nie	
obejmowała	 i	w	związku	z	 tym	Pan	Mini-
ster	obiecał,	iż	jak	tylko	będzie	taka	możli-
wość,	to	odwiedzi	dzieci	w	szkole	w	Plisz-
czynie,	aby	osobiście	wręczyć	im	nagrody.

I	tak	się	stało.	W	Mikołajki	6	grudnia	br.	
Pan	 prof.	 Przemysław	Czarnek	 -	Minister	
Edukacji	i	Nauki	odwiedził	Zespół	Szkolno	
–	Przedszkolny	w	Pliszczynie.	Wręczył	 im	
czek	na	6	000	zł	oraz	nagrody	rzeczowe.
W	 spotkaniu,	 które	 odbyło	 się	w	 reżi-

mie	 sanitarnym,	 uczestniczyli	 również:	
Wicekurator	 Oświaty	 Pan	 Eugeniusz	 Pe-
lak,	 Przewodnicząca	 Rady	 Gminy	 Wólka	
Pani	 Edyta	 Dobek	wraz	 z	 radnymi,	Wójt	
Gminy Wólka Pan Edwin Gortat wraz 
z	pracownikami,	Dyrekcja	ze	szkół	z	tere-
nu	gminy	Wólka	oraz	społeczność	szkolna	
szkoły	podstawowej	w	Pliszczynie.

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W PLISZCZYNIE 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RÓŻY KOŁACZKOWSKIEJ W PLISZCZYNIE
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CO SŁYCHAĆ W WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁ?

RZUCAMY CZYTELNICTWU KOŁO 
RATUNKOWE! 

WYPOŻYCZALNIA SKRZYDEŁ W NOWEJ ODSŁONIE 

WYPOŻYCZALNIA SKRZYDEŁ 
NA KONFERENCJI ORE 

„Edukacja	 jest	fundamen-
tem	 funkcjonowania	współ-
czesnego	świata,	a	czytelnic-
two fundamentem edukacji. 
Bez czytania i pisania, edu-
kacja	 jest	 niemożliwa,	 ko-
munikacja szwankuje, dialog 
nie	ma	narzędzi,	a	współpra-
ca nie istnieje. Kiedy to so-
bie	 uświadomimy,	 staje	 się	
jasne,	 że	 nauczyciel,	 to	 je-
den	z	najważniejszych	zawo-
dów	dla	rozwoju	cywilizacji;	
a	upowszechnianie	 czytania	
jest	 kamieniem	 węgielnym,	
dzięki	 któremu	 jego	 praca	
przynosi efekty”.

Maria Deskur, 
Prezes Fundacji Powszechnego Czytania

Pod	nazwą	„Ratownicy czytelnictwa”	powstała	liderska	wspólno-
ta	nauczycieli	 i	nauczycielek	–	ekspertów	w	dziedzinie	zachęcania	
do	czytania	dla	przyjemności.
Ratownicy	czytelnictwa	to	edukatorzy,	którzy	zdają	sobie	sprawę	

ze	 znaczenia	 czytania	 w	 edukacji.	 Ich	 ideą	 jest	 promowanie	 czy-
telnictwa	 i	wzajemne	 się	w	 tym	wspieranie,	budując	 tym	samym	
społeczeństwo	nie	tylko	dobrze	wykształcone,	ale	także	otwarte	na	
drugiego	człowieka	i	współpracujące.
Oczywiście,	że	jestem	Ratownikiem	Czytelnictwa!
Oczywiście,	że	będę	dodawać	naszym	uczniom	skrzydeł!

Dlaczego	 29	 października	 br.	 na	 korytarzach	 Zespołu	 Szkolno	 -	
Przedszkolnego	w	Pliszczynie	słychać	było	trzepot	skrzydeł?
Bo	właśnie	wtedy	odbywało	się	oficjalnie	otwarcie	zrewitalizowa-

nej	Wypożyczalni	Skrzydeł	-	biblioteki	ZSP	w	Pliszczynie.
Podczas	uroczystości	towarzyszyły	nam	osoby,	których	życzliwość,	

na	różnych	etapach	pracy	biblioteki	przyczyniła	się	do	tego,	że	mogli-
śmy	się	spotkać	w	takich	właśnie	okolicznościach.
Jedni	pomagali	podając	 rękę	ekonomicznego	wsparcia,	 inni	 zoba-

czyli	w	Wypożyczalni	Skrzydeł	potencjał	i	pomogli	uwierzyć,	że	można	
trochę	więcej,	szerzej…,	jeszcze	inni	pomagali	tworzyć	wizerunek	tego	
miejsca	dając	swoją	energię	i	pomysły	do	wspólnych	działań,	inni	da-
wali	na	te	działania	przestrzeń,	a	na	jeszcze	innych	zawsze	można	było	
liczyć,	tak	na	co	dzień,	w	większych	i	całkiem	małych	sprawach.	Naj-
młodsi	dawali	swoją	otwartość,	ciekawość	i	gotowość	do	współpracy.	
Wszyscy	dmuchali	w	skrzydła	by	dalej	polecieć.
Byli	 z	 nami	 zatem	 przedstawiciele	 organu	 prowadzącego	 szkołę:	

Pan	Wójt	Gminy	Wólka	Edwin	Gortat	i	Pani	Emilia	Sikorska.	Były	Panie	
Małgorzata	Podniesińska	i	Dorota	Ręba	z	Gminnej	Biblioteki	Publicz-
nej w Wólce oraz doradca metodyczny dla nauczycieli bibliotekarzy 
Lubelskiego	Samorządowego	Centrum	Doskonalenia	Nauczycieli	Pani	
Joanna	Tarasiewicz.	Byli	też	przedstawiciele	szkolnej	społeczności.
Ale	 zanim	przenieśliśmy	 się	do	 tej	 zupełnie	nowej	przestrzeni	 do	

rozwijania	skrzydeł	oddaliśmy	głos	tym,	dla	których	ono	powstało	-	jej	

czytelnikom.	 To	 oni	
opowiedzieli, czym 
jest	dla	nich	to	miej-
sce…	Opowiedzieli	to	
słowami,	 które	 sami	
napisali,	dziecięcymi,	szczerymi,	od	serca.
Na	całą	społeczność	szkolną,	w	szkolnej	strefie	relaksu,	czekała	też	

wyjątkowa	niespodzianka	-skrzydlata	piniata,	w	której	ukryliśmy	łako-
cie	i	złote	myśli	o	bibliotece.	Nie	było	łatwo	się	do	nich	dostać	–	ale	
udało	się!
To	miało	być	kameralne,	pandemiczne	otwarcie,	a	okazało	się,	że	

przyjęliśmy	ponad	40	i	pół	tysiąca	osób	-	bo	tyle	właśnie	razy	otworzy-
ły	się	wirtualne	drzwi	Wypożyczalni	Skrzydeł.	Post	o	zrewitalizowanej	
bibliotece	dotarł	do	odbiorców	w	całej	Polsce,	był	obecny	w	środo-
wiskach	akademickich,	nauczycielskich,	księgarskich	i	bibliotecznych.
Dziękujemy	wszystkim	 za	obecność,	 życzliwość	 i	wspólne	 święto-

wanie.	 Dziękujemy	 za	 wszystkie	 ciepłe	 słowa,	 zachwyty,	 życzenia,	
pytania,	kolejne	udostępniania	postu	o	otwarciu	i	chęć	niesienia	idei	
Wypożyczalni	Skrzydeł	dalej.	To	była		magiczna	kumulacja	mocy!
Więcej	zdjęć	do	zobaczenia	na	profilu	biblioteki	:	
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / b i b l i o t e ka z s p p l i s z c z y n /

posts/431776018466887
Iwona	Pietrzak-Płachta.

Chyba	nie	ma	osoby	związanej	z	edukacją,	która	nie	znałaby	Ośrod-
ka	Rozwoju	Edukacji.	W	dniach:	27	–	28	października	odbyła	się	e-kon-
ferencja	organizowana	przez	Ośrodek	Rozwoju	 Edukacji	 oraz	 Szkoły	
ćwiczeń	w	działaniu:	„Szkoła	od	NOWa	-	od	 teorii	do	praktyki,	 czyli	
o	tym,	w	jaki	sposób	szkoły	ćwiczeń	budują	wartościowe	relacje”.	
Było	jak	zwykle	nieszablonowo…	wykłady	wybitnych	autorytetów,	

interaktywne spotkania, dyskusje o edukacji i pozytywnej pedagogi-
ce,	wirtualne	stoliki	konsultacyjne…
A	przy	 jednym	 ze	 stolików	eksperckich	 opowieść	 o	Wypożyczalni	

Skrzydeł	 i	 jej	 współpracy	 z	 doradcą	 metodycznym	 i	 nasz	 człowiek,	
Pani	 Iwona	Pietrzak	-	Płachta.	To	ogromne	wyróżnienie	dla	edukacji	
w naszej gminie.
Bajka	–	niebajka,	czyli	uwertura	filmowa	wprowadzająca	do	tema-

tu:	„Czy	doradztwo	metodyczne	może	dodać	skrzydeł?	Na	przykładzie	
Wypożyczalni	 Skrzydeł	 –	 biblioteki	 Zespołu	 Szkolno-Przedszkolnego	
w Pliszczynie” do obejrzenia tutaj.

https://www.youtube.com/watch?v=wYGqxz9H20A
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I MIEJSCE W MIĘDZYSZKOLNYM 
KONKURSIE RECYTATORSKIM 
U SIÓSTR URSZULANEK! 

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU 

Po raz pierwszy, w formule on-line, od-
był	 się	 w	 Szkole	 Podstawowej	 Sióstr	 Ur-
szulanek	 w	 Lublinie,	 międzyszkolny	 kon-
kurs recytatorski, zorganizowany w 200. 
rocznicę	 urodzin	 Cypriana	 Kamila	 Nor-
wida.	Decyzję	 o	 starcie	w	 tym	konkursie	
podjęła	nasza	uczennica	Marysia	Krzemiń-
ska	z	klasy	8,	pod	opieką	Pani	Iwony	Pie-
trzak	-	Płachty.
Tegoroczna	formuła	kazała	się	pochylić	

nie	tylko	nad	wyborem	tekstu	i	recytacją,	
ale	także	pomysłem	na	prezentację	i	tech-
niczną	stroną	wyzwania.
Komisja	konkursowa	biorąc	pod	uwagę	

interpretację	utworu,	kulturę	mowy	oraz	
ogólny	 wyraz	 artystyczny	 zadecydowała,	
że	 laureatem	pierwszego	miejsca	 została	
właśnie	Marysia.	
Jesteśmy	dumni.

Iwona	Pietrzak	-	Płachta

Szkolny	Klub	Wolontariatu	uczcił	pamięć	majora	Wacława	Haczyńskiego,	bohatera	wo-
jennego,	lokalnego	społecznika,	polityka,	którego	kamień	pamiątkowy	stoi	przed	naszą	
szkołą...	sadząc	Dąb	Pamięci.	Wolontariusze,	chcąc	uwrażliwić	najmłodszych	uczniów	na	
potrzebę	pielęgnowania	pamięci	o	bohaterach	naszej	wolności	do	wspólnej	akcji	sadze-
nia	dębu,	zaprosili	uczniów	ze	świetlicy	szkolnej	oraz	grupę	przedszkolną	Żabki.
Kolejne	działanie	Szkolnego	Klubu	Wolontariatu	to	zbiórka	darów	do	schroniska	dla	

zwierząt.	Przeprowadzona	akcja	miała	na	celu	nie	 tylko	pomoc	bezdomnym	zwierzę-
tom,	ale	głównie	kształtowanie	wśród	dzieci	 i	młodzieży	gotowości	niesienia	pomocy	
skrzywdzonym	i	bezdomnym	zwierzętom	oraz	promowanie	działań	charytatywnych.
Ponadto	Zespół	Szkolno	-	Przeszkolny	w	Pliszczynie	od	lat	współpracuje	z	FUNDACJĄ	

POMÓŻ	I	TY.	Tradycją	w	naszej	szkole	jest	coroczny	udział	w	akcji	„Szkoło	Pomóż	i	Ty”.	
Wolontariusze	rozprowadzili	pomoce	naukowe	w	postaci	autorskich	cegiełek	fundacji.	
Przeprowadzona	 akcja	 pokazała	młodym	 ludziom,	 jak	w	 prosty	 sposób	można	wiele	
uczynić	dla	potrzebujących.
Na	 tym	nie	 koniec,	 ponieważ	uczniowie	włączyli	 się	w	akcję	przygotowania	 kartek	

z	pozdrowieniami	i	wyrazami	wsparcia	dla	pełniących	służbę	na	naszej	wschodniej	gra-
nicy	żołnierzy	Sił	Zbrojnych	RP	oraz	funkcjonariuszy	Straży	Granicznej	i	Policji.
Jesteśmy	dumni	z	naszych	uczniów,	którzy	chcą	pomagać	innym	i	reagować	na	potrze-

by	środowiska.
Monika	Lichaczewska,	Barbara	Wolińska

MALI NAUKOWCY 
POSZUKUJĄ 
IGNACEGO 

Ruszyła	 kolejna,	 już	VI	 edycja	progra-
mu	edukacyjnego	„Być	jak	Ignacy”,	który	
po raz drugi realizowany jest w naszej 
szkole	na	zajęciach	kół	naukowych.	Pro-
gram	 skierowany	 jest	 do	 szkół	 podsta-
wowych.	 Celem	 przedsięwzięcia	 jest	
popularyzacja	polskiej	nauki	oraz	pielę-
gnowanie	pamięci	o	wybitnych	polskich	
naukowcach.	 Patronem	 Honorowym	
programu	jest	Minister	Edukacji	i	Nauki.
Obecnie	w	szkole	 funkcjonują	aż	dwa	

koła,	tj.	Mały	Naukowiec	-	koło	naukowe	
dla	klasy	3b,	którzy	kontynuują	przygodę	
drugi	rok	oraz	Mały	Naukowiec	2	-	koło	
dla uczniów klasy 1a.
Uczniowie	w	tym	roku	mają	za	zadanie	

rozwiązać	 zagadkę	 tajemniczego	 znik-
nięcia	bohatera	programów	–	Ignacego.	
By	 rozwikłać	 tę	 tajemnicę	będą	musieli	
ukończyć	zadania	z	ośmiu	etapów	tema-
tycznych.	Uczestników	do	każdego	z	eta-
pów	wprowadzi	odcinek,	przedstawiają-
cy	kolejny	 fragment	historii	poszukiwań	
Ignacego.	Co	się	stało	z	bohaterem	pro-
gramu?	Odpowiedź	na	to	pytanie	pozna-
ją	 te	 zespoły,	 które	 ukończą	 wszystkie	
etapy!	 Tegoroczna	 tematyka	 zajęć	 bę-
dzie	 dotyczyła	 między	 innymi	 podróży	
badawczych,	 lotnictwa,	mózgu,	badania	
przeszłości,	 czy	 kosmosu.	 W	 tej	 edycji	
oprócz	 znakomitych	 naukowców	 histo-
rycznych	 uczestnicy	 będą	mogli	 poznać	
także	 współczesnych	 badaczy,	 którzy	
chętnie	podzielą	się	swoim	doświadcze-
niem	i	wiedzą.
Za	nami	pierwszy	etap,	za	który	młod-

si	uczniowie	otrzymali	nagrodę	publicz-
ności,	 a	 przecież	 to	 dopiero	 początek.	
Z	 taką	motywacją	kolejne	zadania	dużo	
przyjemniej	się	wykonuje.

Agnieszka	Studnicka	-	Siuda,	
Iwona	Wierzchowska
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JESTEM 
EKOBOHATEREM 

Przyszłość	naszej	planety	zależy	od	nas	
i	przyszłych	pokoleń,	dlatego	ważne	 jest,	
aby	świadomość	ekologiczną	budować	już	
od	najmłodszych	lat.
Konkurs	 „Nauka	 z	 klasą”	 firmy	 Kau-

fland	 stał	 się	 pretekstem	 do	 wspólne	
pracy.	Zadaniem	konkursowym	było	wy-
konanie przez uczniów pracy plastycznej 
pt.	„Jestem	Ekobohaterem”,	która	poka-
że,	w	jaki	sposób	dbają	oni	o	środowisko.	
Praca	choć	wspólna,	powstała	etapami.	
Pierwsi	 do	 akcji	 przystąpili	 uczniowie	
klasy 6. Przygotowali oni grunt do dalszej 
pracy	 młodszych	 kolegów	 i	 koleżanek.	
Wymienili,	 jakie	działania	możemy	pod-
jąć	 razem	 i	 co	 zrobić	dla	planety.	A	do-
datkowo wykorzystali stare gazety jako 
środek	przekazu.	Klasa	1a	przygotowała	
wizualizację	planety	po	katastrofie	eko-
logicznej	 wraz	 z	 ważnym	 przesłaniem,	

które	 każdy	 powinien	 wziąć	 do	 siebie.	
Bo	nasze	pierwszaki	zgodnie	stwierdziły,	
że	w	takim	świecie	nie	chciałby	żyć.	Los	
naszej	planety	zależy	od	każdego,	nawet	
ciebie.	 Małe	 czyny	 prowadzą	 do	 więk-

szych.	A	razem	możemy	zdziałać	jeszcze	
więcej.

Agnieszka	Studnicka	-	Siuda,	
Beata Mazur - Wójtowicz

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

W POSZUKIWANIU DOBREJ SZKOŁY Z CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ 

W ŚWIECIE NIEWIDOMYCH Z SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM 

Problem	 hałasu,	 chaos	 wizualny,	 prze-
strzeń	niedostosowana	do	potrzeb	uczniów	
-	 to	 tylko	 niektóre	 z	 wyzwań,	 o	 których	
w	 szkole	 mówi	 się	 mało,	 a	 które	 bardzo	
wpływają	na	to,	czy	szkoła	jest	dla		uczniów	
przestrzenią	przyjazną	czy	nie.
Dlatego	 Zespół	 Szkolno	 -	 Przedszkolny	

w	Pliszczynie	przystąpił	do	akcji	„Szkoła	na	
Dobrej”	organizowanej	wspólnie	z	Centrum	
Edukacji	Obywatelskiej	(CEO)	i	Szkoła	uczą-
ca	 się,	w	 której	 zachęca	 się	 uczniów	wraz	
z	nauczycielami	do	wspólnego	przyglądania	
się	swojej	szkole	i	wdrażania	w	szkolną	rze-
czywistość	zmian,	mających	służyć	tworze-
niu	lepszych	warunków	do	uczenia	się.
Samorząd	Uczniowskim	pod	lupę	weźmie	

dziewięć	 wyzwań,	 opisanych	 hasztagami,	
z	którymi	na	co	dzień	uczniowie	mierzą	się	
w	swoich	szkołach.

