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Urząd Gminy w Szastarce
Szastarka 121, 23-225 Szastarka
tel. 15 871 41 45, fax: 15 871 41 30, e-mail: nowinyszastarskie@wp.pl
Drukarnia Comernet Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 24, 20-150 Lublin, tel. 81 452 91 23
Monika Kaczkowska-Nizińska, Agnieszka Kowalik, Ewa Białoń,
Paweł Kudrel, Dorota Sowa, Małgorzata Kosikowska, Jadwiga Wielgus
Prace uczestników tegorocznego Konkursu na Palmę Wielkanocną, zorganizowanego przez
Wójta Gminy Szastarka i GCK w Polichnie

Redakcja kwartalnika „Nowiny Szastarskie” zaprasza chętne osoby do współpracy przy redagowaniu kwartalnika.
Jednocześnie informuje, że materiały do numeru kolejnego przyjmowane będą do 30.06.2021 r.
Wszystkie teksty i zdjęcia prosimy dostarczać w wersji elektronicznej.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów publikowanych w „Nowinach Szastarskich”,
zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.

PROŚBA O UDOSTĘPNIENIE ZDJĘĆ
Urząd Gminy w Szastarce informuje, że zbieramy
zdjęcia do materiałów promocyjnych Gminy Szastarka
i do kalendarza Gminy Szastarka na 2022 rok.
W związku z tym zwracamy się z prośbą do miłośników fotografowania
o udostępnianie swoich zdjęć krajobrazowych, głównie przedstawiających
Gminę Szastarka i okolice ale również mile widziane są zdjęcia z ciekawych
miejsc w całej Polsce i na świecie, zdjęcia zwierząt, budynków, roślin,
motywów świątecznych a także inne.
Zdjęcia będą mogły być wykorzystane do kalendarza gminnego,
materiałów promujących naszą gminę a także w kolejnych publikacjach
„Nowin Szastarskich”.
Każde opublikowane zdjęcie będzie opatrzone
imieniem i nazwiskiem autora.
W razie chęci współpracy prosimy kontaktować się z Dyrektorem
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szastarce,
panią Moniką Kaczkowską-Nizińską, tel. 15 873-40-30.
Zdjęcia można również wysłać na adres e-mailowy:
nowinyszastarskie@wp.pl
Za każda przekazaną fotografię serdecznie dziękujemy
UWAGA!
URZĄD GMINY informuje, że:
• prośba nie ma charakteru konkursu,
• nie gwarantuje żadnego wynagrodzenia pieniężnego
lub rzeczowego za przekazane zdjęcie!
• konieczne jest pisemne przekazanie
• praw autorskich do zdjęcia.

W tle zdjęcia nadesłane przez Czytelników Nowin Szastarskich
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inwestycje
Jaśniej i bezpieczniej – nowy
odcinek oświetlenia ulicznego
w Rzeczycy-Kolonii

przeznaczył na ten cel 20 tys. zł, wkład własny przekazany przez
Gminę Szastarka wyniósł 4 tys. zł. Poza realizacją zadania publicznego przeprowadzono także prace polegające na podwyższeniu
środkowej bramy garażowej.
Serdeczne podziękowania za okazane wsparcie kierujemy na
ręce Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego. Za pomoc w pracach budowlanych serdecznie dziękujemy
druhom z jednostki OSP Szastarka Stacja w szczególności Prezesowi
jednostki Panu Mirosławowi Kowalikowi.

Z końcem listopada ubiegłego roku zakończono budowę nowego
odcinka oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Rzeczycy-Kolonii. W ramach inwestycji wykonano zabudowę 7 stanowisk
oświetlenia drogowego na odcinku prawie 250 metrów zasilanych
kablem prowadzonym doziemnie, ponadto został zamontowany
układ pomiarowy oraz układ sterowania oświetlenia. Wykonawcą
zadania była firma EL-TRANS z Chrzanowa. Koszt Inwestycji to
prawie 33 tys. zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane przez
Gminę Szastarka.

Ponad 1,8 mln zł dla gminy
Szastarka z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych
W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina
Szastarka złożyła w ubiegłym roku wniosek na zadanie inwestycyjne
polegające na przebudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w Wojciechowie i Wojciechowie-Kolonii.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego
wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone
przez pandemię. Wsparcie finansowe pochodzi z funduszu COVID-19.
Informujemy, że nasz wniosek został oceniony pozytywnie i zadanie znalazło się na liście projektów, które zostały zaakceptowane
do dofinansowania w ramach drugiej edycji RFIL. Obecnie jesteśmy
w trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej. Realizacja
inwestycji planowana jest w trzecim kwartale bieżącego roku.
Szczególne podziękowania za pomoc w pozyskaniu dofinansowania kierujemy do Marszałka Województwa Lubelskiego Pana
Jarosława Stawiarskiego.

Wymiana stolarki okiennej
w budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Blinowie

Składamy szczególne podziękowania za zaangażowanie i pomoc
przy realizacji inwestycji Radnemu Panu Krzysztofowi Skrzypkowi.

Remont pomieszczeń garażowych
w strażnicy OSP Szastarka
W ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej
włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w grudniu
ubiegłego roku przeprowadzono remont pomieszczeń garażowych
w OSP Szastarka Stacja. Remont objął malowanie sufitów i ścian
oraz wykonanie posadzek z płytek w trzech pomieszczeniach
garażowych. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

W trzecim kwartale 2020 roku została wymieniona ostatnia część
starej stolarki okiennej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej
w Blinowie. O realizację tej inwestycji bardzo zabiegał Radny Blinowa Drugiego Pan Andrzej Łach. To dzięki jego staraniom doszło do
realizacji dwóch poprzednich etapów w 2018 i 2019 roku. W 2020
roku zamontowano 24 sztuki nowoczesnych trzyszybowych okien
charakteryzujących się niskim współczynnikiem przenikalności
cieplnej o wartości prawie 50 tys. zł. Obniży to w sposób istotny
koszty ogrzewania oraz poprawi komfort przebywania w budynku
szczególnie w okresie zimowym.
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Remont nawierzchni gruntowych
dróg gminnych
W ramach bieżącego utrzymania dróg w gminie Szastarka w IV
kwartale 2020 roku wykonane zostały remonty gruntowych dróg
gminnych. Wyrównano i uzupełniono ubytki kruszywem kamiennym
w sołectwach: Huta Józefów, Rzeczyca-Kolonia, Majdan-Obleszcze,
Cieślanki, Blinów Pierwszy, Szastarka, Wojciechów-Kolonia, Rzeczyca-Kolonia oraz Blinów Drugi.

dzięki jej staraniom i dbaniu o bezpieczeństwo swoich mieszkańców
wsi doszło do realizacji inwestycji. W ramach zadania wykonano
rozdzielnię oraz 8 stanowisk oświetlenia drogowego na odcinku
blisko 1 km. Nowe oświetlenie uliczne zasilane jest przewodem
prowadzonym w gruncie. Na nowej linii oświetlenia zamontowany
został układ pomiarowy oraz układ sterowania oświetleniem. Koszt
Inwestycji to ponad 50 tys. zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane z budżetu Gminy Szastarka.

Remont dróg gminnych
o nawierzchni bitumicznej
w gminie Szastarka
W czwartym kwartale 2020 roku wykonano modernizację dwóch
asfaltowych odcinków dróg gminnych. Pierwszy ze zmodernizowanych odcinków znajduje się w Majdanie-Obleszcze, gdzie wykonano nakładkę z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni
o długości prawie pół kilometra. Dotychczasowy stan drogi z uwagi
na liczne spękania, deformacje oraz ubytki stanowił zagrożenie dla
użytkowników. Remontowana droga jest jedną z ważniejszych dróg
lokalnych na terenie Majdanu-Obleszcze, mieszkańcy korzystają
z niej zarówno do dojazdu do domostw, jak również pól uprawnych.
Jest to także jedyna droga dojazdowa do cmentarza grzebalnego
w Majdanie-Obleszcze.
Docelowo zamierzamy przeprowadzić II etap remontu aby
wyremontować nawierzchnię drogi na odcinku od kaplicy pw.
Matki Bożej Częstochowskiej do cmentarza. Wartość realizacji tego
odcinka to prawie 60 tys. złotych.

W Gminie Szastarka podatki bez
zmian
4 grudnia 2020 roku podczas XX sesji Rady Gminy w Szastarce
radni podjęli uchwały, przychylając się do propozycji Wójta Gminy
Artura Jaskowskiego aby stawki podatkowe (podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego) na 2021 rok pozostały
na tym samym poziomie w stosunku do 2020 roku.
Stawka za wywóz, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych na 2021 rok także pozostała na dotychczasowym
poziomie i wynosi 14 zł za 1 osobę. Pragniemy podkreślić, że jest
to jedna z mniejszych stawek obowiązujących na terenie powiatu
kraśnickiego. Dla porównania mieszkańcy ościennej gminy Zakrzówek płacą 16 zł za 1 osobę, gmina Gościeradów - 16 zł za 1 osobę,
gmina Trzydnik Duży – 15 zł za 1 osobę, powiat janowski gmina
Modliborzyce 18 zł za 1 osobę.

Nowy odcinek oświetlenia
drogowego w Hucie Józefów

Drugi ze zmodernizowanych odcinków dróg gminnych znajduje
się w Brzozówce-Kolonii gdzie przeprowadzono remont blisko 400
metrowego odcinka drogi gminnej. Zakres przeprowadzonych prac
obejmował przygotowanie powierzchni oraz wykonanie nakładki
z betonu asfaltowego. Wartość tej inwestycji to prawie 47 tys. zł.
W obu przypadkach inwestycje zostały przeprowadzone ze środ-

Pod koniec ubiegłego roku w miejscowości Huta Józefów wykonano oświetlenie uliczne przy drodze gminnej. Zasadność i konieczność zamontowania w tej części wsi oświetlenia sygnalizowała
od dłuższego już czasu Radna Huty Józefów Pani Maria Buczek. To
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Nowy sprzęt dla szkół

ków własnych gminy. Do realizacji powyższych inwestycji w dużym
stopniu przyczynili się Radni: Majdanu-Obleszcze Pan Piotr Groszek
oraz Brzozówki-Kolonii Pan Józef Kania.

W ubiegłym roku przeprowadzono montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Szastarce. Zainstalowano 11 kamer
zewnętrznych i 17 wewnętrznych. Urządzenia umożliwiają rejestracje w kolorze o rozdzielczości wystarczającej do identyfikacji
osób i zdarzeń. Monitoring ma służyć poprawie bezpieczeństwa
i porządku publicznego osób przebywających w strefie szkoły, przede
wszystkim uczniów, ich rodziców, opiekunów prawnych, pracowników szkoły,
ale również innych osób
odwiedzających placówkę oświatową. Monitoring swoim zasięgiem
obejmuje najbliższe otoczenie budynków szkoły
oraz wewnętrzne ciągi
komunikacyjne (wejścia,
korytarze, hole). Wartość
inwestycji to prawie 35
tys. zł. Zadanie zostało
zrealizowane ze środków własnych gminy Szastarka.
Ponadto do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Szastarka tj. Zespół Szkół w Szastarce, Publiczna Szkoła Podstawowa
w Polichnie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Blinowie zakupiono
po jednym komplecie 65 calowych monitorów interaktywnych Avtec
TouchScreen z wbudowanym komputerem. Wartość zakupionego
przez gminę sprzętu wynosi prawie 27 tys. zł.

Modernizacja drogi gminnej
dojazdowej do gruntów
rolnych w Polichnie Czwartej
Modernizacja drogi gminnej, która stanowi dojazd do gruntów
rolnych w Polichnie Czwartej jest efektem skutecznej aplikacji po
środki zewnętrzne. W tym przypadku inwestycja w prawie 60% została sfinansowana ze środków budżetu województwa lubelskiego.
Przeprowadzono prace polegające na mechanicznym wykonaniu koryta wraz z zagęszczeniem gruntu i wykonaniu podbudowy
z kamienia łamanego oraz warstwy wierzchniej z kruszywa na
długości prawie 700 metrów. Szerokość modernizowanej drogi
wynosi 3 metry, co niewątpliwie wpłynie na poprawę dojazdu do
gruntów rolnych, wartość użytkową, możliwość wykorzystania
dużych, nowoczesnych i wydajnych maszyn rolniczych, których
dojazd do tej pory stwarzał wiele problemów. Koszt inwestycji to
ponad 110 tys. zł. z czego 66 tys. zł. stanowi dotacja ze środków
budżetu województwa lubelskiego w oparciu o ustawę o ochronie
gruntów rolnych i leśnych.

Wymiana Oświetlenia ulicznego
w Blinowie Drugim
Dzięki współpracy Gminy Szastarka z PGE Dystrybucja S.A.
w ostatnich tygodniach 2020 roku, wzdłuż drogi gminnej w Blinowie Drugim (od kościoła w kierunku Sulowa) przystąpiono do
kolejnego etapu wymiany opraw oświetleniowych. Na około 2 kilometrowym odcinku wymieniono 15 starych lamp na nowe LED-owe
oprawy. Oświetlenie typu LED jest znakomitą alternatywą wobec
tradycyjnego ulicznego oświetlenia. Ich użycie oznacza brak rtęci
i mniejsze promieniowanie UV, oświetlenie LED-owe ogranicza też
emisję dwutlenku węgla pochodzącego z sektora energetycznego.
Nowe oświetlenie to także oszczędności dla gminy bo nowoczesne
żarówki pobierają zdecydowanie mniej energii, co oznacza mniejsze
wydatki ponoszone na oświetlenie ulic.

Nie jest to pierwsza droga gminna wykonana dzięki dofinansowaniu z środków budżetu województwa lubelskiego. W latach
2014-2019 zmodernizowano drogi w Rzeczycy-Kolonii, Polichnie
Czwartej, Majdanie-Obleszcze oraz w Wojciechowie.

Przebudowa drogi powiatowej
w Blinowie Pierwszym
Dzięki współpracy Gminy Szastarka z Powiatem Kraśnickim w IV
kwartale 2020 roku w Blinowie Pierwszym została wykonana długo
wyczekiwana przez mieszkańców poprawa nawierzchni asfaltowej
na długości niespełna 300 metrów. Gmina Szastarka oraz Powiat
Kraśnicki partycypowali w kosztach inwestycji po połowie.

