


Drodzy Przyjaciele,
W ten wyjątkowy, świąteczny czas, w imieniu swoim i całego Zespołu Redakcyjnego 
życzymy przede wszystkim, aby nadchodzące ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
były czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Aby świąteczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniosła radość, spokój i nadzieję,
a NOWY ROK zmieniał marzenia w rzeczywistość i obfitował w sukcesy.

 Aleksandra Stachniak
 Redaktor Naczelna

 wraz z Zespołem Redakcyjnym

Anna Grajko  

Wójt Gminy Łubnice 

Marian Komasara

 Przewodniczący Rady Gminy

Szczęśliwych, wartych pamięci, pełnych życia i miłości
Świąt Bożego Narodzenia.

Niech te Święta będą niezapomnianym czasem
spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień,

a nadchodzący Nowy Rok będzie 
pełen odkrytych możliwości i sukcesów.
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Z URZĘDU...

…. Z SESJI RADY GMINY

Uczestnicy XXXVI Sesji Rady Gminy Łubnice

W dniu 17 października br. w sali 
obrad Urzędu Gminy odbyło się XXXIV 
w kadencji posiedzenie Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Marian Komasara 
otworzył sesję, po czym przewodniczą-
ca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła 
zaświadczenie o wyborze nowo wybra-
nej radnej Ewie Bąk. Po odczytaniu roty 
ślubowania:

„Wierny Konstytucji i prawu Rze-
czypospolitej Polskiej, ślubuję uroczy-
ście obowiązki radnego sprawować 
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając 
na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców”, przedstawiony został 
proponowany porządek obrad, który 
zatwierdzono, podobnie jak protokół 
z poprzedniej sesji. 

W tym dniu radni podjęli uchwały 
w sprawach:
- zmiany uchwały Nr II/3/14 Rady 

Gminy w Łubnicach z dnia 8 
grudnia 2014 roku w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej,

- wyrażenia zgody na przystąpienie 
Gminy Łubnice do partnerstwa na 
rzecz realizacji projektu pn. „Re-
witalizacja szansą na poprawę 
atrakcyjności społeczno-gospo-
darczej miejscowości Łubnice” re-
alizowanego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020, oś prioryte-
towa 6 Rozwój miast, działanie 
6.5 Rewitalizacja obszarów miej-
skich i wiejskich,

- powołania Komisji Inwentaryza-
cyjnej ds. inwentaryzacji mienia 
podlegającego komunalizacji,

- zmian w budżecie gminy na 2017 
rok,

- stwierdzenia przekształcenia do-
tychczasowych sześcioletnich Pu-
blicznych Szkół Podstawowych 
istniejących na terenie gminy w 
ośmioletnie Publiczne Szkoły Pod-
stawowe (w Budziskach, Gacach 
Słupieckich, Łubnicach i Wilko-
wej),

- określenia tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych dla niektó-
rych nauczycieli niewymienio-
nych w art. 42 ust. 3 ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela oraz nauczycieli re-
alizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze go-
dzin nauczycieli zatrudnionych w 
placówkach oświatowych Gminy 
Łubnice,

- określenia zasad udzielania i 
rozmiaru obniżek tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycielom, którym po-
wierzono stanowiska kierownicze 
w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Łubni-
ce.
Następnie informacji o stanie re-

alizacji zadań oświatowych w roku 
szkolnym 2016/2017 udzieliła wójt 
gminy Anna Grajko, podkreślając 
jednocześnie fakt, iż rok ten jest 
szczególny z racji wprowadzania re-
formy oświaty.

W dalszej części spotkania doko-
nano analizy oświadczeń majątko-
wych złożonych przez radnych Rady 
Gminy, po czym Wójt Gminy przed-
stawiła sprawozdanie z działalności 
w okresie międzysesyjnym. 

Kolejne XXXV nadzwyczajne po-
siedzenie Rady Gminy odbyło się 6 
listopada br. Po przyjęciu propono-
wanego porządku obrad, radni pod-
jęli uchwały dotyczące:
- udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Staszowskiemu,
- zmian w budżecie gminy na 2017 

rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy na lata 2017-
2020. 

Następne posiedzenie Rady Gmi-
ny miało miejsce 30 listopada br. Po 
przyjęciu proponowanego porządku 
obrad radni podjęli uchwały w spra-
wach:
- zmian w budżecie gminy na 2017 

rok,
- obniżenia ceny skupu żyta do ce-

lów wymiaru podatku rolnego na 
2018 rok,

- zmiany uchwały nr XIV/51/11 
Rady Gminy Łubnice z dnia 28 li-
stopada 2011 r. w sprawie zwol-
nień w podatkach od nierucho-
mości i środków transportowych,

- wprowadzenia zmian w Statucie 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Łubnicach,

- ustalenia zasad ponoszenia od-
płatności za pobyt w schronisku 
dla osób bezdomnych,

- uchwalenia Gminnego Progra-
mu Wspierania Rodziny i Systemu 
Pieczy Zastępczej w Gminie Łub-
nice na lata 2017-2020,

- zmiany uchwały nr XX/90/16 
Rady Gminy Łubnice w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na tere-
nie Gminy Łubnice,

- przyjęcia aktualizacji „Programu 
Rewitalizacji Gminy Łubnice na 
lata 2016-2023”. 
Następnie wysłuchano sprawoz-

dania wójta z działalności w okresie 
międzysesyjnym. 

Spotkanie zakończyły rozmo-
wy na temat prac z wykorzystaniem 
koparki gminnej oraz robót na dro-
gach.

Aneta Śmiszek, Henryka Rogala
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DROGI GMINNE

Z URZĘDU...

ODBIÓR DRÓG

Budziska

Grabowa Borki

W dniu 10 października br. Gmina 
Łubnice dokonała odbioru dróg gmin-
nych w ramach operacji „Budowa 
lub modernizacja dróg lokalnych” w 
ramach poddziałania „Wsparcie in-
westycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej infrastruktury, w 
tym inwestycji w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) na zadania:
- Zmiana nawierzchni drogi gmin-

nej nr 342079T Borki- Zdzieci od 
km 0+000 do km 1+ 160;

- Zmiana nawierzchni drogi gmin-
nej nr 342035T Przeczów Most od 
km 0+000 do km 1+ 265;

- Zmiana nawierzchni drogi we-
wnętrznej Grabowa – Gościniec 
nr ewid. 152,98/2, 114 od km 
0+000 do km 1+ 310;

- Przebudowa odcinka drogi we-
wnętrznej nr ewid. 653 w m. Zale-
sie od km 0+000 do km 0+400;

- Przebudowa drogi wewnętrznej 
nr ewid. 90/8 Budziska po sta-
rym wale od km 0+000 do km 
0+500;

- Przebudowa drogi gminnej nr 
342007T Orzelec Mały Cegielnie 
od km 0+000 do km 0+713;

- Przebudowa drogi gminnej nr 
342009T Łubnice Boiska od km 
0+000 do km 0+260;

- Przebudowa odcinka drogi gmin-
nej nr 342083T Grabowa – Borki 
od km 0+000 do km 0+370.

Barbara Dudek

W dniu 17 października 2017 
Gmina Łubnice otrzymała PRO-
MESĘ z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji na 
usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych w wysokości 338.000,00 zł 
na dofinansowanie zadania w roku 
2017:
- Remont drogi gminnej nr 

001857T Słupiec od km 0+000 
do km 0+350;

- Remont drogi gminnej nr 
001933T Czarzyzna – Słupiec od 
km 0+000 do km 0+670;

- Remont drogi gminnej nr 
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TERMOMODERNIZACJA 
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH

Z URZĘDU...

001684T Łyczba od km 0+000 
do km 0+199 i od km 0+755 do 
km 1+080;

- Remont drogi gminnej nr 001788T 
Przeczów szkoła od km 0+000 do 
km 0+479.

W dniu 10 listopada br. odbył się 
przetarg nieograniczony na wykona-
nie remontu w/w dróg.

Najkorzystniejszą ofertę złożyło:
Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z 

o.o. DYLMEX INWESTYCJE Sp. k., ul. 
Rakowska 33, 28 – 200 Staszów oraz 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Staszów Sp. z o.o, ul. Rakowska 40, 
28 – 200 Staszów na drogę gminną 
w Przeczowie.

W dniu 24 października br. Gmi-
na Łubnice otrzymała PROMESĘ z 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych w wysokości 
230.000,00 zł na dofinansowanie 
zadania w roku 2017:
- Remont drogi gminnej nr 002023T 

Wolica most od km 0+000 do km 
0+615;

- Remont drogi gminnej nr 001662T 
Beszowa od km 0+000 do km 
0+280;

- Remont drogi gminnej nr 001952T 
Budziska od km 0+000 do km 
0+297.
W dniu 21 listopada br. odbył się 

przetarg nieograniczony na wykona-
nie remontu w/w drogi.

Najkorzystniejszą ofertę złożyło:
Przedsiębiorstwo Robót Drogo-

wych Staszów Sp. z o.o, ulica Rakow-
ska 40, 28 – 200 Staszów.

Planowane zakończenie w/w re-
montów 15 grudnia 2017 r.