1. #szukamciszy
2. #cieszyoko
3.	#ciepłozimno
4. #jestmiwygodnie
5.	#chcemisiępić	#potrzebujęwyjśćdotoalety
6.	#szkoławruchu
7.	#chwiladlasiebie
8.	#cośmiprzeszkadza
9.	#przyjaznaprzestrzeń

Będą	 badać,	 co	 najbardziej	 przeszkadza	
uczniom	i	zastanawiać	się,	co	można	z	tym	
zrobić.	 Możemy	 zdradzić,	 że	 efekty	 tych	
zmian	już	zaczyna	być	widać.	
Bo	nie	są	nam	obojętne	uczniowskie	po-

trzeby.

Opiekunki	S.U.:	Iwona	Pietrzak-Płachta,	
Grażyna	Antoniak

W	 Polsce	 żyje	 ponad	 2	 mln	 osób	 nie-
widomych	 i	 niedowidzących.	 Możemy	
zauważyć	 ich	 podczas	 wykonywania	 co-
dziennych	 obowiązków,	 np.	w	 drodze	 do	
pracy	czy	robiąc	zakupy	w	sklepie.	
Czy	 zastanawialiśmy	 się	 kiedyś,	 jak	 ra-

dzą	sobie	z	podstawowymi	czynnościami?	

Czy	 wiemy	 coś	 na	 temat	 ich	 stylu	 życia,	
rozrywki?
13	 listopada	 obchodzony	 jest	 Między-

narodowy	Dzień	Niewidomych.	Z	tej	okazji	
Samorząd	Uczniowski	wraz	z	opiekunami	
Panią	Grażyną	Antoniak	oraz	Panią	Iwoną	
Pietrzak	 –	 Płachtą,	 zaprosił	 szkolną	 spo-

łeczność	 do	 przeniesienia	 się	 do	 świata	
Niewidomych.

Podczas prezentacji, przygotowanej 
i	 przedstawionej	 przez	 Uczennicę	 klasy	
VIII,	 zdobyli	 wiedzę	 na	 temat	 udogod-
nień	 dla	 osób	 niewidomych,	 które	 po-
magają	 im	 funkcjonować	 w	 społeczeń-
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EDUKACJA EKONOMICZNA POPRZEZ KONKURS „ŚWIAT PIENIĄDZA” 

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK – SP PLISZCZYN 

Projekt	 „Świat	 Pieniądza”	 Fundacji	 Polskiego	 Funduszu	 Rozwo-
ju	był	skierowany	do	dzieci	i	młodzieży	w wieku od 8 do 14 lat ze 
szkół podstawowych, świetlic środowiskowych i domów dziecka. 
W	naszej	szkole	na	przełomie	października/listopada	wszystkie	kla-
sy	wzięły	w	nim	udział.	Projekt	powstał,	by	promować	wiedzę	na	
temat	 finansów,	 oszczędzania	 i	 wartości	 pieniądza.	 Fundacja	 ma	
nadzieję	pokazać	dzieciom	i	młodzieży,	w	jaki	sposób	należy	mówić	
o	pieniądzach,	jak	planować	wydatki	i	zarządzać	swoim	budżetem	
racjonalnie	i	odpowiedzialnie.	Nasza	szkoła	otrzymała	książki	„Świat	
Pieniądza”,	w	której	znajdują	się	podstawowe	informacje	o	finan-
sach,	 zasiliły	 one	 zbiór	 biblioteki.	Na	bazie	 książki	 odbyły	 się	 lek-
cje	we	wszystkich	klasach	z	uwzględnieniem	treści	dostosowanych	
do	wieku.	Na	koniec	razem	wykonaliśmy	zadanie	konkursowe	czyli	
nowy	rozdział	o	oszczędzaniu.	Klasy	w	formie	plakatów	zaprezen-
towały	pomysły	na	to,	w	jaki	sposób	oszczędzać,	w	jakiej	walucie.

Nauczyciele	1	-	3,	Dorota	Kruszyńska,	Maryla	Podstawka

Bajki,	 baśnie	 zarówno	 te	 czytane,	 jak	 i	 oglądane,	
otwierają	niesamowity	świat	wyobraźni	w	życiu	każ-
dego	 dziecka.	 Dlatego	 bajkowi	 bohaterzy	 doczekali	
się	 swojego	 święta,	 którym	 jest	 Międzynarodowy	
Dzień	Postaci	z	Bajek	obchodzony	5	listopada	i	jest	to	
jednocześnie	dzień	urodzin	Walta	Disney’a.	W	szko-
le	 podstawowej	 w	 Pliszczynie	 uczniowie	 radośnie	
celebrowali	 święto	 bajkowych	 postaci.	 Było	 to	 jed-
no	 z	 zadań	 do	wykonania	w	 ramach	 realizacji	 pro-
jektu	edukacyjnego	„Czytam	z	klasą	 -vlekturki	spod	
chmurki”	w	 klasach	 1-3.	 Poza	 kolorowymi	 korowo-
dami	 bajkowych	 postaci	 na	 szkolnych	 korytarzach,	
pojawiły	się	także	bajkowe	drzwi	zapraszające	do	ba-
jek.	Klasy	starsze	oraz	oddziały	przedszkolne	również	
świętowały	ten	dzień	i	wzięły	udział	w	konkursie	na	
najfajniejsze	bajkowe	drzwi.	Dzień	był	naprawdę	ma-
giczny,	zwiedzanie	i	oglądanie	portali	do	bajek,	quizy	
interaktywne, zagadki, czytanie, wspólne tworzenie 
nowych	oraz	ilustrowanie	ulubionych	bajek...	słowo	
„bajka”	słychać	było	tego	dnia	bardzo	często.	Dzień	
uwieńczyły	bajkowe,	klasowe	sesje	zdjęciowe.

stwie,	m.in.	 sygnały	 dźwiękowe	w	 auto-
busach	oraz	na	przejściach	dla	pieszych,	
nawierzchnie	dotykowe,	 liczne	aplikacje,	
powiększalniki	 do	 tekstu.	Uczniowie	 do-
wiedzieli	się	również,	że	brak	wzroku	nie	
oznacza,	iż	osoby	te	są	pozbawione	pod-
stawowej	 umiejętności,	 jaką	 jest	 czyta-
nie.	Niemałe	zaskoczenie	wywołała	także	
informacja,	że	niewidomi	korzystają	z	po-
pularnych	rozrywek	jakimi	są,	np.	ogląda-
nie	filmów	(z	audio	deskrypcją)	czy	upra-
wianie	 sportów	 (z	wykorzystaniem	piłek	
wydających	dźwięk).
Po	 części	 teoretycznej	 nastąpiła	 część	

praktyczna,	 czyli	 doświadczenie	 i	 nama-
calne	 dotknięcie	 świata	 Niewidomych.	
Uczniowie skorzystali z okazji, aby z za-

mkniętymi	oczami	rozegrać	grę	specjalną	
piłką	 przeznaczoną	 dla	 osób	 niewido-
mych	 i	 niedowidzących.	 Drugim	 zada-
niem	było	odczytanie	tytułu	książki	napi-
sanej	 alfabetem	Braille’a.	 Sam	 tytuł,	 dla	
ułatwienia,	 napisany	 został	 klasycznym	
alfabetem	 za	 pomocą	wypustek,	 jednak	
uczniowie	 mogli	 posługiwać	 się	 wyłącz-
nie	zmysłem	dotyku.
Z	 wypowiedzi	 dzieci	 wynikało,	 iż	 zada-

nia	przed	nimi	postawione	nie	należały	do	
najłatwiejszych.	Mamy	nadzieję,	że	wiedza	
i	 doświadczenie	 wyniesione	 ze	 spotkania	
zostaną	z	nimi	na	długo.

Grażyna	Antoniak,	
Iwona	Pietrzak-Płachta
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“NIEPODLEGŁA DO HYMNU” - SP PLISZCZYN 

PRZEDŚWIĄTECZNE WYCIECZKI SZKOLNE - SP PLISZCZYN 

AKCJE EDUKACYJNE KL. I - III SP PLISZCZYN 

Niepodłegła	 do	 Hymnu!!!	 -	 takie	 hasło	
rozbrzmiewało	na	szkolnym	korytarzu	i	nio-
sło	się	echo	Mazurka	Dąbrowskiego	z	każ-
dej	sali	-	od	przedszkola,	przez	klasy	młod-
sze,	aż	do	sal	najstarszych	uczniów	szkoły.	
O	 godzinie	 11.11	 postanowiliśmy	 uczcić	
odzyskanie	 niepodległości	 i	 chociaż	 Na-
rodowe	 Święto	 Niepodległości	 wypadało	
następnego	dnia	społeczność	szkolna	zjed-
noczyła	szkolne	serca	i	gardła,	aby	pokazać	
jak	ważna	to	dla	Polaków	rocznica.	Ucznio-
wie	mieli	 też	okazję	obejrzeć	przygotowa-

ny	specjalnie	na	tę	okazję	film,	stworzony	
przez	naszych	kolegów	pod	okiem	nauczy-
cieli:		Pana	Sylwka,	Pani	Grażyny	i	Pani	Ani.	
Trochę	historii,	etiudy	teatralne,	recytacje,	
taniec	 z	 flagami	 -	 taka	Akademia	 dla	 nas,	
o	nas,	choć	bez	nas...	-	oglądana	oddzielnie	
w	 salach	 lekcyjnych.	 Szkoła	 Podstawowa	
w	Pliszczynie	pokazała,	że	 jest	 jedną	biało	
-	czerwoną	rodziną	i	świętuje	razem	jedno	
z	najpiękniejszych	polskich	świąt.

Społeczność	szkolna	SP	Pliszczyn

W	tym	roku	szkolnym	kl.	I	-	III	odbyły	już	kilka	wycieczek	klaso-
wych	związanych	z	projektem	czytelniczym	”Czytam	z	klasą	-	Lek-
turki	spod	chmurki-	Moduł:	Podróże	małe	i	duże”.	Były	to	wyjaz-
dy	na	Lotnisko	Lublin	Airport,	Dworzec	oraz	PKP	Lublin-	Świdnik.	
Dzięki	uprzejmości	Navcom	Systems	Fly	Flying	Academy	uczniowie	
mogli	podziwiać	część	z	10	samolotów	Cessna.	Dzieci	poznawały,	
czym	jest	podróżowanie.

Dłuższą	przedświąteczną	wycieczką,	na	którą	wybrali	się	ucznio-
wie	był	wyjazd	do	Sandomierza	i	Muzeum	Bombek	w	Nowej	Dębie.	
W	muzeum	można	było	podziwiać	tysiące	wyjątkowych	ekspona-
tów,	jakimi	były	ozdoby	choinkowe	i	poznać	proces	ich	tworzenia.
Uczniowie	uczestnicząc	w	warsztatach	wykonywali	zdobienia	na	

bombkach,	które	zabrali	do	domów.	Kolejnym	punktem	wycieczki	
był	spacer	po	malowniczym	i	osnutym	mgłą	Sandomierzu.	Następ-
nie,	zwiedzając	zbrojownię,	uczniowie	na	spotkaniu	z	prawdziwym	
rycerzem	 poznali	 historię	 miasta.	 Zwiedzali	 zbrojowe	 komnaty	
i	przymierzali	stroje,	zbroje	 i	hełmy.	Zadowoleni	późnym	wieczo-
rem wrócili do domu.
Klasa	IV	natomiast	udała	się	do	czekoladowej	krainy	przyjemno-

ści,	czyli	Pijalni	Czekolady-	Solidarność.	Uczniowie	dowiedzieli	się,	
skąd	czekolada	przybyła	i	kto	przywiózł	ją	do	Europy.	Zobaczyli,	jak	
wygląda	owoc	kakaowca	 i	 jego	ziarna.	Najsmaczniejsze	było	 roz-
różnianie	czekolady,	a	najważniejsze	samodzielne	zaprojektowanie	
autorskiej	 tabliczki	 tego	 smakołyku.	Wycieczka	była	mikołajkową	
wyprawą	za	sprawą	nadchodzących	Mikołajek.	Każdy	uczestnik	za-
brał	swoje	czekoladowe	dzieło	 i	dyplom	Czekoladowego	Mistrza.	
Świąteczna	atmosfera	w	SP	Pliszczyn	rozpoczęta.

Nauczyciele	kl.	I	-	IV

Uczniowie	klas	 I	–	 III,	w	ramach	realizacji	akcji	edukacyjnej	Dzie-
ci	 Uczą	 Rodziców	 organizowanej	 przez	 Centrum	 Rozwoju	 Lokalne-
go, zrealizowali kolejne lekcje, tym razem o tematyce przyrodniczej 
i	 	 patriotycznej.	 Zajęcia	pt.	 „Magiczny	 las”	utrwaliły	 ich	wiedzę	na	
temat	 leśnych	 mieszkańców	 i	 zachowania	 w	 lesie.	 Lekcje	 uzupeł-

nione	zostały	ciekawymi	kartami	pracy	oraz	wiadomościami	z	pod-
ręcznika.	Odbyły	się	również	praktyczne	działania	w	pobliskim	lasku,	
gdzie	uczniowie	poznali	warstwy	lasu	i	budowali	kopce	dla	jeży.	Wy-
braliśmy	 się	na	wycieczkę	po	okolicy	nazywając	 spotykane	drzewa	
i	szukając	śladów	bobra	przy	rzece	Ciemiędze.	Dodatkowo	uczniowie	
wzięli	udział	w	konkursie	szkolnym	„Co	z	szyszki,	co	z	 igły	?”	wyko-
nując	bardzo	ciekawe	prace	z	 igieł	 i	szyszek	sosny.	Do	konkursu	za-
prosiliśmy	całą	społeczność	szkolną	i	przedszkolną.	Dzięki	spotkaniu	
z	Panią	leśnik	Magdaleną	Barszczyk	z	Nadleśnictwa	Lubartów	dzieci	
dowiedziały	 się,	na	 czym	polega	praca	 leśnika	oraz	usłyszały	wiele	
ciekawostek	o	 lesie.	 Podsumowaniem	akcji	 było	posadzenie	 lip	 na	
szkolnym	boisku,	 z	 czym	uczniowie	 poradzili	 sobie	 znakomicie.	Na	
kolejnych	 zajęciach	 z	 projektu	 pt.	 ”Niepodległa	 Polska”	 uczniowie	
przypomnieli	sobie	symbole	narodowe,	znaczenie	barw	flagi	i	godła.	
Rozmawialiśmy	 o	 tym,	 jak	 nasza	 ojczyzna	 zniknęła	 z	mapy	 Europy	
na	123	 lata	 i	o	tym,	 jakie	wybitne	postacie	przyczyniły	się	do	zrzu-
cenia	 kajdan	 niewoli.	 Recytowaliśmy	 „Katechizm	 Polskiego	 Dziec-
ka”,	opowiadaliśmy	legendę	o	Lechu,	a	wszystko	to,	aby	świadomie	

EDUKACJA



Wólka NEWS 4(18)202128

przeżyć	 nadchodzące	 niebawem	 Narodowe	 Święto	 Niepodległości.	
Spotkaliśmy	 się	 także	 z	Panem	Emilem	Tomczykiem,	 żołnierzem	19	
Brygady	Zmechanizowanej	w	Lublinie,	prywatnie	tatą	naszej	koleżan-
ki	z	2	klasy.	Opowiedział	nam	o	służbie,	pokazał	i	objaśnił	elementy	
umundurowania,	sprzęt	jaki	na	co	dzień	wykorzystuje	w	swojej	pracy.	
O	godzinie	11.11	wszyscy	uczniowie	naszej	szkoły	odświętnie	ubrani	
odśpiewali	gromkim	głosem	„Jeszcze	Polska	nie	zginęła...”nasz	hymn	
narodowy.	 Zwieńczeniem	 zajęć	 były	 wspólne	 zadania,	 które	 dzieci	
wykonały	z	 rodzicami.	Klasa	1a	bierze	udział	w	ogólnopolskim	pro-
jekcie	edukacyjnym	“Z	ekologią	na	Ty”,	którego	celem	jest	rozwijanie	
postawy	odpowiedzialności	za	środowisko	naturalne.	Uczniowie	wy-
konali	 trzecie	 zadanie	 “Las	w	 słoiku”,	 czyli	 kompozycja,	 która	może	
składać	się	 z	 rozmaitych	warstw,	od	piachu	 i	 keramzytu	aż	po	korę	
z	 drzew,	 roślin.	 Taka	 praca	 odzwierciedla	warstwy,	 jakie	występują	
w	środowisku	naturalnym,	stanowi	lekcję	w	praktyce.	Łatwo	nie	było,	
tym	bardziej	 czysto,	 ale	wszyscy	 z	 zapałem	przystąpili	 do	prac.	 Po-
wstały	piękne	kompozycje,	które	zdobiły	przez	jakiś	czas	klasę	a	na-
stępnie	uczniowie	zabrali	je	do	domów.	W	dniu	20	listopada		wypa-
dała	rocznica	uchwalenia	Konwencji	o	prawach	dziecka.	To	radosny	
dzień,	ale	z	poważnym	przesłaniem.	Z	inicjatywy	pedagoga	szkolnego	
Pani	Katarzyny	Tarłowskiej	na	 lekcjach	dzieci	z	klas	 I	 -	 III	 rozmawia-
ły	o	swoich	prawach,	aktywnie	uczestniczyły	w	dyskusjach,	tworzyły	
plakaty	dotyczące	tego	wydarzenia.	Ubrane	na	niebiesko	przyłączyły	
się	do	setek	mieszkańców	innych	krajów	zaangażowanych	w	globalne	
obchody	Międzynarodowego	Dnia	Praw	Dziecka	z	UNICEF.
Uczniowie	 klas	 I	 -	 III	 zrealizowali	 projekt	 pt.	 „Oblicza	 jesienni”.	