Podziękowania za wykonane przedsięwzięcie kierujemy w stronę
Wiceprezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A. - Jana Franii oraz Dyrektora Rejonu Energetycznego Stalowa Wola - Czesława Frączka.
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i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni
lat 2011-2021.
Wyniki spisu stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez
samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Ponadto są wykorzystywane
przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty,
ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki
wodno- ściekowej. Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc
w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców,
określonej wynikami ostatniego spisu.
Obowiązkiem spisowym objęci zostali wszyscy mieszkańcy Polski
(Polacy i cudzoziemcy), którzy stale mieszkają lub przebywają czasowo na terenie Polski. Jak również Polacy przebywający czasowo za
granicą. Przedmiotem spisu są również mieszkania, budynki, obiekty
zbiorowego zamieszkania i inne zamieszkane pomieszczenia nie
będące mieszkaniami.
Dane podawane w spisie dotyczą stanu na dzień 31 marca 2021 r.
na godz. 24:00, a z treścią pytań, zawartych w formularzu można zapoznawać się pod adresem https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/.
Podstawową metodą spisu jest samospis internetowy poprzez
formularz spisowy dostępny na stronie spis.gov.pl już od pierwszego
dnia spisu.
Każda z osób podlegających spisowi będzie również mogła skorzystać ze spisu „na żądanie” - wystarczy zadzwonić na Infolinię spisową
pod numer telefonu 22 279 99 99.
Jeżeli ktoś nie ma komputera, dostępu do Internetu lub potrzebuje
pomocy by się spisać, będzie mógł skorzystać bezpłatnie z udostępnionego na terenie gminy lub w Urzędzie Statystycznym w Lublinie
i jego Oddziałach pomieszczenia ze stanowiskiem komputerowym
umożliwiającym przeprowadzenie samospisu. Taka forma spisu będzie
możliwa tylko w przypadku gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli.
Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie skontaktuje się
rachmistrz, aby zrealizować spis w formie wywiadu telefonicznego
lub – jeśli będzie to konieczne – bezpośredniego, z zachowaniem
wymogów bezpieczeństwa.
Rozpoczynając wywiad rachmistrz musi podać swoje dane identyfikacyjne (tj. imię i nazwisko oraz urząd statystyczny, który reprezentuje). Tożsamość rachmistrza telefonicznego lub terenowego można
zweryfikować dzwoniąc na Infolinię spisową pod numer telefonu 22
279 99 99 oraz w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl.
Dane zbierane w spisie są bezpieczne. Osoby wykonujące prace
spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.
Przed przystąpieniem do pracy są pouczani o istocie tajemnicy
statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych
są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych
w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych
osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się
danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada
tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków
dających możliwość jej uchylenia. W procesie przetwarzania danych
osobowych uczestniczą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem
zasady wiedzy koniecznej. Dane jednostkowe są anonimizowane.
Administratorem danych osobowych jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane
wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do
aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez
służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie
danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest
zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!

Spis trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

Więcej na spis.gov.pl

„Liczymy się dla Polski”
Od 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
Dnia 1 kwietnia br. rozpoczyna się największe badanie statystyczne
realizowane raz na 10 lat - Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021.
Zgodnie z Ustawą o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności
i Mieszkań spis prowadzony będzie od 1 kwietnia 2021 roku do 30
czerwca 2021 roku. Jednak z uwagi na obecne zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19 w celu umożliwienia efektywnego
przeprowadzenia spisu trwają prace nad nowelizacją ustawy tak,
by wydłużyć czas trwania NSP 2021 o trzy miesiące - wówczas spis
powszechny będzie trwał do dnia 30 września 2021 r.
Ostatni spis powszechny odbył się w Polsce w 2011 roku. Badanie
realizowane obecnie pozwoli na analizę zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno–społecznych i ekonomicznych w zakresie:
ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych

Więcej informacji o spisie można znaleźć na stronie dedykowanej Narodowemu Spisowi Powszechnemu Ludności i Mieszkań
2021: spis.gov.pl.
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZASTARCE
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
„NAJLEPSZY CZYTELNIK GMINY
SZASTARKA W ROKU 2020”
Rok 2020 był trudnym rokiem dla nas wszystkich. Pełnym lęku,
niepewności i obostrzeń. Większość instytucji kulturalnych została
zamknięta, a wydarzenia kulturalne odwołane bądź przeniesione
na bliżej nieokreślony termin. Na szczęście działalność bibliotek
przy wprowadzeniu reżimu sanitarnego została wznowiona po
niespełna dwóch miesiącach i naszym bibliotekom udało się
przeprowadzić konkurs na „Najlepszego czytelnika Gmina Szastarka
w roku 2020”. Konkurs trwał od 1 stycznia 2020 r. do 30 listopada
2020 r. i mogli w nim wziąć udział wszyscy czytelnicy powyżej 18
roku życia, którzy byli zapisani do naszych bibliotek. Spośród osób,
które brały w nim udział wybrano po sześć osób z każdej z trzech
bibliotek, z największą liczbą przeczytanych książek.

KONKURS CZYTELNICZY
„NAJLEPSZY MŁODY CZYTELNIK
ROKU 2021”
Gminna Biblioteka Publiczna w Szastarce
ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W KONKURSIE CZYTELNICZYM
„NAJLEPSZY MŁODY CZYTELNIK ROKU 2021”

Oto lista nagrodzonych czytelników:
BIBLIOTEKA W SZASTARCE
▶▶ Kliza Janusz
▶▶ Padała Angelika
▶▶ Woś Anna
▶▶ Kopacz Danuta
▶▶ Duda Renata
▶▶ Nizińska Anna
BIBLIOTEKA W BLINOWIE
BIBLIOTEKA W POLICHNIE
▶▶ Rębecki Tadeusz
▶▶ Sajdak Iwona
▶▶ Breś Teresa
▶▶ Sagan Izabela
▶▶ Szabat Agata
▶▶ Miś Beata
▶▶ Gumińska Maria
▶▶ Dziuba Henryka
▶▶ Wójcik Lidia
▶▶ Dziuba Witold
▶▶ Mularczyk Marianna
▶▶ Lenart Anna

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież
wieku od 3 do 17 lat.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach.
Dla pięciu najlepszych czytelników czekają atrakcyjne nagrody.
Termin konkursu: od 1 marca do 30 listopada 2021 r.
O terminie rozstrzygnięcia konkursu będziemy informować na
bieżąco. Szczegółowy regulamin zostanie opublikowany na
stronie www.szastarka.naszabiblioteka.com
ZAPRASZAMY
Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 15 873-40-30

biblioteka poleca
Sekret mojego męża

prosta sprawa

Liane Moriarty

Wojciech Chmielarz

Jedną z trzech głównych bohaterek tej książki jest Cecilia, która znajduje list napisany ręką
męża, z adnotacją, że powinna go otworzyć
po jego śmierci. Od tego dnia jej poukładane,
niczym idealnie pasujący do siebie zestaw
pudełek, życie wywraca się do góry nogami.
To, co wydawało się stałe jak opoka, okazuje się
jedynie ułudą, mirażem stabilizacji. Ciekawość
i podejrzenia ścierają się z lojalnością i zaufaniem. Czy powinna otworzyć list skoro jej mąż
żyje i ma się dobrze? Jaką tajemnicę może odkryć? List ten uruchamia
lawinę zdarzeń, które gruntownie odmienią życie nie tylko Cecylii….
Historia opowiada o losach trzech kobiet, których dotyka niewyjaśniona tragedia sprzed lat. Tragedia, której cień kładzie się na życiu
wielu osób. Czy prawda wyjdzie na jaw? Jakie będą jej konsekwencje
dla związanych z nią kobiet?
Powieść traktuje o zawiłościach związków i ludzkiej natury. O instynktach,
które przejmując nad nami panowanie wpływają na całe życie. W końcu
zmusza do szukania odpowiedzi na pytania jak daleko sięga słynne „na
dobre i złe”? Do czego jesteśmy w stanie posunąć się dla dobra rodziny?
Jak dużo jesteśmy w stanie wybaczyć? Czy lepiej znać najbardziej brutalną
prawdę, czy pozostawać w błogiej nieświadomości? A jeśli już ją znamy,
to czy milcząc nie okazujemy akceptacji, stając się współwinnymi? I najważniejszego – jak dobrze znamy swoich najbliższych? Świetna dynamika
i kunsztownie napisany finał, który fantastycznie zamyka tę fabularną całość.

„Prostą sprawę” autor zaczął pisać podczas lockdownu w marcu zeszłego roku.
Początkowo były to odcinki publikowane
na profilu facebookowym autora jako podarunek i chwila ucieczki od chaosu, który
ogarnął ziemię w tym roku, dla czytelników.
Publikowane rozdziały tak spodobały się
fanom Chmielarza i wydawnictwu Marginesy, że zaproponowało ono wydanie
ich w formie tradycyjnej. I to było bardzo
dobre posunięcie.
„Prosta sprawa” to wciągająca od pierwszych stron dobra powieść
kryminalna. Wciąga już od pierwszych kartek i cały czas trzyma
w napięciu. Przenosi nas do gangsterskiego światka okolic Jeleniej
Góry. Malownicze plenery Karkonoszy, powiew rześkiego powietrza
i osadzające się mgły nad Kotliną Jeleniogórską tylko potęgują nasze
wrażenia i odczucia oraz nasycają nasze oczy pięknymi widokami.
W tej powieści nie ma czasu na nudę, dzieje się tak wiele i szybko,
że nie mamy czasu pozbierać i poukładać myśli. Szybkie i wytrawne
akcje, liczne i zaskakujące zwroty akcji, charakterni bohaterowie,
bestialskie porachunki mafijne i brutalne sceny to tylko nieliczne
walory tej lektury. A jest ich naprawdę zdecydowanie więcej. Książkę
czyta się bardzo szybko, nawet szybciej niż dzieje się akcja. A za nią
naprawdę trudno nadążyć.
(recenzja: Bonito.pl)

(recenzje: Bonito.pl i Biblioteka Publiczna)
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GMINNE CENTRUM KULTURY W POLICHNIE
„MAJDANIACY”
Dla panów z Męskiego Zespołu Śpiewaczego „Majdaniacy”
z Majdanu-Obleszcze rok 2020 był rokiem wielkiego sukcesu. Pod
koniec sierpnia podczas 54. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym zdobyli główną
nagrodę BASZTĘ – w kategorii Zespołów Śpiewaczych.
W związku ze zdobyciem tej prestiżowej dla zespołów ludowych
nagrody panowie zostali zaproszeni na na XXV sesję Rady Powiatu
w Kraśniku, gdzie w podziękowaniu za promocję naszego regionu
otrzymali z rąk Starosty Kraśnickiego Andrzeja Rolli okolicznościowy
bon, a Jacek Dubiel – Przewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku –
wręczył statuetkę z podziękowaniami.

KATEGORIA II (KL. IV-VI):
▶▶ I miejsce - Aleksandra Wojtalaś - Publiczna Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Pawła II w Polichnie,
▶▶ II miejsce - Martyna Sęk - Publiczna Szkoła Podstawowa im. św.
Jana Pawła II w Polichnie,
▶▶ III miejsce - Natalia Kata - Publiczna Szkoła Podstawowa im. św.
Jana Pawła II w Polichnie;
KATEGORIA III (KL. VII-VIII):
▶▶ I miejsce - Szymon Wiśniewski - Publiczna Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Pawła II w Polichnie,
▶▶ II miejsce - Matylda Butryn - Publiczna Szkoła Podstawowa im.
św. Jana Pawła II w Polichnie,
▶▶ III miejsce - Julia Krawczyk - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Blinowie.
Prace były ciekawe, kolorowe z wykorzystaniem różnego rodzaju technik.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w naszym konkursie.
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji.

Wspaniałym występem naszego zespołu rozpoczęła się również
Gala finałowa projektu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”, gdzie
w roli głównej występowały fantastyczne kobiety z Kół Gospodyń
Wiejskich z całego województwa lubelskiego, a gościem specjalnym
była Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda.

„DORASTAMY BEZ NAŁOGÓW”

ZAKRĘCONA AKCJA

W dniu 22 października 2020 r. odbyło się
rozstrzygnięcie I Edycji
Profilaktycznego Konkursu Plastycznego „Dorastamy bez nałogów”.
Spośród 34 nadesłanych prac Komisja
w składzie:
▶▶ Monika Łukasik Przewodnicząca Komisji,
▶▶ Grzegorz Pazdrak Członek Komisji,
▶▶ Anna Dziura - Członek Komisji,
▶▶ Jadwiga Paprocka Członek Komisji,
wyłoniła zwycięzców:
KATEGORIA I (KL. I-III):
▶▶ I miejsce - Krzysztof
Groszek - Publiczna Szkoła Podstawowa w Blinowie,
▶▶ II miejsce - Natalia Wcisło - Publiczna Szkoła Podstawowa w Blinowie,
▶▶ III miejsce - Izabela Rugała - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Blinowie;

Nie wyrzucaj plastikowych zakrętek!
Gminne Centrum Kultury w Polichnie bierze udział w „Zakręconej Akcji”.
ZAMIAST WYRZUCAĆ ZAKRĘTKI DO ŚMIECI,
PRZEZNACZ JE DLA CHORYCH DZIECI!
Wkładaj je do torebki, do pudełka w domu.
Większą ilość wrzuć do
specjalnego pojemnika
Zakrętkożercy w Gminnym Centrum Kultury
w Polichnie. My zawieziemy je do Lubelskiego
Hospicjum dla Dzieci
im. Małego Księcia,
które zostało powołane w 1997 r., aby objąć
opieką dzieci i młodzież
z chorobami nowotworowymi oraz innymi
nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami.
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ŚPIEWANKI LUBELSKIE

LAPTOPY DLA GCK

„Śpiewanki lubelskie” to koncert kolęd w wykonaniu najwybitniejszych artystów ludowych i wokalistów z naszego regionu,
wielokrotnie nagradzanych na najważniejszych konkursach i festiwalach w Polsce. Nasze Centrum spotkał wielki zaszczyt, gdyż
do udziału w koncercie zostały zaproszone aż trzy nasze zespoły:
Męski Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy” z Majdanu - Obleszcze, Zespół Śpiewaczo - Obrzędowy „Blinowianki” z Blinowa oraz Zespół
Śpiewaczy „Blinowianeczki”. W repertuarze znalazły się zarówno
znane wszystkim tytuły, takie jak „Z narodzenia Pana” czy „Bracia,
patrzcie jeno ”, jak również mniej znane kolędy i pastorałki ludowe
w nowych, współczesnych aranżacjach, wykonywanych z towarzyszeniem dziewięcioosobowego zespołu muzycznego pod kierunkiem
Pawła Odoszewskiego.