Barbara Dudek

W listopadzie br. zakończono 
roboty przy zadaniu „Termomoder-
nizacja budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Budziskach”. 

Wykonawcą robót był Zakład Re-
montowo – Budowlany Piotr Mag-
dziarz z Nizin. 

Wartość zadania wynosiła 147 
382,87 zł z czego 80 000,00 zł zo-
stało dofinansowane z budżetu Po-
wiatu Staszowskiego.

Anna Jarzyna
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WIZYTA BISKUPA 
W URZĘDZIE GMINY

„NA LUDOWĄ NUTĘ”

Z ŻYCIA GMINY...

27 października br. mieliśmy 
zaszczyt gościć w Urzędzie Gmi-
ny w Łubnicach Jego Ekscelencję 
Księdza Biskupa Edwarda Fran-
kowskiego. 

Spotkanie z władzami gminy, 
pracownikami Urzędu Gminy i po-
szczególnych jednostek organizacyj-

nych miało miejsce w ramach wizyty 
kanonicznej, którą została objęta 
Parafia pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w 
Beszowej. 

Po wspólnej modlitwie Ksiądz 
Biskup podziękował władzom za 
działania na rzecz rozwoju gminy 
oraz poprawy życia jej mieszkańców. 
Wskazując na bardzo dobrą współ-

pracę organów gminy i parafii pod-
kreślił ważność i ogromne znaczenie 
dla dobra wspólnego. Podczas spo-
tkania padło wiele ciepłych słów, za-
równo ze strony biskupa, jak i wójta 
gminy Anny Grajko, która w imieniu 
społeczności zwróciła się o modli-
twę, zrozumienie i wsparcie ducho-
we życząc Jego Ekscelencji zdrowia 
na długie lata życia. 

Na zakończenie Ksiądz Biskup 
udzielił błogosławieństwa wszystkim 
uczestnikom spotkania. 

Aneta Śmiszek

Pierwsze miejsce przyznane 
Zespołowi Estradowo-Ludowe-
mu „Łubnicka Nuta” w kategorii 
kapele to efekt przeglądu pieśni 
folklorystycznych „Na ludową 
nutę” jaki odbył się 28 paździer-

nika br. w remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Sichowie Ma-
łym.

W wokalnej rywalizacji uczest-
niczyły zespoły, kapele oraz soliści 
z pięciu gmin województwa świę-
tokrzyskiego. Łącznie na scenie 

wystąpiło około 100 osób. Celem 
przedsięwzięcia było stworzenie 
możliwości poznania folkloru regio-
nu, kultywowanie polskich tradycji 
oraz rozbudzanie zainteresowań 
dziedzictwem kulturowym mieszkań-
ców gminy.

Organizatorami wydarzenia był 
wójt gminy Rytwiany, Stowarzysze-
nie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sichów 
Mały „Sichowianie”, Zespół ludowy 
„Sichowianie” oraz OSP w Sichowie 
Małym.

Aneta Śmiszek
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Z ŻYCIA GMINY...

HALLOWEEN

OSTATKI 

GĘSINA W WYDANIU KOŁA GOSPODYŃ 
WIEJSKICH Z WILKOWEJ

Władze samorządowe powiatów 
wytypowały do udziału w konkursie 
po jednym z Kół ze swojego terenu, 

W niedzielę 12 listopada br. w Rakowie, odbyła się impreza kulinarna 
pn. ,,Wojewódzki konkurs na potrawę z gęsi kieleckiej – smaki gęsiny”. 
Zaproszenie do udziału w rywalizacji zostało skierowane do Kół Gospo-
dyń Wiejskich z terenu ziemi świętokrzyskiej.

którym zapewniono zestaw produk-
tów do przygotowania potrawy, w tym 
gęś. Powiat staszowski reprezentowa-

ły panie z Koła Gospodyń Wiejskich z 
Wilkowej, które przygotowały ,,Rola-
dę gęsi z grzybami i konfiturą z jarzę-
biny”. Jury konkursu, w skład którego 
weszli przedstawiciele: Świętokrzy-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Modliszewicach, Świętokrzyskiej 
Izby Rolniczej, Urzędu Marszałkow-
skiego, Gminy Raków oraz Stowa-
rzyszenia ,,Gęś kielecka z tradycja-
mi”, bardzo wysoko oceniło roladę z 
Wilkowej, przyznając jej wyróżnienie. 
Zwyciężyły panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich ,,Kalinki” z powiatu opa-
towskiego za ,,Gąskę w opatowskim 
wydaniu”, przed ,,Życiniankami” z 
powiatu kieleckiego i ,,Korytniczan-
kami” z powiatu jędrzejowskiego. 
Konkurs, w którym udział wzięło 13 
Kół Gospodyń Wiejskich z całego wo-
jewództwa świętokrzyskiego, miał na 
celu popularyzację potraw z gęsiny 
jako produktu regionalnego, promo-
cję lokalnego dziedzictwa kulinarne-
go, a także tradycji ludowych i folk-
loru.

Źródło: www.staszowski.eu

29 października Stowarzyszenie „JAK NIE MY TO 
KTO?” w Orzelcu Dużym zorganizowało niezwykły bal 
dla dzieci. Chodzi oczywiście o Halloween, którego 
do tej pory w naszej gminie jeszcze nie było. 

Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Dzieci bawi-
ły się świetnie. Każde z nich podeszło do sprawy bardzo 
poważnie i z pomocą rodziców zadbało o odpowiedni 

strój. Na sali nie zabrakło 
więc czarownic oraz chłop-
ców przebranych za upio-
ry. Organizatorki zadbały o 
poczęstunek dla maluchów 
i różnego rodzaju zabawy z 
nagrodami. Po zakończeniu 
Balu Halloween dzieci stały 
się bogatsze o słodycze, ba-
lony i własnoręcznie zrobio-
ne lampiony i nietoperze.

Monika Niemyjska

Po sukcesie Halloween Stowarzyszenie „JAK 
NIE MY TO KTO?”, poszło za ciosem i zorganizowa-
ło ostatki. Udział w nich wzięli nie tylko mieszkańcy 
Orzelca Dużego, ale także okolicznych miejscowości. 
Na stołach na zabrakło różnego rodzaju ciepłych i 
zimnych posiłków.

O oprawę muzyczna tego wyjątkowego wieczoru za-
dbał Mariusz Bolon, dzięki czemu każdy mógł pokazać 
swoje taneczne umiejętności. Podsumowując można do-
dać tylko tyle, że można się dobrze bawić niezależnie 
od różnic wiekowych. Taka impreza była potrzebna, aby 
udowodnić, ze jeśli bardzo chcemy to razem możemy 
wiele.

Agnieszka Gil
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ROLNIK ROKU 2017

KILKA SŁÓW O GĘSINIE...

Z ŻYCIA GMINY...

W piątek 3 listopada br., w 
siedzibie Targów Kielce, na-
grodzono laureatów plebiscy-
tów ,,Echa Dnia”: ,,Rolnik Roku 
2017”, ,,Gospodynie i Gospoda-
rze Wiejscy 2017”, ,,Agro Wy-
poczynek”, ,,Agro Biznes” oraz 
,,Firma Przyjazna Rolnikowi”. 

Laureatom z terenu ziemi sta-
szowskiej dyplomy i wyróżnienia 
wręczał starosta Michał Skotnicki. 
Pierwsze miejsce w powiecie sta-
szowskim, a zarazem 10 miejsce w 
województwie, zajął Kamil Chmie-
lewski z Szydłowa, który wraz z żoną 
prowadzi 30 hektarowe gospodar-
stwo. 

Drugie miejsce zajął Władysław 
Wołowiec, który wraz z żoną swoje 
20-hektarowe gospodarstwo pro-
wadzi w Święcicy, w gminie Rytwia-
ny. Trzecie miejsce zajęli Izabela 
i Grzegorz Olesiowie z Budzisk, w 
gminie Łubnice. Na 17 ha uprawia-

Cykl hodowlany gęsi rozpoczy-
na się wiosną, a kończy późną je-
sienią. I to właśnie wtedy jest naj-
lepsza. Nie na darmo stare polskie 
przysłowie głosi, że „najlepsza gę-
sina na Świętego Marcina” – czyli 
na 11 listopada. 

Czy wiesz o tym, że podobno 
spośród drobiu, gęś ma najbardziej 
szlachetne mięso? Dawniej niemal 
cała Polska w okresie jesienno-zimo-
wym zajadała się daniami z gęsi. Na 
naszych stołach pojawiły się one już 
w XVII wieku, w staropolskiej kuch-
ni gęś była obowiązkową pozycją w 
menu - pieczona z różnymi dodatka-
mi, wędzona, gęsi pasztet i smalec.
Gęsie mięso jest ciemne, bardzo de-
likatne w smaku, po upieczeniu pięk-
nie też pachnie. Dobrze jest wiedzieć, 
że gęsina jest jednym ze zdrowszych 
rodzajów mięsa. Zawiera dużo cen-
nego białka oraz cały zestaw witamin 
i związków mineralnych, między in-
nymi fosfor, żelazo i magnez. Choć 
mięso nie należy do chudych, ma 
jednak dość korzystny skład tłuszczów 
– sporo jedno- i wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych. Jest więc dużo 
zdrowsze niż na przykład wieprzowi-
na. Hodowla gęsi trwa minimum 16 
tygodni i jest to hodowla ekologiczna. 
Gąski od wiosny do jesieni wypasają 
się na świeżym powietrzu, ptaki karmi 

ją zboża i warzywa: ogórki, kapustę 
pekińską, białą i czerwoną. 

