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Z URZĘDU...

…. Z SESJI RADY GMINY

KOMPLEKSOWA 
MODERNIZACJA 

CZTERECH OBIEKTÓW 
KULTURALNYCH

ODNAWIALNE 
ŹRÓDŁA ENERGII

W ostatnim kwartale br. Rada 
Gminy Łubnice obradowała w 
dniach 29 maja i 28 czerwca. Po-
rządek obrad w trakcie spotkań 
obejmował m.in. podjecie uchwał 
w sprawach:
-	 budżetowych,
-	 zatwierdzenia	sprawozdania	z	wy-

konania	 budżetu	 gminy	 za	 2016	
rok,

-	 udzielenia	 absolutorium	 Wójtowi	
Gminy	za	2016	rok,

-	 zmiany	uchwały	w	sprawie	dosto-
sowania	planu	sieci	 szkół	podsta-
wowych	 i	 gimnazjów	 do	 nowego	

ustroju	szkolnego,
-	 zmiany	 uchwały	 nr	 XXXIII/106/13	

Rady	 Gminy	 Łubnice	 z	 dnia	 10	
kwietnia	2013	roku	w	sprawie	wy-
boru	metody	ustalania	opłat	za	go-
spodarowanie	 odpadami	 komu-
nalnymi	 oraz	 ustalenia	 wysokości	
stawki	takiej	opłaty,

-	 ustalenia	 zasad	 i	 kryteriów	 wy-
najmowania	 lokali	 wchodzących	
w	 skład	 mieszkaniowego	 zasobu	
gminy	Łubnice,

-	 przyjęcia	 aktualizacji	 „Programu	
Rewitalizacji	dla	Gminy	Łubnice	na	
lata	2016	–	2023”,

-	 zmiany	 uchwały	 nr	 XXVIII/90/12	

Rady	 Gminy	 Łubnice	 z	 dnia	 28	
grudnia	2012	r.	w	sprawie	określe-
nia	 przystanków	 komunikacyjnych	
udostępnionych	dla	przewoźników,	
których	właścicielem	lub	zarządza-
jącym	 jest	 Gmina	 Łubnice,	 wa-
runków	 i	 zasad	korzystania	z	 tych	
obiektów	 oraz	 ustalenia	 stawek	
opłat	za	korzystanie	z	nich,

-	 wyrażenia	 zgody	 na	 odstąpie-
nie	od	obowiązku	trybu	przetar-
gowego	 i	 przedłużenia	 okresu	
obowiązywania	 umowy	 dzier-
żawy.
Informacji	 z	 działalności	 w	 okre-

sach	 międzysesyjnych	 udzieliła	 Wójt	
Gminy	Anna	Grajko.	

Aneta Śmiszek, Henryka Rogala

W	 ramach	 powyższego	 zadania	 zostaną	 zmoder-
nizowane	cztery	obiektu	kultury	w	miejscowości	Borki,	
Beszowa,	Gace	Słupieckie	i	Przeczów.

	 Szacunkowa	 całkowita	 wartość	 projektu	 wynosi:	
723	682,12	PLN	.

Całkowite	wydatki	kwalifikowalne	projektu	wynoszą	
714	806,30	PLN,w	tym:
a)	 środki	z	EFRR	w	kwocie	468	750,00	PLN,	co	stanowi	

nie	więcej	niż	65,58	%	kwoty	całkowitych	wydatków	
kwalifikowalnych	projektu,

b)	 wkład	 własny	 Beneficjenta	 w	 kwocie	 214	 806,30	
PLN,	co	stanowi	nie	mniej	niż	30,05	%	kwoty	całko-
witych	wydatków	kwalifikowalnych	projektu,

c)	 budżet	państwa	w	kwocie	31	250,00	PLN,	co	stano-
wi	nie	więcej	niż	4,37	%	kwoty	całkowitych	wydat-
ków	kwalifikowalnych	projektu.

Beneficjent	zobowiązuje	się	pokryć	ze	środków	wła-
snych	 wszelkie	 wydatki	 niekwalifikowalne	 w	 ramach	
projektu	w	wysokości	8	875,82	PLN.

Dzięki	 przeprowadzonym	 remontom	 mieszkańcy	
uzyskają	lokale	do	przeprowadzania	działalności	kultu-
ralnych,	spotkań	integracyjnych	i	organizowania	zajęć	
dla	dzieci	i	młodzieży.

Anna Jarzyna, Barbara Dudek

W dniu 6 kwietnia 2017 roku w Centrum Kultury w 
Łubnicach odbyło się zebranie informacyjne z miesz-
kańcami gminy Łubnice na temat instalacji różnych 
rodzajów OZE. Zebranie cieszyło się dużym zaintere-
sowaniem ze strony mieszkańców gminy. 

W	dniu	7	kwietnia	br.	Gmina	Łubnice	ogłosiła	nabór	
Deklaracji	 i	Ankiet	w	 związku	 z	 zamiarem	przystąpienia	
do	projektu	 unijnego	 realizowanego	przy	współfinanso-
waniu	ze	środków	Unii	Europejskiej	w	ramach	Regional-
nego	Programu	Operacyjnego	Województwa	Świętokrzy-
skiego	na	lata	2014-	2020,	Działanie	3.1.	Wytwarzanie	i	
dystrybucja	energii	ze	źródeł	odnawialnych.

Projekt	przewiduje	montaż	trzech	różnych	rodzajów	in-
stalacji	OZE.

W	związku	z	powyższym	do	Gminy	Łubnice	wpłynęło	
145	deklaracji,	w	tym:
-	 Instalacja	pompy	ciepła	o	łącznej	mocy	140	kW,
-	 Panele	fotowoltaiczne	o	łącznej	mocy	188	kW,
-	 Kolektory	słoneczne	o	łącznej	mocy	250	kW.

Pomimo,	 iż	 było	 duże	 zainteresowanie,	 mamy	 zbyt	
małą	 ilość	chętnych,	aby	złożyć	samodzielnie	wniosek	o	
dofinansowanie.	Jedyną	możliwością	realizacji	 inwestycji	
jest	współpraca	partnerska	z	inną	gminą.

Anna Jarzyna, Barbara Dudek

W dniu 26 maja 2017roku Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
zatwierdził projekt pn. „Zwiększenie oferty kultu-
ralnej na terenie Powiatu Staszowskiego poprzez 
kompleksową modernizację obiektów kultury w 
Gminie Łubnice” złożonego do Działania 4.4 „Za-
chowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”.
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WSPÓLNY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW (WSSO)

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH 

Z TERENU GMINY ŁUBNICE W II PÓŁROCZU 2017 ROKU

Z URZĘDU...

Szczegółowe	informacje	w	Urzędzie	Gminy	w	Łubnicach,	pok.	nr	3	lub	na	stronie	internetowej:	www.lubnice.eu
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BUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA GMINY ŁUBNICE

Z ŻYCIA KGW W SŁUPCU...

100-LATKA GENOWEFA SĄSARA

Z URZĘDU...

Z ŻYCIA GMINY ...

W	dniu	 22	 czerwca	 2017	 roku	w	 ramach	 programu	
PROW	pomiędzy	 Samorządem	Województwa	Świętokrzy-
skiego	a	Gminą	Łubnice	została	podpisana	umowa	o	przy-
znaniu	 pomocy	 dla	 operacji	 typu	 ,,Gospodarka	 wodno-
-ściekowa”	w	 ramach	 poddziałania	 ,,Wsparcie	 inwestycji	
związanych	 z	 tworzeniem,	 ulepszaniem	 lub	 rozbudową	
wszystkich	 rodzajów	małej	 infrastruktury,	w	 tym	 inwestycji	
w	energię	odnawialną	i	w	oszczędzanie	energii”	w	ramach	
działania	„Podstawowe	usługi	i	odnowa	wsi	na	obszarach	
wiejskich	„	objętego	PROW	na	lata	2014-2020	dla	opera-
cji	„Budowa	mechaniczno-	biologicznej	oczyszczalni	ście-
ków”.	

Budowa	 mechaniczno-biologicznej	 oczyszczalni	 ście-
ków	zlokalizowanej	w	miejscowości	Łubnice	i	Orzelec	Duży	
to	pierwszy	etap	realizacji	programu	kanalizacji	gminy	Łub-
nice	.W	ramach	przyznanych	środków	finansowych	w	wy-
sokości	1.999.999,00	zł	tj.	63,63	%	poniesionych	kosztów	
kwalifikowanych	oraz	 środków	 finansowych	 zabezpieczo-
nych	w	budżecie	gminy	i	wieloletniej	prognozie	finansowej	
na	lata	2017-2020	możemy	rozpocząć	procedurę	o	udzie-
lenie	zamówienia	publicznego.	Budowa	nowego	budynku	
oczyszczalni	ścieków	wraz	wyposażeniem	technologicznym	

przyczyni	się	do	oczekiwanego	skanalizowania	części	gmi-
ny	Łubnice.	W	następnej	kolejności	i	w	miarę	uzyskanych	
środków	finansowych	Gmina	Łubnice	będzie	mogła	rozpo-
czynać	budowę	sieci	kanalizacji	sanitarnej	zgodnie	z	uzy-
skanym	pozwoleniem	na	budowę.

Anna Jarzyna, Barbara Dudek

W czwartek 11 maja 2017 roku przedstawiciele samorządu 
lokalnego na czele z wójtem gminy Łubnice Panią Anną Grajko, 
sekretarzem gminy Panem Leszkiem Ziółkiem, kierownikiem USC 
Panią Elżbietą Nowak, dyrektorem Centrum Kultury Panią Aleksan-
drą Stachniak oraz kierownikiem KRUS Panią Anetą Ostrowską i 
przedstawicielem posła na Sejm RP Michała Cieślaka Panem Ro-
mualdem Zgrzywą odwiedzili Panią Genowefę Sąsarę - mieszkan-
kę Zalesia, która 10 maja obchodziła swoje setne urodziny.

Niedziela Palmowa nazywana dawniej również Kwietną wpro-
wadza ludzi w atmosferę Świąt Wielkanocnych. W naszym regionie 
palmy wykonane przez wiernych do poświęcenia nie były duże, ale 
ładnie zdobione. 

Wykonane	były	 najczęściej	 z	 bukszpanu	 i	wierzbowych	
gałązek,	a	ozdabiano	je	wstążkami	i	sztucznymi	kwiatami.	
Po	poświęceniu	palmy,	należało	 zjeść	wierzbowego	kotka,	
aby	mieć	 zdrowe	gardło.	Palma	przechowywana	w	domu	
przez	cały	rok	miała	strzec	gospodarzy	przed	wszelkim	złem.	
W	tym	roku	członkinie	Koła	Gospodyń	Wiejskich	w	Słupcu	
postanowiły	zachować	i	zmienić	tradycję.	Zachować,	bo	zro-
biły	palmę	wielkanocną	zdobioną	zgodnie	z	dotychczasową	
tradycją,	a	zmienić,	bo	pierwszy	raz	zrobiły	palmę	mającą	
ok.	5	metrów	wysokości	 i	 podarowały	 ją	do	parafialnego	
kościoła	 jako	 dekorację	
na	 Palmową	 Niedzielę.	
Zrobienie	okazałej	palmy	
zajęło	 im	dwa	spotkania	
po	 ok.	 3	 godziny.	 Panie	
wcześniej	 własnoręcz-
nie	 przygotowały	 różne	
kwiaty	 i	 liście	 z	 bibuły.	
Praca	 z	 jednoczesnym	
poczęstunkiem	 upływała	
w	 miłej	 atmosferze.	 Nie	
zabrakło	 również	 dowci-
pów	i	przyśpiewek.	Palma	
wielkanocna	pięknie	pre-
zentowała	 się	 podczas	
nabożeństw	 w	 naszym	
kościele.

Zofia Gil

Z	 okazji	 tak	
wspaniałego	 jubi-
leuszu	 przedstawi-
ciele	 samorządu	
wręczyli	 szanownej	
Jubilatce	 listy	 gra-
tulacyjne	 wraz	 z	
koszami	 upomin-
kowymi,	 życząc	
jednocześnie	 kolej-
nych,	 jeszcze	 pięk-
niejszych	jubileuszy.

Spotkanie	 upły-
nęło	w	miłej,	rodzinnej	atmosferze	i	
było	okazją	do	poznania	bogatego	
życiorysu	Pani	Genowefy.	Dostojna	
Jubilatka	 cieszy	 się	 pogodą	ducha	
i	 ogromny	wsparciem	 rodziny.	 Po-
mimo	sędziwego	wieku	 jest	 samo-
dzielna	 i	 otwarta	 na	 towarzystwo.	
Wszystkich	 zgromadzonych	 za-
chwyciła	 recytacją	wierszy	 i	 znako-
mitą	kondycją.

Aleksandra Stachniak
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GMINA ŁUBNICE NA TARGACH AGROTRAVEL 2017

Targi	AGROTRAVEL	to	najważniej-
sza	wyspecjalizowana	impreza	wysta-
wiennicza	 w	 Polsce,	 która	 integruje	
branżę	 turystyczną	 z	 obszarów	wiej-
skich	Polski	i	Europy.	AGROTRAVEL	to	
nie	 tylko	 impreza	 targowa.	 AGROT-
RAVEL	 to	 jedyna	 w	 swoim	 rodzaju	
Akademia	Rozwoju	Turystyki	Wiejskiej	
-	 platforma	 wymiany	 doświadczeń	
pomiędzy	 wszystkimi	 uczestnikami	
działań	 na	 rzecz	 rozwoju	 regionu,	
kraju	i	Europy	poprzez	turystykę	wiej-
ską.	 Celem	 Międzynarodowych	 Tar-
gów	Turystyki	Wiejskiej	i	Agroturystyki	
AGROTRAVEL	 jest	 poszerzanie	 świa-
domości	 turystów	 o	możliwości	 spę-
dzania	 czasu	 na	 terenach	 wiejskich	
i	w	obiektach	agroturystycznych	oraz	
stworzenie	platformy	do	wymiany	my-
śli,	wiedzy	i	dobrych	praktyk	z	zakresu	
turystyki	 wiejskiej	 i	 agroturystyki	 dla	
wszystkich	interesariuszy,	uczestników	
i	 realizatorów	działań	służących	roz-
wojowi	 tej	gałęzi	gospodarki.	Kreują	
one	markę	 turystyki	wiejskiej	 i	agro-
turystyki	 zachęcając	 do	 odwiedzenia	
małych	ojczyzn.	

Z	 roku	 na	 rok	 wzrasta	 zaintere-
sowanie	 tą	 imprezą	 wystawienni-
czą	 zarówno	wśród	wystawców	 jak	 i	
zwiedzających.	Podczas	edycji	targów	
AGROTRAVEL	2017	blisko	23	tysiące	
odwiedzających	zapoznało	się	z	ofer-
tą	turystyki	wiejskiej	i	agroturystyki,	a	
w	bloku	konferencyjno-warsztatowym	
uczestniczyło	ponad	400	osób.

Regionem	 partnerskim	 tegorocz-
nej	edycji	 targów	było	Województwo	
Łódzkie.

W	 ramach	 AGROTRAVEL	 odbyły	
się	m.in.:
•	 międzynarodowa	 konferencja	 i	

warsztaty,
•	 jarmark	 rękodzielnictwa	 i	 wyro-

bów	artystycznych,
•	 karczmy	z	regionalnymi	i	tradycyj-

nymi	produktami	kulinarnymi,
•	 scena	 kultury,	 gdzie	 prezentowali	

się	artyści	ludowi,
•	 konkursy	 dla	 wystawców	 i	 zwie-

dzających,
•	 wyjazdy	 studyjne	 prezentujące	

produkty	 turystyki	 wiejskiej	 woj.	
świętokrzyskiego.
Dziewiątej	 edycji	 targów	AGROT-

RAVEL	towarzyszyła	międzynarodowa	
konferencja	 i	warsztaty,	które	odbyły	
się	w	dniach	7	–	8	kwietnia	2017	r.	w	
Centrum	Kongresowym	Targów	Kiel-
ce.

W	programie	 konferencji	 pn.	 Tu-
rystyka	 prozdrowotna	 na	 obszarach	
wiejskich	znalazły	się	trzy	panele:

Panel	 1:	Marka	 turystyczna	 –	 jak	
ją	 tworzyć,	 wzmacniać	 i	 komercjali-
zować

IX Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROT-
RAVEL, odbyły się w dniach 7 -9 kwietnia 2017 r. w Kielcach.

Panel	 2:	 Turystyka	 prozdrowotna	
strategiczną	specjalizacją	polskiej	go-
spodarki–	 jak	ją	wykorzystać	dla	roz-
woju	obszarów	wiejskich

Panel	3:	Fundusze	Europejskie	na	
rzecz	rozwoju	turystyku	

Konferencja	 zainicjowała	 budowę	
i	upowszechnianie	sieci	 terytorialnych	
marek	turystycznych	i	zaprezentowała	
dobre	praktyki	w	budowaniu	marki	te-
rytorialnej,	w	szczególności	marki	tury-
styki	wiejskiej	i	prozdrowotnej.	

W	 tym	 roku	 liczna	 grupa	 miesz-
kańców	 gminy	 Łubnice	 składająca	
się	z	pracowników	Centrum	Kultury	w	
Łubnicach,	 członków	 Stowarzyszenia	
Inicjatyw	Ludzi	Aktywnych	oraz	Zespo-
łu	 Estradowo	 –	 Ludowego	 „Łubnicka	
Nuta”	miała	okazję	promować	wspól-
nie	 z	 przedstawicielami	 połanieckie-
go	 oddziału	 Legii	 Polsko	 -	 Włoskiej	
i	 młodzieżą	 z	 Ochotniczej	 Formacji	
Młodych	 Kosynierów	 obszar	 Lokalnej	
Grupy	 Działania	 “Dorzecze	 Wisły”.	
Promowane	 były	 produkty	 lokalne,	
twórcy	ludowi,	stowarzyszenie	i	zespół	
ludowy,	a	także	ciekawe	miejsca	na	te-
renie	LGD	warte	zobaczenia.

Szczególnie	wyróżniającym	się	ele-
mentem	promocji	było	widowisko	mu-
zyczne	 Zespołu	 Estradowo-Ludowego	
„Łubnicka	 Nuta”.	 Wspaniały	 występ	
zespołu	przy	stoisku	promocyjnych	po-
rwał	do	tańca	zwiedzających.

Organizatorami	 Międzynaro-
dowych	 targów	 Turystyki	 Wiejskiej	 i	
Agroturystyki	AGROTRAVEL	są:	Urząd	
Marszałkowski	 Województwa	 Świę-
tokrzyskiego,	 Targi	 Kielce	 S.A.	 oraz	
Regionalna	 Organizacja	 Turystyczna	
Województwa	Świętokrzyskiego.

Aneta Śmiszek

Z ŻYCIA GMINY...
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UCZNIOWSKI 
TURNIEJ POŻARNICZY

PIKNIK WĘDKARSKI

W dniu 7 kwietnia br. w Starostwie 
staszowskim, odbył się uczniowski 
turniej wiedzy pożarniczej, stanowią-
cy eliminacje do turnieju na szczeblu 
wojewódzkim. Turniej co roku orga-
nizowany jest przez Komendę Po-
wiatową PSP w Staszowie wspólnie 
z Zarządem Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Staszowie. W tegorocz-
nych zmaganiach udział wzięło łącz-
nie 25 uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

W	 kategorii	 szkół	 podstawowych	
zwyciężył	Rafał	Bednarski	z	gminy	Łub-
nice,	 II	miejsce	 zajęła	Marta	Wiśniew-
ska	 z	 gminy	 Bogoria,	 a	 III	 miejsce	
Amelia	 Kluszczyńska	 z	 gminy	 Staszów.	
W	 kategorii	 ,,gimnazja”	 klasyfikacja	
końcowa	 przedstawia	 się	 następują-
co:	 I	 miejsce	 Aleksandra	 Karwacka	
z	 gminy	 Bogoria,	 II	 miejsce	 Kacper	
Szewczyk	 z	 gminy	 Rytwiany,	 III	 miej-
sce	 Karolina	 Cebula	 z	 gminy	 Osiek.	 
Zwycięzcy	 w	 poszczególnych	 katego-
riach	 będą	 reprezentować	 powiat	 sta-
szowski	na	rozgrywkach	wojewódzkich,	

które	odbędą	się	w	dniu	27	kwietnia	br.,	
w	Woli	Morawickiej.	Nagrody	dla	naj-
lepszych	 uczestników	 turnieju	 ufundo-
wał	powiat	staszowski.	Po	zakończeniu	
turnieju	 komendant	 powiatowy	 PSP	 w	
Staszowie	bryg.	 Rafał	Gajewicz	 zapro-
ponował	uczniom	i	ich	opiekunom	obej-

rzenie	filmu	na	temat	niebezpieczeństw	
i	szkodliwości	wypalania	traw,	co	nieste-
ty	jest	ciągle	plagą	na	naszych	wsiach.	
Komendant	zaapelował	o	reagowanie	i	
przeciwdziałanie	 tym	szkodliwym	prak-
tykom.

Źródło: www.staszowski.eu 

W	zawodach	udział	wzięło	23	oso-
by.	Po	zakończonych	połowach	odbyło	
się	 ważenie	 oraz	 przydzielanie	 punk-
tów	przez	sędziego	zawodów	Tomasza	
Klimczaka.	Zwycięzcą	zawodów	okazał	
się	 Jan	 Szymura	 z	 Orzelca	 Dużego,	
który	wspólnie	z	tatą	złowił	największą	
ilość	ryb,	za	co	otrzymał	puchar,	nagro-
dę	w	postaci	 aparatu	 fotograficznego	
oraz	dyplom	za	zdobycie	I	miejsca.	

