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PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy za wieloletnią pracę 
i zaangażowanie w działalność

na rzecz ochrony przeciwpożarowej
podczas pełnienia przez Panią 

ponad 35 lat
funkcji Sekretarza Zarządu 

Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękujemy za życzliwość, za służenie radą 
oraz dzielenie się swoim doświadczeniem.
Życzymy Pani kolejnych lat przeżywanych 

w poczuciu spełnienia oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym, zdrowia i pogody ducha.

                   
  

                   
 

Wójt 
Gminy Szastarka
Artur Jaskowski

koleżanki i koledzy druhowie
 z Oddziału Gminnego Związku OSP RP 

w Szastarce
                   

Sekretarz 
Gminy Szastarka
Jadwiga Wielgus
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INWESTYCJE

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA 
BUDYNKU SAMODZIELNEGO 
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI 
ZDROWOTNEJ W POLICHNIE

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Programu 
Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Wójt 
Gminy Szastarka otrzymał z rąk Posła na Sejm Kazimierza Chomy wstępną 
promesę na realizację  inwestycji pn.: „Kompleksowa termomoderniza-
cja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Polichnie gmina Szastarka” .

Głównym celem wykonania termomodernizacji budynku SP ZOZ, 
jest między innymi ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wykonanie 
elewacji oraz wykonanie konstrukcji dachu i połaci dachowych.

UTWARDZENIE DNA I ODWODNIENIE 
WĄWOZU LESSOWEGO W CIĄGU DROGI 
GMINNEJ NR 118047L W MIEJSCOWOŚCI 
WOJCIECHÓW-KOLONIA

Informujemy, iż pod koniec listopada br. oddano do użytku część  
wąwozu lessowego zlokalizowanego w Wojciechowie-Kolonii o długości 
230mb. (tzw. „Wygon”). Z uwagi na duży zakres inwestycji w tym roku 
zrealizowano pierwszy z trzech etapów operacji w którym wykonano 
cementową podbudowę oraz ułożono nawierzchnię z betonowych 
płyt drogowych typu „JOMB”. Łączna wartość inwestycji to kwota   
109  tys. zł z czego 80% stanowi przyznana dotacja a 20 % to wkład 
własny gminy Szastarka.

NOWE OŚWIETLENIE PRZY DROGACH 
GMINNYCH

Informujemy, że kolejne inwestycje w gminie Szastarka zostały 
zakończone sukcesem. Tym razem mieszkańcy mogą cieszyć się 
nowopowstałym energooszczędnym oświetleniem ulicznym. 
Oświetlenie zostało zamontowane na 2 odcinkach dróg gminnych 
w miejscowościach Majdan-Obleszcze i Huta Józefów. Włączenie 
wszystkich lamp rzez PGE planowane jest do końca grudnia br.  

Szczegóły inwestycji dla poszczególnych miejscowości:
Huta Józefów „Dąbrowa” - wykonane zostało oświetlenie uliczne 

polegające na montażu 13 szt. opraw oświetleniowych na istnie-
jących słupach linii napowietrznej Nr S9-0736 w miejscowości 
Huta Józefów.

Majdan – Obleszcze - rozbudowa istniejącego oświetlenia napo-
wietrznego poprzez dobudowę sieci oświetlenia kablowego oraz 
zabudowę 8 stanowisk słupowych oświetlenia drogowego typu S-90.

Ponadto dzięki dobrej współpracy z PGE Stalowa Wola w  miej-
scowości Brzozówka przy drodze  powiatowej nr 2738 rozpoczęto 
wymianę starego oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED-owe. 
Nowe oświetlenie to oszczędności dla gminy, bo nowoczesne 
lampy pobierają zdecydowanie mniej energii co oznacza mniejsze 
wydatki ponoszone na oświetlenie ulic. 

Oprawy zamontowane na terenie Brzozówki emitują światło 
maksymalnie zbliżone do naturalnego światła dziennego. Dodat-
kowym atutem profesjonalnego doboru optyki opraw jest wysoki 
poziom równomierności oświetlenia oraz zmniejszenie emisji CO2 

i innych szkodliwych substancji do atmosfery.

Opracowanie: Paweł Kudrel

GMINA SZASTARKA OTRZYMAŁA  BLISKO 7,4 MLN ZŁ  
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, gmina Szastarka otrzymała wsparcie na realizację 
następujących inwestycji:

PRZEBUDOWA STACJI 
WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY 
SZASTARKA W MIEJSCOWOŚCIACH: 
POLICHNA PIERWSZA, SZASTARKA, 
MAJDAN-OBLESZCZE, STARE 
MOCZYDŁA, BLINÓW PIERWSZY

Dzięki środkom finansowym pochodzącym z Programu Inwe-
stycji Strategicznych Polski Ład gmina Szastarka w przyszłym roku 
przeprowadzi kompleksową przebudowę ujęć wody, zostaną wy-
mienione  na nowocześniejsze i bardziej wydajne.W planach jest też 
uwzględniona kompleksowa modernizacja budynków ujęć wody. 
W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowych  instalacji 
elektrycznych, opracowanie algorytmu sterowania i wizualizacji 
pracy pomp na stacjach wodociągowych, zakup modułów GSM  
do stacji wodociągowych, wymiana rurociągów międzyobiektowych.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 
108629L W HUCIE JÓZEFÓW I 108652L 
W MAJDANIE-OBLESZCZE.

W ramach realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład  
Program Inwestycji Strategicznych, gmina Szastarka otrzyma 95%  
dofinansowanie do przebudowy dwóch dróg gminnych.

W miejscowości Huta Józefów przewidziano wykonanie na 
odcinku 782 mb. przebudowy drogi NR 108629L polegającej na 
wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, natomiast 
w miejscowości Majdan-Obleszcze przewidziano wykonanie przebu-
dowę drogi gminnej Nr 108652L na 3 odcinkach o łącznej długości 
około 1 km o nawierzchni asfaltowej. W obydwu miejscowościach 
przebudowana zostanie nawierzchnia .
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

XII ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP W SZASTARCE
W dniu 20 listopada 2021 r. w Wiejskim Domu Kultury w Szastarce odbył się XII 

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej 
Polskiej w Szastarce. W Zjeździe uczestniczyli delegaci i przedstawiciele ze wszystkich 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szastarka oraz zaproszeni 
goście, m.in. Poseł na sejm RP – Kazimierz Choma, Radna Województwa Lubelskiego 
– Anna Baluch, Przewodniczący Rady Gminy Szastarka – Michał Kosikowski, Mirosław 
Chapski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Sławomir Kloc – Sekretarz 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Ks. kan. Piotr Wąsek, Jadwiga Wielgus – 
Sekretarz Gminy Szastarka, bryg. Artur Szumny – przedstawiciel PSP w Kraśniku.

Zjazd podsumował pięcioletnią działalność Oddziału Gminnego Związku OSP 
RP. Główne punkty porządku obrad jakie zostały omówione podczas zjazdu to:

 ▶ przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału Gminnego Związku za minioną kadencję 2016 – 2021,
 ▶ udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 ▶ wybór nowych władz Oddziału Gminnego Związku na kolejną kadencję,
 ▶ uchwalenie programu działania Związku w kadencji 2021 – 2026.

Sprawozdanie Zarządu za minioną kadencję 2016 - 2021 przedstawiła, w imieniu 
Prezes Zarządu, dh. Krystyna Suchora – Sekretarz Zarządu. Sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej za minioną kadencję, zakończone postawieniem wniosku o udzielenie 
absolutorium dla ustępującego Zarządu, przedstawił jej Przewodniczący Marek 
Sobótka. Dh Marian Brzezina - Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przedstawił sprawozdanie z działalności komen-
danta gminnego i podziękował wszystkim za współpracę.

Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szastarce na nową kadencję 
ponownie został wybrany dh Artur Jaskowski.

Funkcja Imię i Nazwisko

Prezes Artur Jaskowski

Wiceprezes Mirosław Kowalik

Wiceprezes Jan Wcisło

Sekretarz Adam Kozak

Skarbnik Grzegorz Pazdrak

Członek Tomasz Glinka

Członek Zbigniew Giżka

Członek Jan Maciejewski

Członek Jerzy Pudło

Członek Dariusz Serwatka

Członek Józef Sokół

Członek Krystyna Suchora

Członek Stanisław Szarama

Członek Henryk Winiarczyk

Funkcja Imię i Nazwisko

Prezes Artur Jaskowski

Wiceprezes Mirosław Kowalik

Wiceprezes Jan Wcisło

Członkowie Komisji Rewizyjnej  
Oddziału Gminnego ZOSP RP

Skład Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Szastarce na lata 2021-2026 
przedstawia się następująco:

Zgodnie z Uchwałą nr 1/2021 Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szastarce 
wybrano delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP  RP. Na delegatów wybrano 
druhów: Artura Jaskowskiego, Adama Kozaka, Grzegorza Pazdraka i Mariana Brzezinę.
Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szastarce dh Artur Jaskowski, na koniec podzię-
kował za bardzo dobrą współpracę zarówno z druhami OSP z terenu naszej gminy jak 
też z zarządem powiatowym oraz 
z Państwową Strażą Pożarną w Kra-
śniku. Szczególne słowa podzięko-
wania skierował do druhny Krystyny 
Sychory, która przez ponad 35 lat 
pełniła funkcję sekretarza Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku OSP 
RP w Szastarce.
Nowym władzom życzymy trafnych 
decyzji i skutecznego działania.

4



NOWINY SZASTARSKIE

GMINNE CENTRUM KULTURY W POLICHNIE

BLINOWIANECZKI W TVP3
Zespół Śpiewaczy „Blinowianeczki” z Blinowa wystąpił w pro-

gramie TVP3 „Lato między Wisłą a Bugiem o poranku”. Dziewczynki 
opowiadały o tym, jak w obecnych czasach ich rówieśnicy postrze-
gają przynależność do zespołu folklorystycznego. Mówiły o tym, 
że folklor wciąż istnieje i warto o nim pamiętać oraz jak ważne jest 
zachowanie transmisji pokoleniowej. Młode śpiewaczki zwróciły 
uwagę na barwne stroje zespołu, charakterystyczne dla regionu, 
z którego się wywodzą oraz fakt, iż ich dorobek artystyczny bazuje 
na repertuarze Zespołu Śpiewaczo - Obrzędowego „Blinowianki” 
z Blinowa.

APEL POLEGŁYCH
Tegoroczne obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej 

rozpoczęły się tradycyjnie zbiórką przy Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. św. Jana Pawła II w Polichnie.

W uroczystym pochodzie wszyscy zgromadzeni udali się do 
kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jana Marii Vinneya 
w Polichnie, gdzie ks. proboszcz Henryk Jargiło sprawował mszę 
św. Modlono się w intencji Poległych w czasie II wojny światowej.

Dalsza część uroczystości odbyła się na cmentarzu parafialnym. 
Komendant Grupy Rekonstrukcyjnej Piotr Groszek złożył meldunek 
o gotowości do Apelu, następnie odegrano Hymn Państwowy, co 
nadało podniosły charakter temu wydarzeniu. Po Hymnie Wójt Gmi-
ny Artur Jaskowski powitał wszystkich gości oraz przytoczył krótki 
zarys historyczny uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Sta-
wiarskiego głos zabrała Teresa Jachura – kierownik Biura Powiato-
wego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kraśniku. 
Następnie odczytano Apel Poległych i na rozkaz Dowódcy Grupy 
Mirosława Wielgusa oddana została salwa honorowa.

Przybyłe na uroczystość delegacje złożyły pod pomnikiem 
wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze. Uroczystość odbyła się przy 
asyście Grupy Rekonstrukcyjno – Historcznej im. płk. Tadeusza Zie-
leniewskiego z Majdanu - Obleszcze oraz pocztów sztandarowych.

W wydarzeniu udział wzięli: w imieniu Marszałka Województwa 
Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego Teresa Jachura, w imieniu 
Starosty kraśnickiego Andrzeja Rolli – Radni powiatowi Paweł 
Kudrel oraz Bogdan Zuń, Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski, 
Radni Rady Gminy Szastarka na czele z Przewodniczącym Michałem 
Kosikowskim, Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie szkół z terenu 
Gminy Szastarka, druhowie strażacy z OSP Polichna, OSP Blinów, 
Dyrektor GCK w Polichnie Ewa Białoń.

O całą oprawę muzyczną uroczystości zadbała Orkiestra Dęta 
im. Jana Szabata z Polichny.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które 
zaangażowały się w przygotowanie i przebieg tych patriotycz-
nych uroczystości.

DOPOSAŻENIE ORKIESTRY DĘTEJ  
IM. JANA SZABATA Z POLICHNY

Dzięki współpracy Zarządu Orkiestry Dętej im. Jana Szabata 
z Polichny oraz Dyrektor GCK Ewy Białoń udało się uszyć 13 nowych 
strojów galowych, 40 sztuk koszulek polo z nadrukiem i haftem 
oraz 40 furażerek. To wszystko dzięki pozyskanym od Lokalnej 
Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej środkom na zakup mundurów 
w ramach grantu pn. „Zakup strojów dla Orkiestry Dętej im. Jana 
Szabata” w kwocie 17 478,00 zł.

Do tradycji należy włączanie młodego pokolenia do orkiestry 
przez przekazywanie mu najcenniejszych wartości, wzajemnego 
szacunku i aktywnego udziału w wielu uroczystościach. Żadna 
uroczystość państwowa, kościelna, strażacka czy też okolicznościo-
wa nie odbywa się bez jej udziału. Orkiestra ciągle poszerza teren 
koncertowania. W swoim repertuarze posiada utwory kościelne, 
patriotyczne, marszowe, ale też i rozrywkowe.