Po części oficjalnej, organiza-
torzy zaprosili wszystkich gości na 

poczęstunek i występ Grupy Folko-
wej ,,Gabułtowanki” z powiatu ka-
zimierskiego.

Źródło: www.staszowski.eu

się często owsem, stąd nasze gęsi są 
nazywane „owsianymi”. Póki co (i oby 
jak najdłużej) nie da się gęsi hodować 
przemysłowo, tak jak kurczaków czy 
indyków. Nie wszyscy też wiedzą, że w 
hodowli gęsi jesteśmy potęgą. Jednak 
nie doceniamy walorów tego mięsa i 
nasza gęsina trafia przede wszystkim 
na stoły zachodniej Europy. Dla nas 
Polaków konieczne jest przywrócenie 
tego zwyczaju. Tym bardziej, że w 
dniu św. Marcina obchodzimy dzień 
Święta Niepodległości, który zasłu-
guje na specjalne wyróżnienie w każ-
dym wymiarze, również kulinarnym. 

W gminie Łubnice od kilku lat odby-
wają się spotkania przy gąsce. Pomysł 
powrotu do tradycji zrodził się wśród 
strażaków Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Łubnicach, a obecnie spotkania 
przy gąsce organizuje Stowarzysze-
nie Inicjatyw Ludzi Aktywnych. W tym 
roku ponad 40 osób degustowało 
gęś przy rytmach biesiadnej muzyki. 
Szczególne podziękowania dla Pana 
Mariana Nowaka i Pana Kazimierza 
Zientarskiego za wsparcie finansowe 
przedsięwzięcia. Niech stara tradycja 
nową się uczyni!

Aleksandra Stachniak
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Relacji z Wisły ciąg dalszy...
Drugi tydzień pobytu w Wiśle był również bardzo cie-

kawy i emocjonujący. W pamięci uczniów naszej szkoły 
na stałe zapisały się: dzień z wolontariuszami, wyjazdy na 
basen, kulig i pieczenie kiełbasek, przejażdżka ciuchcią 
nadwiślańską i oczywiście wspólne zabawy integracyjne 
w ośrodku. 

Dzień z wolontariuszami obfitował w niezwykle cieka-
we wydarzenia, odwiedziliśmy Bank ING w Wiśle i zapo-
znaliśmy się z ciekawą specyfiką pracy bankowców. Poob-
cowaliśmy wspólnie z naturą, uczestnicząc w obsadzaniu 
rozmaitymi roślinami terenu wokół ośrodka fundacji. Na-
stępnie aktywnie spędziliśmy czas na boisku szkolnym, 
gdzie odbył się między innymi mecz. Po obfitym obiedzie 
dekorowaliśmy parasolki, patrzyliśmy przez magiczne 
okulary, układaliśmy makaronowe wieże, a co najważ-
niejsze cały czas towarzyszyła nam wyśmienita zabawa. 

Dwukrotnie odwiedziliśmy basen w Skoczowie. Zjeż-
dżalnie podnosiły nam poziom adrenaliny, natomiast ko-
rzystanie z jacuzzi pozwoliło nam się w pełni zrelaksować. 
Pod okiem naszych opiekunów spędziliśmy niezapomnia-
ne chwile.

Z okazji Dnia Edukacji nasi milusińscy przygotowa-
li niesamowite występy. Najpierw na scenie pojawiły się 
dzieci z oddziału „0”. We wspaniałych kostiumach zwie-
rzątek, pod czujnym okiem pani Ani Kality, zabrały nas na 
cudowną wycieczkę do lasu. Z pełnym przejęciem i zaan-
gażowaniem wcielały się w swoje role, zabawiając nas 
przy tym rytmicznymi i wesołymi piosenkami. Taka forma 
podziękowań dla pracowników oświaty przypadła nam 
bardzo do gustu, za co serdecznie maluchom dziękujemy.

Kolejny występ był również emocjonujący i chwytający 
za serce. Nasze „Szczęśliwe dzieciaki” przygotowały dla 
nas taniec, z pomocą pani Alicji Śmiszek, pani Ani Pawlik 
i pani Anity Karwasińskiej doskonale prezentowały się na 
szkolnej scenie. Maluszki bezapelacyjnie skradły serca pu-
bliczności i wypełniły je cudowną radością i wzruszeniem. 
Dzięki takim chwilom wiemy, że nasza praca ma sens, a 
obejrzane z przyjemnością przedstawienia dodały nam sił 
do dalszych działań. Dziękujemy.

Anna Nowakowska-Gromny

SPRAWOZDANIE ZE ŚLUBOWANIA 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH

Ślubowanie klas pierwszych to od lat niezwykłe wy-
darzenie w szkolnym kalendarzu imprez Szkoły Podsta-
wowej w Budziskach. W tym roku miało ono miejsce 26. 
października. Gdy zegar wybił godzinę 11.00, dyrektor 
Agnieszka Telka powitała rodziców, uczniów i nauczycie-
li, a szczególnie bohaterów uroczystości – trochę prze-
straszonych uczniów klasy I. Następnie sceną zawładnęli 
uczniowie klasy IV, którzy wcielając się w różne postaci 
z bajek udzielali dobrych rad i postanowili przetestować 
młodszych kolegów, zanim ci zostaną przyjęci do grona 
uczniów. Jednak zuchy z pierwszej klasy nie dały się zbić 
z tropu i bez mrugnięcia okiem, śpiewająco udzielały mą-
drych odpowiedzi, prezentowały wiersze i piosenki. Na-
stępnie w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocz-
tem flagowym ślubowali być dobrymi Polakami, godnie 
reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką 
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po ślubowa-
niu każdy z pierwszaków dostąpił zaszczytu pasowania na 
ucznia dokonanego symbolicznym ołówkiem przez dyrek-

WYDARZENIA Z ŻYCIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH

Dzięki przejażdżce ciuchcią nadwiślańską mogliśmy z 
bliska zobaczyć skocznię im. Adama Małysza, Rezydencję 
Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej, Wiślańską Niaga-
rę, zaporę i wiele innych niesamowitych miejsc i przepięk-
nych widoków, które pozostaną w naszych myślach.

Stałym punktem pobytów w Wiśle stały się kuligi, choć 
tym razem śniegu nie było to przejażdżka konnymi za-
przęgami dostarczyła nam również niezapomnianych 
wrażeń. Nieco zmarznięci mogliśmy się ogrzać przy gorą-
cych płomieniach ogniska, smażąc pyszne kiełbaski.

Atmosfera w czasie całego turnusu była niezwykle cie-
pła i przyjazna. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
otoczyli nas swoją opieką w czasie pobytu w Wiśle, dzię-
kujemy Fundacji ING Dzieciom, pod którą to nazwą kryją 
się wspaniali ludzie i to dzięki Nim świat staje się lepszy. 
Do zobaczenia Wisło!

Anna Nowakowska-Gromny

Jesienny czas...
Jesienny czas niesie ze sobą wiele skojarzeń, my sku-

piamy się tylko na tych pozytywnych, a to dzięki wspania-
łym występom przedszkolaków z naszej szkoły.
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tora. Wszystkie dzieci były bardzo skupione i wzruszone, 
świetnie prezentowały się w stroju galowym oraz uczniow-
skich biretach. Z dumą prezentowali otrzymane tarcze i 
dyplomy. Odprężeni i uśmiechnięci przyjmowali życzenia 
i prezenty. Zwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstu-
nek, przygotowany przez rodziców. 

Teresa Stawecka

Niepodległa, Niepokorna...
Świętowanie Dnia Niepodległości na stałe wpisało się 

do kalendarza imprez naszej szkoły. Nie bez powodu, 
młodzi Polacy muszą pamiętać , a co ważne chcą pamię-
tać o tym, jak trudną i bolesną historię ma na swoim kon-
cie nasza Ojczyzna. Pełni pokory i szacunku wysłuchali-
śmy najpierw krótkiego rysu historycznego naszego kraju, 
do momentu odzyskania przez Polskę niepodległości. Na-
stępnie swoją pamięć i szacunek dla tamtych tragicznych 
czasów oddaliśmy koncertem pieśni i piosenek patrio-
tycznych. Na uwagę zasługuje ogromne zaangażowanie 
młodzieży. Pokonując tremę stanęli na scenie w bogatym 
repertuarze muzycznym. Niejednokrotnie pojawiały się 
dreszcze na plecach słuchających , a w oku kręciła się łza. 
Dopełnieniem było wspólne odśpiewanie „Roty” na ko-
niec uroczystości. Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że możemy 
żyć w wolnym kraju.