Jest	 to	 jeden	 z	 zaplanowanych	 	modułów	projektu	 szkolnego	pt.	
„Cztery	pory	roku”.	Przez	kilka	ostatnich	tygodni	dzieci	opracowy-
wały	zagadnienia	obrazujące	zmiany	zachodzące	jesienią.	Ucznio-
wie	opracowali	następujące	 zagadnienia:	 kl.	 1a	 -	Dary	 jesieni,	 kl.	
1b	-	Jesienne	zmiany	w	świecie	roślin,	kl.	2	-	Jesienna	pogoda	,kl.	3a	

-	Jesień	w	sztuce,	kl.	3b	-	Wpływ	jesieni	na	zwierzęta.	Opracowaniu	
projektu	towarzyszyły	spacery	po	okolicy	i	obserwacje	feneologicz-
ne.	Podsumowaniem	projektu	było	przygotowanie	wspólnej	tema-
tycznej	wystawy	pokazującej	różne	oblicza	jesieni.	Wystawa	została	
zaprezentowana na korytarzu szkolnym.
Klasy	 edukacji	 wczesnoszkolnej	 kontynuują	 również	 przygodę	

z	chmurką	Tosią	w	ramach	projektu	„Czytamy	z	klasą	-Lekturki	spod	
chmurki”.	 Pierwszy	 moduł	 już	 za	 nami.	 Klasy	 I	 omawiały	 lekturę	
„Pilot	i	ja”,	klasa	II	podróżowała	z	Nelą	małą	reporterką,	natomiast	
klasy	III	jeździły	koleją,	zarówno	w	rzeczywistości	jak	i	w	przenośni	
omawiając	przygody	psa	Lampo.	Realizacja	zadań	polegała	na	pro-
wadzeniu	Lekturnika,	w	którym	wypisywaliśmy	najważniejsze	infor-
macje	o	lekturze,	a	także	opisywaliśmy	głównych	bohaterów	rysując	
jak	 i	 pisząc.	Ponieważ	 tegoroczna	edycja	 skupia	 się	na	 zawodach,	
a	pierwszy	moduł	dotyczył	podróży	to	tworzyliśmy	biura	detektywi-
styczne,	aby	skupić	się	na	poszukiwaniu	zawodów	pilota,	kolejarza	
i	reportera	-	podróżnika.	Wymyślaliśmy,	jakimi	pojazdami	porusza-
ją	się	główni	bohaterowie,	niektórzy	odwiedzali	Miasto	Zawodów,	
robiliśmy	 zakładki	 do	 książek	 tematycznie	 związane	 z	 omawianą	
lekturą,	 zorganizowaliśmy	przecudowny	Dzień	Postaci	 z	 Bajek	 an-
gażując	całą	szkołę	w	tworzenie	bajkowych	drzwi	do	sal	lekcyjnych.	
Wybraliśmy	się	na	wycieczki	na	lotnisko	oraz	na	dworzec	kolejowy,	
zaprosiliśmy	pilotów,	spotkaliśmy	się	z	pracownikami	kolei,	a	także	
zaaranżowaliśmy	spotkanie	z	podróżniczką	Nelą.	Ale	najważniejsze	
w	tym	wszystkim	jest	to,	że	bawiliśmy	się	przy	tym	świetnie.	Przed	
nami	drugi	moduł	„Naukowy	zawrót	głowy”	i	jedyne	co	przychodzi	
nam	do	głowy	to	stwierdzenie	„ojjjj	będzie	się	działo”,	o	czym	nie	
omieszkamy	oczywiście	poinformować.	A	kiedy?	Już	wkrótce...

Nauczyciele	kl.	I	-	III
Zespół	Szkolno	–	Przedszkolny	w	Pliszczynie

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK 

5	 listopada	 zarówno	 w	 klasach	
szkolnych	 jak	 i	 w	 oddziałach	 przed-
szkolnych	obchodziliśmy	Międzynaro-
dowy	Dzień	Postaci	z	Bajek.	Tego	dnia	
dzieci	 przyszły	 przebrane	 w	 piękne,	
bajkowe	stroje	i	bawiły	się	wspaniale!
Były	 zagadki	 wymagające	 wykaza-

nia	 się	 znajomością	 treści	 bajek	 tych	
znanych	 i	 tych	 mniej	 znanych.	 Były	
zabawy	 ruchowe,	 sesja	 zdjęciowa,	
prezentacja	 dziecięcych	 bajkowych	
przebrań,	 przepiękne	 prace	 plastycz-
ne oraz zwiedzanie korytarzy naszej 

szkoły,	 które	 tego	 dnia	 zamieniły	 się	
w	bajkowe	światy.
Dodatkowo	 grupa	 Żabki	 spotkała	

się	z	pedagogiem	szkolnym	Panią	Ka-
tarzyną	Tarłowską	biorąc	udział	w	baj-
kowym spotkaniu, podczas którego 
dzieci	 opowiadały	 o	 swoich	 ulubio-
nych	 bajkowych	 postaciach.	 Na	 tym	
nie	koniec,	ponieważ	do	Żabek	zawitał	
drugi	gość	–	Pani	Wicedyrektor	Jolan-
ta	Reszko,	która	przeczytała	nam	jed-
ną	ze	swoich	ulubionych	baśni,	gdzie	
oczywiście	zwyciężyło	dobro!

W grupie Biedroneczek i Sówek 
zagościła	 Czarownica,	 która	 przygo-
towała	 dla	 przedszkolaków	mnóstwo	
bajkowych	 zagadek	 nagradzanych	
słodkimi	upominkami	oraz	wiele	baj-
kowych	zabaw	zręcznościowych	i	mu-
zyczno	–	ruchowych.
Pamiętajmy	jak	ważne	w	życiu	każ-

dego	dziecka	są	wartościowe	bajki...
Monika	Lichaczewska

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W PLISZCZYNIE 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RÓŻY KOŁACZKOWSKIEJ W PLISZCZYNIE
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PRZEDSZKOLE PLISZKA W PLISZCZYNIE
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UROCZYSTOŚĆ 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

ŚWIATOWY DZIEŃ 
PLUSZOWEGO MISIA 

NARODOWE 
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
PRAW DZIECKA 

1	 listopada	 -	 Uroczystość	
Wszystkich	 Świętych,	 dzień	
w	 którym	 Polacy	 odwiedzają	
cmentarze,	aby	ozdobić	groby	
swoich	 bliskich	 kwiatami,	 za-
palić	znicze,	ku	pamięci	za	tych	
których	już	z	nami	nie	ma.
Z	 tej	 okazji	 grupa	 Żabek,	

Sówek, Biedroneczek i Wie-
wióreczek z naszego przed-
szkola	postanowiła	2	listopada	
w	Dzień	Zaduszny,	pójść	na	po-
bliski cmentarz w Pliszczynie 
i	zapalić	znicz	córce	naszej	pa-
tronki	Róży	Kołaczkowskiej	…

Danuta	Nizioł

Duże,	 małe,	 kolorowe,	 puchate	 i	 mięciutkie…	 Pluszowe	 Misie	
opanowały	 całe	 przedszkole.	 25	 listopada	 świętowaliśmy	 „Świa-
towy	 Dzień	 Pluszowego	 Misia”.	 Mimo	 coraz	 nowocześniejszych	
i	atrakcyjniejszych	zabawek,	moda	na	misie	nie	przemija.
Przedszkolaki	zostały	zaproszone	do	wspólnej	zabawy	w	misiowej	

krainie.	Poznały	historię	Święta	Pluszowego	Misia,	śpiewały	,,misio-
we”	piosenki,	poznały	,,misiowe”	wierszyki	oraz	wykonały	,,misio-
we”	prace	plastyczne.	Świetnie	bawiliśmy	się	w	towarzystwie	na-
szych	pluszowych	przyjaciół!

Dominika	Małek	

11	 listopada	1918	 r.	Marszałek	 Józef	Piłsudski	 został	 dowód-
cą	Wojsk	Polskich	i	odtąd	wraz	z	dzielnymi	żołnierzami	polskimi	
walczył	o	Polskę	i	odbudowanie	polskości	po	123	latach	zaborów.
10	listopada	-	aby	upamiętnić	Narodowe	Święto	Niepodległo-

ści,	grupy	przedszkolne	miały	bardzo	ciekawe	spotkanie	z	Żołnie-
rzem	19	Brygady	Zmechanizowanej,	Panem	Emilem	Tomczykiem.	
Podczas	wizyty,	Pan	Emil	opowiedział	przedszkolakom	o	ciekawej	
choć	bardzo	 trudnej	 i	odpowiedzialnej	pracy.	Dzieci	miały	oka-
zję	m.in.	 zadawać	pytania,	przymierzyć	elementy	stroju	żołnie-
rza.	Na	koniec	spotkania	przedszkolaki	mogły	zrobić	pamiątkowe	
zdjęcie	z	naszym	wyjątkowym	gościem.
Następnie	przedszkole	wzięło	udział	w	kolejnej	edycji	akcji	Mi-

nisterstwa	Edukacji	i	Nauki		„Szkoła	do	hymnu”.	Tak	jak	w	ubie-
głych	latach	-	wspólne	odśpiewanie	hymnu	narodowego	odbyło	
się	w	ostatni	dzień	roboczy	przed	Narodowym	Świętem	Niepod-
ległości	o	symbolicznej	godzinie	11:11.

Danuta	Nizioł

20	listopada	to	wyjątkowy	dzień	–	rocznica	uchwalenia	Konwencji	
o	prawach	dziecka.	Jest	to	moment,	w	którym	uwaga	wszystkich	kie-
rowana	jest	na	dzieci	i	ich	prawa.
Nasze	 przedszkolaki	 Międzynarodowy	 Dzień	 Praw	 Dziecka	

świętowały	 23	 listopada.	 Przypomniały	 sobie,	 jakie	 są	 ich	 pra-
wa	oraz	poznały	bardzo	ważną	postać,	której	przypisuje	się	tytuł	
Obrońcy	Praw	Dziecka	–	Janusza	Korczaka.	W	tym	dniu	nosiliśmy	
przypięte	na	koszulkach	serduszka	w	kolorze	niebieskim.	Jest	to	
kolor	największej	na	świecie	organizacji	–	UNICEF,	w	całości	de-
dykowanej dzieciom.

Dominika	Małek
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ZBIÓRKA DLA PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO 
W LUBLINIE - AKCJA FUNDACJI MAM MARZENIE ZWIĄZANA Z OBCHODAMI 
ŚWIATOWEGO DNIA PLUSZOWEGO MISIA 

DZIEŃ KREDKI 

WYCIECZKA DO MUZEUM BOMBEK 
CHOINKOWYCH W NOWEJ DĘBIE  

ANDRZEJKI 

Wolontariusze Fundacji Mam Marzenie 
widząc	 potrzebę	 wsparcia	 psychologicz-
nego	dla	dzieci	przebywających	w	szpita-
lach,	od	8	lat	przekazują	małym	pacjentom	
pluszaki	i	zabawki	właśnie	w	wyjątkowym	
Dniu	Pluszowego	Misia	(25	listopada).	
Przedszkole	 Pliszka,	 oddziały	 przed-

szkolne	 oraz	 klasy	 1-3	 chcąc	 wywołać	
uśmiech	 na	 twarzach	 dzieci	 przebywa-
jących	 na	 oddziałach	 Uniwersyteckiego	
Szpitala	Dziecięcego	w	Lublinie	wsparły	tę	
szlachetną	inicjatywę.

Ze	względu	na	trwającą	epidemię,	zbiór-
ka	była	ograniczona.	Zbierane	były	wyłącz-
nie	nowe	gry,	puzzle	i	artykuły	plastyczne.	
Akcja	stworzyła	możliwość	wychowawczej	
rozmowy	 z	 dziećmi	 na	 temat	 pomagania	
i	dzielenia	się	z	chorymi	i	cierpiącymi.
Mamy	 nadzieję,	 że	 zebrane	 rzeczy	

wniosły	choć	odrobinę	słońca	i	radości	na	
dziecięce	oddziały	szpitalne.	Pamiętajcie,	
dobro	powraca:)

Ewelina Wilkos

22	 listopada	 Żabki,	 Słoneczka	 i	 Gwiaz-
deczki	 obchodziły	 w	 przedszkolu	 Dzień	
Kredki. Swoje pierwsze prace dzieci wyko-
nują	używając	właśnie	kredek.	Dlatego	też	
w	tym	dniu,	kredka	znajdowała	się	w	cen-
trum	 naszej	 uwagi.	 Dzięki	 takim	 zajęciom	
wiemy,	 że	 kredki	 możemy	 wykorzystywać	
nie tylko do rysowania tego co niekolorowe, 
ale	również	mogą	być	pomocne	podczas	na-
uki	liczenia,	ale	można	z	nich	również	ułożyć	
obrazek.	Nie	wiadomo	kiedy,	a	szary	dzień	
pomalowaliśmy	na	wszystkie	kolory	tęczy.

Kamila	Olszak

Święta	 Bożego	 Narodzenia	 to	 wyjąt-
kowy	czas	dla	wszystkich	z	nas,	te	dni	są	
szczególnie	 ważne	 dla	 dzieci,	 które	 at-
mosferę	 rodzinnych	 świąt	 oraz	 związane	
z	nimi	tradycje	zapamiętają	na	całe	życie.	
Bardzo	 dobrze	 angażować	dzieci	w	przy-
gotowaniach		oraz	wprowadzać		w	naszą	
tradycję	i	kulturę.	
Jedną	 z	 najprzyjemniejszych	 tradycji	

związanych	ze	świętami	 	Bożego	Narodze-
nia	jest	na	pewno	ubieranie	choinki.	

Dlatego	dzieci	z	Zespołu	Szkolno-Przedszkolnego	w	Pliszczynie	z	grupy	Biedroneczek,	Só-
wek	oraz	Żabek	postanowiły	wyruszyć	do	Muzeum	Bombek	Choinkowych	w	Nowej	Dębie.	
Miejsce	to	jakże	niezwykłe,	wchodząc	od	razu	czuć	świąteczną	atmosferę,	gdzie	z	miejsca	
mogliśmy	podziwiać		różne	style	ubierania	choinek.	Dowiedzieliśmy	się		również	jak		wy-
gląda	proces	tworzenia	bombek,		od	dmuchalni,	gdzie	na	żywo	oglądaliśmy	wydmuchiwa-
nie	bombek,	po	srebrzarnię,	a	następnie	dekoratornie,	gdzie	panie	w	skupieniu	i	w	ciszy	
własnoręcznie	z	należytą	precyzją	malowały	i		ozdabiały	bombki.
Po	 wyczerpującym	 zwiedzaniu	 i	 podziwianiu	 Muzeum	 Bombek	 Choinkowych	 	 przy-

szedł	czas	na	warsztaty	zdobienia	bombek,	gdzie	dzieci	według	własnego	pomysłu	zdobiły	
bombki,	które	wzięły	na	pamiątkę.

Danuta	Nizioł,	Natalia	Wajda-Komar

Koniec listopada to czas nierozerwalnie 
związany	z	wróżbami	i	magią.	Wszystko	za	
sprawą	obchodzonych	w	nocy	z	29	na	30	
listopada	 Andrzejek.	 Również	 przedszko-
laki	 chciały	 zajrzeć	 w	 przyszłość,	 spraw-
dzić,	 co	 je	 czeka,	 więc	 dały	 się	 ponieść	
zabawie	 i	 	 towarzyszącym	 jej	 wróżbom	
i	 obrzędom.	 Lanie	 wosku,	 rzut	 monetą,	
ustawianie butów, poznanie imienia mi-
łości	 swojego	 życia,	 poprzez	 przekłucie	
szpilką	serca	to	część	wróżb,	które	towa-
rzyszyły	nam	tego	dnia.	
Czy	wróżby	się	spełnią	-	przyszłość	po-

każe.	 Andrzejkowy	 świat	 czarów	 bardzo	
spodobał	 się	dzieciom.	Przyniósł	 im	wie-
le	szczęścia	i	okazję	do	wspólnej	zabawy.	
Dostarczył	wielu	przeżyć	i	emocji,	a	radość	
dopełniła	 krótka	 zabawa	 przy	 dźwiękach	
wesołej	muzyki.

Ewelina Wilkos
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ŚLUBOWANIE 
PIERWSZEJ KLASY  

STWORKI Z WARZYW 
I OWOCÓW 

UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE 
EDUKACYJNYM „ZABAWA SZTUKĄ” 

Ślubowanie	i	pasowanie	na	ucznia	to	pod-
niosłe	 i	ważne	wydarzenie	w	 naszym	 szkol-
nym	kalendarzu	 imprez.	Tradycyjnie,	 jak	co	
roku	w	październiku,	uczniowie	klasy	pierw-
szej	 rozpoczęli	 uroczystość	 występem	 arty-
stycznym.	 Z	 wielkim	 zaangażowaniem	 recy-
towali	 wiersze,	 śpiewali	 piosenki,	 prezento-
wali	nabyte	umiejętności.	Następnie	 złożyli	
uroczyste	przyrzeczenie	na	sztandar	szkoły.
Ślubowali	być	dobrymi	uczniami	 i	Polaka-

mi,	godnie	reprezentować	swoją	szkołę	i	kla-
sę,	zachowaniem	i	nauką	sprawiać	radość	ro-
dzicom	i	nauczycielom.	Po	ślubowaniu	aktu	
pasowania	na	ucznia	Szkoły	Podstawowej	im.	
Tadeusza	Kościuszki	w	Sobianowicach	doko-
nała	Dyrektor	Szkoły	-	Aneta	Szmit.

Wychowawca	kl.	I	Lidia	Trochym

Jesień	każdego	roku	daje	nam	swoje	dary,	m.in.	wa-
rzywa	i	owoce.	Klasa	2	ZSP	w	Sobianowicach	pod	kie-
runkiem	wychowawczyni	Beaty	Lisewskiej,	postanowi-
ła	wykorzystać	ogrodowe	dary	jesieni	i	wykonać	z	nich	
warzywno	 -	 owocowe	 stworki.	 Każdy	 z	 uczniów	miał	
oryginalne	pomysły,	wskutek	czego	powstały	nietuzin-
kowe	 okazy.	 Większość	 drugoklasistów	 stworzyła	 po	
kilka	 stworków,	 każdy	 inny	 i	 niepowtarzalny.	 Oczywi-
ście	wszystkie	objęte	są	prawami	autorskimi.

Beata Lisewska

W	bieżącym	roku	szkolnym	oddział	przedszkolny	–	zerówka	przy	ZSP	w	Sobianowicach	bie-
rze	udział	w	Ogólnopolskim	Projekcie	Edukacyjnym	„Zabawa	sztuką”.	Głównym	jego	celem	
jest	propagowanie	sztuki	w	korelacji	z	kompetencjami	kluczowymi	oraz	zgodnie	z	założeniami	
pedagogiki	 freblowskiej.	Korzystając	z	pięknej	 jesiennej	pogody,	dzieci	oddziału	przedszkol-
nego	–	zerówki	wraz	z	Paniami,	wybrały	się	do	parku	obserwować	zmieniającą	się	przyrodę	
i	zbierać	liście,	z	których	następnie	wykonywały	kwiaty	-	róże.	Wyjście	było	realizacją	jednego	
z	zadań	wynikających	z	projektu.	Jednym	z	jego	punktów	są	obchody	Dnia	Drzewa	pod	ha-
słem	„Drzewo	życia”.	W	tym	dniu	oprócz	spaceru	do	parku	dzieci	odkrywały	technikę	frottage,	
polegającą	na	odciskaniu	faktury	kory	drzewa	na	kartkach.	Technikę	tę	zastosowały	również	
w	Sali,	odciskając	fakturę	liści.	Dzięki	zajęciom	w	plenerze	i	obcowaniu	z	naturą,	połączonymi	
z	kreatywnością	dzieci,	powstały	piękne	dzieła	z	wykorzystaniem	darów	jesieni.