KONCERT PIEŚNI MARYJNYCH 
W WĄWOLNICY

3 października 2021 r. Gminny Dom Kultury w Wąwolnicy zorga-
nizował w Bazylice Mniejszej w Wąwolnicy wspaniały koncert Pieśni 
Maryjnej. Nasza Orkiestra Dęta im. Jana Szabata z Polichny zajęła się 
oprawą Mszy św. oraz wraz z zespołami z naszego Centrum wzięła 
udział w koncercie! Pieśni Maryjne wyśpiewali: Kapela „Czerwona 
Róża” z Szastarki, Zespół Śpiewaczy „Blinowianeczki” z Blinowa, 
Męski Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy” z Majdanu - Obleszcze.

Gościem specjalnym koncertu była Joanna Biedrzyńska.
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10. JUBILEUSZOWA EDYCJA 
NARODOWEGO CZYTANIA

O roli literatury w dziejach narodu polskiego nikogo nie trzeba 
przekonywać. Natomiast wielka jest potrzeba czytania. Naród, 
który zapomina o swoich dziejach i swojej kulturze, przestaje być 
narodem. Dlatego i my bierzemy udział w kolejnych odsłonach tej 
akcji, popularyzując wielkie dzieła literatury polskiej.

Narodowe Czytanie to „odświeżenie naszej kultury, literatury, 
historii i podtrzymanie tego, co jest dla nas najistotniejsze – polskiej 
tradycji i polskiego patriotyzmu”.

Scena GCK zamieniła się w salon państwa Dulskich. Wraz z Mar-
szałkiem WL Jarosławem Stawiarskim, Anną Baluch Radną Sejmiku 
WL, Wójtem Gminy Szastarka Arturem Jaskowskim, Przewodni-
czącym Rady Gminy Szastarka Michałem Kosikowskim, Dyrektor 
GCK w Polichnie Ewą Białoń oraz asystentem społecznym Posła na 
Sejm RP Kazimierza Chomy - Pauliną Konefał czytaliśmy fragmenty 
dramatu autorstwa Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”.

Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję „Narodowego Czy-
tania”!

ELIMINACJE DO 25. JESIENNEGO 
KONKURSU RECYTATORSKIEGO

W dniu 29 października o godz. 9:00 w sali widowiskowej GCK 
odbyły się Eliminacje Gminne do 25. Jesiennego Konkursu Recyta-
torskiego. Spośród dwunastu uczestników Komisja Jury powołana 
przez organizatora w następującym składzie:

Przewodnicząca Komisji - Marta Plichta, Członek Komisji - Jadwiga 
Wielgus, Członek Komisji - Monika Kaczkowska-Nizińska, nomino-
wała do następnego etapu konkursu na poziomie powiatowym:

Amelię Jakubaszek, uczennicę VI klasy Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Szastarce,

Bartosza Szabata, ucznia VI klasy Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Szastarce,

Julię Krawczyk, uczennicę VIII klasy Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Blinowie.

Tematem przewodnim organizowanego po raz dwudziesty 
piąty konkursu było hasło „Śmiechem – żartem”. Podczas turnieju 
powiatowego utwory nawiązujące do tych słów najciekawiej zin-
terpretowała m.in. Julia Krawczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Blinowie, która wystąpiła w etapie wojewódzkim.

PODSUMOWANIE KONKURSU 
„DORASTAMY BEZ NAŁOGÓW”

4 listopada odbyło się podsumowanie II Profilaktycznego Kon-
kursu Plastycznego „Dorastamy bez nałogów”. Celem konkursu było 
między innymi promowanie zdrowego stylu życia, zwiększenie 
obszaru świadomości o zagrożeniach wśród dzieci i młodzieży, 
uwrażliwienie młodzieży na następstwa spożywania substancji 
uzależniających. Konkurs adresowany był do dzieci oraz młodzieży 
ze szkół podstawowych z terenu gminy Szastarka. Wybór najlep-
szych prac musiał być nie tylko rezultatem oceny pomysłu, jego 
zgodności z tematem czy koncepcji plastycznej i merytorycznej. 
Należało też wziąć pod uwagę wiek autorów i poziom pracy wło-
żonej w powstanie dzieła.

Nadesłano 44 prace.
Uczniowie, których prace zostały nagrodzone:
KATEGORIA I (kl.I-III)

 ▶ I miejsce - Alicja Mróz, Polichna,
 ▶ II miejsce - Izabela Rugała, Blinów,
 ▶ III miejsce - Tomasz Szabat, Blinów.

KATEGORIA II (kl.IV-VI)
 ▶ I miejsce - Filip Wiechnik, Blinów,
 ▶ II miejsce - Oliwia Mazur, Huta Józefów,
 ▶ III miejsce - Szymon Żurawicz, Huta Józefów.

KATEGORIA III (kl.VII-VIII)
 ▶ I miejsce - Wiktoria Kopiwoda, Huta Józefów,
 ▶ II miejsce - Julia Najs, Huta Józefów,
 ▶ III miejsce - Magdalena Groszek, Blinów.

ALICJA MRÓZ , I MIEJSCE KATEGORIA I  (kl.I-III)

FILIP WIECHNIK ,   I MIEJSCE KATEGORIA II (kl.IV-VI)

WIKTORIA KOPIWODA, I MIEJSCE KATEGORIA III (kl.VII-VIII)
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OLIWIA MAZUR   
II MIEJSCE KATEGORIA II (kl.IV-VI)

TOMASZ SZABAT 
III MIEJSCE KATEGORIA I  (kl.I-III)

SZYMON  ŻURAWICZ            
III MIEJSCE KATEGORIA II (kl.IV-VI)

MAGDALENA  GROSZEK             
 III MIEJSCE KATEGORIA III (kl.VII-VIII)

JULIA NAJS             
 II MIEJSCE KATEGORIA III (kl.VII-VIII)

IZABELA RUGAŁA  
II MIEJSCE KATEGORIA I  (kl.I-III)

ENERGYLANDIA
Czy może być coś lepszego od niezapomnianych przygód i sza-

lonej zabawy w największym Parku Rozrywki w Polsce? Wyjazd 
był ciekawą formą uatrakcyjnienia wakacji. Pobyt w Energylandii 
umożliwił aktywny wypoczynek i relaks. W kompleksie znajduje 
się wiele atrakcji, poczynając od ekstremalnych, poprzez rodzinne, 
a kończąc na tych dla najmłodszych. Mogliśmy korzystać z nich do 
woli. Zdecydowanie każdy znalazł coś dla siebie. Były okrzyki radości 
i adrenalina. Wspaniała zabawa, ekstremalna rozrywka, mnóstwo 
przeżyć – tak można określić nasz wyjazd.

TEATR MASKA
Na scenie Gminnego Centrum Kultury w Polichnie po raz kolejny 

gościliśmy Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa, który 
zaprezentował spektakl pn. „Kto w bibliotece gości i kradnie mą-
drości?”. Teatr Maska w swoich sztukach i spektaklach koncentruje 
się na tematyce problemów dzieci i młodzieży. Poprzez swoją pracę 
stara się pokazywać sposoby radzenia sobie z alkoholem, narko-
tykami, egoizmem czy uzależnieniem od social mediów. Aktorzy 
występują w całej Polsce w szkołach, placówkach oświatowych 
i domach kultury. Świetna zabawa i roześmiane twarze podczas 
spektaklu były najlepszym dowodem na to, że każdy uczestnik 
mógł niemal czuć się bohaterem w tej bajce. Dziecięca widownia 
była zachwycona przedstawieniem i spontanicznie reagowała na 
wydarzenia dziejące się na scenie.

HIERONIM MARKUT - NA ZAWSZE  
POZOSTANIE W NASZEJ PAMIĘCI

Z głębokim smutkiem i ża-
lem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci śp. Hieronima Mar-
kuta – śpiewaka z Blinowa, 
który 29 października nad 
ranem w wieku 87 lat odszedł 
od nas na zawsze.

W naszym otoczeniu na-
zywany „Dziadkiem”. Śpie-
wak grający na harmonijce 
ustnej, dysponujący głosem 
jak „dzwon”, posiadający bar-
dzo obszerny repertuar pieśni 
kawalerskich, sierocych, przy-
śpiewek weselnych i kolęd. 
Wielokrotnie uczestniczący 
w różnych wydarzeniach kul-
turalnych. Członek zespołu 
„Blinowianie” i „Blinowianki”. 

Podczas widowisk na 
scenie zawsze towarzyszył 
swojej żonie Janinie Markut.

Opracowanie: Ewa Białoń
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W HUCIE JÓZEFÓW

„PRZEDSZKOLE NA MEDAL”
Nasza placówka została no-

minowana przez rodziców do 
tytułu „Przedszkole na medal” 
w ramach największego plebi-
scytu edukacyjnego w Polsce, 
który w województwie lubel-
skim jest prowadzony przez 
„Kurier Lubelski”.

W kategorii „Nauczyciel 
na medal” z naszej placówki 
nominację otrzymała Pani 
Agnieszka Sadowska, opie-
kująca się najmłodszą gru-
pą dzieci.

Miło nam poinformować, 
że zarówno nasze przedszko-
le, jak i Pani Agnieszka zdobyli 

w powiecie kraśnickim największą ilość głosów i awansowali do 
etapu wojewódzkiego.

To dla nas wielkie wyróżnienie i dowód na to, że nasza placówka 
jest miejscem zaufanym i przyjaznym. Dziękujemy!!! 

W„Z MIŁOŚCI DO DRZEW”, CZYLI 
FOTOGRAFICZNE OKO MŁODEGO 
PRZYRODNIKA

Z okazji obcho-
dzonego 10 paździer-
nika Dnia Drzewa 
Starostwo Powiatowe 
w Kraśniku zorganizo-
wało konkurs ekolo-
giczno-fotograficzny 
dla uczniów szkół 
podstawowych i po-
nadpodstawowych 
z naszego powiatu. 
Tematem przewodnim konkursu było najpiękniejsze i najciekawsze 
drzewo na terenie powiatu kraśnickiego.

Pięciu młodych przyrodników z naszej szkoły zgłosiło swoje 
zdjęcia i wzięło udział w konkursie.

Dwoje uczniów klasy IV zajęło wysokie miejsca i otrzymało tytuł 
laureatów powiatowego konkursu ekologiczno-fotograficznego 
(Daniel Musiał – II miejsce i Patrycja Siek – III miejsce). Rozdanie 
dyplomów oraz nagród odbyło się 28 października w Starostwie 
Powiatowym w Kraśniku.

DZIEŃ PAPIESKI
„Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi”. Ta najbardziej znana 

na świecie wypowiedź Jana Pawła II, wygłoszona 22 października 
1978 r. na placu św. Piotra w Rzymie, stała się programem na kolej-
nych 27 lat działalności polskiego papieża. W tym roku stanowiła 
hasło XXI Dnia Papieskiego.

Dnia 15 października w naszej szkole odbyła się uroczysta aka-
demia upamiętniająca postać wielkiego Polaka. Uczniowie klasy 
VIII poprzez słowa pieśni, homilii i poezji Karola Wojtyły ukazali, 
że zaufanie Chrystusowi to jedyny program życia, prawdziwie 
udanego i szczęśliwego.

PRZERWA NA CZYTANIE

Przerwa na czytanie jest to wydarzenie promujące czytelnictwo 
w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Zapra-
sza uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w akcji bicia rekordu 
w liczbie osób czytających na przerwie.

W dniu 12 X 2021 r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły po raz 
pierwszy wzięli udział w tej 
inicjatywie. O wydarzeniu 
informowały rozwieszone 
plakaty na korytarzu, rów-
nież wychowawcy i nauczy-
ciel bibliotekarz zachęcali 
uczniów do wzięcia udzia-
łu w tej akcji. Uczniowie 
z przyjemnością czytali 
książki, które wypożyczyli 
w bibliotece oraz te, które 
przynieśli z domu. Był to 
ciekawy sposób, by bliżej 
poznać zainteresowania 
naszych kolegów dotyczą-
ce literatury. W akcji wzięło 
udział 82 uczniów.

Jak się okazało, taki spo-
sób spędzania przerwy może być również ciekawy i atrakcyjny.

„TYDZIEŃ 
UCZNIOWSKIEJ SUPERMOCY”

W tym roku po raz 
pierwszy nasza szkoła przy-
stąpiła do ogólnopolskie-
go projektu pod hasłem 
„Tydzień Uczniowskiej Su-
perMocy”. W trakcie podej-
mowanych różnorodnych 
działań mogliśmy się bliżej 
przyjrzeć naszym talentom 
i wyjątkowym predyspo-
zycjom, które na co dzień 
pomagają nam pokonywać 
trudności oraz osiągnąć 
wyznaczone cele.

Uczniowie klasy II i VIII 
wykonali klasowe „drzewka 
talentów”, zaś czwartoklasi-
ści „drzewko motywacyjne”, 

które do dziś zdobią sale i przypominają o przeprowadzonej akcji. 
Trzecioklasiści dużo frajdy mieli z robienia sobie zdjęć przy moty-
wacyjnej fotobudce.
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Uczniowie klasy IV wykonali również słońce swoich zalet, suk-
cesów, możliwości i powodów do radości. Kolegom i koleżankom 
przyklejali na plecach karteczki - niespodzianki z miłymi napisami: 
co o nich myślą, za co ich lubią, co w nich cenią, a ósmoklasistom 
niespodziewanie „wyrosły” skrzydła u ramion.

Mamy nadzieję, że uczniowie ci naprawdę „dostali skrzydeł”, co 
pozwoli im osiągać nowe cele i realizować młodzieńcze marzenia.

BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE
BohaterOn w Twojej Szkole to ogólnopolska kampania o tema-

tyce historycznej. Ma ona na celu upamiętnienie i uhonorowanie 
uczestników powstania warszawskiego, edukację społeczeństwa, 
a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.