Anna Nowakowska-Gromny

„Dziś cień wosku ci ukaże, 
co ci życie niesie w darze”

Jak co roku w naszej szkole odbyła się impreza an-
drzejkowa. Tym razem jednak przybrała dość niekonwen-
cjonalny wizerunek, a to dzięki pomysłom uczennic klasy 
siódmej. Ogromny ukłon w stronę Magdy i Elizy. Naszą 
zabawę rozpoczęliśmy od Andrzejkowego Konkursu Ta-
lentów. Szanowne jury w składzie: dyrektor- Agnieszka 
Telka, pani Teresa Stawecka, Eliza Kurowska oraz Mag-
da Wolak, musiało wyłonić zwycięzcę, który w najbardziej 
efektowny sposób zaprezentował swoje zdolności. Ucznio-
wie naszej szkoły stawali przed wymagającą, ale przyja-
zną komisją i pokazywali swoje niezwykłe umiejętności. 
Mogliśmy zobaczyć sztuczki z piłką, posłuchać wierszy re-
cytowanych przez żeńską część społeczności uczniowskiej, 
taniec dziewcząt i chłopców z klasy IV oraz płynne czytanie 
w wykonaniu uczniów klasy III. Każdy z nas czuł się usatys-
fakcjonowany, zauroczony i zrelaksowany.

Po konkursie udaliśmy się do sali wróżb, by w blasku 
szklanej kuli ujrzeć swoją przyszłość. Wróżby wzbudza-
ły ogromne zainteresowanie szczególnie andrzejkowa 
matematyka. Kolejka zdawała się nie mieć końca, do-
datkowo wszyscy chętnie wspierali przy tej okazji akcję 
charytatywną: „Góra grosza”. 

Następnie zadowoleni z tajemniczych przepowiedni 
skumulowaliśmy w głowach wiedzę z całego dnia i na-
pisaliśmy „Quiz andrzejkowy” w dwóch kategoriach : 
klasy 1-3 oraz 4-7. 

Na koniec zostały ogłoszone wyniki ze wszystkich za-
dań konkursowych, naszym szkolnym talentem okazała 
się uczennica klasy 0 – Martynka Sojka, która zauroczy-
ła wszystkich piękną recytacją. Wyróżnienia otrzymali: 
Natalia Sadłocha oraz uczniowie kl. IV, zwycięzcami 
quizów andrzejkowych zostali: Oliwier Legiecki, Alicja 
Szymańska, Oliwier Wawrzyk i Jakub Rybak.

Całość oprawiona była muzyką taneczną, a par-
kiet zdominowali nasi najmłodsi milusińscy z oddziału 
przedszkolnego. Niech się spełnią wszystkie wróżby...

Eliza Kurowska, Anna Nowakowska-Gromny

Mikołajki na różne sposoby
W Publicznej Szkole Podstawowej w Budziskach Św. 

Mikołaj przybrał różne oblicza.
Na początek odwiedził maluszki z oddziału przed-

szkolnego „Szczęśliwe dzieciaki”. Uśmiechnięte i na-
prawdę szczęśliwe dzieciaki chętnie gościły Mikołaja, 
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który również czuł się znakomicie, siedząc w tak wspa-
niałym gronie, a do tego jeszcze przy kominku.

Pozostałych uczniów Św. Mikołaj zabrał w podróż do 
krainy bombek w Nowej Dębie, a oto jak relacjonuje 
mikołajkowy wyjazd uczennica klasy siódmej Magda-
lena Wolak:

Z okazji Mikołajek pojechaliśmy na wycieczkę do 
Nowej Dęby, gdzie zwiedziliśmy magiczną krainę, w 
której mogliśmy zobaczyć niesamowity proces powsta-
wania bombek. Pani przewodnik wspaniale przedsta-
wiła historię ozdób choinkowych, sięgając do tradycji z 
różnych krajów. Później czekały nas estetyczne dozna-
nia, oglądaliśmy bowiem dekorowanie bombek. Na-
stępnie sami tworzyliśmy swoje wzory i przenosiliśmy je 
na bombki, czuliśmy się jak mali artyści. Każda powsta-
ła ozdoba była niezwykła i niepowtarzalna. Świetnie się 
przy tym bawiliśmy, było radośnie, ciepło, dookoła pa-
nowała niezwykła atmosfera, czuliśmy się niczym jedna 
wielka rodzina przy wigilijnym stole. 

Po zwiedzaniu muzeum wyruszyliśmy w dalszą dro-
gę. Św. Mikołaj zabrał nas do kina. Młodsi cudownie 
spędzili czas na „Pierwszej gwiazdce”, a ja z koleżan-
kami i kolegami przeżywaliśmy dreszczyk emocji oglą-
dając „ Ligę sprawiedliwości”.

Niestety nasza mikołajkowa trasa dobiegała końca. 
W szkole dostaliśmy zdobione przez nas bombki oraz 
wykonane przez dekoratorkę z naszym własnym imie-
niem. Dziękujemy Mikołaju. 

Mimo że 6 grudnia minął, Mikołaj postanowił zawi-
tać do naszej szkoły jeszcze kolejnego dnia i oczywiście 
przyniósł ze sobą worek pełen prezentów. W sumie nie 

mamy nic przeciwko temu, żeby odwiedzał nas jak naj-
częściej.

Anna Nowakowska-Gromny

SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH

Kraków pełen wrażeń
4 października br. uczniowie klas I-III naszej szkoły, 

pod opieką pań: Zofii Gil, Jolanty Cepil i Agnieszki Cyra-
nowskiej wyruszyli na wycieczkę do grodu Kraka. Podróż 
minęła szybko i przyjemnie. Kraków przywitał nas słoń-
cem. Wizytę w Krakowie rozpoczęliśmy od teatru Grote-
ska w którym nasi mali widzowie obejrzeli spektakl pt.:” 
Doktor Dolittle i jego zwierzęta”.

Doktor Dolittle bardzo kochał zwierzęta i jako jedyny 
rozumiał ich mowę. Gdy dotarły do niego informacje o 
epidemii panującej wśród małp wyruszył do Afryki, aby 
je ratować. Wraz z nim na Czarny Ląd popłynęli: papuga 
Polinezja, piesek Jip, kaczka Dab-Dab i prosiątko Geb-
-Geb. Doktor Dolittle i jego przyjaciele przeżywają wiele 
ciekawych przygód. Przedstawienie bardzo się podobało. 
Widownia żywo reagowała na wszystko co działo się na 
scenie. Aktorzy nawiązali dobry kontakt z widzami , czyli 
nami. Przesłanie sztuki było takie: warto pomagać innym, 
poznawać nowych przyjaciół, zwiedzać świat.

Po spektaklu teatralnym uczestniczyliśmy w warszta-
tach teatralnych. Dzieci miały okazję wystąpić na scenie, 
przymierzyć kostiumy i wykonać zadania. Dzieci poznały 
budowę sceny, proces powstawania przedstawienia te-
atralnego. Teatr uchylił nam rąbek tajemnicy – jak to jest 
po drugiej stronie sceny. To były bardzo ciekawe zajęcia. 
Dzieci z dużym zaangażowaniem w nich uczestniczyły.

Po teatralnych wrażeniach wyruszyliśmy do krakow-

skiego zoo. Pobyt tam był pełen wrażeń. Dzieci z ogrom-
nym zaciekawieniem oglądały wszystkie zwierzęta. Co 
chwila do naszych uszu dochodziły okrzyki zachwytu. 
Dzieci szczególnym zainteresowaniem obdarzyły małpki 
i żyrafy.

Spacer na świeżym powietrzu mocno wyostrzył dzie-
ciom apetyty. Wszyscy z wielkim apetytem zajadali pysz-
ności z Mc Donalda’s.

Podczas wycieczki wszystkim dopisywały humory, a to 
najważniejsze, chociaż trzeba przyznać, że pogoda też 
była łaskawa. Dzieci zachwyciły się Krakowem. Cieszyły 
się wszystkim i wszystkiego były ciekawe. Ich marzeniem 
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jest nakarmienie krakowskich gołębi. Kraków pozostawił 
u dzieci pewien niedosyt. Cóż... nie pozostaje nam nic 
innego jak zaplanować kolejną wycieczkę do Krakowa. 
Kraków ma tyle ciekawych miejsc do odkrywania... a więc 
do zobaczenia.

Agnieszka Cyranowska

Mały człowiek – małym ratownikiem
Dnia 16 października br. we współpracy z Towarzy-

stwem Ubezpieczeniowym Aviva w naszej szkole zostały 
przeprowadzone warsztaty na temat podstawowych zasad 
udzielania pierwszej pomocy. W zajęciach wzięły udział 
klasy I-III oraz nauczyciele. Celem szkolenia była prak-
tyczna nauka uczniów podstawowych zasad udzielania 
pierwszej pomocy oraz kształtowanie w kilkuletnich dzie-
ciach umiejętności prawidłowego zachowania się, kiedy 
ktoś obok potrzebuje pomocy.

Szkolenie prowadzone było przez strażaków z OSP 
Łubnice w sposób ciekawy, atrakcyjny i przystępny dla 
dzieci. Uczniowie poznali kolejne etapy udzielania pierw-
szej pomocy. Każde dziecko miało możliwość poćwiczyć 
na fantomie jak należy prawidłowo udzielić pierwszej 
pomocy. Każdy uczestnik szkolenia już wie, że udzielanie 
pierwszej pomocy ma swój ustalony schemat. Dzieci pod-
czas szkolenia wykazały duże zaangażowanie. Uczniowie 
chętnie wzięli w nich udział. Szybko uczyli się czynności 
niezbędnych do ratowania życia, świetnie radzili sobie z 
praktyczną nauką udzielania pierwszej pomocy. Dużą za-
letą takich szkoleń jest fakt, że już od najmłodszych lat 
dzieci oswajają się ze świadomością konieczności niesie-
nia pomocy poszkodowanym. Uczą się odpowiedniego 
zachowania w obliczu wypadku, potrafią prawidłowo we-
zwać pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czyn-
ności przy osobie poszkodowanej. Dzięki takim zajęciom 
uczą się odpowiedzialności za siebie i innych.