Fundacja VCC przekazała bezpłatnie dla
Gminnego Centrum
Kultury w Polichnie
sprzęt komputerowy
- 5 laptopów z oprogramowaniem (Windows 10 Home, Adobe
Photoshop CC, SerifAffinityPhoto+Designer,
Office 365) w zakresie
realizacji projektu „Cyfrowe GOKi w podregionie puławskim”
w ramach Programu
Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 20142020, Oś Priorytetowa
nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”
Działanie nr 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji
cyfrowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem projektu „Cyfrowe GOKi” jest zwiększenie stopnia oraz
poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług
publicznych u 48 pracowników zatrudnionych w 40 gminnych
samorządowych jednostkach kultury (GOK) oraz u 384 dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat do 31.05.2021 r. Nasze Gminne Centrum
Kultury w Polichnie jest jedną z takich jednostek.
W ramach projektu przeszkolona zostanie Pani dyrektor Ewa
Białoń. Zakres tematyczny szkoleń to:
1. Dziennikarstwo online - mające na celu przygotowanie uczestników zajęć do profesjonalnej realizacji zadań twórców zasobów informacyjnych publikowanych w Internecie (serwisy,
multimedia, telewizje);
2. Bezpieczne zachowania w sieci - tak w życiu prywatnym, jak
i społecznym oraz w edukacji.
Projekt potrwa do grudnia 2024 r. Po jego zakończeniu sprzęt
przejdzie na własność Gminnego Centrum Kultury w Polichnie.

REMONT W GCK
Pandemia koronawirusa to czas trudny dla ośrodków kultury.
Organizacja wszystkich zaplanowanych wydarzeń przesuwa się
w czasie. Zajęcia odbywają się z bardzo ograniczoną liczbą osób
(o ile w ogóle są prowadzone). Część naszej pracy przenieśliśmy
do świata wirtualnego, ale przecież to nie to samo…
W ramach wspólnej inicjatywy Dyrektor Gminnego Centrum
Kultury Ewy Białoń oraz Wójta Gminy Szastarka Artura Jaskowskiego postanowiliśmy ten czas właściwie spożytkować i wykorzystać
m.in. na remonty.
Zmienił się wygląd sali plastycznej i muzycznej, w której prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Z podłóg zniknęły już
stare wykładziny, a zastąpiły je panele podłogowe. Sale są też lepiej
doświetlone i zagospodarowane. Zmieniła się estetyka pomieszczeń,
a tym samym poprawił się komfort korzystających z sal.
Utworzyliśmy małą salkę konferencyjną. Podczas aranżacji wnętrza została ona wyposażona w komodę, krzesła i stół, bez którego
nie obędzie się przecież żadna narada. Z zaplecza kuchennego zniknęła stara kuchnia węglowa, a zlewy nareszcie doczekały się szafek.
Intensywne prace remontowe przeprowadzili pracownicy Urzędu
Gminy Szastarka oraz ekipa Gminnego Centrum Kultury.

Wyjątkowy koncert odbył się z zachowaniem języka gwary, a także
z wykorzystaniem dawnych instrumentów ludowych, które rzadko
dziś można usłyszeć na scenie, np. suk biłgorajskich.
Ideą koncertu było spotkanie tradycji ze współczesnością, „łączenie pokoleń”, ukazanie piękna tradycyjnych kolęd i pastorałek
wywodzących się z różnych części naszego województwa. Kolędy
życzące panieńskie, kawalerskie i gospodarskie, oraz pastorałki zostały zaprezentowane przez najlepsze zespoły śpiewacze i młodych
artystów z Lubelszczyzny.

Opracowanie: pracownicy GCK w Polichnie
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W HUCIE JÓZEFÓW
OBCHODY DNIA DRZEWA

za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w pracy nauczycielskiej.
Wśród nagrodzonych nauczycieli znalazła się także Pani Dyrektor.
Cieszymy się, że wkład pracy w realizację działań statutowych
szkoły, innowacyjnych działań programowych i organizacyjnych
w kierowaniu placówką spotkały się z uznaniem organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Pani Dyrektor życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej
i życiu osobistym.

SPORTOWI GIGANCI

10 października obchodziliśmy Dzień Drzewa. Z tej okazji
wszystkie dzieci z przedszkola obejrzały prezentację multimedialną na temat drzew, ich roli w przyrodzie i w życiu człowieka.
Przyswajaniu wiedzy przyrodniczej towarzyszyła zabawa, śpiew
i taniec. Dzieci bowiem świetnie bawiły się przy piosenkach
o tematyce ekologicznej.

ŚLUBOWANIE KLASY I
12.10.2020 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy I. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla
najmłodszych uczniów, ale również dla ich rodziców. Doniosłym
momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które
wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonała pani Dyrektor
Anna Skóra. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej naszej szkoły.

Grupa uczniów uczęszczających do naszej szkoły trenuje w kraśnickim Klubie Karate Tradycyjnego Chidori pod okiem sensei’a
Marka Burego.
24 października 2020 r. we Wrocławiu odbył się Puchar Polski
Dzieci w Karate Tradycyjnym. Wśród zawodników, którzy stanęli
na podium, znalazły się także nasze uczennice.
Natalia Najs zdobyła złoty medal w konkurencji kumite – walka
oraz brązowy medal w konkurencji kata – układy. Z kolei Patrycja
Siek otrzymała złoty medal w kategorii kata – układy i brązowy
medal w kategorii kumie – walka. Na podium stanęła także Julia
Najs, zdobywając brązowy medal w kategorii kumite – walka.
Na etapie ćwierćfinałów swój udział w turnieju zakończyli Norbert Siek i Filip Najs.
8 stycznia 2021 r. zakończył się plebiscyt „Kuriera Lubelskiego”
na Sportowy Talent Roku. Natalia Najs zdobyła II miejsce w powiecie kraśnickim.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
W br. szkolnym uroczyste obchody Dnia Nauczyciela zostały zdominowane przez pandemię i związane z nią obostrzenia. Jednak dla całej
społeczności szkolnej był to wyjątkowy dzień z powodu wyróżnienia,
jakie otrzymała Pani Dyrektor Anna Skóra. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Lubelski Kurator Oświaty przyznaje nauczycielom nagrody
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Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT

PROJEKT „AKTYWNA PRZERWA”

Z radością informujemy, że znane są już wyniki Ogólnopolskiego
Konkursu „Orzeł Matematyczny” online. Jedenastu uczestników
tegorocznej edycji wykazało się dużą wiedzą, uzyskując bardzo
wysokie wyniki. Tytuł laureata otrzymali: Rozalia Staniec (kl. VI),
Wiktoria Furmanowicz (kl. VIII), Natalia Najs (kl. VIII), natomiast szkoła
otrzymała Certyfikat Placówki Rozwijającej Talenty.

DZIEŃ NIEDŹWIEDZIA POLARNEGO

Po powrocie do szkoły z nauczania zdalnego uczniów klas I-III
podjęliśmy działania mające na celu poprawę kondycji fizycznej
najmłodszych. W związku z tym został wdrożony do realizacji
projekt „Aktywna przerwa”. Podczas przerw uczniowie mają możliwość udziału w różnych grach i zabawach ruchowych, konkursach
i zawodach sportowych, także na świeżym powietrzu.

PODSUMOWANIE AKCJI 		
„POMÓŻ PTAKOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”
26.02.2021 r. przedszkolaki obchodziły Dzień Niedźwiedzia
Polarnego. Dzieci uważnie wysłuchały ciekawostek z życia niedźwiedzi polarnych oraz przypomniały sobie i utrwaliły zdobyte już
wiadomości. Wszyscy bawili się doskonale, biorąc udział w różnych
konkursach sprawnościowych i zabawach.

Samorząd Uczniowski zainicjował akcję pomocy zwierzętom
podczas tegorocznej zimy. Uczniowie wykonali bardzo pomysłowe
karmniki dla ptaków, które zawisły w przydomowych ogródkach
i sadach.
Przedszkolaki pamiętały również, że zima to czas troski o zwierzęta, dlatego chętnie przynosiły pokarm dla ptaków.

PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, które wykonały
prace na przedszkolny konkurs plastyczny pod hasłem „W zimowej
krainie”. Wszystkie przygotowane prace zachwycały różnorodnością
wykorzystanych technik i starannością wykonania. W nagrodę
laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej
www.sphjozef.edu.pl
Opracowanie: Grono Pedagogiczne
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJCIECHOWIE
„MŁODSI SPRAWDZAJĄ, CZY STARSI ŚWIĄTECZNY ZAPACH PIERNICZKÓW
TABLICZKĘ MNOŻENIA ZNAJĄ”
W SZKOLE W WOJCIECHOWIE
Pod takim hasłem upłynął w naszej szkole dzień 2 października - X
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Tego dnia dużo frajdy sprawiło
uczniom „odpytywanie” nauczycieli ze znajomości tabliczki mnożenia.
Młodzi Eksperci Tabliczki Mnożenia bezlitośnie rozliczali swoich
pedagogów, poddając ich wiedzę weryfikacji w tym zakresie. Jak
zawsze byli wygrani i przegrani. Słodkie upominki trafiły do tych,
którzy okazali się mistrzami tabliczki mnożenia. Pokonani z uśmiechem przyjęli podziękowania i łagodne kary.

Dopełnieniem akcji był internetowy konkurs matematyczno-logiczny, w którym uczestniczyły trzy osoby. Konkurs online polegał
na tym, że przez trzy kolejne dni trzeba było rozwiązywać skomplikowane łamigłówki matematyczne. Jedna z uczestniczek - pani
dyrektor Mariola Tylus, dotarła aż do wielkiego finału. O obchodach
Dni Tabliczki Mnożenia informowała również gazetka ścienna na
szkolnym korytarzu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i dobrą zabawę.

Zgodnie z przedświąteczną tradycją w drugim tygodniu grudnia
dzieci z grupy przedszkolnej piekły pyszne świąteczne pierniczki.
Najpierw odpowiednio się przygotowały, dbając o czyste rączki oraz
zakładając fartuszki. Poznały też składniki i sposób wykonania ciasta,
potrzebne przybory kuchenne, a także zasady bezpieczeństwa.

Gdy wszystko było gotowe, przedszkolaki z ogromnym zapałem
i zaangażowaniem zabrały się do pracy – wałkowały ciasto, wycinały
ciasteczka. Wszystkim podobało się wykrawanie świątecznych
kształtów – choinek, gwiazdek, bałwanków, aniołków – przy pomocy
foremek przeniesionych z domu. Gdy pierniczki były już przygotowane, dzieci przystąpiły do ich dekorowania lukrem, lukrowymi
pisakami i barwnymi posypkami.
Zabawa była doskonała a pierniczki wyszły przepiękne i przepyszne.

PRZEDSZKOLAKI WITAJĄ ŚWIĘTEGO KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY
MIKOŁAJA
W okresie przedświąTo kolejny rok, kiedy do naszej szkoły w Wojciechowie przybył
niezwykły gość! Z workiem pełnym prezentów. To Mikołaj odwiedził
nasze dzieci, które już od samego rana z niecierpliwością czekały na
dźwięk dzwoneczka i pukanie do drzwi sali. Dzieci powitały gościa
szczerym uśmiechem i piosenką. Mikołaj, wzruszony powitaniem,
przystąpił do rozdawania upragnionych prezentów. Spotkanie
z Mikołajem upłynęło w bardzo miłej i radosnej atmosferze. Radość
dzieci upamiętniły zdjęcia.
Cieszymy się, że św. Mikołaj o nas pamiętał i czekamy na jego
wizytę w przyszłym roku.

tecznym, gdy Adwent
zbliżał się do końca, Rada
Rodziców, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły
przygotowali kiermasz
ozdób bożonarodzeniowych. Odbył się on 20
grudnia 2020 r. obok miejscowej kaplicy.
Na specjalnie przygotowanych stoiskach dominowały piękne stroiki. Nie
zabrakło również kartek
świątecznych wykonanych różnymi technikami, kolorowo zdobionych
pierniczków oraz niepowtarzalnych bombek. Kiermasz okazał się ogromnym
sukcesem, a sprzedawane
ozdoby znikały „jak świeże bułeczki”.
Wszystkim kupującym
oraz tym, którzy przyczynili się do przygotowania
ozdób SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!
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DOPOSAŻENIE KLASOPRACOWNI
DLA DZIECI

KREATYWNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO

Kształcenie i wychowanie młodego pokolenia wymaga od szkół
ciągłej reorganizacji pod względem dydaktycznym. Aby sprostać
tym wymaganiom szkoła w Wojciechowie również doposażyła
swoje klasopracownie w dodatkowe, jeszcze bardziej atrakcyjne
pomoce dydaktyczne.

Parafraza jest terminem z zakresu teorii literatury i oznacza
swobodną przeróbkę utworu literackiego, która rozwija i modyfikuje treść oryginału. Zachowanie podobieństwa konstrukcji i stylu
pozwala na rozpoznanie pierwowzoru.
W ramach pracy domowej z języka polskiego uczniowie kl. VIII
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Faustyny Kowalskiej mieli
za zadanie „odtworzyć” słynne dzieła sztuki. Oto pomysłowe efekty
ich pracy i dowód poczucia humoru!

„ŻYCIE I KULTURA W ŚREDNIOWIECZU”
ŻYWA LEKCJA HISTORII Z GRUPĄ
ARTYSTYCZNĄ „REKONSTRUKTO”
Każdy uczeń naszej szkoły może pracować na lekcjach indywidualnie z tabletem. Do pracowni zostały zakupione 65-calowe
tablice multimedialne, najmłodsze dzieci z oddziału przedszkolnego mogą korzystać i cieszyć się z nowego urządzenia jakim jest
„Magiczny dywan”.
We wszystkich klasach zostały wymienione stoliki i krzesełka,
które teraz są bardziej nowoczesne, a zarazem spełniają wymogi
sanitarne, tak ważne w dzisiejszych czasach. Zakupione zostały również nowe komplety szafek do szatni. Pamiętamy także o uczniach
niepełnosprawnych, dla których urządzono i wyposażono Salę SI
do zajęć terapeutycznych.

