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NOWINY SZASTARSKIE

Wydawca:  Urząd Gminy w Szastarce
Adres redakcji:  Szastarka 121, 23-225 Szastarka
   tel. 15 871 41 45, fax: 15 871 41 30, e-mail: nowinyszastarskie@wp.pl 
Druk:   Drukarnia Comernet Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 24, 20-150 Lublin, tel. 81 452 91 23 
Kolegium Redakcyjne: Monika Kaczkowska-Nizińska, Agnieszka Kowalik, Ewa Białoń, 
   Paweł Kudrel, Dorota Sowa, Małgorzata Kosikowska, Jadwiga Wielgus
Zdjęcie na okładce: Zdjęcie nadesłane przez Paulinę Giszkę 

Redakcja kwartalnika „Nowiny Szastarskie” zaprasza chętne osoby do współpracy przy redagowaniu kwartalnika.
Jednocześnie informuje, że materiały do numeru kolejnego przyjmowane będą do 03.12.2021 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.
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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

INSTALACJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ 
ENERGII W GMINIE SZASTARKA - ETAP II

Gmina Szastarka realizuje obecnie projekt pn. „INSTALACJA 
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE SZASTARKA ETAP II”, 
którym objęte były zgłoszone uprzednio nieruchomości. Dzięki 
funduszom pozyskanym w ramach działania 4.1 Wsparcie wy-
korzystania OZE. mieszkańcy naszej gminy wkrótce będą mieli 
zainstalowane w swoich gospodarstwach nowoczesne instalacje 
fotowoltaiczne, solarne oraz przyjazne środowisku źródła ciepła.

Projekt przyniesie wymierne korzyści dla mieszkańców domów 
jednorodzinnych biorących udział w projekcie. Zainstalowane panele 
fotowoltaiczne wytworzą energię elektryczną z odprowadzaniem 
nadwyżek produkcji do sieci energetycznej. Unijne dofinansowanie 
zostało wykorzystane także na zakup i montaż kotłów na biomasę 
(pellet), których moc wynosi od 15 do 25 kW. Kotły zastąpią stare piece 
węglowe. Oprócz wartości ekologicznych projekt ma realny wpływ na 
obniżanie comiesięcznych kosztów utrzymania gospodarstw domowych.

Do końca września 2021 roku na terenie gminy Szastarka zgodnie 
z zawartymi umowami przewidziane jest założenie i uruchomienie 
43 instalacji kotłów na biomasę, 35 instalacji kolektorów słonecznych 
oraz 157 instalacji fotowoltaicznych. Na pierwszy tydzień września 
br. dobiegają końca prace związane z montażem kolektorów sło-
necznych i kotłów na biomasę. Montaż paneli fotowoltaicznych, 
zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy, rozpoczął się 
z początkiem września 2021 roku i potrwa około 2 tygodni.

Wszystkie prace związane z montażami paneli fotowoltaicznych, 
kolektorów słonecznych i pieców na biomasę przebiegają zgodnie 
z zawartymi umowami.

Całkowita wartość projektu: 3 527 032,00 zł
Kwota dofinansowania UE: 2 105 209,69 zł

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 
W BRZOZÓWCE Z DOTACJĄ 
Z FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW 
ROLNYCH

Ponad 55 tys. złotych otrzymała Gmina Szastarka z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. Pieniądze przeznaczone zostały na 
przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brzozówka. Inwestycja 
obejmie 600-metrowy odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w ramach której wykonane zostaną dwie warstwy nawierzchni: 
warstwa górna klinująca o grubości 10 cm i warstwa dolna wzmac-
niająca o grubości 25 cm.

Zmodernizowana droga w Brzozówce będzie wygodnym i bez-
piecznym połączeniem dla miejscowych rolników, ułatwi dojazd 
mieszkańcom do gruntów rolnych.

Realizacja drugiego etapu inwestycji, polegająca na przebudo-
wie dalszego odcinka drogi, zaplanowana została na przyszły rok.

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI 
LOKALNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ 
INWESTYCYJNYCH PRZEZ JEDNOSTKI 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Blisko 3 miliony złotych trafiło do Gminy Szastarka z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach rządowego wsparcia 
„#TarczaDlaSamorządów”. Środki te przeznaczone zostały na dwie 
realizowane obecnie w naszej Gminie inwestycje: „Przebudowę stacji 
wodociągowej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejsco-
wości Wojciechów i Wojciechów-Kolonia” oraz na „Przebudowę sieci 
wodociągowej w miejscowości Polichna Czwarta.”

Inwestycja realizowana w Wojciechowie obejmie wybudowanie 
nowej sieci wraz z przyłączami i kompleksową przebudową ujęcia 
wody podziemnej. Dodatkowo wykonana zostanie nowa stacja 
wodociągowa, ujęcie wody podziemnej, zestaw hydroforowy, 
chlorator, zbiornik wyrównawczy wody pitnej o pojemności 100 m3.

Wodociąg w tej miejscowości pracuje od lat 60. ubiegłego wieku. 
Ze względu na zły stan techniczny urządzeń i niewystarczającą ich 
wydajność występują tu częste awarie a w konsekwencji przerwy 
w dostawach wody.

Nowa sieć wodociągowa i nowe przyłącza pozwolą na bezawa-
ryjną dostawę wody dla naszych mieszkańców tej części gminy.

Na realizację zadania Gmina Szastarka pozyskała dofinansowa-
nie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) 
w wysokości 1 802 615,97 zł.

Całkowity koszt inwestycji to 2 319 278,38 zł

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
W MIEJSCOWOŚCI POLICHNA 
CZWARTA

W dniu 14 lipca 2021 r. została podpisana umowa na wykonanie 
robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji 
pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Polichna 
Czwarta”. Wykonawcą robót jest firma WOD-BUD Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji 
projektowej i wykonanie robót budowlanych. 

Na realizację zadania Gmina Szastarka pozyskała dofinansowa-
nie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) 
w wysokości 800 000,00 zł.

Całkowity koszt inwestycji to 1 363 000,00 zł Opracowanie: Paweł Kudrel
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WYDARZENIA

MIĘDZYPOWIATOWY TURNIEJ MIEJSCOWOŚCI WIEJSKICH W PIŁCE NOżNEJ 
SZEŚCIOOSOBOWEJ - ROCZNIK 2005 I MŁODSI

W sobotę 21 sierpnia nasz klub był współorganizatorem wraz 
z Urzędem Gminy Szastarka oraz Stowarzyszeniem Wschód Lubel-
skich SERC pierwszego Międzypowiatowego Turnieju Miejscowości 
Wiejskich w Piłce Nożnej 6-osobowej rocznika 2005 i młodszych, 
nad którym patronat objęli Marszałek Województwa Lubelskiego 
w Lublinie Jarosław Stawiarski, poseł na Sejm RP Kazimierz Choma 
oraz Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski. 

W zmaganiach na obiektach przy Publicznej Szkole Podstawowej 
w Szastarce wzięło udział kilkudziesięciu zawodników z powiatów 
janowskiego, kraśnickiego, biłgorajskiego i lubelskiego. Zmaganiom 
towarzyszyło mnóstwo ciekawych akcji oraz efektownych bramek. 
W trakcie turnieju zorganizowany został również poczęstunek 
z grilla. Zwycięzcami okazali się zawodnicy z Jabłonnej, o punkt 
wyprzedzając Polichnę i o 3 punkty Wierzchowiska. Królem strzel-
ców został Marcin Garbacz z Polichny.

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, medale, 
paczki oraz koszulki, za które dziękujemy Urzędowi Marszałkow-
skiemu w Lublinie oraz Marszałkowi Województwa Lubelskiego. 
Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy wsparli naszą inicjaty-
wę oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół w Szastarce, bo bez nich nie 
udałoby się zorganizować tego wydarzenia i liczymy na wspólne 
działania w przyszłości. Partnerem wydarzenia było województwo 
lubelskie – „Lubelskie Smakuj Życie’’ www.lubelskie.pl
   

 Opracowanie: Michał Mularczyk
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZASTARCE

BIBLIOTEKA POLECA

„NAJLEPSZY 
MŁODY CZYTELNIK 

ROKU 2021”
Gminna Biblioteka Publiczna w Szastarce

ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W KONKURSIE CZYTELNICZYM

„NAJLEPSZY MŁODY CZYTELNIK ROKU 2021”

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

Przypominamy o naszym konkursie dla dzieci i młodzieży

GDZIE PONIESIE WIATR 
Kristin Hannah  

Teksas, rok 1934. Miliony ludzi pozo-
stają bez pracy, a susza pustoszy Wielkie 
Równiny. Rolnicy walczą o zachowanie 
ziemi i dobytku. Plony są niskie, stud-
nie wysychają, a burze pyłowe niszczą 
wszystko na swojej drodze.

 W tych niepewnych, niebezpiecznych 
czasach Elsa Martinelli musi dokonać 
bolesnego wyboru: walczyć o ziemię, 
którą kocha, czy udać się do Kalifornii 
w poszukiwaniu lepszego życia? „Gdzie poniesie wiatr” to niezapo-
mniany obraz „amerykańskiego snu”, widziany oczami niezwykłej 
kobiety, której odwaga i poświęcenie stają się znakiem szczególnym 
całego pokolenia.

ROSJA WE KRWI  
TERRORYZM DWóCh 
DEKAD 
Paweł Semmler   

Argun, Małgobek, Mineralne Wody, 
Derbent, Kaspijsk. Mało kto słyszał o tych 
miastach. Jeszcze mniej osób wie, że 
doszło w nich do krwawych zamachów. 
Gdy na Zachodzie mamy do czynienia 
z aktami terroru, w kilka minut informacja 
obiega media na całym świecie, a bilans 
ofiar natychmiast podawany jest do wiadomości. Tymczasem na te-
renie Federacji Rosyjskiej w latach 1994–2014 w zamachach zginęło 
prawie trzy tysiące osób, kolejne tysiące zostały ranne, lecz informacje 
o tych wydarzeniach rzadko przedostawały się poza granice kraju.

Politolog Paweł Semmler rekonstruuje przebieg najbardziej 
zuchwałych zamachów terrorystycznych w Rosji i próbuje odpo-
wiedzieć na pytanie, co się kryje za tą agresją. Eskalacja zastałych 
konfliktów czy radykalizacja młodych buntowników? Kremlowskie 
prowokacje czy separatystyczne manifesty?

Rosja we krwi to również historia narastającej bezwzględności 
rosyjskich sił specjalnych, które w kryzysowych sytuacjach nie 
oszczędzają ani zamachowców, ani cywili. Bo jak ktoś kiedyś po-
wiedział – w Rosji najgorzej jest być zakładnikiem.

ZAPŁACISZ MI ZA TO 
Teresa Driscoll  

Co środę, jak w zegarku, wraca strach.
Ta środa jest zupełnie zwyczajna. Do 

czasu, aż dzwoni telefon. Alice Henderson 
słyszy tajemniczy głos i mrożącą krew 
w żyłach groźbę. Rozłącza się i traktuje 
to jako głupi żart wymierzony w gaze-
tę, w której pracuje. Ale tydzień później 
stalker wykonuje kolejny ruch – i sta-
je się jasne, że to Alice znajduje się na 
jego celowniku.

Ktoś chce, by cierpiała. Ale dlaczego? Dzięki swoim artykułom 
stała się znana lokalnej społeczności – czy to możliwe, że jej życiu 
zagraża niebezpieczeństwo, ponieważ upomina się o nią przeszłość? 
Alice jest zdeterminowana, aby nie ulec strachowi. Kiedy jednak 
policyjne śledztwo nic nie daje, w sprawę angażuje się prywatny 
detektyw Matthew Hill.