Pozostałe	 osoby	 biorące	 udział	 w	
pikniku	niezależnie	od	wyniku	również	
otrzymały	nagrodę	 rzeczową	oraz	dy-
plom.	W	 imieniu	 posła	 Michała	 Cie-
ślaka	nagrody	wręczyli	Edgar	Kobos	 i	
Ewa	Szymura.	W	trakcie	trwania	pikni-
ku	uczestnicy	częstowali	się	kiełbaską	z	
grilla.	

Piknik	 miał	 na	 celu	 promocję	 ak-
tywnej	 formy	spędzania	wolnego	cza-

W słoneczną niedzielę, 25 czerwca br. po raz drugi przy zbiorniku 
wodnym Żwirownia w Budziskach odbyły się spławikowe zawody węd-
karskie dla dzieci i młodzieży. 

su,	 integrację	 dzieci	 i	 młodzieży	 oraz	
promowanie	 walorów	 przyrodniczych	
naszej	gminy.

Organizatorami	pikniku	było	Cen-
trum	 Kultury	 w	 Łubnicach,	 Stowarzy-
szenie	 Inicjatyw	 Ludzi	 Aktywnych	 oraz	
Ochotnicza	Straż	Pożarna	w	Łubnicach	
i	Budziskach.

Patronat	 honorowy	 nad	 imprezą	
objeli	Anna	Grajko	Wójt	Gminy	Łubni-
ce	oraz	Michał	Cieślak	Poseł	na	Sejm	
RP.

Serdeczne	 podziękowania	 składa-
my	 Izabeli	 Siwek	–	Oleś	 radnej	 z	Bu-
dzisk	za	pomoc	przy	organizacji	pikni-
ku.

Aneta Śmiszek

Z ŻYCIA GMINY...
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LWÓW- MIASTO WSCHODU I ZACHODU
Z ŻYCIA GMINY...

,,Tyle jest miast, tyle jest gwiazd, 
wszędzie dobrze i źle po połowie, lecz 
najlepiej jest tylko we Lwowie".

	 Znacie	 lwowskie	 szlagiery?	 Tuż	
przed	 wyjazdem	 do	 Lwowa	 przez	
kilkanaście	 dni	 słychać	 było	 u	 mnie	
kolejne	 lwowskie	 przeboje.	 „Ta	 joj	
ta	 Lwów”,	 „Tylko	 we	 Lwowie”,	 „Bal	
u	 weteranów”.	 A	 jak	 akurat	 ich	 nie	
słuchałam,	 to	 je	 nuciłam.	 Muzycz-
ne	 lwowskie	 nostalgie	 sprawiały,	 że	
nie	mogłam	się	doczekać	odwiedzin	
miasta.	A	przecież	nie	mam	 rodziny	
z	kresów.	Nie	jestem	z	Lwowem	nijak	
związana.	Dlaczego	więc	tak	bardzo	
chciałam	wraz	z	grupą	z	naszej	gmi-
ny	 oraz	 zaprzyjaźnionej	 gminy	 Szy-
dłów	zobaczyć	to	miasto?	

	Bo	mity	mają	niezwykłą	moc.	Bo	
tyle	 słyszałam	 o	 tym,	 jak	 Lwów	 się	
zmienił	przez	ostatnie	lata,	że	nie	mo-
głam	 się	 doczekać,	 aż	 sprawdzę	 to	
na	własnej	skórze.	Bo	tylu	moich	do-
brych	znajomych	uwielbia	to	miasto,	
że	sama	uwierzyłam	w	to	uwielbienie.	

	 I	 wreszcie	 wyjazd	 doszedł	 do	
skutku.	 31-osobowa	 grupa	 od	 29	
kwietnia	 do	 1	 maja	 br.	 spacerowa-
ła	 po	 ciekawych	 miejscach	 Lwowa.	
Chadzaliśmy	po	muzeach,	po	zapo-
mnianych	uliczkach,	po	kawiarniach	
i	 innych	 atrakcjach	 Lwowa.	 Polacy,	
którzy	 jadą	 do	 Lwowa,	 chcą	 zoba-

czyć	głównie	dwie	atrakcje:	Cmentarz	
Łyczakowski	 i	Rynek.	Nam	udało	się	
zobaczyć	o	wiele	więcej...

Jeśli	miałabym	wybrać	 styl	 archi-
tektoniczny,	który	we	Lwowie	udał	się	
najlepiej,	 to	 od	 razu	 krzyknęłabym	
SECESJA!	Secesyjne	perły	nie	są	jed-
nak	 obecne	 w	 ścisłym	 centrum,	 do	
którego	 zwykle	 ograniczają	 się	 tury-
ści.	By	je	znaleźć	musieliśmy	pójść	na	
zachód	i	przejść	przez	słynny	Prospekt	
Swobody.	 Zobaczyliśmy	 tam	 Lwów	
XIX-wieczny	 i	 XX-wieczny,	 a	 w	 nim	
dziesiątki	pięknych,	niekoniecznie	od-
nowionych	 kamienic.	 Warto	 zwrócić	
uwagę	 na	 detale.	 Na	 płaskorzeźby,	
drzwi	 i	 okna.	Mozaiki,	 łuki	 i	 kwieci-
ste	wzory.	Znaleźć	można	prawdziwe	
skarby.	 Ogromne	 wrażenie	 zrobiło	
na	nas	śródmieście	Lwowa,	które	jest	
wpisane	 na	 Listę	 UNESCO.	 Obo-
wiązkowo	 zobaczyliśmy	 rynek	 z	 Ka-
mienicą	 Królewską,	 ratusz,	 katedrę	
ormiańską,	katedrę	rzymskokatolicką	
z	 kaplicą	 Boimów,	 pomnik	 Adama	
Mickiewicza	 oraz	 dworzec	 kolejowy.	
Największe	jednak	wrażenie	zrobił	na	
grupie	Cmentarz	Łyczakowski	i	Orląt	
Lwowskich,	oraz	panorama	Lwowa	z	
kopca	Unii	Lubelskiej.	

	 W	 wolnych	 chwilach	 odpoczy-
waliśmy	 w	 kawiarniach.	 W	 ścisłym	
centrum	miasta	jest	 ich	kilkadziesiąt.	

Lwów	promuje	 się	 jako	 kawiarniane	
miasto,	a	znakomite	miejscówki	zna-
leźć	 można	 na	 każdym	 kroku.	 Spe-
cjalnością,	która	wcale	nie	 jest	oczy-
wista	 w	 innych	 miastach,	 jest	 kawa	
z	 alkoholem	 –	 wódką	 lub	 likierem	
domowej	roboty.	W	niektórych	knajp-
kach	nazywa	się	ona	„kawą	po	lwow-
sku”.	 Pytałam	 o	 to	 specjalistę	 –	 ma	
to	z	tradycją	niewiele	wspólnego.	Ale	
zrobiono	produkt	turystyczny	i	on	się	
fajnie	sprzedaje.	Lwowianie	szaleją	ze	
swoimi	 pomysłami	 na	 knajpy	 tema-
tyczne.	 Na	 Rynku	 znajduje	 się	 lokal	
„Kryjówka”,	 inspirowany	 kryjówkami	
„partyzantów	UPA”.	Ulicę	dalej	znaj-
duje	się	Masoch	Cafe	–	na	cześć	słyn-
nego	 lwowskiego	 powieściopisarza,	
od	którego	nazwiska	wziął	się	maso-
chizm.	W	Dzielnicy	Ormiańskiej	znaj-
duje	 się	 Lampa	Gazowa	 –	 na	 cześć	
Ignacego	Łukasiewicza.	Nie	da	się	w	
tym	mieście	nudzić.

Najważniejszym	 punktem	 poby-
tu	we	 Lwowie	była	Opera	 Lwowska.	
Jest	coś	w	tym	mieście	takiego,	że	do	
teatru	 iść	 prawie	 że	 należy.	Wnętrze	
opery	 jest	 przepiękne!	 Trzygodzinny	
spektakl	 pt.	 ,,Trubadur"	 dostarczył	
nam	 niezapomnianych	 wrażeń.	 Jak	
całe	 miasto,	 które-	 mam	 nadzieję-	
jeszcze	nie	raz	zobaczymy!

Aleksandra Stachniak
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W GACACH SŁUPIECKICH

Kosmici na Ziemi
Tydzień	od	17	do	21	kwietnia	upłynął	w	naszym	od-

dziale	przedszkolnym	pod	hasłem:	ekologia.	Prowadzo-
ne	były	w	 tym	czasie	zajęcia	mające	na	celu	wzbogacić	
wiedzę	dzieci	na	temat	ekologii,	a	w	szczególności	na	te-
mat	tego	jak	możemy	zadbać	o	naszą	planetę.	Głównym	
celem	była	promocja	Światowego	Dnia	Ziemi,	oraz	pod-
noszenie	 świadomości	 ekologicznej,	 a	 także	 kształtowa-
nie	właściwych	postaw	związanych	z	ochroną	środowiska	
wśród	najmłodszych.

Chronić	przyrodę,	oszczędzać	wodę,	dokarmiać	pta-
ki,	dbać	o	zwierzęta,	hodować	kwiaty,	szanować	drzewa,	
nie	marnować	prądu	i	nigdy	nie	śmiecić	-	tak	przyrzekali	
wszyscy	przedszkolacy.	

Dbamy	o	naszą	planetę,	dlatego	chcemy	aby	wyglą-
dała	tak,	jak	w	przedstawieniu	"Kosmici	na	Ziemi",	które	
przedszkolaki	przygotowały	i	zaprezentowały	starszym	ko-
legom	ze	szkoły.

Miejmy	nadzieję,	że	takie	akcje	na	długo	pozostaną	w	
pamięci,	a	w	konsekwencji	rozbudzą	ciekawość	światem	i	
uzmysłowią	nam	wszystkim,	że	każdy	człowiek	jest	zależny	
od	jednej	 i	 tej	samej	Ziemi,	dlatego	musimy	o	nią	dbać	
niezależnie	od	tego	kim	jesteśmy,	ile	mamy	lat,	jak	i	gdzie	
żyjemy.

Barbara Kostera

Wyprawa do teatru 
16	maja	2017	r.	uczniowie	klas	IV-	VI	Publicznej	Szkoły	

Podstawowej	w	Gacach	Słupieckich	pojechali	do	Krako-
wa.	Celem	wyjazdu	było	obejrzenie	w	Teatrze	Groteska	
przedstawienia	pt.	"Ania	z	Zielonego	Wzgórza".	To	kolej-
na	adaptacja	 teatralna	 tej	 popularnej	 od	ponad	 stu	 lat	
powieści	 dla	 młodzieży	 kanadyjskiej	 pisarki	 Lucy	 Maud	
Montgomery.	Adaptacja,	trzeba	dodać,	bardzo	udana,	z	
przepięknie	zagraną	przez	Annę	Sokołowską	rolą	Maryli	
Cuthbert.	 Przedstawienie	 było	 ucztą	 dla	 ducha,	 liryczną	
opowieścią	o	wartościach	uniwersalnych,	 takich	 jak:	 ro-
dzina,	 miłość,	 przyjaźń,	 potrzeba	 akceptacji.	 Obok	 za-
bawnych	scen	wywołujących	salwy	śmiechu,	były	 i	 takie,	
podczas	których	młodzi	widzowie	ukradkiem	ocierali	łzy.	
Po	 spektaklu	uczniowie	udali	 się	na	Wawel,	 znany	 im	 z	
opowieści	pt.	"Władca	Lewawu"	będącej	lekturą	szkolną.	
Spacer	przez	gwarne	ulice	starego	grodu	był	bardzo	przy-
jemny,	 zwłaszcza,	 że	 pani	 opowiadała	 o	mijanych	wła-
śnie	ciekawych	miejscach.	Monumentalny	Wawel	przywi-
tał	uczniów	burzą	 i	ulewnym	deszczem.	 I	wtedy	wszyscy	
dziękowali	królowej	Bonie	za	krużganki,	które	za	jej	spra-
wą	przyozdobiły	dziedziniec	zamkowy.	W	nich	to	właśnie	
uczestnicy	wycieczki	schronili	się	przed	burzą,	nie	trwającą	
na	szczęście	zbyt	długo.	Po	ulewie	był	czas	na	przechadz-
kę	 po	 bulwarach	 wiślanych	 i	 obejrzenie	 legendarnego	
smoka,	który	akurat	zechciał	kilkakrotnie	zionąć	ogniem	
oraz	powrót	na	Rynek	Główny.	 Posiłek	w	 restauracji	Mc	
Donald's	 i	 lody	 zakończyły	pobyt	 uczniów	w	królewskim	
mieście	Krakowie.	A	ponieważ	uczniowie	wysłuchali	hej-
nału	z	wieży	kościoła	Mariackiego,	po	którym	trębacz	po-
machał	im	z	góry	przez	okienko,	wszyscy	mają	nadzieję	

jeszcze	wielokrotnie	do	Krakowa	powrócić.
Renata Domagała

NA ŚWIĘTOKRZYSKIM SZLAKU...
Uczniowie	klasy	II,	III	i	IV	–	VI	PSP	w	Gacach	Słupiec-

kich	22	maja	br.	wyjechali	autokarem	na	szkolną	wyciecz-
kę	do	Świętokrzyskiego	Parku	Narodowego	oraz	Centrum	
Kulturowo	 –	 Archeologicznego	 w	Nowej	 Słupi.	 Pierwszy	
etap	wycieczki	rozpoczął	się	w	Nowej	Słupi.

W	Centrum	Kulturowo	 –	Archeologicznym	uczestnicy	
wycieczki	chwilowo	przenieśli	się	w	realia	okresu	wpływów	
rzymskich	na	naszych	terenach,	poznali	osadę	i	codzien-
ną	 pracę	 starożytnych	 hutników	 produkujących	 żelazo.	
Badania	archeologiczne	potwierdzają	istnienie	w	pobliżu	
pieców	 hutniczych	 zakładów	 innej	wytwórczości.	 Stąd	w	
osadzie	zobaczyć	można	było	zakład	garncarski,	kowal-
ski,	warsztat	obróbki	drewna,	tkacki,	a	także	narzędzia	i	
stroje	użytku	codziennego.

Warsztaty	 archeologiczne	w	 swej	wyjątkowej	 scenerii	
umożliwiły	uczniom	nie	tylko	zwiedzanie	i	obserwację,	ale	
bezpośrednie	uczestnictwo,	np.	lepienie	garnków	z	gliny,	
mielenie	zboża	w	żarnach,	wykuwanie	prostych	narzędzi	i	
ozdób.	Była	to	dla	naszych	uczniów	„żywa”	lekcja	historii.

Kolejnym	punktem	programu	wycieczki	było	przejście	
pod	 kierunkiem	 przewodnika	 najpiękniejszym	 szlakiem	
Gór	Świętokrzyskich	od	Nowej	Słupi	na	szczyt	Góry	Święty	
Krzyż.	Szlak	ten	nazywa	się	Drogą	Królewską.	Nazwa	jego	
pochodzi	od	licznych	pielgrzymek	królów	polskich,	zmie-
rzających	tędy	do	relikwii	Krzyża	Świętego,	m.in.	Włady-
sława	Jagiełły,	Kazimierza	Jagiellończyka,	Zygmunta	Sta-
rego	wraz	z	królową	Boną.

W	niewielkiej	odległości	od	bramy	wejściowej	do	ŚPN	
oglądaliśmy	kamienną	figurę	pielgrzyma,	zwanego	Eme-
rykiem.	Przewodnik	opowiedział	wycieczkowiczom,	że	we-
dług	legend	i	opowiadań	ludowych	pielgrzym	ze	względu	
na	swoją	pychę	został	 zamieniony	w	kamień	 i	 co	 rok	o	
ziarenko	 piasku	 posu-
wa	się	w	stronę	klaszto-
ru	 na	 Świętym	 Krzyżu,	
a	 gdy	 dotrze	 do	 jego	
bram	 nastąpi	 koniec	
świata.	

Następnie	 po	 za-
poznaniu	 się	 z	 regu-
laminem	 ŚPN	 oraz	
zasadami	 zwiedzania	
parku	 wyruszyliśmy	
pod	 kierunkiem	 prze-
wodnika	w	trasę.	Poko-
nując	 kolejne	 odcinki	
szlaku	 przewodnik	 w	
ciekawy	 i	bardzo	przy-
stępny	sposób	opowia-
dał	dzieciom	o	różnych	
zdarzeniach	 historycz-
nych	mających	tu	miej-
sce,	 walorach	 przy-

EDUKACJA
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rodniczych	 ŚPN,	 uczył	
rozpoznawania	 drzew.	
Jednym	 z	 najokazal-
szych	 drzew	 parku	 jest	
buk	 „	 Jagiełły”,	 rosną-
cy	nieopodal	szlaku.	W	
drodze	na	Górę	Święty	
Krzyż	 odpoczywaliśmy	
na	 ławeczkach	 i	wspo-
minaliśmy	 ilu	 piel-
grzymów	 przez	 setki	
lat	 pokonywało	 przed	
nami	 tę	 trasę.	 Kiedy	
dotarliśmy	 na	 miejsce,	
posłuchaliśmy	 legen-
dy	o	świętym	Emeryku,	
zwiedziliśmy	 klasztor	
benedyktyński	 z	 Sank-
tuarium	Świętego	Krzyża.	W	kaplicy	Oleśnickich	mogliśmy	
pocałować	relikwiarz	z	cząstkami	Drzewa	Krzyża	Święte-
go.	 Niezapomnianych	 wrażeń	 dostarczyło	 nam	 wejście	
na	platformę	widokową,	skąd	podziwialiśmy	gołoborza,	
piękną	 panoramę	Gór	 Świętokrzyskich.	 Przewodnik	 wy-
korzystał	chwilę	odpoczynku	i	opowiedział	legendę	o	po-
wstaniu	Gołoborza,	czarownicach	 i	diabłach.	Pełni	wra-
żeń	i	nieco	zmęczeni	wracaliśmy	pieszo	ścieżką	leśną	do	
Szklanej	Huty,	gdzie	czekał	na	nas	w	restauracji	smaczny	
i	zasłużony	obiad.	

Po	 sytym	 obiedzie	 autokarem	wyruszyliśmy	 do	 Kielc,	
aby	w	kinie	Helios	obejrzeć	 film	„	Piękna	 i	Bestia”.	Tym	
przyjemnym	akcentem	zakończyliśmy	wycieczkę	i	niestety	
nadszedł	czas	powrotu	do	domu.	Wycieczka	bardzo	po-
dobała	się,	dzieci	wróciły	zmęczone	,	ale	dużo	bogatsze	
o	 wiedzę	 historyczno-	 przyrodniczą	 dotyczącą	 naszego	
województwa.	Można	 powiedzieć	 ,,	 Świętokrzyskie	 jakie	
cudne”.

Teresa Dudzińska

W KRAINIE DINOZAURÓW
Dnia	5	czerwca	2017	roku	uczniowie	klas	0	–	III	wraz	

z	nauczycielami	wyruszyli	na	 jednodniową	wycieczkę	do	
PARKU	JURAJSKIEGO	w	BAŁTOWIE.	Bałtów	przywitał	nas	
wspaniałą	pogodą.	Wizytę	w	Bałtowie	 rozpoczęliśmy	od	
zabaw	w	Centrum	Rozrywki.	Dzieci	z	entuzjazmem	korzy-
stały	z	karuzel,	zjeżdżalni,	kolejek	szynowych.	Szybowały	
w	górę	na	trampolinie.	Zabawy	i	radości	było	co	niemia-
ra.	

Po	 zabawie	 udaliśmy	 się	 na	 zwiedzanie	 Jura	 Parku.	
Oprowadzał	 nas	 przewodnik,	 który	 w	 niezwykle	 intere-
sujący	i	przystępny	sposób	opowiadał	o	zgromadzonych	
eksponatach.	Wędrując	ścieżkami	przez	park	widzieliśmy	

modele	 dinozaurów	 i	 innych	 prehistorycznych	 stworzeń,	
oczywiście	wszystkie	naturalnej	wielkości.

Następnym	punktem	wycieczki	było	Muzeum	Jurajskie,	
gdzie	 dzieci	 obejrzały	 różnego	 rodzaju	 skamieniałości.	
Były	 to	kości	dinozaurów,	szczątki	morskich	gadów	zęby	
rekinów,	koralowce	i	głowonogi.	Jednak	największe	wra-
żenie	na	małych	wycieczkowiczach	zrobiło	Prehistoryczne	
Oceanarium.	Przenieśliśmy	się	w	świat	podwodnego	życia	
ogromnych	gadów.	Mieliśmy	okazję	 spotkać	 się	 „oko	w	
oko”	 z	gatunkami,	które	 żyły	na	Ziemi	 tysiące	 lat	 temu.	
Wrażenie,	 że	 są	 bardzo	 blisko	 wywołało	 u	 nielicznych	
strach,	jednak	większość	uczniów	była	mocno	podekscy-
towana	i	zafascynowana	ich	widokiem.