Uczniowie mieli też możliwość obejrzenia samochodu 
strażackiego, wyposażenia strażaka ruszającego do akcji. 
Miłą pamiątką dla każdego uczestnika był Dyplom Bardzo 
Dzielnego Małego Ratownika oraz zdjęcie ze strażakami.

Agnieszka Cyranowska

O bezpieczeństwie raz jeszcze!
W ciepły październikowy dzień uczniowie klas młod-

szych wraz ze swoimi wychowawczyniami udali się z wizy-
tą do Komendy Powiatowej Policji w Staszowie. W trakcie 
spotkania dzieci mogły zapoznać się z codzienną pracą 
policjantów. Zwiedzanie komendy rozpoczęły od stanowi-
ska kierowania, czyli od dyżurki. Pracujący tam dyżurny 
policjant opowiadał o codziennych zadaniach i urządze-
niach, z których korzysta. Dzieci mogły również obejrzeć 
monitoring miasta. Następnie win-
dą udały się do działu kryminalistyki. 
Sama jazda windą była dla nich wielką 
uciechą, a wąskie korytarze komendy 
zapełniły się gwarem i hałasem. W 
pracowni kryminalistyki technik za-
prezentował dzieciom jak wygląda 
zabezpieczenie śladów i wykonanie 
odcisków linii papilarnych przy wyko-
rzystaniu dostępnych urządzeń elektro-
nicznych. Dzieci poznały metodę zdej-
mowania odcisków palców popularną 

metodą, przy której trzeba ubrudzić się czarnym tuszem. 
Każde dziecko mogło sobie również wykonać zdjęcie „ 
podejrzanego” i zobaczyć na monitorze. Udając się do 
świetlicy uwadze uczniów nie umknęło również pomiesz-
czenie dla osób zatrzymanych, które wzbudziło najwięcej 
emocji i zarazem pytań do policjanta oprowadzającego 
wycieczkę. Następnie policjanci omówili podstawowe za-
sady bezpieczeństwa jakie powinien przestrzegać pieszy, 
aby być bezpiecznym na drodze, a także zasady przecho-
dzenia przez jezdnię. Przypomnieli o noszeniu elemen-
tów odblaskowych przez pieszych szczególnie o zmroku. 
Omówione zasady zostały dokładnie utrwalone na zapre-
zentowanym filmie edukacyjnym.

Na koniec wszyscy udali się na plac, na którym zapar-
kowane były służbowe pojazdy. Dzieci mogły je obejrzeć, 
a policjant opowiadał o ich przeznaczeniu. W dalszej czę-
ści placu znajdowały się pomieszczenia, w których miesz-
kają psy policyjne. Niestety, dzieci nie mogły obejrzeć tre-
sury takiego pieska, ponieważ nie było ich opiekuna. Ale 
policjant opowiedział dzieciom o pracy psów w policji, a 
w szczególności zwrócił uwagę na zasady postępowania 
w razie ataku groźnego psa.

Dziękujemy panu Mariuszowi Domagale, policjantowi 
staszowskiej policji za wspaniałą lekcję o bezpieczeństwie.

Jolanta Cepil

Dzień słodkości – Krówka Opatowska
Uczniowie naszej szkoły w dniu 24 października br. (kl. 

I-IV) i 26 października br. (kl. V-VI) wybrali się z wizytą 
do Opatowa. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z 
technologią produkcji Krówki Opatowskiej.

Scenariusz wycieczki obejmował wizytę w Zakładzie 
Cukierniczym OSM , gdzie uczestnicy mogli przez szybę 
obserwować taśmę produkcyjną oraz pracowników pa-
kujących cukierki. Jednocześnie dyrektor Zakładu OSM 
w ciekawy sposób opowiedziała uczniom jak przebiega 
wytwarzanie krówek. Kolejnym punktem wycieczki były 
warsztaty w Kawiarnii Krówkowej składające się z pokazu 
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multimedialnego , prezentacji krojenia cukierków i nauki 
ich pakowania. Spakowane własnoręcznie w oryginalne 
etykietki cukierki każdy uczestnik zabrał do domu. Ucznio-
wie, zrówno ci starsi jak i młodsi, chętnie brali udział w 
zajęciach. Skorzystali również z możliwości zakupu słody-
czy w Kawiarence. Wycieczka była udana, pyszna i pełna 
uśmiechu.

Katarzyna Morawska

Halloween
Dnia 29 października br. W naszej szkole odbyła się 

zabawa związana z ‚Halloween’- świętem wywodzącym 
się z kultury anglojęzycznej. Zabawę poprzedził występ 
magika, który wprowadził uczniów w świat iluzji i magii. 
Po występie dzieci brały udział w grach i konkursach. ‚Wy-
cie ducha’ to konkurs, który wzbudził największy aplauz i 
salwy śmiechu. Wiele frajdy sprawił też uczniom slalom z 
przeszkodami na miotle.

przewodnikami byli bohaterzy bajek. Bajkowy świat jest 
przygotowany tak, aby pobudzić dziecięcą wyobraźnię i 
przygotować do aktywnego zdobywania wiedzy z zakresu 
bajek, baśni i legend. Następnie oglądaliśmy teatrzyk lal-
kowy pt. „Dziadek do orzechów”.

Teatr to mała, kameralna scena, której zaletą jest bli-
ski kontakt widzów z lalkami i animacjami. Dzieci mogą 
wczuć się w oglądaną historię i ją przeżywać wraz z bo-
haterami. Po spektaklu dzieci brały udział w prelekcji o 
teatrze lalkowym. Mieli okazję oglądać lalki z bliska, do-
tykać ich, dowiedzieć się jak działają i poznać techniki ich 
uruchamiania. Następnie udaliśmy się do ogrodu zmy-
słów z altankami, który otacza cały budynek. Tam dzieci 
mogły pobiegać, pobawić się na placu zabaw, zobaczyć 
kózki pasące się w zagrodzie.

Pełni niezapomnianych przeżyć i wrażeń wróciliśmy do 
przedszkola.

Barbara Kostera

Warsztaty molekularne
2 listopada przedszkolaki ze szkoły w Gacach Słupiec-

kich uczestniczyły w warsztatach w Europejskim Centrum 
Bajki w Pacanowie pt. „Wybuchowa nauka”.

Nauka chemii już od przedszkola nie musi być nud-
na i trudna. Dzieci mogły uczestniczyć w fascynujących 
doświadczeniach z wykorzystaniem ciekłego azotu, któ-
ry sprawia, że bananem można wbić gwoździa w deskę, 
ugotować jajko zimnem itp.

Program warsztatów zawierał również elementy kuchni 
molekularnej. Dzieci miały okazję skosztować lodów zro-
bionych na ich oczach jedynie ze śmietany i soku z wyko-
rzystaniem ciekłego azotu. W trakcie zajęć dzieci nie tylko 
zdobywały wiedzę, ale rozwijały wyobraźnię, kreatywność 
i myślenie. Po emocjonujących warsztatach dzieci udały 
się do „Kina Szkatułka” na projekcję filmu „Bambi”. Film 
opowiadał o życiu leśnych zwierząt, pokazał pełną wzru-
szeń historię o małym jelonku o imieniu Bambi, któremu 
niszczycielska działalność człowieka zabiera poczucie 
bezpieczeństwa i wpływa na późniejsze losy jego i całej 
leśnej gromady.

Barbara Kostera

Kotyliony na Święto Niepodległości
W dniu 7 listopada br. na lekcji wychowawczej klasa 

IV wykonała kotyliony z okazji zbliżającego się święta 11 
Listopada.

Dzieci starały się wykonać swoją pracę jak najlepiej i 
jak najdokładniej. Kotyliony stały się ozdobą ściennej ga-
zetki szkolnej poświęconej tematyce odzyskania niepodle-
głości przez Polskę.

Katarzyna Morawska

Zwieńczeniem zabawy „Halloween” był konkurs na 
najlepszy strój. Zwyciężył kostium Nathaniela z klasy IV. 
Jury nagrodziło kostium za oryginalność i duży wkład pra-
cy własnej.

Zabawa z okazji Halloween była zorganizowana z ini-
cjatywy Samorządu Szkolnego.

Katarzyna Morawska

Wycieczka przedszkolaków do bajkowego świata 
Koziołka Matołka

W październiku dzieci z oddziału przedszkolnego w 
Gacach Słupieckich wybrały się na wycieczkę do Europej-
skiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. 
Znaleźliśmy się w wyśnionej bajce, pełnej niespodzianek 
i pięknych kolorów. Podróż była wielką przygodą, której 
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Zbiórka pieniędzy na rzecz chorej Oliwki
Dnia 10 listopada br. w PSP w Gacach Słupieckich 

przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na rzecz chorej Oliw-
ki. Zebrano pokaźną kwotę: 831,90 zł. i 50 euro.