Z każdą środą groźby eskalują, aż w końcu celem stalkera staje 
się nie tylko Alice, ale i jej rodzina. Czy dziennikarce uda się odkryć, 
kto i za co ją karze, zanim stalker spełni swe przerażające groźby?

Zachęcamy naszych czytelników do przysyłania na 
adres e-mail naszej biblioteki, Państwa recenzji przeczyta-
nych książek. Bardzo chętnie widzielibyśmy Wasze opinie 
o przeczytanych przez Was pozycjach. Recenzje zostaną 
umieszczone na naszej stronie internetowej oraz profilu 
na Facebooku. Wedle życzenia recenzenta, jego opinia 
będzie podpisana lub anonimowa. Do opinii można do-
łączać również zdjęcia książki. Recenzje proszę wysyłać 
na adres e-mail: gbpszastarka@tlen.pl
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GMINNE CENTRUM KULTURY W POLICHNIE

KINO PLENEROWE
Pogoda nie była dla nas łaskawa, ale mimo wszystko w dniach 

11-13 czerwca udało nam się zorganizować Kino Plenerowe, gdzie 
całkowicie za darmo można było obejrzeć amerykańskie produk-
cje filmowe.

Seanse wyświetlane były przez trzy dni w różnych miejsco-
wościach naszej gminy. Do dyspozycji mieszkańców przekazane 
zostały leżaki plażowe. Filmy wyświetlane były na dużym ekranie, 
przy nagłośnieniu scenicznym. Repertuar filmowy dobrany został 
według różnych kryteriów gatunkowych i adresowany do wszyst-
kich grup wiekowych. Znalazły się w nim filmy dla dzieci, młodzieży 
i widzów dorosłych.

46. NAGRODA IM. OSKARA KOLBERGA 
DLA ZESPOŁU „BLINOWIANKI” 
Z BLINOWA

1 lipca br. Panie z Zespołu „Blinowianki” odebrały Nagrodę im. 
Oskara Kolberga z rąk Jarosława Sellina, sekretarza stanu w Mini-
sterstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – przyznaną 
w kategorii VI dla zespołów folklorystycznych.

Nagroda ustanowiona została w 1974 roku w Płocku, a jej pa-
tronem jest Oskar Kolberg – etnograf, folklorysta, kompozytor, 
twórca największego w XIX wieku zasobu źródeł etnograficznych 
do badania kultury ludowej obszaru dawnej Rzeczypospolitej, 
autor serii monografii Lud i Obrazy etnograficzne, które stworzyły 
podwaliny współczesnych nauk o kulturze (etnografii, etnologii, 
folklorystyki, etnomuzykologii) i do dziś są inspiracją twórczości 
naukowej i artystycznej.

Organizatorem i fundatorem wyróżnień jest Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Nagroda zostaje przyznana za 
całokształt dokonań w dziedzinie kultury ludowej, za osiągnięcia 
twórcze, artystyczne oraz działalność wspierającą tradycyjną kul-
turę regionalną. Nagrody przyznawane są w siedmiu kategoriach: 
twórca ludowy, mistrz tradycji, działacz społeczno-kulturalny, ka-
pele ludowe, zespoły folklorystyczne, instytucje i muzea zasłużone 
w rozwój sztuki ludowej i folkloru w Polsce.

Przez te wszystkie lata zespół ciężko pracował i wiele poświęcał, 
żeby wspólnie tworzyć swoją historię, zdobywać wiele prestiżowych 
nagród i rozwijać się.

Mamy nadzieję, że przykład „Blinowianek” będzie inspiracją dla 
młodego pokolenia do kultywowania tradycji.

EVENT CYFROWE GOKI
We wtorek 19 lipca w godzinach 17:00-20:00 odbyły się bezpłatne 

animacje i warsztaty z zakresu robotyki, cyfryzacji i programowania.
Był to piknik rodzinny promujący projekt „Cyfrowe GOKi w pod-

regionie puławskim”, w którym uczestniczy Gminne Centrum 
Kultury Polichna.

W trakcie wydarzenia odbyły się m.in. gry i zabawy z animatorami, 
warsztaty z programowania, robotyki i cyfryzacji oraz quizy dla dzieci.

Organizatorem eventu była Fundacja VCC z Lublina.

WYRÓżNIENIE DLA ZESPOŁU 
ŚPIEWACZEGO „BLINOWIANECZKI” 
Z BLINOWA

W dniach 27-29 sierpnia w Kazimierzu Dolnym odbył się  55. 
Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. Nasz młodziutki 
Zespół Śpiewaczy „Blinowianeczki” z Blinowa, który wystąpił na 
scenie z panią Janiną Markut w kategorii Mistrz – Uczeń otrzymał  
Wyróżnienie.

Dziękujemy za wsparcie Wójtowi Gminy Szastarka  Arturowi 
Jaskowskiemu oraz Staroście Kraśnickiemu  Andrzejowi Rolla. 

Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym to najważniejszy konkurs dla artystów ludowych z terenu 
całej Polski. W konkursie festiwalowym wzięło udział około 650 ar-
tystów ludowych z 14 województw. W tym: 26 Kapel,  27 Zespołów 
Śpiewaczych, 13 Instrumentalistów, 25 Solistów Śpiewaków, oraz 
24 grupy w konkursie „Mistrz i Uczeń”.
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Opracowanie: Ewa Białoń

TERENOWA AKCJA POBORU KRWI 
Krew to dar bezcenny. Krwi nie można wyprodukować w labo-

ratorium - jej ani żadnych produktów krwiopodobnych nie da się 
uzyskać sztucznie. Jedyną jej fabryką może być ludzki organizm. 
Dlatego tak ważne jest nieustanne promowanie oddawania krwi.

18 lipca w Polichnie odbyła się kolejna akcja terenowa poboru krwi 
wśród mieszkańców gminy Szastarka. Udział w akcji krwiodawstwa 
był odpowiedzią na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Lublinie w związku z niskimi stanami zapasów 
tego bezcennego leku.

JUBILEUSZ 50-LECIA ZESPOŁU 
ŚPIEWACZO-OBRZĘDOWEGO 
„BLINOWIANKI” Z BLINOWA

Obchody Jubileuszy rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w inten-
cji Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego „Blinowianki”, którą odprawił 
proboszcz parafii Blinów ksiądz Piotr Wąsek. Po mszy świętej wszy-
scy zaproszeni na świętowanie jubileuszu udali się do Gminnego 
Centrum Kultury w Polichnie.

Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski oraz Dyrektor Gminne-
go Centrum Kultury w Polichnie Ewa Białoń uroczyście powitali 
wszystkich obecnych. W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm 
RP  Kazimierz Choma, Członek Zarządu Powiatu  Radny Henryk 
Fils, Przewodniczący Rady Gminy  Michał Kosikowski wraz z Rad-
nymi, Sekretarz Gminy  Jadwiga Wielgus,  Andrzej Sar, Kornelia Sar,  
Janina Biegalska,  Andrzej Wojtan,  Barbara Nazarewicz, Monika 
Kaczkowska-Nizińska, przyjaciele zespołu, dyrektorzy i zespoły 
z zaprzyjaźnionych domów kultury oraz zespoły działające przy GCK.

Zaproszeni goście zabierali głos, składali życzenia oraz wręczali 
bukiety kwiatów, dyplomy i upominki. Panie otrzymały wiele gorą-
cych słów, gratulacji i podziękowań za działalność i kultywowanie 
tradycji polskiej wsi, za przekazywanie tych wartości młodszemu 
pokoleniu, promowanie naszej małej Ojczyzny.

Z okazji złotego jubileuszu Zespół otrzymał Odznakę Honorową 
„Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, którą w imieniu Mar-
szałka Województwa  Jarosława Stawiarskiego wręczyła obecna na 
uroczystości Radna Sejmiku WL  Anna Baluch, oraz „Medal Starosty 
Powiatu Kraśnickiego”, który został wręczony przez samego Starostę 
Kraśnickiego  Andrzeja Rollę.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Panie 1 lipca odebrały 
nagrodę im. Oskara Kolberga przyznawaną „za zasługi dla kultu-
ry ludowej”.

Jubileusz, jaki przeżyły Panie, był ważnym świętem i wydarzeniem, 
a także okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć 
i wyznaczenia nowych planów i zadań na przyszłość. Skłaniał do 
refleksji, wspomnień i przemyśleń.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem Jubileusz 50-lecia Zespołu 
Śpiewaczo-Obrzędowego „Blinowianki” z Blinowa objął Marszałek 
Województwa Lubelskiego  Jarosław Stawiarski.

Organizatorem wydarzenia byli: Gminne Centrum Kultury w Po-
lichnie oraz Wójt Gminy Szastarka. 

Partnerem wydarzenia było województwo lubelskie- „Lubelskie 
Smakuj Życie” oraz Starostwo Powiatowe w Kraśniku.

Serdecznie gratulujemy tak długiego jubileuszu i życzymy ko-
lejnych udanych i owocnych lat działalności.

Dziękujemy za wszelki trud służący ubogacaniu naszego kultu-
ralnego dziedzictwa.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W HUCIE JÓZEFÓW

WYCIECZKA PRZEDSZKOLAKÓW DO 
„PRAWIE ZOO” W KOCHANACH

Z okazji Dnia Dziecka przedszkolaki wybrały się na wycieczkę 
autokarową do „Prawie ZOO” - zwierzyńca w miejscowości Kochany, 
niedaleko Jastkowic. 

Pośród wiejskiej zabudowy, pięknych ogrodów i lasów zamieszku-
je stado niepospolitych zwierząt. Można tu spotkać zebrę, flamingi, 
wielbłądy, lamy, a nawet strusie. Przydomowy zwierzyniec to 60 
ssaków oraz około 300 ptaków żyjących wspólnie w zagospoda-
rowanych zagrodach i wolierach.

Pobyt w tym ciekawym miejscu dostarczył dzieciom wielu no-
wych wrażeń i radości oraz był dla nich wspaniałą lekcją przyrody, 
przeżytą w atrakcyjnym miejscu.

WIZYTA POLICJANTÓW W NASZEJ 
SZKOLE

Naszą szkołę odwiedzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji 
w Kraśniku. Celem wizyty było przypomnienie podstawowych 
zasad bezpieczeństwa. Słuchacze dowiedzieli się jakie zagrożenia 
mogą ich spotkać w drodze z domu do szkoły i na co zwracać wtedy 
uwagę, a także czego trzeba unikać.

Uczniowie otrzymali wskazówki, jak zachować się w sytuacji 
spotkania obcej osoby oraz ataku groźnego psa, a także informacje 
o korzyściach wynikających z noszenia ubrań i obuwia posiadają-
cego elementy odblaskowe.

DZIEŃ PRZYJACIELA W PRZEDSZKOLU
Dzień Przyjaciela wypada co roku 9 czerwca. To jedno z najbar-

dziej przyjemnych świąt w kalendarzu, w ramach którego możemy 
podziękować swoim bliskim i znajomym za to, że są przy nas i że 
nam pomagają.

W naszym przedszkolu również obchodziliśmy „Światowy Dzień 
Przyjaciela”. Przypomnieliśmy sobie kodeks dobrych zachowań, 

wymieniliśmy cechy, jakimi 
powinien charakteryzować 
się dobry przyjaciel i robi-
liśmy pamiątkowe zdjęcia.

Po zajęciach eduka-
cyjnych nadszedł czas na 
grillowanie i zabawy na 
świeżym powietrzu. Ten 
dzień upłynął w bardzo 
przyjaznej atmosferze.