Świetną	metodą	utrwalenia	zdobytej	wiedzy	były	warsz-
taty	 plastyczno	 –	 paleontologiczne.	 Wykonane	 podczas	
zajęć	 prace,	 dzieci	 zabrały	 do	 domu.	 Entuzjazm	 wśród	
dzieci	wzbudziło	także	zwiedzanie	Bałtowskiego	Zwierzyń-
ca.	Najpierw	dzieci	odbyły	przejażdżkę	schoolbusem	po-
między	zwierzętami	egzotycznymi:	lamami,	wielbłądami,	
strusiami,	dzikami,	końmi	i	innymi.	W	dolnej	części	zwie-
rzyńca	 zobaczyliśmy	 ciekawe	 gatunki	 ptaków	 i	 ssaków.	
Pełni	wrażeń	ze	smakiem	zajadaliśmy	grilowaną	kiełba-
skę.	Najedzeni	mieliśmy	siłę	na	dalsze	atrakcje.	Kolejnym	
punktem	naszego	pobytu	było	magiczne	miejsce	 zwane	
Sabatówką.	Co	wspólnego	mają	 dinozaury	 z	wiedźma-
mi?	Odpowiedzi	na	to	pytanie	szukaliśmy	w	wiosce	cza-
rownic,	jak	się	okazało	bardzo	sympatycznych.	Spotkanie	
z	Bałtowem	zakończyliśmy	pysznymi	lodami.	Z	wycieczki	
do	Krainy	Dinozaurów	wszyscy	wrócili	pełni	wrażeń,	choć	
jednak	trochę	zmęczeni.	Była	to	dla	dzieci	niezapomniana	
przygoda.	

Agnieszka Cyranowska

Lekcja ekologii
6	 czerwca	2017	 r.	 klasy	 IV	 i	 V	 uczestniczyły	w	 lekcji	

ekologii.	W	 tym	 dniu	 udaliśmy	 sie	 do	 Rzędowa	 do	 Za-
kładu	 Gospodarki	 Odpadami	 Komunalnymi.	 Tu	 trafia-
ją	 śmieci	m.	 in.	 z	naszej	gminy,	po	 czym	po	 segregacji	
i	wstępnej	obróbce	podlegają	dalszemu	przerobowi	 lub	
utylizacji.	Najpierw	wzięliśmy	udział	w	lekcji,	podczas	któ-
rej	 pani	prowadząca	 zajęcia	wyjaśniła,	dlaczego	należy	
segregować	śmieci	oraz	 jak	 to	należy	 robić.	Poinformo-
wała	nas	również,	jak	działa	Zakład	Gospodarki	Odpa-
dami	Komunalnymi	w	Rzędowie.	Następnie,	ubrani	w	ka-
ski	i	kamizelki	odblaskowe	zwiedzaliśmy	zakład.	Może	nie	
pachniało	 tu	najładniej,	ale	przekonaliśmy	się,	że	warto	
segregować	 śmieci,	aby	nasza	planeta	Ziemia	nie	 stała	
się	jednym	wielkim	kosmicznym	śmietnikiem.	

Renata Domagała
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„Bezpieczny Dom”
W	czerwcu	uczniowie	klas	 I-III	Publicznej	Szkoły	Pod-

stawowej	w	Gacach	Słupieckich	uczestniczyli	w	zajęciach	
edukacyjnych	przeprowadzonych	przez	strażaków	z	Pań-
stwowej	Straży	Pożarnej	w	Busku-Zdroju	w	ramach	projek-
tu	„Bezpieczny	dom”	oraz	ogólnopolskiej	akcji	„Ognik”.

Celem	zajęć	była	edukacja	dzieci	na	temat	bezpieczne-
go	zachowania	się	w	sytuacjach	zagrożenia.	Na	początku	
spotkania	uczniowie	spotkali	się	z	bohaterami	filmów	Flo-
rianem	Wodnickim	i	Smokiem,	którzy	uczyli	jak	zachować	
się	w	określonych	sytuacjach	i	tłumaczyli	dlaczego	palące-
go	się	na	patelni	oleju	nie	wolno	gasić	wodą.	Następnie	
w	specjalnie	przygotowanych	pomieszczeniach	uczniowie	
zobaczyli,	z	jakimi	zagrożeniami	mogą	spotkać	się	w	swo-
im	domu,	 jak	rozprzestrzenia	się	dym	w	warunkach	po-
żaru,	jak	działają	czujniki	dymu	i	tlenku	węgla.	Strażacy	
zaprezentowali	również	prawidłową	ewakuację	z	miejsca	
objętego	zadymieniem.	Wszystkie	bardzo	ciekawe	poka-
zy	odbywały	się	w	warunkach	bezpiecznych	dla	dzieci.	W	
trakcie	trwania	pokazu	poruszana	była	również	tematyka	
bezpiecznych	 wakacji.	 Dzieci	 miały	 też	 okazję	 obejrzeć	
sprzęt	i	pojazdy,	które	strażacy	wykorzystują	podczas	pro-
wadzenia	akcji	ratowniczo-	gaśniczej.

Zajęcia	 bardzo	 dzieciom	 się	 podobały.	 Z	 całą	 pew-
nością	 dostarczyły	 im	wielu	 cennych	 doświadczeń	 zwią-
zanych	z	zachowaniem	bezpieczeństwa	w	ich	rodzinnych	
domach.	Dziękujemy	strażakom	za	mile	spędzony	czas	i	
wartościowe	wskazówki.

Jolanta Cepil

„Wspomnień czar”
Jak	co	roku	w	Publicznej	Szkole	Podstawowej	w	Ga-

cach	 Słupieckich	 odbyła	 się	 uroczystość	 z	 okazji	Dnia	
Mamy	i	Taty.	14	czerwca	2017	roku	serdecznie	powita-
liśmy	miłych	gości	w	progach	naszej	szkoły.	Uczniowie	
z	klas	 I	–	 III	 i	dzieci	z	oddziału	przedszkolnego	swoim	
występem	 dziękowali	 rodzicom	 za	 miłość	 i	 wychowa-
nie.	 Uroczystego	 powitania	 dokonała	 dyrektor	 szkoły	
Teresa	 Bigos.	 Potem	 rozpoczął	 się	 występ.	 Uczniowie	
klas	 I	 –	 III	 zaprezentowali	montaż	 słowno	–	muzyczny	
„Wspomnień	 czar”.	W	 sposób	 humorystyczny	 przypo-
mnieli	rodzicom	„	jak	mama	tatę	poznała….”.	Oprócz	

prozy	 nie	 zabrakło	 wierszy,	 piosenek,	 tańców	 i	 trady-
cyjnych	życzeń.	Niespodzianką	dla	rodziców	był	taniec	
„Kaczuszki”,	 do	 wykonania	 którego	 uczniowie	 zapro-
sili	 rodziców.	Dzieci	z	oddziału	przedszkolnego	miłość	
do	 rodziców	wyraziły	 poprzez	 scenkę	 teatralną,	 gdzie	
wcieliły	się	w	role	krasnoludków.	Zaprezentowały	rów-
nież	tematyczne	piosenki.	Swoim	rodzicom	dziękowały	
za	to	co	najlepsze.	Występ	małych	artystów	wywołał	u	
rodziców	wzruszenie.	Rodzice	z	dumą	patrzyli	na	swoje	
pociechy,	 które	 prezentowały	 się	 znakomicie.	 Symbo-
liczny	podarunek	dla	Mamy	 i	Taty,	 szczery	uścisk	oraz	
poczęstunek	były	wyrazem	głębokiej	miłości	i	podzięko-
wania	za	to,	że	kochają	i	są	najlepsi	na	całym	świecie.	
Dla	naszych	dzieci	występ	był	dużym	przeżyciem,	dzięki	
któremu	poczuły	się	ważne,	zdolne	i	mogły	być	z	siebie	
dumne.	

Zofia Gil
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WYDARZENIA Z ŻYCIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH

,,To warto zobaczyć, to warto wiedzieć”
Wszyscy	 uczniowie	 klas	 I	 –	 VI	 Publicznej	 Szkoły	

Podstawowej	w	Budziskach	w	dniu	3	kwietnia	2017	 r.	
byli	 uczestnikami	 niesamowitej	 podróży.	 Zgromadzili-
śmy	 się	 przed	 szkołą	 rano	 o	 godz.	 8	 00	 by	wyruszyć	
do	Komendy	Powiatowej	Państwowej	Straży	Pożarnej	w	
Busku	–	Zdroju.	Kiedy	dojechaliśmy	na	miejsce	oczom	
naszym	ukazał	się	ogromny	nowoczesny	budynek.	Wy-
siedliśmy	z	autokaru,	aby	udać	się	na	umówione	spo-
tkanie	w/w	komendzie.	Podzieliliśmy	się	na	dwie	grupy:	
uczniowie	klas	,,0’’	–	III	i	IV	–	VI.	Młodsze	dzieci	udały	
się	 na	 ścieżkę	 edukacyjną	 ,,Ognik’’,	 a	 starsze	 dzieci	
oglądały	 wyposażenie	 jakim	 dysponują	 strażacy.	 Ma-
luchy	z	otwartymi	ustami	słuchały	opowieści	strażaków	
o	 ich	działaniach.	Uczniowie	zapoznali	 się	 z	 trudnymi	
sytuacjami	zagrożeń	zdrowia	i	życia	oraz	jak	postępo-
wać	podczas	pożaru.	Dzieci	 odpowiadały	na	pytania,	
atrakcyjnie	 przebrane	 w	 hełmy	 i	 kamizelki	 odblasko-
we	zostały	wprowadzane	do	miejsc,	w	których	można	
było	 zaobserwować	 jak	 reagują	 ,,czujki’’	w	miejscu	w	
którym	 pojawia	 się	 czad.	 Sprawdzały	 jak	 nagrzewa-
ją	 się	 drzwi,	 co	 się	 dzieje	 gdy	 wybuchnie	 pożar	 przy	
nagrzanym	 żelazku	 lub	gdy	 zapali	 się	 tłuszcz.	 Straża-
cy	 ,,wywołali	pożar’’	z	którego	wydostawaliśmy	się	na	
czworakach.	 Ścieżką	 edukacyjną	 przeszli	 i	 uczniowie	
starszych	klas,	zwiedzili	obiekt,	zostali	wprowadzeni	do	
wielu	pomieszczeń.	Poznali	pracę	strażaków	,,od	pod-
szewki’’.	 Uczniowie	 nabyli	 podstawowe	 umiejętności	
posługiwania	 się	 sprzętem	 gaśniczym	 i	 poznali	 różne	
techniki	pożarnicze.	Niejeden	uczeń	stwierdził,	że	pra-
ca	strażaka	to	bardzo	odpowiedzialny	zawód,	ale	warto	
pomagać	innym.	Podczas	naszej	wycieczki	strażacy	od-
powiedzialni	za	nasze	bezpieczeństwo	i	oprowadzanie	
po	 obiekcie	 zabrali	 nas	 do	 sali	 w	 której	 szkolą	 się	 i	
zdobywają	stopnie.	Obejrzeliśmy	również	kilka	bardzo	
przejmujących	filmów,	na	których	strażacy	tej	jednostki	
ratują	życie	ludzkie	i	mienie.	Nowocześnie	wyposażony	
obiekt	 sprawił,	 że	 zainteresowanie	 uczniów	 było	 bar-
dzo	 duże.	 Dbajmy	 o	 bezpieczeństwo	 i	 pamiętajmy	 o	
numerach	112,	999,	997,	998	bo	one	wielokrotnie	ra-
tują	nasze	życie.	Wszystkim	chętnym	polecamy	miejsce,	
gdzie	każdy	człowiek	może	się	czegoś	nowego	nauczyć,	
a	nauki	nigdy	dość.	

Beata Szczęsna

,,Naród, który nie zna swojej przeszłości umiera i 
nie buduje przyszłości ...’’

4	maja	2017	r.	w	PSP	w	Budziskach	odbyła	się	uro-
czystość	z	okazji	226	rocznicy	Uchwalenia	Konstytucji	3	
Maja.	 Jest	 to	ważna	data	dla	każdego	Polaka,	ponie-
waż	uchwalona	została	pierwsza	w	Europie,	a	druga	na	
świecie	Konstytucja.	Uroczystość	rozpoczęła	się	od	od-
śpiewania	 hymnu	 państwowego,	 następnie	 uczniowie	
klasy	VI	pod	opieką	pani	Anny	Kality	przedstawili	krótki	
rys	 historyczny.	 Uczniowie	 przebyli	 poetycką	 wędrów-
kę	przybliżając	postacie	 i	wydarzenia	z	 tamtego	okre-
su.	 Poezja	 przeplatana	 była	 patriotycznymi	 pieśniami	

wprowadzającymi	w	uroczysty	nastrój.	Jak	co	roku	była	
to	okazja	do	przybliżenia	losów	Ojczyzny	oraz	przemy-
śleń	wartości	patriotycznych.

Anna Kalita

ZWIEDZAMY ŚWIĘTOKRZYSKIE OKOLICE, ZAGLĄ-
DAMY W GÓRY, CHATY I PIWNICE!

Rok	szkolny	dobiega	końca,	więc	czas	na	czerwcową	
wycieczkę.	 Tym	 razem	 nasze	 nauczycielki	 postawiły	 na	
górskie	klimaty.	Tak	więc	6	czerwca	o	godzinie	7:00	na	te-
renie	Publicznej	Szkoły	Podstawowej	w	Budziskach	zaspa-
ne,	ale	uśmiechnięte	dzieciaki	pożegnały	troskliwe	mamy	
i	pełne	zapału	wsiadły	do	autokaru.	Kierowca	świetnie	za-
dbał	o	to,	abyśmy	czuli	się	w	autobusie	bezpiecznie,	ale	
także	swobodnie	i	dzięki	wszelkim	udogodnieniom	dwu-
godzinna	podróż	minęła	jak	sen.	

Podczas	 jazdy	 słyszeć	 było	 można	 śpiewy,	 mu-
zykę	 i	 rozmowy.	 Gdy	 dojechaliśmy	 na	 miejsce	 ru-
szyliśmy	 w	 kierunku	 Świętokrzyskiego	 Parku	 Na-
rodowego,	 by	 obejrzeć	 przyrodę	 tego	 pięknego	
miejsca.	 Dzięki	 wspaniałym	 opowiadaniom	 przewod-
nika	 ta	 niesamowita	 lekcja	 przyrody	 stawała	 się	 
z	minuty	na	minutę	bardziej	niezwykła.	Po	wyjściu	z	par-
ku	 weszliśmy	 na	 Święty	 Krzyż,	 który	 był	 kolejnym	 ce-
lem	wycieczki,	stamtąd	mogliśmy	podziwiać	przepiękne	
widoki	 .	Legendy	o	czarownicach,	góry	usypane	z	ka-
mieni,	 niesamowite	 widoki,	 to	 wszystko	 wzbudzało	 w	
nas	ogromne	zainteresowanie.	Później	udaliśmy	się	na	
obiad,	który	był	 tak	pyszny,	że	nie	sposób	było	zosta-
wić	choćby	kęsa.	Następnie	zwiedziliśmy	klasztor	ojców	
Oblatów	 Maryi	 Niepokalanej,	 gdzie	 pod	 okiem	 jed-
nego	z	ojców	mogliśmy	podziwiać	przedmioty	z	misji.	
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Żadna	wycieczka	nie	może	obyć	się	bez	czasu	wolnego,	
który	dzieci	tak	kochają.	Podczas	gdy	my	buszowaliśmy	
wśród	straganów	nasze	wspaniałe	nauczycielki	wpadły	
na	 pomysł,	 by	 dodatkowo	 zwiedzić	Muzeum	Wsi	 Kie-
leckiej-	 Tokarnię.	 Chętnie	 zatem	 ruszyliśmy	 przyjrzeć	
się	jak	kiedyś	żyli	ludzie.	Podczas	zwiedzania	dawnych	
aptek,	 sklepów	 i	chat	znalazł	 się	czas	na	pamiątkowe	
zdjęcie.	

Ostatnim	 przystankiem	 był	 zamek	 w	 Chęcinach,	
który	 zwiedziliśmy	 pomimo	 psikusów	 pogody.	 Piękne	
widoki,	pokaz	tańca,	stare	zbroje	to	wszystko	zostanie	
zapamiętane	przez	nas	na	długo.	

Zmęczeni,	ale	szczęśliwy	wróciliśmy	do	domu,	gdzie	
zniecierpliwieni	rodzice	czekali	na	swoje	pociechy	peł-
ne	wrażeń	 i	nowych	doświadczeń.	Drodzy	nauczyciele	
dziękujemy	i	życzymy	sobie	i	Wam,	aby	każda	wyciecz-
ka	była	tak	wspaniała.	

Eliza Kurowska- uczennica PSP w Budziskach

Horyzonty aktywności fizycznej – dziecięca piłka 
ręczna

W	 roku	 szkolnym	 2016/2017	 uczniowie	 kl.	 III	 Pu-
blicznej	Szkoły	Podstawowej	w	Budziskach	brali	udział	
w	 „Świętokrzyskim	 programie	 wspierania	 rozwoju	 ak-
tywności	 fizycznej”	 –	Horyzonty	 aktywności	 fizycznej	 –	
dziecięca	 piłka	 ręczna.	 Koordynatorami	 programu	 są	
nauczyciele	 wychowania	 fizycznego	 Agnieszka	 Telka	
oraz	nauczyciel	edukacji	wczesnoszkolnej	Anna	Pawlik.	
Nauczyciele	 uczestniczyli	w	 szkoleniach,	warsztatach	 i	
konferencjach	 metodycznych,	 dzięki	 którym	 zajęcia	 z	
dziećmi	 były	 przeprowadzane	w	 sposób	 interesujący	 i	
fachowy.	 Szkoła	 otrzymała	 zestaw	 do	 gry	w	 dziecięcą	
piłkę	ręczną,	który	służył	uczniom	na	zajęciach	wycho-
wania	fizycznego	w	poznawaniu	zasad	gry	oraz	wspól-
nym	rozgrywkom	klasowym.	Uczniowie	systematycznie	
na	zajęciach	ćwiczyli	grę	w	dziecięcą	piłkę	ręczną,	chęt-
nie	i	aktywnie	uczestniczyli	w	rozgrywkach,	co	sprawia-
ło	im	ogromną	satysfakcję	oraz	radość	ze	wspólnej	gry.

Klasa	III	reprezentowała	naszą	szkołę	w	turnieju	po-
wiatowym,	który	odbył	 się	w	Zespole	Szkół	w	Czajko-
wie.	Na	zakończenie	turnieju	dzieci	miały	przyjemność	
spotkania	z	Panem	Mariuszem	Jurkiewiczem	–	polskim	
piłkarzem	 ręcznym,	 z	 którym	mieli	 możliwość	 zrobie-
nia	 sobie	 zdjęcia	 oraz	 otrzymania	 autografu.	Ucznio-
wie	dzięki	programowi	zyskali	nowe	umiejętności	i	do-
świadczenie.

Alicja Śmiszek

Gminne święto sportu
7	czerwca	2017	roku	odbył	się,	już	po	raz	dwudzie-

sty,	 Gminny	 Turniej	 Sportowy	 o	 Puchar	 Wójta	 Gminy	
Łubnice,	 pod	 patronatem	 wójta	 Anny	 Grajko.	 Tego-
roczne	zawody	organizowane	były	w	Publicznej	Szkole	
Podstawowej	 w	 Łubnicach,	 która	 gościła	 sportowców	
klas	I	–	III,	ze	szkół	podstawowych	z	Wilkowej,	Gac	Słu-
pieckich	i	Budzisk.

Turniej	 rozpoczął	 się	 występami	 dzieci	 ze	 szkoły	
w	 Łubnicach,	 którzy	 energią	 i	 tematyką	 wprowadziły	
wszystkich	zebranych	w	sportowy	nastrój	oraz	rozgrzały	
uczestników	do	walki	o	przepiękny	puchar,	medale	oraz	
dyplomy.	Po	części	artystycznej	4	drużyny	przystąpiły	do	
zmagań	sportowych.	Dzieci	rywalizowały	ze	sobą	w	du-
chu	fair	play,	w	7	konkurencjach:	„Sadzenie	i	zbieranie	
kwiatków”,	„Rzut	piłki	koszykowej	sprzed	klatki	piersio-
wej”,	 „Rzut	 kółkiem	 serso”,	 „Rzut	woreczkami	do	 celu	
stałego”,	 „Skok	w	 dal	 z	miejsca”,	 „Bieg	 na	 odległość	
40m”,	„Dwa	ognie”.

Sportowcy	walczyli	zaciekle	do	ostatniej	kropli	potu,	
dawali	z	siebie	całą	wszystko,	aby	uzyskać	jak	najlepszy	
wynik,	aby	zwyciężyć	zawody.	Największą	ilość	punktów	
uzyskała	Publiczna	Szkoła	Podstawowa	w	Łubnicach.	II	
miejsce	 wywalczyła	 Publiczna	 Szkoła	 Podstawowa	 w	
Wilkowej,	 III	miejsce	przypadło	Publicznej	Szkole	Pod-
stawowej	w	Budziskach,	zaś	miejsce	IV	zajęła	Publiczna	
Szkoła	 Podstawowa	w	Gacach	 Słupieckich.	 Zwycięska	
drużyna	otrzymała	puchar,	medale	i	dyplom.	Pozostałe	
team’y	odznaczono	medalami	i	dyplomami.	Dodatko-
wo,	dzięki	naszemu	sponsorowi,	każda	ze	szkół	otrzy-
mała	nagrody	rzeczowe.	

Wszystkim	 sportowcom	 gratulujemy	 zaangażowa-
nia	 oraz	 sportowej	 rywalizacji	 na	 wysokim	 poziomie.	
W	przyszłym	roku	zapraszamy	na	turniej	do	Publicznej	
Szkoły	Podstawowej	w	Wilkowej.

Agnieszka Telka
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILKOWEJ

„WIWAT MAJ, WIWAT KONSTYTUCJA”
4	maja	 2017	 r.	 uczniowie	 klasy	 II	 przedstawili	 pro-

gram	artystyczny	 z	okazji	 rocznicy	 uchwalenia	Konstytu-
cji	3	Maja.	Zebranej	publiczności	 zostały	przedstawione	
wiersze	i	piosenki,	które	upamiętniły	to	ważne	dla	Polski	
wydarzenie.	

Zwieńczeniem	uroczystości	był	taniec	polonez	wykona-
ny	przez	dziewczęta	i	chłopców	z	klasy	II.