Nasza szkoła przystąpiła po raz drugi do tej szczytnej akcji. 
W klasach IV – VIII przeprowadzono lekcje poświęcone powstaniu 
warszawskiemu. Uczniowie obejrzeli wywiady z powstańcami 
i krótkie filmy ukazujące tragiczne losy miasta i jego mieszkańców 
w sierpniu i wrześniu 1944 r. Zajęcia miały nie tylko wymiar eduka-
cyjny, ale także emocjonalny. Poprzez recytację poezji, wysłuchanie 
piosenek oraz przygotowane przez siebie biało-czerwone opaski 
mogli w symboliczny sposób wcielić się w rolę bohaterskich po-
wstańców. Tak więc pojawili się chłopcy od „Parasola”, sanitariuszki. 
Przygotowano gazetkę z wiadomościami o przyczynach, przebiegu 
i skutkach tego heroicznego zrywu, zdjęcia, a także symbol Polski 
Walczącej. Uczniowie wykonali również kartki z życzeniami oraz po-
dziękowaniami dla powstańców za ich wielką odwagę i poświęcenie.

DZIEŃ TEATRU
19 listopada w naszej szkole był szczególny. Został zorganizo-

wany „Dzień Teatru”.
Klasy IV-VIII przygotowały inscenizacje wybranych tekstów 

literackich według własnych pomysłów.
Uczniowie włożyli wiele serca i wysiłku w swoją pracę. W kilku 

wypadkach dokonali oryginalnej interpretacji utworów. Przygotowali 
ciekawą scenografię, interesujące kostiumy i oprawę muzyczną. 
Zadbali o prawie każdy detal, by wystawiany spektakl miał swój 
niepowtarzalny charakter.

Uczniowie – aktorzy, kreujący swoje role, wspaniale wczuli się 
w grane przez siebie postaci. Ponieważ repertuar był zróżnicowany, 
każdy z widzów mógł znaleźć coś dla siebie. Było czasem wesoł, 
a czasem bardzo… dramatycznie. Wystawiane utwory bawiły, ale 
również uczyły i zmuszały do refleksji. 

Spektakl spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem widowni, 
która nagrodziła szkolnych aktorów gromkimi brawami. 

KONKURSY EKOLOGICZNE „MAŁE 
DZIEŁO SZTUKI ZE SKARBÓW 
JESIENI” ORAZ „KAŻDY CHWAT 
SPRZĄTA ŚWIAT”

W ramach zajęć rozwijających zainteresowania ekologią uczniowie 
klasy IV i VII wraz z opiekunem - panią Joanną Nieściur przystąpili 
do udziału w konkursach organizowanych przez Starostwo Powia-
towe w Kraśniku.

Zwieńczeniem pracy, zdobytej wiedzy i umiejętności przez 
uczniów było samodzielne wykonanie „Robotów z materiałów 
recyklingowych” oraz „Małych dzieł sztuki ze skarbów jesieni”.

W konkursie „Małe dzieło sztuki ze skarbów jesieni” III miejsce 
zajęła uczennica naszej szkoły – Amelia Odrzywolska (kl.VI), pozostali 
uczniowie otrzymali wyróżnienia.

Opracowanie: Grono Pedagogiczne 
ZS w Hucie Józefów
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJCIECHOWIE

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 było dla naszej Szkoły 

Podstawowej im. Św. Faustyny Kowalskiej dniem szczególnym 
i uroczystym.

Pierwszego września, jak co roku, wszyscy uczniowie, nauczy-
ciele, pracownicy szkoły i rodzice zgromadzili się na Mszy Świętej. 
Następnie udaliśmy się do szkoły, gdzie nowy rok szkolny zainau-
gurowała Pani Dyrektor – Mariola Tylus.

Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych wysłuchaliśmy 
podniosłego przemówienia Pani Dyrektor, które nawiązywało do 
celów, zadań i wyzwań w nowym roku szkolnym.

Po części oficjalnej nastąpiły spotkania dzieci z wychowawcami 
w klasach. Następnie udaliśmy się do domów.

NARODOWE CZYTANIE 2021
W  t y m 

roku szkol-
nym nasza 
Szkoła Pod-
stawowa im. 
Św. Faustyny 
Kowalskiej 
przystąpiła 
do ogólno-
polskiej akcji 
Narodowe 
Czytanie. Jest to akcja czytelnicza pod honorowym patronatem 
Pary Prezydenckiej. Prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym 
do czytelników wskazał na wyjątkowość dzieła „Moralność Pani 
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Dzieła, które w sposób ponadczasowy 
przedstawia nam obłudę i zakłamanie ówczesnej klasy społecznej.

6 września, w ramach lekcji języka polskiego, uczniowie klas 
VII i VIII wysłuchali listu prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącego 
akcji. Następnie uczniowie przeszli do czytania utworu w klasach.

Uczestniczenie w Narodowym Czytaniu dało nam dużo radości 
i satysfakcji z lektury. Nasza szkoła z chęcią włącza się w akcje, które 
zachęcają młodzież do czytania książek.

WIZYTA POLICJANTÓW Z KOMENDY 
POWIATOWEJ POLICJI W KRAŚNIKU

W dniu 01.10.2021 r. do naszej szkoły przybył policjant z Komen-
dy Powiatowej Policji w Kraśniku. Spotkanie odbyło się zgodnie 
z realizacją programu „Akademia bezpiecznego Puchatka”. Na 
spotkaniu policjanci w rozmowie z dziećmi poruszyli następujące 
zagadnienia: bezpieczeństwo na drodze, bezpieczeństwo zabaw na 

powietrzu, bezpie-
czeństwo zabaw 
zimą, ostrożność 
w kontaktach z nie-
znajomymi, dziec-
ko samo w domu, 
zakaz oddalania 
się z domu, przed-
szkola, podwórka 
z osobą nieznajo-
mą, informowanie 
dorosłych opieku-
nów o sytuacjach 
niepokojących dziecko i sytuacjach zagrożenia, wzywanie pomocy, 
numery alarmowe.

Duże zainteresowanie u dzieci wywołało umundurowanie i wy-
posażenie policjanta. Uwieńczeniem spotkania z policjantami była 
możliwość obejrzenia z bliska radiowozu, który na czas pobytu 
zaproszonych gości stanął w ogrodzie przedszkola. Każde dziecko 
miało okazję usiąść na chwilę za kierownicą lub w tylnej części 
radiowozu. Ponadto przedszkolacy mogli włączyć i posłuchać 
sygnałów policyjnej syreny.

W podziękowaniu za ciekawe spotkanie, przybliżenie i usystema-
tyzowanie zasad bezpieczeństwa dotyczącego ruchu drogowego, 
bezpiecznej zabawy nasi podopieczni zaśpiewali piosenkę. Liczymy 
na ponowne spotkanie.

DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI 
NARODOWEJ

W i e r n i  t r a d y c j i  
– 14 października 2021 r. 
obchodziliśmy w naszej 
szkole Dzień Edukacji 
Narodowej. Uczniowie 
wszystkich klas pod-
stawowych pod opieką 
pań: Anny Gajdy – Pietras 
i Wiolety Dworak przygo-
towali uroczystość, któ-
ra składała się z dwóch 
części: oficjalnej i artystycznej. Hasło, które towarzyszyło naszym 
rozważaniom w tym szczególnym dniu, brzmiało: „Bezmierny nasz 
dług wdzięczności”. Wdzięczności za to, jak nauczyciele wykonują 
swoją pracę oraz wdzięczności za wszelki trud włożony w wycho-
wywanie dzieci i młodzieży.

W części oficjalnej Dyrektor szkoły pani Mariola Tylus przywi-
tała wszystkich zgromadzonych nauczycieli, pracowników szkoły, 
uczniów oraz rodziców. Słowa skierowane do nauczycieli pod-
kreślały istotę i wartość pracy pedagoga w obecnych czasach. 
Pani Dyrektor przekazała również najlepsze życzenia dla całego 
grona pedagogicznego.

 
Słowa wdzięczności popłynęły również ze strony Rady Rodziców, 

które wygłosiła Przewodnicząca – pani Małgorzata Rębiś.
Uczniowie w humorystyczny sposób wyróżnili nauczycieli i do-

cenili ich pracę oraz osobowości. Nauczyciele zostali nominowani 
w 7 kategoriach. Każdy wyróżniony pedagog otrzymał statuetkę 
„Oscara” z rąk prowadzących Galę – Kacpra Łukasika, Eryka Kiszki 
i Oliwiera Majerowskiego.

Wszystkim pedagogom pragniemy przekazać najserdeczniej-
sze życzenia: zdrowia, radości z wykonywanej pracy, cierpliwości 
i wyrozumiałości dla uczniów.
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DZIEŃ PATRONA SZKOŁY ŚW. SIOSTRY 
FAUSTYNY KOWALSKIEJ

Święta Siostra Fau-
styna Kowalska była 
wspaniałą nauczy-
cielką ludzkich serc, 
a także sekretarką 
Bożego Miłosierdzia. 
Wszyscy zgromadzeni 
mieli okazję obejrzeć 
prezentację przedsta-
wiającą jej życiorys. 

Następnie uczniowie klas 1 - 3 wygłosili wiersze będące częścią 
„Dzienniczka”.

11 LISTOPADA - NARODOWE ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI

10 listopada 
w naszej szkole 
obchodziliśmy 
Narodowe Święto 
Niepodległości. 
Podczas uro-
czystego apelu 
uczniowie przy-
pomnieli okolicz-
ności odzyskania 
przez Polskę nie-

podległości, pięknie recytując wiersze i śpiewając piosenki.
O 11.11 nauczyciele i uczniowie wspólnie odśpiewali Hymn Polski 

– „Mazurek Dąbrowskiego”, dołączając do ogólnopolskiej akcji „Szkoła 
do Hymnu”. Później uczniowie wypuścili biało - czerwone balony.

ANDRZEJKI
„Święty Andrzeju, 

daj nam znać, co się 
będzie z nami dziać!”. 
Tymi słowami dzieci 
z przedszkola rozpo-
częły zabawę andrzej-
kową, przenosząc się 
tym samym w świat 
wróżb i zabaw. Przed-
szkolaki chciały zaj-
rzeć w przyszłość, sprawdzić, co je czeka. Przygotowane rekwizyty, 
świece oraz unoszący się w całym przedszkolu zapach topionego 
wosku, stworzyły odpowiedni nastrój sprzyjający przepowiedniom. 
Poprzez zabawę dzieci miały również okazję przybliżyć się do tra-
dycji i obrzędów ludowych.

Przyszłość przepowiadana była na wiele sposobów: losowa-
nie karteczek z zawodami, zabawa w butelkę, przekłuwanie serc 
z imionami przyszłych sympatii, „magiczne liczby” czy też „wę-
drówka butów”, aby sprawdzić, który chłopiec pierwszy się ożeni 
i która dziewczynka pierwsza wyjdzie za mąż. Nie mogło zabraknąć 
również tradycyjnego lania wosku. Zachwycone dzieci wspólnie 
z wychowawcami przelewały wosk przez symboliczny klucz, który 
według tradycji zamyka i otwiera wszelkie tajemnice i sekrety. Każdy 
miał szansę odkryć, co przyniesie mu los, przyglądając się cieniom 

DEKOROWANIE CHOINKI
Wszyscy poko-

chaliśmy to zielo-
ne drzewko, dzięki 
któremu świąteczny 
nastrój udziela się 
wszystkim. W dniu 
03.12.2021 r. przed 
przybyciem wycze-
kiwanego przez 
dzieci gościa – 
Świętego Mikołaja 
– w naszej szkole 
pojawiły się świą-
teczne dekoracje. 
Uczniowie młod-
szych klas szko-
ły podstawowej, 
chcąc zachować 
tradycję, dekoro-
wały choinkę ozdobami świątecznymi gotowymi i zrobionymi 
przez uczniów. Dzięki temu wszyscy poczuli magię zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 
Pluszowy miś to najlep-

szy przyjaciel każdego ma-
lucha, ukochana maskotka 
na dobre i złe chwile. Można 
go przytulić, a nawet powie-
dzieć mu o czymś bardzo 
ważnym. W dniu 25.11.2021 
r. przedszkolaki z naszego 
przedszkola wzięły udział 
w obchodach Światowego 
Dnia Pluszowego Misia. 
Każde dziecko przyszło ze swoim „milutkim przyjacielem”. Można 
było zobaczyć misie małe, średnie, duże, brązowe, różowe, białe, 
niebieskie itd. Wszystkie były śliczne i wyjątkowe. 

Dzieci poznały historię Święta Pluszowego Misia, wspólnie recy-
towały wiersze o misiach, oglądały bajki, bawiły się przy piosenkach: 
„Pluszowy Miś”, „Ja jestem niedźwiadek”, „Dwa malutkie misie”, „Jadą, 
jadą misie”, brały udział w zabawach ruchowych, konkursach, quizach, 
zgadywankach, wykonywały prace plastyczne. Dzień Pluszowego 
Misia w naszym przedszkolu był pełen uśmiechu i świetnej zaba-
wy. Dzieci były szczęśliwe, że mogły spędzić tyle czasu ze swoimi 
ukochanymi misiami oraz pokazać je koleżankom i kolegom.