Wszystkim darczyńcom gorąco dziękujemy za okaza-
ne serce i współczucie. Zebrane fundusze pozwoliły chorej 
dziewczynce wyjechać na kosztowne leczenie.

Z całego serca dziękujemy.

Ślubowanie klasy I
8 listopada 2017 roku najmłodsi uczniowie naszej 

szkoły mieli swój szczególny dzień – ślubowanie. Dzień ten 
na pewno na długo utkwi im w pamięci, bo wprowadził 
ich w „świat ucznia”, pełen nowych wyzwań, zabaw i obo-
wiązków. Ślubowanie poprowadziła przewodnicząca sa-
morządu uczniowskiego Wiktoria Nowak. Na uroczystości 
pojawiły się duszki, przed którymi klasa I musiała zdać 
egzamin. Pierwszaki wykazali się przed rodzicami, na-
uczycielami i starszymi kolegami zdolnościami aktorskimi, 
recytatorskimi, wokalnymi i tanecznymi. Choć na pewno 
mieli tremę, poszło im znakomicie. Po części artystycznej 
nastąpiła najważniejsza część uroczystości – ślubowanie 
oraz pasowanie na ucznia Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Gacach Słupieckich. Uczniowie ślubowali starać się 
być dobrymi uczniami i kolegami, a swoim zachowaniem 
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie dy-
rektor pasowała pierwszaków na uczniów naszej szkoły. 
Wszyscy otrzymali legitymacje szkolne i pamiątkowe dy-
plomy. Przedstawiciele klas starszych złożyli pierwszakom 
życzenia i zapewnili ich o swojej pomocy. Do uroczystości 
włączyli się rodzice. Przygotowali dla swoich pociech słod-
kie upominki, a dla całej szkoły poczęstunek.

Zofia Gil

Święto Niepodległości
W tym roku przypada 99 rocznica odzyskania niepod-

ległości przez Polskę. Z tego powodu cały rok odbywają 
się przygotowania do obchodów stulecia tego, tak ważne-
go dla nas Polaków, wydarzenia. 

Wizyta Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza
10 listopada br. w Parafii Zofiówka odbyła się wizy-

tacja kanoniczna przeprowadzona przez J.E. Księdza 
Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza –Ordynariusza Diecezji 
Sandomierskiej. Ks. Biskup wraz z ks. Kanclerzem i ks. 
Proboszczem w ramach wizytacji odwiedził również Szkołę 
Podstawową w Gacach Słupieckich gdzie został powita-
ny przez dyrektor Teresę Bigos, grono pedagogiczne oraz 
uczniów. Następnie przybyli goście wysłuchali programu 
słowno muzycznego .Po zakończeniu głos zabrał Ks. Bi-
skup, który swoje słowa skierował do wszystkich zebra-
nych. Całe spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmos-
ferze.

Sławomir Gumuła

Listopadowa akademia z okazji Święta Niepodległo-
ści, która odbyła się w naszej szkole, rozpoczęła cykl dzia-
łań społeczności szkolnej upamiętniających 100 rocznicę 
odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Aka-
demię przygotowali uczniowie klasy piątej. Patriotyczne 
strofy wygłaszane przez młodych recytatorów przeplatane 
pieśniami stosownymi na tę okazje, przypomniały trud-
ną drogę, jaka przeszła Polska od utraty suwerenności do 
powrotu na mapy Europy jako wolne państwo. Akademia 
miała podniosły charakter. Występom młodych artystów 
towarzyszyło skupienie i powaga, a biało-czerwone barwy 
scenografii dodawały wydarzeniu uroczystego charakteru. 

Renata Domagała

Integracja na basenie
W dniu 15 listopada, 32 uczniów z naszej szkoły wy-

jechało do Solca – Zdroju na basen. Był to pierwszy tego 
typu wyjazd do tego wodnego ośrodka, gdzie dziecia-
ki korzystały z wielu wodnych atrakcji: zjeżdżalni wod-
nych, gejzerów, biczy wodnych, basenu rekreacyjnego, 
a część nawet z ćwiczeń w wodzie prowadzonych przez 
instruktora. Uczniowie wyjazd wspominają z radością na 
twarzy. Wszyscy po prawie trzy godzinnym szaleństwie 
jednogłośnie oznajmili, że taki wyjazd był im potrzebny 
i z chęcią wrócą tutaj po raz kolejny. Czas spędzony na 
basenie był świetną zabawą i formą aktywności, a całość 
wyjazdu dopełniła gorąca pizza, która dodała energii na 
dalszą część dnia. Powrót w szkolne progi przemijał na 
dzieleniu się wrażeniami z pobytu. Mamy nadzieję, że 
kolejne wyjazdy również przypadną uczniom i ich rodzi-
com do gustu.

Marcin Reczek
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Magia wróżb
30 listopada br. wieczór wróżb i zabaw uczniowie naszej 

szkoły spędzili na tradycyjnych andrzejkach. W dyskoteko-
we rytmy wczuły się zarówno starsze, jak i młodsze dzieci. 
Największym zainteresowaniem cieszyły się andrzejkowe 
wróżby. Każdy mógł poznać swoją przyszłość. Dzieci wróżyły 
sobie butami, serduszkami oraz poznawały przyszłość z pier-
ścionka, obrączki i łańcuszka. Tańce i wróżby urozmaicały 
konkursy z balonami i jabłkami. Uczniowie musieli wykazać 
się sprytem i przebiegłością oraz dobrym humorem. Wróż-
bami i konkursami zajęły się dziewczyny z samorządu szkol-
nego. Rodzice przygotowali dla wszystkich podwieczorek i 
słodki poczęstunek. Było dużo radości i humoru. Uczniowie 
zmęczeni, ale uśmiechnięci wytrwali do ostatnich minut za-
bawy.

Zofia Gil

Mikołajki w kinie
Grudzień to miesiąc szczególny, czas oczekiwania na 

Boże Narodzenie, czas prezentów. W tym roku z inicjatywy 
Samorządu Uczniowskiego 5 grudnia zorganizowano miko-
łajkowy wyjazd do kina w Mielcu dla klas IV- VII. Uczniowie 
obejrzeli film pt. Pierwsza gwiazdka z obowiązkową wielką 
porcją popcornu. Po seansie filmowym była wizyta w Mc Do-
naldzie’s.

Wszyscy w doskonałych humorach wrócili do domów.
Katarzyna Morawska

pożegnał w klasach było tylko słychać szelest otwieranych 
paczek. W tym roku dzieci z klas I-III otrzymały od Św. Miko-
łaja niezwykły prezent - " Bilet niespodziankę" na wyprawę w 
nieznane. Wszyscy byli bardzo podekscytowani, a więc cze-
kał nas jeszcze jeden wyjątkowy dzień!

Czwartek… siódmego grudnia... Dzieci cierpliwie czeka-
ją na to co się wydarzy, gdzie pojedziemy... Zamiast pleca-
ków zabrały ze sobą dobry humor - o to prosił Św. Mikołaj. 
W końcu wszystko stało się jasne. Dojechaliśmy do Centrum 
Bajki w Pacanowie. Obejrzeliśmy film " Epoka lodowcowa - 
mocne uderzenie". Projekcji filmu towarzyszyły wybuchy śmie-
chu, pojawiły się też elementy tańca na widowni. Wszystko to 
znak, że film podobał się dzieciom. To nie był koniec niespo-
dzianek. Św. Mikołaj zapewnił nam super atrakcję - warszta-
ty chemiczne - o azocie. Wszyscy z zainteresowaniem patrzyli 
na przeprowadzane doświadczenia. Okazało się, że bana-
nem można wbić gwoździa, że sadzone jajo można zrobić w 
-200°C, że można zobaczyć tlen. Przebojem spotkania były 
zamrożone azotem chrupki bananowe. Podczas jedzenia z 
naszych nosów buchała para niczym smokom. Hitem spo-
tkania były przepyszne lody malinowe, wprost rozpływały 
się w ustach. Niestety, dokładek nie było. Na zakończenie 
warsztatów zanurzyliśmy się w chmurze. Warsztaty wszystkim 
bardzo się spodobały. Dostarczyły nam mnóstwo wiedzy, jak 
i wrażeń. To był super prezent. „Mikołaju bardzo dziękujemy 
za odwiedziny i za radość jaką podarowałeś naszym wycho-
wankom. Do zobaczenia za rok!”.

Agnieszka Cyranowska

Na ten dzień czekamy cały rok!
6 grudnia, jak dobrze wiecie, Święty Mikołaj chodzi po 

świecie. Dźwiga swój worek niezmordowanie i każde dziec-
ko prezent dostanie. A kiedy rozda już prezenty, wróci do 
siebie uśmiechnięty.

Środa… szóstego grudnia… wyczekiwany dzień przez 
wszystkie dzieci. Zapewne tego dnia nie było problemu z 
porannym wstawaniem. Na ten dzień czekały również dzie-
ci z naszej szkoły. Czekały z niecierpliwością na Świętego 
Mikołaja, ale tak naprawdę nie były przekonane czy w tym 
roku się zjawi… zawsze jest ta niepewność… Każde dziecko 
cały rok pracowało na miarę swoich możliwości na to, aby 
właśnie w tym dniu spotkać Świętego Mikołaja i móc ode-
brać od Niego podarunek. Od samego rana nasłuchiwały 
dźwięku dzwoneczka... Gdy tylko otwierały się drzwi, dzieci 
wstrzymywały oddech i wpatrywały się kto wchodzi do klasy.