„A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał, kiedy tylko 
możesz". Mikołaj Rej

5	maja	2017	r.	w	Publicznej	Szkole	Podstawowej	w	Wil-
kowej	odbyły	się	obchody	Szkolnych	Dni	Książki.	Punktem	
kulminacyjnym	 obchodów	 był	montaż	 słowno-muzyczny	
przygotowany	przez	uczniów	klasy	piątej.

Widzowie	 usłyszeli	 wiersze	 i	 piosenki	 zachęcające	
do	 czytania	 i	 wypożyczania	 książek,	 podkreślające	 rolę	
książki	w	życiu	człowieka.	Poznali	także	proces	tworzenia	
książki	oraz	nazwy	zawodów	z	tym	związanych	np.	autor,	
ilustrator,	introligator,	składacz.

Chcąc	skutecznie	wprowadzić	uczniów	w	świat	literatu-
ry	oraz	ugruntować	ich	zamiłowania	czytelnicze,	bibliote-
ka	szkolna	organizowała	konkursy	promujące	czytelnictwo	
np.	„Obycie	umila	życie”	,	„Pocztówka	z	pozdrowieniami”,	
„Najlepszy	czytelnik”	czy	też	współzawodnictwo	klasowe.	
Dużym	 zainteresowaniem	 cieszyły	 się	 również	 konkursy	
błyskawiczne	„Czy	znasz	to	przysłowie?”,	„Jaki	to	autor?”,	
„Jaki	to	tytuł?”.

Przedszkole	oraz	uczniowie	klas	I-III	mieli	okazję	obej-
rzeć	przedstawienie	promujące	 czytelnictwo,	wystawione	
w	Centrum	Kultury	w	Łubnicach	20	kwietnia	2017	r.	Po	
spektaklu	uczestnicy	wycieczki	odwiedzili	czytelnię	i	wypo-
życzalnię	Biblioteki	 Publicznej	w	 Łubnicach,	gdzie	 zapo-
znali	się	z	jej	działalnością	oraz	ofertą	imprez	bibliotecz-
nych.

Nasza	szkoła	wystąpiła	 także	z	wnioskiem	o	udziele-
nie	 wsparcia	 finansowego	 na	 zakup	 książek	 do	 biblio-
teki	 szkolnej	 w	 ramach	 programu	wieloletniego	 „Naro-
dowy	 Program	 Rozwoju	 Czytelnictwa"-Priorytet	 3.	 Nasz	
wniosek	 został	pomyślnie	 zweryfikowany	 i	wnioskowana	
kwota	 została	 przydzielona	 PSP	 w	 Wilkowej	 .	 Pozwo-
li	 to	 nam	 wzbogacić	 księgozbiór	 w	 nowości	 wydawni-
cze	 atrakcyjne	 dla	 uczniów	 zarówno	 z	 beletrystyki	 jak	 
i	literatury	popularnonaukowej.

Wyrażamy	 nadzieję,	 że	 wszystkie	 nasze	 działania	
przyczynią	się	do	wzrostu	zainteresowania	czytelnictwem	
wśród	dzieci	i	młodzieży.

Bożena Głogowska

„Jak dobrze nam zdobywać góry”
Dnia	 18	 maja	 bieżącego	 roku	 wczesnym	 rankiem	

uczniowie	Publicznej	Szkoły	Podstawowej	w	Wilkowej	ze-
brali	się	na	placu	przed	szkołą,	by	pod	opieką	nauczycieli	
wyruszyć	na	dwudniową	wycieczkę	do	Tatrzańskiego	Parku	
Narodowego.	Po	kilkugodzinnej	podróży	autokarem	do-

Swoją	pomoc	w	śpiewie	zaoferowały	również	uczenni-
ce	klasy	V	należące	do	chóru	szkolnego.	Słowo	wstępne	
przed	akademią	wygłosili	uczniowie	Samorządu	Uczniow-
skiego,	wskazując	na	 szczególne	 znaczenie	patriotyczne	
tego	wydarzenia.

Na	 koniec	 uroczystości	 dyrektor	 szkoły	 Bogusława	
Strzępek	 podziękowała	 uczniom,	 nauczycielom	 i	 zebra-
nym	rodzicom	za	przygotowanie	uroczystości.

Katarzyna Morawska

„W polskim Carcassonne...”
10	maja	2017r.	uczniowie	klas	 IV-VI	PSP	w	Wilkowej	

zwiedzili	Szydłów	zwany	„polskim	Carcassonne”.	Nazwa	
ta	wzięła	się	z	faktu	zachowania	w	Szydłowie	XIV	–	wiecz-
nego	układu	urbanistycznego	średniowiecznego	miasta	z	
zachowanymi	w	dobrym	stanie	murami	obronnymi.

Uczniowie	zostali	zapoznani	z	historią	tego	urokliwego	
miejsca	 przez	 przewodnika,	 który	 swoją	 opowieścią	 za-
ciekawił	szkolnych	turystów.	Trasa	wycieczki	wiodła	od	ko-
ścioła	św.	Władysława	,	starówki	do	Synagogi.	Zwiedzono	
mury	obronne	miasta,	izbę	pamięci	Józefa	Piłsudskiego	,	
skarbczyk	oraz	salę	tortur.	Ten	punkt	programu	wzbudził	
szczególne	zainteresowanie.	Ostatnim	miejscem	na	trasie	
zwiedzania	był	mały	kościółek	Wszystkich	Świętych,	gdzie	
uczniowie	mogli	podziwiać	freski	oraz	doskonałą	akusty-
kę	tego	miejsca.	

Katarzyna Morawska
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tarliśmy	do	celu.	Majestatyczne	Tatry	powitały	nas	piękną	
słoneczną	pogodą.	Gdy	opuściliśmy	autokar,	spotkaliśmy	
się	 z	przewodnikiem	 tatrzańskim,	który	 towarzyszył	nam	
przez	 niemalże	 cały	 pobyt	w	 Zakopanem.	Na	początku	
naszej	 wyprawy	 wszyscy	 zatrzymaliśmy	 się	 u	 stóp	 góry	
Krokiew,	gdzie	znajdują	się	skocznie	narciarskie.	Tam	do-
wiedzieliśmy	 się	 wielu	 ciekawych	 rzeczy	 o	 największej	 z	
nich,	słynnej	Wielkiej	Krokwi,	którą	do	tej	pory	mogliśmy	
podziwiać	 tylko	w	 telewizji	 podczas	 transmisji	 zawodów	
narciarskich.	 Następnym	 punktem	 programu	 naszego	
pobytu	 w	 górach	 był	 Cmentarz	 Zasłużonych	 na	 Pękso-
wym	Brzyzku,	gdzie	mieliśmy	okazję	zobaczyć	groby	wielu	
wybitnych	 osób:	 m.in.	 Stanisława	 Marusarza,	 słynnego	
skoczka	narciarskiego,	Stanisława	Witkiewicza	oraz	Kor-
nela	Makuszyńskiego,	autora	takich	książek	jak:	„Przygo-
dy	Koziołka	Matołka”,	„Awantura	o	Basię”	oraz	„Szatan	z	
siódmej	klasy”,	co	wywołało	w	nas	niemałe	emocje,	gdyż	
ta	ostatnia	powieść	była	naszą	aktualną	 lekturą.	Później	
poszliśmy	zwiedzić	pobliski	drewniany	kościółek	pod	we-
zwaniem	Matki	Bożej	Częstochowskiej.	

Wielu	 niezapomnianych	 wrażeń	 dostarczył	 nam	
wjazd	 kolejką	 linowo-terenową	 na	 Gubałówkę,	 gdzie	
z	 zachwytem	 podziwialiśmy	 wspaniałą	 panoramę	 Tatr	
oraz	 kupowaliśmy	pamiątki	 dla	 nas	 i	 naszych	bliskich.	
Następnie	spacerem	udaliśmy	się	w	stronę	Butorowego	
Wierchu,	 słuchając	opowieści	 przewodnika	o	otaczają-
cych	 nas	 górach	 oraz	 faunie	 i	 florze	 Świętokrzyskiego	
Parku	Narodowego.	Gdy	zjechaliśmy	kolejką	ze	szczytu	
Gubałówki,	zwiedziliśmy	najsłynniejszą	zakopiańską	uli-
cę	-	Krupówki,	gdzie	próbowaliśmy	słynne	oscypki	oraz	
podziwialiśmy	architekturę	regionu.	Po	całym	dniu	wra-
żeń	 udaliśmy	 się	 autokarem	 do	 pensjonatu,	 w	 którym	
zjedliśmy	obiadokolację	i	spędziliśmy	noc.	Rano,	tuż	po	
śniadaniu,	 pojechaliśmy	 do	 Doliny	 Kościeliskiej,	 gdzie	
z	wysiłkiem	wspięliśmy	się	na	wysokie	wzgórze,	by	 tam	
zachwycać	 się	 urokami	 Jaskini	Mroźnej,	 której	 długość	
wynosi	571	m.	Następnym	punktem	naszej	wyprawy	był	
zakopiański	Aquapark,	w	którym	spędziliśmy	miło	czas,	
pływając	w	basenach,	walcząc	z	rwącym	nurtem	„dzikiej	
rzeki”	oraz	zjeżdżając	z	wysokich	zjeżdżalni	wodnych.	Po	
tych	wszystkich	atrakcjach	pojechaliśmy	do	Mc	Donalda,	
aby	zjeść	posiłek	 i	zregenerować	siły,	a	później	 ruszyli-
śmy	w	drogę	powrotną.

Po	 godzinie	 20.00	 pełni	 wrażeń	 dotarliśmy	 do	 Wil-
kowej	 i	zachwyceni	minionym	wyjazdem	wspominaliśmy	
piękne	chwile	spędzone	z	przyjaciółmi	w	urokliwych	gó-
rach.	Wycieczka	do	Tatrzańskiego	Parku	Narodowego	na	
pewno	długo	pozostanie	w	naszej	pamięci	jako	wyjątko-
wa	lekcja	przyrody	i	historii.

Aleksandra Nalepa, Natalia Kawalec 
– uczennice kl. VI

Wycieczka do Kielc, Chęcin i Leśnego Zacisza
W	dniu	29	maja	2017	roku	,	kilkanaście	minut	po	

siódmej	godzinie	wyruszyliśmy	na	całodniową	szkolną	
wycieczkę.	My,	czyli	klasa	III,	II,	I	i	przedszkole.	I	oczy-
wiście	nasze	panie.	Najpierw	pojechaliśmy	do	kina	w	
Kielcach	 i	 oglądaliśmy	 film	 pt.:	 ,,Smurfy,	 poszukiwa-
cze	 zaginionej	 wioski”.	 Bajka	 była	 bardzo	 ciekawa,	
trzymająca	 w	 napięciu	 i	 pokazywała	 walkę	 dobra	 ze	
złem.	Później	wyruszyliśmy	do	Chęcin,	gdzie	 zwiedza-
liśmy	 bardzo	 stare	 ruiny	 królewskiego	 zamku.	 Prze-
brany	 za	 rycerza,	 sympatyczny	przewodnik	opowiadał	
mnóstwo	ciekawych	historii.	Wspominał	między	innymi:	
Władysława	Łokietka,	Kazimierza	Wielkiego	 i	 królową	
Bonę.	W	Chęcinach	braliśmy	udział	w	zabawach,	na-
uczyliśmy	 się	dworskiego	 tańca,	 zjedliśmy	obiad	 i	 ku-
piliśmy	pamiątki.	Następnie	pojechaliśmy	do	 Leśnego	
Zacisza	 w	 okolicach	Morawicy.	 Tu	 też	mieliśmy	 świet-
nie	zorganizowany	czas.	Najpierw	byliśmy	w	mini-zoo,	
potem	 jeździliśmy	 bryczką.	 Po	 przejażdżce	 zjedliśmy	
pyszną,	 grillowaną	 kiełbaskę.	 Na	 sam	 koniec	 pobytu	
w	Leśnym	Zaciszu	cała	grupa	bawiła	się	na	ogromnym 
	i	bogato	wyposażonym	placu	zabaw.	Największym	po-
wodzeniem	cieszył	się	park	linowy,	suche	baseny	i	mi-
ni-siłownia.	Do	Wilkowej	wróciliśmy	przed	dwudziestą.	
To	była	wspaniała	wycieczka.	Mój	młodszy	brat	i	ja	nie	
czuliśmy	 zmęczenia,	 wieczorem	 długo	 opowiadaliśmy	
rodzicom	wrażenia.	

Jakub Czerwiec, uczeń III klasy

„5 O’CLOCK EVENT”
Na	początku	czerwca	w	klasie	VI	odbyła	się	nietypo-

wa	lekcja	z	języka	angielskiego.	Motywem	przewodnim	
lekcji	była	herbata,	ponieważ	kultura	Anglii	nieodzow-
nie	kojarzy	się	tzw.	„tea	time”,	zwanym	także	„five	o’c-
lock”.	

Chcąc	 przybliżyć	 uczniom	 ten	 element	 kultury	 an-
gielskiej	przedstawiono	uczniom	prezentację	multime-
dialną	w	języku	obcym,	dotyczącą	historii	herbaty	i	zwy-
czaju	picia	tego	napoju.

Uczniowie	przy	nakrytym	białym	obrusem	stole	mieli	
możliwość	 skosztować	 herbaty	 podawanej	 na	 sposób	
angielski,	 czyli	 z	mlekiem.	Wrażenia	 z	 tego	 „ekspery-
mentu”	 były	 różne.	 Pewnej	 części	 uczniów	 ten	 sposób	
picia	herbaty	przypadł	do	gustu,	część	jednak	nie	prze-
konała	się,	stwierdzając,	że	wolą	herbatę	podawaną	w	
tradycyjnym	stylu,	czyli	bez	mleka.	Ta	pouczająca	lekcja	
z	pewnością	zostanie	w	pamięci	uczniów.

 Katarzyna Morawska
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„Pięknie Źyć”
Od	kilku	lat	uczniowie	i	dzieci	z	oddziałów	przedszkol-

nych	 z	 naszej	 szkoły	 biorą	 udział	 w	 konkursie	 ,,Pięknie	
żyć”.	Uczniowie	przygotowują	się	do	występów	i	prezen-
tacji	umiejętności	wokalnych,	 recytatorskich	a	 także	pla-
stycznych	oraz	wiedzy	o	bezpieczeństwie	w	ruchu	drogo-
wym	i	profilaktyki	uzależnień.	

W	 pierwszym	 etapie-	 szkolnym,	 zostali	 wyłonieni	
przedstawiciele	 poszczególnych	 grup	 i	 kategorii	 którzy	
otrzymali	złoty	bilet	do	występów	na	scenie	Centrum	Kul-
tury	w	dniu	1	czerwca	2017r.	Z	grupy	przedszkolnej	do	II	
etapu	przeszli:	Roksana	Godzwon-	wokal,	Jakub	Baran-	
recytacja,	Julia	Jędo-	plastyka.

Z	grupy	szkolnej	klas	 I-III	paszport	do	występów	w	 II	
etapie	otrzymali:	Kinga	Adaś-	wokal,	Julia	Śmist-	recyta-
cja,	Natalia	Chyla-	wiedza.

Pierwszego	 czerwca	 odbyły	 się	 eliminacje	 gminne.	
Wszyscy	 pięknie	 zaprezentowali	 się	 na	 scenie	 Centrum	
Kultury.	 Występy	 nagrodzone	 były	 gromkimi	 brawami.	
Wśród	naszych	uczniów	i	wychowanków	znaleźli	się	lau-
reaci	gminni:	Julia	Jędo	-	II	miejsce	w	kategorii	plastyka,	
Roksana	Godzwon	–	III	miejsce	w	kategorii	wokal.	Wszy-
scy	 otrzymali	 dyplomy,	 upominki	 i	 słodki	 poczęstunek.	
Laureaci	zaś	otrzymali	nagrody	rzeczowe.	Wszyscy	uczest-
nicy	zasługują	na	uznanie	 i	gratulacje	za	odwagę	i	 trud	
włożony	w	przygotowanie	do	konkursu.	

Dzień Rodziny
Wspaniała	 zabawa,	 uśmiechnięte,	 zadowolone	 twa-

rze	dzieci	i	rodziców	to	obrazki,	które	mogliśmy	zauważyć	
podczas	Dnia	Rodziny,	który	odbył	się	w	PSP	w	Łubnicach	
w	dniu	1	 czerwca	2017r.	Pani	dyrektor	powitała	gości	 i	
podziękowała	 sponsorom,	 którzy	 finansowali	 tą	 uroczy-
stość.

Na	początku	dzieci	z	oddziału	przedszkolnego	przed-
stawiły	swoje	umiejętności	wokalne	i	taneczne	w	piosen-
kach	dla	mamy	i	taty	oraz	barwnych	tańcach	,,Chiquitita”	
i	,Gimnastyka	rączek”.

Następnie	 swoją	 część	 artystyczną	 zaprezentowali	
uczniowie	klas	I-III	PSP.	Dzieci	zachwyciły	wszystkich	wier-
szami	 i	wspaniałymi	 tańcami	,,	Fly”	 i	 ,,Twist”.	Następnie	
dzieci	wręczyły	rodzicom	kwiatki	z	całusami	i	życzeniami	z	
okazji	Ich	święta.	Rodzice	byli	wzruszeni	i	serdecznie	po-
dziękowali	swoim	pociechom.

Zabawa	odbyła	się	przy	dużym	zaangażowaniu	rodzi-
ców,	którzy	przygotowali	różne	atrakcje	dla	dzieci.	Dzięki	
sponsorom,	których	pozyskali	rodzice:	Pani	Aneta	Piątek,	
przewodnicząca	Rady	Rodziców	Pani	Sylwia	Gręda	oraz	
przedstawiciele	trójek	klasowych	-	dzieci	mogły	bezpłatnie	
skorzystać	z	rozrywek	takich	jak:	trampoliny,	zjeżdżalnie,	
zabawy	z	animatorami,	którzy	starały	się,	aby	rozbawić	i	
wprawić	w	dobry	nastrój	nie	tylko	dzieci,	ale	także	rodzi-
ców.	Uwiecznieniem	zabaw	było	malowanie	twarzy	dzieci.	
Wszyscy	mogli	także	obejrzeć	pokaz	broni	rycerskiej.	

Nie	zabrakło	również	słodyczy,	lodów,	popcornu,	waty	
cukrowej,	napojów	i	pysznych	grillowanych	kiełbasek.	Ro-
dzice	 i	 dzieci	mieli	możliwość	 zbadania	 poziomu	 cukru	
oraz	sprawdzenia	ciśnienia	tetniczegopoziomu	cukru	Dla	
rodziców	 został	 przygotowany	 stół	 biesiadny	 z	 ciastem,	
napojami,	 kawą	 i	herbatą	oraz	grille	 z	 kiełbaskami	dla	
wszystkich.

Serdecznie	dziękujemy	wszystkim,	którzy	przyczynili	się	
do	organizacji	Dnia	Rodziny.	Dzieci	na	pewno	zapamięta-
ją	ten	dzień	pełen	wrażeń	,	zabaw	i	uciech.

Szkolna wycieczka
W	środę	31	maja	wyruszyliśmy	na	długo	wyczekiwa-

ną	wycieczkę	do	Kielc.	Uczniowie	z	klas	1-3	i	starszaki	z	
oddziału	przedszkolnego	z	radością	wsiedli	do	autokaru	i	
wyruszyli	w	ciekawą	podróż.	Pogoda	i	humory	dopisywały	
wszystkim.	Pierwszym	etapem	wycieczki	było	kino	w	Ga-
lerii	Korona	i	bajka	pt.	„Smerfy:	poszukiwacze	zaginionej	
wioski”.	Dzieci	doskonale	bawiły	się	oglądając	przygody	
uroczych	niebieskich	Smerfów.

Po	obejrzeniu	bajki	udaliśmy	się	do	McDonalda,	gdzie	
uczestnicy	wycieczki	otrzymali	zestawy	z	jedzeniem	i	nie-
spodzianką.

W	 znakomitych	 humorach	wyruszyliśmy	do	Oceana-
rium,	które	znajduje	się	kilkaset	metrów	od	drogi	z	Kielc	
do	Zagnańska.	Jest	to	kompleks	Świętokrzyska	Polana.	W	
wielkim	budynku	w	kształcie	statku	mieści	się	Oceanika,	
która	 jest	 jednym	z	elementów	Ośrodka	Polanika	z	par-
kiem	miniatur,	basenami	leczniczymi	i	wieloma	atrakcja-
mi	dla	dzieci.	Największą	atrakcją	okazały	się	akwaria	i	
zbiorniki	 słodkowodne	 i	morskie,	w	których	można	było	
zobaczyć	ryby	z	całego	świata.	Dzieci	miały	również	moż-
liwość	karmienia	małych	rybek.	Następnie	przenieśliśmy	
się	 do	 dawnych	 czasów,	 słuchając	 opowieści	 o	 historii	
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zamków	i	oglądając	inne	zabytki	z	terenu	świętokrzyskie-
go	w	parku	miniatur.	

Na	zakończenie	zjedliśmy	pyszny	obiad	w	restauracji	
na	 terenie	parku.	W	doskonałych	humorach	 i	z	nowymi	
doświadczeniami	wsiedliśmy	do	autokaru	 i	wyruszyliśmy	
w	podróż	powrotną.