Misiowe spotkanie w przedszkolu było jednocześnie rozpo-
częciem udziału w kolejnej edycji projektu czytelniczego pod 
patronatem Grupy MAC Edukacja „Mały Miś w Świecie Wielkiej 
Literatury”. Moduł „Czytamy razem z małym Misiem” ma na celu 
rozwijanie czytelnictwa i zachęcanie do czytania misiowi w domu. 
Na karcie dzienniczka, który wędruje po domach przedszkolaków 
wraz z pakietem książeczek, rodzice wpiszą tytuł utworu, który 
został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub 
odrysują swoją rączkę.
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 
2020/2021

1 września 2021 r. – 
to inauguracja nowego 
roku szkolnego 2021/22. 
Dzień ten rozpoczęliśmy 
tradycyjnie mszą świętą 
w tutejszym kościele. Po 
mszy wszyscy zebrali się 
– z zachowaniem reżimu 
sanitarnego - na hali spor-
towej, gdzie pani Dyrektor 

Marta Plichta powitała wszystkich i skierowała do rodziców i uczniów 
krótkie wystąpienie. Następnie uczniowie udali się na krótkie spo-
tkanie z wychowawcami, którzy zapoznali ich z organizacją nowego 
roku szkolnego w obowiązującym nadal reżimie sanitarnym.

Życzymy całej społeczności szkolnej powodzenia na starcie ko-
lejnego roku edukacji w naszej szkole i bądźmy przede wszystkim 
zdrowi i bezpieczni!

NARODOWE CZYTANIE 2021
Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej została lekturą ju-

bileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania. Narodowe 
Czytanie 2021 odbyło się 4 września, natomiast w naszej szkole 
akcja przeprowadzona została 6 września. Uczestnikami akcji byli 
nauczyciele wraz z uczniami, a uwieczniona została na fotografiach 
oraz na szkolnym profilu Facebook. Teraz doskonale już wiemy, 
czym jest „dulszczyzna’’ – rozpoznamy ją bez trudu.

DZIEŃ GÓRNIKA
4 grudnia jest 

s z c z e g ó l n y m 
dniem, w którym 
swoje święto ob-
chodzą górnicy. 
Z tej okazji naj-
młodsi uczniowie 
Publicznej Szko-
ły Podstawowej 
w Wojciechowie 
w sposób szcze-
gólny uczcili Dzień 
Górnika. Na podstawie wysłuchanej legendy o Św. Barbarze oraz 
prezentacji multimedialnej dowiedzieli się, jak ciężka i niebezpiecz-
na jest praca pod ziemią w kopalni. Poznali wiele ciekawostek na 
temat górniczego stroju, i tego galowego, i tego roboczego, oraz 
dowiedzieli się, dlaczego święto górników to Barbórka. Przedszko-
laki poznały nowe pojęcia: Barbórka, sztygar, kilof, czako, szyb itp. 
Dowiedziały się również, co oznacza symbolika górniczego godła.

Przeprowadziliśmy także zabawy badawcze z wykorzystaniem 
węgla. Przy tej okazji dzieci próbowały wyjaśnić, do czego jest 
on używany. Najmłodsi wykonali ciekawe prace plastyczne. Na 
zakończenie zrobiliśmy odświętne czapki górnicze, które dzieci 
z dumą prezentowały. Dzień Górnika upłynął nam w miłej i rado-
snej atmosferze.

MIKOŁAJ I PIECZENIE PIERNICZKÓW
Dzień 6 grudnia to szczególna data w kalendarzu naszej szkoły, 

nie tylko ze względu na św. Mikołaja. W tym dniu zgodnie z przed-
świąteczną tradycją dzieci piekły pyszne świąteczne pierniczki. 
Wszystkie przedszkolaki z zapałem zabrały się do pracy. Z przygoto-
wanego przez mamy ciasta wykrawały pyszne ciasteczka foremkami 
w świątecznych kształtach. Gdy pierniczki były już gotowe, dzieci 
przystąpiły do ich dekorowania lukowymi pisakami i barwnymi 
posypkami. Zabawa była doskonała, a pierniczki wyszły przepiękne.

Wspaniały zapach unosił się w całej szkole i wprawił wszystkich 
w świąteczny nastrój. Uwieńczeniem tego wspaniałego dnia była 
wizyta św. Mikołaja z workiem pełnym prezentów. Dzieci z nie-
cierpliwością nasłuchiwały dźwięku dzwoneczków, które słychać 
było już z daleka i świadczyło to o tym, że do przedszkola zbliża się 
nie kto inny jak św. Mikołaj we własnej osobie. Przedszkolaki były 
bardzo szczęśliwe, rozpromienione, a kiedy znalazły się blisko św. 
Mikołaja – troszkę zawstydzone. Oprócz pełnego prezentów worka 
św. Mikołaj przywiózł ze sobą dużo uśmiechu. Wszystkim osobiście 
wręczał duże paczki, a w nich – dla każdego coś dobrego! Nie za-
pomniał też o przedszkolu i jak co roku przekazał nowe zabawki 
dla całej grupy przedszkolnej. Za prezenty dzieciaki odwdzięczyły 
się pięknie zaśpiewanymi piosenkami oraz prezentem w postaci 
świeżo upieczonych pierniczków. 

Wizyta św. Mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze i przyniosła 
wszystkim wiele radości.

Opracowanie: Grono Pedagogiczne
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APEL POLEGŁYCH
12 września 2021 r. mieliśmy okazję, jak co roku, uczestniczyć 

w uroczystości patriotyczno - religijnej poświęconej poległym 
i pomordowanym w czasie II wojny światowej. Wydarzenie to 
rozpoczęło się od przemarszu sprzed budynku szkoły pocztów 
sztandarowych szkół z terenu gminy, OSP w Polichnie, Urzędu Gminy 
Szastarka, Druhów Strażaków, z udziałem Grupy Rekonstrukcyjno 
– Historycznej im. płk. T. Zieleniewskiego, Orkiestry Dętej im. Jana 
Szabata z Polichny, przedstawicieli władz wojewódzkich, powia-
towych oraz gminnych, społeczności lokalnej, a przede wszystkim 
licznie zgromadzonej naszej społeczności szkolnej, do kościoła 
parafialnego, gdzie odprawiona została msza święta w intencji 
poległych za ojczyznę.

Dalsza część uroczystości odbyła się na cmentarzu parafialnym 
przy grobie zbiorowym żołnierzy Zgrupowania płk. Zieleniewskiego, 
którzy polegli 29 września 1939 r. w czasie bitwy pod Polichną. Na 
miejscu został odczytany Apel Poległych. Następnie przybyłe de-
legacje dokonały uroczystego złożenia wieńców i zapalono znicze.

Na zakończenie Wójt Gminy Szastarka Pan Artur Jaskowski po-
dziękował wszystkim zebranym za udział w tak ważnym dla naszej 
społeczności lokalnej wydarzeniu i zaprosił do Gminnego Centrum 
Kultury na wojskową grochówkę.

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
22 września w naszej szkole odbyły się zajęcia dla dzieci z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia przeprowadzili ratownicy me-
dyczni Pan Piotr Mazur oraz Pan Michał Feledyn z Wojewódzkiego 
Pogotowia Ratunkowego w Lublinie Oddział w Kraśniku.

Celem zajęć przeprowadzonych przez wykwalifikowanych Ra-
towników Medycznych było przygotowanie dzieci do wykonywania 
prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidło-
wego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia 
życia lub zdrowia.

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW
Dnia 27września 

2021 r.w naszej 
szkole obchodzo-
no Europejski Dzień 
Języków. Głównym 
celem tego między-
narodowego świę-
ta, ustanowionego 
z inicjatywy Rady 
Europy w 2001 r. 
i obchodzonego 
w całej Europie, jest zachęcenie uczniów do nauki języków ob-
cych oraz ukazanie różnorodności językowo – kulturowej nasze-
go kontynentu.

Uczniowie klas IV – VIII aktywnie włączyli się w obchody tego 
święta poprzez wykonanie plakatów o danym kraju, naukę podstawo-
wych zwrotów grzecznościowych w różnych językach, przygotowa-
nie stolików degustacyjnych z przystawkami i przekąskami danego 
państwa, dekorację klas, swój indywidualny strój oraz prezentację 
programu artystycznego pt. „Warto uczyć się języków obcych”.

XI ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI 
MNOŻENIA

Podczas XI Świato-
wego Dnia Tabliczki 
Mnożenia komisje 
złożone z uczniów 
w niecodzienny 
sposób sprawdzały 
„tabliczkową wie-
dzę”. Egzaminatorzy 
(młodsi uczniowie) 
przepytywali star-
szych kolegów oraz dorosłych. Aby zostać Ekspertem Tabliczki 
Mnożenia, należało udzielić poprawnych odpowiedzi na wylosowa-
ne pytania. Zdecydowana większość egzaminowanych otrzymała 
imienne certyfikaty. Starsi uczniowie przygotowali zrzuty „tablicz-
kowych” balonów. Nie odbyło się bez symbolicznych nagród dla 
posiadaczy balonów z odpowiednimi liczbami. 

Gratulujemy wszystkim, którzy zostali Ekspertami Tabliczki 
Mnożenia i zapraszamy do wspólnej zabawy już za rok.

DZIEŃ PATRONA
Dnia 15 października cała społeczność szkolna obchodziła Dzień 

Patrona – świętego Jana Pawła II. W uroczystości udział wzięli: Wójt 
Gminy Szastarka Pan Artur Jaskowski, Radny Powiatu Kraśnickiego 
Pan Paweł Kudrel, Dyrektor GZOPO Pani Monika Łukasik, Dyrektor 
szkoły Pani Marta Plichta, nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz 
pracownicy szkoły.

Obchody tego dnia rozpoczęły się uroczystym przemarszem 
nauczycieli i uczniów wraz ze sztandarem szkoły do kościoła para-
fialnego, w którym ks. Henryk Jargiło odprawił Mszę Świętą.

 
 Podczas uroczystości rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. 

„Święty Jan Paweł II – Patron Rodzin”. Laureatom zostały wręczo-
ne nagrody.

Na zakończenie tego pięknego i wyjątkowego dnia nie mogło 
zabraknąć słodkiego akcentu w postaci „papieskich kremówek”. 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POLICHNIE
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DZIEŃ KUKURYDZY
22 października w naszym przedszkolu zrobiło się żółto, a wszyst-

ko za sprawą obchodzonego „Dnia Kukurydzy”. Dzieci poznały 
sposób uprawiania kukurydzy, warunki, w których rośnie, a także 
jakie ma zastosowanie. Największą radość sprawiły: skubanie ku-
kurydzy, przejście ścieżką sensoryczną i różne zabawy. Oczywiście 
nie zabrakło też popcornu.

11 LISTOPADA – NARODOWE ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI

Dzień 11 listopada to dla każdego Polaka ważna data – symbol 
miłości Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Patrio-
tyczne święto skłania nas do refleksji nad wartością wolności i nie-
podległości stanowiącymi istotny składnik narodowej tożsamości.

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły 
się 10 listopada i były nieco inne niż zazwyczaj. Obchody w czasach 
pandemii covid-19 spowodowały, że świętowanie tej rocznicy miało 
nieco skromniejszy przebieg.

Szkoła przystąpiła do akcji „Niepodległa do hymnu!”, czego efek-
tem było wspólne odśpiewanie hymnu państwowego o godzinie 
11.11. Następnie uczniowie naszej szkoły przedstawili uroczysty apel, 
podczas którego nie zabrakło wierszy i pieśni patriotycznych oraz 
informacji historycznych. Wszystko po to, aby wszczepić w młode 
serca uczucia do własnego kraju, a także przedstawić tragiczne losy 
naszej ojczyzny i trudną drogę do odzyskania wolności.

MOTYLE
Przedszkolaki i dzieci z kl. I - III 

uczestniczyły w zajęciach przyrod-
niczych prowadzonych przez Panie 
z Motylarni w Lublinie. Dzieci miały 
okazję zobaczyć z bliska i potrzymać 
motyle i inne owady. Dowiedziały się 
wielu ciekawostek z życia owadów, 
oglądały przez lupy i mikroskopy wy-
brane okazy. Na zajęciach nie zabrakło 
również zabaw i gier tematycznych.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
W dniu 22 listopada w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość 

pasowania na przedszkolaka. To pierwsza tak ważna uroczystość 
dla Maluszków. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Pani 
Sekretarz Jadwiga Wielgus oraz rodzice naszych przedszkolaków. 
Od tego dnia dzieci stają się oficjalnie przedszkolakami.

Uroczystość rozpoczęła się od krótkiej części artystycznej, w której 
maluszki zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym 
dowód, jak dużo już potrafią. Po części artystycznej dzieci obieca-
ły: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia 

DZIEŃ DYNI W PRZEDSZKOLU
W dniu 28 paździer-

nika obchodziliśmy 
w naszym przedszkolu 
Dzień Dyni. Przedszko-
laki poznały, jak zdrowe 
i urodziwe jest to warzy-
wo. Dynia zainspirowała 
nas do wykonania prac 
plastycznych i zabaw 
muzyczno - ruchowych. 
Poznaliśmy wielką róż-
norodność dyń i wzbo-
gaciliśmy wiedzę na ich temat. Wśród zabaw dyniowych były 
dyniowe kręgle, skoki przez różnej wielkości dynie, slalom dyniowy. 
Ten dzień przyniósł wiele niezapomnianych wrażeń.

„LOS NASZ DLA WAS PRZESTROGĄ”
W dniu 27.10.2021 r. uczniowie klas ósmych uczestniczyli w wy-

cieczce szkolnej do byłego Niemieckiego Nazistowskiego Obozu 
Koncentracyjnego na Majdanku.

Celem wycieczki było pielęgnowanie pamięci i rozwijanie edukacji 
historycznej o okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie podczas II 
wojny światowej. Motto, które góruje nad mauzoleum, towarzyszyło 
uczestnikom wycieczki podczas zwiedzania tego jakże przeraża-
jącego miejsca.

Zaproszenie wszystkich przez Panią dyrektor na te słodkości zostało 
przyjęte z dużym entuzjazmem.