SUKCESY NASZEJ UCZENNICY
W listopadzie w Szkole
Podstawowej im. Św. Faustyny Kowalskiej w Wojciechowie odbył się pierwszy etap
konkursu przedmiotowego
z języka angielskiego. Do rejonowego etapu z wysokim
wynikiem zakwalifikowała się
uczennica Agnieszka Jarzynka
z klasy VIII. Warto dodać, że na
drugim etapie uczennica uzyskała bardzo dobry wynik.
W tegorocznym II Gminnym Konkursie Matematycznym pod
hasłem „Polubić matematykę” Publiczną Szkołę Podstawową im. Św.
Faustyny Kowalskiej w Wojciechowie reprezentowała ósmoklasistka
Agnieszka Jarzynka.
W matematycznych zmaganiach online nasza uczennica uzyskała
wysokie IV miejsce w gronie swoich rówieśników z innych szkół.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

5 października 2020 r. naszą szkołę odwiedziła Grupa Artystyczna
„Rekonstrukto”. Uczniowie i nauczyciele obejrzeli pokaz historyczny „Życie i kultura w średniowieczu”. Zaprezentowano obyczaje
i kulturę epoki, a także ekwipunek i uzbrojenie rycerzy. Widzowie
zapoznali się osobiście ze średniowiecznymi rekwizytami i strojami.
Brali czynny udział w tej ciekawej opowieści - zwyciężyli w wielu
pojedynkach. Dowiedzieli się, jak działało dawne prawo i w jaki
sposób je egzekwowano (narzędzia tortur).
Była to żywa lekcja historii, która w interesujący i zabawny sposób
przybliżyła nam realia epoki średniowiecza.
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zespół szkół W SZASTARCE
ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ

DZIEŃ CHŁOPAKA

21 października odbyło się uroczyste ślubowanie klasy pierwszej.
Uczniowie przygotowywali się do tego wydarzenia od początku
roku szkolnego. Swoje umiejętności zaprezentowali w czasie apelu,
pięknie śpiewając, mówiąc o przyjaźni, koleżeństwie i potrzebie
edukacji. Po zakończonej części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszoklasiści
ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją
szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom
i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły pan Piotr
Krzysztoń dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Następnie
dzieci otrzymały dyplomy, prezenty oraz słodki poczęstunek.

30 września w naszej szkole obchodziliśmy szczególne święto,
czyli Dzień Chłopaka. Z okazji tego święta nasi chłopcy zostali
odznaczeni medalami i dyplomami „Chłopak na medal”.
Na zakończenie wszyscy nasi młodzi mężczyźni otrzymali słodką
niespodziankę i upominek.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
28 października był świętem dla przedszkolaków z młodszej
grupy, które tego dnia miały pasowanie. Wspaniale zaprezentowały
się przed starszymi kolegami. Gratulujemy rodzicom, dziadkom oraz
wychowawczyni pani Beacie Białej tak wspaniałych dzieciaczków
i cieszymy się, że uczęszczają do naszego przedszkola.

AKCJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
„BĄDŹ AKTYWNY – ZMIENIAJ SWOJĄ
MAŁĄ OJCZYZNĘ”

„SZKOŁA DO HYMNU”
10 listopada z okazji Święta Niepodległości, „zerówka” i przedszkolaki o godzinie 11.11 wspólnie odśpiewali hymn narodowy,
natomiast pozostałe klasy uczyniły to online.
14 października przedstawiciele naszej szkoły przekazali gminie
Szastarka karmę dla zwierząt, która pozwoli na zabezpieczenie na
najbliższe miesiące potrzeb psów znajdujących się w gminnym
przytulisku. Akcję zbiórki karmy dla zwierząt zorganizował Samorząd Uczniowski przy współpracy z fundacją ARTOS w ramach
projektu „Bądź aktywny – zmieniaj swoją małą ojczyznę”. W tę akcję
zaangażowali się wszyscy – przedszkolaki, zerówka i uczniowie klas
I-VIII wraz z dyrektorem i nauczycielami.
W ramach tego projektu uczniowie wzięli udział w konkursach
na temat zwierząt. Chętnie wykonywali prace plastyczne, przynosili
zdjęcia ze swoim pupilem oraz pisali wiersze o czworonożnych
przyjaciołach. Prace konkursowe zostały zaprezentowane na wystawie, która cieszyła się dużym zainteresowaniem.
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WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

WYSTAWA RĘKODZIEŁA

4 grudnia nasze przedszkole odwiedził Święty Mikołaj. Dzieci od
kilku dni z niecierpliwością czekały na tego niezwykłego gościa.
Święty Mikołaj obdarował wszystkie dzieci pięknymi prezentami.
Radości nie było końca. Mikołaj chętnie zostałby dłużej w naszym
przedszkolu, lecz na Jego odwiedziny czekały przecież inne dzieci. Żegnając niezwykłego gościa, dzieci obiecały, że w przyszłym
roku także będą grzeczne i zaprosiły do odwiedzenia naszego
przedszkola za rok.

Wystawa prac rękodzielniczych pani Anny Stasiak, mieszkanki
Szastarki, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci.
Pani Anna robi piękne prace na szydełku. Te zaprezentowane w dniu
26 lutego w naszej szkole związane są ze świętami wielkanocnymi.
Dziękujemy i życzymy dalszych pomysłów!

BAL KARNAWAŁOWY
W dniu 11 lutego w naszej szkole odbył się bal karnawałowy –
niezwykłe wydarzenie, dostarczające dzieciom wielu pozytywnych
przeżyć. Uczestnicy balu świetnie się bawili, uczestnicząc ze swoimi
paniami w różnorodnych zabawach. Na wszystkich czekały prezenty,
owoce oraz słodki poczęstunek.
Dziękujemy rodzicom uczniów za zaangażowanie w przygotowanie pięknych strojów.

SPOTKANIE WIGILIJNE
W dniu 23 grudnia odbyło się w naszej szkole spotkanie wigilijne.
Świąteczne dekoracje, pięknie przystrojone stoły, odświętnie ubrane
dzieci… Każdy nie mógł doczekać się wyjątkowego wydarzenia
– zbliżającego się Bożego Narodzenia. W tej atmosferze radości
i nadziei nasze przedszkolaki dały piękny koncert – śpiewały i recytowały wiersze. Po występach wszyscy zasiedli przy wigilijnym stole.

DZIEŃ KOBIET
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Dnia 22 stycznia przedszkolaki przygotowały dla swoich ukochanych babć i dziadków słowno-muzyczne niespodzianki. W tym
roku ze względu na obostrzenia sanitarne zabrakło wizyty seniorów
w naszym przedszkolu. Mamy jednak nadzieję, że wnuczęta swoimi
występami sprawiły radość najbliższym. A my składamy wszystkim
Babciom i Dziadkom najserdeczniejsze życzenia.

8 marca to wyjątkowy dzień w roku. Wtedy swoje święto obchodzą wszystkie kobiety, zarówno te duże, jak i te małe. W czasie tego
szczególnego święta nasi chłopcy składali życzenia dziewczynkom
oraz swoim paniom. Nie obyło się bez upominków i kwiatów.
Z dziewczęcych buź uśmiech nie schodził przez cały dzień.
Wszystkie panie i dziewczynki dziękują chłopcom za piękne
życzenia, kwiaty i promienny uśmiech.
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NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW	

Poprzez zabawę można się wiele nauczyć. Nasi uczniowie przekonali się o tym wielokrotnie:
▶▶ nietypowa lekcja fizyki w kl. VIIa – badająca wpływ detergentu
na zjawisko napięcia powierzchniowego cieczy,
▶▶ realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”,
▶▶ zajęcia na świeżym powietrzu,
▶▶ dokarmianie ptaków,
▶▶ zabawy z kodowaniem w „zerówce”,
▶▶ zajęcia z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka,
▶▶ zajęcia w starszym przedszkolu „Nie jesteśmy sami w kosmosie - Ufo, Ufo, ufoludki”,
▶▶ odkrywcy tajemnic kosmosu w „zerówce”,
▶▶ cykl zajęć w klasie III – Eksperymenty (woda, powietrze
i dźwięk, zanieczyszczenia wody i proces oczyszczania),
▶▶ obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia,
▶▶ obchody Światowego Dnia Kota,
▶▶ obchody Dnia Dinozaura.

▶▶ KONKURS „ZDROWA,
PIĘKNA MAMA”
Uczennice z naszej szkoły:
Weronika Solarz, Zuzia Cieślak
i Amelka Socha nagrodzone
zostały przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku za udział
w konkursie „Zdrowa, piękna
mama”. Dziewczynki otrzymały
dyplomy i ciekawe upominki.

▶▶ OGÓLNOPOLSKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE EDI
„PINGWIN 2020”
W listopadzie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskich konkursach przedmiotowych EDI „Pingwin 2020”.
Oto najlepsze wyniki:
Amelia Jakubaszek z kl. V:
– laureatka konkursu z j. angielskiego (1. miejsce),
– wyróżnienie z j. polskiego (9. miejsce).
Bartosz Szabat z kl. V:
– laureat konkursu z j. polskiego (3. miejsce),
– wyróżnienie z matematyki (7. miejsce).
Naszych laureatów przygotowywały panie: Agnieszka Łukasik,
Dorota Sowa i Barbara Zuń.
▶▶ KONKURS „POLUBIĆ MATEMATYKĘ”
22 lutego 2021 r. odbył się gminny konkurs matematyczny
„POLUBIĆ MATEMATYKĘ” organizowany po raz drugi przez panią
Bożenę Kowalik. Wzięło w nim udział 48 uczniów z terenu naszej
gminy. Z naszej szkoły brało udział 10 uczniów – przygotowywanych
przez panie: Barbarę Zuń i Annę Dąbrowską- Michalczyk.
Uczniowie, którzy zajęli najwyższe miejsca, to:
Klasa V
Bartosz Szabat - I miejsce
		
Amelia Jakubaszek - II miejsce
Klasa VI
Barbara Biżek - I miejsce
		
Patrycja Zając - II miejsce
Klasa VII
Zofia Oponowicz - II miejsce
Klasa VIII
Martyna Jachura - I miejsce
		
Iwona Kolasa - II miejsce
Gratulujemy udziału w konkursach wszystkim uczniom, a szczególnie tym, którzy znaleźli się na podium.

Opracowanie: Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Szastarce
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publiczna szkoła podstawowa W BLINOWIE
ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 			
– SZKOŁA DO HYMNU

Dnia 2 października 2020 roku nasza szkoła wzięła udział
w obchodach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Pierwszym
punktem programu był egzamin pisemny, do którego przystąpili
wszyscy uczniowie z klas 3 - 8. Następnie odbył się apel inauguracyjny z wierszami i rymowankami dotyczącymi tabliczki
mnożenia, a chętni uczniowie przystąpili do egzaminu ustnego.
Spośród nich zostało wyłonionych 7 Ekspertów Tabliczki Mnożenia,
którzy otrzymali maksymalną liczbę punktów z obu egzaminów.
Gratulujemy zwycięzcom!

ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ
W dniu 6 listopada 2020 roku w naszej szkole odbyło się ślubowanie klasy pierwszej. Ze względu na pandemię na tej uroczystości
nie mogli być obecni rodzice.
Na początku przejętych i odświętnie ubranych pierwszoklasistów
powitała pani dyrektor Ilona Stolarz. Następnie dzieci zaprezentowały krótką część artystyczną. Kolejnym punktem było uroczyste
ślubowanie i pasowanie na ucznia. Dzieci otrzymały pamiątkowe
dyplomy, upominki od rodziców oraz książeczki i flagi od pani
dyrektor. Ostatnim punktem tego wyjątkowego dla dzieci dnia był
poczęstunek, o który zatroszczyli się rodzice.

11 listopada 1918 roku, po latach wysiłków i zmagań wielu patriotów, Polska powróciła na mapę Europy jako suwerenne państwo.
Święto Niepodległości jest zawsze uroczyście obchodzone
w naszej szkole. W tym roku wzięliśmy udział ogólnopolskiej akcji
„SZKOŁA DO HYMNU” 2020.
We wtorek, 10 listopada 2020 roku o symbolicznej godzinie
11:11dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz ze swoimi wychowawcami, uczniowie, pracownicy szkoły na czele z panią dyrektor,
zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. Uczniowie uczący się zdalnie,
połączyli się z nauczycielami za pomocą komunikatora MS Teams
i odśpiewali hymn państwowy online. W ten sposób cała społeczność szkolna włączyła się we wspólne świętowanie tej szczególnie
ważnej dla Polaków rocznicy.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

25 listopada przypada przesympatyczne święto – Dzień Pluszowego Misia. Trudno zaprzeczyć, że pluszowy miś to najlepszy
przyjaciel każdego malucha.
Panie z grup przedszkolnych przygotowały bogaty program:
wiersze, piosenki, konkursy i zabawy ruchowe. Swoje umiejętności
manualne i kreatywność dzieci mogły zaprezentować podczas
wykonywania prac plastycznych, których głównym bohaterem
był ukochany miś. O tym niezwykłym dniu nie zapomniała także
pani dyrektor Ilona Stolarz, która odwiedziła przedszkolaki, aby
poczęstować ich słodkim „co nieco”. Obchody tego niezwykłego
święta zwieńczone zostały wręczeniem pamiątkowych dyplomów i odznak.
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MIKOŁAJKI
6 grudnia naszą szkołę odwiedził bardzo miły i długo oczekiwany
gość – święty Mikołaj.

ŚWIĄTECZNA PACZKA DLA DZIECI
Z DOMU DZIECKA
W dniach od 14 do 22 grudnia 2020 roku w naszej szkole organizowana była zbiórka słodyczy i artykułów szkolnych dla dzieci
z Domu Dziecka w Kraśniku.
Składamy serdeczne podziękowania uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom naszej szkoły za tak piękny odzew
i zaangażowanie w przygotowanie paczki świątecznej.
Zbiórka ta uczy nas tego, jak dużo radości może przynieść
dzielenie się z innymi, słabszymi lub pokrzywdzonymi przez los.
Pokazuje także, że w wielu z nas jest potrzeba niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym.

Wypatrzyły go dzieci, kiedy zgarbiony pod ciężarem worka,
przemykał między drzewami, bezsprzecznie kierując się w stronę
szkoły. Przy szopce, w blasku choinki zajął przygotowany fotel i obdarował wszystkie dzieci wspaniałymi prezentami. Niespodziankę
sprawił również ogromny kosz z poczęstunkiem od pani dyrektor,
by nikt nie został pominięty.
Mikołaju, dziękujemy za odwiedziny i do zobaczenia za rok!