Anna	Białek	

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W SOBIANOWICACH
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SOBIANOWICACH  
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RÓŻANIEC W TROSCE O PTAKI – KARMNIKI 

PTASIA STOŁÓWKA 

„LOS NASZ DLA WAS PRZESTROGĄ” 
- WYJAZD KLAS 8 DO MUZEUM NA 
MAJDANKU  

„Różaniec to skarb, który trze-
ba odkryć” -	 wołał	 św.	 Jan	 Pa-
weł	 II.	 Aby	wołanie	 to	 nie	 poszło	
w zapomnienie, w naszej szkole 
uczniowie	wzięli	 udział	 w	 konkur-
sie	 różańcowym.	 W	 październiku	
br.	 został	 ogłoszony	 konkurs	 pt.	
„Trzymaj	 kciuki	 na	 różańcu”,	 który	
polegał	 na	 wykonaniu	 najładniej-
szego	 różańca.	 Prace:	 Pawła	 Suszka,	 Aleksandry	 Wójtowicz,	 Zu-
zanny	Wielgos	 i	 Hanny	 Oleszek	 przekazano	 do	 Kościoła	 pod	we-
zwaniem	 Wniebowzięcia	 Najświętszej	 Maryi	 Panny	 w	 Bystrzycy,	
gdzie	 zostały	wyeksponowane	wraz	 z	 pracami	 uczniów	 z	 innych	
szkół.	 W	 ostatnią	 niedzielę	 października,	 wszystkie	 dzieci,	 które	
brały	 udział	w	 konkursie	 otrzymały	 upominki	 ufundowane	 przez	
Proboszcza	 –	 Księdza	 Krzysztofa	Marzyckiego.	 Również	w	 Szkole	
Uczniowie	zostali	docenieni	drobnymi	upominkami	oraz	pamiątko-
wymi	dyplomami.	Dzieciom	i	Rodzicom	gratulujemy	kreatywnych	
pomysłów	i	dziękujemy	za	udział	w	konkursie.

Opiekun	szkolnego	konkursu	-	Karolina	Saracyn

Zima	to	taka	pora	roku,	kiedy	zwierzęta	nie	zawsze	potrafią	same	
poradzić	 sobie	 ze	 zdobywaniem	 pokarmu.	 Klasa	 druga	 ZSP	w	 So-
bianowicach	wspólnie	z	wychowawczynią	Beatą	Lisewską,	w	trosce	
o	ptaki,	podjęła	inicjatywę	własnoręcznej	produkcji	karmników,	aby	
te	małe	stworzenia	miały	podczas	zimy	swoje	stołówki,	gdzie	będą	
systematycznie	 przez	 uczniów	 dokarmiane.	Materiały	 i	 narzędzia	
niezbędne	 do	 wykonania	 karmników	 pomogli	 uczniom	 przygoto-
wać	rodzice,	natomiast	ich	produkcją	zajęli	się	podczas	zajęć	tech-
nicznych	 sami	 uczniowie	 pod	 kierunkiem	 wychowawczyni.	 Praca	
narzędziami	typu	gwoździe,	wkręty,	młotki	a	nawet	wkrętarka	nie	
sprawiła	 uczniom	 żadnej	 trudności.	 Powstały	wspaniałe	 karmniki,	
z	których	na	pewno	skorzystają	ptaki	podczas	zimowych	dni.
Jesteśmy	z	siebie	dumni.

Beta Lisewska

W	świecie	przyrody	następują	duże	zmiany	ze	względu	na	zbli-
żającą	się	zimę.	Ciężki	los	czeka	zwłaszcza	ptaki,	które	spędzą	ten	
czas	w	naszym	kraju.	Mając	to	na	uwadze	wychowawczyni	klasy	
III	 szkoły	w	Sobianowicach	 -	pani	Marta,	 zaproponowała	 swoim	
uczniom	 wykonanie	 oryginalnych	 i	 ciekawych	 karmników.	 Trze-
cioklasiści	przystąpili	do	zadania	z	wielkim	zapałem,	a	efekty	ich	
działań	były	doprawdy	zaskakujące.

Marta	Dzikoń-Dziura

21	października	br.	klasa	8	z	naszej	szkoły	oraz	8a	i	8b	z	SP	w	Turce	
uczestniczyły	wspólnie	w	wyjeździe	do		Państwowego	Muzeum	na	
Majdanku. Ze wzruszeniem i smutkiem, w zadumie uczestnicy szli 
słuchając	komentarza	przewodnika.		Podczas	dwugodzinnej	lekcji	
historii	uczestnicy	przeszli	szlakiem	więźniów.	Zapoznali	się	z	histo-
rią	tego	miejsca,	zwiedzili	baraki,	łaźnię,	krematorium	oraz	komo-
rę	gazową.	Oddali	hołd	poległym,	których	prochy	zostały	złożone	
w	sarkofagu	w	centralnym	miejscu	obozu.	Dla	każdego	z	uczestni-
ków	tego	wyjazdu	była	to	lekcja	historii	na	żywo,	historii,	o	której	
powinien	wiedzieć	każdy,	kto	mieszka	w	Lublinie	i	okolicach.	
Niemiecki	obóz	w	Lublinie,	zwany	potocznie	Majdankiem,	dzia-

łał	od	października	1941	r.	do	lipca	1944	r.	Oficjalnie	pełnił	funkcję	
obozu	jenieckiego,	a	później	koncentracyjnego.	Wykorzystywany	był	
jako	miejsce	masowych	egzekucji	oraz	 jako	obóz	karny	 i	obóz	pra-
cy.	Na	Majdanku	odbywały	się	również	egzekucje	więźniów	Zamku	
w	Lublinie,	w	którym	mieściło	się	więzienie	niemieckiej	policji	i	służ-
by	bezpieczeństwa.	Obóz	zajmuje	powierzchnię	90	ha.	Do	dzisiaj	za-
chowało	się	jedynie	71	obiektów	spośród	280	baraków,	które	zostały	
tutaj	wybudowane.	Pozostała	część	uległa	zniszczeniu	lub	została	ro-
zebrana	tuż	po	wojnie.		
Pobyt	 na	Majdanku	 uświadomił	wszystkim	wagę	miejsca,	 które	

jest	żywym	dowodem	na	to,	że	należy	doceniać	i	szanować	fakt,	iż	
żyjemy	w	wolnym	kraju,	a	co	za	tym	idzie	-	mamy	obowiązek	pamię-
tać	o	tych	ludziach,	których	„los	powinien	być	dla	Nas	przestrogą”.
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SZKOŁA PAMIĘTA 

JESIENNE PORZĄDKI 

Miesiąc	 listopad	 przychodzi	 do	 wszystkich	 z	 refleksją	 i	 wspo-
mnieniem	 tych,	 których	 wśród	 nas	 już	 nie	 ma.	 	 Przed	 dniem	
Wszystkich	Świętych	ludzie	sprzątają	groby	swoich	bliskich,	kładą	
na	nich	kwiaty	i	palą	znicze.	Są	jednak	groby	zapomniane,	na	któ-
rych	nie	palą	się	lampki.	Wiele	takich	grobów	to	groby	żołnierzy	
z	czasów	II	wojny	światowej.	Spoczywają	w	nich	prawdziwi,	ale	
i	 skromni	bohaterowie,	którzy	poświęcili	 swoje	 życie	dla	naszej	
wolności.	W	hołdzie	pamięci	dla	nich,	uczniowie	Szkoły	Podstawo-
wej	w	Sobianowicach	postanowili	uporządkować	i	odwiedzić	żoł-
nierskie	groby	znajdujące	się	na	cmentarzu	w	Bystrzycy,	aktywnie	
włączając	się	w	akcję	MEN - Szkoła pamięta. Trzecioklasiści	wraz	
z	 wychowawczynią	 udali	 się	 na	 cmentarz	 przed	 dniem	Wszyst-
kich	Świętych,	aby	posprzątać	i	udekorować	te	groby.	Uczniowie	
klas:	II,	V,	VI,	VII	wraz	z	opiekunami	odwiedzili	żołnierskie	groby	
w	Dzień	Zaduszny	i	kolejne	dni	listopada.	Wszyscy	zapalili	znicze	
i	oddali	hołd	bohaterom,	pamiętając	znamienne	słowa:	

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.

Marta	Dzikoń-Dziura

Jesień	to	kolorowa	pora	roku.	Jednak	pod	koniec	listopada	
zabiera	drzewom	liście	i	rozrzuca	je	dookoła.	Na	ziemi	tworzą	
się	barwne	dywany,	 które	 z	 czasem	niestety	 gniją	 i	 bardzo	
psują	wygląd	otoczenia.	W	tym	roku	również	jesień	ogołociła	
drzewa	miast	 i	wsi	 z	 ostatnich	 kolorowych	 liści.	Uczniowie	
klasy	 III	 szkoły	 w	 Sobianowicach	 wraz	 z	 wychowawczynią	
Panią	Martą	-	postanowili	uporządkować	teren	boiska	szkol-
nego.	Z	pomocą	pospieszył	 im	Pan	Grzegorz	 -	 konserwator	
szkolny,	który	przygotował	potrzebne	narzędzia.	16	listopada	
dzieci	zaopatrzone	w	odpowiedni	sprzęt	ruszyły	ochoczo	do	
pracy.	Pogoda	i	humory	dopisywały,	więc	wszyscy	sumiennie	
pracowali.	Zagrabione	 liście	 lądowały	w	workach.	Po	godzi-
nie	boisko	szkolne	nabrało	innego	wyrazu.
Działania	uczniów	klasy	III	i	efekty	ich	prac	porządkowych	

na	boisku	szkolnym	można	zobaczyć	w	prezentacji	na	stronie	
szkoły,	do	obejrzenia	której	serdecznie	wszystkich	zapraszam.

Marta	Dzikoń-Dziura

11 LISTOPADA 

„…Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.

Codziennie mocniej w ciebie wrastam
Radością, smutkiem, dumą, gniewem.”

W. Szymborska
W	tym	roku	obchodziliśmy	103	rocznicę	tego	ważnego	wydarze-

nia,	 jakim	było	dla	Polski	odzyskanie	niepodległości	po	123	 latach	
życia	pod	zaborami.	Celebracja	tego	dnia	odbiła	się	w	naszej	szkole	
głośnym	echem.	Cała	społeczność	szkolna	włączyła	się	w	akcję	MEiN	
„Szkoła	do	hymnu”	 i	odśpiewała	„Mazurka	Dąbrowskiego”.	Wycho-
wawcy	klas	wraz	z	uczniami	przygotowali	koncert	pieśni	patriotycz-
nej.	Na	początku	listopada,	Samorząd	Uczniowski	z	opiekunem	Pa-
nią	Karoliną	Saracyn,	ogłosił	konkurs	na	kotylion	a	jego	rozstrzygnię-
cie	i	wręczenie	nagród	odbyło	się	w	przeddzień	Święta	Narodowego.	
Dziękujemy	 za	 zaangażowanie	 wszystkim,	 dzięki	 którym,	 pomi-

mo trudnej sytuacji epidemicznej, 11 Listopada w naszej szkole 
nie	 pozostał	 bez	 echa.	W	 związku	 z	 tym,	 że	wciąż	 obowiązujące	
nas	 obostrzenia	 nie	 pozwalały	 zorganizować	 spotkania	 ogólnosz-
kolnego,	występy	poszczególnych	klas	zostały	nagrane.	Zapraszam	
do	obejrzenia	fotorelacji	oraz	wysłuchania	nagrań	z	tegorocznych,	
szkolnych	obchodów	Święta	Niepodległości	na	stronę	internetową	
naszej	szkoły:	sobianowice.eu

Joanna	Niewęgłowska-Gomółka
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ANDRZEJKI

DZIEŃ CHLEBA 

Stare	 polskie	 przysłowie	 mówi:	 „Na	 świętego	 Andrzeja	 błyska	
pannom	 nadzieja”,	 a	 zbliżające	 się	 Andrzejki	 stały	 się	 wspaniałą	
okazją	do	cudownej	zabawy.	
W	czwartek	25	listopada	wychowawcy	klas	1	-	3,	„0”	i	świetlicy	

oraz	 Samorząd	Uczniowski	 zorganizowali	wróżby	 i	 przepowiednie	
andrzejkowe	dla	uczniów	klas	młodszych.	Tego	dnia	dzieci	naszej	
szkoły	w	magiczny	sposób	zostały	zmienione	w	wojowników,	pira-
tów,	czarownice	i	wróżbitów,	nie	zabrakło	również	księżniczek	i	po-
staci	z	bajek.	W	atmosferze	radości,	zabawy	i	ciekawości	uczniowie	
mogli	dowiedzieć	się,	co	ich	czeka	w	przyszłości:	szczęście,	pienią-
dze,	pech	czy	może	jakaś	niespodzianka	lub	wymarzona	podróż.	Tak	
więc	 każdy	 uczestnik	 andrzejkowych	 szaleństw	 z	 niecierpliwością	
przekłuwał	papierowe	serce,	aby	odczytać	imię	swojej	sympatii,	lo-
sował	magiczne	bileciki,	na	których	widniały	nazwy	zawodów	przy-
szłości,	bądź	szukał	swojej	szczęśliwej	 liczby.	Wszyscy	gorączkowo	
czekali	na	 to,	by	dowiedzieć	 się,	 kto	 jako	pierwszy	 z	klasy	 zmieni	
stan	 cywilny,	 będzie	 bogaty	 i	 komu	w	 życiu	 się	 powiedzie.	 Każdy	
pragnął	wywróżyć	sobie	coś	wyjątkowego,	dlatego	wiele	śmiechu	
i	 radości	dostarczyły	dzieciom	ciasteczka	z	wróżbą,	które	 rozeszły	
się	jak	świeże	bułeczki.

Wszyscy	wspaniale	się	bawili,	humory	dopisywały,	a	przepowie-
dziana	przyszłość	zawsze	może	się	spełnić,	bo	tak	naprawdę	wszyst-
ko	zależy	od	nas	samych.	Warto	o	tym	pamiętać.
Dziękuję	za	wspólną	zabawę

Karolina	Saracyn	-	Opiekun	Samorządu	Uczniowskiego
Szkoła	Podstawowa	w	Sobianowicach

Stokrotki	uczestniczyły	w	zajęciach,	
które	 poświęcone	 były	 wypiekaniu	
chleba.	Była	to	fantastyczna	przygoda,	
gdyż	przedszkolaki	pierwszy	raz	w	tym	
roku	wcieliły	się	w	rolę	piekarzy.
Pieczenie	chleba	poprzedzone	było	

omówieniem	 historyjki	 obrazkowej	
pt.	 „Od	 ziarenka	 do	 bochenka”,	 dzię-
ki	której	dzieci	poznały	etapy	rozwoju	
i wzrostu ziarna oraz proces pieczenia 
chleba.	 Następnie	 z	 wielką	 ochotą	
zabrały	 się	 do	 mieszania	 składników.	

Kiedy	 ciasto	 było	 już	 gotowe,	 przed-
szkolaki	dekorowały	chlebki	 ziarnami	
słonecznika	 i	 zaniosły	 do	 przedszkol-
nej	kuchni.
Zapach	 upieczonego	 chleba	 unosił	

się	po	całym	przedszkolu.	
Na	koniec	dnia	dzieci	zostały	poczę-

stowane	 kawałkiem	 świeżo	 upieczo-
nego	chleba	z	masłem,	który	okazał	się	
przepyszny.	Dzięki	tego	typu	zajęciom	
nasze	maluchy	najlepiej	 poznają	 i	 do-
świadczają	otaczający	je	świat.

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W SOBIANOWICACH 
- SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE „STOKROTKA” W SOBIANOWICACH

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W NASZYM PRZEDSZKOLU 

Dnia	10	listopada	uczciliśmy	w	naszym	przedszkolu		Święto	Nie-
podległości.	Z	tej	okazji	wszystkie	dzieci	przyszły	ubrane	na	galowo	
i	uroczyście.
Przedszkolaki	 obejrzały	 film	 edukacyjny	 „Polak	 Mały”,	 dzięki	

któremu	 zapoznały	 się	 z	 symbolami	 narodowymi	 oraz	 zabytkami	
charakterystycznymi	 dla	 wybranych	 miast.	 Następnie	 w	 zabawie	
dydaktycznej	utrwalaliśmy	poznane	symbole	naszego	kraju.	Dzieci	
z	 zaangażowaniem	wykonywały	przygotowane	 zadania	 i	 rozwiązy-
wały	zagadki	o	Polsce.		Nie	zabrakło	tańca	i	zabawy	przy	piosence	
„Jestem	Polką	i	Polakiem”.	

W	tym	roku	również	uczestniczyliśmy	w	akcji	„Szkoła	do	hymnu!”	
i	o	godz.	11.11	śpiewaliśmy	hymn	narodowy.
Dopełnieniem	zajęć	było	wyklejanie	biało-czerwonych	serduszek	

i	pamiątkowe	zdjęcie.	
Głównym	celem	zajęć	poznanie	symboli	narodowych	naszego	kraju.	

Dzięki	udziałowi	w	 tego	 typu	uroczystościach	 	przedszkolaki	od	naj-
młodszych	lat		kształtują	pozytywne	postawy	i	uczucia	patriotyczne.
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KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT 
- POZNAJEMY PRAWA DZIECKA 

Ogólnopolski	Dzień	Praw	Dziecka	to	świę-
to	 szczególne,	 wypełnione	 dziecięcą	 rado-
ścią	i	zabawą,	które	odgrywa	przede	wszyst-
kim	edukacyjną	i	wychowawczą	rolę.	Nasze	
przedszkole	 przyłączyło	 się	 do	 obchodów	
tego	święta.	Podczas	zajęć	dzieci	dowiedzia-
ły	się,	 jakie	mają	prawa	oraz,	że	wszyscy	je-
steśmy	 równi,	 niezależnie	 od	wieku,	wyglą-
du	czy	pochodzenia.	Przedszkolaki	obejrzały	
prezentację	 zapoznając	 się	 z	 najważniejszy-

mi	prawami	dziecka	oraz	tańczyły	do	piosenki	„O	Prawach	Dziecka”.
Oprócz	wierszy	i	piosenek,	które	tego	dnia	towarzyszyły	naszym	przedszkolakom,	wszyst-

kie	dzieci	kolorowały	obrazki	przedstawiające	prawa	najmłodszych.	
Na	 koniec	 zajęć	wspólnie	wykonaliśmy	plakat	 z	 Prawami	Dziecka	podsumowujący	 ten	

szczególny	dzień.