Uczniowie podczas blisko dwugodzinnej wędrówki po miejscach, 
gdzie „ludzie ludziom zgotowali ten los”, zachowali się godnie, 
oddając tym samym szacunek ofiarom Majdanka.
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„MUREM ZA POLSKIM MUNDUREM”
W dniu 23 listopada maluchy z naszego przedszkola włączyły się 

do akcji „Murem za polskim mundurem”, która ma na celu wyrazić 
solidarność dla służb mundurowych strzegących naszych granic. 
Po krótkim zapoznaniu dzieci z ideą akcji postanowiliśmy, że w ra-
mach podziękowań wspólnie wykonamy laurkę. Maluchy dzielnie 
pracowały, bardzo się starały, aby praca wypadła jak najlepiej. 
Następnie laurkę włożyliśmy do koperty, pięknie zaadresowaliśmy 
i wysłaliśmy do żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę na 
naszej wschodniej granicy. 

WYCIECZKA DO DOBOSZÓWKI
Dnia 03.12.2021 r. 

odbyła się wyciecz-
ka do Doboszówki na 
warsztaty świąteczne. 
Przedszkolaki z grupy 
najmłodszej, 5-latków 
i uczniowie klasy „0” 
wspólnie piekli i stroili 
pierniczki na święta, 
brali udział w grach 
i zabawach związanych 
z tematyką świąteczną, 
a także odwiedzili Mini ZOO. Główną atrakcją była jednak wizyta 
Mikołaja, który przyjechał na swoim koniu.

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Wizyta świętego 

Mikołaja to jeden 
z najbardziej oczeki-
wanych przez dzieci 
dni w roku. Mikołaj 
nie zawiódł i nie ka-
zał długo na siebie 
czekać. Już od sa-
mego rana zawitał 
do naszej szkoły 
i zaczął odwiedzać 
uczniów w klasach. 
Wręczając prezenty, nie szczędził ciepłych słów pod adresem dzieci. 
Uczniowie robili sobie z Mikołajem wspólne pamiątkowe zdjęcia, 
a on życzył dzieciom wiele radości i dużo dobrych ocen. Jeżeli będą 
grzeczni - to za rok znowu pojawi się w naszej szkole.

ZBIÓRKA DARÓW DLA DZIECI  
Z POTRZEBUJĄCYCH RODZIN

Nasza szkoła bie-
rze czynny udział 
w różnych akcjach 
społecznych i zbiór-
kach charytatywnych.

Właśnie zakończy-
liśmy zbiórkę darów 
dla dzieci z potrze-
bujących rodzin, 
które znajdują się 
pod opieką Bractwa 
Miłosierdzia im. Brata 
Alberta w Lublinie. Podjęte działania rozwijają empatię, uczą większej 
wrażliwości na potrzeby i problemy innych ludzi, a przede wszystkim 
pokazują, że wspólnie możemy zdziałać więcej! Nie byłyby one 
możliwe bez ogromnego zaangażowania ze strony rodziców i dzieci.

Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc i wsparcie.

MAGIA I CZARY, CZYLI  
PRZEDSZKOLNE ANDRZEJKI

W dniu 25 listopada odbyły się w naszym przedszkolu andrzejki. 
Nasze przedszkolaki przeniosły się w magiczny świat wróżb i zabaw 
andrzejkowych. Poznały zwyczaje i tradycje andrzejkowe. Dzieci w pięk-
nych strojach tańczyły przy dźwiękach znanych i lubianych melodii.  
Andrzejkowe wróżby były tematem przewodnim tej uroczystości.

Kulminacyjny punkt to tradycyjne lanie wosku przez klucz. W daw-
nych czasach wróż-
by te traktowano 
bardzo poważnie. 
Obecnie andrzej-
ki są okazją, aby 
wspólnie się poba-
wić, poczarować, 
powróżyć, a wszyst-
ko to z przymruże-
niem oka. Zabawa 
zakończyła się słod-
kim poczęstun-
kiem.

WYCIECZKA W BIESZCZADY
W dniach 25. – 26. listopada uczniowie naszej szkoły wraz z na-

uczycielami byli na wycieczce w Bieszczadach. Pierwszego dnia 
zwiedziliśmy Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
w Bóbrce, gdzie dowiedzieliśmy się, jak pozyskuje się ropę naftową 
z naturalnych jej złóż i do czego jest wykorzystywana. Następnie 
odwiedziliśmy Komańczę, klasztor, w którym więziony był kardynał 
Stefan Wyszyński. Wieczorem zakwaterowaliśmy się w pensjonacie 
Amelia nad zaporą w Solinie, gdzie po obiadokolacji odbyła się 
zabawa andrzejkowa.

Drugiego dnia odbyliśmy spacer z przewodnikiem po zaporze, 
zakupiliśmy pamiątki, odwiedziliśmy miasto Lesko, Czarcią Skałę, 
Muzeum Budownictwa w Sanoku.

z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być dzielnym 
przedszkolakiem. Następnie dokonano uroczystego pasowania 
każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego wydarzenia 
przedszkolaki otrzymały dyplom pasowania oraz wspaniałe upo-
minki.

Pogoda nam dopisała. Wszyscy zadowoleni wrócili do  
swoich domów.

Opracowanie: Grono Pedagogiczne
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZASTARCE

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU 
SZKOLNEGO

Dnia 1 września 2021 r. uczniowie, rodzice, nauczyciele i pra-
cownicy uroczyście rozpoczęli nowy rok szkolny. Najpierw wzięli 
udział w mszy świętej, a następnie udali się do sali gimnastycznej. 
Niestety z powodu reżimu sanitarnego dzieciom od przedszkola 
do klasy I włącznie mógł towarzyszyć tylko jeden rodzic, natomiast 
starsi uczniowie weszli do szkoły sami. 

Dyrektor szkoły pan Piotr Krzysztoń powitał wszystkich, życząc 
sukcesów oraz oczywiście zdrowia. Własne życzenia złożył również 
Wójt Gminy Szastarka pan Artur Jaskowski. Dyrektor przedstawił 
organizację nowego roku szkolnego, a na koniec wychowawcy 
spotkali się w klasach ze swoimi uczniami.

APEL POLEGŁYCH W POLICHNIE
12 września 2021 r. przedstawiciele naszej szkoły wraz z dyrek-

torem i pocztem sztandarowym wzięli udział w Apelu Poległych 
w Polichnie i złożyli wieniec przy zbiorowej mogile z czasów II 
wojny światowej.

FESTYN DZIECIĘCY
W związku z niedawną beatyfikacją Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego zorganizowaliśmy 16 września Festyn dziecięcy. A oto, 
co zaproponowaliśmy:

- słowa powitania (Dyrektor, Wójt Gminy, Ksiądz proboszcz);
- występy artystyczne (piosenki, montaże słowno-muzyczne, 

recytacje poezji uczniowskiej nt. Patrona);
- konkursy z nagrodami (wiedzy, plastyczne, sportowe);
- dwie zjeżdżalnie;

MSZA ZA POLEGŁYCH W BITWIE POD 
SZASTARKĄ

29 września w 82. rocz-
nicę bitwy pod Szastarką 
we wrześniu 1939 r. nasi 
uczniowie udali się do 
kościoła parafialnego na 
Mszę Św. za poległych 
w bitwie pod Szastarką 
oraz za Ojczyznę. Mszę 
celebrował Ks. Proboszcz 
Andrzej Arbaczewski.  
Ks. Kanonik Andrzej Mizura, Proboszcz parafii Popkowice, wygłosił 
kazanie, w którym przytoczył dzieciom ciekawe fakty historyczne 
związane z II wojną światową na naszym terenie. 

W uroczystościach brał również udział Pan Artur Jaskowski 
Wójt Gminy Szastarka. Po mszy uczniowie zaprezentowali część 
artystyczną, potem zaś miał miejsce koncert Parafialnej Orkiestry 
Dętej i solisty Alberta Bryczka. 

- smaczny poczęstunek (m.in. różne rodzaje pierogów, nugetsy, 
kiełbaski, owoce, słodycze, napoje).

Skoro z powodu pandemii nie mogliśmy podczas Festynu liczyć 
na tłumy gości, to uczniowie naszej szkoły wystapili w niedzielę 
podczas mszy św., aby i dorośli mogli zobaczyć chociaż namiastkę 
naszej wspaniałej imprezy.
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ŚWIĘTO WSZYSTKICH CHŁOPCÓW
Nasi mali mężczyźni mieli okazję do świętowania – oczywiście 

z okazji Dnia Chłopaka. Życzymy im dużo uśmiechu, samych szóstek 
i spełnienia marzeń!

DZIEŃ PAPIESKI W NASZEJ SZKOLE
Dnia 11 października odbył się uroczysty apel z okazji XXI Dnia 

Papieskiego, którego mottem były słowa Jana Pawła II „Nie lękajcie 
się”. Dla upamiętnienia tego dnia uczniowie z klas: II, V i VIIIa wraz 
z nauczycielką religii, panią Ewą Dziaduch, przygotowali część 
artystyczną. Wierszami i piosenkami uczcili pamięć świętego Jana 
Pawła II.

UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 10.11.2021 r. odbyła się 
uroczysta akademia z okazji 103. 
rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę. 

Uczniowie klas IV,VII i VIIIa 
pod opieką pań: Julii Łazariewy 
i Barbary Zuń zaprezentowali 
piękne wiersze i pieśni patrio-
tyczne ukazujące ducha narodu 
polskiego i determinację całych pokoleń walczących o odzyskanie 
wolności przez Polskę. Swoje umiejętności wokalno - taneczne 
przedstawiły również dzieci z grupy przedszkolnej pod opieką pani 
Janiny Białek, śpiewając wzruszającą piosenkę o białym orle. 

Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem hymnu 
państwowego w ramach udziału szkoły w akcji Ministerstwa Edu-
kacji i Nauki „Szkoła do hymnu”.

ZABAWY ANDRZEJKOWE
25 listopada zorganizowaliśmy andrzejki. W całym budynku 

rozbrzmiewała muzyka. Uczniowie wraz z wychowawcami zgłębiali 
tajniki wróżb i zwyczajów andrzejkowych. Wieczorem Samorząd 
Uczniowski zorganizował dyskotekę dla klas starszych. Wszyscy 
się świetnie bawili.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
14 października jest Dniem 

Edukacji Narodowej. Z tej oka-
zji odbył się apel poświęcony 
szkole. Samorząd Uczniowski 
przygotował skecz muzyczny 
pt. „Jeden dzień z życia ucznia”. 
Było nam miło, że w tym dniu 
gościli u nas pan Artur Jaskow-
ski – Wójt Gminy Szastarka 
i pani Monika Łukasik – dyrektor GZOPO.

Po uroczystym apelu, na którym pan dyrektor wręczył Nagrody 
Dyrektora, wszyscy udali się na smaczny poczęstunek.

PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
21.10.2021 r. to dzień, który zostanie w pamięci pierwszoklasistów 

na długo, bo to wtedy odbyło się ich  ślubowanie i pasowanie na 
ucznia naszej szkoły. Dzieci pod opieką wychowawczyni pani Urszuli 
Ciasnochy przedstawiły swoje umiejętności w części artystycznej, 
następnie złożyły ślubowanie na sztandar szkoły. Pasowania na 
ucznia dokonał Dyrektor szkoły pan Piotr Krzysztoń, a pan Artur 
Jaskowski Wójt Gminy Szastarka wręczył młodym uczniom pamiąt-

kowe medale oraz specjalne upominki. Spotkanie zakończyło się 
słodkim poczęstunkiem. Szczególne podziekowania kierujemy do 
rodziców za pomoc w przygotowaniu tej wspaniałej uroczystości.
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PROJEKTY, AKCJE, PROGRAMY… ZACZYNAMY!

Jak co roku przyłączyliśmy się do Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania 
Świata - Polska 2021 „Każdy Chwat Sprząta Świat”. 

Nasza szkoła realizuje projekt 
„Wspólnie działamy dla dobra 
małej ojczyzny” (realizowany 
z dotacji programu Aktywni Oby-
watele – Fundusz Krajowy, finan-
sowany z Funduszy EOG – pod 
patronatem fundacji ARTOS). 
Nasza grupa pod opieką pań: 
Anny Sali i Doroty Sowy wzięła 
udział jak zwykle w zajęciach 
warsztatowych, ale nie tylko…

Grupa projektowa przygotowała również kilka konkursów ma-
jących na celu zaangażowanie uczniów i ich rodzin w ww. projekt 
oraz zachowanie w pamięci reliktów przeszłości odnalezionych na 
terenie naszej gminy. Uczestnicy konkursów otrzymali atrakcyjne 
nagrody, a ich prace i stare przedmioty zostały zaprezentowane na 
wystawie w holu naszej szkoły.

 W ramach projektu wychowawca klasy VI pani Dorota Sowa 
przeprowadziła zajęcia nt. Jak ocalić folklor i tradycje „małej Oj-
czyzny”?, podczas których uczniowie poznali działające na terenie 
Lubelszczyzny oraz gminy Szastarka zespoły i kapele ludowe, 
a także uświadomili sobie konieczność kultywowania lokalnych 
tradycji i zwyczajów.

Ponadto 5 października – z inicjatywy p. Anny Dąbrowskiej – 
Michalczyk – odbyły się zajęcia z klasą VIIIa nt. „Promowania kultury 
ludowej Lubelszczyzny”. Zajęcia prowadziła pani Zofia Dąbrowska 
ze Stowarzyszenia na rzecz promowania kultury regionalnej. To-
warzyszyły jej panie z zespołu ludowego „Kumoszki zza miedzy” 
z Samar. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z tradycjami i zwycza-
jami Lubelszczyzny – naszej Małej Ojczyzny. Ciekawym akcentem 
były stroje ludowe zaproszonych pań oraz wspólne śpiewanie 
piosenek ludowych.