Aż w końcu rozległo się mocne pukanie do drzwi, drzwi 
się uchyliły, a w progu stanął On… Święty Mikołaj z wielkim 
workiem. Wszystkie dzieci przywitały Mikołaja okrzykami za-
chwytu, piosenkami i wierszami. Uczniowie zaprezentowa-
li się wspaniale. Szczerze przyznali się, że nie zawsze byli 
grzeczni. Wszyscy obiecali poprawę. A potem nastąpił dłu-
go oczekiwany moment - wręczenie prezentów. Atmosfera 
spotkania była magiczna. Gdy tylko nasz gość się z nami 
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Z ŻYCIA PSP W ŁUBNICACH

Z wizytą w Opatowskiej „Krówkarence”
Krówka Opatowska to tradycyjny, regionalny wyrób 

produkowany ręcznie od ponad 30 lat. Jej smak jest ce-
niony nie tylko w całej Polsce, ale również za granicą.

Z tego też względu, w środę 22 listopada br. ucznio-
wie Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnicach wraz z 
wychowawcami udali się z wizytą do Krówkarenki – Ka-
wiarenki Krówki Opatowskiej działającej przy Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Opatowie. Dzieci wzięły udział 
w warsztatach poświęconych tajnikom procesu produkcji 
tych wyjątkowych i pysznych cukierków. Podczas warszta-
tów mogły obejrzeć pokaz multimedialny przedstawiają-
cy historię Krówki Opatowskiej oraz prezentację krojenia 
cukierków. Następnie każdy uczestnik próbował swoich 
sił podczas samodzielnego zawijania krówek w firmowe 
etykiety z napisami. Efekty swojej pracy, w kolorowych 
kuferkach dzieci zabrały ze sobą do domów. Uczestnicy 
warsztatów mieli również możliwość zakupu na miejscu 
świeżych cukierków oraz drobnych pamiątek. Następnie 
dzieci zadowolone i pełne wrażeń wróciły do szkoły.

klasy I przygotowali program artystyczny, w którym zapre-
zentowały to czego do tej pory się nauczyły. Następnie 
dyrektor dokonała pasowania pierwszaków na uczniów. 
Uczniowie klasy I otrzymali także dyplomy oraz upominki. 
Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem. 

Kino - bawi i uczy
25 października br. dzieci z klas I, II i III wraz z wy-

chowawcami wybrały się na wycieczkę do kina CINEMA 
3D w Mielcu na film animowany pt. „ Emotki”. Wspaniały 
film swoją fabułą i akcją przeniósł dzieci w niesamowi-
te miejsce – do wnętrza naszych smartfonów. Przedstawił 
wartości takie jak: dobro, prawda i przyjaźń. Wartości nie-
zmiernie cenne w naszym codziennym życiu. Film wywarł 
ogromne wrażenie na małych widzach. Po seansie dzie-
ci odwiedziły KFC, gdzie otrzymały pyszne zestawy oraz 
edukacyjne niespodzianki. Wycieczka wzbogaciła dzieci o 
nowe, ciekawe doświadczenia oraz pozwoliła zrealizować 
założone cele wycieczki jakimi było: 
- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny 

odbiór sztuki filmowej (edukacja medialna),
- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się 

w miejscach publicznych (kino) oraz w środkach trans-
portu,

- integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej,
- poznanie nowych miejsc z zakresu kultury.

Ślubowanie klasy pierwszej
Czym jest pasowanie na ucznia? Pasowanie na ucznia 

to uroczystość o znaczeniu bardziej symbolicznym niż for-
malnym, podczas której pierwszoklasiści składają ślubo-
wanie i oficjalnie zostają włączeni do społeczności szkol-
nej.

Skąd się wzięło pasowanie na ucznia? Ten zwyczaj 
szkolny nawiązuje zapewne do średniowiecznej tradycji 
pasowania na rycerza, podczas której giermek otrzymy-
wał miecz i pas, stając się rycerzem. Od tego pasa właśnie 
pochodzi nazwa pasowanie na ucznia tudzież rycerza. Pa-
sowanie na ucznia zawiera w sobie niejako pewną ana-
logię do tego wydarzenia, gdyż centralnym jego punktem 
obok złożenia przyrzeczenia jest dotknięcie wielkim ołów-
kiem ramienia każdego dziecka przez dyrektora szkoły, 
które jest oficjalnym aktem przyjęcia w poczet uczniów. 
Zamiast pasa i miecza uczniowie otrzymują najczęściej 
dyplomy i drobne upominki.

Dzień 20 października br w naszej szkole był bardzo 
ważnym dniem dla najmłodszej klasy. W tym dniu odbyła 
się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnicach. Uczniowie 
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Pierwsza pomoc 
Zajęcia zostały przeprowadzone na sali gimnastycz-

nej przez wykwalifikowanego nauczyciela przy udziale 
uczniów klas I-III oraz dzieci oddziału przedszkolnego. 
Dzieciom została omówiona kwestia wzywania pomocy, 
oraz zaprezentowano pokazy udzielania pierwszej pomo-
cy. Każdy mógł przećwiczyć wzywanie pogotowia ratunko-
wego, przeprowadzić efektywną resuscytację krążeniowo 
oddechową na fantomach, sprawdzić funkcje życiowe i 
ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bezpiecznej. Prze-
dyskutowano tryb postępowania przy różnego rodzaju 
wypadkach. Naszym zdaniem, temat oswajania najmłod-
szych z zagrożeniami powinien być traktowany bardzo 
poważnie zwłaszcza w dzisiejszych, niespokojnych cza-
sach. Po zakończonych zajęciach pierwszoklasiści otrzy-
mali apteczki przekazane przez Fundację Jurka Owsiaka 
„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.

muzyki. Było również wiele ciekawych zabaw i konkursów, 
w których chętni uczniowie pokazali swoje wybitne umie-
jętności, m.in. piękny śpiew i taniec. Zabawy, radości oraz 
uśmiechu było wiele. Wszyscy jednak mają nadzieję, że 
spełnią się wróżby andrzejkowe.

Mikołajki
Na ten dzień czekają wszystkie polskie dzieci. 6 grud-

nia obchodzimy „Mikołajki”. To zwiastun nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie naszej szkoły z tej 
właśnie okazji w tym roku nietypowo wybrali się na wy-
cieczkę do kina CINEMA 3D na najnowszą bajkę „Coco”. 
Najnowsza pixarowska bajka to historia Miquela, meksy-
kańskiego chłopca zafascynowanego muzyką i marzące-
go o wielkiej karierze. Musi stawić czoła losowi i poznać 
głęboko skrywaną tajemnicę swojej rodziny, która na za-
wsze go odmieni. Film korzysta z estetyki meksykańskiego 
święta zmarłych, znanego z kolorowego, wesołego folklo-
ru. Bajeczna kraina umarłych to nie tylko kolorowa atrak-
cja, ale przede wszystkim świetna lekcja z życia. 

Dekoracje świąteczne galerii wzbudzały podziw i za-
chwyt, dlatego uczniowie wykonali mnóstwo zdjęć. Przed 
filmem obowiązkowy zestaw z popcornem, potem zajęcie 
miejsc w sali kinowej i projekcja filmu. Drugim ważnym 
punktem wyjazdu był posiłek w restauracji KFC i specjalne 
świąteczne zestawy wraz z mikołajkowymi niespodzian-
kami, którymi dzieci były zachwycone. Dzieci serdecznie 
dziękują rodzicom za tak wspaniały, niespodziankowy mi-
kołajkowy prezent.

Andrzejki - Katarzynki
Jest taki jeden dzień w roku, kiedy świat realny łączy 

się ze światem magii, czarów, wróżb. Od wieków w noc 
św. Andrzeja młode panny zbierały się, aby dowiedzieć 
się, jaka będzie ich przyszłość. Panowie, ciekawi co ich 
spotka, zbierali się kilka dni wcześniej – w wigilię św. Ka-
tarzyny. Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, 
a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów 
ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię dziecięcą, uczą 
kreatywności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i 
przenieść w świat marzeń i fantazji.