„RAZEM, 
BEZPIECZNIE, 
ZDROWO 
I SPORTOWO” – PIKNIK 
INTEGRACYJNY

W piękną, słoneczną czerwcową środę w naszej szkole zapa-
nowała radosna atmosfera zabawy. Tego właśnie dnia odbył się 
piknik integracyjny pt. „Razem, bezpiecznie, zdrowo i sportowo”.

Dzieci zostały zaproszone do wspólnych gier i zabaw. W licznych 
konkurencjach sportowych, takich jak: slalom z piłką, prowadzenie 
piłki do unihokeja między tyczkami zakończone strzałem do bramki, 
gra w ringo, rzut obręczą do celu, kręcenie hula-hop, rywalizowali 
uczniowie z nauczycielami. Największą atrakcją dla dzieci okazały 
się jednak dmuchane zamki. Wsparciem dla podniebienia były 
gorące kiełbaski prosto z ogniska.

Był to świetny czas zabawy i odpoczynku, podczas którego nikt 
się nie nudził.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU 
SZKOLNEGO 2020/2021

Po miesiącach wytężonej pracy, zarówno zdalnej, jak i stacjo-
narnej – w szkole, 25 czerwca 2021 r. nadszedł czas na upragnio-
ny wypoczynek.

O godzinie 8.00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 
2020/2021 – poprzedzone mszą świętą w kościele parafialnym pw. 
Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Hucie Józefów. Na początku 
Pani Dyrektor Anna Skóra przywitała uczniów klas 0-VIII, rodziców, 
nauczycieli, pracowników szkoły oraz przybyłych gości. W podniosłej 
atmosferze uczniowie klasy VIII wspominali lata spędzone w murach 
szkoły oraz dziękowali wychowawcy, nauczycielom i rodzicom za 
pomoc, wsparcie i trud włożony w ich nauczanie i wychowanie. Miłą 
niespodziankę dla absolwentów przygotowali uczniowie klasy VII, 
którzy dobrym słowem pożegnali starszych kolegów.

Momentem długo wyczekiwanym przez uczniów było wręczenie 
przez Panią Dyrektor i wychowawców nagród za wysokie wyniki w na-
uce, stuprocentową frekwencję i sukcesy osiągnięte w konkursach.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Wiejskiej 
Wsi Huta Józefów ufundowało stypendium finansowe dla najlep-
szych uczniów, którymi okazali się: Brzuszkiewicz J. (kl. IV), Mazur 
O. (kl.IV), Wieleba A. (kl.V), Staszowska M. (kl.VI), Staniec R. (kl.VI), 
Kopiwoda W. (kl.VII), Wasil N. (kl.VIII), Najs N. (kl.VIII), Najs H. (kl.VIII), 
Furmanowicz W. (kl.VIII), Wieczorek W. (kl.VIII). Gratulujemy.

Po spotkaniu ogólnym uczniowie poszczególnych klas udali się wraz 
z wychowawcami do szkoły, by we własnym gronie dokonać refleksji 
nad minionymi miesiącami oraz podzielić się wakacyjnymi planami.

Opracowanie: A. Sadowska
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJCIECHOWIE

LEKCJA GOTOWANIA
16.03.2021 r. sala lekcyjna klasy 

drugiej zamieniła się w kuchnię. 
Uczniowie wraz z nauczycielką pa-
nią Grażyną Grelą wykonali sałatkę 
owocową „Bomba witaminowa”. Była 
to okazja do zapoznania uczniów ze 
sposobem przyrządzania sałatki owo-
cowej i zasadami zdrowego żywienia, 
szczególnie ze znaczeniem spożywa-
nia owoców dla naszego organizmu.

Uczniowie, dumni ze swej pracy, 
poczęstowali panią Dyrektor i na-
uczycieli swoim smakołykiem, ży-
cząc smacznego!

DZIEŃ ZIEMI
Co roku 22 kwietnia na całym świecie obchodzone jest wyjątkowe 

święto – Międzynarodowy Dzień Ziemi. W tym ważnym dniu powin-
niśmy wszyscy, choć przez chwilę pomyśleć o planecie, na której 
żyjemy i o otaczającej nas przyrodzie. Przedszkolaki Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Wojciechowie także uczą się, jak żyć ekologicznie. 
Pracując z małymi dziećmi w przedszkolu, mamy doskonałą okazję, 
żeby kształtować w nich zachowania proekologiczne. Staramy się 
czynić ich świadomymi użytkownikami środowiska naturalnego. 
Podczas zajęć i zabaw dzieci dowiedziały się, jak ważna dla nas 
jest „zdrowa przyroda”, jak dbać o środowisko i otaczający nas 
świat. Dzieci miały okazję także porozmawiać o tym, co sprawia, 
że ziemia jest smutna (zanieczyszczona) oraz co możemy zrobić 
dla ziemi, aby była szczęśliwa (czysta). Przypomniały sobie także 
zasady segregacji śmieci, a na koniec wykonały wspólnie piękne 
prace plastyczne - ekologiczną kulę ziemską.

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
Święto Narodowe Trzeciego Maja jest świętem państwowym, 

obchodzonym na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 
roku. Święto to jest okazją do rozmowy o patriotyzmie, o znacze-
niu ojczyzny, symboli narodowych w naszym życiu, życiu dzieci. 
Z tej okazji 29 kwietnia w naszej szkole odbyła się uroczysta aka-
demia, przygotowana przez dzieci z grupy przedszkolnej i klas 
I - III. Głównym celem uroczystości było upamiętnienie rocznicy 
uchwalenia Konstytucji regulującej ustrój prawny Rzeczypospo-

litej Obojga Narodów oraz rozwijanie poczucia przynależności 
narodowej u naszych „Małych Patriotów”. W tak ważnym dniu 
Dzieci prezentowały się niezwykle uroczyście w galowych strojach, 
ozdobionych kotylionami w barwach ojczystych. Podkreślając wagę 
naszych symboli narodowych: Godła, Flagi, Hymnu oraz znaczenia 
Ojczyzny w naszym życiu - dzieci z powagą i dumą zaprezentowały 
program patriotyczny o Polsce. Nie zabrakło tekstów literackich 
i pieśni o naszej Ojczyźnie. Upamiętniając rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, wszyscy uczestnicy akademii z wielką powagą 
zaśpiewali Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego.” Pani Dyrektor, 
podkreślając wagę Konstytucji będącej zbiorem praw, gwaran-
tujących praworządność i wolności obywatelskie, podziękowała 
nauczycielom za przygotowanie uroczystości, dzieciom za piękną 
postawę i wspaniały występ.

26 MAJA – ŚWIĘTO MATKI
Dzień 26 maja – Święto Matki – to jeden z najpiękniejszych dni 

w roku. Matka – to synonim miłości i dobroci, ciepła rodzinnego 
i szczęścia. W tym dniu wszystkie mamy obdarzane są szczególnymi 
dowodami miłości. W przeddzień tego wspaniałego święta ucznio-
wie wraz z przedszkolakami Szkoły Podstawowej w Wojciechowie 
nie zapomnieli o swoich mamach. Podziękowania za trud włożony 
w wychowanie i codzienną troskę wyraziły w części artystycznej, 
śpiewając piosenki i recytując wiersze.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021
W dniach 25 - 27 maja 2021 r. w naszej szkole został przeprowa-

dzony egzamin ósmoklasisty. Uczniowie kończący naukę w szkole 
podstawowej sprawdzili swoją wiedzę z języka polskiego, matema-
tyki i języka angielskiego. 

Trzymamy kciuki za jak najlepsze rezultaty ich pracy.
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WYJAZD DO LUBLINA DO PARKU 
TRAMPOLIN

Dnia 1 czerwca z oka-
zji Dnia Dziecka Szkoła 
Podstawowa zorganizo-
wała uczniom klas 1-3, 
6, 7 i 8 wyjazd do Lubli-
na do Parku Trampolin. 
Oprócz głównej atrakcji 
sportowo - rekreacyj-
nej odwiedziliśmy rów-
nież kino, a na koniec, 
aby zaspokoić apetyt, 
wstąpiliśmy do McDo-
nalda na mały posiłek. 
Oczywiście wszystkie 
atrakcje zapewniły uczniom niezapomniane chwile. Jako opieku-
nowie wycieczki bacznie czuwali nad wszystkim nauczyciele Szkoły 
Podstawowej w Wojciechowie.

WYCIECZKA DO SALI ZABAW 
MADAGASKAR W KRAŚNIKU

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka dzieci z przedszkola Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Wojciechowie wybrały się na wycieczkę do 
Sali Zabaw Madagaskar w Kraśniku. Dla niektórych przedszkolaków 
była to pierwsza podróż autokarem, dlatego wyjazd związany 
był z wieloma emocjami oraz oczekiwaniem na nowe przeżycia. 
Celem naszej wycieczki było przede wszystkim uczczenie święta 
wszystkich dzieci oraz integracja grupy, ale również rozwijanie 
motoryki dużej i małej dzieci czy też stworzenie możliwości rado-
snego spędzenia czasu.

WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJA 
ELEKTROŚMIECI

Nasza szkoła na przełomie lutego i marca przystąpiła do projektu 
„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.Celem akcji było podnie-
sienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz 
zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elek-
tryczny szkoła otrzymała bon, który wykorzystaliśmy na nagrody 
rzeczowe w postaci sprzętu sportowego. Jedynym warunkiem była 
mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Faustyny Kowalskiej składa 
każdemu, kto włączył się do tej akcji, serdeczne podziękowania.

LET’S GO ON THE PICNIC!
W dniu 16.06.2021 r. 

klasa druga i trzecia z wy-
chowawcą Grażyną Grelą 
i nauczycielem języka an-
gielskiego zorganizowała 
wspólny piknik w Batorzu. 
Dzieci obejrzały film w ję-
zyku angielskim pt. „Podróż 
2” , a następnie przy grillu 
poznały angielskie słówka dotyczące pikniku. Uczestniczyły rów-
nież w grach i zabawach angielskich takich jak „hide and seek”. 
Nauczyciel języka angielskiego zwracał uwagę na angielskie for-
my grzecznościowe.

WIZYTA PANA POLICJANTA
Wakacje zbliżały się wielkimi krokami, a nam jako wychowawcom 

bardzo zależało na bezpieczeństwie naszych wychowanków. Dlatego 
dnia 09.06.2021 roku do naszej szkoły zaprosiliśmy Pana policjanta 
Sebastiana Janickiego. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 
I – VIII. Celem spotkania było uświadomienie dzieciom, jak ważne 
jest ich bezpieczeństwo. Pan dzielnicowy opowiadał dzieciom 
o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach pieszo i rowe-
rem. Przypomniał o korzyściach płynących z noszenia elementów 
odblaskowych, przestrzegał przed rozmowami z obcymi osobami. 
Podczas pogadanki został również poruszony temat bezpieczeństwa 
w sieci. Dowiedzieliśmy się, jak bezpiecznie surfować po Internecie, 
jakie treści możemy w nim zamieszczać, ale i jakich nie powinniśmy. 
Pan dzielnicowy, na przykładzie konkretnych sytuacji, uświadomił 
naszą młodzież, co może im zagrażać w efekcie nieprzemyślanych 
działań online.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU 
SZKOLNEGO 2020/2021 W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ IM. ŚW. FAUSTYNY 
KOWALSKIEJ W WOJCIECHOWIE

Po miesiącach wytężonej pracy 25 czerwca 2021 roku nadszedł 
czas na upragniony wypoczynek. Uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 2020/2021 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Fau-
styny Kowalskiej rozpoczęło się mszą świętą. Następnie uczniowie, 
rodzice, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście przemaszerowali 
do budynku szkoły. Tam przywitała ich pani Dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Wojciechowie.