Nasza szkoła przystąpiła po raz kolejny do XI edycji Alertu  
Ekologicznego – Zdrowotnego 2021/2022.

18 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia. 
Poprzez takie akcje i gazetki nasi uczniowie ostrzegają przed tym 
uzależnieniem i zachęcają do zerwania z nałogiem. Uczniowie 
naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym „Zdrowy wolny 
od dymu tytoniowego styl życia”.

Poza tym nasza szkoła we współpracy ze społecznością lokalną 
włączyła się w zbiórkę zużytych baterii, elektrośmieci, nakrętek 
plastikowych i makulatury.

Uczniowie kl. I w ramach projek-
tu edukacyjnego „Z ekologią na TY” 
realizują kolejne Eko-wyzwania:

 ▶ wykonali Kodeks Młode-
go Ekologa;

 ▶ wzięli udział w sprzątaniu 
świata; 

 ▶ obserwowali las wczesną 
jesienią; 

 ▶ wykonali las w słoiku;
 ▶ zrobili pyszne i zdrowe sa-

łatki;
 ▶ posadzili na skalniaku cebulki hiacyntów, krokusów i tuli-

panów;
 ▶ wykonali jesienne lwy i ślimaki z zebranych liści i kasztanów;
 ▶ zapoznali się z krążeniem wody w przyrodzie;
 ▶ wykonali wspólną pracę wielkoformatową – Jestem eko.

SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2021

„WSPIERAMY NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ”
PROJEKT EDUKACYJNY „Z EKOLOGIĄ NA TY”

XI EDYCJA ALERTU EKOLOGICZNEGO  
– ZDROWOTNEGO 2021/2022
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CO SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU?

WYCIECZKI

Uczniowie kl. VI 
wraz z wychowaw-
czynią – panią Do-
rotą Sową – wybrali 
się 12 października 
na wycieczkę do 
Miejsko - Gminnej 
Biblioteki Publicz-
nej im. Kazimierza 
Zielińskiego w Mo-
dliborzycach. 

W programie znalazły się następujące atrakcje:  
 ▶ zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z jej bogatymi zasobami; 
 ▶ wystawa i prelekcja poświęcone historii tej instytucji, gminy 

Modliborzyce oraz patrona biblioteki – Kazimierza Zielińskiego;
 ▶ lekcja biblioteczna z prezentacją multimedialną nt. Patrona 

naszej szkoły – Kardynała Stefana Wyszyńskiego;  
 ▶ wzruszający i niezwykle pouczający film „Trzy kroki od siebie”.

Nasze maluch obchodziły 20 września Dzień Przedszkolaka. 
Życzymy im wszystkiego najlepszego!

Jak co roku w naszym przedszkolu miała miejsce uroczystość 
pasowania na przedszkolaka. To pierwsza tak ważna uroczystość 
dla naszych maluszków. 

Uroczystość rozpoczęła się od części artystycznej, w której dzieci 
zaprezentowały swoje umiejętności. Następnie Pan Dyrektor pasował 
wszystkie maluchy na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego 
wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy i upominki wręczone przez 
Pana Wójta Artura Jaskowskiego.

WYCIECZKA SZLAKIEM EKOLOGICZNYM: 
jesienny las, jesienny sad (dzieci z przedszkola i klasa pierwsza).

WYCIECZKA DO KINA METALOWIEC W KRAŚNIKU 
NA BAJKĘ „PSI PATROL” 

(grupy przedszkolne wraz z klasami I, II i III).

WYJAZD DO BIBLIOTEKI U KAZIMIERZA

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

POWITANIE PANI JESIENI

WARSZATY KULINARNE, JESIENNE, 
PIECZENIE BUŁECZEK…

OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA 
PRAW DZIECKA I DNIA PLUSZOWEGO MISIA
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W dniu 23 listopada w piękne jesienne przedpołudnie odbyła się 
wycieczka przedmiotowa – „żywa” lekcja historii w terenie.

Klasy V i VII udały się autokarem śladami bitwy powstania stycz-
niowego z 18 lipca 1863 r. w lesie „Mosty”. Najpierw byli pod pomni-
kiem w miejscu bitwy, następnie udali się do parku podworskiego  
w Brzozówce - Kolonii, pod pomnik poległych w Brzozówce powstań-
ców styczniowych. Na koniec pojechali na cmentarz w Blinowie, 
gdzie znajduje się grób rozstrzelanego przed karczmą w Brzozówce 
powstańca Adama Romiszewskiego.

Po ponad dwu godzinach w terenie uczniowie bogatsi o nową 
wiedzę z historii naszej „małej ojczyzny” wrócili na zasłużony obiad 
do szkoły.

Kilkaset kart świątecznych z życzeniami 
dla żołnierzy wykonanych przez naszych 
uczniów zostało przekazanych żołnierzom  
z 19. Brygady Zmechanizowanej im. gen. 
dyw. Franciszka Kleeberga w Lublinie. 

Życzymy spokojnych i radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia dla wszystkich, którzy 
bronią naszej Ojczyzny.

Czas Świąt Bożego Narodzenia wiąże się z tradycją ubierania 
świątecznego drzewka. W naszej szkole również nie mogło za-
braknąć tego zwyczaju. Dzieci z zapałem zabrały się do ubierania 
choinki – zawieszały bombki, gwiazdki, światełka…

A kiedy pojawił się Św. Mikołaj, wszyscy powitali go z radością 
– oczywiście w odpowiednim mikołajkowym stroju…

A na koniec warto pokazać, jakie wspaniałe rękodzieło związane ze 
świętami Bożego Narodzenia zaprezentowała społeczności szkolnej 
niezwykle uzdolniona babcia naszych uczniów, pani Anna Stasiak.

KONKURSY
 
Nasi uczniowie chęt-

nie brali udział w róż-
norodnych konkursach 
szkolnych i zewnętrz-
nych:

 ▶ konkurs plastycz-
ny dla przedszkoli 
pt. „Mój wymarzony dom” zorganizowany przez Urząd Staty-
styczny w Lublinie (Weronika Biżek zdobyła główną nagrodę);

 ▶ Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI „Pingwin” 
(czekamy na wyniki);

 ▶ konkursy w ramach projektu „Wspieramy naszą Małą  
Ojczyznę” (dwa fotograficzne, literacki, kulinarny i in.);

 ▶ konkursy organizowane przez szkolną bibliotekę;
 ▶ 25. Jesienny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Śmiechem 

– żartem” (po występie w Polichnie nominacja Amelii Jaku-
baszek i Bartosza Szabata z klasy VI do etapu powiatowego 
odbywającego się w GOK w Trzydniku Dużym); 

 ▶ konkursy Przedmiotowe  organizowane przez Kuratorium 
w Lublinie (do kolejnego etapu – rejonowego – z języka 
polskiego zakwalifikowały się Zofia Oponowicz i Lena Kowal 
z klasy VIII a).
GRATULUJEMY!

WYJAZD DO KRAŚNIKA NA FILM O PATRONIE 
NASZEJ SZKOŁY „WYSZYŃSKI – ZEMSTA CZY 
PRZEBACZENIE” (klasy IV – VIII).

„MUREM ZA POLSKIM MUNDUREM”

ŚWIĄTECZNA CHOINKA

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

ŚWIĄTECZNE OZDOBY

WYCIECZKA PO „MAŁEJ OJCZYŹNIE”

BOŻE NARODZENIE TUŻ TUŻ

Opracowanie: Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Szastarce
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BLINOWIE

NARODOWE CZYTANIE 2021
Dnia 7 września 

2021 r. nasza szkoła 
wzięła udział w ogól-
nopolskiej akcji - Na-
rodowe Czytanie 
2021. Lekturą jubi-
leuszowej, 10. edycji 
Narodowego Czyta-
nia był utwór Gabrieli 
Zapolskiej „Moralność 
pani Dulskiej”. Miło było nam gościć podczas tegorocznej uroczysto-
ści Wójta Gminy Szastarka Pana A. Jaskowskiego, Sekretarz Gminy 
Panią J. Wielgus, Dyrektor GZOPO Panią M. Łukasik, ks. P. Wąska, 
a także przedstawicieli rodziców: Panią K. Abramek i Panią R. Wiech-
nik. Fragmenty utworu z podziałem na role czytali przedstawiciele 
Urzędu Gminy w Szastarce, rodzice i nauczyciele. Skrócony spektakl 
podobał się wszystkim, o czym świadczyły brawa.

NOC FILMOWA
Szkoła to nie tylko miejsce, w którym odbywają się lekcje. Jak 

się okazuje, można też spotkać się w jej murach z nauczycielami, 
koleżankami i kolegami na wspólnym oglądaniu filmów o niety-
powej porze. Tak właśnie było w naszej szkole nocą z dnia 17 na 
18 września 2021 r.

Organizatorem NOCY FILMOWEJ był Samorząd Uczniowski wraz 
z opiekunem Panią 
Kamilą Żak Zasuń. 
Sprzymierzeńcem 
działań filmowych 
okazali się rodzi-
ce oraz Dyrekcja 
szkoły. Głównym 
celem była inte-
gracja, a także 
pokazanie szkoły 
od innej, mniej ofi-
cjalnej strony.

DWUDNIOWA WYCIECZKA DO  
WIELICZKI, KRAKOWA I ENERGYLANDII

W dniach 23.-24. września 2021 r. odbyła się wycieczka szkolna 
klas III-VIII. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Wieliczki. 
Uczniowie zobaczyli m.in. Kaplicę św. Kingi, jeziora solankowe i wielką 
komorę Michałowice. Następnie udali się do Krakowa. Katedra Wa-
welska zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie. Kolejnym punktem 
programu była gra miejska- interaktywna forma zwiedzania Krakowa. 
Dzień zakończył się w miejscu noclegowym w Western Camp.

Wreszcie przy-
s ze d ł  c z a s  n a 
niewątpliwie naj-
bardziej oczekiwa-
ną atrakcję - wizytę 
w Energylandii. Ca-
łodniowy pobyt 
w tym największym 
parku rozr ywki 
w Polsce był wspa-
niałą przygodą.

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI
 

28 września 2021 r. w naszej szkole pojawili się niecodzienni 
goście. Byli to panowie policjanci z Powiatowej Komendy Policji 
w Kraśniku, którym towarzyszyła maskotka, przyjaciel dzieci „In-
spektor Kraśniczek”. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi 
zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących 
bezpieczeństwa dzieci w szkole i poza nią.

SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA 2021
 
W piękny, słoneczny dzień 28 września 2021 r. uczniowie naszej 

szkoły wyruszyli na „sprzątanie świata”. Hasłem tegorocznej akcji 
było „Myślę, więc nie śmiecę”. Takie inicjatywy jak „Sprzątanie świata” 
to nie tylko okazja, żeby posprzątać wokół siebie, ale także ważna 
działalność edukacyjna.

RAJD ROWEROWY DO BATORZA
 
W środę 29 września 2021 r. uczniowie klasy VIII pod opieką 

nauczycieli udali się na rajd rowerowy. Pierwszym punktem wy-
cieczki był cmentarz w Batorzu, gdzie pochowany jest płk Marcin 
Borelowski „Lelewel” wraz z 30 towarzyszami poległymi w walkach 
z Kozakami pod Batorzem w 1863 r. Następnym etapem rajdu była 
zabytkowa mogiła zbiorowa powstańców styczniowych. Na zakoń-
czenie uczniowie obejrzeli Regionalną Izbę Pamięci Narodowej.
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XI ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

DZIEŃ CHŁOPAKA W SZKOLE

WYJAZD DO KINA

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

WYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO 
I JANOWCA

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

KONCERT DLA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

1 października w naszej szkole obchodziliśmy XI Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia. Z tej okazji uczniowie klas IV-VIII wzięli udział 
w konkursie pisemnym i ustnym ze znajomości tabliczki mnożenia 
oraz w konkursie na hasło promujące jej znajomość.

Dzień Chłopaka jest 
super! Tego zdania 
z pewnością są ucznio-
wie naszej szkoły, którzy 
30 września 2021 r. dość 
hucznie obchodzili tę 
uroczystość. Dziew-
częta oprócz życzeń 
przygotowały dla swo-
ich kolegów słodki poczęstunek i drobne upominki. Samorząd 
Uczniowski zorganizował dyskotekę. Zadowolenie na twarzach 
chłopców i dobry humor, jaki wszystkim dopisywał, świadczyły 
o tym, że impreza była udana.

1 października 2021 r. z okazji Dnia Chłopaka klasy 0 – 4 wraz 
z wychowawcami wybrali się do kina Metalowiec w Kraśniku na 
film animowany „Psi Patrol”. Po obejrzeniu ekscytującego sean-
su wszyscy udali się do pobliskiego placu zabaw „MOSiR”, gdzie 
świetnie się bawili.

  W słoneczny dzień 4 października 2021 r.  na placu za budyn-
kiem szkoły ułożony został stos drewna. Był to znak rozpoczęcia 
obchodów „Święta pieczonego ziemniaka”.

W imprezie wzięła udział cała społeczność naszej szkoły. Spotka-
nie obfitowało w zabawy, w których ziemniaki stanowiły motyw 
przewodni. Wszystkie gry były uzupełnione taneczną muzyką 
i świetną zabawą.

  W piątek 8 października 2021 r. uczniowie PSP w Blinowie pod 
opieką nauczycieli udali się na wycieczkę do Kazimierza Dolnego 
i Janowca. To właśnie Janowiec był pierwszym etapem wycieczki. 
Tam uczniowie zwiedzili ruiny XVI-wiecznego zamku oraz pocho-
dzący z Moniak zespół dworski z XVIII wieku. Ciekawym urozma-
iceniem okazał się rejs statkiem „Marzanna” po Wiśle. Następnym 
punktem programu było zwiedzanie Kazimierza Dolnego. Na rynku 
uczniowie mieli okazję zakupienia drobnych pamiątek z wycieczki 
i tradycyjnych kazimierskich kogutów.