Z wizytą w piekarni 
Jak	 powstaje	 chleb?	 –	 na	 to	 pytanie	 przedszkolaki	

będą	już	umiały	odpowiedzieć.
9	maja	dzieci	z	oddziałów	przedszkolnych	przy	PSP	w	

Łubnicach	wybrały	 się	na	wycieczkę	edukacyjną	do	pie-
karni	 w	 Oleśnicy,	 gdzie	 zostały	 w	 ciekawy	 i	 praktyczny	
sposób	 zapoznane	 z	 procesem	 wypieku	 chleba.	 Przed-
szkolaki	miały	możliwość	zobaczyć	jak	wygląda	piekarnia,	
urządzenia,	maszyny,	które	pomagają	w	pracy	piekarza.	
Z	wielkim	zainteresowaniem	przyglądały	się	etapom	po-
wstawania	chleba	od	zakwasu	poprzez	pieczenie	w	piecu	
do	bochenka.	Zapoznały	 się	 też	 z	produkcją	ciasteczek,	
próbowały	je	samodzielnie	wykrawać.	Miały	również	moż-
liwość	wykazania	się	zdolnościami	piekarskimi	w	trakcie	
nakładania	kremu	i	dekoracji	wcześniej	upieczonych	ba-
beczek.	Deser	wyglądał	znakomicie	i	smakował	dzieciom	
doskonale.	Odwiedziny	w	piekarni	dostarczyły	przedszko-
lakom	wielu	 niezapomnianych	 chwil	 i	 wzbogaciły	 ich	 o	
nowe	doświadczenia.	Dzieci	podziękowały	Pani	Kierownik	
Piekarni	i	wszystkim	pracownikom	za	dzień	pełen	wrażeń	i	
za	pyszne	słodkości,	którymi	zostały	poczęstowane.

Pędzlem malowane…
Uczniowie	z	klas	I-III	oraz	z	oddziałów	przedszkolnych	

2	i	9	czerwca	2017	roku	uczestniczyły	w	wycieczce	do	mu-
zeum	w	 Zalipiu.	 Jest	 to	miejscowość	 leżąca	 na	 Powiślu	
Dąbrowskim	słynąca	z	chat	malowanych	w	różne	wzory.

W	Zalipiu	i	okolicznych	wsiach	tradycją	jest	zdobienie	
domów	i	budynków	gospodarczych	.	Uczniowie	i	przed-
szkolaki	 zwiedzali	 dom	 Felicji	 Curyłowej.	 Jest	 to	 stara,	
drewniana	chałupa	z	zabytkowym	wyposażeniem	z	prze-

łomu	XIX	wieku	pięknie	zdobiona	kolorowymi	kwiatami.
Dzieci	dowiedziały	się	jak	wyglądała	dawna	wieś,	za-

groda	 i	wnętrze	 chłopskiej	 chaty.	Oglądali	 również	 film	
edukacyjny	związany	z	historią	i	tradycjami	ludowymi	cha-
rakterystycznymi	dla	tego	regionu.	

Na	 koniec	 brali	 udział	 w	 warsztatach	malarsko-	 ar-
tystycznych.	 Starsza	 grupa-	 malowanie	 farbami	 na	 gli-
nianych	 talerzach	 ,	młodsza	grupa-	malowanie	 farbami	
papierowej	makatki.	Zalipiańskie	wzory	urzekły	nas	fan-
tastycznymi	kolorami.	Dzieci	pełne	wrażeń	artystycznych	
wróciły	zmęczone	do	szkoły.

Złoto dla Łubnic
Dnia	7	czerwca	2017r.	w	Publicznej	Szkole	Podstawo-

wej	w	Łubnicach	odbył	się	
XX	 Turniej	 Rekreacyjno	 –	 Sportowy	 o	 Puchar	 Wójta	

Gminy	 Łubnice.	 Udział	 wzięły	 reprezentacje	 wszystkich	
szkół	z	naszej	gminy.	Drużyny	rywalizowały	w	kilku	konku-
rencjach.	Można	było	obserwować	jednocześnie	zmaga-
nia	czterech	zespołów.	Emocji	było	sporo.	Doping	licznej	
publiczności	pomagał	młodym	zawodnikom.	Gospodarze	
w	 tym	 roku	 zdobyli	 wymarzone	 I	miejsce,	medale	 oraz	
puchar.

Nauczyciele PSP w Łubnicach

MOJE SUKCESY
Uczniowie	 Publicznego	 Gimnazjum	 im.	 Wojciecha	

Skuzy	w	Łubnicach	co	roku	wykazują	się	swoją	wiedzą	
w	konkursach	przedmiotowych.

Już	jako	mała	dziewczynka	interesowałam	się	geogra-
fią.	Lubiłam	przeglądać	atlasy,	uczyć	się	map,	poznawać	
państwa	i	miasta.	Uwielbiam	także	podróżować,	pozna-
wać	nowe	miejsca	oraz	kulturę	i	tradycję	różnych	krajów.	 
Ta	pasja	przeniosła	się	na	mój	sukces,	jaki	odniosłam,	
zdobywając	tytuł	laureata	XIV	Konkursu	Geograficzne-
go.

W	dniu	12	kwietnia	2017r.	w	Sali	Omega	w	Cen-
trum	Kongresowym	Targów	Kielce	odbyła	się	uroczysta	
gala	będąca	uhonorowaniem	naszego	wysiłku.	Na	 tę	
uroczystość	wybrałam	się	wraz	z	nauczycielką	 i	 rodzi-
cami.	

Gala	rozpoczęła	się	o	godzinie	12.00	od	występów	
muzycznych,	 których	 mieliśmy	 przyjemność	 słuchać	
także	później.	Jako	pierwsza	głos	zabrała	pani	Renata	
Rabczyńska,	 Świętokrzyski	 Wicekurator	 Oświaty.	 Pod-

kreśliła,	 że	 zdolne	 dzieci	 są	 nie	 tylko	 wielkim	marze-
niem	rodziców	i	nauczycieli,	ale	stanowią	też	olbrzymie	
wyzwanie,	 bo	 w	 końcu	
talenty	 trzeba	 wyszlifo-
wać.	

Po	przemowach	 i	gra-
tulacjach	 nadszedł	 czas	
na	 wręczenie	 medali,	
dyplomów	 oraz	 najważ-
niejszego	 -	 zaświadczeń.	
Nauczyciele	 również	
otrzymywali	dyplomy	i	po-
dziękowania.	 Pierwsi	 na	
scenie	stanęli	 laureaci	 ję-
zyka	 polskiego.	W	 końcu	
nadszedł	czas	na	geogra-
fię	 i	 mogłam	 wejść	 wraz	
z	panią	na	 scenę	po	od-
biór	nagród.	Stojąc	w	tym	
miejscu,	czułam	ogromną	
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dumę,	że	jako	uczennica	niewielkiego	gimnazjum	znala-
złam	się	wśród	najlepszych	uczniów	w	województwie.

Myślę,	że	na	długo	zapamiętam	spędzone	tam	chwile.	
Nie	byłoby	to	jednak	możliwe	bez	pomocy	i	czasu,	który	
poświęciła	mi	pani	Elżbieta	Zdziebko,	za	co	serdecznie	jej	
dziękuję.

Pragnę	także	wspomnieć,	iż	oprócz	tytułu	laureatki	XIV	
Konkursu	Geograficznego	uzyskałam	 również	 tytuł	 fina-
listki	w	XIV	Konkursie	Języka	Polskiego,	do	którego	przy-
gotowywała	mnie	pani	Agnieszka	Gręda	oraz	udało	mi	
się	dotrzeć	do	finału	XX	Diecezjalnego	Konkursu	Wiedzy	
Biblijnej	pod	kierunkiem	pani	Beaty	Gumuły.	Rok	 szkol-
ny	 2016/2017	 okazał	 się	 dla	 mnie	 niezwykle	 owocny	 
w	dziedzinie	nauki.	Mam	nadzieję,	że	szczęścię	będzie	mi	
sprzyjać	również	na	kolejnym	etapie	edukacji,	który	roz-
pocznę	we	wrześniu.

Klaudia Bednarska

„Per aspera ad astra”, czyli przez trudy do gwiazd!
„Nauka jest jak niezmierne morze… Im wię-

cej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.  
Kiedyś poznasz, jaka to jest rozkosz. Ucz się tylko, co jest 
sił w tobie, żeby jej zakosztować”. 

Stefan Żeromski, „Syzyfowe prace”.
Antoni	Paluszkiewicz,	jeden	z	bohaterów	powieści	„Sy-

zyfowe	prace”,	wypowiedział	te	słowa	do	swojego	ucznia	
Andrzeja	Radka,	chłopca	pochodzącego	z	ubogiej,	chłop-
skiej	rodziny,	motywując	go	do	tego,	aby	ze	wszystkich	sił	
dążył	do	wiedzy,	zdobył	wykształcenie	i	spełnił	swoje	ma-
rzenia.	Tak	jak	Paluszkiewicza	cieszyły	sukcesy	Jędrka,	tak	
i	nas,	nauczycieli	z	PG	w	Łubnicach,	nic	tak	nie	cieszy,	jak	
sukcesy	naszych	uczniów,	tym	bardziej,	że	są	one	miarą	
naszej	pracy.	

Uczniowie	naszego	gimnazjum	wykazują	się	wysokim	
poziomem	 wiedzy	 i	 umiejętności	 zarówno	 w	 kuratoryj-
nych	 konkursach	 przedmiotowych,	 jak	 i	 konkursach	 or-
ganizowanych	przez	inne	placówki	oświatowe,	sportowe,	
artystyczne,	społeczne	i	samorządowe,	zdobywając	liczne	
nagrody,	 wyróżnienia	 i	 tytuły	 finalistów	 oraz	 laureatów.	
Konkursy	 przedmiotowe	 zapewniają	 laureatom	 i	 finali-
stom	liczne	przywileje.	Są	nimi:	nie	tylko	ocena	celująca	
na	 świadectwie,	 dodatkowe	 punkty	 za	 świadectwo,	 ale	
także	 preferencje	 przy	wyborze	 szkoły	 czy	 -	w	 przypad-
ku	laureata	-	zwolnienie	z	części	egzaminu.	Konkursy	 te	
sprawdzają	gruntownie	wiedzę	i	umiejętności	olimpijczy-
ka,	a	stopniowalność	zawodów	wyklucza	przypadkowość	
sukcesu.	Te	czynniki	powodują,	że	są	bardzo	popularne	
wśród	młodzieży	szkolnej,	 jednak	tylko	nielicznym	udaje	
się	dotrzeć	do	celu.

W	br.	szk.	kilkoro	naszych	uczniów	osiągnęło	sukces	w	

kuratoryjnych	 konkursach	 przedmiotowych,	 zdobywając	
tytuł	laureata	lub	finalisty.	Oto	lista	zwycięzców	w	dziedzi-
nie	wiedzy:
Klaudia	Bednarska	(III	A)	–	laureatka	Konkursu	Geogra-
ficznego	-	opiekun:	Elżbieta	Zdziebko;
Klaudia	Bednarska	(III	A)	-	finalistka	Konkursu	Języka	Pol-
skiego	-	opiekun:	Agnieszka	Gręda;
Wiktoria	Machniak	(III	B)	-	finalistka	Konkursu	Języka	An-
gielskiego	-	opiekun:	Paulina	Witek;
Mateusz	Rogala	(kl.	II	B)	-	finalista	Konkursu	Historyczne-
go	-	opiekun:	Lucyna	Lolo;
Anna	Golba	(III	A)	(ubiegłoroczna	laureatka	Konkursu	Hi-
storycznego)	 –	 tegoroczna	 finalistka	Konkursu	Chemicz-
nego	-	opiekun:	Elżbieta	Sroka;
Klaudia	Bednarska	i	Anna	Golba	(III	A)	-	finalistki	XX	Die-
cezjalnego	 Konkursu	 Wiedzy	 Biblijnej	 -	 opiekun:	 Beata	
Gumuła;
Patrycja	 Oleś	 (III	 A)	 -	 finalistka	 XIV	 Die-
cezjalnej	 Olimpiady	 Wiedzy	 Liturgicznej	 
-	opiekun:	Beata	Gumuła;	
Nikodem	Gromny	(kl.	II	B)	–	wyróżnienie	w	Międzynaro-
dowym	Konkursie	Matematycznym	„KANGUR”	-	opiekun:	
Renata	Wójtowicz.

W	dziedzinie	sportu:	
Grzegorz	Moryto	(III	A)	-	(ubiegłoroczny	finalista	-	II	m.	

-	Wojewódzkich	Zawodów	Lekkoatletycznych);	tegoroczny	
finalista	Wojewódzkich	Zawodów	Lekkoatletycznych	–	 IV	
m.	-	opiekun:	Łukasz	Łygan.

Należy	również	wspomnieć	o	wynikach	egzaminu	gim-
nazjalnego,	do	którego	przystąpili	trzecioklasiści	w	kwiet-
niu	tego	roku,	a	którego	wyniki	poznali	16	czerwca.	Może-
my	być	dumni,	bo	po	raz	kolejny	Publiczne	Gimnazjum	w	
Łubnicach	stanęło	na	podium	powiatu	staszowskiego	i	wo-
jewództwa.	Tym	razem	nasi	uczniowie	zajęli	trzecie	miejsce	
w	powiecie,	z	niewielką	różnicą	po	Szydłowie	i	Bogorii,	ale	
z	wynikiem	o	2,08	punktu	lepszym	niż	w	2016	roku.	Jak	
podaje	Echo	Dnia,	wyniki	przedstawiają	się	następująco:	
liczby	poza	nawiasem	 to	miejsce	w	 rankingach	w	2016	
roku	–	pierwsza	liczba,	w	2015	–	druga	liczba.	1.	Szydłów	
–	102,00	punkty	(23,46	język	polski	+	19,85	historia	+	
14,96	matematyka	+	14,77	przedmioty	przyrodnicze	+	
28,96	język	angielski,	poziom	podstawowy)	–	2	w	2016;	7	
w	2015;	2.	Bogoria	–	101,53	punktów	(23,02	język	polski	 
+	18,99	historia	+	14,18	matematyka	+	14,76	przed-
mioty	 przyrodnicze	 +	 30,58	 język	 angielski,	 poziom	
podstawowy)	 –	 1	 w	 2016;	 5	 w	 2015;	 3.	 Łubnice	 –	
97,31	punktów	 (23,10	 język	polski	+	21,49	historia	+	
14,95	 matematyka	 +	 15,77	 przedmioty	 przyrodnicze	 
+	 22,00	 język	 angielski,	 poziom	 podstawowy)	 –	 3	 w	
2016;	4	w	2015.	Rozpatrując	bardziej	szczegółowo	wyni-
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ki	naszego	gimnazjum,	warto	podkreślić,	że	z	niektórych	
przedmiotów	osiągnęliśmy	wyższe	miejsce	niż	w	 klasyfi-
kacji	ogólnej:	I	m.	-	historia,	II	m.	–	język	polski,	przed-
mioty	 przyrodnicze,	 III	m.	 -	matematyka.	W	 klasyfikacji	
na	poziomie	województwa:	I	m.	–	historia	i	wos,	X	m.	–	
matematyka	i	przedmioty	przyrodnicze.	Średnia	dla	szkoły	
okazała	się	o	wiele	wyższa	z	części	humanistycznej	i	mate-
matyczno	–	przyrodniczej	niż	średnia	krajowa.	Najwyższe	
wyniki	w	szkole	osiągnęli	z	egzaminu	uczniowie	klasy	III	
A,	znacznie	przewyższając	z	części	humanistycznej	i	mat.	
–	przyrodniczej	średnią	krajową.	Najwyższy	wynik	z	egza-
minu	należy	do	Anny	Golby	z	kl.	III	A.	Gratulujemy!	

Podczas	uroczystości	zakończenia	nauki	w	roku	szkol-
nym	2016/2017	wójt	gminy	Łubnice	Anna	Grajko	wręczy-
ła	laureatce	i	finalistom	dyplomy	i	jednorazowe	stypendia	
za	wysokie	osiągnięcia	w	kuratoryjnych	konkursach	przed-
miotowych.	Dyrektor	szkoły	zaś	ufundowała	wszystkim	zwy-
cięzcom	konkursów	oraz	uczniom,	którzy	ukończyli	szkołę	z	
wyróżnieniem,	dyplomy	i	nagrody	książkowe.	Uroczystości	
towarzyszyło	motto:	„Nie	płacz,	że	coś	się	skończyło,	tylko	
uśmiechaj	 się,	 że	Ci	 się	 to	 przytrafiło”,	 jednak	 nie	 obyło	
się	bez	łez	i	pięknych	słów	pożegnań	i	podziękowań,	jakie	
usłyszeliśmy	w	tym	dniu	z	ust	naszych	tegorocznych	absol-
wentów.	W	rytmie	poloneza	kolejny	 rocznik	opuścił	mury	
naszego	 gimnazjum,	 pozostawiając	 piękne	wspomnienia	
i	nutę	refleksji…	

Słusznie	 powiedział	 kiedyś	 James	 Madison	 –	 polityk	 i	
prawnik,	4.	prezydent	USA	żyjący	na	przełomie	XVIII	i	XIX	w.:	
„Sukces	nigdy	nie	jest	efektem	słomianego	zapału	–	tu	trze-
ba	przejść	przez	prawdziwy	ogień”.	Zdobycie	tytułu	laureata	
czy	finalisty	wymaga	od	ucznia	wielkiej	pracy	pozalekcyjnej,	
samozaparcia,	rezygnacji	z	przyjemności,	z	wolnego	czasu	
spędzanego	z	przyjaciółmi	czy	z	rodziną.	Jednak	nie	zosta-
nie	nim	każdy,	ten	tytuł	osiąga	uczeń	pracowity,	systematycz-
ny,	wytrwały,	ambitny	 i	 zdolny.	Wielkie	podziękowania	dla	
rodziców	tych	uczniów:	za	empatię,	pomoc	i	wsparcie,	częste	
towarzyszenie	im	w	drodze	na	konkurs	czy	trzymanie	kciu-
ków	za	drzwiami	sali	konkursowej.	Szczególne	podziękowa-
nia	należą	się	samym	uczniom,	którzy	swoją	pracą	posta-
wili	pierwszy	krok	do	sukcesu.	To	oni	są	diamentami,	które	
wystarczy	oszlifować,	żeby	stały	się	prawdziwymi	brylantami.	 
Wszystkim	uczniom	u	progu	wakacji	życzymy	wspaniałego	
odpoczynku,	wymarzonych	podróży	i	miłych	przeżyć.	Zbie-
rajcie	siły	do	pracy,	która	czeka	na	nas	Was	za	dwa	mie-
siące.	Na	co	dzień	niech	świeci	Wam	słońce	i	rzadko	pada	
deszcz	–	dosłownie	i	w	przenośni.	W	życiu	zaś	niech	towa-
rzyszy	Wam	motto:	„Najpierw	postaraj	się	być	wartościowym	
człowiekiem.	Sukces	nadejdzie	sam”.	Albert	Einstein	

Agnieszka Gręda

Ostatnie wycieczkowe wspomnienia
Co	 roku	 nasza	 szkoła	 organizuje	 ciekawe	wycieczki.	

Teraz	także	nie	mogło	być	inaczej.	23	maja	wyjechaliśmy	
w	dwudniową	podróż	w	przeszłość.	O	godzinie	4:30	wsie-
dliśmy	do	autokaru	i	ruszyliśmy	do	Oświęcimia.

Pobyt	w	obozie	 zagłady	bardzo	nas	poruszył.	 Rzeczy	
należące	do	zamordowanych	tam	ludzi	wzbudziły	w	nas	
smutek,	 żal,	współczucie	 oraz	 lęk.	W	budynkach	obozu	
można	było	wyobrazić	sobie	tragedię	tamtych	ludzi.	Było	
to	dla	nas	wielkim	przeżyciem.	Zwróciłam	uwagę	na	to,	ilu	
ludzi	wybrało	się	tego	dnia	do	Oświęcimia.	Auschwitz-Bir-
kenau	historią	przyciąga	Polaków,	ale	również	turystów	z	
innych	krajów.	Ogromne	wrażenie	zrobił	na	mnie	obóz	w	
Brzezince-	ta	wizyta	na	długo	zostanie	w	mojej	pamięci.

Z	Oświęcimia	udaliśmy	się	do	Zakopanego.	Pojechali-
śmy	do	term	w	Chochołowie,	gdzie	mogliśmy	choć	trochę	
się	 zrelaksować.	To	 rzeczywiście	pomogło,	ponieważ	po	
pływaniu	każdy	miał	dobry	humor.

Następnie	ruszyliśmy	do	domków,	gdzie	mieliśmy	noc-
leg	oraz	posiłki.	Po	pysznej	obiadokolacji	rozpakowaliśmy	
się,	postanowiliśmy	pozwiedzać	 resztę	domków,	co	było	
niezła	zabawą.	Niektórzy	poświecili	swój	czas	na	rozmo-
wy,	 inni	oglądali	 telewizję	 lub	spędzali	 czas	na	świeżym	
powietrzu.	O	nudzie	nie	było	mowy.	Jednak	około	godziny	
22	wszyscy	uczniowie	byli	już	w	swoich	pokojach.

Drugiego	dnia	z	samego	rana	zjedliśmy	śniadanie,	a	
zaraz	po	nim	ruszyliśmy	do	stolicy	Tatr.	Pierwszym	punk-
tem	 wycieczki	 był	 wyjazd	 kolejką	 górską	 na	 Kasprowy	
Wierch.	Oprowadzał	nas	przewodnik,	który	opowiedział	
nam	wiele	ciekawych	historii.	Potem	byliśmy	na	Wielkiej	
Krokwi,	gdzie	mogliśmy	poczuć	się	jak	prawdziwi	skocz-
kowie.	 Po	 paru	 godzinach	 zwiedzania	 mieliśmy	 trochę	
czasu	wolnego.	Jednak	pogoda	nie	sprzyjała	nam	już	tak,	
jak	poprzedniego	dnia,	jednak	nie	zepsuło	nam	to	humo-
ru.	Po	wspanialej	wycieczce	wróciliśmy	do	domków	nocle-
gowych,	gdzie	zjedliśmy	ciepły	posiłek	i	spakowaliśmy	się.	
Żaden	z	uczniów	nie	chciał	jednak	wyjeżdżać.