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
PASOWANIE NA CZYTELNIKA
Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsze wypożyczenie książki powinno na długo pozostać
w pamięci dziecka. Nic więc dziwnego, że ślubowanie przyszłych
czytelników z klasy I, które odbyło się 10 lutego 2021 roku, było
dla nich dużym przeżyciem.
Dzieci przyrzekły, że będą kochać i szanować książki, korzystać
z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Pasowania na czytelnika dokonała pani dyrektor Ilona Stolarz. Młodzi
czytelnicy na pamiątkę otrzymali zakładki. Po takim wspólnym
spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym uczniom
z miejscem bezpiecznym, przyjaznym i radosnym, gdzie uczniowie
są zawsze mile widziani.

Dnia 21 grudnia 2020 roku po raz kolejny w naszej szkole odbył
się kiermasz ozdób świątecznych, które wykonały dzieci wspólnie
z rodzicami, dziadkami i opiekunami. Przygotowane świąteczne
stroiki były bardzo piękne i oryginalne.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się
w organizację wystawy. Mamy również nadzieję, że zakupione
stroiki pomogły stworzyć magiczną atmosferę w czasie świąt
Bożego Narodzenia.
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KULIG

WALENTYNKI - RANDKA W CIEMNO
Z KSIĄŻKĄ

We wtorek, 2 lutego 2021 roku dzieci z klas 0-3 wyruszyły na
kulig. Trasa wiodła przez zasypany śniegiem plac szkolny. Podczas
przejażdżki uczniowie podziwiali zimowe pejzaże, a na zakończenie kuligu czekała na nich gorąca herbatka, ognisko i kiełbaski.
Wszystkim taka impreza bardzo się podobała.

14 lutego Samorząd Uczniowski wraz z opiekunką biblioteki szkolnej przygotował dla naszych uczniów randkę w ciemno …z książką.
Na czytelników czekały książki – niespodzianki, ozdobnie zapakowane, z walentynkowym serduszkiem i hasztagiem o czytaniu.
Uczniowie dokonywali wyboru intuicyjnie, decydując się w ten sposób na walentynkową randkę w ciemno z wybraną książką. Akcja ta
wzbudziła wiele pozytywnych reakcji i uśmiechów. Wybór w ciemno
prawdopodobnie wpłynął również na poszerzenie gustów czytelniczych. Uczniowie mieli okazję zabrać do domu i przeczytać książki,
których być może w tradycyjny sposób nigdy by nie wypożyczyli.
Wszystkim życzymy niekończącej się miłości, do książek w szczególności.

ZABAWA KARNAWAŁOWA
Karnawał, zapusty to okres zimowych balów, zabaw, tańców.
W naszej szkole zabawa karnawałowa odbyła się w „tłusty czwartek”, 11 lutego. I chociaż w tym roku, ze względu na pandemię,
bawiliśmy się w małych grupach, była niezła zabawa i dla tych
dużych trzecioklasistów, i tych nieco mniejszych drugoklasistów,
pierwszaków oraz przedszkolaków.

DZIEŃ KOBIET W NASZEJ SZKOLE
8 marca 2021 roku wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet serdeczne życzenia złożyli chłopcy.

W pięknie udekorowanej sali dzieci bawiły się w rytm przebojów,
do których można było skakać i śpiewać. Nie zabrakło także zabaw
integracyjnych i układów tanecznych. Ważnym punktem imprezy
był poczęstunek. Oczywiście królował pączek! Strzałem w dziesiątkę
okazała się pomysłowa fotobudka. W ten sposób utrwaliliśmy niezapomniane wspomnienia z naszego balu karnawałowego.

NAKRĘĆ SIĘ NA POMAGANIE
Wszyscy zbierają nakrętki – zbieramy i my!!!
Codziennie miliony plastikowych nakrętek po napojach ląduje
w koszu na śmieci. A można je przecież wykorzystać w znacznie
lepszy sposób, np. do działań charytatywnych.
Zachęcamy dzieci, młodzież oraz mieszkańców do całorocznej
zbiórki plastikowych nakrętek po napojach, sokach, chemii gospodarczej, środkach przemysłowych itp. Taka pomoc nic nie kosztuje,
a znaczy bardzo wiele. Pokażmy, że nasze serca są takie wielkie, jak
nasz pojemnik na nakrętki.

KONKURSY, KONKURSY…
W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 uczniowie naszej szkoły
brali udział w licznych konkursach, w których osiągali sukcesy:
Konkurs plastyczny „Ilustracja z Balladyny”. Konkurs plastyczny
„portret Juliusza Słowackiego. Konkurs „Każdy Chwat Sprząta Świat”.
Konkurs „Ekostworek”. Konkurs na Super Chłopaka Szkoły. Konkurs
„Dorastamy bez nałogów”. Konkurs Tabliczki Mnożenia. Przedmiotowy konkurs KO z języka polskiego – etap szkolny. Konkurs „Szanuj
kochaj, chroń – symbole narodowe”. Konkurs „Życzliwość nie tylko
od święta”. Przedmiotowy konkurs KO z historii – etap szkolny.
Wirtualny Konkurs na najciekawszy strój Andrzejkowy. Konkurs
„Spisowa Krzyżówka językowa”. Archidiecezjalny konkurs plastyczny „Święty Franciszek z Asyżu”. Konkurs „Zdrowa i piękna mama”.
Konkurs „Zdrowy Wolny od Dymu tytoniowego styl życia. Konkurs
wojewódzki „Jan Paweł II na tle wydarzeń historycznych”. Rodzinny
konkurs na „Stroik Świąteczny” . Konkurs „Zbiórka makulatury”.
Opracowanie: Grono Pedagogiczne PSP w Blinowie
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POLICHNIE
APEL POLEGŁYCH

DZIEŃ LICZBY PI

20 września społeczność naszej szkoły wzięła udział w corocznym Apelu Poległych upamiętniającym żołnierzy września 1939 r.
Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczęły się
przemarszem pocztów sztandarowych, delegacji władz, strażaków,
pracowników oświaty, uczniów oraz grupy rekonstrukcyjno-historycznej do kościoła parafialnego w Polichnie, gdzie Ks. Proboszcz
Henryk Jargiło odprawił Mszę Św. w intencji poległych za ojczyznę.
Po zakończonej liturgii wszyscy zebrani udali się na miejscowy
cmentarz, gdzie Wójt Gminy Szastarka Pan Artur Jaskowski uroczyście przywitał zebranych. Następnie odczytano apel poległych, po
którym oddano salwę honorową i złożono wieńce. Całą uroczystość
uświetniła Orkiestra dęta im. Jana Szabata z Polichny.

5 października obchodziliśmy Dzień Liczby Pi, który z powodu
pandemii został przełożony z 14 marca. Z tej okazji uczniowie klas
4-8 uczestniczyli w konkursie polegającym na zapamiętaniu jak
największej ilości cyfr rozwinięcia dziesiętnego tej wyjątkowej
liczby, zwanej również ludolfiną.

WIZYTA POLICJANTÓW Z KOMENDY
POWIATOWEJ POLICJI W KRAŚNIKU
22 września szkołę odwiedzili policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Kraśniku: asp. Piotr Andrzejewski i sierż. sztab. Sebastian
Oszust. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu
drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Pan policjant, w formie
praktycznej, przypomniał podstawowe zasady zachowania się
podczas przechodzenia przez jezdnię. Następnie wytłumaczył,
jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać
o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc
w sytuacji zagrożenia. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały
rad i wskazówek zaproszonych gości. Bardzo serdecznie dziękujemy.

Rekordzistka, Łucja Kosikowska z klasy VIII, zapamiętała dokładnie
60 cyfr tego rozwinięcia. W pozostałych klasach zwyciężyli: Natalia Garbacz z klasy IV, Julia Szczuka z klasy V, Wiktor Mróz z klasy
VIIA, Szymon Dobrzyński z VIIB. Rywalizacja była jednak bardzo
wyrównana - zdobywcy kolejnych miejsc zapamiętali jedynie
o kilka cyfr mniej.
Dzień Liczby Pi stanowił zwieńczenie projektu „Polubić matematykę”, którego pierwsza część odbyła się w naszej szkole jeszcze
w lutym.

PRÓBNA EWAKUACJA

NAUKA W PLENERZE

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli oraz
pracowników obsługi, 6 października w naszej szkole została przeprowadzona próbna ewakuacja. Po usłyszeniu sygnału alarmowego
wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, stosując się do
wytycznych zawartych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez
paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki.
Po zakończonym alarmie Pani dyrektor podziękowała wszystkim za
sprawną ewakuację. Następnie uczniowie wrócili na lekcje.

Nauka w plenerze?
Dlaczego nie! W piątek 25
września z entuzjazmem
włączyliśmy się w ogólnopolską akcję i porzuciliśmy
swoje klasy na rzecz łona
natury. Zamiast siedzieć
w przedszkolnych ławkach,
zaplanowaliśmy naukę na
świeżym powietrzu.
W Dniu Pustej Klasy
stworzyliśmy maluchom
możliwość beztroskiego obcowania z przyrodą, ponieważ bliski, bezpośredni kontakt
z naturą przynosi wspaniałe efekty edukacyjne. Dzieci bawiły się,
obserwowały, dotykały, mierzyły, słuchały, doświadczały przyrody
wszystkimi zmysłami!
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DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
9 października obchodziliśmy w naszej szkole X Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia. Była to świetna okazja do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Każdy mógł przystąpić do gry
i w obecności koleżanek i kolegów uzyskać tytuł Mistrza Tabliczki
Mnożenia.

dzieci z oddziałów przedszkolnych w sposób szczególny uczciły
Święto Odzyskania Niepodległości, uroczyście śpiewając hymn
narodowy. Przedszkolaki poradziły sobie z tym zadaniem bardzo
dobrze - jesteśmy z nich dumni

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
W dniu 20 listopada w grupie dzieci 3-4-letnich w przedszkolu
Publicznej Szkoły Podstawowej w Polichnie odbyła się uroczystość
„Pasowania na Przedszkolaka”. Był to szczególny dzień dla dzieci,
które we wrześniu po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola,
ale także dla rodziców i wychowawcy.
Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały swoje umiejętności,
które zdobyły podczas pobytu w przedszkolu. dzielnie zmagały się
z zadaniami przygotowanymi przez wychowawczynie: śpiewały
piosenki, recytowały wierszyki, tańczyły.
Nowo pasowanym przedszkolakom życzymy wielu sukcesów, nowych przyjaźni i samych radosnych chwil spędzonych w przedszkolu.

Pytania były podzielone na kategorie oznaczone trzema kolorami:
niebieskim, żółtym i czerwonym. Zwycięzcy musieli bezbłędnie
udzielić odpowiedzi na pytania z każdej grupy przed klasowymi
komisjami. Gratulujemy wszystkim, którym dopisało szczęście
w tym roku, a pozostałych zachęcamy do spróbowania swoich sił
w zimowej odsłonie tego wydarzenia.

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY
Wielki to splendor i odpowiedzialność być uczniem szkoły, która
nosi imię Wielkiego Polaka – Św. Jana Pawła II.
15 października obchodziliśmy 2. rocznicę nadania imienia
naszej szkole, i pomimo że uroczystość z uwagi na wciąż panującą
pandemię została ograniczona do minimum, to przeżyliśmy ten
dzień pięknie i wyjątkowo, ale przede wszystkim z potrzeby serca.
Akademia przygotowana na tę okazję umożliwiła nam na nowo
ubogacać się wzajemnie poprzez szczery i otwarty monolog z naszym Patronem. Była też cząstką hołdu, jaki nasz naród składa
nieustannie Wielkiemu Papieżowi.

„WISSEN IST MACHT”

SZKOŁA DO HYMNU
10 listopada o godz. 11:11 nasza szkoła wzięła udział w kolejnej
edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu”.
W tym roku, ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu
epidemii i wprowadzenie zdalnego nauczania w szkołach, to właśnie

W ramach innowacji
pedagogicznej z języka
niemieckiego „Wissen ist
Macht” uczniowie naszej
szkoły przygotowali projekty. Poprzez plakaty
wzbogacają oni słownictwo, rozbudzają swoją
pasję językową. Korzystając z różnych źródeł
informacji, dokonują
selekcji zdobytej wiedzy.
Ćwiczą nie tylko leksykę,
ale też rozszerzają swoją
wiedzę z zakresu gramatyki języka niemieckiego.

21

NOWINY SZASTARSKIE

JASEŁKA

„MAGIA I CZARY” - CZYLI
PRZEDSZKOLNE ANDRZEJKI
Kiedyś uważano listopad za miesiąc magiczny, niezwykły. I właśnie
dlatego wszyscy ludzie wykorzystywali ten czas na wróżby, które
miały przepowiadać przyszłość. Teraz przyszła kolej na zabawę
w gronie naszych przedszkolaków i sprawdzenie, co czeka nasze
maluchy w najbliższej przyszłości.

Ze względu na czas pandemii zabawa odbywała się z respektowaniem zasad sanitarnych. Przedszkole powitało wszystkich
tajemniczym, andrzejkowym nastrojem, który dopełniały przepiękne i pomysłowe przebrania. Pośród księżniczek, rycerzy, skrzatów
i innych postaci rozpoczęła się zabawa andrzejkowa. Zaczęliśmy od
tradycyjnych wróżb andrzejkowych. Ale andrzejki to nie tylko wróżby,
to także czas tańców, wspólnych zabaw przy muzyce, konkursów.
Na zakończenie zmęczone po wielu atrakcjach maluchy zasiadły
do słodkiego poczęstunku.

ŚNIADANIE DAJE MOC
W tradycję Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła
II w Polichnie wpisała się organizacja „zdrowego śniadania” w ramach ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”. Dzięki śniadaniu
dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas zajęć
i mają siłę do zabawy. Śniadanie to najlepszy start w nowy dzień.
26 listopada w naszej szkole w „zdrowym śniadaniu” przygotowanym przez panie kucharki uczestniczyły, przy zachowaniu reżimu
sanitarnego, przedszkolaki z grup: 3, 4-latków, 5-latków i 6-latków.
Apetyty dopisywały.