PORA NA POMIDORA - STOKROTKI OBCHODZĄ 
DZIEŃ POMIDORA 

„Nie pomylisz go z ogórkiem,
bo ma znacznie cieńszą skórkę,
a w dodatku z każdej strony
jest okrągły i czerwony…”
W	 dniu	 20	 października	 w	 naszym	

przedszkolu	 odbyły	 się	 kolejne	 zajęcia	 o	
warzywach.	Swoje	święto	w	tym	dniu	ob-
chodził	–	pomidor.
Dzieci	miały	okazję	zapoznać	się	z	wier-

szem	pt.	„Pomidor”	podczas	teatrzyku	ku-
kiełkowego	w	wykonaniu	wychowawczyni.	
Następnie	same	próbowały	odgrywać	role	
wybranych	warzyw	z	wierszyka.	W	dalszej	
części	 zajęć	 dzieci	 dowiedziały	 się,	 jakie	
potrawy	przygotowujemy	z	pomidorów,	że	
są	one	bardzo	ważne	dla	naszego	zdrowia,	
gdyż	zawierają	wiele	cennych	witamin.	
Nie	 zabrakło	 smakowania	 pomidorów	

oraz soku pomidorowego, którego prawie 
każdy	spróbował	chociaż	odrobinkę.

Po	 degustacji	 przyszedł	 czas	 taniec	 do	
piosenki	 „Czerwony	 pomidorek”.	 Wyko-
naliśmy	 także	 pracę	 plastyczną	 pod	 ha-
słem	„Wesoły	Pan	Pomidor”.	

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK 

Międzynarodowy	 Dzień	 Postaci	 z	 Ba-
jek	 obchodzony	 jest	 na	 całym	 świecie	 5	
listopada.	 Jest	 to	 święto	 wszystkich	 po-
staci	bajkowych	i	znakomity	moment,	aby	
przypomnieć	 sobie	 niektóre	 z	 nich.	 Baj-
ki	 towarzyszą	 nam	 od	 najmłodszych	 lat,	
rozweselają	i	bawią,	ale	także	przekazują	
nam	 ważne	 prawdy	 życiowe	 i	 uczą	 uni-
wersalnych	wartości	moralnych.
Taki	dzień	 to	wyśmienita	okazja,	by	 za-

nurzyć	 się	 w	 świat	 magicznych	 historii	
i	zainspirować	do	wspólnej	zabawy	w	baj-
kowym wymiarze z naszymi przedszkola-
kami.	 Sprawdzaliśmy,	 jakie	 animowane	
postacie	towarzyszyły	nam	kiedyś,	a	jakie	
obecnie	 fascynują	 najmłodsze	 pokole-
nie.	Dzieci	 obejrzały	 teatrzyk	 kukiełkowy	
pt.	„Królewna	Śnieżka”,	a	następnie	same	
miały	 okazję	 wcielić	 się	 w	 rolę	 aktorów.	
W	 naszej	 grupie	 odbyły	 się	 także	 bajko-
we	zabawy,	 tj.	 rozwiązywanie	bajkowych	
zgadywanek,	 układanie	 historyjek	 obraz-
kowych,	 kolorowanie	 obrazków,	 oraz	 za-
bawy	 ruchowe	 przy	 znanych	 przebojach	
dziecięcych.	Był	to	dla	wszystkich	bardzo	
miły	i	wyjątkowy	dzień.

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 
,,NASZYJNIK KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI” 

W	 naszym	 przedszkolu	 staramy	 się	
stwarzać	 i	 zapewniać	 dziecku	 warunki	 do	
wszechstronnego	 rozwoju.	 Nauczyciele	
z	 naszego	 przedszkola	 dbają	 o	 rozwijanie	
indywidualnych	 uzdolnień	 i	 zainteresowań	
wychowanków.	Dzieci	biorą	udział	w	wielu	
konkursach.	W	ostatnim	czasie	był	to	Gmin-
ny	konkurs	plastyczny	pt.	 ,,Naszyjnik	Królo-
wej	Marysieńki”	zorganizowany	przez	SP	im.	
Jana	Sobieskiego	i	Przedszkole	„Marysieńka”	
w	Turce.

Zadaniem konkursowym przedszkolaków 
było	 wykonanie	 dowolną	 techniką	 tytuło-

wego naszyjnika w formie przestrzennej. 
Aleksandra,	Natalia	 i	Michalina	pod	okiem	
nauczycielek	 stworzyły	 korale	 z	 przeróż-
nych	materiałów.	Powstały	piękne,	bogato	
zdobione kompozycje. 

W kategorii dzieci w wieku przedszkol-
nym	 III	 miejsce	 zajęła	 Natalia	 Krzysiak	
z Przedszkola Stokrotka.
Za	 każdym	 razem	 z	 wielką	 satysfakcją	

przyjmujemy	 wiadomości	 o	 osiągnięciach	
naszych	przedszkolaków.	

Serdecznie	gratulujemy!!!
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WIZYTA POLICJANTÓW W PRZEDSZKOLU 

WYCIECZKA KLASY IV - SZLAKIEM LEGEND LUBELSKICH 

Co roku nasze przedszkole po-
dejmuje	 działania,	 wpływające	 na	
podniesienie	 bezpieczeństwa	 dzie-
ci.	 Mają	 one	 na	 celu	 wskazać	 bez-
pieczne	 i	 kulturalne	 zachowanie	
się		na	drodze.	Realizując	tematykę	
bezpieczeństwa,	 współpracujemy	
z	 Komisariatem	 Policji.	 Dlatego	 też	
17	 listopada	 Stokrotki	 odwiedziły	
Panie policjantki.
Panie	 policjantki	 przybliżyły	

dzieciom podstawowe zasady bez-
piecznego	 poruszania	 się	 po	 dro-
gach,	 przypomniały	 numery	 alar-
mowe	 oraz	 zasady	 zachowania	 się	
podczas spotkania z nieznajomym. 
Przedszkolaki	 dowiedziały	 się,	 jak	

bezpiecznie	podróżować,	jak	ważne	
jest	 zapinanie	 pasów	 bezpieczeń-
stwa	 podczas	 jazdy	 samochodem.	
Panie	 przypominały	 również	 o	 ko-
nieczności	noszenia	ubrań	i	obuwia	
posiadającego	 elementy	 odblasko-
we.	 Jak	 zwykle	 dużym	 zaintereso-
waniem	 cieszyła	 się	 prezentacja	
wyposażenia	 policyjnego,	 niezbęd-
nego podczas wykonywania pracy 
policjanta.	Po	zakończonym	spotka-
niu	przedszkolaki,	w	ramach	podzię-
kowania,	wręczyły	naszym	gościom	
przygotowane	wcześniej	laurki.

Samorządowe	Przedszkole	
„Stokrotka”	w	Sobianowicach	

12	października	br.	uczniowie	klasy	 IV	wraz	z	wychowawczynią	
Panią	Moniką	Garbacz	uczestniczyli	w	wycieczce	„Szlakiem	Legend	
Lubelskich”.	 Podczas	 spaceru	poznaliśmy	historię	miasta	poprzez	
najciekawsze	 lubelskie	 opowieści	 i	 podania.	 Towarzyszyła	 nam	
przewodniczka,	która	w	bardzo	ciekawy	sposób	opowiadała	o	hi-
storii Lublina. 

Wycieczka	miała	charakter	interaktywny,	pobudzający	wyobraź-
nię	uczniów	 i	 zachęcała	do	 aktywnego	udziału	w	odkrywaniu	 ta-
jemnic Lublina.
Klasa	 IV	miała	okazję	usłyszeć	 legendy	o	tym:	 Jak	powstała	na-

zwa	 naszego	 miasta?	 Jak	 to	 było	 z	 kamieniem,	 który	 podobno	
przynosi	nieszczęście?	 Jak	sprawić,	 żeby	blaszany	kogucik	 zapiał?	
Jak	czarcia	łapa	zostawiła	ślad?	Jak	koziołek	trafił	do	herbu?	Jak	to	
było	z	relikwiami?	Jak	duch	ojca	Ruszla	odwiedzał	kościół	Domini-
kanów?	Jak	Leszek	Czarny	zasnął	w	Lublinie?	Jak	Lublin	cudownie	
ocalał	z	pożaru?
Na	koniec	spaceru	udaliśmy	się	do	Biblioteki	UMCS	-	byliśmy	

w	magazynie	 książek,	 gdzie	 znajduje	 się	 około	 2	mln	wolumi-
nów,	 widzieliśmy	 książki	 ze	 zbiorów	 specjalnych	 biblioteki	 po-
chodzące	z	XVI	wieku,	byliśmy	w	czytelni	komiksów	-	uczniowie	
oglądali	te	zbiory	z	dużym	zaciekawieniem	oraz	w	czytelni,	gdzie	
zobaczyliśmy,	 jak	 w	 praktyce	można	 skorzystać	 ze	 zbiorów	 bi-
bliotecznych.	Otrzymaliśmy	 także	drobne	pamiątki.	 Po	drodze,	
aby	nieco	odpocząć	i	uzupełnić	kalorie,	byliśmy	w	McDonaldzie	
oraz	na	pączkach.

DZIEŃ JEŻA W PRZEDSZKOLU 

„Idzie,	idzie	jeż,
Ten	kłujący	zwierz,
Nóżkami	tup,	tup,
I pod listek siup”.

10 listopada 
swoje	święto	mają	
Jeże	 –	 	 kolczaste	
zwierzątka,	 bar-
dzo sympatyczne 
i	pożyteczne.	Jeże	
towarzyszą	 nam	
od	 najmłodszych	
lat	 dzieciństwa	
w	 bajkach,	 wier-
szach,	 książecz-
kach,	 dlatego	
Stokrotki	włączyły	
się	 w	 obchody	
tego nietypowego 
święta.

Przedszkolaki	 dowiedziały	 się,	 że	 jeże	 są	 objęte	 czę-
ściową	ochroną,	a	ich	przysmakiem	wcale	nie	są	jabłka,	
lecz	ślimaki	i	dżdżownice.	Dzieci	utrwaliły	swoją	wiedzę	
na	 temat	 sposobu	 życia	 jeżyków	 poprzez	 wysłuchanie	
wierszy,	 a	 także	 zabawy	matematyczne	 i	 piosenki.	 Nie	
mogło	zabraknąć	ulubionej	przez	dzieci	zabawy	„Na	dy-
wanie	 siedzi	 jeż…”	 oraz	wykonania	 pracy	 plastycznych,	
które	później	ozdobiły	salę.
„Dzień	Jeża”	był	doskonałą	okazją,	by	uświadomić	dzie-

ciom,	jaką	rolę	w	środowisku	pełnią	jeże,	co	im	zagraża	
i jak im pomóc.

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W ŚWIDNIKU MAŁYM 
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIDNIKU MAŁYM 
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ZIELONA BABKA 

WYRÓŻNIENIE 
W KONKURSIE 
„NIEZŁE ZIÓŁKO” 

#SZKOŁAPAMIĘTA 

#SZKOŁADOHYMNU 

DZIEŃ KREDKI 

W	 dniu	 18	 października	
dzieci z klasy 1 i 2 razem 
w	 wychowawczyniami	 Panią	
Sylwią	 Bakiera	 –	 Bekieszą	
i	 Panią	 Agnieszką	 Mazur,	 go-
ściły	w	Zagrodzie	Edukacyjno	
–	 Twórczej	 „Zielona	 Babka”	
w	 Minkowicach.	 Dzieci	 mo-
gły	przenieść	się	na	chwilę	do	dawnego	świata	polskiej	wsi,	zobaczyć	dawne	domowe	
sprzęty	 codziennego	 użytku,	 które	można	 było	 spotkać	w	 starych	wiejskich	 domach.	
Poznały	zapomniane	zioła	z	okolicznych	pól	i	łąk	oraz	ich	zastosowanie	i	wykorzystywa-
nie	w	tradycji	ludowej.	W	trakcie	warsztatów	rękodzielniczych	dzieci	wykonały	jesienne	
lampiony,	ozdabiając	je	materiałami	pochodzenia	naturalnego.	Warsztaty	etnograficzne	
wprowadziły	uczestników	wycieczki	w	niezwykły	klimat	harmonii	człowieka	z	przyrodą	
i	napełniły	dobrą	energią	potrzebną	do	realizowania	codziennych	obowiązków.

Konkurs	 „Niezłe	 ziółko”	 zorganizowany	
został	przez	Województwo	Lubelskie	i	po-
legał	na	wyhodowaniu	własnych	ziół,	 ich	
pielęgnacji	oraz	obserwacji.	Drugim	zada-
niem	zaś,	było	przygotowanie	sprawozda-
nia z wykonania zadania pierwszego.
W	dniu	17	 listopada	w	 siedzibie	Urzę-

du	Marszałkowskiego	 odbyła	 się	 uroczy-
stość	wręczenia	nagród	zwycięzcom	i	wy-
różnionym.

Uczennica klasy trzeciej Gabrysia Mi-
siura	 otrzymała	 wyróżnienie	 w	 tymże	
konkursie.

Gratulacje!

Nasza	 szkołą	 włączyła	 się	 w	 akcję	 Mini-
sterstwa	 Edukacji	 i	 Nauki	 „Szkoła	 pamięta”.	
Głównym	 celem	 tego	 przedsięwzięcia	 było	
zachęcenie	szkoły	do	upamiętnienia	ważnych	
rocznic,	 wydarzeń	 i	 postaci	 historycznych	
oraz	dzielenia	 się	w	mediach	społecznościo-
wych	 informacjami	 o	 zrealizowanych	 przed-
sięwzięciach	z	oznaczeniem	#	Szkoła	Pamięta.	
Zrealizowaliśmy	w	ramach	tej	akcji	kilka	

przedsięwzięć:
-	 	 klasa	 8	 wyjeżdżała	 na	 wycieczkę	 edu-

kacyjną	do	Muzeum	na	Majdanku-	po-
znała	historię	obozu,	zobaczyła	miejsca	
świadczące	o	zbrodniczej	działalności	III	
Rzeszy,	 pamiątkowe	 przedmioty,	 które	
należały	 do	 więźniów	 obozu	 zgroma-
dzone przez muzeum. Uczniowie w ra-

mach	lekcji	historii	pisali	o	własnych	od-
czuciach	 i	 refleksjach	 jakie	 im	 towarzy-
szyły	podczas	oglądania	tego	miejsca.

-			w	ramach	lekcji	historii	uczniowie	klasy	
8 i 7 obejrzeli przygotowane prezen-
tacje	 dotyczące	 żołnierzy	 wyklętych	
pochodzących	 z	 Lubelszczyzny-	poznali	
szczegółowo	 postać	 Hieronima	 Deku-
towskiego ps. Zapora oraz Józefa Fran-
czaka	 ps.	 Lalek-	 ostatniego	 z	 żołnierzy	
wyklętych	rozmawiali	o	Holocauście;

-  uczniowie klasy 5 pod kierunkiem na-
uczyciela	 historii	 przygotowali	 okolicz-
nościowe	wystawy	dotyczące	żołnierzy	
wyklętych	 pochodzących	 z	 Lubelszczy-
zny	oraz	Ojców	Wolności-	 czyli	postaci	
bez	 udziału	 których	 Polska	 nie	 odzy-
skałaby	niepodległości.	Poznali	historię	
Pani	Heleny	Jabłońskiej-	mieszkanki	na-
szej	 miejscowości,	 która	 była	 łącznicz-
ką	Kpt.Zdzisława	Brońskiego	ps.	Uskok-	
żołnierza	wyklętego;

-		klasa	4	odwiedziła	wspólnie	z	wychowaw-
czynią	 groby	 nauczycieli,	 którzy	 praco-
wali	w	naszej	szkole	-zapalili	znicze;

-	 	 w	 klasie	 4	 uczniowie	 poznawali	 histo-
rię	swoich	rodzin	poprzez	przyniesione	
przez	nich	na	lekcję	pamiątki	rodzinne.

Uczniowie	 i	 nauczyciele	 Zespołu	 Szkolno	
-	 Przedszkolnego	w	 Świdniku	Małym	wzięli	
udział	w	akcji	Ministerstwa	Edukacji	i	Nauki	
„Szkoła	do	hymnu”.	10	 listopada	o	godzinie	
11:11 dzieci z klasy I, III, V i VI wspólnie z na-
uczycielami	pięknie	odśpiewały	hymn	naro-
dowy przy akompaniamencie nauczyciela 
muzyki	Pani	Agnieszki	Kosińskiej.

„Kolorowe	kredki	w	pudełeczku	noszę,	ko-
lorowe	kredki…”

W	kalendarzu	 świąt	nietypowych	22	 listo-
pada	 to	Dzień	Kredki,	 a	 te	przybory	 to	pod-
stawowe	 narzędzia	 pracy	w	 oddziale	 przed-
szkolnym,	służące	do	zaznaczania,	rysowania,	
kolorowania…	Dlatego	w	tym	dniu	nasi	zeró-

wiacy	szczególnie	dokładnie	zadbali	o	swoje	
kredkowe koszyczki. Pani Izabela Szewczak 
-	 Kobyłka	 przedstawiła	 dzieciom	 historię	 po-
wstania	 kredek,	 ich	 rodzaje	 	 i	 procesy	 pro-
dukcji.	Dzieci	z	oddziału	przedszkolnego	pra-
cowały	pod	kierunkiem	Pani	Izy	nad	różnymi		
kolorowymi	zadaniami,	a	na	koniec	wykonały	
pracę	plastyczną	pt.	„Moja	ulubiona	kredka”.
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W ZERÓWCE 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W DRUGIEJ KLASIE  

PO PIERWSZE RODZINA! - KONKURS DLA SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA 
LUBELSKIEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FUNDACJĘ SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO 
POD PATRONATEM MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

24. SPOTKANIA 
Z PIOSENKĄ 
MARZENIA/RELACJE 

Dzieci	z	oddziału	przedszkolnego	wyjątko-
wo	w	tym	dniu	mogły	przynieść	 swoje	ulu-
bione	misie	 lub	 inne	 pluszaki.	Wychowaw-

czynie	prowadziły	zajęcia,	których	tematem	
przewodnim	był	miś.	Pani	Izabela	Szewczak	
-	 Kobyłka	 przedstawiła	 na	 początku	 zajęć	
historię	 święta,	 potem	 zerówiaki	 układa-
ły	 puzzle	 i	 poznawały	 niedźwiedzie	 żyjące	
na	 świecie	 i	 sympatyczne	 misie	 ze	 świata	
filmów	 i	 bajek.	 Dzieci	 pracując	 z	 Panią	 Izą	
stworzyły	dwie	niedźwiedzio-misiowe	mapy.	
Pod	kierunkiem	Pani	Beaty	Włosek	powsta-
ły	misiowe	opaski	na	głowy,	w	których	nasi	
mali	 uczniowie	mogli	 do	końca	dnia	bawić	
się	wspólnie	ze		swoimi	pluszakami	w	zaba-
wach	popołudniowych.	Pani	Beata	pokiero-
wała	również	pracą	plastyczną,	której	tema-
tem	było	wykonanie	misia.		