W podniosłej atmosferze odbyła się najpierw ceremonia prze-
kazania Sztandaru Szkoły i ślubowania absolwentów. Następnie 
uczniowie za pomocą wierszy, piosenek żegnali swoich najstarszych 
kolegów, wspominając lata spędzone w murach tej szkoły. Podzię-
kowania płynęły do nauczycieli i rodziców za pomoc, wsparcie i trud 
włożony w ich nauczanie i wychowanie.

Momentem długo wyczekiwanym przez uczniów było wrę-
czenie przez Panią Dyrektor i Wychowawców świadectw i nagród 
za wysokie wyniki w nauce, stuprocentową frekwencję i sukcesy 
osiągnięte w konkursach. Podziękowania również zostały złożone 
rodzicom, którzy aktywnie działali na rzecz szkoły.

Część oficjalną uroczystości zakończyło przemówienie Pani Dy-
rektor, która życzyła wszystkim uczniom udanych i bezpiecznych 
wakacji, pełnych wrażeń. Aby w trakcie ich trwania nabrali siły 
i energii na nadchodzące od września wyzwania.

Opracowanie: Grono Pedagogiczne
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POLICHNIE

DZIEŃ KOBIET
Dzień Kobiet to święto, które na stałe wpisało się do naszego 

szkolnego kalendarza. Z tej okazji odbyły się małe klasowe uroczy-
stości. Każda klasa świętowała na swój sposób. Pojawiły się kwiaty, 
życzenia i drobne upominki dla małych i tych większych kobiet.

WARSZTATY WIELKANOCNE 
U „MALUCHÓW”

Święta Wielkanocne są bardzo radosnym czasem, na który 
z utęsknieniem oczekują zarówno dzieci, jak i dorośli. Tuż przed 
Wielkanocą w naszym przedszkolu nadszedł czas świątecznych 
przygotowań i dekoracji.

Właśnie z tej okazji urządziliśmy w naszym przedszkolu warsztaty 
wielkanocne. Przedszkolaki z przygotowanych różnorodnych mate-
riałów plastycznych, przy pomocy pań wychowawczyń, wykonały 
piękne wielkanocne palmy.

Zajęcia były doskonałą okazją do zapoznania najmłodszych 
z tradycją i zwyczajami wielkanocnymi, miłego spędzenia czasu 
oraz wspólnej zabawy. Zajęcia przebiegały w miłej i serdecznej 
atmosferze, umiliły dzieciom oczekiwanie na święta i wprowadziły je 
w wielkanocny nastrój. Na zakończenie złożyliśmy sobie świąteczne 
życzenia, które przekazujemy także rodzicom, pracownikom szkoły 
i całej społeczności szkolnej.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA
8 maja przypada Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. W naszej szkole 

połączyliśmy to święto z uroczystością pasowania na czytelnika. 
Skoro Pierwszaki potrafią już dobrze czytać, wiedzą, jak należy dbać 
o książki, jak zachować się w bibliotece - zdaniem Pani Dyrektor 
i Pani Bibliotekarki zasłużyły na miano „Czytelnika Szkolnej Biblio-
teki”. Po krótkiej części artystycznej świeżo upieczeni czytelnicy 
zostali wpisani do Księgi Czytelników. Każdy pierwszak dostał 
pamiątkową książeczkę.

DZIEŃ POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI
Od 15 maja 2002 r. w Polsce obchodzone jest święto przyrody 

i ekologii znane pod nazwą Dzień Polskiej Niezapominajki. Dzień 
ten ma na celu promowanie walorów przyrodniczych, stałe przy-
pominanie o ochronie środowiska. To święto niesie też przesłanie 
„nie zapomnij o mnie” – czyli nie zapominaj o przyrodzie, szanuj 
ją i dbaj o nią.

W naszym przedszkolu był to również „Dzień niebieski”. Przed-
szkolaki w tym dniu ubrane były na niebiesko, a każdy miał na gło-
wie opaskę z kwiatkiem niezapominajki. Dzieci poznały znaczenie 
tego święta i jaki sens mają jego obchody na podstawie wierszy 
„Niezapominajka – przypominajka” oraz „Dzień niezapominajki”. 
Dzieci wysłuchały także „Bajki o niezapominajce” E. Zawilińskiej. 
Bawiły się i tańczyły przy piosence „Niebieski walczyk”, kolorowały, 
rysowały lub wycinały kwiaty niezapominajki.

101. URODZINY JANA PAWŁA II
18 maja to bardzo ważna data dla wszystkich Polaków, a w szcze-

gólności dla naszej społeczności szkolnej. W tym właśnie dniu, 101 
lat temu, na świat przyszedł patron naszej szkoły - św. Jan Paweł II.

O naszym Papieżu napisano i powiedziano chyba już wszystko. 
Z pewnością był i jest autorytetem, wielkim człowiekiem, dumą 
naszej Ojczyzny. Stał się przewodnikiem po drogach wiary oraz 
drogowskazem prowadzącym do Ojca. W każdą rocznicę jego 
urodzin uświadamiamy sobie na nowo, że jest stale obecny wśród 
nas poprzez swój duchowy testament oraz ciągle żywe nauczanie.

Co roku w naszej szkole odbywa się wiele uroczystości i działań 
mających na celu uczczenie pamięci oraz przybliżenie tej jakże 
wspaniałej postaci. Tradycyjnie nie zabrakło w naszej szkole ulu-
bionych ciastek papieża – kremówek.
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„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECI”
Już po raz kolejny w naszej szkole został zorganizowany konkurs 

plastyczny pt. „Święty Jan Paweł II w oczach dzieci”. Głównym zało-
żeniem przedsięwzięcia było przypomnienie i wskazanie dzieciom 
ponadczasowych, uniwersalnych wartości płynących z nauczania 
Papieża Polaka oraz propagowanie wartości chrześcijańskich 
w procesie wychowania.

Prace wykonane przez młodych artystów przedstawiały ich 
własną wizję i interpretację świętości. Konkurs miał za zadanie 
rozwijanie wśród uczniów wrażliwości estetycznej, wyobraźni 
i aktywności twórczej w dziedzinie plastyki, a także rozbudzanie 
pasji artystycznych młodego pokolenia.

RAJD ROWEROWY
17.06.2021 r. odbył się rajd rowerowy uczniów z klasy VIIB do 

Zaklikowa. Trasa liczyła 42 km. i prowadziła drogami o małym 
natężeniu ruchu, jednak wysoka temperatura oraz brak systema-
tycznego treningu sprawiła co niektórym kłopoty. Mimo to wszyscy 
byli zadowoleni i czekali na kolejną wyprawę.

DZIEŃ MAMY I TATY
Dzień Mamy i Taty to jedne z najpiękniejszych dni w roku, tak 

jak najpiękniejsza jest miłość rodzicielska. Dzieci czują, że są przez 
swoich rodziców kochane i na pewno są im za to bezgranicznie 
wdzięczne. Ale też same całym sercem kochają swoje mamy i swoich 
tatusiów i okazują to każdego dnia.

Aby uczcić w szczególny sposób te piękne święta, najmłodsi 
uczniowie naszej szkoły przygotowali dla ukochanych rodziców 
bogatą część artystyczną, na którą składały się wiersze i piosenki 
pełne miłości, krótkie scenki oraz przepiękne tańce. Rodzice podzi-
wiali występy swoich pociech na facebooku, gdyż ze względu na 
obostrzenia sanitarne nie mogli zostać zaproszeni na uroczystość 
do szkoły. Poza występami dzieci obdarowały kochane mamy i tatu-
siów własnoręcznie wykonanymi upominkami. Mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku spotkamy się w szkole, aby wspólnie obchodzić 
te jakże piękne święta.

PROJEKT „FROHE OSTERN”
W drugim semestrze uczniowie klas siódmych naszej szkoły 

chętnie wzięli udział w projekcie „Frohe Ostern”, rozszerzając w ten 
sposób leksykę języka niemieckiego. Wszystkim gratulujemy i za-
praszamy do udziału w następnym roku.

„DZIEŃ MUNDURU” W WITOSIE
18 czerwca ucznio-

wie klasy 8 naszej szkoły 
gościli w Zespole Szkół 
im. W. Witosa w Janowie 
Lubelskim, uczestnicząc 
w uroczystości „Dzień 
Munduru”, organizowanej 
przez klasy mundurowe. 

Zaproszeni uczniowie 
pod kierunkiem starszych 
kolegów mogli spróbo-
wać swoich sił w rozkła-
daniu i składaniu broni 
oraz w strzelaniu do celu. 
Odbyły się również zawo-
dy sprawnościowe i strze-
leckie. W tych ostatnich 
nasz uczeń Brajan Wieleba 
zajął II miejsce.

W programie uroczy-
stości znalazł się również 

pokaz ratownictwa medycznego z prezentacją kursu pierwszej 
pomocy. Żołnierze z 25. Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu 
zaprezentowali sprzęt wojskowy.

Wszyscy uczestnicy spotkania mogli posilić się pyszną grochów-
ką wojskową.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 
2020/2021

25 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2020/2021. Wszyscy 
uczniowie naszej szkoły otrzymali z rąk swoich wychowawców 
świadectwa, a najlepsi z nich również nagrody za wysokie wyniki 
w nauce.

 Ósmoklasiści pożegnali się z murami Szkoły Podstawowej w Po-
lichnie. Z tej okazji przygotowali krótki program artystyczny, poprze-
dzony przekazaniem Sztandaru Szkoły swoim młodszym kolegom.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Wójt Gminy Sza-
starka Pan Artur Jaskowski i Dyrektor GZOPO Pani Monika Łukasik, 
Pani Dyrektor Marta Plichta oraz grono pedagogiczne.

Opracowanie: Grono Pedagogiczne
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZASTARCE

POWITANIE WIOSNY
22 marca wszystkie przedszkolaki postanowiły pożegnać ponurą 

i nielubianą już o tej porze zimę. Nie mogły doczekać się wiosny 
niosącej światu ciepło, kolorowe rośliny i wracające z dalekich kra-
jów ptaki. Dzieci wybrały się więc na jej poszukiwania w barwnym 
korowodzie z przygotowanymi przez siebie gaikami. Na szczęście  
maluchom udało się znaleźć Wiosnę. Powitały ją uśmiechem i pięk-
nymi piosenkami. 

ŚWIĄTECZNIE I WIOSENNIE W KLASIE V
Z okazji zbliżającej się Wielkanocy uczniowie klasy V wraz z panią 

Dorotą Sową wykonali podczas zajęć z wychowawcą, odbywających 
się 31 marca na platformie Teams, różnorodne ozdoby świąteczne 
– dekoracje, stroiki i pisanki. 

Wraz z nadejściem wiosny pojawił się też apetyt na aktyw-
ność na świeżym powietrzu i różne przysmaki. Starając się, aby 
tymi smakołykami nie były tylko słodycze i lody, dnia 28 kwietnia 
uczniowie klasy V wraz z wychowawczynią podczas zajęć online 
przygotowali z owoców i warzyw smaczne, a przede wszystkim 
zdrowe przekąski i desery. 

KONKURS WIELKANOCNY
W szkolnej bibliotece wśród dzieci przedszkola, zerówki oraz 

klas I-III został przeprowadzony konkurs plastyczny o zwyczajach 
i tradycjach wielkanocnych. Celem konkursu było rozwijanie twór-
czych zainteresowań i wyobraźni oraz kreatywności dzieci, a także 
kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych. W konkursie wzięło 
udział 51 dzieci. Wszystkie prace - bardzo ciekawe i ładne - zostały 
wyeksponowane na szkolnym korytarzu. Uczniowie otrzymali 
nagrody i upominki. 