Co roku w okresie przedświątecznym organizowane są w naszej
szkole jasełka bożonarodzeniowe. Trwają wówczas intensywne
przygotowania do tego wydarzenia. Niestety w tym roku w związku
z panującą pandemią koronawirusa oraz nauczaniem zdalnym
zorganizowanie tego wyjątkowego przedstawienia okazało się
niemożliwe. Mimo to nasi najmłodsi uczniowie, 5-latki oraz dzieci
z zerówki, przygotowali krótką inscenizację przypominającą o tym,
że już za chwilę narodzi się w ubogiej stajence mała dziecina, Syn
Boży. Dzieci przebrane za aniołki, pasterzy i królów, bardzo ładnie zatańczyły, wyrecytowały wierszyki i zaśpiewały piękne polskie kolędy.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale
również dla wszystkich babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów,
wzruszeń, i radości. Niestety, w tym roku z powodu pandemii koronawirusa nie mogliśmy obchodzić tego święta w sposób uroczysty
i tłumny. I chociaż spotkanie w szkole nie było możliwe, to i tak
każdy wnuczek i każda wnuczka pamiętali o swojej Babci i swoim
Dziadku. Z tej okazji dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III
pod kierunkiem wychowawców przygotowały krótkie przedstawienia. Poprzez wiersze i piosenki chciały podziękować babciom
i dziadkom za to, że są jednymi z najważniejszych osób w ich życiu.

ZOSTAŃ PRZYJACIELEM PTAKÓW
„ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI”
W środę 16.12.2020 r. w oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia przedszkolaki i klasa „0” wypiekały świąteczne pierniczki. Jak
zawsze przedszkolaki bardzo chętnie brały czynny udział w zajęciach
kulinarnych. Podczas zajęć dzieci poznawały przepis oraz kolejność
wykonywanych czynności i z ogromnym zaangażowaniem ugniatały,
wałkowały oraz wykrajały różne kształty z ciasta. Gotowe ciasteczka dzieci dekorowały: lukrem, posypkami cukrowymi i wiórkami.
Pierniczki pięknie wyglądały i pysznie smakowały.

Przedszkolaki ze wszystkich grup podczas jednych ze styczniowych zajęć zapoznały się z tematem dokarmiania ptaków. Najmłodsi
dowiedzieli się, że zima to trudny czas dla ptaków, dlatego należy
im pomagać. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały opowiadania
pt. „Spotkanie w karmniku” i pięknie przeliczały goszczące w nim
wróbelki. Dowiedziały się, czym można dokarmiać ptaki i same
z dużym zapałem wsypywały pokarm do karmnika. Poznały ptaki
zimujące w Polsce i miały okazję do wysłuchania odgłosów, jakie
wydają. Dzieci zgodnie obiecały, że podczas zimowych spacerów
będą systematycznie uzupełniać zapasy w karmniku, który jest
umieszczony w przedszkolnym ogrodzie.
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WSPOMÓŻ PSIAKA LUB KOCIAKA
ZE SCHRONISKA

ZIMOWE ZABAWY NA ŚNIEGU

Od 21.01. do 05.02. w naszej szkole została przeprowadzona akcja „Wspomóż psiaka lub kociaka ze schroniska”. Do
projektu ochoczo włączyli się uczniowie klas I-III oraz oddziały
przedszkolne, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
Wszyscy wykazali się ogromną wrażliwością i udowodnili, że
interesują się losem bezdomnych i pokrzywdzonych zwierząt.
Akcja przerosła najśmielsze oczekiwania. Zebraliśmy ogromne
ilości karmy, puszek, koców i innych gadżetów. Wszystkim,
którzy włączyli się do akcji bardzo dziękujemy i zapraszamy
do wsparcia inicjatywy za rok.

Tegoroczna zima płata nam figle, raz jest ciepło, a raz mroźno.
Dlatego, korzystając z jej uroku, postanowiliśmy pobawić się na
śniegu w naszym przedszkolnym ogrodzie. Dzieci oddały się
zimowemu szaleństwu, zjeżdżając z górki, rzucając śnieżkami do
siebie, a także „atakując” kulami śniegowymi swoje panie (oczywiście zachowując zasady bezpieczeństwa). Pogoda była trochę
mroźna, ale nikomu to nie przeszkadzało, bo dzieci wiedzą, że
zabawy na świeżym powietrzu to świetna rozrywka.

BAL KARNAWAŁOWY

II GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY
„POLUBIĆ MATEMATYKĘ”
22 lutego uczniowie klas IV – VIII z terenu naszej gminy zmierzyli się z matematycznymi zawiłościami w II Gminnym Konkursie
Matematycznym „Polubić matematykę”. Z racji obowiązujących
obostrzeń w tym roku konkurs odbywał się online. Był on okazją
do sprawdzenia swoich umiejętności matematycznych. W zestawach czekało na uczestników 10 pozornie łatwych zadań
wymagających oprócz wiedzy także logicznego myślenia.
Oto najlepsze wyniki (nie niższe od 70%) w poszczególnych
kategoriach wiekowych:
▶▶ Klasa IV: Garbacz Natalia
▶▶ Klasa V: Szabat Bartosz, Jakubaszek Amelia, Szczuka Julia
▶▶ Klasa VI: Biżek Barbara
▶▶ Klasa VII: Butryn Matylda, Kaczmarek Anna, Kliza Adrian, Król
Katarzyna, Oponowicz Zofia, Najs Julia
▶▶ Klasa VIII: Jachura Martyna, Furmanowicz Wiktoria, Kolasa
Iwona, Zięba Hubert, Wasil Natalia, Najs Hubert, Jarzyna
Klemens, Jarzynka Agnieszka
Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystkim
uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Składamy
serdeczne podziękowania nauczycielom, którzy przygotowali
uczniów do konkursu.
Już dziś zapraszamy na kolejną edycję konkursu „Polubić matematykę”.
Nagrody w konkursie ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Szastarce.
Za udzielone wsparcie gorąco dziękujemy.

Koniec karnawału to wyjątkowy czas dla naszych przedszkolaków. Często wyczekiwany przez wiele tygodni, gdyż w tych
dniach odbywa się bal karnawałowy. W „tłusty czwartek” 11 lutego
przedszkole zamieniło się w krainę baśni, do której przybyli superbohaterowie, rycerze, księżniczki, a nawet smoki i dinozaury.
W tym roku nie zebrali się jednak wszyscy na wspólną zabawę
przy muzyce. Ze względu na pandemię bal został podzielony na
etapy, tak aby w sali bawiła się tylko jedna grupa dzieci przedszkolnych. I tak 5- i 6-latki bawiły się 11 lutego (grupy zostały
rozdzielone) a 3- i 4-latki bawiły się 15 lutego. Dzięki temu podtrzymano tradycję kultywowaną od lat w naszym przedszkolu,
a dzieci czerpały radość z zabawy w gronie koleżanek i kolegów.
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SZKOŁA W POLICHNIE
– POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ DO KOŃCA OKUPACJI NIEMIECKIEJ
Próbę przybliżenia opisu nauki „czytania
i pisania” w Polichnie dla pełniejszego obrazu należy odnieść do ogólnych warunków
oświaty istniejących w porównywalnych
okresach czasu.
Przed omawianiem oświaty w Polichnie
jako swego rodzaju ciekawostkę można
przytoczyć informację, „że pierwszym władcą
Polski potrafiącym czytać i pisać był Mieszko
II (1025 – 1031), a ostatnim nieposiadającym
tej umiejętności – Kazimierz Jagiellończyk
(1447 –1492). W średniowiecznej Polsce,
podobnie jak w innych krajach Europy,
analfabetyzm obejmował przytłaczającą
większość ludności. Pisać i czytać potrafili
jedynie przedstawiciele duchowieństwa,
urzędnicy dworscy i Żydzi. W Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Polska i Litwa)
analfabetami w połowie XVIII w. było jeszcze
ponad 90% społeczeństwa”.
Dla pełniejszego obrazu stanu szkolnictwa należy przede wszystkim uwzględnić
okres istnienia Królestwa Kongresowego
(1815 – 1918) – będącego pod faktycznym
zaborem carskiej Rosji. W dobie konstytucyjnej Królestwa Kongresowego szkolnictwo średnie posiadało charakter stanowy.
W województwie lubelskim jedynymi szkołami „wojewódzkimi” były szkoły w Lublinie
i Szczebrzeszynie. Szkoły „wydziałowe” znajdowały się w Opolu i Chełmie, natomiast
szkoły „podwydziałowe” w Hrubieszowie
i Kraśniku, do których uczęszczała w zasadzie młodzież szlachecka. Zarządzenie z 19
sierpnia 1827 r. zezwalało na kształcenie
dzieci chłopów pańszczyźnianych i czeladzi
dworskiej jedynie w szkołach „zawodowych”,
nieprzekraczających poziomu czteroklasowych szkół powiatowych. Były to szkoły czteroklasowe (szkoła powiatowa to dawniejsza
szkoła obwodowa – nazwa wprowadzona
w wyniku zastąpienia w 1842 r. obwodów
powiatami). W tym samym czasie nastąpiła
dalsza wzmożona rusyfikacja kadry nauczającej. Dla dzieci mieszczan dostępne były 43
szkoły elementarne miejskie, kształcące 1126
uczniów i 413 uczennic. Natomiast we wsiach
całego województwa lubelskiego mieściły
się zaledwie 22 szkółki elementarne z 284
uczniami i 126 uczennicami. Ustawa z 1833
r. ograniczyła cel szkół elementarnych do
„rozkrzewienia początkowych mniej więcej
wiadomości potrzebnych między ludźmi
nawet najniższej klasy, tj. do czytania, pisania, czterech działań arytmetycznych oraz
religii”. Analfabetyzm był więc powszechny.
Szkoła w Królestwie Kongresowym po
1864 r. miała ograniczać wychowawcze funkcje polskiego domu, zaszczepiać młodemu
pokoleniu kult Rosji i panującej dynastii oraz
wychowywać wiernych poddanych. (Pierwsze słowa modlitwy codziennej zaczynały
się od słów „Boże chroń cara”). Dominującym typem szkoły początkowej były szkoły
jednoklasowe o trzyletnim kursie nauki.
Poziom nielicznych szkół dwuklasowych