Dnia	25	listopada	uczniowie	klasy	2	świę-
towali	„Dzień	Pluszowego	Misia”.
Tego	dnia	dzieci	przyniosły	do	szkoły	swo-

je ulubione przytulanki. W ciekawy sposób 
opowiedziały	historię	swojego	„Słodziaka”.
Misie	dzielnie	 asystowały	dzieciom	pod-

czas	 lekcji	 (niejednokrotnie	 zajmując	miej-
sce	 kolegi	 w	 ławce),	 natomiast	 dzieci	 za-
dbały	o	to,	aby	zabawki	mogły	również	zdo-
bywać	wiedzę	i	umiejętności	z	matematyki.
Dobre	 serduszka	 uczniów	 ujawniły	 się	

podczas	przerwy,	kiedy	dzieci	postanowiły	
podzielić	 się	 swoimi	 pysznościami	 ze	 śnia-
daniówek.
Wszyscy	spędziliśmy	miły	dzień	w	asyście	

pluszowych	przyjaciół.

W listopadzie br. klasa IV ze 
Szkoły	Podstawowej	w	Świdniku	
Małym	 brała	 udział	 w	 konkur-
sie	 o	 tematyce	 rodzinnej	 -	 „Po	
pierwsze	 Rodzina!”.	 Konkurs	
skierowany	był	do:

Kategoria 1: nauczycieli i wy-
chowawców	 na	 wszystkich	 po-
ziomach	edukacyjnych,	

Kategoria	 2:	 całych	 klas	wraz	
z	wychowawcą.
Celem	konkursu	było:

-	wspieranie	młodzieży	w	przygo-
towaniu	do	życia	w	rodzinach;

-	 kształtowanie	 wśród	 uczniów	
kompetencji	 społecznych	
przygotowujących	 do	 dobre-
go funkcjonowania w doro-
słym	 życiu	 i	 tworzenia	 kocha-
jącej	się	rodziny;

-	 upowszechnianie	 wartości	 ta-
kich	 jak	panowanie	nad	sobą,	
praca	nad	charakterem,	szczę-
ście	w	 trwałej,	 kochającej	 się	
rodzinie,	wierność;

-	 promowanie	 oddolnych	 inicja-
tyw	 wspierających	 wycho-
wawczą	rolę	szkoły;

- dostarczenie nauczycielom 
atrakcyjnych	 narzędzi	 do	

prowadzenia	 lekcji	 wycho-
wawczych.
Zadanie	 konkursowe	 były	

skierowane zarówno do nauczy-
ciela jak i klasy:

Kategoria 1: Zadanie konkur-
sowe	 dla	 nauczyciela	 polegało	
na opracowaniu autorskiego 
scenariusza lekcji prorodzinnej 
wraz z ewentualnymi pomocami 
(np.	karty	pracy,	arkusze,	grafiki	
itp.).	

Kategoria 2: Zadanie konkur-
sowe	dla	klas	polegało	na	opra-
cowaniu, zaplanowaniu i zreali-
zowaniu wydarzenia prorodzin-
nego	 dla	 społeczności	 swojej	
szkoły.	 Uczniów	w	 pracach	 nad	
wydarzeniem	 wspierał	 wycho-
wawca.	 Forma	wydarzenia	była	
dowolna,	np.	quiz,	gra	terenowa,	

gazetka, gra internetowa, aka-
demia i inne formy. 
W	 ramach	 zadania	 konkurso-

wego	klasa	 IV	z	pomocą	wycho-
wawczyni Pani Moniki Garbacz 
przygotowała	 grę	 o	 tematyce	
rodzinne	 „Rodzina	 the	 best”,	
w	 którą	może	 zagrać	 każda	 kla-
sa	 ze	 szkoły	 (będziemy	 ją	 udo-
stępniać	 innym	klasom	z	naszej	
szkoły,	 aby	 mogły	 zagrać	 pod-
czas	 zajęć	 z	wychowawcą)	 oraz	
gazetkę	na	parawanie	 stojącym	
na	 pierwszym	 piętrze	 koryta-
rza	 szkolnego,	 którą	uzupełniali	
uczniowie	Naszej	szkoły	udziela-
jąc	odpowiedzi	 na	pytanie	 -	 Co	
daje	mi	rodzina?

Szkoła	Podstawowa	
w	Świdniku	Małym

W dniu 22 listopada uczniowie klasy 
szóstej	 Zespołu	 Szkolno	 -	 Przedszkolnego	
w	 Świdniku	 Małym	 wraz	 z	 Panią	 Dyrektor	
Agnieszką	 Rozmus	 i	 nauczycielem	 muzyki	
i	plastyki	–	Panią	Agnieszką	Kosińską	uczest-
niczyli	we	wspaniałym	wydarzeniu,	jakim	był	
koncert pt.: Marzenia/Relacje. W tym roku 
Spotkania	 z	 Piosenką	 Nieprzetartego	 Szla-
ku	 odbyły	 się	 w	 pięknym	 Teatrze	 Muzycz-
nym	w	Lublinie.	Jednym	z	wykonawców	był	
uczeń	naszej	szkoły	Tymoteusz	Misiura,	któ-
ry	wykonał	dwa	utwory	-	„Nie	bój	się	chcieć”	
oraz	„I	Ciebie	też,	bardzo”.	Udział	w	koncer-
cie	Tymka	był	dla	jego	koleżanek	i	kolegów	
z	klasy,	jak	również	dla	nauczycieli	ogromną	
przyjemnością	i	zaszczytem.	Wszystkim	było	
bardzo	miło,	że	mogli	obejrzeć	 i	wysłuchać	
występu	 Tymka	 i	 pozostałych	 uczestników	
oraz	wspierać	ich	wszystkich	swoją	obecno-
ścią.	Udział	w	„Spotkaniach	z	Piosenką”	była	
dla	widzów	–	uczniów	naszej	szkoły	nowym	
i	niepowtarzalnym	doświadczeniem.

Brawa	dla	Tymka	za	odwagę	i	piękny	występ!!!
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ŚWIATOWY DZIEŃ ORIGAMI 

HOKUS-POKUS, CZARY-MARY, NIECH SIĘ SPEŁNIĄ ANDRZEJKOWE CZARY

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK 

DZIEŃ KREDKI 

24	października	obchodzony	 jest	Świato-
wy	Dzień	Origami.	Origami	to	technika	skła-
dania	 papieru,	 która	 wywodzi	 się	 z	 Chin,	
choć	to	w	Japonii	uczyniono	z	niej	tradycyj-
ną	narodową	sztukę.	Origami	szybko	zyska-
ło	popularność	na	całym	świecie,	zarówno	
wśród	 dorosłych	 jak	 i	 dzieci.	Ważne	miej-
sce	zyskało	też	w	przedszkolach,	jako	jedna	
z	technik	plastycznych	rozwijająca	logiczne	
myślenie,	 cierpliwość,	koncentrację	uwagi,	
wyobraźnię	 przestrzenną	 oraz	 sprawność	

manualną.	 Niezwykłe	 jest	 to,	 że	 z	 jednej,	
pozornie	 zwykłej	 kartki	 papieru	 lub	 kil-
ku	 papierowych	 kółek	 powstać	 może	 tak	
wiele	 zachwycających	 i	 skomplikowanych	
dzieł	 –	 postaci,	 kwiatów,	 zwierząt	 czy	 kra-
jobrazów. W naszym przedszkolu kolejny 
raz	obchodziliśmy	Światowy	Dzień	Origami.	
Z	tej	okazji	przedszkolaki	miały	okazję	przy-
pomnieć	sobie	historię	tej	nietypowej	tech-
niki	plastycznej,	obejrzeć	książeczki	i	filmiki	
edukacyjne z instrukcjami do wykonania 
origami.	 Tradycyjnie	 przy	 okazji	 tego	 nie-
typowego	 dnia	 nie	mogło	 zabraknąć	 two-
rzenia	własnych	małych	dzieł	sztuki.	Dzieci	
segregowały	 i	 układały	wybrane	przez	 sie-
bie	kolorowe	papierowe	kółka,	a	następnie	
wykonały	piękne	obrazki	jesiennych	drzew	
techniką	origami	płaskie	z	koła	w	twórczej	
atmosferze,	pełnej	skupienia	i	radości.

30	listopada	był	dla	wszyst-
kich	 przedszkolaków	 wyjąt-
kowy.	 Właśnie	 w	 tym	 dniu	
dzieci	miały	okazję	przenieść	
się	 w	magiczny	 świat	 wróżb.	

Przedszkolaki	 poznały	 histo-
rię	 Andrzejek	 i	 Katarzynek,	
dowiedziały	 się,	 jak	 dawniej	
obchodzono	 te	dni.	Maluchy	
z	 wielkim	 zaangażowaniem	

uczestniczyły	 we	 wróżbach	
i	 zabawach	 inspirowanych	
andrzejkowymi tradycjami. 
Swoją	 przyszłość	 odkrywały	
losując	kolorowe	serca,	które	

przepowiadały,	co	spotka	 ich	
w	 bliższej	 lub	 dalszej	 przy-
szłości,	 jakie	 życie	 ich	 czeka.	
Najwięcej	 radości	 przyniosły	
wróżba	 polegająca	 na	 usta-
wianiu butów, lanie wosku 
i rozpoznawanie jego cienia 
oraz wrzucanie monet do 
magicznej	studni	spełniającej	
życzenia.	Czy	wróżby	się	speł-
nią?	 Przyszłość	 nam	 pokaże.	
Jednego	 możemy	 być	 pewni,	
że	 dały	 one	 naszym	 przed-
szkolakom	wiele	 radości	 i	po	
raz	 kolejny	 były	 okazją	 do	
wspólnej,	wesołej	zabawy.

„Międzynarodowy	 Dzień	 Postaci	 z	 Ba-
jek”	 to	 święto,	które	przypada	w	 rocznicę	

urodzin	Walta	Disney’a.	 Jest	 to	wspaniała	
inicjatywa zarówno dla dzieci jak i doro-
słych.	W	tym	dniu	w	Przedszkolu	„Tęczowy	
Zakątek”,	każdy	mógł	opowiedzieć	o	swojej	
ulubionej	bajce,	o	postaciach	w	nich	wystę-
pujących.	 Rozwiązywaliśmy	 zagadki	 obraz-
kowe	i	słowne,	bawiliśmy	się	w	zabawy	ru-
chowe,	tj.:	„Krasnoludki	i	olbrzymy”,	„Wiel-
ki	smok”,	„Kot	i	zając”,	„Baba	–	Jaga	patrzy”.	
Na	 koniec	 dzieci	 wykonały	 piękne	 prace	
plastyczne	w	postaci	„Kota	w	butach”.

„Kolorowe	 kredki	w	 pudełeczku	 noszę…”	
–	kto	nie	 zna	 tej	piosenki?	Kredki	 to	praw-
dziwe	dziecięce	skarby	–	przenoszą	na	pa-
pier	wszystko,	o	czym	się	pomyśli,	a	czarno	
-	 białym	 kolorowankom	 nadają	 najpięk-
niejsze	barwy.	Ale	 czy	 tylko?	22	 listopada	
przedszkolaki	 z	 Przedszkola	 Tęczowy	 Za-
kątek	 obchodziły	 Dzień	 Kredki.	 Święto	 to	
w	 szczególny	 sposób	 wiąże	 się	 z	 dziećmi,	
bowiem	 dzięki	 kredkom	 mogą	 one	 wyra-
żać	 swoje	 przeżycia,	 uczucia,	 myśli,	 uczą	
się	 twórczego	myślenia	 oraz	 rozwijają	wy-
obraźnię.	 Rysowanie	 to	 wspaniała	 przy-
goda	 i	 ważne	 doświadczenie	 dla	 każdego	
dziecka.	 Z	 tej	 okazji	 przedszkolaki	 bawiły	
się	 przy	 piosence	 „Kolorowe	 kredki”,	 słu-
chały	 opowiadania,	 którego	 bohaterami	
były	 kredki,	 poznały	 ich	 rodzaje.	 Dzieci	
z	 radością	 przyporządkowywały	 ilustracje	
do	 odpowiednich	 kolorów	 kredek,	 grały	
w	 kolorowe	memory,	 tworzyły	 zbiory	 kre-
dek	według	koloru,	wielkości,	rodzaju	i	do-
bierały	je	do	odpowiednich	pudełek.	Na	za-
kończenie	Dnia	 Kredki	 każdy	 przedszkolak	
stworzył	 tematyczne	 sudoku	 z	 kredkami	
w	roli	głównej.

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W ŚWIDNIKU MAŁYM 
PRZEDSZKOLE „TĘCZOWY ZAKĄTEK” W ŚWIDNIKU MAŁYM
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DZIEŃ CHŁOPAKA 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

11 LISTOPADA W PRZEDSZKOLU „TĘCZOWY ZAKĄTEK” 

30	 września	 w	 kalendarzu	 wyjątkowe	
święto,	 czyli	 Dzień	 Chłopka.	 W	 naszym	
przedszkolu	był	to	dzień	pełen	wrażeń,	a	tak-
że	atrakcji,	radości	i	dobrej	zabawy.	Zabawy	
tego	dnia	w	szczególności	miały	przypaść	do	
gustu	naszym	chłopcom.	Dlatego	bawiliśmy	
się	w	piratów,	i	tak	np.:	przeciągaliśmy	linę,	
papierowe	 kulki	 na	 czas	 zabawy	 zamieniły	
się	w	kule	armatnie,	paski	bibuły	w	morskie	
fale,	ukrytym	skarbem	okazał	się	być	słodki	
poczęstunek,	który	można	było	skosztować	
po	rozwiązaniu	4	pirackich	zadań.
Wszystkim	 zabawom	 towarzyszyła	praw-

dziwie	 piracka	muzyka.	 Na	 koniec	miłego	
dnia	 każdy	 chłopiec	otrzymał	 drobny	upo-
minek.	 A	 za	 pomoc	 w	 ich	 przygotowaniu,	
a	 także	 słodkiego	 poczęstunku	 należą	 się	
serdeczne	podziękowania	rodzicom.	To	był	
bardzo	fajny	dzień.	

Samorządowe	Przedszkole	Tęczowy	
Zakątek	w	Świdniku	Małym

Roczny	 kalendarz	 pełen	 jest	 fantastycznych	
dat	 i	 dni	 do	 świętowania	 –	wśród	 nich	 na	 szcze-
gólną	 uwagę	 zasługuje	 „Dzień	 Pluszowego	 Mi-
sia”.	W	Przedszkolu	„Tęczowy	Zakątek,	jak	co	roku,	
święto	misia	było	obchodzone	bardzo	szczególnie.	
Dzieci	 poznały	 historię	 święta	 misia,	 bawiły	 się	
przy	piosenkach,	a	także	uczestniczyły	w	quizach,	
zabawach	 ruchowych,	 zgadywankach	 i	 wykony-
wały	prace	plastyczne	Dzieci	były	szczęśliwe	mimo	
tego,	 że	misie	 zostały	 w	 tym	 roku	 w	 domu,	 ale	
dzięki	pomocy	rodziców	każde	dziecko	posiadało	fotografi	ę	swojego	pupila.
Ten	 dzień	w	przedszkolu	 pełen	 był	 uśmiechu	 i	 radości.	Mamy	nadzieję,	 że	 to	wielkie	

święto	misia	zostanie	w	naszych	wspomnieniach	na	długi	czas,	bo	„czy	to	jutro,	czy	to	dziś	
wszystkim	jest	potrzebny	miś”.

11	listopada	1918	r.	–	ta	data	już	zawsze	
będzie	 wyjątkowa	 i	 ważna	 dla	 wszystkich	
Polaków.	Właśnie	tego	dnia	po	123	latach	
niewoli,	 Polska	 odzyskała	 niepodległość.	
Dlatego	 co	 roku	 11	 listopada	obchodzimy	
święto	narodowe	–	Święto	Niepodległości.
W	 Przedszkolu	 „Tęczowy	 Zakątek”	 z	 tej	

okazji	zostały	podjęte	działania	mające	na	
celu	 kształtowanie	 u	 dzieci	 miłości	 i	 przy-
wiązania	 do	 kraju	 ojczystego,	 jego	 kultu-
ry i tradycji oraz zapoznanie z symbolami 
narodowymi.	 Przedszkolaczki	 przyłączyły	
się	do	akcji	MEN	„Szkoła	do	hymnu”	i	10	li-
stopada	o	11:11	odśpiewały	pięknie	hymn.	
W	tym	dniu	odbyły	się	warsztaty	w	oparciu	
o	 klocki	 LEGO,	 na	 których	 dzieci	 również	
tworzyły	 symbole	 narodowe.	 17	 listopa-
da	 braliśmy	 udział	 w	 uroczystej	 akademii	
upamiętniającej	odzyskanie	niepodległości	
przez	Polskę,	przygotowaną	przez	uczniów	
klas	 starszych	 ZSP	 w	 Świdniku.	 Ten	 dzień	
przeżyliśmy	dumnie	i	z	uśmiechem,	jak	każ-
dy patriota.

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W TURCE 
SZKOŁA PODSTAWOWA W TURCE

ANDRZEJKI 

Pod koniec listopada wszyscy uczniowie 
zorganizowali andrzejki klasowe. Ucznio-
wie	 wspólnie	 przygotowywali	 słodki	 po-
częstunek.	 Z	 każdej	 sali	 dochodziła	 ta-
neczna	muzyka	i	śpiew.	Żeby	tradycji	stało	
się	 zadość,	 dzieci	miały	 okazję	 przenieść	
się	 w	 magiczny	 świat	 wróżb.	 Chłopcy	
i	dziewczynki	z	wielkim	zaangażowaniem	
uczestniczyli w zabawie.

LEKCJE INNE NIŻ WSZYSTKIE 

6	 i	 8	 października	mieliśmy	 lekcję	
z	 bezpieczeństwa	 poprowadzoną	
przez funkcjonariuszy Policji. Rozma-
wialiśmy	 o	 odpowiednim	 przemiesz-
czaniu	 się	 po	 drogach	 publicznych	
oraz	po	przejściu	dla	pieszych.	Omó-
wiliśmy	zasady	postępowania	w	sytu-
acjach	 zagrażających	 naszemu	 zdro-
wiu	i	życiu	jak	np.:	atak	psa,	zagubie-
nie	się,	czy	zaczepki	nieznanej	osoby.	
Przypomnieliśmy	 numery	 alarmowe.	
Wiemy czym jest cyberprzemoc i co 
można,	a	czego	nie	w	sieci.