Wszystkim dzieciom dziękujemy za zaangażowanie i udział 
w konkursie!

DZIEŃ ZIEMI
Światowy Dzień Ziemi 

to największe i najbardziej 
popularne święto ekolo-
giczne na świecie. Z tej 
okazji zorganizowaliśmy 
dla naszych przedszkola-
ków i zerówki wiele zabaw 
z ekologią w tle. Czytali-
śmy edukacyjne wierszy-
ki, wykonywaliśmy prace 
plastyczne, śpiewaliśmy, 
rozwiązywaliśmy quizy 
i oglądaliśmy prezentację. 
Uczyliśmy się segregować śmieci, sialiśmy i sadziliśmy roślinki. 
Podsumowaniem zajęć było wręczenie każdemu dziecku odznaki 
„Przyjaciela Przyrody”. 

ŚWIĘTA MAJOWE 
Jak co roku w naszym przedszkolu ŚWIĘTA MAJOWE obchodzone 

są w szczególny sposób. To wspaniały czas na przybliżenie dzieciom 
treści patriotycznych, oczywiście w formie przystępnej i zrozumiałej 
dla każdej grupy wiekowej. Zaczęliśmy od poznania historii naszej 
miejscowości oraz innych ciekawych regionów naszego kraju. 
Przedszkolaki wysłuchały nie tylko legend związanych z historią 
Polski, ale również obejrzały projekcję filmu o powstaniu państwa 
polskiego i utrwaliły symbole narodowe. Wykonały prace plastyczne 
z wykorzystaniem różnorodnych technik: mapę Polski, flagę i godło.
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DZIEŃ STRAżAKA W NASZYM 
PRZEDSZKOLU

4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka – w dniu 
wspomnienia w Kościele katolickim świętego Floriana, patrona ludzi 
walczących nie tylko z pożarami, ale pomagających nam przecież 
w wielu innych trudnych sytuacjach, jak np. w czasie wypadków 
drogowych czy powodzi.

Nasze przedszkole postanowiło również włączyć się w obchody, 
dziękując strażakom za ich ciężką pracę z narażeniem życia. Maluchy 
poznały m.in. podstawowe numery alarmowe, elementy umun-
duowania strażaków czy sprzęt, którym się posługują. Obejrzały 
ciekawą prezentację oraz wykonały różnorodne prace plastyczne 
związane z ww. tematyką.

ŚWIATOWY DZIEŃ PSZCZOŁY
20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczoły. Pani Beata, 

która na co dzień jest również pszczelarzem i ma własną pasiekę, 
opowiedziała o życiu i zwyczajach pszczół. 

Dzieci mogły z bliska obserwować plastry miodu, obejrzeć na-
rzędzia potrzebne do pracy w pasiece, tj. podkurzacz, kombinezon 
pszczelarski, ramkę i ul. Ważnym elementem spotkania była rozmowa 
na temat właściwości zdrowotnych miodu oraz jego degustacja. 
Następnie dzieci obejrzały film przedstawiający życie i pracę pszczół, 
proces powstawania miodu oraz sposoby ochrony tych ważnych 
owadów przed zagrożeniami. Na zakończenie każdy z przedszko-
laków wykonał sylwetę pszczoły. Dzięki tego typu zajęciom dzieci 
uczą się dbania o otaczającą nas przyrodę i żyjące w niej owady.

EGZAMINY

13 maja nasi trzecioklasiści pisali „Ogólnopolski Sprawdzian 
Kompetencji Trzecioklasisty”. Ponieważ był to ich pierwszy tak po-
ważny egzamin, przyszli do szkoły ogromnie przejęci, w galowych 
strojach i mnóstwem wiedzy. 

W dniach 25.-27.05.2021 r. do egzaminu przystąpili uczniowie 
klasy ósmej szkoły podstawowej. Zmagali się z pytaniami z zakresu 
języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Najstarsi 
uczniowie przybyli do szkoły w eleganckich strojach, lekko przejęci, 
ale z uśmiechem na twarzach.

Życzymy naszym uczniom samych wysokich not!

DZIEŃ MAMY I TATY

Dzień Mamy i Taty obchodzony jest w Zespole Szkół w Szastarce 
26 maja. W tym roku szkolnym z powodu pandemii uroczystość 
ta odbyła się niestety bez udziału najważniejszych gości, czyli 
rodziców. Na szczęście piękne i wzruszające występy naszych 
przedszkolaków oraz uczniów z klas 0-III każda Mama i każdy Tata 
mógł potem obejrzeć na Facebooku naszej szkoły.  
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DZIEŃ DZIECKA
Dzień Dziecka w naszej szkole to ogniska, wycieczki, róznorod-

ne zabawy, konkursy i zawody sportowe, smaczny poczęstunek 
i oczywiście mnóstwo radości. 

Dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie poczęstunku, 
a Komisji Profilaktyki Gminy Szastarka za ufundowanie nagród.

RAJD ROWEROWY
  
W tym roku szkolnym 17 czerwca 2021 r. (już po raz kolejny) 

uczniowie klasy VII a i VI wraz z wychowawczynią panią Anną 
Dąbrowską-Michalczyk i z panem Wiesławem Nowakowskim wy-
brali się na rajd rowerowy. Jego trasa prowadziła z Szastarki przez 
Brzozówkę, Blinów Pierwszy, Blinów Drugi i z powrotem do szkoły. 
Celem rajdu był ruch na świeżym powietrzu, integracja grupy oraz 
poznawanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy. Wszyscy 
wrócili zadowoleni i już zaplanowali kolejny wyjazd w następnym 
roku szkolnym. 

POżEGNALNY WYJAZD KLASY VIII  
DO KINA

 
18 czerwca odbyła się wycieczka klasy VIII do Cinema City w ga-

lerii Felicity w Lublinie. Opiekunem była pani Anna Sala. Podczas 
przejazdu busem uczniowie śpiewali ulubione piosenki, dzięki 
czemu droga minęła szybko, oczywiście w wesołej atmosferze. 
Po seansie filmowym uczniowie mieli czas wolny na spacer po 
galerii i zrobienie zakupów. Wszyscy wrócili do domów w dobrym 
humorze, przepełnieni pozytywną energią.

Wyjazd miał charakter pożegnalny – „Ostatni raz z moją klasą”. Już 
za kilka dni ósmoklasiści opuszczą mury naszej szkoły i rozpoczną 
kolejny etap w swoim życiu. Życzymy im powodzenia!

TURNIEJ PIŁKI NOżNEJ O PUCHAR 
POSŁA KAZIMIERZA CHOMY

W sobotę 19 czerwca na naszym boisku szkolnym odbył się 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Posła na Sejm RP Kazimierza Chomy 
– rozgrywany pod honorowym patronatem Starosty Kraśnickiego 
Andrzeja Rolli. Organizatorami tego sportowego wydarzenia byli: 
Stowarzyszenie Wschód Lubelskich SERC wraz z Prezesem Michałem 
Stawiarskim oraz GLKS Polichna. 
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PROJEKT „WSPÓLNIE DZIAŁAMY DLA 
DOBRA MAŁEJ OJCZYZNY”

Nasza szkoła przystąpiła pod koniec roku szkolnego 2020/2021 
do projektu „Wspólnie działamy dla dobra małej ojczyzny”. Projekt 
jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz 
Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Grupa warsztatowa składa się z 15 uczniów z klasy V, VI oraz 
VII a. Opiekunami szkolnymi są panie Anna Sala i Dorota Sowa. 
Koordynatorem całego projektu jest pani Małgorzata Zmysłowska 
z fundacji ARTOS.

Pierwsze spotkanie warsztatowe odbyło się 22 czerwca. Nato-
miast w dniach 28.-29.06. panie Anna Sala i Dorota Sowa wzięły 
udział w szkoleniu dla nauczycieli, które zostało zorganizowane 
w Lublinie. Szkolenie dotyczyło inicjatyw lokalnych i motywowania 
młodzieży do zaangażowania w działania na rzecz naszej małej 
ojczyzny. Kolejne zadania projektowe będą realizowane przyszłym 
w roku szkolnym. 

KONKURSY
Nasi uczniowie chętnie biorą udział w różnorodnych konkursach, 

zarówno tych szkolnych, jak i zewnętrznych.
W semestrze II wzięli udział w nastepujących wydarzeniach:

 ▶ ogólnopolski konkurs literacki „Popisz się talentem”, organi-
zowany przez wydawnictwo Nowa Era (Amelia Jakubaszek, 
Karolina Padała, Bartosz Szabat z kl. V, Barbara Biżek z kl. VI 
– pod opieką pani Doroty Sowy);

 ▶ konkurs „Szkolny Mistrz Ortografii”, przeprowadzony przez 
panią Dorotę Sowę dla klas IV-VI (I miejsce – Jakub Osmoła 
z kl. IV, Bartosz Szabat z kl. V, Zuzanna Widomska z kl. VI; wyróż-
nienia – Julia Gil z kl. IV, Patrycja Zając i Barbara Biżek z kl. VI);

 ▶ konkurs ortograficzny „Złote Pióro”, zorganizowany przez 
panią Annę Salę dla uczniów klas VII-VIII (Mistrzowie: Zofia 
Oponowicz z kl. VIIa, Oliwia Flis z kl. VIIb, Iwona Kolasa z kl. 
VIII; wicemistrzowie: Lena Kowal z kl. VIIa, Paweł Wieleba z kl. 
VIIb, Patrycja Lenart z kl. VIII).

Uczniowie otrzymają nagrody książkowe i dyplomy.

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ
22 czerwca uczniowie szkoły podstawowej zdawali egzamin na 

kartę rowerową – składający się z części teoretycznej (dotyczącej 
zasad ruchu drogowego i pierwszej pomocy przedmedycznej), 
a także części praktycznej (z zakresu obsługi roweru i umiejętności 
jazdy na jednośladzie). Egzamin przeprowadzili: pani Anna Zielińska, 
pan Bogdan Zuń oraz pan Wiesław Nowakowski.

Gratulujemy już pełnoprawnym rowerzystom zdanego egzaminu 
i oczywiście życzymy bezpiecznej jazdy!

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Nareszcie w szkole zabrzmiał ostatni dzwonek! Dnia 25 czerwca 

wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy naszej placówki oraz 
rodzice zebrali się, aby uroczyście zakończyć rok szkolny 2020/2021. 
A był to rok specyficzny… 

Po mszy św. celebrowanej w kościele parafialnym przez ks. Andrzeja 
Arbaczewskiego uroczystość odbyła się na boisku szkolnym. Z po-
dziękowaniami za pracę i naukę w mijającym roku oraz z życzeniami 
wakacyjnymi zwrócił się do nas pan Artur Jaskowski, Wójt Gminy 
Szastarka, a także pan Piotr Krzysztoń, dyrektor naszej placówki. 
Obaj panowie wręczyli rodzicom uczniów ze średnią powyżej 5,0 
listy gratulacyjne, uczniom ze średnią powyżej 4,75 – świadectwa 
z wyróżnieniem i piękne książki, zaś tym, którzy przekroczyli 4,5 lub 
osiągnęli stuprocentową frekwencję – nagrody książkowe. 

Następnie pożegnali się z nami ósmoklasiści. Oczywiście nie 
zabrakło  miłych słów, wspomnień spędzonych tu lat, a także łez… 
Na koniec wychowawcy rozdali swoim wychowankom świadectwa 
oraz nagrody i dyplomy za konkursy.