(pięcioletnich) zgodnie oceniano jako niski.
Dotyczyło to w szczególności szkół wiejskich,
w których nauka trwała faktycznie nie trzy
lata, lecz trzy zimowe okresy, gdyż od wiosny
do jesieni dzieci zajmowały się zwykle pracą
w polu i gospodarstwie. W zaborze rosyjskim
(takim było Królestwo Kongresowe) obowiązek szkolny w ogóle nie istniał, a szkoły
początkowe z 3- i 4-letnim kursem nauczania
obejmowały tylko nieznaczną część dzieci
w wieku szkolnym. W szkołach tych prowadzono nauczanie w języku rosyjskim, pozostawiając tylko w guberniach zachodnich
naukę języka polskiego jako przedmiotu
i wykład religii w języku polskim. W roku
szkolnym 1903/04 do szkół początkowych
na ziemiach Królestwa Polskiego (Polichna
w nim się znajdowała) uczęszczało zaledwie
16% dzieci w wieku szkolnym.
Nauka religii pozostawiała również wiele
do życzenia, gdyż po 1864 r. do większości
szkół, zwłaszcza wiejskich, nie dopuszczono
księży katolickich. Lekcje religii powierzano
więc często nauczycielom świeckim, nieposiadającym odpowiednich kwalifikacji.
Właściwa katechizacja dzieci, organizowana
przez duchownych, odbywała się przeważnie
w pomieszczeniach kościelnych i była wolna
od wszelkiego nadzoru ze strony władzy
szkolnej. Uczęszczanie do takiej jednoklasowej (lub dwuklasowej) szkoły przez wiele
lat miało zastąpić pełne wykształcenie na
poziomie podstawowym. Szkoły tego typu
nie spełniały więc ich głównego celu – likwidacji analfabetyzmu, który górował na wsi.
Wyrazem narastającej nieufności pomiędzy
polskimi rodzinami a rosyjskimi szkołami był
szybki rozwój prywatnego domowego oraz
tajnego nauczania, z którego korzystały rzesze
dzieci i młodzieży w mieście, a szczególnie na
wsi. Szeroka akcja tajnego nauczania w części
kompensowała niedostatek szkół i była zarazem odpowiedzią na politykę carskiego rządu,
który w przekonaniu ludności polskiej gwałcił
jej podstawowe prawo do ojczystego języka
w szkole i wychowania młodego pokolenia
w duchu szacunku dla wartości, jakie utrwaliła
wielowiekowa tradycja.
Z powodu przedstawionych warunków
w szkolnictwie (a właściwie braku szkolnictwa) poszukiwano środków zaradczych,
do których bez wątpienia należy zaliczyć
tworzenie „ochronek”. Początkowy okres
działania „ochronek” upodabniał je (w części)
do dzisiejszych przedszkoli. Co do zasady
miały przebywać w nich dzieci do lat 7, gdy
ich rodzice odrabiali pańszczyznę lub pracowali w folwarkach. W wielu ochronkach
prowadzono tajną naukę czytania i pisania
dla dzieci wiejskich. Niekiedy uczono również rachunków, historii Polski i religii. Stan
ten był dobrze znany władzom carskim.
Dowodzą tego raporty policyjne przesyłane
na ręce gubernatorów. O tajnych szkołach
w powiecie janowskim tak pisał w 1907 r.
naczelnik żandarmerii: „We wszystkich za-
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łożonych polskich ochronkach dziecięcych
dziennych [...], w których winny przebywać
dzieci wyłącznie do siódmego roku życia,
w rzeczywistości przebywają dzieci w wieku
szkolnym, z którymi opiekunki ochronek
w dzień prowadzą naukę czytania i pisania.
Wieczorami zaś zbierają się w nich dorośli
w wieku 18-25 lat i więcej, a także księża,
jakoby dla czytania gazet.” Zdaniem autora doniesienia „we wszystkich ochronkach
w powiecie janowskim prowadzono tajną
naukę czytania i pisania w języku polskim”.
W latach 1907-1910 w powiecie janowskim
było 16 tajnych „szkółek”. Wykryte i zlikwidowane tajne szkoły niemal natychmiast
zaczynały pracować na nowo. Przykładem
tego były tajne komplety w Modliborzycach
(powiat Janów Lubelski), gdzie przerwa w nauce trwała zaledwie kilka dni. Stan powyższy
potwierdza duża liczba osób ukaranych
za zakładanie tajnych szkół, prowadzenie
nauczania w języku polskim oraz wynajmowanie lokalu na potrzeby szkolne w latach
1908-1910. Wtedy to ukarano grzywną 1214
osób, najwięcej na terenie powiatu janowskiego, krasnostawskiego i lubartowskiego
w guberni lubelskiej.
W 1908 r. straż ziemska wykryła tajną
szkołę w ochronce dziecięcej na terenie
Polichny w powiecie janowskim, prowadzonej przez Marię Skawińską, uczącą czytania,
pisania i rachunków.
Szkoły „Ochronki” były zakładane początkowo przez towarzystwa dobroczynne, później także przez inne organizacje społeczne,
gminy wyznaniowe, zgromadzenia zakonne
oraz osoby prywatne. Zdecydowany wzrost
liczby ochronek w miastach i wsiach Królestwa miał miejsce na początku XX wieku.
Uczono w nich przeważnie czytania i pisania
w języku polskim, religii i - nadzwyczaj rzadko - języka rosyjskiego. Nadmienić należy,
że nazwę szkoły w tym znaczeniu stosuje się
umownie. Były to bowiem zwykle niewielkie
komplety dzieci, które z inicjatywy rodziców
uczono domowym sposobem czytania i pisania – czasem przez wynajętego nauczyciela.
Działalność „szkół - ochronek”, będąca
w rzeczywistości walką o zachowanie języka
polskiego i przeciwdziałaniem rusyfikacji,
z wielkim trudem przynosiła jednak oczekiwane rezultaty. W odniesieniu do mieszkańców Polichny potwierdzeniem postawionej
tezy są dokumenty urzędowe znajdujące się
w aktach Ordynacji Zamojskich i Komisarza
Powiatu Janowskiego. Włościanie wsi Polichna Dolna podpisywali wyłącznie „krzyżykami”
m.in. następujące dokumenty: 1846 - tabele
prestacyjne; 1855 – skargę (użalenie) do
Komisarza powiatu; 1863 - skargę włościan
wsi Polichna Dolna do Naczelnika Powiatu
Zamojskiego; 1875 - dobrowolną umowę
włościan wsi Polichna Dolna z właścicielem
dóbr Robertem Przegalińskim. Dopiero „Protokół Sądu Wiejskiego wsi Polichna Dolna”
z 1906 r. został podpisany nazwiskiem przez
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5 włościan (Marcina Czubę, Jana Doleckiego,
Tomasza Kolasę, Franciszka Mazura i Franciszka Wójtowicza), natomiast dalszych 25
włościan podpisało się „krzyżykami”. Gwoli
ścisłości należy przyjąć, że „wykształconych”,
to jest umiejących pisać lub czytać (nazywanych potocznie „uczonymi”), było więcej,
ponieważ protokół sądowy nie mógł być
podpisany przez młodzież (małoletnich)
nieuprawnioną do podpisywania urzędowego dokumentu.
Dalszym krokiem w rozwoju oświaty było
powstanie w 1891 r. (100. rocznica Konstytucji 3 Maja) Towarzystwa Szkół Ludowych
na terenie Galicji, gdzie przyjęto hasło „przez
oświatę do wolności”. Towarzystwo powstałe
na terenie Galicji wchodzącej w skład Austrii
swoją działalnością obejmowało także Królestwo Kongresowe. Jako cel główny (według
Statutu) postawiło sobie „pomaganie gminom w zakładaniu szkól ludowych, przez
udzielanie jednorazowych bezzwrotnych
datków lub bezprocentowych pożyczek,
udzielanie nagród gorliwym nauczycielom
ludowym; wysyłanie wędrownych nauczycieli pomiędzy lud wiejski; zakładanie czytelni
bezpłatnych i wypożyczalni po wsiach i miasteczkach”. Zgodnie ze statutem z 2 lutego
1908 r. cel ten był realizowany m.in. przez:
• zakładanie i utrzymywanie polskich
szkół ludowych,
• budowanie budynków szkolnych lub
pomaganie gminom w zakładaniu szkół
ludowych poprzez udzielanie jednorazowych bezzwrotnych dotacji lub bezprocentowych pożyczek,
• tworzenie i prowadzenie kursów uzupełniających dla uczących zawodu,
• przekazywanie szkołom ludowym bibliotek i pomocy naukowych,
• pomaganie uczącej się młodzieży, przekazywanie jej książek i przyborów szkolnych
oraz odzieży,
• tworzenie i prowadzenie kursów dla dorosłych analfabetów i młodzieży, która
nie mogła uczęszczać do szkoły.
Towarzystwo Szkoły Ludowej w 1913 r.
prowadziło 435 szkół ludowych (głównie na
wsi), 117 kursów dla analfabetów, 55 kursów
przemysłowych, 20 burs, 79 domów ludowych, 2520 czytelni, wypożyczalni i bibliotek
z 409622 książkami. Przeprowadzono także
7388 odczytów i pogadanek. W 1911 r. prowadziło także 24 ochronki dla dzieci, z czego 18
na terenie Galicji. Ważną część działalności
stanowiło obchodzenie rocznic i świąt narodowych. M.in. w 50. rocznicę powstania
styczniowego upamiętniano to wydarzenie,
masowo stawiając krzyże i pomniki.
Chcąc przybliżyć rys historyczny powstania szkoły w Polichnie, nie można pominąć
warunków, w jakich „rodziła się” szkoła.
Kiedy w Polichnie powstała szkoła, tego
dotychczas precyzyjnie nie ustalono. Jednak
z całą pewnością była to Szkoła Ludowa powstała nie wcześniej niż w 1909 r. (po likwidacji Ochronki Marii Skawińskiej) i nie później
niż w 1917 r. Za przyjęciem daty (1917 r.)
powstania szkoły przemawia odbywająca się 30 października 1927 r. uroczystość
obchodu „Dziesięciolecia Szkoły Polskiej”
(dowód: zapisy w kronice szkoły w Polich-

nie Górnej). Powstała w Polichnie Górnej
szkoła była „Szkołą Ludową” – dowodzi tego
posługiwanie się w niej urzędową pieczęcią
okrągłą z piastowskim orłem w koronie (bez
insygniów carskich), z napisem w otoku:
„Szkoła Ludowa w Polichnie Górnej gm.
Brzozówka”. Odciski tej pieczęci widnieją
na zachowanych dokumentach szkolnych
z 1921 i 1923 roku. Od samego początku swego istnienia wysoko niosła „kaganek oświaty”,
co uwidoczniło się m.in. zorganizowaniem
i prowadzeniem od dnia 17 listopada 1921
r. kursu wieczorowego dla analfabetów, na
który zapisało się 25 osób. Nie ulega wątpliwości, że Szkoła Ludowa w Polichnie była
dwuklasowa, co wynika z decyzji Inspektora
Szkolnego z 1923 r. (rok szkolny 1923/24),
na mocy której została przemianowana na
szkołę trzyklasową (vide: kronika szkoły).
Utworzenie 3. klasy spowodowało kuriozalną
sytuację. Lokale dla każdej klasy były oddalone od siebie. Wielu mieszkańców żądało,
by ich dzieci uczęszczały do klas w lokalach
im najbliższych. Tak brzmi oryginalna treść
z „kronikarskich zapisków” nauczyciela : „Nareszcie w drugiej połowie września udało
się wynająć trzy lokale na szkołę. Na dwie
klasy urządzenie było – do trzeciej przywiózł
nauczyciel (znów osobiście musiał jeździć)
z Blinowa. Po tych więc przejściach naukę
rozpoczęliśmy 27 września. Teraz kiedy już
szkoły zostały uruchomione wszyscy gospodarze chcieli w niej rządzić. Trudno im było
zrozumieć, że w jednej sali uczą się dzieci
I klasy, w drugiej sali dzieci II klasy – a w
trzeciej sali dzieci III klasy. Każdy chciał, by
jego dziecko bez względu na to, z której klasy
- chodziło do szkoły tej, która jest najbliżej
jego mieszkania. Dziwna rzecz, że sprawę
tę popierał Dozór Szkolny w osobie księdza
Golińskiego (z Parafii Wierzchowiska – przyp.
autora) – prezesa i kol. Koszałki – sekretarza
– którzy usilnie starali się, by Zarząd Szkoły
cofnął swoje rozporządzenia i na prośbę gospodarzy utworzył dwie równoległe I i II klasy
po obu końcach wsi”. Być może gospodarze,
wysuwając swoje żądania, wzorowali się na
„szkołach – ochronkach”, w których nauka
odbywała się w jednych pomieszczeniach –
bez podziału na klasy programowe.
Dozory Szkolne zostały powołane na
mocy Przepisów tymczasowych o szkołach elementarnych w Królestwie Polskim
przez Tymczasową Radę Stanu KP z dnia
1 października 1917 roku. W założeniach
ustawodawcy dozory miały być „organem
samorządu szkolnego gminy lub miasta,
działającym społecznie i podległym Radzie
Szkolnej Okręgowej. Dozór wyłaniany był
spośród członków wybranych, mianowanych i pochodzących z urzędu. Do głównych
zadań Dozoru należały: praca nad rozwojem szkolnictwa elementarnego w gminie,
nadzór nad szkolnictwem elementarnym,
zakładami wychowawczymi gminy i działalnością opiek”.
Ostateczne rozstrzygnięcie sporu nastąpiło po wielu zebraniach wiejskich, z udziałem
Inspektora Szkolnego. Być może efektem
powyższych zatargów powstała niechęć
zapisywania dzieci do szkoły. Na dzień 31
sierpnia 1923 r. zapisało się do wszystkich
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klas tylko kilkoro dzieci. Poza tym w szkole
była bardzo niska frekwencja uczniów. Na
skutek wejścia w życie przepisów przewidujących kary za nieuczęszczanie dzieci
do szkoły, w wyniku energicznych działań
Inspektora Szkolnego, niektórzy rodzice
zostali ukarani grzywnami. Po nałożeniu
kar gospodarze odnosili się z tego powodu
w sposób bardzo „naprężony” do nauczycieli,
a zwłaszcza do Zarządu Szkoły. Mówiono
wręcz, że „pany wzięły się za chłopów, żeby
ich gnębić”. Ostatecznie rok szkolny 1923/24
rozpoczęto w dniu 27 września 1923 r. Z powodu okazywanej niechęci do nauczycieli
w 1924 r. odeszło ze szkoły w Polichnie (na
własne żądanie) troje nauczycieli, co ujemnie
odbiło się na funkcjonowaniu placówki.
Szkoła była krzewicielem patriotyzmu
nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także
wśród dorosłych. Przejaw tej działalności
stanowiło organizowanie uroczystych obchodów rocznic szczególnie ważnych dla
naszej państwowości, takich jak: Święto
Nieodległości, rocznice Konstytucji 3. Maja
i inne. Z dniem 1 września 1927 r. przemianowano szkołę z 3-klasowej na 4-klasową,
zaś w roku szkolnym 1932/33 na 5-klasową.
Do wybuchu wojny w 1939 r. nosiła nazwę
„Publiczna Szkoła Powszechna w Polichnie”.
Była placówką pięcioklasową.
Rok szkolny 1939/40. Już pierwsze dni
okupacji niemieckiej (po wybuchu wojny
w 1939 r.) zaowocowały poważnymi wydarzeniami dotyczącymi także szkoły w Polichnie. Kronikarskie zapisy Kierownika szkoły
pana Bolesława Madeja informują, że „rok
szkolny 1939/1940 rozpoczął się w dnu 6.
listopada 1939 na zarządzenie Inspektora
Szkolnego p. Wł. Salwowskiego. Do szkoły
zapisało się: klasa I – 47, klasa II – 54, klasa
III – 52, klasa IV – 54, klasa V – 52, klasa VI –
34. Razem 293 dzieci. Do pracy zgłosili się
nauczyciele pracujący przed wybuchem
wojny, tj. Madej Bolesław, Madej Olga, Kucharuk Jan, Kucharuk Maria i Bieniek Teresa.
Naukę rozpoczęto w 2 salach, 3 zostały zajęte
na kwatery dla wojska. Sprzęty szkolne częściowo poniszczono, szafy szkolne wojsko
splądrowało. Zabrano piłki do gier i zabaw,
latarnię projekcyjną. Akta i księgi spalono,
część biblioteki zdołano uratować… Od
5/XII 39 r. prowadzono naukę w 5-ciu salach szkolnych… W dniu 6/IV 40 r. zabrano
wszystkie podręczniki szkolne, pozostawiając
tylko „Elementarz”. W szkole uczono bez
podręczników, dzieci uczyły się po kryjomu z książek, których nie zdołały władze
zniszczyć. Rok szkolny zakończono 30/VI
40 r. Po nabożeństwie odczytano dzieciom
wyniki klasyfikacji.”
Szkole nadano nazwę „Pięcioklasowa
Polska Publiczna Szkoła Powszechna”. Na
świadectwie szkolnym z 30.06.1942 r., wydanym panu Franciszkowi Kozyrze, widnieje
odcisk okrągłej pieczęci szkoły z napisami
w otoku: „Offentliche Polnische Volksschule”
oraz „Polska Publiczna Szkoła Powszechna”,
pośrodku zaś napis „w Polichnie”.
Rok szkolny 1940/41 rozpoczął się od
wprowadzenia (jako obowiązkowego) czasopisma „Ster” – w miejsce zlikwidowanych
wszelkich podręczników szkolnych. „Ster” – to
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ilustrowany polskojęzyczny miesięcznik. Był
powszechnym, obligatoryjnym czasopismem
dla młodzieży szkół powszechnych pod redakcją kolaboranta Feliksa Burdeckiego, wydawanym w latach 1940-1944 przez Wydział
Nauki Wychowania i Oświaty Ludowej przy
rządzie Generalnego Gubernatorstwa w Krakowie. Zastępowało podręczniki szkolne do
nauki języka polskiego. Z autopsji pana F.
Kozyry wyjaśniamy, że owa „pomoc” w nauce
języka polskiego była mieszaniną ckliwych
i pozbawionych jakichkolwiek wartości wychowawczych „czytanek”.
Z dniem 28.11.1940 r. stanowisko Schulrota (odpowiednik Inspektora Szkolnego)
objął Niemiec Blachetta. Kronikarskie zapisy
Kierownika szkoły pana Madeja przybliżają
nam sytuację w szkolnictwie: „Praca w szkole
była bardzo ciężka i pełna obawy, ciągłe
aresztowania, naucz. odpowiedzialny był za
wszystko, a szczególnie za dostawę zboża
(komisje kontrybucyjne). Lekcje były przerywane wskutek zajęcia sal przez żandarmerię.
Prowadzono komplety tajnego nauczania
uczniów 37, w tym 11 absolwentów”.
Tu można nadmienić, że w Generalnym
Gubernatorstwie zlikwidowano szkoły wyższe i średnie. Pozostawiono natomiast szkoły podstawowe i zawodowe z okrojonym
programem nauczania i zakazem uczenia
historii, geografii i literatury. Niemiecka organizacja szkolnictwa opierała się na polskich
urzędach oświaty, wprowadzając do nich
Niemców jako zwierzchników, stopniowo
zmniejszając liczbę zatrudnionych Polaków
i zakres ich kompetencji.
W końcu października 1939 r. w Warszawie została powołana Tajna Organizacja
Nauczycielska (TON) – jednocząca największy Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz
pięć innych organizacji nauczycielskich.
Stworzono konspiracyjny system nauczania
oparty na całym społeczeństwie. Była to
jedna z form walki z okupantem. TON początkowo objęła szkolnictwo powszechne,
wkrótce powstały jednak komplety o programie szkoły średniej.
Już w październiku 1940 r. rozpoczęła
działalność Powiatowa Komisja Tajnego
Nauczania w Kraśniku (przedstawicielem
gminy Brzozówki był Wacław Koszałka).
Szkoła w Polichnie prowadziła tajne
nauczanie w kompletach. Liczba uczniów
w tajnych kompletach w Polichnie wynosiła:
1940 rok – 37 (w tym 11 absolwentów), 1941
rok – 32 uczniów (w tym 8 absolwentów),
1942 rok – 37 uczniów (w tym 13 absolwentów) oraz 1943 rok – 30 uczniów (w tym 10
absolwentów). Niestety nie zachowały się
wykazy imienne. Z odkrytych dotychczas
(niepełnych) materiałów źródłowych wynika,
że w Polichnie tajne nauczanie prowadzili:
Jan Kucharuk i jego żona Maria Kucharuk.
Z naszych ustaleń bezspornie wynika, że
prowadził je także Kierownik szkoły Bolesław Madej – co nie zamyka listy nauczycieli
faktycznie biorących w tym udział.
Rok szkolny 1941/42 - naukę rozpoczęto
w dniu 1 IX 1941 roku. Rok szkolny 1941/42
(w którym naukę rozpoczął pan Kozyra)
niestety nie był pomyślny dla szkoły. Według kroniki B. Madeja „W dniu 26 XI 1941