  W środę 13 października 2021 r. społeczność PSP w Blinowie 
uroczyście obchodziła DEN. W obchodach uczestniczyli zaproszeni 
goście: Artur Jaskowski - wójt Gminy Szastarka, Monika Łukasik – 
dyrektor GZOPO, Ewa Szabat, Teresa i Jan Sulowscy - emerytowani 
nauczyciele szkoły, Barbara Kowalczyk – emerytowany pracow-
nik obsługi.

Piosenkami płynącymi z głębi serca i życzeniami uczniowie 
podziękowali dyrekcji, nauczycielom i pracownikom obsługi za 
codzienny trud oraz zaangażowanie w procesie edukacyjno-wy-
chowawczym.

Dnia 17 października 2021 r. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela 
w Blinowie odbył się koncert dla św. Jana Pawła II - patrona rodziny. 
W przedstawieniu udział wzięli uczniowie z klas IV-VI. Następnego 
dnia koncert został powtórzony dla całej społeczności szkolnej.
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ŚLUBOWANIE PIERWSZEJ KLASY

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W NASZEJ 
SZKOLE

WYCIECZKA DO LUBLINA

ANDRZEJKI

  Dnia 25 października 2021 r. odbyła się w naszej szkole uroczy-
stość ślubowania uczniów klasy pierwszej. Na uroczystość przybyli 
zaproszeni goście: Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski, Pani Se-
kretarz Jadwiga Wielgus, ks. Proboszcz Piotr Wąsek oraz nauczyciele 
i rodzice uczniów klas pierwszych. Pierwszoklasiści w krótkiej części 
artystycznej zaprezentowali to, czego nauczyli się już w szkole. 
Następnie Pani Dyrektor Ilona Stolarz dokonała aktu pasowania.

  Dnia 15 listopada 2021 r. społeczność naszej szkoły wzięła 
udział w uroczystej akademii z okazji 103. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Uczniowie z klasy IV pod opieką Pani 
Joanny Niezgody przygotowali montaż słowno-muzyczny pt. „Była, 
jest i będzie…”. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych 
w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 
roku. Dzień ten zawsze jest lekcją patriotyzmu i historii.

  Dzień 16 listopada 2021 r. był atrakcyjnym dniem dla uczniów 
klas IV-VIII PSP w Blinowie, którzy pod opieką nauczycieli udali się 
do Lublina. Pobyt w Lublinie zaczął się od wizyty w kinie Cinema 
City w Plazie. Następnie uczniowie odwiedzili lodowisko „Icemania”. 
Potem nadszedł czas na zwiedzanie Starego Miasta. Pod przewodnic-
twem ks. Piotra Wąska uczniowie udali się do Archikatedry i kościoła 
oo. Dominikanów. Spacerując starymi uliczkami, dotarli do Zamku 
Lubelskiego. Po krótkim posiłku w Plazie wszyscy pojechali do 
Ogrodu Botanicznego na spektakl pięknych iluminacji świetlnych.

  Tradycja  an-
drzejkowa jest jedną 
z najstarszych, ob-
chodzonych do dnia 
dzisiejszego. W nocy 
z 29 na 30 listopada 
świat realny łączy się 
ze światem magii, 
wróżb i czarów. Dą-
żenie do poznania 
rzeczy nieznanych i przyszłych zdarzeń stało się okazją do wspólnej 
zabawy uczniów naszej szkoły.

Wychodząc naprzeciw tej tradycji, uczniowie klas IV, VII i VIII z Sa-
morządu Uczniowskiego 26 listopada 2021 r. zaaranżowali „salon 
wróżb andrzejkowych”. Zabawa okazała się wyśmienita, zarówno 
dla młodszych, jak i dla starszych uczniów.

KONKURSY, KONKURSY...

 W I semestrze roku szkolnego 2021/2021 uczniowie naszej szkoły 
brali udział w licznych konkursach: 

 ▶ 25. Edycja Wojewódzkiego Jesiennego Konkursu Recytator-
skiego „ŚMIECHEM  -ŻARTEM” 

 ▶ Powiatowy konkurs „ZDROWA I PIĘKNA MAMA” 
 ▶ Powiatowy Konkurs Ekologiczny „KAŻDY CHWAT  

SPRZĄTA ŚWIAT”
 ▶ Gminny konkurs plastyczny na plakat promujący szczepienia 

przeciw COVID-19 #Szczepimysię 
 ▶ Szkolny konkurs fotograficzny „Wakacje w obiektywie” 
 ▶ Szkolny konkurs na plakat promujący tabliczkę mnożenia 
 ▶ Konkurs profilaktyczny „DORASTAJMY BEZ NAŁOGÓW” 
 ▶ Szkolny konkurs na „NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC” 
 ▶ Szkolny konkurs ekologiczny „EKO-ROBOT” 
 ▶ Szkolny konkurs „KARTKA DLA POLSKI” 
 ▶ Szkolny konkurs plastyczny „ZNAM SWOJE PRAWA  

I OBOWIĄZKI”
 ▶ Szkolny konkurs na najciekawszy strój andrzejkowy 
 ▶ Szkolny konkurs „KARTKA ŻYCZLIWOŚCI” 

AKCJE CHARYTATYWNE, EKOLOGICZNE 
I SPOŁECZNE 

 ▶ CYBERPRZEMOC - pogadanka z policjantami
 ▶ Akcja „Szkoła do hymnu”
 ▶ 11 listopada – „Wywieś flagę!”
 ▶ 20 listopada – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
 ▶ 21 listopada – Światowy Dzień Życzliwości
 ▶ 25 listopada – Dzień Pluszowego Misia
 ▶ Akcja „Kartka dla obrońców granic”
 ▶ Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.
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Z ŻYCIA PARAFII - SZASTARKA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KONCERT PARAFIALNEJ ORKIESTRY DĘTEJ Z SZASTARKI
W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

26 GRUDNIA 2021 R. PO MSZY ŚWIĘTEJ O GODZINIE 11:00 W KOŚCIELE PARAFIALNYM W SZASTARCE

POBYT PARAFIALNEJ ORKIESTRY DĘTEJ W WIŚLE - 

KONCERT Z OKAZJI DNIA PATRONKI ŚPIEWU I MUZYKI SAKRALNEJ ŚW. CECYLII

W dniach 26.-30.07.2021 r. odbył się  
wyjazd Parafialnej Orkiestry Dętej z Szastarki 
do Wisły, gdzie miały miejsce przygotowane 
specjalnie dla orkiestry Warsztaty muzycz-
ne, pod kierownictwem Pana kapelmistrza 
Wojciecha Duraka. Warsztaty odbywały się 
w malowniczym miasteczku – Wiśle, po-
łożonym w województwie śląskim, nazy-
wanym również perłą Beskidu Śląskiego. 
Zwieńczeniem tygodniowych warsztatów 
był wykonany przed publicznością Wisły 
koncert orkiestry. Organizatorem wyjazdu 
był Ksiądz Proboszcz Andrzej Arbaczewski, 
opiekun orkiestry. Dzięki gościnności Księży 
Salezjanów muzycy Orkiestry zakwaterowali 
się w Ośrodku Salezjańskim w centrum Wisły. 
Plan wyjazdu zakładał czas na doskonalenie 
umiejętności muzycznych, ale również zwie-
dzanie i aktywny wypoczynek.

W czasie podróży do Wisły orkiestra od-
wiedziła Parafię Sobolów koło Bochni, gdzie 
miała okazję zwiedzić zabytkowy rycerski 
kościół z XVI w. oraz zorganizowaną przez 
tamtejszego Księdza Proboszcza Szkołę Mu-
zyczną. Od 20 lat prężnie w tej parafii działa 
parafialna orkiestra dęta, która może po-
szczycić się nawet sukcesami na arenie mię-
dzynarodowej. Po zakończonym zwiedzaniu 
uczestnicy udali się na wspólną modlitwę.

Już po  raz trzeci 21 listopada odbył się w naszej parafii koncert organowy wraz 
z akompaniamentem instrumentów muzycznych, tym razem z okazji św. Cecylii 
patronki śpiewu i muzyki sakralnej. Za organami zasiadł kapelmistrz naszej orkie-
stry pan Wojciech Durak. Na instrumentach dętych zagrali: na klarnecie - Emila 
Mróz, na saksofonie - Barbara Biżek, na puzonie - Bartosz Kozik, na oboju - Karolina 
Koszałka a na trąbce Tomasz Wilk. Przy akompaniamencie organów zaśpiewał 
nasz organista Albert Bryczek dwa utwory: Amazing Greace Johna Newtona 
oraz Ave Maria Cacciniego. Nasz koncert zaszczycili swoją obecnością pan Michał 
Stawiarski Dyrektor biura posła Kazimierza Chomy, gospodarz naszej gminy pan 
Artur  Jaskowski oraz pani Sekretarz Jadwiga Wielgus. Publiczność nagrodziła 
wykonawców gromkimi brawami.

Kolejny koncert naszej orkiestry jest zaplanowany w drugi dzień świąt Bożego 
Narodzenia. Serdecznie zapraszamy

                                                                                                                   
  ks. kan. Andrzej Arbaczewski

W godzinach wieczornych nasza grupa 
dotarła do Ośrodka Duchowości Salezjań-
skiej w Wiśle, a powitał ją ks. Stanisław Lasak, 
który w swoich progach gościł nas już po 
raz czwarty.

Już od następnego dnia muzycy rozpo-
częli intensywną pracę nad doskonaleniem 
umiejętności pod czujnym okiem Pana Ka-
pelmistrza. Codziennie rano członkowie 
orkiestry pobierali lekcje indywidualne i sek-
cyjne, natomiast wieczorami brali udział 
w próbach generalnych całej orkiestry.

Popołudnia wypełnione były atrakcjami 
turystycznymi oraz kulturalno – rozrywko-
wymi. Członkowie orkiestry mieli okazję 
odwiedzić skocznię Adama Małysza, której 
wysokość zrobiła na wszystkich niesamowite 
wrażenie. Równie interesującym miejscem 
była Rezydencja Prezydentów Polski, zlo-
kalizowana na jednym ze wzgórz Beskidu 
Śląskiego. Kolejną atrakcją była wyprawa 
na Baranią Górę, z której widoki pozostaną 
na długo w pamięci uczestników. Ponad-
to przygotowano również aktywną formę 
wypoczynku – wizytę w lokalnym Aqua 
Parku, która szczególnie przypadła do gu-
stu najmłodszym muzykom. Poszerzenie 
horyzontów muzycznych zapewniło spo-

tkanie z Panem Józefem Brodą – miłośni-
kiem muzyki ludowej, regionalistą, jednym 
z organizatorów Festiwalu Kapel Ludowych, 
odbywającym się co roku w Kazimierzu Dol-
nym.

Oprócz wymiaru edukacyjnego wyjazd 
Orkiestry miał również charakter religijny. 
Członkowie Orkiestry wzięli udział w spo-
tkaniu z Księdzem Adamem, Salezjaninem, 
który z ogromną pasją opowiadał o życiu 
młodzieży i dzieci w najbiedniejszych re-
gionach Brazylii. Wieczorna Msza Święta 
była duchowym zwieńczeniem każdego 
dnia pobytu w Wiśle.

Ostatniego dnia pobytu Orkiestra wyko-
nała brawurowy koncert w centrum Wisły. 
Nasz występ miał miejsce w ramach Tygo-
dnia Kultury Beskidzkiej. W czasie koncertu 
promowaliśmy naszą parafię. Publiczność 
stanowili zarówno mieszkańcy tego miasta, 
jak również odpoczywający tutaj turyści 
z całego kraju. Występ spotkał się z entu-
zjastycznym przyjęciem.

Muzycy Orkiestry wyrażają zadowolenie 
z wyjazdu, doceniają możliwość doskonale-
nia umiejętności muzycznych, a jednocze-
śnie z optymizmem wyczekują kolejnych 
szans na rozwijanie swoich pasji podczas 
kolejnych warsztatów muzycznych.