Te	dwa	dni	 były	 świetne,	 pełne	wspaniałych	przeżyć.	
Minęły	nam	w	milej	atmosferze,	która	mam	nadzieję,	bę-
dzie	towarzyszyć	uczniom	jeszcze	przez	długi	czas.

Dziękujemy	 organizatorom	 wycieczki	 oraz	 Bankowi	
Spółdzielczemu	w	Połańcu	za	wsparcie	finansowe.	

Gabriela Kmiecik, klasa IIIb

Bijemy rekord w ogólnopolskim czytaniu
„Według	badań	63%	Polaków	nie	czyta	w	ciągu	roku	

ani	jednej	książki.	Badania	obejmują	jednak	osoby	po-
wyżej	 15	 roku	 życia.	 Młodzież	 czyta	 znacznie	 więcej,	
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więc	stwierdziliśmy,	że	może	nauczyć	czegoś	dorosłych,	
manifestując	to,	co	dla	nich	naturalne	–	czytanie.”

Po	raz	drugi	gimnazjaliści	z	Łubnic	włączyli	się	w	akcję	
organizowaną	przez	Bibliotekę	w	szkole	„Jak	nie	czytam,	
jak	czytam”	.	Jej	celem	była	przede	wszystkim	promocja	
czytelnictwa	wśród	 dzieci	 i	młodzieży,	 inicjowanie	mody	
na	czytanie,	pokazanie	nieczytającym	uczniom,	że	czyta-
nie	to	powszechne	zjawisko	wśród	ich	rówieśników.	

2	czerwca	o	godzinie	11.00	zebraliśmy	się	na	boisku	
szkolnym	i	po	prostu	zaczęliśmy	czytać.	Na	luzie,	w	ciszy	i	
spokoju	przez	godzinę	relaksowaliśmy	się	w	towarzystwie	
literackich	 bohaterów.	 Ten	 czas	 pokazał,	 iż	 czytanie	 to	
wspaniała	forma	spędzania	wolnego	czasu.	Zapraszamy	
więc	do	czytania!	W	naszej	gminie	młodzi	czytają.	A	do-
rośli?

Joanna Kotlarz

Uroczysta Akademia z Okazji 226 Rocznicy 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

5	maja	2017	roku	w	Publicznym	Gimnazjum	w	Łub-
nicach	uczniowie	klasy	Ia	i	klasy	Ib	przygotowali	pod	kie-
rownictwem	Katarzyny	Okarskiej	uroczystą	akademię.

Wszyscy	uczniowie	recytowali	piękne	wiersze	i	odśpie-
wali	 pieśni	 patriotyczne:	 „Majowa	 Jutrzenka”,	 „Marsz	
Polonia”.	Uczniowie	poprzez	tę	akademię	chcieli	przypo-
mnieć	wszystkim,	jak	bardzo	ważna	jest	dla	nas	Polaków	
–	 pierwsza	 w	 Europie	 a	 druga	 na	 świecie	 Konstytucja,	
uchwalona	w	1791roku	.	Uroczysta	Akademia	rozpoczęła	
się	od	wprowadzenia	Pocztu	Sztandarowego	i	odśpiewa-
nia	hymnu	państwowego.

Uczniowie	 klas	 pierwszych	 gimnazjum	 przedstawili	
nam	wszystkim	cenną	lekcję	historii.

Katarzyna	Okarska

Piłka nożna dziewcząt!
Staszów	 na	 „Orliku”	 4	 kwietnia	 br.,	 gościł	 najlepsze	

powiatowe	drużyny	piłkarskie	dziewcząt	z	gimnazjów:	nr	
1	w	Staszowie,	nr	2	w	Staszowie,	Ruszczy,	Bogorii	i	Łubnic.

Podopieczne	nauczyciela	Łukasza	Łygana	w	pierwszym	
meczu	pokonały	 koleżanki	 z	 Ruszczy	1:0,	 podobnie	 jak	
koleżanki	z	Bogorii.	W	III	meczu	nasze	dziewczyny	prze-
grały	niestety	0:1	z	Gimnazjum	nr	1	i	zremisowały	0:0	ze	
Staszowem,	plasując	się	generalnie	na	wysokim	 II	miej-
scu.

Ostateczna	klasyfikacja	:
I	m.	Gimnazjum	nr	1	Staszów,
II	m.	Gimnazjum	Łubnice,
III	m.	Gimnazjum	nr	2	Staszów,
IV	m.	Gimnazjum	Ruszcza,
V	m.	Gimnazjum	Bogoria.
Łukasz	Łygan

Powiatowe i wojewódzkie zawody lekkoatletyczne !!!
W	dniu	 12	maja	 2017	 roku	 odbyła	 się	 spartakiada	

w	lekkiej	atletyce.	W	zawodach	wystartowały	szkoły	gim-
nazjalne:	Staszów	nr	1	,	Staszów	nr	2,	Rytwiany,	Łubnice	
,Czajków,	Ruszcza	i	Połaniec.

Z	 dobrej	 strony	 zaprezentował	 się	 Grzegorz	 Moryto	
uczeń	Publicznego	Gimnazjum	w	Łubnicach,	który	zajął	3	
miejsce	w	pchnięciu	kulą	oraz	1	miejsce	w	rzucie	oszcze-
pem.	Grzegorz	 na	mistrzostwach	 wojewódzkich	 zajął	 4	
miejsce	w	rzucie	oszczepem.	Gratulacje	dla	zawodnika.

Wyniki uczniów naszego gimnazjum:

Pchnięcie	kulą	dzw.
6m. Kmiecik Gabriela 2001 Łubnice 7,40

Rzut	oszczepem	dzw.
6 Grudzień Angelika 2002 Łubnice 14,68
7 Farmas Ola 2001 Łubnice 14,01
8 Gumuła Kamila 2001 Łubnice 12,94

300m	dziewczyn
8 Biskup	 Magdalena 2002 Łubnice 53,14

100m	chłopców
20 Chajski Konrad 2001 Łubnice 14,28
10 Motwicki Paweł 2001 Łubnice 13.04
11 Ziomek	 Piotr 2001 Łubnice 13,06
16 Nogacki Wojciech 2002 Łubnice 13,3
7 Ślusarski	 Norbert 2003 Łubnice 12,72

Pchnięcie	kulą	
3 Moryto Grzegorz 2001 Łubnice 9,36

300m	chł.
5 Guca Mikołaj 2001 Łubnice 43,74
4 Pytko Dominik 2002 Łubnice DQ
10 Gil Jakub 2001 Łubnice 47,87

Skok	w	dal	chł.
9 Guca Mikołaj 2001 Łubnice 4,48

Rzut	oszczepem
1 Moryto Grzegorz 2001 Łubnice 31,72

1000m
4 Gadowski Dariusz 2001 Łubnice 3;17,74

Łukasz Łygan

EDUKACJAEDUKACJAEDUKACJA
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Badminton Staszów i Mielec!
Zawodniczki	badmintona	z	Wilkowej,	Słupca,	Góry	i	Bo-

rek,	konkurencji	najbardziej	popularnej,	zaraz	po	piłce	noż-
nej	na	świecie,	z	racji	ilości	osób,	które	tę	dyscyplinę	upra-
wiają,	zaprezentowały	się	z	bardzo	dobrej	strony.

W	III	edycji	4	x	badminton	w	Staszowie	dziewczęta	zajęły	
czołowe	miejsca.	Gabrysia	Kmiecik	zakończyła	rozgrywki	na	
1	miejscu,	a	Madzia	Złotnik	na	3	miejscu.

Zakończyły	 się	 również	 rozgrywki	 Grand	 Prix	 Mielca,	
gdzie	od	września	dziewczęta	spotykały	się	na	badmintonie	
raz	w	miesiącu.

Podsumowując,	w	klasyfikacji	generalnej	Gabriela	Kmie-
cik	ze	Słupca	uznała	wyższość	jedynie	zawodniczki	z	Rzeszo-
wa.	Wiktoria	Górniak	 -	Góra,	 zajęła	ostatecznie	5a	Olga	
Kalita	-	Borki	6	miejsce.	Wszystkie	zawodniczki	uczęszczają	
do	Publicznego	Gimnazjum	w	Łubnicach,	ale	reprezentowa-
ły	swoje	miejscowości.	Gratulacje	dla	zawodniczek.	

Łukasz Łygan

PÓŁFINAŁY DZIEWCZĄT W PIŁCE NOŻNEJ
31	maja	br.	w	Ożarowie	odbyły	się	półfinały	wojewódz-

kie	dziewcząt	w	piłce	nożnej.	Po	II	miejscu	w	zawodach	rangi	
powiatowej,	oraz	dobrym	występie	na	boisku,	niestety	nie	
udało	się	naszym	zawodniczkom	wyjść	z	grupy	ulegając	ko-
leżankom	z	Ożarowa	i	Knurowa	1:2.

Łukasz Łygan

ZAWODY TENISA ZIEMNEGO W KIELCACH!!!
20	czerwca	pod	patronatem	Świętokrzyskiego	Kurato-

ra	Oświaty,	odbyły	się	rozgrywki	tenisa	ziemnego	w	Kiel-
cach.

Nie	mogło	oczywiście	zabraknąć	na	tych	zawodach,	
zdolnej	 młodzieży	 z	 Łubnic.	 Zawodników	 dekorowa-
li	 Kurator	 Oświaty	 Świętokrzyskiej.	 Kazimierz	 Mądzik	
i	 V-Ce	 Kurator	 Oświaty	 w	 Kielcach,	 Tomasz	 Pleban.	
Grzegorz	Moryto	zajął	3	miejsce,	a	Magdalena	Złotnik	
i	Klaudia	Bednarska	miejsca	7	 i	8.	Gratulacje	dla	za-
wodników.

Łukasz Łygan
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20 kwietnia w ramach obcho-
dów Dnia Teatru w Centrum Kultu-
ry w Łubnicach wystąpił dla dzieci 
Teatr Edukacji i Profilaktyki MA-
SKA z Krakowa. Na przedstawie-
nie licznie przybyły uczniowie klas 
„0”- III ze Szkoły Podstawowej w 
Łubnicach, z Gac Słupieckich i z 
Wilkowej wraz z opiekunami.

Krakowscy	aktorzy	zaprezentowali	
spektakl	zatytułowany	„W	księdze	się	
mieści	moc	opowieści”.

Dzieci	 poznały	 historię	 Króliczka	
Maciusia,	który	 jest	znudzony	ciągły-

mi	wyrzutami	 rodziców	 i	nauczycieli,	
związanymi	 z	 tym,	 że	 poświęca	 zbyt	
mało	czasu	na	naukę	czytania	i	nie-
chętnie	sięga	po	jakiekolwiek	książki.	

Znudzony	 i	 zozżalony	 z	 powodu	
swojego	 losu	Maciuś	wybiera	 się	 na	
kródką	 wycieczkę	 po	 pobliskich	 po-
lach	 i	 łąkach,	 poszkując	 ciekawego	
zajęcia.	Wkrótce	odnajduje	niezwykłą	
Księgę	 Baśni,	 która	 początkowo	 nie	
wzbudza	w	nim	 zbyt	 dużego	 zainte-
resowania.	 Jednak	 z	 braku	 innego	
zajęcia,	 króliczek	 oddaje	 się	 lektu-
rze.	W	ten	sposób	poznaje	opowieść	
o	 biednej	 dziewczynce	 sprzedającej	
zapałki,	o	Jasiu	i	Małgosi	oraz	księż-

SPEKTAKL TEATRALNY 
– „W KSIĘDZE SIĘ MIEŚCI MOC OPOWIEŚCI”

KULTURA

niczce,	która	poznaje	księcia	zaklęte-
go	w	żabę.	Króliczek	Maciuś	jest	pod	
wielkim	wrażeniem	niezwykłych	histo-
rii	przeczytanych	w	Magicznej	Księdze	
Baśni,	dochodzi	do	wniosku,	że	warto	
czytać.	Wspólnie	 z	 dziećmi	 zastana-
wia	się,	skąd	można	wziąć	książki.

Spektakl	 podkreślał	 potrzebę	 na-
uki	czytania	przez	dzieci	oraz	szereg	
możliwości	 wynikających	 z	 obcowa-
nia	 z	 literaturą.	 Dzieci	 dowiedziały	
się,	 iż	 książki	 nie	 tylko	 dostarczają	
mam	potrzebnych	informacji,	ale	za-
pewniają	 mam	 rozrywkę,	 przenoszą	
nas	w	odległy	i	magiczny	świat.

Aktorom	 Teatru	 MASKA	 serdecz-
nie	 dziękujemy.	 Mamy	 nadzieję,	 że	
jeszcze	kiedyś	nas	odwiedzą.

Aneta Śmiszek
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„PIĘKNIE ŻYĆ…” 
W SZKOLE

„Pięknie Żyć…” pod takim ha-
słem w maju br. odbył się przegląd 
artystyczny w poszczególnych szko-
łach na terenie gminy Łubnice. Orga-
nizatorem przeglądu tradycyjnie był 
Urząd Gminy w Łubnicach, Gminna 
Komisja Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz 
Centrum Kultury w Łubnicach. 

Celem	 konkursu	 było	 zaprezento-
wanie	zdolności	aktorskich	dzieci	i	mło-
dzieży,	rozwijanie	wyobraźni,	wymiana	
doświadczeń	a	 także	 rozbudzenie	 za-
interesowań.	 Tematem	przeglądu	były	
prezentacje	 wokalne	 i	 recytatorskie	
nawiązujące	 do	 hasła	 konkursu	 oraz	
turniej	 prac	 plastyczny	 i	 wiedzy	 o	 te-
matyce	 bezpieczeństwa	 i	 profilaktyki	
uzależnień.	Konkurs	został	przeprowa-
dzony	 w	 czterech	 kategoriach	 wieko-
wych:	przedszkole,	klasy	1-3,	klasy	4-6	
(szkoła	 podstawowa)	 oraz	 klasy	 1-3	
(gimnazjum).

Występy	sceniczne	oraz	prace	mło-
dych	 artystów	 oceniała	 komisja	 kon-
kursowa	 -	 biorąc	 pod	 uwagę	 walory	
artystyczne,	 pomysłowość,	 grę	 aktor-
ską,	 dobór	 rekwizytów	oraz	 strojów	 –	
przyznając	„Złote	Bilety”	w	każdej	kate-
gorii	jednoznaczne	z	udziałem	w	finale.

W	konkursie	udział	wzięli	uczniowie	
Publicznej	 Szkoły	 Podstawowej	 w	Wil-
kowej,	Gacach	 Słupeckich,	 Łubnicach	
i	Budziskach	oraz	Publicznego	Gimna-
zjum	w	Łubnicach.	Wszyscy	uczestnicy	
zasłużyli	na	wyrazy	uznania	i	gratulacje	
za	odwagę,	trud	i	przedstawienie	wła-
snej,	oryginalnej	interpretacji	przygoto-
wanych	utworów	oraz	prac.	

Laureaci	poszczególnych	szkół	jesz-
cze	 raz	zaprezentowali	 swoje	umiejęt-
ności	 podczas	 Finału	 	 „Pięknie	 Żyć..”	
jaki	odbył	się	1	czerwca	2017	r.	w	Cen-
trum	Kultury	w	Łubnicach.	

W	 tym	 dniu	 komisja	 konkursowa	
przyznała	kolejno	I,	II,	III	miejsce	w	każ-
dej	 tematyce	 i	kategorii	wiekowej.	Na	
najlepszych	czekały	nagrody	w	postaci	
wycieczek	 do	 parku	 rozrywki	 „ENER-
GYLANDIA”	w	Zatorze	i	do	parku	roz-
rywki	i	miniatur	w	Krajnie.	

Wśród	najlepszych	znaleźli	się:

PRZEDSZKOLE:
-	Wokal:
I	miejsce:	Julia	Brzoza	–	PSP	w	Wilkowej
II	 miejsce:	 Antosia	 Augustyn	 –	 PSP	 w	
Gacach	Słupieckich
III	miejsce:	Roksana	Godzwon	–	PSP	w	
Łubnicach
-	Recytacja:

PSP w Gacach Słupieckich

PSP w Budziskach

PSP w Wilkowej

PSP w Łubnicach
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Publiczne Gimnazjum w Łubnicach

I	miejsce:	Gabrysia	Chrabąszcz	–	PSP	
w	Gacach	Słupieckich
II	miejsce:	Piotr	Telka	–	PSP	w	Wilkowej
III	miejsce:	Bartłomiej	Fortuna	–	PSP	w	
Budziskach
-	Plastyka:
I	miejsce:	Kamila	Walęzak	–	PSP	w	Ga-
cach	Słupieckich
II	miejsce:	Julia	Jędo	–	PSP	w	Łubnicach

KLASY 1-3 
SZKOŁA PODSTAWOWA:
-	Wokal:
I	miejsce:	Amelia	Kowalik	–	PSP	w	Wil-
kowej
II	miejsce:	Zuzanna	Brzoza	–	PSP	w	Wil-
kowej
III	miejsce:	Kinga	Adaś	–	PSP	w	Łubni-
cach
-	Recytacja:
I	miejsce:	Karolina	Nasternak	–	PSP	w	
Wilkowej
II	miejsce:	Matylda	Śmist	–	PSP	w	Łub-
nicach
III	miejsce:	Malwina	Karwasińska	–	PSP	
w	Budziskach
-	Plastyka:
I	miejsce:	Weronika	 Strzałka	 –	 PSP	w	
Łubnicach
II	miejsce:	Malwina	Ząbek	–	PSP	w	Bu-
dziskach
III	miejsce:	Olek	Sojka	–	PSP	w	Budzi-
skach
-	Wiedza:
I	miejsce:	Natalia	Chyla	–	PSP	w	Łub-
nicach
II	miejsce:	Wojciech	Zeliaś,	Ignacy	Dal-
czyńaki	–	PSP	w	Gacach	Słupieckich

KLASY 4-6 
SZKOŁA PODSTAWOWA:
-	Wokal:
I	miejsce:	Aleksandra	Nalepa	–	PSP	w	
Wilkowej
II	miejsce:	Eliza	Kurowska	–	PSP	w	Bu-
dziska
III	miejsce:	Róża	Buczek	–	PSP	w	Wil-
kowa
-	Recytacja:
I	miejsce:	 Aleksandra	Kobos	 –	 PSP	w	
Wilkowej
II	miejsce:	Magdalena	Wolak	–	PSP	w	
Budziska
III	miejsce:	Julia	Zeliaś	–	PSP	w	Gacach	
Słupieckich
-	Plastyka:
I	miejsce:	Wiktoria	Nowak	–	PSP	w	Ga-
cach	Słupieckich
II	miejsce:	Eliza	Wnuk	–	PSP	w	Wilkowej
-	Wiedza:
I	miejsce:	Maciej	Rybak	–	PSP	w	Budzi-
skach
II	miejsce:	Anita	Rogowska	–	PSP	w	Ga-

cach	Słupieckich
III	miejsce:	Paweł	Majczak	–	PSP	w	Wil-
kowej

KLASY 1-3 PUBLICZNE 
GIMNAZJUM W ŁUBNICACH:
-	Wokal:
I	miejsce:	Karolina	Nowak
II	miejsce:	Anita	Nowak
III	miejsce:	Sylwia	Romańska

-	Recytacja:
I	miejsce:	Kamila	Gomuła
II	miejsce:	Wiktoria	Górniak
III	miejsce:	Patrycja	Nowak
-	Plastyka:
I	miejsce:	Artur	Głód
-	Wiedza:
I	 miejsce:	 Nikodem	 Gromny,	 Karina	
Rogowska

Aneta Śmiszek

PIKNIK NA LUDOWO
Kto nie miał pomysłu jak spę-

dzić sobotnie popołudnie mógł 
uczestniczyć w ,,Pikniku na Ludo-
wo", który odbył się 27 maja na 
placu przy Centrum Kultury. 

Późnym	 popołudniem	 odbyły	
się	warsztaty	manualne.	Dzieci	pod	
okiem	 instruktorów	 zdobiły	 torby	
ekologiczne	 motywami	 folkowymi.	
Odbyły	 się	 również	 warsztaty	 le-

pienia	z	gliny	 i	kiermasz	darmowej	
książki.	 Każdy	 mieszkaniec	 mógł	
powiększyć	 swoją	 bibliotekę	 o	 cie-
kawe	 pozycje	 o	 różnej	 tematyce,	
które	 były	 dostępne	 na	 kiermaszu.	
Na	 zakończenie	 pikniku	 na	 placu	
zaprezentował	 się	 Zespół	 Estrado-
wo-	 Ludowy	 ,,Łubnicka	 Nuta".	 Pik-
nikiem	 rozpoczęliśmy	 tegoroczny	
sezon	imprez	plenerowych.

Aleksandra Stachniak
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”SZLAKIEM 
TADEUSZA KOŚCIUSZKI”

Rok	 Rzeki	Wisły	ma	uczcić	 550.	
rocznicę	 pierwszego	 wolnego	 flisu	
na	Wiśle.	 Jak	 zapisano	 w	 uchwale	
"Sejm	 RP	 oddaje	 hołd	 pokoleniom	
rodaków,	 którzy	 dzięki	 Wiśle	 i	 w	
oparciu	o	nią	budowali	tożsamość	i	
potęgę	państwa	polskiego".