zamknięto działalność biblioteki szkolnej.
Książki w/g spisu polecono oddać do starostwa pow. Janów Lub. 160 książek zachowano”. Owe 160 książek to pozycje, które
- zamiast trafić do Starosty w Janowie Lubelskim - zostały rozdane uczniom (głównie
absolwentom) szkoły. Z obowiązku autorskiego dodajemy, że taki akt niesubordynacji
nauczycieli (głównie Kierownika szkoły) był
aktem wielkiej odwagi, grożącym utratą
życia. W okresie od 15 stycznia 1942 r. do 28
lutego 1942 r. nauki nie prowadzono z braku
opału, nauczyciele pracowali w komisjach
kontrybucyjnych.
W dniu 14 III 1942 r. zorganizowano
na terenie szkoły „Szkołę Zawodową” dla
młodzieży rolniczej – potocznie nazywaną
ósmą klasą. Prowadzono również tajne nauczanie w kompletach uczniów, 12 godzin
tygodniowo.
Kolejny rok szkolny 1942/43 to rok pełen
niepokoju i wydarzeń krytycznych dla szkoły
(i nie tylko dla szkoły). W dniu 8 II 1943 r.
w czasie powszechnej „łapanki” aresztowani
zostali: Jan Kucharuk (nauczyciel) i Bolesław Madej (Kierownik szkoły). Obowiązki
kierownika szkoły objął Franciszek Ziobro.
W tym samym czasie władze niemieckie
zabrały ze szkoły wszystkie mapy i obrazy historyczne. Nauczycielom pozostało
uczenie w oparciu o tzw. „własne słowo”,
enigmatyczny miesięcznik „Ster”, tzw. „kredę
i tablicę” oraz znajdowane przez uczniów
przeróżne książki – rzadko przydatne w procesie nauczania. „My, uczniowie, nie mieliśmy możliwości kupna zeszytów, ołówków,
atramentu (brakowało w handlu). Atrament
„wyrabialiśmy” z farb lakmusowych bądź
soków owocowych - bez cukru”- wspomina
pan Franciszek Kozyra. Nie dziwi przeto, że
w roku szkolnym 1942/43 na ogólną ilość
253 uczniów promocji do następnych klas
nie uzyskało 95 uczniów (w tym nieklasyfikowanych z powodu absencji 53).
Dość lakoniczne (aczkolwiek precyzyjne
i nad wyraz obiektywne) informacje w „kronice” nie odzwierciedlają w pełni wszystkich
problemów szkoły. Dotkliwy brak opału
(drewna) w części uzupełniano w ten sposób,
że w klasie wyznaczano kolejno uczniów,
którzy musieli przychodzić do szkoły wcześniej i napalić w piecu przyniesionym przez
siebie drewnem. Skuteczność tego zabiegu
okazywała się niewielka, ponieważ w tym
okresie zimy były bardzo srogie (mrozy rzędu
10 – 25 stopni to codzienność). Poza tym
dziecko nie było w stanie przynieść drewna
w ilości wystarczającej do ogrzania dużej,
wyziębionej izby lekcyjnej.
Do wielce pouczających i przydatnych
w codziennym życiu zaliczał się przedmiot
„prace ręczne”. Pan Franciszek dalej wspomina: „W ramach zajęć uczono nas oprawiania
(nie utożsamiać z obłożeniem papierem) książek, wyplatania ze słomy „warkoczy” i szycia
z nich tak potrzebnych ociepleń obuwia lub
„słomianek”. Uczono nas, jak ręcznie starym
pilnikiem wywiercić otwór w szkle (o istnieniu
wiertarek i wierteł nie mieliśmy pojęcia), jak
obciąć równo butelkę celem zrobienia z niej
„stracha” na wróble. Lista tych pomysłowych
i przydatnych prac była znaczna.
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Innym, bardzo wrażliwym problemem
były warunki materialne nauczycieli. Kronika
pomija to milczeniem (ze zrozumiałych powodów), lecz jako uczeń tamtych lat uzupełniam ten zakres informacji. Nauczyciele po
prostu głodowali – podobnie jak mieszkańcy Polichny. Pewną (po trosze iluzoryczną)
poprawą warunków bytowych nauczycieli
był obowiązek przynoszenia każdego dnia
przez uczniów (kolejno wyznaczanych) 1
litra mleka dla nauczyciela w danej klasie.
Obowiązek ten rozciągał się także na przynoszenie przez dzieci ziemniaków i warzyw.
Nabiału (jajek) w zasadzie nie przynoszono,
ponieważ były one przedmiotem dostaw
kontyngentowych dla okupanta. Nauczyciele
czuli się bardzo upokorzeni tymi daninami,
ale potrzeba przetrwania była silniejsza”.
Rok szkolny 1943/44 – to ostatni rok
w mrokach okupacji niemieckiej. To kolejny
rok strachu, zdenerwowania i depresji dzieci.
W dniu 26 listopada 1943 r. przekształcono
szkołę w Polichnie z 5-klasowej w 4-klasową.
Nadal, jak pisał w kronice B. Madej: „Praca
bardzo ciężka i odpowiedzialna, podenerwowanie dzieci – każdorazowe ukazanie się
żandarmerii budziło obawy aresztowania.
Zdarzały się wypadki zaczepiania dzieci
i oglądania teczek i zeszytów. Częste aresztowania, łapanki i wywożenie młodzieży na
roboty do Niemiec działały przygnębiająco
na społeczeństwo”. W tej sytuacji przysłowiową gwiazdką w ciemności jest zapis
w „kronice”: „Rok szkolny zakończono 30 VI
1944 w dobrej myśli, że niedługo skończy
się panowanie okupanta”. W Polichnie mrok
okupacji niemieckiej zakończył się w środę,
o godzinie 300 dnia 26 lipca 1944 r.
Rok szkolny 1944/45. Szkoła uzyskuje
status „Publiczna Szkoła Powszechna Stopnia
Trzeciego”, posługując się okrągłą pieczęcią
z napisem w otoku „Kierownictwo Publicznej
Szkoły Powszechnej w Polichnie” i orłem
piastowskim w koronie pośrodku. Tą pieczęcią posługiwano się do roku 1947. Po
wojnie początkowo organizacja szkolnictwa
opierała się na przepisach z 1932 r. Nowy
organ szkolnictwa, tj. Urząd Resortu Oświaty,
w 1944 r. w swoim Dzienniku urzędowym
z 1944 r. Nr 1-4 s.3 opublikował „Wezwanie do
nauczycielstwa polskiego”, w którym ogłosił:
jednakowy program nauczania, prowadzenie
każdej klasy oddzielnie, lekcje w oparciu
o przedwojenny program szkół III stopnia.
„To dlatego moje świadectwo ukończenia IV
klasy opiewa, że uczęszczałem do „Publicznej szkoły powszechnej trzeciego stopnia”- wspomina pan Franciszek. Dekretem
z 1945 r. zniesiono trzystopniowy podział
szkół. W styczniu 1948 r. szkoła uzyskuje
status „Publicznej Szkoły Powszechnej Siedmioklasowej” i w związku z tym posługuje się
okrągłą pieczęcią z napisem w otoku „PUBL.
SZKOŁA POWSZ. W POLICHNIE” i orłem bez
korony pośrodku.
Opracował mgr Franciszek Kozyra
(mieszkaniec Polichny, prawnik) na podstawie własnych wspomnień, dokumentów
i materiałów. Spisał Krystian Żaba
(Radny i Sołtys Wsi Polichna Pierwsza)
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urząd stanu cywilnego w szastarce
ZESTAWIENIE NATURALNEGO ruchu ludności W GMINIE SZASTARKA W LATACH 2015 – 2020
URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

Kwartał
I
styczeń-marzec
II
kwiecień-czerwiec
III
lipiec-wrzesień
IV
październik-grudzień

2015
12

2016
14

2017
12

2018
14

2019
9

2020
17

18

7

15

6

12

13

14

10

21

15

19

9

17

10

14

15

10

8

Kwartał
I
styczeń-marzec
II
kwiecień-czerwiec
III
lipiec-wrzesień
IV
październik-grudzień

2015
2

2016
3

2017
3

2018
5

2019
3

2020
2

11

12

13

19

14

8

14

15

15

19

28

26

9

7

3

11

3

9

Kwartał
I
styczeń-marzec
II
kwiecień-czerwiec
III
lipiec-wrzesień
IV
październik-grudzień

2015
19

2016
15

2017
26

2018
18

2019
26

2020
13

23

21

16

15

18

16

21

8

22

12

13

12

20

10

14

21

16

20

Urząd Stanu Cywilnego w Szastarce informuje, że w 2020 roku zmarło 61 osób:
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Abramek Mieczysław
Andruszkiewicz Stanisław
Biegas Czesław		
Boczek Andrzej		
Boś Janina		
Brzuszkiewicz Alina
Bucoń Stanisław		
Bucoń Jadwiga		
Czuba Stefania		
Dobrzyński Kamil
Dziuba Honorata		
Garbacz Józefa		
Gil Czesław		
Glinka Henryk		
Hałabiś Barbara		
Kołtyś Jan		
Kowal Anna		
Kurczak Aleksandra
Lewko Stanisław		
Lis Henryk		
Lodowska Michalina
Łach Paweł		
Łach Stanisław		
Łaka Stanisława		
Machul Adam		
Mazur Jan		
Mazur Władysław
Mazur Aleksander
Michałek Bronisław
Mróz Zygmunt		
Myszak Stanisława

Majdan-Obleszcze
Polichna Trzecia
Huta Józefów
Blinów Pierwszy
Huta Józefów
Podlesie
Brzozówka
Brzozówka
Polichna Trzecia
Blinów Pierwszy
Polichna Czwarta
Szastarka Stacja
Polichna Pierwsza
Szastarka Wieś
Polichna Druga
Szastarka Wieś
Polichna Pierwsza
Blinów Pierwszy
Rzeczyca-Kolonia
Szastarka Wieś
Majdan-Obleszcze
Szastarka Wieś
Brzozówka
Stare Moczydła
Blinów Drugi
Brzozówka-Kolonia
Polichna Czwarta
Brzozówka
Blinów Pierwszy
Polichna Druga
Wojciechów-Kolonia
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Nieściór Irena		
Oleksak Marian		
Orzeł Franciszek		
Pastucha Aleksandra
Pawusiak Adam		
Pawusiak Józef		
Pcion Bolesław		
Pietura Józef		
Pietura Lucjan		
Pietura Ludwik		
Radwan Gustaw		
Rębacz Stanisława
Rębecki Edward		
Samol Kazimiera		
Serwatka Kazimiera
Sobótka Janina		
Sobutka Kazimiera
Sokół Tadeusz		
Sokół Jan		
Spryszak Marian		
Startek Marianna		
Szabat Janina		
Szyszka Albina		
Ufnowska Wiesława
Wiberg Janina		
Winiarczyk Jan		
Wójcik Cecylia		
Zychowicz Władysław
Żaba Wojciech		
Żaba Barbara		

Rzeczyca-Kolonia
Brzozówka
Szastarka Stacja
Brzozówka
Huta Józefów
Huta Józefów
Brzozówka-Kolonia
Polichna Czwarta
Polichna Pierwsza
Polichna Druga
Polichna Czwarta
Szastarka Wieś
Blinów Pierwszy
Blinów Drugi
Majdan-Obleszcze
Polichna Czwarta
Blinów Drugi
Blinów Drugi
Brzozówka
Brzozówka
Polichna Czwarta
Brzozówka
Polichna Czwarta
Szastarka Wieś
Szastarka
Szastarka Wieś
Blinów Pierwszy
Polichna Druga
Polichna Pierwsza
Polichna Druga

Nagrodzone zdjęcia z konkursu fotograficznego

„Magia zimy w gminie Szastarka”

I miejsce Marcelina Wójcik

II miejsce Sebastian Sęk

Nagroda Publicznosci Sebastian Sęk

III miejsce Andżelika Mysłowska

Wyróżnienie Justyna Wyśko