Opracowanie: Grono Pedagogiczne
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BLINOWIE

WIZYTA POLICJANTÓW W SZKOLE 
W dniu 9 marca 2021 r. naszą szkołę odwiedzili aspirant sztabowy 

Hubert Herzog i sierżant sztabowy Sebastian Janicki z Komendy 
Powiatowej w Kraśniku. Spotkali się z dziećmi z klas 0-3. Podczas 
pogadanek poruszyli oni następujące tematy: bezpieczeństwo 
w drodze do i ze szkoły, bezpieczeństwo w sieci, właściwe zacho-
wanie w kontaktach z osobami nieznanymi.

Wizyta policjantów była również dobrą okazją do bliższego 
poznania tego zawodu.

POWITANIE WIOSNY 
21 marca to pierwszy dzień 

kalendarzowej wiosny. W tym 
roku witaliśmy wiosnę tro-
chę wcześniej, bo 19 marca. 
Uczniowie z klas 0-3 wyko-
nali marzanny – słomiane 
kukły symbolizujące zimę. 
Następnie wspólnie z wycho-
wawcami klas i opiekunem 
Samorządu Uczniowskiego 
udali się na spacer po najbliż-
szej okolicy. Po powrocie do 
szkoły, przy wiwacie uczniów 
i okrzykach: „Żegnaj zimo, wi-
taj wiosno”, marzanny trafiły 
do śmietnika, by nie zanie-
czyszczać środowiska.

21 MARCA - ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI
 

Z okazji Świato-
wego Dnia Poezji 18 
marca 2021 r. odbył 
się w naszej szkole 
konkurs recytatorski 
o tematyce wiosennej. 
Celem konkursu było: 
propagowanie piękna 
poezji, kształtowanie 
kultury żywego sło-
wa oraz doskonalenie 
umiejętności recyta-
torskich.

SPOTKANIE Z NADLEŚNICZYM
 

Dnia 11 marca 2021 r. w naszej szkole gościliśmy Pana Michała 
Kosikowskiego - Zastępcę Nadleśniczego w Nadleśnictwie Kraśnik 
i Przewodniczącego Rady Gminy Szastarka. Wizyta Pana Michała 
była odpowiedzią na zaproszenie Pani Dyrektor Ilony Stolarz 
i uczniów reprezentujących naszą szkołę w Ogólnopolskim Pro-
jekcie Edukacyjnym pt. „Tradycyjny Sad”, a jej celem była pomoc 
w zaplanowaniu nasadzenia naturalnego sadu na terenie szkoły.

Serdecznie dziękujemy Panu Michałowi Kosikowskiemu za 
pomoc i cenne wskazówki!

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄżKI    
I PRAW AUTORSKICH

 
Dnia 21 kwietnia 2021 r. odbyła się impreza czytelnicza dla dzieci 

z przedszkola z okazji „Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich”, 
który obchodzony jest na całym świecie 23 kwietnia. Pani Dyrektor 
Ilona Stolarz, ks. Piotr Wąsek, Pani bibliotekarka Henryka Wielgus, 
Pani Danuta Łach, Pani Monika Mróz i Pani Agnieszka Kozik czytali 
dzieciom różne bajki i baśnie. Święto miało na celu promocję czy-
telnictwa wśród najmłodszych. Na zakończenie dzieci otrzymały 
książeczki i słodki upominek.

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
 
W tym roku z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 

Maja przygotowaliśmy w naszej szkole kilka ciekawych działań 
edukacyjnych. Były to lekcje historii, prezentacje multimedialne 
przygotowane przez uczniów oraz konkursy.

Uczennica klasy VI Emilia Mróz i uczeń klasy VIII Klemens Jarzyna 
wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie „Echa Konstytucji 3 Maja 
w moim regionie”. Odbył się także szkolny konkurs literacki na 
wiersz patriotyczny „Polska – moja Ojczyzna”, w którym uczestniczyli 
uczniowie z klas IV - VIII.
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DZIEŃ DZIECKA
 
Jest wiele dni w roku, które dzieci bardzo lubią i czekają na nie 

z utęsknieniem. Niewątpliwie jednym z nich jest Dzień Dziecka, 
który w naszej szkole odbył się 2 czerwca.

Pani Dyrektor zaprosiła niezwykłych gości - animatorów, a wraz 
z nimi zapewniła szereg atrakcji. Dopisały nie tylko pogoda i hu-
mory, ale także energia do sprawdzenia swoich sił w zabawach 
sportowych. Tradycyjnie największą popularnością cieszyły się: 
duża dmuchana zjeżdżalnia, twister, a dla odważnych żyroskop. 
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, ot chociażby kreatywne malo-
wanie na folii jako zupełnie inna forma działań plastycznych oraz 
sensorycznych. Nie lada zdolnościami musieli wykazać się również 
niektórzy nauczyciele, bo w tym dniu nie obyło się bez malowania 
twarzy, uwiecznionych w fotobudce. 

Kiedy zmęczenie dawało się we znaki, „pod chmurką” można 
było odpocząć przy grillu, delektując się pyszną kiełbaską. Trudno 
też byłoby sobie wyobrazić ten dzień bez lodów, waty cukrowej, 
popcornu czy owoców. Mając na uwadze szereg tych i innych atrakcji, 
nie sposób było bez żalu się pożegnać, a ze słodkim upominkiem 
oraz pamiątkowym balonikiem udać się do domu.

WYCIECZKA DO BAŁTOWA
 
15 czerwca 2021 r. dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I- III 

pod opieką nauczycieli udały się na wycieczkę do Bałtowa. Głównym 
celem wycieczki było poznanie historii Ziemi. Na terenie Bałtow-

DZIEŃ MATKI
 
Matka to najpiękniejsze słowo świata, tym piękniejsze, że jest 

synonimem miłości, dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia. 21 maja 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Blinowie stała się sceną, na której 
dzieci w odświętnych strojach zaprezentowały program arty-
styczny. Były wiersze, piosenki, tańce, życzenia oraz upominki dla 
Kochanych Mam.

skiego Kompleksu Turystycznego dzieci mogły skorzystać z takich 
atrakcji jak: Zwierzyniec Górny i Dolny, Park Miniatur, Prehistoryczne 
Oceanarium, JuraPark, Park Rozrywki, Kino Emocji – Cinema 5D.

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ
 
W dniach od 14 do 18 czerwca 2021 uczniowie naszej szkoły 

przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. W pierwszej kolejności 
musieli się zmierzyć z częścią teoretyczną i testem składającym 
się z pytań dotyczących zasad ruchu drogowego oraz pierwszej 
pomocy. Kto udzielił prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 80% 
pytań, mógł podejść do części praktycznej egzaminu, czyli jazdy 
po przygotowanym torze.

Wszystkim zdającym gratulujemy i życzymy bezpiecznej jazdy!!!

WYCIECZKA SZKOLNA W PIENINY
 
W dniach 17 - 18 czerwca 2021 r. uczniowie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Blinowie pod kierownictwem Pani Dyrektor Ilony 
Stolarz oraz opieką Pań: Kamili Żak-Zasuń i Urszuli Reszko wybrali 
się na wycieczkę krajobrazową w urokliwe okolice Pienin.
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KONKURSY, KONKURSY …
 
W II semestrze roku szkolnego 2020/2021 uczniowie naszej 

szkoły brali udział w licznych konkursach:
 ▶ Ogólnopolski konkurs „TRADYCYJNY SAD” 
 ▶ II Powiatowy Konkurs Historyczny „JAGIELLONOWIE” 
 ▶ Powiatowy Konkurs Plastyczny „PROJEKT KARTKI WIELKA-

NOCNEJ”
 ▶ Międzyszkolny konkurs „MŁODY EKONOMISTA, PRZYSZŁY 

FINANSISTA” 
 ▶ Konkurs plastyczny „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY – OD 30 LAT 

Z KRUS WYPADKOM ZAPOBIEGAMY” 
 ▶ Konkurs gminny „POLUBIĆ MATEMATYKĘ” 

 ▶ Szkolny konkurs plastyczny ,,OKŁADKA ULUBIONEJ KSIĄŻKI”, 
„NAJCIEKAWSZA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI” 

 ▶ Szkolny konkurs fotograficzny „PRZEBUDZENIE WIOSNY” 
 ▶ Szkolny konkurs „Na palmę wielkanocną oraz stroik/ozdobę 

wielkanocną” 
 ▶ Konkurs „KAŻDY CHWAT SPRZĄTA ŚWIAT” 
 ▶ Szkolny konkurs literacki na wiersz patriotyczny „POLSKA - 

MOJA OJCZYZNA” 
 ▶ Szkolny konkurs na wiersz/rymowankę o tematyce ekolo-

gicznej z okazji Dnia Ziemi
 ▶ Szkolny konkurs „ZWIERZAKI - SŁODZIAKI” 
 ▶ Szkolny konkurs wiedzy o owocach i warzywach 
 ▶ Konkurs plastyczny „NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ!” 

AKCJE CHARYTATYWNE, EKOLOGICZNE 
I SPOŁECZNE

 ▶ Akcja „Szkoło Pomóż i Ty”
 ▶ Akcja „Góra grosza”
 ▶ Akcja „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”
 ▶ 21 marca - Światowy Dzień Świadomości o Zespole Downa 

„Dzień Kolorowej Skarpetki”
 ▶ 2 kwietnia - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu „Polska 

Na Niebiesko”
 ▶ 7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia
 ▶ 2 maja – akcja „Wywieś flagę – świętuj z nami!”

Przygotowanie i opracowanie:
Grono Pedagogiczne PSP w Blinowie

Pierwszym punktem programu było zwiedzanie gotyckich ruin 
zamku Czorsztyn królującego nad wodami Jeziora Czorsztyńskiego. 
Następnie wyruszyliśmy na szczyt Trzy Korony. Wspinaczkę rozpo-
częliśmy od Przełęczy Osice. Rozkoszując się przyjemnymi widokami 
z polan, na których odsłaniają się widoki na tatrzańskie wierchy, 
dotarliśmy do miejsca połączenia wszystkich szlaków - Przełęczy 
Chwała Bogu - i stąd podążyliśmy na szczyt.

Drugiego dnia udaliśmy się na spływ tratwą wzdłuż Dunajca. 
Następnie poszliśmy na spacer wąwozem Homole w Jaworkach. 
Naszą przygodę z górami zakończyliśmy wyjazdem wyciągiem 
krzesełkowym na Palenicę, skąd podziwialiśmy wspaniały widok na 
Pieniny i Beskid Sądecki. Piękna pogoda, dobre humory i górskie 
krajobrazy towarzyszyły nam przez cały pobyt.

Była to niezwykle pasjonująca wycieczka, z niecierpliwością 
czekamy na kolejną.
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Są miejsca, które mają „duszę”, jakby swoją 
indywidualność. Starożytni Rzymianie nazy-
wali je duchem miejsc „genius loci”. Do takich 
miejsc należała np. Łysa Góra zwana Świętym 
Krzyżem, która od niepamiętnych czasów była 
miejscem kultu pogańskiego. Kulty pogań-
skie przekształciły się w kult chrześcijański, 
ale zawsze była tam wyczuwalna atmosfera 
„świętego miejsca”. Istnieje podział miedzy 
światem „sacrum” a „profanum”, miedzy 
światem ludzkim a światem świętym, który 
pozwala nam zachować harmonię1.