"Wisła	 -	 królowa	 polskich	 rzek,	
będąca	 symbolem	 polskości	 i	 pa-
triotyzmu	-	to	nasze	naturalne	oraz	
historyczno	-	kulturowe	dziedzictwo.	
Ta	 wyjątkowa	 rzeka,	 przez	 stule-
cia	 tak	 różnorodnie	 kształtowania	
przez	naturę	i	ludzi,	wymaga	obec-
nie	 zrównoważonego	 rozwoju.	 Jest	
dla	 nas	 wyzwaniem	 cywilizacyjnym	
-	 potrzebuje	 przemyślanej	 strategii	
oraz	odważnych,	dalekowzrocznych	
działań"-	czytamy	w	uchwale.

W	 roku	bieżącym	minie	200	 lat	
śmierci	 Tadeusza	 Kościuszki,	 pol-
skiego	 i	amerykańskiego	generała,	
zasłużonego	w	wojnie	 rewolucyjnej	
o	niepodległość	Stanów	Zjednoczo-
nych,	 obywatela	 honorowego	 Re-
publiki	 Francuskiej,	 Naczelnika	 In-
surekcji	1794	roku,	w	której	naród	
podjął	walkę	 o	 uratowanie	 ginącej	
Rzeczypospolitej,	 o	 niezbywalne	
jego	 prawo	 do	 życia	 w	 wolności	 i	
zachowania	własnego	suwerennego	
państwa.	 Był	 człowiekiem,	 którego	
zasługi	dziejowe	przynoszą	zaszczyt	
nie	 tylko	 nam	 Polakom,	 ale	 całej	

ludzkości.	 Sprawie	 niepodległości	
służył	za	życia	i	po	śmierci,	przez	po-
kolenia.	Powiedziano	o	nim,	że	„był	
samą	Polską”.	W	Krakowie	pamięć	
Kościuszki	 jest	 szczególnie	 mocna	
i	wyraźna.	 Tutaj,	 na	 Rynku	 zainau-
gurował	narodowe	powstanie,	które	
otwarło	 jedna	 z	dróg	do	niepodle-
głości.	 Gdy	 15	 października	 1817	
roku	umarł	w	szwajcarskiej	Solurze	
–	 ciało	 jego	 sprowadzono	 do	 Kra-
kowa	 i	 złożono	w	grobach	 królew-
skich	 na	 Wawelu.	 W	 latach	 1820	
-1823	 Polacy	 wysiłkiem	 fizycznym	
i	 pieniężną	ofiarą	wznieśli	mu	nad	
stolicą	Polski	symboliczną	Mogiłę	za	
Pomnik	 zwany	 dziś	 przez	 nas	 Kop-
cem	Kościuszki,	„znak	wiecznotrwa-
ły”	pamięci	o	tym		rycerzu	Wolności	
i	prawdziwym	przyjacielu	ludzkości.	

Dla	nas	bliski	sercu	jest	Tadeusz	
Kościuszko	 i	 rzeka	 Wisła,	 dlatego	
Centrum	 Kultury	 w	 Łubnicach	 	 20	
maja	 zorganizowało	 dla	 dzieci	 i	
młodzieży	 	 wycieczkę	 do	 Krakowa	
pt.”Szlakiem	 Tadeusza	 Kościuszki”,	
aby	 uczcić	 pamięć	 o	 tym	 wyjątko-
wym	narodowym	bohaterze.

Przywitała	nas	najpiękniejsza	pa-
norama	Krakowa	i	Małopolski.	Ko-
piec	 Kościuszki	 to	 jeden	 z	 czterech	
kopców	 krakowskich,	 poświęcony	
Tadeuszowi	Kościuszce,	znajduje	się	
na	Wzgórzu	

bł.	Bronisławy	w	zachodniej	czę-
ści	 Krakowa	 na	 terenie	 dzielnicy	
administracyjnej	 Zwierzyniec.	 Kop-
cem	 od	 powstania	 1820	 –	 1823,	
do	chwili	obecnej	zarządza	Komitet	
Kopca	 Kościuszki	 w	 Krakowie.	 Ze	
szczytu	Kopca	rozpościera	się	wspa-
niała	panorama		Krakowa,	

z	widokiem	na	najbardziej	 cha-
rakterystyczne	 miejsca	 Starego	
Miasta:	 Wawel,	 Bazylikę	 Mariac-
ką,	 Sukiennice	 czy	 Rynek	 Główny.	
Z	 Kopca	 rozciąga	 się	 również	 wi-
dok	na	Wyżynę	Krakowską,	Kotlinę	
Sandomierską,	Pogórze	Wielickie,	a	
przy	dobrej	widoczności	można	zo-
baczyć	nawet	Tatry.

Kopiec	 Kościuszki	 to	 wyjątko-
we	 miejsce	 na	 mapie	 Krakowa,	
w	 którym	 ciekawie	 spędzają	 czas	
cale	 rodziny.	 To	miejsce,	 w	 którym	
poznajemy	 historię	 drogi	 Polaków	
do	wolności,	zobaczyć	możemy	wy-
bitnych	 Polaków	 i	 zabytkowy	 XIX-	
wieczny	front.	

Dla	miłośników	 zabytków	archi-
tektury	 wojskowej	 wizyta	 na	 Kopcu	
to	 możliwość	 zwiedzania	 unikato-
wego	 frontu	 cytadelowego,	 który	
spełniał	 funkcje	obronne.	Okalają-
cy	Kopiec	Front	2	„Kościuszko”	 jest	
jednym	z	najstarszych	zachowanych	
dzieł	Twierdzy	Kraków.

W	zabytkowych	wnętrzach	Frontu	
mieści	 się	wiele	wspaniałych	 i	 cza-
sowych	 wystaw.	 Zobaczyliśmy	 wy-
stawę	 pt.”Kopce	 Krakowskie”,	 wy-
stawę	 interaktywną	 zorganizowaną	
z	 pomocą	 Politechniki	 Krakowskiej	
pt.	 „Żywe	 Konstrukcje”,	 wystawę	 z	
Muzeum	 Armii	 Krajowej	 pt.	 „Życie	
codzienne	 I	 Korpusu	 PSZ	 w	 obiek-
tywie	Karola	Bieniaka”,	a	także	wy-
stawę	przygotowaną	przez	Instytut	i	
Muzeum	Historii	Wojen	Ministerstwa	
Obrony	w	Budapeszcie	pt.”Węgier-
scy	żołnierze	na	wschodnim	froncie	
1914-1916”.	 Poznaliśmy	 wiele	 se-
kretów	 Twierdzy	 Kraków,	 a	 na	 za-
kończenie		staliśmy	twarzą	w	twarz	z	
najwybitniejszymi	Polakami,	odwie-
dzając	 Wystawę	 figur	 woskowych.	
Cudze	 chwalicie	 swego	 nie	 znacie	
tak	mówi	stare	przysłowie.	Jeśli	jesz-
cze	nie	byłeś	na	Kopcu	Kościuszki,	a	
chcesz	zobaczyć

najpiękniejszą	panoramę	Krako-
wa	i	Małopolski,	ciekawe	wystawy	to	
musisz	 przyjechać	 do	 Krakowa	 na	
wyjątkową	lekcję	historii,	bo	myśmy	
tu	byli.

Ewa Murdza

Sejm Rzeczypospolitej ustanowił rok 2017 Rokiem sześciu patronów. 
Josepha Conrada - Korzeniowskiego, marszałka Józefa Piłsudskiego, 
Adama Chmielowskiego , błogosławionego Honorata Koźmińskiego oraz 
Tadeusza Kościuszki. Rok 2017 jest też Rokiem Rzeki Wisły.
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA 
– ŚWIĘTO WSZYSTKICH DZIECI NA CAŁYM ŚWIECIE

WAKACJE CZAS ZACZĄĆ ...
WYCIECZKĄ DO ENERGYLANDII !!!

1 czerwca obchodzimy Między-
narodowy Dzień Dziecka. Od 1994 
roku w Polsce w Dzień Dziecka ob-
raduje Sejm. 

Choć	1	czerwca	 jest	ustanowiony	
przez	ONZ	Międzynarodowym	Dniem	
Dziecka,	to	w	niektórych	krajach	ob-
chodzi	się	go	w	innych	dniach,	np.	w	
Turcji	 dzieci	 obchodzą	 swoje	 święto	
23	 kwietnia,	 w	 	 Australii	 w	 czwartą	
środę	 października,	 w	 	 Argentynie	
w	 drugą	 niedzielę	 sierpnia,	 na	Wę-
grzech	 w	 ostatnią	 niedzielę	 maja.	 
Oprócz	 Dnia	 Dziecka	 obchodzo-
nego	 1	 czerwca	 każdego	 roku	 jest	
także	Powszechny	Dzień	Dzieci	usta-
nowiony	 świętem	 przez	Organizację	
Narodów	Zjednoczonych	w	1954	 r.,	
aby	 zachęcić	 wszystkie	 kraje	 świa-
ta	 do	 jego	 celebrowania	 poprzez	
inicjację	 specjalnych	 akcji	 na	 rzecz	
dobra	 dzieci.	 Wspomniany	 Dzień	
Dziecka	obchodzony	 jest	20	 listopa-
da	 każdego	 roku	 	 w	 rocznicę	 usta-
nowienia	 Deklaracji	 Praw	 Dziecka. 
Niezależnie	 od	 daty,	 jest	 to	 okazja	
do	organizowania	 specjalnych	akcji,	

koncertów	i	zabaw	
w	szkołach	 i	 insty-
tucjach	 uświetnia-
jących	 dla	 uświet-
nienia	 tego	 dnia.	
Dla	 rodziców	 to	
okazja	na	spędze-
nie	 dodatkowego	
czasu	 ze	 swoimi	
dziećmi,	składania	
im	życzeń	z	okazji	
Dnia	Dziecka	oraz	
obdarowania	swo-
ich	 pociech	 pre-
zentami.	 Jednak	najlepszym	prezen-
tem	dla	każdego	dziecka	jest	przede	
wszystkim	miłość,	troska	i	zaintereso-
wanie	ze	strony	jego	rodziców.

Aby	 uczcić	 ten	 wyjątkowy	 dzień,	
Centrum	 Kultury	 w	 Łubnicach	 przy-
gotowało	 na	 rodzinne	 popołudnie	
bezpłatne	atrakcje.	Świętowanie	roz-
poczęliśmy	 o	 godzinie	 16:00.	 Na	
placu	 za	budynkiem	Centrum	Kultu-
ry	 stanęły:	 dmuchany	 plac	 zabaw	 z	
kolorowymi	kulkami,	 zamek	ze	 zjeż-
dżalnią	oraz	basen	z		wodnymi	kula-
mi.	Dla	łasuchów	była	wata	cukrowa,	

lody	oraz	popcorn.	Dzieci	zabawiała	
grupa	animacyjna	„Bajkowa	Kraina”.	
Były:	liczne	zabawy,	konkursy,	gry	ru-
chowe.	Nasi	milusińscy	wraz	z	rodzi-
cami	 pod	 okiem	 animatorów	 uczyli	
się	żonglować	talerzami	i	robić	duże	
bańki	mydlane.	 Artyści	 razem	 z	 pu-
blicznością	w	rytm	etnicznej	muzyki	„	
wyginali	śmiało	swoje	ciało”.	Zabawy	
i	uciechy	było	co	nie	miara.	Centrum	
Kultury	 w	 Łubnicach	 postarało	 się,	
aby	 dzieci	 z	 rodzicami	 mogli	 mile	
spędzić	czas.

Ewa Murdza

Rozpoczęły się wakacje, a wraz 
z nimi między atrakcyjnych wycie-
czek, zarówno dla maluchów, jak i 
młodzieży. 28 czerwca br. 100- oso-
bowa grupa młodzieży pojechała do 
ENERGYLANDII. 

To	największy	Park	Rozrywki	w	Pol-
sce,	oferujący	kilkadziesiąt	atrakcji,	któ-
re	znajdują	się	na	obszarze	26	hekta-
rów,	przeznaczony	dla	wszystkich	grup	
wiekowych,	 zarówno	dzieci,	młodzieży	
jak	i	osób	dorosłych.	Park	zlokalizowa-
ny	 jest	 w	miejscowości	 Zator,	 na	 gra-
nicy	 dwóch	 największych	 aglomeracji	
południa,	Śląska	i	Małopolski.	Rocznie	
odwiedza	go	tysiące	turystów	chcących	
doświadczyć	 rozrywki	 na	 najwyższym	
światowym	 poziomie.	 Największym	
zainteresowaniem	 cieszyła	 się	 Strefa	
ekstremalna.	To	fenomenalna	rozrywka	
dla	wszystkich,	którzy	chcą	zmierzyć	się	
ze	strachem,	dostarczająca	maksimum	
adrenaliny,	potężną	dawkę	radości	i	za-
bawy	na	najwyższych	obrotach.	Strefa	
ta	cieszyłą	się	dużą	popularnością	–	ze	
względu	na	jej	absolutną	bezkonkuren-
cyjność	na	tle	tego	typu	atrakcji	w	pro-
mieniu	setek	kilometrów.	W	ofercie	 tej	

strefy	dostępne	jest	kilkanaście	napraw-
dę	ekstremalnych	urządzeń,	 takich	 jak	
najszybsze	i	największe	Roller	Coastery,	
ogromne	wahadło	Azec	Swing,	czy	po-
tężne	40	metrowe	ramię	Space	Booste-
ra,		których	prędkość	dochodzi	do	100	
km/h,	a	przeciążenia	sięgają	aż	5g!	

Nasza	 grupa	 spędziła	 cały	 dzień,	
od	otwarcia	do	zamknięcia,	korzystając	
ze	wszystkich	atrakcji,	tyle	razy	ile	tylko	
się	chce!	Z	pewnością	nikt	się	nie	nudził	
i	na	pewno	każdy	 jeszcze	zechce	 tam	
wrócić…	po	więcej!

Aleksandra Stachniak
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Kryminał, reportaż, a może coś z dreszczykiem? Na 
wakacje warto zabrać coś do czytania. Nie ma prze-
cież nic przyjemniejszego niż relaks z dobrą książką. 
Intensywny tryb życia, praca, dom sprawiają, że czę-
sto brakuje nam czasu na czytanie. Jeśli chcesz dobrze 
wykorzystać wakacje, a jednocześnie spędzić czas 
przyjemnie, Gminna Biblioteka Łubnicach proponuje 
sprawdzony i skuteczny sposób na radość i pogodę du-
cha- wakacyjne czytanie.

Oto	nasze	propozycje	książkowe:

Obyczajowe:
- „Tam gdzie ty” Jodi Picoult. 
To	powieść	o	trudnych,	często	bardzo	bolesnych	wybo-

rach	oraz	o	tym,	że	każdy	ma	prawo	do	szczęścia.	Ale	czy	
na	pewno?

Gzy	marzysz	o	dziecku	za	wszelką	cenę…	Po	dziesięciu	
latach	 małżeństwa	 i	 długotrwałych	 bezskutecznych	 stara-
niach	o	dziecko,	Zoe	i	Max	Baxter	postanawiają	się	rozstać.	
Zoe,	ku	własnemu	zaskoczeniu,	znajduje	szczęście	u	boku	
kobiety,	Max	szuka	pocieszenia	w	kościele.	Lecz	marzenie	o	
dziecku	trwa,	i	to,	co	wydawało	się	być	na	wyciągnięcie	ręki,	
przeradza	się	w	starcie	światopoglądów	i	przekonań	religij-
nych,	w	którym	nie	ma	miejsca	na	sentymenty.

Komediowe:
- „Były sobie świnki trzy” Olgi Rudnickiej.
Tym	którym	zdarzyło	się	zetknąć	z	twórczością	Olgi	Rud-

nickiej,	do	przeczytania	kolejnej	powieści	namawiać	nie	trze-
ba.	

Bycie	żoną	swojego	męża	ma	pewne	zalety	–	pełne	konto	
i	nadmiar	wolnego	czasu.	W	zamian	wystarczy	tylko	pilno-
wać,	by	mąż	nie	zapominał,	dzięki	komu	żyje	pełnią	szczę-
ścia.	Układ	działa	jak	w	zegarku,	ale	do	czasu…	Jolka,	Mar-
tusia	i	Kama	pewnego	dnia	odkrywają,	że	w	metryce	lat	im	
przybywa,	nie	ubywa,	pojawiają	się	kurze	łapki,	dodatkowe	
kilogramy,	a	w	życiu	 ich	mężów	inne	kobiety...	Przyjaciółki	
postanawiają	zmienić	swój	stan	cywilny,	zanim	zrobią	to	ich	
mężowie.	Tylko	te	nieszczęsne	intercyzy…	W	tej	sytuacji	moż-
na	zrobić	tylko	jedno.	Zostać	bogatą	wdową.	Żeby	to	tylko	
było	takie	proste…

- „Rzeka pełna krokodyli” Ewy Przybylskiej.
Sceny	jak	z	filmu,	znakomite	dialogi,	wartka	akcja,	wy-

raziste	postacie	 z	półświatka,	 humor	 i	 farsa	na	 tle	współ-
czesnego	Poznania.	Trzej	bossowie:	Józio	Kaczmarek,	Stasio	
Zachciał	i	Szef	zwany	Optykiem	vel	Napoleonkiem	„strzegą”	
ciszy	i	porządku	w	poznańskiej	metropolii.	Gdy	w	Poznaniu	
pada	wygrana	na	loterii:	sto	milionów,	Szef	już	ma	gotowy	
plan:	 zbuduje	 tu	polskie	Monte	Carlo!	Wielki	 świat	 i	wiel-
kie	zyski.	W	podejmowaniu	pieniędzy	nikt	nie	dorówna	jego	
Bibi.	Tymczasem	Lola,	Sejfa	i	Kira	mają	powód,	by	planować	
morderstwo	w	afekcie.	Andrzej-Endriu,	szczęśliwy	posiadacz	
miliona	oraz	legalny	mąż	Loli	i	szanowany	naukowiec,	spo-
tyka	się	z	Bibi	w	motelu...	i	znika	wraz	z	milionami.	Czy	Lola	
odda	forsę	za	frajer?	

Orientalne:

- „W krainie kolibrów” Sofii Cospari.
To	pierwszy	 tom	żywiołowo	opowiedzianej	 sagi	 rozgry-

wającej	się	na	tle	zapierającej	dech	argentyńskiej	panoramy.	
Sofia	Caspari	zabierze	Cię	w	podróż	pełną	dramatycznych	
zwrotów	akcji,	barwnych	postaci	i	namiętnych	historii	miło-
snych.

Żywiołowo	opowiedziana	saga	 rozgrywająca	się	na	 tle	
zapierającej	 dech	 argentyńskiej	 panoramy.	 Dwie	 kobiety.	
Argentyna	pulsująca	życiem.	Wielkie	nadzieje.	Latem	1863	
roku	Anna	i	Viktoria	zaprzyjaźniają	się	na	statku	do	Buenos	
Aires	–	ówczesnej	ziemi	obiecanej	dla	tysięcy	Europejczyków.	
Młode	 kobiety	 dzieli	 prawie	wszystko.	 Zakochana	 Viktoria	
płynie	do	 swego	męża	Humberto,	 syna	bogatego	planta-
tora.	Nie	martwi	 się	 o	 swój	 los,	 rozkoszuje	 się	 luksusową	
podróżą,	śmieje	się	głośno	i	odważnie	patrzy	życiu	w	oczy.	
Anna	jest	służącą	–	ma	dołączyć	do	bliskich,	którzy	już	od	
roku	 mieszkają	 w	 Argentynie.	 Jej	 serce	 wypełnia	 obawa	
przed	nieznanym.	W	odległym	kraju,	z	którym	obie	kobiety	
wiążą	wielkie	nadzieje,	ich	drogi	z	początku	się	rozchodzą.	
Przyszłość	Viktorii	będzie	pełna	zaskoczeń,	Annę	zaś	czekają	
złe	wieści…	Polecamy	też:	drugi	tom	pt.”W	krainie	srebrnej	
rzeki”,	trzeci	tom	pt.”	W	krainie	wodospadów”.

Magiczne:
- „Porwana pieśniarka” Danielle L. Jensen.
Od	pięciu	stuleci	trolle	nie	mogą	opuszczać	miasta	pod	

ruinami	Samotnej	Góry.	Więzi	 je	 klątwa	czarownicy.	 Przez	
wieki	 wspomnienia	 o	 ich	mrocznej	 i	 złowrogiej	magii	 za-
tarły	 się	w	 ludzkiej	 pamięci.	Niespodziewanie	 pojawia	 się	
przepowiednia	o	związku,	który	złamie	potężne	zaklęcie.	W	
Cécile	de	Troyes	rozpoznano	kobietę	z	przepowiedni.	Zosta-
je	więc	porwana	i	uwięziona	pod	górą.	Od	pierwszej	chwili	
w	podziemnym	mieście	dziewczyna	myśli	tylko	o	jednym	–	o	
ucieczce.	Trolle,	które	ją	uprowadziły,	są	jednak	inteligentne,	
szybkie	i	nieludzko	silne.	Porwana	musi	czekać	na	właściwy	
moment	i	stosowną	okazję.	Z	biegiem	czasu	dzieje	się	coś	
niezwykłego	–	w	sercu	Cécile	kiełkuje	uczucie	do	tajemnicze-
go	księcia,	z	którym	została	związana	ślubem.	Dziewczyna	
poznaje	kolejne	osoby,	nawiązuje	przyjaźnie	i	powoli	uzmy-
sławia	sobie,	że	może	być	jedyną	nadzieją	dla	mieszańców	
zniewolonych	przez	 trolle	czystej	krwi.	W	mieście	wybucha	
bunt.	A	Tristan,	jej	książę	i	przyszły	król,	jest	jego	tajnym	przy-
wódcą.	W	miarę	zanurzania	się	w	świat	skomplikowanych	
intryg	politycznych	podziemnego	świata	Cécile	przestaje	być	
córką	prostego	rolnika,	staje	się	księżniczką,	nadzieją	całe-
go	ludu	i	czarownicą	obdarzoną	mocą	dość	potężną,	by	na	
zawsze	zmienić	Trollus,	podziemne	miasto.