28	 października	 uczniowie	 klasy	 5,	 pod	 czujnym	 okiem	 Pana	Marka	Misiury,	 zdawali	
egzamin	na	kartę	rowerową.	W	części	teoretycznej	musieli	wykazać	się	wiedzą	na	temat	
znajomości	przepisów	ruchu	drogowego,	budowy	roweru,	bezpiecznego	poruszania	się	po	
ścieżkach	rowerowych.	Podczas	części	praktycznej	wykazali	się	umiejętnością	prowadzenia	
roweru	i	sygnalizowania	skrętów.	Gratulujemy	wszystkim!
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NIEZWYKŁE DNI 

PAŹDZIERNIK – MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 

Dzień Edukacji Narodowej, to szcze-
gólny	 dzień	 w	 roku	 szkolnym	 dla	 całej	
społeczności	 szkolnej.	W	 tym	 roku	 Rada	
Rodziców	przygotowała	dla	pracowników	
szkoły	słodki	poczęstunek	w	postaci	pysz-
nego	tortu.	Samorząd	uczniowski	wręczył	
każdemu	zakładki	do	książek	 z	wyrazami	
wdzięczności.	 Klasa	 4	 oraz	 6	 nagrały	 dla	
nauczycieli	piosenki,	które	zostały	opubli-
kowane na szkolnym Facebooku.

5 listopada przypada Międzynarodowy 
Dzień Postaci z Bajek.	 Tego	 dnia	 także	
świętowaliśmy:
-	uczniowie	klas	0	-	3	zachwycili	dziś	niesa-

mowitymi strojami. 
-	 odbyło	 się	 posiedzenie	 Jury	 w	 składzie	

pani	 Agnieszka	 Marcinkowska,	 Pani	
Krystyna	Bilik	oraz	Pani	 Izabela	Święto-
chowska,	by	rozstrzygnąć	dwa	konkursy	
zorganizowane	 z	 okazji	 Października	 -	
Miesiąca	Bibliotek	Szkolnych.

-	Pani	Agnieszka	Marcinkowska	-	tego	dnia	
zwana	 Wiedźmą	 -	 wręczyła	 nagrody	
uczestnikom	trzech	konkursów:	„Ubierz	
się	w	bajkę”,	„Ilustracja	do	baśni	lub	le-

gendy”	oraz	„Baśń	zamknięta	w	słoju”.	
-	klasy	I	 i	 III	obejrzały	dziś	przedstawienie	

teatralne	on-line	„Łysek	z	pokładu	Idy”.
-	 na	 korytarzu	 szkolnym	 i	 w	 świetlicy	 na	

uczniów	czekały	bajeczne	zgadywanki.
-	w	świetlicy	szkolnej	dzieci	wykonały	pięk-

ny baner z postaciami bajkowymi.
-	 zerówkowicze	 mieli	 cały	 blok	 tematyczny	

o	bajkowych	światach,	po	których	oprowa-
dzała	je	Pani	Grażyna	Jarosz	-	Czarodziejka.

-	 odbył	 się	 konkurs	na	najciekawszy	 strój	
własnoręcznie	 wykonany,	 który	 wygra-
ła	 uczennica	 kasy	 II	Wiktoria	 Zalewska	

przebrana	za	Olafa	z	Krainy	Lodu!
22	 listopada	 świętowaliśmy	 Dzień Życz-

liwości.	 Klasy	 IV	 –	VIII	wykonały	na	 godzi-
nach	wychowawczych	 i	 zajęciach	 kreatyw-
nych	 „Życzliwe	 karty	 z	 pozdrowieniami	
dla	 każdej	 klasy”.	 Samorząd	 uczniowski	
przygotował	dla	klas	I	–	III	„Kufer	życzliwo-
ści”,	który	 zawierał	 zadania	polegające	np.	
na	 przybijaniu	 „żółwika”	 z	 uczniami	 z	 in-
nej	 klasy,	 rozmowach	 o	 hobby,	 prawieniu	
komplementów.	Cała	długa	przerwa	zeszła	
młodszym	uczniom	na	realizacji	zadań	z	ku-

fra.	 Niektórym	 zabawa	 tak	 się	 spodobała,	
że	wykonali	po	kilka	życzliwych	wyzwań.
25	 listopada	 świętowaliśmy	 Dzień Plu-

szowego Misia.	Tego	dnia	kolor	brązowy	
zdominował	szkołę.	Każdy	mógł	przynieść	
ze	 sobą	ulubioną	maskotkę.	Na	 świetlicy	
szkolnej	 czekała	misiowa	 fotobudka	oraz	
gry	i	zabawy	z	niedźwiadkami	w	roli	głów-
nej.	 Powstało	 wiele	 prac	 plastycznych	
z	 dzisiejszym	 bohaterem	 w	 roli	 głównej.	
W	bibliotece	 była	wystawa	 książek	 o	mi-
siach.	 Odbyło	 się	 pasowanie	 na	 czytelni-
ków pierwszej klasy, a przedszkolaki od-
wiedziła	Pani	Agnieszka	w	przebraniu	mi-
sia,	 aby	przeczytać	 im	 „Złotowłosą	 i	 trzy	
misie”.

Uwielbiamy	takie	zaczarowane	dni!

W	 październiku	 obchodziliśmy	Między-
narodowy	 Miesiąc	 Bibliotek	 Szkolnych.	
Tematem	 tegorocznej	 akcji	 były	 „Baśnie	
i	legendy	z	całego	świata”.	Nasza	bibliote-
ka	 Poczytajka,	 we	współpracy	 z	Wypoży-
czalnią	skrzydeł	–	biblioteką	z	ZSP	w	Plisz-
czynie,	zorganizowała	konkurs	pt.:	„Ubierz	
się	w	bajkę”	dla	wszystkich	uczniów	-	czy-
telników	w	naszej	gminie.	Zadaniem	było	
przygotowanie	 kosti	umu,	 rekwizytów	
i	 scenografi	i	oraz	 zrobienie	 sobie	 zdjęcia,	

będącego	 ilustracją	 dowolnej	 baśni	 lub	
legendy.	 Zorganizowaliśmy	 także	 szkolny	
konkurs	plastyczny	w	dwóch	kategoriach	
wiekowych.	 Uczniowie	 klas	 I	 –	 III	 wyko-
nywali	 pracę	 plastyczną,	 ilustrację	 do	
wybranej	baśni	lub	legendy,	a	klasy	IV-VII	
zamykały	 baśń	 w	 słoiku.	 Rozstrzygnięcie	
konkursów	odbyło	się	5	listopada	w	Dzień	
Postaci z Bajek.
Pani	 Agnieszka	 Marcinkowska	 prowa-

dziła	w	 Zerówce	 „Śniadania	 czwartkowe”	
–	 czyli	 spotkania	 z	 bohaterami	 baśni	 i	 le-
gend.	 Dzieci	 poznały	 niezwykłe	 historie	
z	różnych	stron	świata.
28	października	braliśmy	udział	w	Prze-

rwie na czytanie - akcji realizowanej w ra-
mach	 kampanii	 społecznej	 „Cała	 Polska	
czyta dzieciom”. Celem akcji jest:
-	 promocja	 czytelnictwa	 wśród	 dzieci	

i	młodzieży;

-	integracja	środowiska	lokalnego;
-	 pokazanie	 uczniom,	 że	 czytanie	 jest	 cie-

kawe;
-	wzmocnienie	współpracy	 szkół	 polskich	

z	zagranicznymi;
-	zachęcenie	uczniów	do	sięgania	po	książ-

kę	w	każdej	sytuacji	i	każdym	miejscu.
Podczas przerw, wszyscy obecni w szko-

le	czytali	własne	lub	wypożyczone	z	biblio-
teki	książki.	W	akcję	zaangażowani	byli	nie	
tylko uczniowie, ale i nauczyciele oraz pra-
cownicy administracyjni. W przedszkolu 
panie	czytały	dzieciom,	w	szkole	każda	kla-
sa	 czytała	pod	swoją	 salą	 lekcyjną.	W	su-
mie	czytających	tego	dnia	było	122	osoby.
W	 zeszłym	 roku	 udział	 w	 akcji	 wzięło	

łącznie	149	851	osób	z	Polski	 i	zagranicy.	
Ciekawe,	 czy	 dzięki	 naszemu	 udziałowi	
uda	 się	 pobić	 rekord?	 Z	 niecierpliwością	
czekamy	na	wyniki!
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OPATRUNEK NA RATUNEK 

Koło	Wolontariatu	i	w	tym	roku	szkolnym	działa	prężnie.	„Opa-
trunek	na	ratunek”	to	hasło	pierwszej	zbiórki,	jaką	zorganizowa-
liśmy	 z	 inicjatywy	 Pani	Wiolett	y	 Tryk.	 Zebraliśmy	 całe	 pudełko	
bandaży,	opatrunków	 jednorazowych,	plastrów,	które	przekaza-
liśmy	Fundacji	Pomocy	Humanitarnej	Redemptoris	Missio.	Trafi		
ono	do	najuboższych	mieszkańców	świata.	

WYCIECZKI
Lekcja w terenie 
11	października	uczniowie	klasy	 II	 i	 III	udali	 się	na	 jesienną	wy-

cieczkę	do	lasu.	Mieli	okazję	obserwować	ślady	jesieni	w	lesie,	po-
dziwiać	 poszczególne	 gatunki	 drzew.	 Dzieci	 poznawały	 przyrodę	
patrząc,	słuchając	i	dotykając.	Obserwowały	las,	który	kryje	w	so-
bie	wiele	tajemnic.	W	czasie	wycieczki	odwiedziły	grób	nieznanego	
żołnierza,	który	znajduje	się	w	naszej	okolicy.	Dzieci	doświadczyły,	
że	 las	to	źródło	świeżego	powietrza.	Pełne	wiedzy	o	 lesie	 i	nieza-
pomnianych	wrażeń	oraz	z	leśnymi	pamiątkami	wróciły	do	szkoły.

„Los Nasz dla Was przestrogą”- wyjazd klas 8 do Muzeum na 
Majdanku 
21	października	klasa	8a	 i	8b	z	naszej	szkoły	oraz	klasa	8	ze	SP	

w	Świdniku	Małym	 	uczestniczyły	wspólnie	w	wyjeździe	do	 	Pań-
stwowego Muzeum na Majdanku. 
Ze	wzruszeniem	 i	 smutkiem,	w	 zadumie	 uczestnicy	 szli	 słucha-

jąc	komentarza	przewodnika.		Podczas	dwugodzinnej	lekcji	historii	
uczestnicy	przeszli	szlakiem	więźniów.	Zapoznali	się	z	historią	tego	
miejsca,	zwiedzili	baraki,	łaźnię,	krematorium	oraz	komorę	gazową.		
Oddali	 hołd	poległym,	 których	prochy	 zostały	 złożone	w	 sarkofa-
gu	w	centralnym	miejscu	obozu.		Dla	każdego	z	uczestników	tego	
wyjazdu	była	to	lekcja	historii	na	żywo,	historii,	o	której	powinien	
wiedzieć	każdy,	kto	mieszka	w	Lublinie	i	okolicach.	
Niemiecki	obóz	w	Lublinie,	zwany	potocznie	Majdankiem,	działał	

od	 października	 1941	 r.	 do	 lipca	 1944	 r.	Ofi	cjalnie	 pełnił	 funkcje	
obozu	 jenieckiego,	 a	 później	 koncentracyjnego.	Wykorzystywany	
był,	jako	miejsce	masowych	egzekucji	oraz	jako	obóz	karny	i	obóz	
pracy.	 Na	 Majdanku	 odbywały	 się	 również	 egzekucje	 więźniów	
Zamku	w	Lublinie,	w	którym	mieściło	się	więzienie	niemieckiej	po-
licji	i	służby	bezpieczeństwa.	Obóz	zajmuje	powierzchnię	90	ha.	Do	
dzisiaj	 zachowało	 się	 jedynie	 71	 obiektów	 spośród	 280	baraków,	
które	zostały	tutaj	wybudowane.	Pozostała	część	uległa	zniszczeniu	
lub	została	rozebrana	tuż	po	wojnie.		
Pobyt	na	Majdanku	uświadomił	wszystkim	wagę	miejsca,	które	

jest	żywym	dowodem	na	to,	że	należy	doceniać	i	szanować	fakt,	iż	
żyjemy	w	wolnym	kraju,	a	co	za	tym	idzie	mamy	obowiązek	pamię-
tać	o	tych	ludziach	których	”los	powinien	być	dla	Nas	przestrogą”.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA 

25	 listopada,	 w	 Dzień	 Pluszowe-
go	 Misia,	 odbyło	 się	 pasowanie	
uczniów	I	klasy	na	czytelników	„Po-
czytajki” - naszej, szkolnej biblio-
teki.	 Pani	 Agnieszka	 wykorzystała	
prezentację	 genially	 Pani	 Doroty	
Liphart	 „Dzień	 Postaci	 z	 Bajek”.	
Uczniowie	 zmagali	 się	 dzięki	 niej	
z bajkowymi zadaniami: odkryli 
co	 ukryło	 się	w	magicznym	 kufrze,	
odgadywali	 tytuły	 bajek	 po	 ilustra-
cjach	 lub	 fragmentach	 tekstów,	 za-
grali w Milionerów oraz zgadywali 

co	jest	bajkową	prawdą	lub	fałszem.	Następnie	złożyli	ślubowanie	
dbania	o	książki	i	zostali	pasowani	na	czytelników.	Każdy	otrzymał	
dyplom	i	drobny	upominek.	Mamy	nadzieję,	że	to	wydarzenie	za-
chęci	pierwszoklasistów	do	wypożyczania	i	czytania	książek.

EDUKACJA



Wólka NEWS 4(18)2021 43

UDZIAŁ W AKCJACH MEIN

KONKURSY SZKOLE I GMINNE

#SZKOŁAPAMIĘTA 
Nasza	 szkoła	 włączyła	 się	 w	 akcję	Mini-

sterstwa	 Edukacji	 i	 Nauki	 „Szkoła	 pamię-
ta”.	Głównym	 celem	 tego	 przedsięwzięcia	
było	 zachęcenie	 szkoły	 do	 upamiętnienia	
ważnych	rocznic,	wydarzeń	 i	postaci	histo-
rycznych	oraz	dzielenia	się	w	mediach	spo-
łecznościowych	 informacjami	 o	 zrealizo-
wanych	 przedsięwzięciach	 z	 oznaczeniem	
#	Szkoła	Pamięta.	
Zrealizowaliśmy	w	ramach	tej	akcji	kilka	

przedsięwzięć:
-	 Klasy	 ósme	 wyjeżdżały	 na	 wycieczkę	

edukacyjną	 do	 Muzeum	 na	 Majdan-
ku	-	poznały	historię	obozu,	zobaczyły	
miejsca	świadczące	o	zbrodniczej	dzia-
łalności	 III	 Rzeszy,	 pamiątkowe	 przed-
mioty,	 które	 należały	 do	 więźniów	
obozu zgromadzone przez muzeum. 
Uczniowie	 w	 ramach	 lekcji	 historii	
pisali	 o	 własnych	 odczuciach	 i	 refl	ek-
sjach	 jakie	 im	 towarzyszyły	 podczas	
tego wyjazdu.

-	W	ramach	lekcji	historii	uczniowie	klasy	5	
i 8a obejrzeli przygotowane prezentacje 
dotyczące	 żołnierzy	 wyklętych	 pocho-
dzących	 z	 Lubelszczyzny	 -	 poznali	 szcze-
gółowo	 postać	 Hieronima	 Dekutowskie-
go ps. Zapora oraz Józefa Franczaka ps. 
Lalek	 -	ostatniego	 z	 żołnierzy	wyklętych	
rozmawiali	o	Holocauście.

- Uczniowie klasy 8b pod kierunkiem na-
uczyciela	 historii	 przygotowali	 okolicz-
nościowe	 wystawy	 dotyczące	 żołnierzy	
wyklętych	 polskiego	 podziemia	 niepod-

ległościowego	1944	-	1963	oraz	żołnierzy	
wyklętych	pochodzących	z	Lubelszczyzny.	
Poznali	historię	Pani	Heleny	Jabłońskiej	-	
mieszkanki	naszej	gminy,	która	była	łącz-
niczką	 Tadeusza	 Brońskiego	 ps.	 Uskok	
-	żołnierza	wyklętego.

-	 Klasa	 2,	 3	 oraz	 7	 odwiedziły	 wspólnie	
z	 wychowawczynią	 grób	 nieznanego	
żołnierza	 znajdujący	 się	 w	 pobliskim	 le-
sie	-	uczniowie	uporządkowali	nagrobek	
i zapalili znicze.

-	 W	 klasie	 4	 uczniowie	 poznawali	 histo-
rię	 swoich	 rodzin	 poprzez	 przyniesione	
przez	nich	na	lekcję	pamiątki	-	zobaczyli-
śmy	między	innymi	mundur	należący	do	
pradziadka jednego z uczniów klasy IV 
-	 Mikołaja	 Ressela,	 który	 przybliżył	 jego	
historię	oraz	losy	swojego	przodka.

DO HYMNU!
10 listopada, o godzinie 11:11 wszyscy 

uczniowie	 naszej	 szkoły,	 nawet	 Ci	 przeby-
wający	 na	 zdalnym	 nauczaniu,	 odśpiewali	
„Mazurek	 Dąbrowskiego”.	 Dziś	 obowiązy-
wał	nas	strój	galowy,	który	przyozdobiliśmy	
kokardami narodowymi wykonanymi na 
lekcjach	 plastyki.	 Po	 hymnie,	 każda	 klasa	
obejrzała	prezentację	przybliżającą	historię	
odzyskania	przez	Polskę	niepodległości.

#MUREMZAPOLSKIMMUNDUREM
W	 ostatnim	 czasie	 w	 mediach	 społecz-

nościowych	 narodziła	 się	 inicjatywa	 pod	
hasłem:	 #MuremZaPolskimMundurem	
wspierająca	 służby	 mundurowe	 broniące	

granic	 naszego	 kraju	 i	 strzegące	 bezpie-
czeństwa	 wszystkich	 Polaków.	 Uczniowie	
naszej	 szkoły	 odpowiedzieli	 na	 apel	 lubel-
skiej	 Pani	 	 kurator	 oświaty	 Teresy	 Misiuk	
o	udział	w	akcji	„Kartka	dla	obrońców	gra-
nic”,	 wykonując	 na	 godzinach	 wychowaw-
czych	laurki	dla	pracowników	służb	mundu-
rowych.	 Aby	 laurka	 dotarła	 do	 adresatów	
musieli	przestrzegać	zasad	akcji:
-	na	kartki	nie	naklejali	znaczka;
-	zamiast	adresu		wpisali	hasło:	„Obrońcom	

Granicy”;
-	 przekazali	 kartki	 w	 niezaklejonych	 ko-

pertach;
- kartki i laurki wrzucili do dedykowanego 

pojemnika na Poczcie Polskiej.