Świat kultury tworzy w danym społeczeń-
stwie i w danej epoce historycznej swego 
rodzaju globalność, coś w rodzaju powietrza, 
którym oddychają wszyscy członkowie spo-
łeczności, niewidzialne wszechogarniające 
środowisko, w którym są pogrążeni. W kon-
sekwencji, żeby właściwie zrozumieć zacho-
wanie tych ludzi - ekonomiczne, polityczne, 
ich twórczość, życie rodzinne, byt – trzeba 
znać główne cechy tego „eteru kultury”2.

Pojęcie zabytku dotyczy zarówno dzieła 
rąk ludzkich, jak i myśli i uczuć towarzyszą-
cych jego powstaniu. Człowiek zmienia się 
w ciągu wieków, jak i jego działalność oraz 
twórczość. Lecz wytwory przeszłości nie 
giną wraz z tymi przemianami, lecz nadal 
wśród nas żyją jako cenne zabytki sztuki 
dawnej przeszłości, choć nieraz w stanie 
szczątkowym czy zmienionym lub uszko-
dzonym, czy też inaczej użytkowane od 
pierwotnego przeznaczenia3.

Kapliczki były budowane w miejscach 
uznawanych za szczególnie znaczące. Ich 
lokalizacja miała swoją genezę, głębsze uza-
sadnienie i osadzone w historii korzenie. 
Budowano je dla chwały Bożej i ku ludzkiemu 
przykładowi, najczęściej w obrębie osad, 
przy szlakach komunikacyjnych, ale także 
przy źródłach, na łąkach, wśród pól i na 
miedzach. Niekiedy wieszano je na przy-
drożnych drzewach. Spotykało się też na 
mogiłach ludzi pochowanych w lesie.

Lokalizacja kapliczek na rozstajach i poza 
zabudowaniami była związana z wyznacze-
niem granicy pomiędzy terenem zabudowa-
nym, czyli znanym, a terenem nieznanym, 
opanowanym przez siły pozaziemskie i siły 
przyrody. Stojąc na rozdrożach i rozwidle-
niach, kapliczki spełniały także rolę praktycz-
ną – stanowiły drogowskazy. Były budowane 
jako dziękczynienie za otrzymane łaski, jako 
znak pokuty lub zadośćuczynienia, w celu 
odwrócenia klęsk żywiołowych, symbo-
lizowały oddanie ludzi pod opiekę Boga, 

upamiętniały ważne wydarzenia lub miejsca 
związane z lokalną legendą, często stawiane 
w miejscach cudownych objawień, jak też 
związane z wiarą w błąkanie się po ziemi 
istot nadprzyrodzonych.

Fundatorami kapliczek i krzyży byli 
mieszkańcy wsi. Stawiali je na chwałę Boga, 
prosząc najczęściej o opiekę nad rodziną 
i dobytkiem, o dobre urodzaje i ochronę 
od wszelkiego zła4.

Ludzie zatrzymywali się przy nich co 
dzień, czyniąc znak krzyża, na chwilę mo-
dlitwy i zadumy. W maju i czerwcu przy 
kapliczkach odbywały się okolicznościowe 
nabożeństwa. W miejscowościach oddalo-
nych od kościołów przy kapliczkach odpra-
wiano msze niedzielne i świąteczne.

Rzeźby umieszczane we wnętrzach ka-
pliczek należą do jednych z najlepszych 
przykładów sztuki ludowej, która rozwinęła 
się szczególnie pod koniec XIX wieku i na 
początku XX w. Krzyże przydrożne i kaplicz-
ki z usytuowanymi „świątkami” wzrastają 
w krajobraz Lubelszczyzny. Szczególnie 
obficie występowały one w regionach Ja-
nowa Lubelskiego, Kraśnika, Krasnegostawu, 
Hrubieszowa i Radzynia.

W tradycyjnej rzeźbie ludowej przewa-
żała tematyka religijna. W szczególności 
były to figury Chrystusa Frasobliwego oraz 
Ukrzyżowanego, św. Jana Nepomucena, św. 
Floriana i Matki Bożej. Rzeźba Lubelska jest 
zazwyczaj wykonana z jednego kawałka 
drzewa, oznacza się deformacją proporcji po-
staci oraz znacznym uproszczeniem5. Figury 
charakteryzują się naturalizmem, prostotą, 
geometryzacją i statycznością formy oraz 
pewnego rodzaju typizacją. Żal, że tak mało 
figur zachowało się do naszych czasów6.

Wśród drewnianych kapliczek w Szastarce 
wyodrębnić można pięć podstawowych 
typów budowy obiektów: domkowe, szaf-
kowe, skrzyniowe, arkadowe i współczesne.

- Kapliczki domkowe budowane najczę-
ściej są na planie kwadratów i mają kon-
strukcję skipową ze ścianami osłoniętymi 
pionowo przybitymi deskami. Całość na-
krywa dach namiotowy lub dwuspadowy. 
Kapliczek tego typu zachowało się do dziś 
bardzo dużo. Są rozsiane po całej Lubelsz-
czyźnie, najwięcej jednak jest ich na terenach 
południowych i wschodnich. W znikomej 
ilości występują na północy Lubelszczyzny. 

- Kapliczki szafkowe zawieszane są zwykle 
na domach lub przy drogach. Wykonane są 
w formie prostokątnych szafek.

KAPLICZKI W SZASTARCE

1 P. Koszałka, Parafia Rzymskokatolicka w Szastarce. Panorama dziejów Szastarki, Szastarka 2013 ,s. 95.
2 G. Duby, W. Wrzosek, Historia, Kultura, Metafora, Wrocław 1995, s. 137.
3 P. Koszałka, Parafia Rzymskokatolicka w Szastarce..., s. 87.
4 Ibidem, s. 58.
5 A. Duby, Dziedzictwo kulturalne Lubelszczyzny, Lublin 2001, s. 14.
6 J. Petera, Kapliczki drewniane na Lubelszczyźnie, [w:] Z zagadnień kultury ludowej, t. II, III, Lublin 1981, s. 17.
7 P. Koszałka, Parafia Rzymskokatolicka w Szastarce..., s. 56.
8 Ibidem, s. 58.

- Kapliczki skrzynkowe mają kształt czwo-
rograniastych skrzyń dochodzących do 1 
metra wysokości, z trzech stron oszalowa-
nych, od frontu otwartych.

- Kapliczki arkadowe zakładane są na 
rzucie kwadratu, otwarte ze wszystkich stron 
z arkadami wspartymi na narożnych słupach 
lub kolumnach, przykryte daszkiem bro-
gowym7.

Oprócz kapliczek, w krajobrazie wsi od-
najdujemy wiele drewnianych krzyży przy-
drożnych, figur świętych, w tym obrazów 
Matki Bożej.

Krzyże żeliwne i żelazne dzielą się na trzy 
podstawowe grupy: 1. - najstarsze żeliwne 
występujące do pierwszej wojny światowej; 
2. - żelazne kute, stosowane do lat dwudzie-
stych ubiegłego stulecia i 3. - najnowsze, 
wykonane od niedawna z rur stalowych8.

W Szastarce znajdują się następujące 
kapliczki i krzyże:

SZASTARKA WIEŚ

1  Krzyż drewniany, ok. 4 – metrowy, z na-
pisem „Jezu ufam Tobie”, a u dołu z ob-

razem Matki Bożej Bolesnej (forma kapliczki 
szafkowej), wykonany 2007 roku na miejscu 
starego krzyża, otoczony drewnianym pło-
tem. Postawiony u wrót Szastarki.

1
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2  Kapliczka św. Tekli - murowana w stylu 
kapliczki domkowej założonej na rzucie 

kwadratu. Przykryta daszkiem namiotowym 
krytym blachą. Od strony frontowej znajdują 
się drewniane drzwiczki, u góry oszklone, 
a po bokach – 2 okienka. Wybudowana na 
początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku 
na miejscu drewnianej kapliczki. Otoczona 
wspaniałymi wiekowymi lipami. Wewnątrz 
znajduje się drewniana, zabytkowa, o dużej 
wartości artystycznej figura św. Tekli z prze-
łomu XIX i XX wieku. 
Trudno byłoby też znaleźć określenie, gdy-
byśmy chcieli odpowiedzieć, w jaki sposób 
działa na nas widok polskich rzeźb ludowych. 
Tym razem to nie uczeni, lecz wiejscy artyści 
tworzyli kształty tak zwanych świątków. Ich 
kształty były naiwne, nieporadne, niewiele 
miały wspólnego z doskonałością proporcji 
sztuki „uczonej”. One same wydają się jak 
uczłowieczone pnie drzew. Widzimy oto 
figurkę św. Tekli, dzieło samorodnego talentu 
wiejskiego artysty. Przekazywał on powagę 
i majestat Boży wraz z pewnym bolesnym 
cierpieniem. Działa na nas wyrazem, który 
wymyka się z pojęcia formy artystycznej. 
Za tą figurką znajduje się obraz Matki Bo-
żej Częstochowskiej.

3  Kapliczka skrzynkowa ma kształt czworo-
graniastej skrzyni dochodzącej do 1 me-

tra wysokości, z trzech stron jest oszalowana, 
od frontu otwarta. Wewnątrz znajduje się 
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, a obec-
nie Chrystusa Króla. Jest dziełem Fundacji 
Franciszka Zarzecznego z lat 30-dziestych 
XX wieku.

4  Kapliczka szafkowa - wykonana w formie 
prostokątnej szafki przykryta dwuspado-

wym daszkiem. Zawieszona na metalowym 
krzyżu. Z obrazem Matki Bożej Częstochow-
skiej. Wybudowana w latach siedemdzie-
siątych XX wieku. Otoczona drewnianym 
płotkiem. Na miejscu starego krzyża sto-
jącego na placu już nieistniejącej cegielni.

5  Metalowy krzyż otoczony żelaznym pło-
tem. Na placu wokół krzyża jest wyłożona 

kostka brukowa. Postawiony w 2005 roku 
na miejscu starego drewnianego krzyża 
– pamiątki po peregrynacji Obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej w 1979 roku. Miejsce 
nabożeństw i poświęcenia pól.

6  Zbudowana w stylu współczesnym, czyli 
w formie bezstylowej, gdyż nie wykazuje 

żadnej analogii z kapliczkami klasycznymi. 
Jest wzniesiona z głazów narzutowych (gra-
nitu). Wykonana w formie okrągłej groty. 
Wewnątrz porcelanowa figura Matki Bożej 
Fatimskiej. Zwieńczona metalowym krzyżem. 
Fundacji Adolfa Kolasy.

2

3

4

5

6
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7  Kapliczka murowana w stylu domkowym 
na rzucie kwadratu. Przykryta daszkiem 

czterospadowym krytym blachą, zwieńczona 
żelaznym krzyżem. Od strony frontowej 
umieszczono drewniane drzwiczki, u góry 
oszklone. Po bokach znajdują się 2 okien-
ka. Kapliczkę tę wybudowaną w ciągu 
jednej nocy, w latach siedemdziesiątych 
XX wieku, na miejscu dawnej drewnianej 
kapliczki. Miejsce nabożeństw i poświę-
cenia pól. Wewnątrz kapliczki znajduje 
się obraz Matki Bożej Częstochowskiej, 
św. Jana Pawła II oraz figurka Chrystusa 
Frasobliwego. To dzieło o charakterze lu-
dowym przekazuje prawdę o cierpieniu 
w sposób nie mniej wyrazisty niż dzieła 
artystów uczonych.

ścianach znajdują się okienka, w których 
jest witraż w kształcie krzyża. We wnętrzu 
znajduje się obraz Serca Jezusowego, a na 
małym ołtarzyku – figurka Najświętszej 
Marii Panny Niepokalanego Poczęcia wy-
konana z gipsu. Na ścianach bocznych są 
zawieszone medaliki.