Młodzieżowe:
- „K@jamoko, czyli kłopoty nastolatki” Renaty Opa-

li.
Pewnego	 dnia	Monika	 otrzymuje	 e-maila,	 który	 chyba	

miał	 trafić	 do	 kogoś	 innego...	Dziewczyna	odpowiada	na	
wiadomość	 i	 rozpoczyna	 korespondencję	 z	 intrygującym	
Gagatkiem.	Kto	kryje	się	za	tajemniczymi	e-mailami	i	dla-
czego	napisał	do	Moniki?	

K@jamoko,czyli	kłopoty	nastolatki	to	ciekawa	opowieść	
napisana	z	perspektywy	dorastającej	dziewczyny.	Autorka	z	
humorem	ukazuje	świat	nastolatków-gimnazjalistów,	próbu-
jąc	odgadnąć	ich	marzenia	i	tajemnice.

- „Córka czarownic” Doroty Terakowskiej.
W	lesie,	z	dala	od	ludzi,	pod	mądrą	opieką	Czarownic	

dorasta	niezwykła	dziewczynka.	Choć	pochłania	magiczne	

WAKACYJNE 
CZYTANIE

KULTURA
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księgi,	 uczy	 się	 czytać	w	myślach	 i	 rozmawiać	 z	gwiazda-
mi,	nie	przypuszcza	nawet,	 jaki	 cel	mają	 te	nauki	 i	pełna	
niebezpieczeństw	wędrówka	po	czterech	stronach	Wielkiego	
Królestwa…

Przed	 wiekami	 jej	 kraj	 najechali	 okrutni	 barbarzyńcy.	
Według	słów	tajemniczej	Pieśni	teraz,	po	siedmiuset	siedem-
dziesięciu	 latach,	zbliża	się	koniec	 ich	panowania.	Czy	na	
tronie	 zasiądzie	wreszcie	 sprawiedliwy	władca?	Czy	 Luelle	
dorośnie,	 by	 spełnić	 swe	 przeznaczenie?	 Baśniowa	 opo-
wieść	o	dorastaniu,	nadziei	i	wartościach	w	życiu	człowieka.	
Książka	skłaniająca	do	refleksji	i	jednocześnie	przenosząca	
czytelnika	 do	 ciekawego	 świata	 pełnego	magii,	 ale	 także	
okrucieństwa.	„Córka	czarownic”	będąc	doskonałą	lekturą	
dla	czytelników	w	każdym	wieku,	jest	równocześnie	niezwy-
kle	ambitnym	utworem	w	swoim	gatunku.	Książkawpisana	
na	Światową	Listę	im.	H.	Ch.	Andersena,	znalazła	się	wśród	
najlepszych	książek	świata	dla	dzieci	i	młodzieży.

Kryminalne:
- „Czerwone kapturki numer1 numer 2 numer 3” 

Johna Katzenbacha.
Nowy	literacki	kryminał	autora	zekranizowanego	bestsel-

lera	W	słusznej	sprawie.	Każdy	z	nas	zna	bajkę	o	Czerwo-
nym	Kapturku	–	dziewczynce,	która	wybrała	 się	do	chorej	
babci	mieszkającej	w	lesie	i	spotkała	po	drodze	Złego	Wil-
ka…	Ale	niewiele	osób	 zna	 tą	opowieść	w	 jej	pierwotnej,	
krwawej	wersji.	Ale	z	całą	pewnością	zna	ją	seryjny	morder-
ca	z	książki	„Czerwone	Kapturki	numer	1,	numer	2,	numer	
3”.	Wysyła	on	do	trzech	kobiet	list.„Nie	znacie	mnie,	ale	ja	
znam	was.	Postanowiłem	was	nazwać:	Czerwony	Kapturek	
numer	1,	Czerwony	Kapturek	numer	2,	Czerwony	Kapturek	
numer	3.	Wiem,	że	wszystkie	zagubiłyście	się	w	lesie.	I	tak	
jak	dziewczynka	z	bajki	zostałyście	wybrane	na	śmierć”.	Trzy	
kobiety:	Pięćdziesiąt	jeden	lat.	Trzydzieści	trzy.	Siedemnaście.	
Lekarka.	Nauczycielka.	Licealistka.	Wszystkie	są	nieszczęśli-
we.	Wszystkie	są	rude.	I	wszystkie	dostają	ten	sam	list.	Odtąd	
ich	życiem	zaczyna	rządzić	strach.	Wilk	śledzi	je	i	pisze	swoją	
nową	powieść...o	polowaniu	na	Czerwone	Kapturki.	Czeka	
na	właściwą	chwilę,	 żeby	przeprowadzić	mistrzowski	plan.	
Tylko	nie	przewidział,	że	ofiara	nie	zawsze	jest	ofiarą...

Thriller
- „Człowiek, który zostawił po sobie cień” Carla-

-Johana Vallgrena.
Szaleńcza	pogoń	za	nieuchwytną	istotą	zła	w	genialnym	

skandynawskim	kryminale	noir.	Sztokholm,	czerwiec	1970.	
Siedmioletni	Kristoffer	Klingberg	znika	na	stacji	metra.	Nie-
znajoma	kobieta	bierze	go	za	rękę.	I	nikt	go	więcej	nie	zo-
baczy.	Sztokholm,	maj	2012.	Brat	Kristoffera,	Joel,	wychodzi	
z	domu	i	już	nie	wraca.	Jego	żona	prosi	o	pomoc	jedynego	
człowieka,	któremu	Joel	ufał.	To	Danny	Katz.	Lingwistyczny	i	
komputerowy	geniusz.	Były	tłumacz	w	siłach	zbrojnych.	Były	
młodociany	przestępca	i	bezdomny	narkoman.	Katz	rozpo-
czyna	poszukiwania	 i	 zagłębia	się	w	 tajemnice	wpływowej	
rodziny	Klingbergów.	Wkrótce	odkrywa,	że	jej	przeszłość	nie-
pokojąco	łączy	się	z	jego	własną.	Śledztwo	poprowadzi	go	
do	jądra	ciemności,	gdzie	nawet	śmierć	nie	musi	być	koń-
cem...

Historyczne:
- „Dzieci Hitlera. Losy urodzonych w Lebensborn” 

Dorothee Schmitz-Koster i Tristiana Vankanna.
Wysokie,	jasnowłose	i	niebieskookie	–	tak	miały	wyglądać	

dzieci	urodzone	w	Lebensbornie.	Miały	być	„aryjskie”,	zdro-
we	i	pozbawione	obciążeń	dziedzicznych.	Czyste	ucieleśnie-
nie	ideału	rasy,	który	narodowi	socjaliści	umieścili	na	swych	
sztandarach	i	który	realizowali	z	okrutną	konsekwencją.	Le-
bensborn	był	ukochanym	projektem	Reichsführera	SS,	Hein-
richa	Himmlera.	To	on	w	1935	roku	zlecił	jego	założenie,	on	
kierował	i	podejmował	decyzje.	Od	1936	roku	Lebensborn	
otwierał	domy	porodowe	i	domy	dziecka,	najpierw	w	Niem-
czech,	a	później	także	w	Austrii,	w	okupowanych	Norwegii,	
Belgii,	Francji	i	Luksemburgu.	Miały	tam	rodzić	swoje	dzieci	
zdrowe	i	genetycznie	nieobciążone	kobiety	„aryjskie”,	które	
zaszły	w	 ciążę	 ze	 swoim	zdrowym	 i	nieobciążonym	gene-
tycznie	 „aryjskim”	 mężczyzną.	 W	 Europie	 Wschodniej	 Le-
bensborn	brał	udział	w	przymusowo	germanizowano	dzieci,	
które	wedle	„higienistów	rasowych”	posiadały	„dobrą	krew”.	
A	w	krajach	zachodnio-	i	północnoeuropejskich	zapewniał	
sobie	dostęp	do	dzieci,	 których	ojcami	byli	 żołnierze	oku-
panta,	a	matkami	Norweżki,	Belgijki,	 Luksemburki	 czy	 też	
Francuzki.	Takie	dzieci	bowiem	również	uchodziły	za	„peł-
nowartościowe	rasowo”.	Roztaczane	przez	Lebensborn	wizje	
przyszłości	okazały	się	czystą	mrzonką.	Dzieci	Lebensbornu	
nie	różniły	się	od	innych.	Miały	różne	kolory	włosów,	oczu	i	
chorowały	 tak	 samo	 jak	 ich	 rówieśnicy.	Z	dzieci	mających	
być	w	zamierzeniu	„przyszłą	elitą”,	która	w	zależności	od	płci	
przejmie	 zadania	przywódcze	bądź	 reprodukcyjne,	wyrośli	
zwyczajni	mężczyźni	i	kobiety.	Lebensborn	pozostawił	w	nich	
jednak	na	zawsze	swój	ślad.	 I	o	 tym	właśnie	opowiada	ta	
książka.

Patriotyczne:
- „Chłopiec z listy Schindlera” Leona Leysona.
Leon	Leyson	należał	do	najmłodszych	Żydów	wpisanych	

na	Listę	Schindlera.	 Jego	 relacja	daje	wyjątkowy	wgląd	w	
historię	Holocaustu	i	jest	wielkim	świadectwem	ludzkiej	od-
wagi	i	godności.	Leon	Leyson	(właśc.	Lejb	Lejzon)	miał	tylko	
dziesięć	 lat,	gdy	naziści	najechali	na	Polskę,	 i	musiał	wraz	
z	rodziną	przenieść	się	do	krakowskiego	getta.	Dzięki	nie-
prawdopodobnemu	szczęściu,	a	także	hartowi	ducha	i	spry-
towi,	udało	mu	się	przetrwać	sadystyczne	praktyki	nazistów,	
w	tym	demonicznego	Amona	Goetha,	komendanta	obozu	
koncentracyjnego	 w	 podkrakowskim	 Płaszowie.	 Jednak	 w	
ostatecznym	rachunku	to	wspaniałomyślność	i	przebiegłość	
jednego	człowieka	–	Oskara	Schindlera	–	uratowała	życie	
Leona	Leysona,	a	także	jego	matki,	ojca	i	dwojga	z	czworga	
jego	rodzeństwa.	Schindler	wpisał	ich	na	listę	pracowników	
swojej	fabryki	–	lista	ta	stała	się	znana	na	świecie	jako	Li-
sta	Schindlera.	Książka	ta	jest	jedyną	opublikowaną	relacją	
dziecka	 z	 Listy	 Schindlera	 i	 wspaniale	 oddaje	 niewinność	
młodego	chłopca,	który	musiał	przejść	przez	niewyobrażal-
ne	okropności.	Najbardziej	uderza	w	niej	brak	ostrych	słów	
i	napastliwości;	wiele	za	to	mówi	o	ludzkiej	godności	i	woli	
przetrwania.	Książka	Leysona	jest	świadectwem	niezłomnej	
nadziei.	Czegoś	takiego	jeszcze	nie	czytaliście.

Odwiedz	naszą	bibliotekę	i	już	dziś	zapoznaj	się	nie	tyl-
ko	z	naszymi	propozycjami	książkowymi,	ale	i	z	pozostalym	
księgozbiorem.	Przypominamy	godziny	pracy	biblioteki:

wtorek	11:00	–	16:00
środa	11:00	–	16:00
czwartek	11:00	–	16:00
piątek	14:00	–	19:00
Zapraszamy	do	lektury	i	życzymy	udanych	wakacji.

Ewa Murdza

KULTURA
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PORADY

ZDROWE I BEZPIECZNE 
WAKACJE BEZ BĄBLOWICY

Bąblowica	 to	 groźna	 pasożytnicza	
choroba	 wywoływana	 przez	 pęche-
rzowe	 postacie	 tasiemców:	 tasiemca	
jednojamowego	(Echinococcus	granu-
losus),	tasiemca	wielojamowego	(Echi-
nococcus	multilocularis).

Postacie	 dojrzałe	 tych	 tasiemców	
bytują	 w	 organizmach	 mięsożernych	
zwierząt	 leśnych,	 głównie	 lisów,	 rza-
dziej	jenotów,	także	psów,	w	innych	ga-
tunkach	 psowatych.	 Bąblowicę	 mogą	
przenosić	także	koty.

Człowiek	 najczęściej	 zaraża	 się	
poprzez	 spożycie	 niemytych	 owoców	
leśnych.	Połknięte	przez	człowieka	jaja	
tasiemca	w	 przewodzie	 pokarmowym	
przekształcają	się	w	postacie	 larwalne	
przyjmujące	formy	torbieli.	Przez	ścianę	
jelit,	larwy,	przedostają	się	do	krwiobie-
gu,	w	którym	są	roznoszone	po	całym	

organizmie	człowieka.	Bąblowiec	przez	
wiele	 lat	 nie	 daje	 żadnych	 objawów.	
Objawy	 zależą	 od	 zaatakowanego	
narządu,	liczby	pęcherzy,	ich	wielkości	
oraz	 ewentualnych	 powikłań.	 Rozwi-
jające	 się	 stopniowo	 objawy	 kliniczne	
są	 głównie	 wynikiem	 ucisku	 rosnącej	
larwy	na	tkanki	i	podobne	są	do	wol-
no	 rosnącego	 guza.	 Gdy	 bąblowiec	
umiejscowi	się	w	wątrobie	pojawia	się	
żółtaczka	 i	 pobolewania	 w	 prawym	
podżebrzu,	 gdy	 zmiany	 umiejscowią	
się	 w	 płucach	 występują:	 krwioplucie,	
kaszel,	duszność,	bóle	w	klatce	piersio-
wej,	świąd.	Gdy	bąblowiec	osiądzie	w	
mózgu	pojawiają	się	bóle	głowy,	zabu-
rzenia	psychiczne	wynikające	z	uszko-
dzenia	mózgu	(zespół	psychoorganicz-
ny),	a	lokalizacja	w	nerkach	wiąże	się	z	
nawracającymi	bólami,	krwiomoczem,	

Wakacje to szczególny czas, gdy w okresie lipca i sierpnia częściej 
korzystamy z uroków przebywania nad wodą, w górach czy w lesie, 
gdzie mogą czyhać różne zagrożenia o których podczas odprężenia wa-
kacyjnego nie wolno zapomnieć. Jednym z nich jest bąblowica choroba 
zagrażająca szczególnie zbieraczom owoców leśnych i grzybów oraz 
osobom je spożywającym. 

zaburzeniami	czynności	nerek.
Zapobieganie:	
-	 owoce	 leśne	 (podobnie	 jak	 inne	

owoce)	trzeba	przed	zjedzeniem	umyć	
strumieniem	ciepłej,	bieżącej	wody,	

-	po	powrocie	z	lasu	należy	dokład-
nie	umyć	ręce,	

-	regularnie	odrobaczać	psy	i	koty,	
-	myć	 ręce	po	 kontakcie	 z	 psem	 i	

kotem,			
-	zawsze	myć	ręce	przed	jedzeniem,
-	 w	 pracy	 wymagającej	 kon-

taktu	 ze	 zwierzętami,	 żywicielami	
ostatecznymi	 i	 ich	 odchodami	 na-
leży	 używać	 rękawic	 ochronnych. 
Zagrożenie	 zarażeniem	 bąblowcem	
występuje	w	całym	kraju,	ale	najwięcej	
przypadków	 zachorowani	ma	miejsce	
na	Warmii	 i	 Mazurach	 oraz	 w	 woje-
wództwie	podkarpackim.	

Pamiętajmy,	 że	 główna	 odpowie-
dzialność	 za	 bezpieczeństwo	 wypo-
czynku	 letniego	 dzieci	 spoczywa	 na	
opiekunach	i	rodzicach	i	to	oni	w	tro-
sce	o	zdrowie	swoich		pociech	powin-
ni	 przekazać	 im	 podstawowe	 zasady	
bezpiecznego	 zachowania	 podczas	
wakacji.	

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Staszowie
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W maju, jednym z najpiękniej-
szych miesięcy w roku, w polskich 
kościołach odbywają się nabożeń-
stwa majowe ku czci Najświętrzej 
Maryi Panny. 

Jadąc	 w	 majowy	 wieczór	 przez	
polskie	wsie	i	miasteczka,	można	też	
zobaczyć	wiernych,	którzy	odmawia-
ją	 litanię	 loretańską,	śpiewają	pieśni	
maryjne	 przy	 przydrożnych	 kaplicz-
kach	 czy	 krzyżach,	 które	 właśnie	 w	
maju	 –	miesiącu	 poświęconym	Mat-
ce	 Boskiej	 wyglądają	 najpiękniej,	
przyozdobione	kwiatami,	wstążkami,	
chorągiewkami.

Niejednokrotnie	 figury	 Matki	 Bo-
skiej	przystrajane	są	wieńcami	z	po-
lnych	kwiatów.

Ten	 piękny	 zwyczaj	 śpiewania	
pieśni	 ku	 czci	 Matki	 Boskiej	 przy	 jej	
figurkach	 ma	 swoją	 długą	 historię.	
Wywodzi	się	z	nabożeństw	majowych	
odprawianych	w	kościołach.	

Większość	źródeł	podaje,	że	śpie-
wanie	 pieśni	 na	 cześć	 Maryi	 znane	
było	 już	 w	 V	 wieku,	 ale	 dopiero	 na	
przełomie	XIII	i	XIV	w.	zaczęto	poświę-
cać	Maryi	miesiąc	maj.	

Stało	 się	 to	 dzięki	 królowi	 hisz-
pańskiemu	 Alfonsowi	 X,	 który	 był	
orędownikiem	czczenia	Matki	Boskiej	
przez	 gromadzenia	 się	 i	 modlenie	
przy	figurach	Maryi.

W	1549	 r.	w	Niemczech	wydana	
była	drukiem	książeczka	„Maj	ducho-
wy”	gdzie	po	raz	pierwszy	maj	nazy-
wany	został	miesiącem	Maryjnym.

W	 Polsce	 pierwsze	 nabożeństwa	
majowe	 odprawiali	 jezuici	 w	 Tarno-
polu	w	1838	r.	Kilkanaście	lat	później	
były	 one	 odprawiane	 w	 Warszawie,	
Krakowie,	 Włocławku,	 Lwowie,	 a	 w	
następnych	 latach	 w	 kolejnych	mia-
stach.	Zwyczaj	ten	przetrwał	do	dziś.	

Figury	Matki	Boskiej	są	w	każdym	
mieście	i	prawie	w	każdej	wsi.	Ale	gdy	
nie	ma	takiej	w	pobliżu,	majówki	od-
prawiane	są	przy	innych	kapliczkach.	
W	Łubnicach	do	dziś	odprawiane	są	
majówki	przy	kapliczce	Jezusa	Fraso-
bliwego.	

Centralną	 częścią	 zarówno	 na-
bożeństwa	 majowego,	 jak	 i	 majó-
wek	 przy	 kapliczkach	 jest	 Litania	
Loretańska.	Ma	ona	ponad	50	tytu-
łów	Maryi,	w	Polsce	nieco	więcej.	Po	
zatwierdzeniu	przez	Watykan	uroczy-
stości	Królowej	Polski,	do	Litanii	do-
łączono	wezwanie	„Królowo	Polskiej	
Korony”,	 zamienione	 po	 II	 wojnie	
światowej	 na	 „Królowo	 Polski”.	 Na	
każdym	 nabożeństwie	 odmawiana	

jest	 również	 antyfona	 „Pod	 Twoją	
obronę”,	 śpiewane	pieśni	maryjne	 i	
w	 kościołach	 wystawienie	 Najświęt-
szego	Sakramentu.

Taką	 formę	 nabożeństw	 majo-
wych	zatwierdził	papież	Pius	IX.	

Na	 wioskach,	 oddalonych	 od	
kościoła	 czasem	 wiele	 kilometrów,	
udział	w	nabożeństwach	majowych	
był	utrudniony,	zwyczaj	odprawiania	
majówek	przy	kapliczkach	pozwalał	
wiernym,	 którzy	 nie	 mogli	 dotrzeć	
do	kościołów,	w	nich	uczestniczyć.	

W	Łubnicach	od	dawna,	właści-
wie	„od	zawsze”	majówki	odprawia-
ne	 są	 przy	 kapliczce	 Jesusa	 Fraso-
bliwego	do	dziś.	We	wsi,	wcześniej	
typowo	rolniczej,	wierni	mogli	zbie-
rać	 się	 na	 majówkach	 wieczorem,	

HISTORIA

„CHWALCIE 
ŁĄKI UMAJONE”

często	po	zapadnięciu	zmierzchu.
Młodzież,	 dzieci,	 ludzie	 star-

si,	 po	 wieczornych	 „obrządkach”,	
udojach,	przychodzili	pod	kapliczkę	
ze	 świecami	 i	 w	 ich	 blasku	 odda-
wali	 cześć	 Matce	 Bożej.	 Często	 na	
majówkę	 przychodziła	 prawie	 cała	
wieś.	 Dzisiaj	 realia	 życia	 się	 zmie-
niły.	Młodzież	jest	w	szkołach,	dzieci	
bez	 opieki,	 często	 zapracowanych	
rodziców,	ze	względów	bezpieczeń-
stwa	nie	mogą	same	przychodzić	na	
majówki.

Zbiera	się	pod	kapliczką	niewie-
le	wiernych,	ale	majówki	 się	odby-
wają,	kapliczka	jest	pięknie	ubrana	
i	 tradycją	 majówek	 jest	 w	 naszej	
wiosce	kultywowana.

I. Dulęba
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Dzień Dziecka i Finał Pięknie Żyć