ZNANI I NIEZNANI – BIOGRAFIE NASZEGO REGIONU

Mirosława Zakrzewska-Dubasowa (1913-2011)

-
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ZNANI I NIEZNANI – BIOGRAFIE NASZEGO REGIONU

Mirosława Zakrzewska-Dubasowa (1913-2011)

-

Prof. dr hab. Mirosława Zakrzewska 
-Dubasowa (1913-2011) – polska histo-
ryk i nauczycielka akademicka, dyrektor  
Archiwum Państwowego w Lublinie, profesor 
w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodow-
skiej,  badaczka dziejów Armenii i Ormian.  
Urodziła się 10 czerwca 1913 roku 
w Brzozówce jako córka dzierżawcy 
tamtejszego majątku, Włodzimierza  
Dąbrowskiego i Janiny z Lenkiewiczów. 
Po ukończeniu Państwowego Gimnazjum 
Wacławy Arciszowej w Lublinie zapisała się 
w 1931 roku na studia na Wydziale Nauk 
Humanistycznych Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego (KUL) na kierunku historia. 
Studiów tych nie ukończyła, składając re-
zygnację z przyczyn osobistych. W latach 
1936-1938 była stypendystką Ministerstwa 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego, odbywając praktyki w Archiwum 
Państwowym w Lublinie. Jej praca zwróciła 
uwagę ówczesnego dyrektora Archiwum, 
a zarazem kierownika Katedry Historii 
Średniowiecznej Polski na Wydziale Nauk 
Humanistycznych KUL – profesora Leona 
Białkowskiego. Od 1 września 1938 roku 
została pracownikiem etatowym Archiwum. 
Dnia 18 lutego 1939 roku wyszła za mąż 
za oficera Wojska Polskiego – kapitana 
broni pancernej Adama Zakrzewskiego. 
Po wybuchu wojny, we wrześniu 1939 
roku, Mirosława Zakrzewska wyjechała za 
mężem do Tarnopola. Zakrzewski zginął  

18 września podczas 
obrony miasta przed na-
cierającą Armią Czerwo-
ną. W styczniu 1940 roku 
udało jej się wyjechać 
z okupowanego przez  
Sowietów Tarnopola do 
znajdującego się pod 
okupacją niemiecką Gene-
ralnego Gubernatorstwa. 
Po powrocie do Lublina 
początkowo znalazła za-
trudnienie w Archiwum 
Państwowym pod zarzą-
dem niemieckim (Sta-
atsarchiv). Na początku 
września 1943 roku zna-
lazła zatrudnienie jako bi-
bliotekarka. W 1944 roku 
po zajęciu Lublina przez 
Armię Czerwoną i Wojsko 
Polskie zgłosiła się do pra-
cy w Ministerstwie Bezpie-
czeństwa Publicznego jako 
archiwistka. Na tym stano-
wisku pracowała pół roku, 
po czym w kwietniu 1945 
roku złożyła rezygnację, 

tłumacząc ją chęcią dokończenia przerwa-
nych przed wojną studiów. Studia na Wy-
dziale Nauk Humanistycznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego wznowiła w 1946 
roku i jeszcze w tym samym roku obroni-
ła pracę dyplomową, uzyskując stopień 
magistra filozofii w dyscyplinie historia. 
W tym samym roku powróciła również do 
pracy w Archiwum Państwowym w Lu-
blinie. Stopień doktora uzyskała w 1947 
roku na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim na podstawie rozprawy pt. Parczew 
w XV-XVIII wieku. Szkic z dziejów osady 
miejskiej na pograniczu Korony i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Od tego roku była 
asystentką w Katedrze Historii Średnio-
wiecznej KUL. Dnia 1 października 1949 
roku została mianowana pełniącą obo-
wiązki dyrektora Archiwum Państwowego 
w Lublinie, zaś 1 sierpnia 1950 roku dyrek-
torem tej placówki. Funkcją tę pełniła do 
końca 1954 roku, kiedy złożyła rezygnację. 
W 1953 roku wyszła za mąż za archiwi-
stę z Archiwum Państwowego w Lublinie  
Juliana Dubasa. W latach 1954-1956 była 
archiwistką w redakcji „Sztandaru Ludu”. 
W 1956 roku została pracownikiem kon-
traktowym na Uniwersytecie Marii Curie 
-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, zaś rok 
później adiunktem w Katedrze Historii  
Polski do XVIII wieku. Zainteresowania Miro-
sławy Zakrzewskiej-Dubasowej koncentro-
wały się na historii regionalnej. Prowadzone 

w archiwum lubelskim kwerendy zwróciły 
jej uwagę na akta sądu ormiańskiego w Za-
mościu, a tym samym na dzieje tej grupy 
etnicznej. W 1960 roku opublikowała pierw-
szy artykuł na ten temat, zatytułowany  
„Organizacja gminy ormiańskiej w Zamo-
ściu w XVI-XVII wieku” („Rocznik Lubelski”, 
3, 1960, s. 63-82). Omówiła w nim zasady 
funkcjonowania gminy zamojskiej. Był to 
wstęp do wydanej w 1965 roku szerszej 
rozprawy na ten temat pt. „Ormianie za-
mojscy i ich rola w wymianie handlowej 
i kulturalnej między Polską a Wschodem”. 
Na podstawie tej rozprawy w 1966 roku 
uzyskała stopień doktora habilitowanego 
i w 1967 roku została kierownikiem Katedry 
Historii Narodów ZSRR. W latach 1968-1974 
była członkiem Rady Naukowej Zakładu 
Historii Stosunków Polsko-Radzieckich 
Wydziału Nauk Społecznych Polskiej Aka-
demii Nauk (PAN), w latach 1970-1986 – 
Polskiej Komisji do Problemu Współpracy 
Wielostronnej „Historia Wielkiej Rewolu-
cji Październikowej” i Polsko-Radzieckiej 
Komisji Historycznej przy Wydziale Nauk 
Społecznych PAN, w latach 1969-1980 – 
Rady Naukowej Instytutu Krajów Socjali-
stycznych PAN, a w latach 1987-1989 – Rady 
Nauk Instytutu Słowianoznawstwa PAN.  
W 1977 roku mianowana profesorem nad-
zwyczajnym, w 1984 roku zwyczajnym. Od 
1947 roku była członkiem Polskiego Towa-
rzystwa Ludoznawczego oraz lubelskiego 
oddziału Polskiego Towarzystwa Histo-
rycznego, któremu prezesowała w latach 
1980-1985. Od 1973 roku była członkiem 
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. 
Należała też do uniwersyteckiej komórki 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 
W tym czasie, równocześnie z pisaniem 
artykułów o tematyce marksistowskiej, 
kontynuowała badania nad Ormianami. 
W początkach lat 70, wyjeżdżała do Armenii 
w celach badawczych, współpracowała 
z naukowcami Państwowego Uniwersytetu 
Erywańskiego i Instytutu Historii Akademii 
Nauk Armeńskiej Socjalistycznej Repu-
bliki Sowieckiej. Efektem jej badań były 
kolejne publikacje: Stan badań nad osad-
nictwem ormiańskim na ziemiach Zachod-
niej Ukrainy i dawnej Rzeczypospolitej (w: 
Polska w Europie: studia historyczne, red.  
H. Zins, Lublin 1968, s. 161-174), Handel ze 
Wschodem w Zamościu (w: Zamość i Za-
mojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej, 
red. K. Myśliński, Lublin 1969, s. 173-190), 
Armeńskie orientacje polityczne na prze-
łomie XVII i XVIII wieku („Rocznik Lubelski”, 
15, 1972, s. 169-189), Z dziejów kultury 
polskich Ormian (w: Studia z dziejów epoki 
Renesansu, red. H. Zins, Warszawa 1979,  
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s. 157-170), Ormiańska Temida („Palestra”, 24, 1980, 7, s. 19—37), Армянское ремесло в давной Речи Посполитой, (w: Армяно-польские 
связи, Ереван 1980), Rzemiosło ormiańskie w dawnej Rzeczypospolitej (w: Studia z dziejów kontaktów polsko-ormiańskich, red. M. 
ZakrzewskaDubasowa, Lublin 1983, s. 90-106 ), Polityka handlowa Jana Zamoyskiego i jego następców („Annales Universitatis Mariae 
Curie-Skłodowska”, 38/39, 1983/1984, sectio F, 6, s. 93-114), Rządy Paskiewicza w Armenii (w: Słowiańszczyzna i dzieje powszechne. 
Studia ofiarowane Profesorowi Ludwikowi Bazylowowi w siedemdziesiątą rocznicę Jego urodzin, Warszawa 1985, s. 186-196), Skrawek 
Orientu pod zamojskim niebem („Res Historica”, 20, 2005, s. 155-164) oraz monografie: Historia Armenii (Wrocław 1977) i Ormianie 
w dawnej Polsce (Lublin 1982). Była również redaktorem publikacji pokonferencyjnej Studia z dziejów kontaktu polsko-ormiańskich 
(Lublin 1983). Wątki ormiańskie poruszyła również w artykule Przyczynek do historii jarmarków lubelskich („Annales Universitatis 
Mariae Curie-Skłodowska”, 20, 1965, sectio F, 4, s. 59-74) oraz w odczycie wygłoszonym z inicjatywy lubelskiego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Historycznego pt. Orient w gospodarce i kulturze dawnego Lublina. Od 1985 roku była członkiem zwyczajnym Associa-
tion Internationale des Etudes Armeniennes. W latach 70. i 80. XX wieku prof. Zakrzewska-Dubasowa była wielokrotnie nagradzana 
za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej. Otrzymała Złoty Krzyż Zasługi (1975), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
(1978), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1988), odznakę „Zasłużony dla Lubelszczyzny” (1970), Medal Komisji Edukacji Naro-
dowej (1977), Złotą Odznakę Honorową „Zasłużonemu dla Lublina” (1984) oraz tytuł „Zasłużonego Nauczyciela PRL” (1979). W latach 
1967, 1978, 1980 i 1983 była laureatką nagrody ministra oświaty i szkolnictwa wyższego, zaś w 1988 roku otrzymała nagrodę ministra 
edukacji narodowej. Mirosława Zakrzewska-Dubasowa w wieku 98 lat zmarła 18 października 2011 roku i została pochowana na 
cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.  

Urząd Stanu Cywilnego w Szastarce informuje...
 ...że w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2021 r.

…urodziło się 
19 dzieci

... związek małżeński 
zawarło 31 par

…zmarło 
46 osób

Opracowanie: Paweł Koszałka
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZASTARCE

PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE W POLICHNIE

MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK

Zachęcamy naszych czytelników do przysyłania na adres e-mail naszej biblioteki, Państwa recenzji przeczytanych 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 dołączać również zdjęcia książki. Recenzje proszę wysyłać na adres e-mail: gbpszastarka@tlen.pl

  W dniach 27 października  oraz 5 listopada przedszkolaki z PSP im. Jana Pawła II w Polichnie odwiedziły  bibliotekę w Polichnie. Dzieci 
obejrzały bibliotekę i zapoznały się z księgozbiorem przeznaczonym dla nich. Przedszkolaki oglądały różnego rodzaju bajki, a grupa 
dzieci która już wcześniej korzystała z naszych książeczek opowiadała kolegom i koleżankom, które bajki najbardziej im się podobają. 
Przedszkolaki dowiedziały się również na jakich zasadach można zapisać się do naszej biblioteki. Mamy nadzieję że większość z nich 
będzie często korzystać z naszego księgozbioru. Serdecznie zapraszamy.

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Szastarce po raz kolejny wzięła 

udział w ogólnopolskiej kampanii „Mała książka-wielki człowiek”. 
W ramach projektu zapraszamy wszystkich rodziców lub opiekunów 
dzieci w wieku przedszkolnym  wraz z dziećmi, aby skorzystały z oferty 
proponowanej przez Instytut Książki. Każdy przedszkolak, który przyj-
dzie do naszych bibliotek i wypożyczy książki otrzyma w prezencie 
Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz 
Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną 
wypożyczeniem minimum jednej książki, Mały Czytelnik otrzyma 
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania oraz 
gadżetami czytelniczymi. 

Serdecznie zapraszamy. 

Projekt nawiązuje do kampanii proczytelniczych realizowanych na 
całym świecie, a zapoczątkowanych 

w 1992 r. przez brytyjską fundację BookTrust i jest finansowany ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizator: Instytut Książki, Patronat Honorowy: Rzecznik Praw 
Dziecka Marek Michalak

Partnerzy: Polska Sekcja IBBY, Fundacja Metropolia Dzieci, Patronat 
Medialny: Ryms, CzasDzieci.pl

Więcej informacji oraz lista bibliotek biorących udział w projekcie 
znajduje się na stronie: www.wielki-czlowiek.pl
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Odwiedź z dzieckiem jedną z bibliotek biorących udział w akcji. Adresy bibliotek dostępne są na stronie:

www.wielki-czlowiek.pl (na liście znajdują się tylko biblioteki główne - sprawdź podległe im filie, gdzie

również możesz odebrać Wyprawkę!).

Poinformuj bibliotekarza, że chcecie przystąpić do projektu MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK.

Zapisz dziecko do biblioteki, wypożyczcie książkę i odbierzcie bezpłatną Wyprawkę Czytelniczą, a w niej

książkę „Pierwsze czytanki dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika, na której Twoje dziecko będzie

zbierało naklejki – jedną za każdą wizytę zakończoną wypożyczeniem książki 

z księgozbioru dziecięcego.

Pozwól dziecku samodzielnie dokonać wyboru książki, nawet jeśli wydaje Ci się nietrafiony. Jeśli będzie to

książka wybrana przez dziecko, to z pewnością chętnie po nią sięgnie po powrocie do domu.

Przeczytajcie wspólnie wypożyczoną książkę. Postaraj się poświęcić czas całkowicie na wspólne czytanie.

Odłóż telefon, wyłącz radio / telewizor, usiądźcie wygodnie i przytulcie się do siebie. Spraw, by ten czas

był wyjątkowy i tylko Wasz. Niech wspólne czytanie stanie się rytuałem, 

z którego oboje będziecie czerpać wielką przyjemność.

Oddajcie książkę do biblioteki w terminie i wypożyczcie kolejne. Pamiętaj o zabraniu Karty Małego

Czytelnika i pozwól maluchowi przykleić na nią naklejkę. Po uzbieraniu 10 naklejek Twoje dziecko

otrzyma imienny dyplom. To potwierdzenie nie tylko jego aktywności czytelniczej, ale także Waszych

wspólnych przygód z książką.

Zaprasza instytut książki

                        to instytucja kultury, w kt
rej życie może włączyć się dziecko niezależnie od

wieku. regularne odwiedzanie biblioteki uczy dziecko samodzielno�ci, pozwala podejmować

pierwsze własne wybory, rozwija my�lenie oraz kształtuje na całe życie nawyk czytania 

i pogłębiania wiedzy. �iblioteka to miejsce, gdzie rodzic wsp
lnie z dzieckiem może spędzić

czas w spos
b tw
rczy, a gdy już opuszczą jej mury, przeżyć nową, �antastyczną przygodę 

z wypożyczoną książką. 

Gorąco zac�ęcamy do wzięcia udziału w akcji MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK, bo miło�ć

do książek jest prezentem na całe życie!

Jak przystąpić do projektu?
informacja dla rodziców

Biblioteka