11  Kapliczka św. Rity patronki od spraw 
beznadziejnych, zbudowana w 2012 

roku. Fundacji mieszkanki Szastarki. Jest 
wykonana ze drewna o doskonałych pro-
porcjach i wykonaniu. Umieszczona jest 
w zabudowanej kapliczce z samego szkła. 
Jest to przykład kapliczki współczesnej.

8  Krzyż drewniany, ok. 4 metrów, otoczony 
drewnianym płotem na słupkach mu-

rowanych.

9  Krzyż metalowy postawiony w miejscu 
drewnianego krzyża, otoczony żelaznym 

płotem. Miejsce nabożeństw i poświęce-
nia pól.

SZASTARKA STACJA

10 Kapliczka murowana w stylu dom-
kowym. Dwuspadowy daszek kryty 

blachą. U frontu kapliczki znajdują się drew-
niane drzwi, u góry oszklone. Nad drzwiczka-
mi portal zwieńczony krzyżem. Na bocznych 

7

8

9

10

11

12
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9 H. Pelcowa, Przeszłość w językowym obrazie świata współ-
czesnej wsi, [w:] Przeszłość w językowym obrazie świata, pod 
red. A. Pajdzińskiej i P. Krzyżanowskiego, Lublin 1999, s. 253.

14 Krzyż zbudowany z żelaznych szyn 
u wrót Szastarki Stacji (ok. 3 m).

15  Metalowy krzyż wykonany na miejscu 
wcześniejszego drewnianego krzyża. 

Wykonany ze stalowych rur obramowanych 
stalowym prętem, otoczony żelaznym parka-
nem. Wokół niego posadzono malownicze 
świerki. Daje się tu odczuć niezwykłą estety-
kę miejsca. Miejsce nabożeństw majowych 
oraz uroczystości poświęcenia pól.

16 Kapliczka prywatna w stylu arka-
dowym założona na rzucie kwadra-

tu, otwarta ze wszystkich stron arkadkami 
wspartymi na narożnych słupach, przykryta 
daszkiem brygowym zwieńczonym Krzyżem. 
W środku znajduje się porcelanowa figurka 
Matki Bożej. 

Kapliczki i Krzyże przydrożne jeszcze dziś 
odgrywają dużą rolę jako obiekty kultowe. 
Odbywają się przy nich nabożeństwa majo-
we i uroczystości z okazji poświęcenia pól. 
A ich zadbany wygląd i ich estetyczny wygląd 
świadczą o ciągłej potrzebie i użyteczności 
tych obiektów sakralnych.

Umiejętność budowy kapliczek i krzyży 
wywodzi się z wrodzonego odczucia związku 
architektury i warunków życia z krajobra-
zem i sakrum. Greckie słowo airhetikos, od 
którego wzięło początek pojecie estetyka, 
znaczy pierwotnie odczuwający, tj. odczu-
wać świadomy związek ze wszystkim co 
nas otacza, tworząc kulturę. W związku tym 
założeniem, w niezależnych okresach, miesz-
kańcy Szastarki dążyli do umiejscowienia 
sakrum w swoim otoczeniu, co wyrażało 
się w budowie kapliczek (miejsc świętych).

Polska wieś zatraca powoli swoją tożsa-
mość. Zrywając z przeszłością, odrywa się 
od własnego podłoża kulturalnego. W prze-
szłość odchodzą nie tylko nazwy z zakresu 
kultury materialnej, pewne wyraziste cechy 
fonetyczne i morfologiczne, ale także niesa-
mowite wierzenia, obrzędy i zwyczaje. Nie 
jest to korzystne dla kultury wsi polskiej, 
gdyż wieś pozbawiona świata przeszłości 
traci swoją tożsamość kulturową i staje się 
obca nawet dla jej mieszkańców9.

Próba ocalenia materialnego dziedzictwa 
wsi jest celem niniejszego szkicu.
 

Opracowanie: Paweł Koszałka
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12  Krzyż ze stalowych rur otoczony że-
laznym parkanem, ok. 3 - metrowy. 

Miejsce nabożeństw majowych i poświe-
cenia pół w Szastarce Stacji.

13 Żelazny krzyż wysokości ok 4 metrów. 
Otoczony metalowym parkanem. 

U krzyża znajdują się dwa oszklone futera-
ły mieszczące figurę gipsową św. Floriana 
i Najświętszej Marii Panny Niepokalane-
go Poczęcia.
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Podczas każdej rocznicy ślubu Jubilatom 
i ich najbliższym towarzyszą emocje prze-
pełnione wzruszeniem i miłością a „Złote 
Gody” to niezwykła rocznica tak jak niezwykli 
są ludzie, którzy przeżyli razem 50 lat. To 
idealna okazja do tego aby przypomnieć 
sobie wydarzenia sprzed pół wieku, kiedy 
to małżonkowie przysięgali sobie wzajemną 
miłość, wierność i uczciwość. Po tak wielu 
razem przeżytych latach patrzymy na Ju-
bilatów z podziwem i uznaniem, ponieważ 
małżeństwo to nie tylko miłość i piękne 
chwile ale także trud życia codziennego, 
poświęcenie i kompromisy. Świętowanie 
tych wydarzeń w naszej gminie odbyło się 
4 lipca w Polichnie. 

Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu 
Jubilatów i zaproszonych gości do kościo-
ła pw. Św. Jana Vianneya w Polichnie przy 
akompaniamencie orkiestry dętej. Podczas 
mszy świętej sprawowanej przez ks. pro-
boszcza Henryka Jargiłę małżonkowie od-
nowili swoje ślubne przyrzeczenia, w trakcie 
których nie zabrakło wzruszeń i spojrzeń 
pełnych miłości. Dalsze obchody odbyły się 
w Gminnym Centrum Kultury w Polichnie.

Uroczystość poprowadziła Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego - Jadwiga Wiel-
gus, która przywitała zgromadzonych gości, 
następnie skierowała wiele serdecznych słów 
w kierunku dostojnych Jubilatów. 

Podczas niedzielnej uroczystości wręczo-
ne zostały medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie, przyznane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę 
w dowód społecznego uznania dla trwałości 
małżeństw. Uroczystego wręczenia medali 
dokonał Wójt Gminy Szastarka – Artur Ja-
skowski, który z  szacunkiem zwrócił się do 
seniorów doceniając fakt, że wbrew wszel-

JUBILEUSZ  50-LECIA  POżYCIA  MAŁżEŃSKIEGO

kim przeciwnościom losu przeżyli wspólnie 
ponad pół wieku. Oprócz medali Jubilaci 
otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne, 
kwiaty i okolicznościowe upominki.  

W tym wyjątkowym dniu pod adresem 
Jubilatów płynęły liczne gratulacje oraz naj-
serdeczniejsze życzenia. Wszystkim świętują-

cym tak piękną rocznicę ślubu miłe życzenia 
złożyły również Skarbnik Powiatu Kraśnickie-
go Iwona Szymańska, która na uroczystości 
reprezentowała Starostę Kraśnickiego An-
drzeja Rollę oraz w imieniu Radnych Gminy 
Szastarka Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
Szastarka Krystyna Pudło.

Helena Lenart i pracownicy Urzędu Gminy
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 Swoją obecnością na jubileuszu zaszczycili nas również: Prze-
wodniczący Rady Gminy Szastarka Michał Kosikowski, Wiceprze-
wodnicząca Małgorzata Pudło oraz Zastępca Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego Sylwia Szabat. 

Po uroczystej dekoracji   nie zabrakło tradycyjnego “sto lat”, 
lampki szampana i  tortu. Dla Jubilatów i przybyłych gości przy-
gotowano poczęstunek, który był idealną okazją do wspólnych 
rozmów i  wspomnień. 

W tym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 
obchodziło 21 par:

* Lila i Janusz Budnik
* Regina i Zygmunt Dziadosz
* Henryka i Witold Dziuba
* Teresa i Ryszard Gąska
* Władysława i Augustyn Gierłach
* Leokadia i Mieczysław Jachura
* Leokadia i Stanisław Kozyra
* Teresa i Bogusław Krzpiet
* Ryszarda i Bolesław Krzysztoń
* Helena i Władysław Lenart
* Elżbieta i Aleksander Miazga
* Janina i Marian Mróz
* Zofia i Jan Pałka
* Wiesława i Władysław Serwatka
* Stanisława i Stanisław Skrobucha
* Zofia i Stanisław Smyl
* Aleksandra i Adam Sobiło
* Maria i Józef Szabat
* Helena i Edward Szkutnik
* Lucyna i Eugeniusz Widz
* Stanisława i Jan Woś

Dostojnym Jubilatom gratulujemy wspólnie przeży-
tych 50-ciu lat i życzymy wiele zdrowia i pomyślności 
na kolejne lata!

Henryka i Witold Dziuba

Aleksandra i Adam Sobiło

Zofia i Stanisław Smyl

Elżbieta i Aleksander Miazga

Helena i Edward Szkutnik
Opracowanie: Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego
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Ryszarda i Bolesław Krzysztoń

Regina i Zygmunt Dziadosz

Maria i Józef Szabat Władysława i Augustyn Gierłach

Janina i Marian Mróz

Teresa i Bogusław Krzpiet

Zofia i Jan Pałka

Lucyna i Eugeniusz Widz
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Urząd Stanu Cywilnego w Szastarce informuje...
 ...że w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku 

…urodziło się 32 dzieci
... związek małżeński 

zawarło 15 par …zmarło 55 osób

Jeśli masz problem ze spisaniem się w Narodowym Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 
przyjdź do Urzędu Gminy w Szastarce, POMOŻEMY! 
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Mówiona poezja…
Paweł Koszałka

1
Mówiona poezja
kwieciem pól pachnąca
zakwita już teraz
w czasie smutku jaśnieje
polami ugorami
i tym czym mi dusza jest
Przyniosę wam śpiew
znój pól uchylam
znad zagonów zbóż
bo jestem sam pośród
piękna lasów
 topoli srebrzystej
lipy kwiatów.
Przyniosę wam ukojenie
lasów śpiew
błysk kwiatu paprotnego
i rąbek runa leśnego
tak aby do miast
śpiew mój
wam ukojenie wiersza
przyniósł.

2
Znój srogi ogarnia mnie
budzę się rano
 nie uwiązany we sny
 nie czuje smaku kawy
i poezji smutku.

3
Powiem tylko słowo
na polu żyta
niech mi zawsze
zostaje na skibie
prorok pszeniczną szatą okryty.
Tam za pierwszym zagonem
słowo proste powiem
by mi zagnieżdżone niebo
w poezję się zamieniło.

4
Aby pierwsza dłoń
padła na krzew ostu
ja tylko chce przytulić
do swego łona łan pszenicy
tylko to co w zorzy
istnieje gwiaździstej
tak aby mi łegi i pola
zakwitły wierszem.

5
Podaruj mi tylko chwilkę kiedy skupiony
modlitwą wśród pól błękitnym bławatem
umajony, kiedy serce wyrywa się poezją.

6
Pisze by było jaśniej
kiedy przybijam cię Jezu
do drzewa brzozowego
wianuszek polnych ziół
jak koronę cierniową
nakładam Tobie.
Spójrz na pole
daj ostatnie westchnienie
na pole, łąki ukwiecone
tchnienie błogosławieństwa daj
po raz ostatni.

7
Spoglądam na niebo
z nad wilgotnych powiek.
Gdy cmentarz mijam.
Kołysają mnie miedze.
Tak aby usiąść spojrzeć
i poezje lasów 
uchwycić. 

Fotografia Ewa Białoń