„KSIĄŻKA ŚWIETLICZAKA” 
Na	 przełomie	 września	 i	 października	 zorganizowaliśmy	 w	 na-

szej	 świetlicy	 konkurs	 na	 najciekawszą,	 najlepiej	 wykonaną	 oraz	
kreatywną	KSIĄŻKĘ	MŁODEGO	ŚWIETLICZAKA!	Tematyka	była	do-
wolna	i	Nasze	Świetliczaki	stanęły	na	wysokości	zadania:	prace	są	
przepiękne,	 oryginalne	 i	 wykonane	 ze	 starannością	 i	 pomysłem!	
Wszystkim	osobom,	które	wzięły	udział	w	konkursie	DZIĘKUJEMY	
I	GRATULUJEMY!!!	Za	chęci,	trud	i	wykonanie	nagrodzeni	otrzymali	
dyplomy	oraz	prezenty.	Obiecujemy,	że	to	jeszcze	nie	koniec	-	bę-
dzie	drugi	tom	Książek.

„UBIERZ SIĘ W BAJKĘ”
W	Październiku	 –	Miesiącu	 Bibliotek	 Szkolnych,	 „Poczytajka”	 bi-

blioteka	ZSP	w	Turce	oraz	„Wypożyczalnia	skrzydeł”	biblioteka	ZSP	
w	Pliszczynie	zaproponowały	wszystkim	uczniom	gminy	Wólka	udział	
w	konkursie	fotografi	cznym	„Ubierz	się	w	bajkę”.	Zadaniem	uczest-
ników	było	przygotowanie	stroju,	rekwizytów,	scenografi	i	i	zrobienie	
zdjęcia	będącego	ilustracją	do	dowolnej	baśni	lub	legendy.	
Na	konkurs	wpłynęły	32	prace:	jedna	z	ZSP	w	Łuszczowie,	jedna	

z	ZSP	w	Sobianowicach,	dziesięć	z	ZSP	w	Pliszczynie,	dziewięć	z	ZSP	
w	Świdniku	Małym	i	jedenaście	z	ZSP	w	Turce.	

4	 listopada	 Panie	 bibliotekarki:	 Iwona	 Pietrzak	 –	 Płachta	
i	Agnieszka	Marcinkowska	kilka	godzin	obradowały	nad	wyborem	
laureatów	w	dwóch	kategoriach	wiekowych.	Brały	pod	uwagę	wy-
siłek	włożony	w	przygotowanie	strojów	i	elementów	dodatkowych,	
kompozycję	 zdjęcia,	 ekspresję	modeli	 i	 ogólny	wyraz	artystyczny.	
Po	naradzie	 i	omówieniu	wszystkich	prac	konkursowych	werdykt	
jury	był	jednomyślny.

Laureatami w kategorii klas 0 – III zostali twórcy pracy zbiorowej 
Hanna	Sokołowska	uczennica	klasy	0,	Milan	Wierzchowski	i	Stani-
sław	Maraszek	uczniowie	klasy	II	z	ZSP	w	Turce,	którzy	przygotowali	
fotografi	czną	ilustrację	do	„Jasia	i	Małgosi”.
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Wyróżnienia otrzymali: 
*	Jagoda	Sobot	„Koziołek	Matołek”	uczennica	klasy	II	w	ZSP	w	Turce
*	Kinga	Budzyńska	„Kopciuszek”	uczennica	klasy	0	w	ZSP	w	Turce
*	Gabriela	Misiura	„Roszpunka”	uczennica	klasy	III	w	ZSP	w	Świdni-

ku	Małym
*	Zuzanna	Pietrzak	„Calineczka”	uczennica	klasy	Ib	w	ZSP	w	Pliszczynie
*	 Lena	 Gębka	 „Czerwony	 Kapturek”	 uczennica	 klasy	 III	 w	 ZSP	

w Pliszczynie
*	Aurelia	Rakoczy	„Zła	czarownica	ze	Śpiącej	Królewny”	uczennica	

klasy I w ZSP w Pliszczynie
*	 Alicja	 Wojciechowska	 „Czerwony	 Kapturek”	 uczennica	 klasy	 0	

w ZSP w Pliszczynie
Jury, w kategorii klas IV – VIII, wybrało dwóch równorzędnych 

Laureatów:
1)	 Zuzannę	 Kiszczak	 „Kopciuszka”	 uczennicę	 klasy	 IV	 w	 ZSP	

w Pliszczynie
2)	 Marię	 Bombę	 „Dziewczynkę	 z	 zapałkami”	 uczennicę	 klasy	 IV	
w	ZSP	w	Świdniku	Małym
Wyróżnienia otrzymali:

•	 Hanna	 Skubiszewska	 „Czerwony	 Kapturek”	 uczennica	 klasy	 IV	
w ZSP w Pliszczynie

•	 Julia	Kurowska	 „Dorotka	 z	Krainy	Oz”	uczennica	 klasy	 IV	w	ZSP	
w	Świdniku	Małym

•	Dawid	Orysiak	„Stoliczku	nakryj	się”	uczeń	klasy	VII	w	ZSP	w	Turce

„BAŚŃ ZAMKNIĘTA W SŁOJU” I „ILUSTRACJA DO BAŚNI LUB 
LEGENDY” 
5	listopada,	w	Międzynarodowy	Dzień	Postaci	z	Bajek,	w	bibliotece	

szkolnej	zebrało	się	jury	w	składzie:	Pani	Krystyna	Bilik,	Pani	Agniesz-
ka	Marcinkowska	i	Pani	Izabela	Świętochowska,	by	przyznać	nagrody	
i	wyróżnienia	w	konkursach	plastycznych	ogłoszonych	w	październi-
ku	-	Miesiącu	Bibliotek	Szkolnych.	Na	konkurs	w	kategorii	klas	star-
szych	wpłynęło	6	prac.	Autorzy	stworzyli	piękne	prace	przestrzenne,	
zamykając	 baśń	w	 słoju.	Natomiast	 ilustracji	 do	 baśni	 lub	 legendy,	
wykonanych	przez	uczniów	klas	młodszych,	wpłynęło	16.	

Jury w kategorii klas starszych przyznało:
I miejsce - Robertowi Krzysiakowi, ucz. kl. VIIIb
II	miejsce	-	Gabrieli	Blicharz,	ucz.	kl.	V
III miejsce - Gabrieli Bieleckiej, ucz. kl. VII
kolejne	trzy	prace	otrzymały	wyróżnienia.
W kategorii klas młodszych jury przyznało:

I miejsce - Wiktorii Zalewskiej, ucz. kl. II
II miejsce - Julii Szostak, ucz. kl. I
III miejsce - Jakub Kanonik, ucz. kl. III

Wyróżnienia otrzymali:	Stanisław	Maraszek	ucz.	kl.	II,	Dawid	Mi-
zura	ucz.	kl.	II,	Lidia	Szcześniak,	ucz.	kl.	0	oraz	Ola	Szpot,	ucz.	kl.	I.
Wszyscy	uczestnicy	otrzymali	dyplomy	i	nagrody.	Gratulujemy!

„LET ME OUT” 
Klasa	7,	klasą	Zwycięzców	-	wzięła	udział	w	 internetowym	kon-

kursie	i	wygrała	nagrodę	główną,	czyli	darmowe	wejście	do	Let	Me	

Out	Lublin.	15	listopada	uczniowie	od	opieką	wychowawczyni	Pani	
Moniki	Kasprzak	-	Kot	i	Pani	Agnieszki	Marcinkowskiej	udali	się	do	
Let	Me	Out,	by	rozwiązać	zagadki	czterech	escape	room’ów	 i	wy-
dostać	się	dzięki	nim	z	zamkniętych	pokoi.	Zabawa	była	świetna!

„NASZYJNIK KRÓLOWEJ” 
Z	 okazji	 Święta	 Szkoły,	 Pani	 Monika	 Garbacz,	 wraz	 z	 Paniami	

Agnieszką	Fudalej	i	Agnieszką	Marcinkowską	ogłosiły	gminny	konkurs	
plastyczny	pt.:	„Naszyjnik	Marysieńki”.	Zadaniem	konkursowym	dla	
przedszkolaków	i	uczniów	ZSP	Gminy	Wólka	było	wykonanie	dowolną	
techniką	tytułowego	naszyjnika	w	formie	przestrzennej.	Na	konkurs	
wpłynęło	68	prac	ze	wszystkich	pięciu	zespołów	szkolno	-	przedszkol-
nych.	 Uczestnicy	 wykazali	 się	 zdolnościami	 manualnymi,	 projekto-
wymi,	artystycznymi.	Naszyjniki	powstały	z	przeróżnych	materiałów,	
w	których	doborze	mali	projektanci	wykazali	się	niezwykłą	pomysło-
wością	i	kreatywnością.	Powstały	piękne	kompozycje,	sama	królowa	
Marysieńka	zapewne	nie	powstydziłaby	się	otrzymać	takiego	drogo-
cennego prezentu od króla Jana.
19	listopada,	w	rocznicę	nadania	imienia	Jana	III	Sobieskiego	naszej	

szkole,	podaliśmy	wyniki	do	publicznej	wiadomości.	 Jury	przyznało	
nagrody	oraz	wyróżnienia	w	następujących	kategoriach	wiekowych:

Przedszkole
I	miejsce	–	Aleksandra	Kopacz	5	–	latki	ZSP	Łuszczów
II	miejsce	–	Jakub	Pietrzak	5	–	latki	ZSP	Łuszczów
III	miejsce	–	ZSP	Sobianowice
Wyróżnienia:
Zuzanna	Pydyś	ZSP	Turka
Igor	Bandos	ZSP	Turka

Klasy I – III
I	miejsce	–	Szymon	Lewandowski	kl.	II	ZSP	Sobianowice
II	miejsce	–	Hanna	Oleszek	kl.	I	ZSP	Sobianowice
III	miejsce	–	Zuzanna	Boruta	kl.	III	ZSP	Pliszczyn
Wyróżnienia:
Jakub	Wybraniec	kl.	II	ZSP	Świdnik	Mały
Tomasz	Szmit	kl.	III	ZSP	Sobianowice
Oliwia	Gacan	kl.	II	ZSP	Łuszczów
Jagoda	Sobot	kl.	II	ZSP	Turka
Izabela Stanecka kl. I ZSP Pliszczyn
Konrad	Niećko	kl.	III	ZSP	w	Turce

Klasy IV – VIII
I	miejsce	–	Hanna	Skubiszewska	kl.	IV	ZSP	Pliszczyn
II	miejsce	–	Marta	Mazurkiewicz	kl.	V	ZSP	Turka
III	miejsce	–	Kuba	Kołtun	kl.	VIIIb	ZSP	Turka
Wyróżnienia:
Karolina	Wrona	kl.	V	ZSP	Świdnik
Dawid	Orysiak	kl.	VII	ZSP	Turka

Szkoła	Podstawowa	w	Turce
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DZIEŃ JEŻA 

DZIEŃ KREDKI 

DZIEŃ DRZEWA W PRZEDSZKOLU 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

Dzień	Jeża	w	przedszkolu	to	świetna	oka-
zja,	by	uświadomić	najmłodszym	jaką	rolę	
w	 środowisku	 pełnią	 jeże,	 co	 im	 zagraża	
i jak im pomóc. Z tej okazji Panie przygoto-
wały	również	przedstawienie	,,Leniwe	życie	
Jeżyka	Ferdusia”.	Po	przedstawieniu	każdy	
przedszkolak	mógł	 choć	 na	 chwilę	wcielić	
się	w	role	głównego	bohatera.

W	 naszym	 przedszkolu	 co	 roku	 obcho-
dzimy	Dzień	Kredki.	Święto	to	w	szczegól-
ny	 sposób	 wiąże	 się	 z	 dziećmi,	 bowiem	
dzięki	kredkom	mogą	one	wyrażać	swoje	
przeżycia,	 uczucia,	 myśli,	 uczą	 się	 twór-
czego	myślenia	oraz	rozwijają	wyobraźnię.	
Dzieci	robiły	sobie	zdjęcia	w	kredkowej	fo-
tobudce.	 Ten	dzień	przypomniał	nam	 jak	
bardzo	kredki	lubią,	gdy	dzieci	ich	używają.

Święto	drzewa	staje	się	tradycją	w	naszej	placówce.	Dzieci	wykazały	się	wiedzą	na	temat	
różnych	rodzajów	drzew,	rozpoznawały	je	po	liściach,	owocach	oraz	układały	puzzle,	prócz	
tego	wypowiadały	się	na	temat,	dlaczego	obchodzimy	ten	dzień	oraz	co	nam	dają	drzewa.	
Dzieci	wraz	z	nauczycielkami	przygotowały	hasła	ekologiczne	mówiące	o	tym,	jak	drzewa	
są	ważne	w	naszym	 życiu.	Wszyscy	 złożyli	 też	 przyrzeczenie	 „młodego	 ekologa”,	 że	 nie	
będą	niszczyć	nigdy	drzew,	łamać	ich,	oszpecać	i	zawsze	dbać	o	przyrodę.	Na	zakończenie	
wszystkie	dzieci	wysadziły	w	ogrodzie	przedszkolnym	drzewo	dębu.	Obchody	Dnia	Drzewa	
przyczyniają	się	do	szacunku	dla	środowiska	naturalnego	w	dorosłym	życiu.

25	listopada	jak	co	roku	obchodziliśmy	Dzień	Pluszowego	Misia.	Mimo,	że	nie	mogliśmy	
przynieść	do	przedszkola	swoich	ukochanych	misiów,	to	i	tak	zabawa	była	wspaniała.	Każdy	
uściskał	swojego	misia	po	przyjściu	do	domu:)

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W TURCE
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE „MARYSIEŃKA” W TURCE
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KOSMICZNE PRZEDSZKOLE DLA KOSMICZNYCH PRZEDSZKOLAKÓW 

SZKOŁA DO HYMNU 

ANDRZEJKOWE CZARY-MARY 

MIKOŁAJKI 

URODZINY KACPERKA 

Trudy	 adaptacji	 i	 rozstań	 z	 ro-
dzicami	 już	 dawno	 za	 nami.	 Dzieci	
z	 najmłodszej	 grupy	 przedszkolnej	
Samorządowego	 Przedszkola	 w	 Tur-
ce,	 powstałej	 w	 ramach	 projektu	
,,Kosmiczne Przedszkole dla Kosmicz-
nych	 Przedszkolaków”	 z	 radością	
przychodzą	 do	 przedszkola,	 aby	 ra-
zem z nowymi kolegami wspólnie 
bawić	 się,	 doświadczać	 i	 odkrywać	
nowy	nieznany	świat	przedszkolaka.	

W	 związku	 z	Narodowym	Świętem	Niepodległości	 dzieci	 z	wszystkich	 grup	 z	naszego	
przedszkola	włączyła	się	do	akcji	Ministra	Edukacji	Narodowej	„Szkoła	do	hymnu”.	O	sym-
bolicznej	godzinie	11:11	wspólnie	odśpiewaliśmy	„Mazurka	Dąbrowskiego”.	W	tym	dniu	
przedszkolaki	podczas	zajęć	poznawały	symbole	narodowe,	a	także	zapoznały	się	z	historią	
swojego	kraju.	Wykonały	również	piękne	prace	plastyczne	związane	z	Polską.

„W	przedszkolu	 zabawa,	Andrzejek	 to	
czas,niech	magia	i	wróżba	królują	wśród	
nas”
Koniec	 listopada	 to	 czas	 Andrzejek	 -	

czarów,	 wróżenia,	 przepowiadania,	 co	
przed	 nami.	 Nasze	 przedszkolaki	 rów-
nież	chciały	zajrzeć	w	przyszłość,	spraw-
dzić	 co	 je	 czeka.	 Zebraliśmy	 się	 więc	
wspólnie	 by	 się	 pobawić	 i	 poczarować.	
Czy	 wróżby	 się	 spełnią?	 -	 przyszłość	
pokaże.	 Tak	magiczny	dzień	 to	 również	
była	wspaniała	 zabawa	przy	dźwiękach	
wesołej	 muzyki.	 Andrzejkową	 atmos-
ferę	 dopełniały	 kolorowe	 stroje,	w	 któ-
re	 przedszkolaki	 były	 przebrane.	 Był	 to	
dzień	pełen	radości.

Samorządowe	Przedszkole	w	Turce

Jak	 co	 roku	 dzieci	 nie	 mogą	 doczekać	
się	 Świętego	Mikołaja.	W	 naszym	 Przed-
szkolu	działa	już	poczta	Świętego	Mikołaja,	
wiemy	że	wszystkie	marzenia	dzieci	zosta-
ną	spełnione.
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Świąt Bożego Narodzenia 
wypełnionych wzajemną 

życzliwością i zrozumieniem,
wewnętrznym spokojem 

i radością.
Nowego Roku bogatego 
w spełnione marzenia

 
Życzy Kierownik

i pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wólce 

Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia 

naszym Czytelnikom i Sympatykom życzymy 
zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Niech Nowy Rok 
podaruje Wam wiele radości, 

rozczyta w nowościach literackich
i spełni Wasze marzenia.

Dyrekcja i Pracownicy 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wólce



Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy 
życzenia miłości i wszelkiego dobra. życzenia miłości i wszelkiego dobra. życzenia miłości i wszelkiego dobra. 

Niech w te święta czas się zatrzyma, abyście Niech w te święta czas się zatrzyma, abyście Niech w te święta czas się zatrzyma, abyście 
mogli cieszyć się sobą nawzajem mogli cieszyć się sobą nawzajem mogli cieszyć się sobą nawzajem 

i rodzącą się nadzieją na lepsze jutro. i rodzącą się nadzieją na lepsze jutro. i rodzącą się nadzieją na lepsze jutro. 
Nadchodzący 2022 rok niech będzie dla Was Nadchodzący 2022 rok niech będzie dla Was Nadchodzący 2022 rok niech będzie dla Was 

wszystkich wyjątkowy i szczęśliwy!!!wszystkich wyjątkowy i szczęśliwy!!!wszystkich wyjątkowy i szczęśliwy!!!
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Żłobka Gminnego MaluszekŻłobka Gminnego MaluszekŻłobka Gminnego Maluszek
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Życzy Dyrektor i Pracownicy 