I tak oto w naszej szkole odbyła się długo wyczekiwana 
zabawa andrzejkowa. Dzieci, kultywując tradycje związa-
ne z wigilią św. Andrzeja, losowały wróżby przepowiada-
jące przyszłość, a następnie wraz ze swoimi wychowawca-
mi tańczyły i bawiły się wspólnie przy dźwiękach skocznej 

Dzień Pluszowego Misia
Miś to nie tylko przytulanka, zwykła zabawka, to "ktoś'' 

bardzo bliski, czuły, cierpliwy i bardzo kochany przez 
dzieci. To te pluszaki są z naszymi pociechami zarówno w 
chwilach radości jak i smutku. W milczeniu słuchają, po-
magają zasnąć, ocierają łzy. My nie zapominamy o nich i 
już po raz kolejny obchodzimy w naszym oddziale przed-
szkolnym Święto Pluszowego Misia. Aby uświetnić ten 
dzień maluchy przyniosły do przedszkola swoje ulubione 
przytulanki- misie. Przy dźwiękach muzyki dzieci śpiewały 
i tańczyły. Były zagadki, konkursy i quizy, poznały historię 
tego święta. Obejrzeliśmy również fragmenty bajek takich 
jak'' Miś Uszatek'','' Kolargol'', ''Kubuś Puchatek''.Ten dzień 
dla przedszkolaków był pełen uśmiechu i wspólnej zaba-
wy, jednak najwięcej radości sprawił dzieciom sam fakt 
zaprezentowania swojego przyjaciela kolegom i możli-
wość zabawy z nim.
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Wycieczka do Muzeum Drogownictwa w Szczucinie
W piękny, słoneczny dzień 18 października przedszko-

laki z Łubnic wyruszyły na wycieczkę do Muzeum Drogo-
wnictwa w Szczucinie. Była to wielka, emocjonująca wy-
prawa na którą bardzo czekały. Na miejscu przywitał nas 
przewodnik, który wewnątrz muzeum przedstawił nam w 
bardzo ciekawy sposób historię rozwoju drogownictwa. 
Z uwagą obejrzeliśmy też projekcję bajek edukacyjnych 
dotyczących wychowania komunikacyjnego. Jednak naj-
większe atrakcje czekały na zewnątrz, gdzie na unikatowej 
ekspozycji można podziwiać ponad 100 maszyn i urzą-
dzeń drogowych. Była to dla nas wszystkich piękna lekcja 
w ciekawym i atrakcyjnym miejscu. Na koniec zrobiliśmy 
pamiątkowe zdjęcie na deskach kładki zabytkowego mo-
stu. Zmęczeni, ale zadowoleni z kamizelkami odblasko-
wymi w prezencie wróciliśmy do szkoły.

przy wesołych piosenkach, co spowodowało jeszcze więk-
sze zainteresowanie i dodatkowe emocje. 

Nauczyciele PSP Łubnice

Wycieczka do gospodarstwa ekologicznego 
„EKORAB”

Niezwykle ważne jest, aby od najmłodszych lat zapo-
znawać dzieci z zasadami zdrowego odżywiania. Z my-
ślą o tym wybraliśmy się do gospodarstwa ekologicznego 
„EKORAB” w Jasieniu. Dzięki tej wyprawie dzieci miały 
możliwość poznać rodzinne gospodarstwo, w którym żyw-
ność przetwarzana jest od początku do końca metoda-
mi tradycyjnymi z użyciem własnych maszyn i urządzeń. 
Przedszkolaki zapoznały się z pracą maszyn do wyrobu 
mąki, płatków, kaszy i oleju. Dzieci poznały również recep-
turę i etapy wyrabiania ciasta do wypieku bułek i chleba. 
Następnym etapem programu był wypiek bułeczek z eko-
logicznej mąki. Z ciasta przygotowanego wcześniej mali 
uczestnicy tworzyli i formowali własne kształty bułeczek i 
rogali. W czasie kiedy bułki były w piecu przedszkolaki z 
ochotą degustowały ekologiczne produkty: wiejski chleb z 
masłem i dżemem, różne rodzaje serów, bułki orkiszowe 
oraz domowy kompot. Na koniec wycieczki dzieci zapa-
kowały jeszcze ciepłe, przygotowane przez siebie bułeczki. 

Maluchy w Połańcu
4 grudnia przed-

szkolaki z Łubnic 
uczestniczyły w wi-
dowisku teatralnym 
pt.'' Szewczyk Dra-
tewka''. Spektakl był 
przygotowany przez 
Publiczne Przedszko-
le w Połańcu. Występ 
aktorów oraz sceno-
grafia były na bardzo 
wysokim poziomie. 
Barwne kostiumy i 
rekwizyty robiły na 
wszystkich ogrom-
ne wrażenie. Dzieci 
podczas oglądania 
bajki miały możli-
wość poruszania się 

Konkurs plastyczny „WISŁA JAKĄ ZNAMY”
29 listopada br. dzieci z oddziału „0” przy PSP w Łub-

nicach zostały zaproszone na konkurs plastyczny pt. „Wi-
sła jaką znamy”. Uczestników konkursu powitała dyrektor 
Anna Kaniszewska. Przedszkolaki w towarzystwie dzieci 
z grup 6-letnich z terenu gminy Połaniec przystąpiły do 
tworzenia swoich prac konkursowych. Kreatywność dzie-
ci pobudzała wróżka, która częstowała ich cukierkami i 
zapraszała do losowania andrzejkowych wróżb. 6-latki 
„zaczarowane” przez wróżkę stworzyły piękne, nadwiślań-
skie krajobrazy. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
książeczki-kolorowanki, a placówki dyplom oraz puzzle. 

Szkolny dzień języka angielskiego
Nauka języka obcego jest świetnym ćwiczeniem inte-

lektualnym, które w każdym wieku przynosi wiele korzyści. 
Poprawia zdolność koncentracji, ćwiczy pamięć, zwiększa 
poziom naszego kulturowego obycia, pozwala spojrzeć 
na świat z punktu widzenia innej kultury”

Dnia 30 października br. obchodziliśmy Szkolny Dzień 
Języka Angielskiego. W akademi uczestniczyli wszyscy 
uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnicach 
oraz nauczyciele i pracownicy szkoły. Miłą atrakcją okazał 
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się specjalny „Gość”, który przybył na tą uroczystość … 
Po uroczystym powitaniu uczniowie obejrzeli pełne hu-

moru scenki odbywające się za granicą, w gabinecie szefa 
oraz w parku- nawiązujące do różnych sytuacji życiowych, 
w których znajomość języka angielskiego może okazać się 
bardzo przydatna. Uczniowie usłyszeli także o wartości ję-
zyka angielskiego przy nawiązywaniu znajomości. Część 
artystyczną umilały wspólnie wykonane w rytmie karaoke 
piosenki. Przedstawienie wzbudziło duże zainteresowanie 
tym bardziej, że wykonane zostało w języku angielskim. 
Doskonały występ młodych aktorów zapewnił wszystkim 
świetną zabawę. Cały program imprezy cieszył się dużym 
zainteresowaniem i wywołał sporo emocji wśród uczestni-
ków. Z pewnością był świetną formę relaksu z elementami 
zabawy i nauki.

Nauczyciele PSP Łubnice

Dzień Edukacji Narodowej
W dniu 13 października br. w Publicznej Szkole Podstawo-

wej w Łubnicach odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji 
Narodowej. Po raz kolejny uczniowie mieli okazję podzięko-
wać nauczycielom i pracownikom szkoły, a także naszym wło-
darzom, za trud nauki i wychowania. Odbyło się to podczas 
akademii prezentowanej przez uczniów klas piątej, szóstej i 
siódmej. W zabawny sposób uczniowie przedstawili sceny 
związane z życiem szkolnym, co sprawiło, że na twarzach naj-
surowszych nawet belfrów pojawił się szczery uśmiech. 

Nie obyło się bez refleksji na temat roli nauczyciela w edu-
kacji i wychowaniu młodych ludzi.

W podziękowaniu nauczyciele i goście otrzymali karty pa-
miątkowe, kwiaty, a także słodki tort od uczniów, jako wyraz 
wdzięczności za cierpliwość i wyrozumiałość w czasem trud-
nych sytuacjach.

Uczniom możemy powtórzyć za Seneką Młodszym: „Uczy-
my się nie dla szkoły, lecz dla życia”.

Renata Wójtowicz, Aneta Wójtowicz

Wizyta biskupa w naszej szkole
W tym roku w naszej szkole mieliśmy zaszczyt ugościć 

biskupa pomocniczego Edwarda Frankowskiego. Kate-
chetka Beata Gumuła przygotowała z tej okazji uroczystą 
akademię powitalną pod hasłem ,,Ave Maryja”. 27 paź-
dziernika uczniowie zaprezentowali swoje talenty, śpie-
wając pieśni religijne, recytując wiersze oraz grając na 
gitarze. Biskup z zachwytem przyglądał się młodzieży. Po-
dziękował za tą wspaniałą lekcje religii oraz przypomniał, 
jak ważna jest Maryja w naszym życiu. Występ uczennicy 
z klasy trzeciej tak bardzo biskupowi się spodobał, że po-
prosił o bis. Po zakończeniu akademii razem z biskupem 
odmówiliśmy modlitwę, po której grono pedagogiczne 
zaprosiło naszego gościa na poczęstunek. Mamy nadzie-
ję, że szkoła w Łubnicach zostanie biskupowi na długo w 
pamięci i za kilka lat ponownie nas odwiedzi.

Karolina Nowak, Sylwia Romańska, Mateusz Rogala

„A to POLSKA właśnie!”
99. Rocznica Odzyskania Niepodległości

„Mamy Orła Białego, szumiącego nad głowami, mamy 
tysiące powodów, któremi serca nasze cieszyć możemy. 
Lecz uderzmy się w piersi. Czy mamy dość wewnętrznej 
siły? Czy mamy dość tej potęgi ducha? Czy mamy dość tej 
potęgi materialnej, aby wytrzymać jeszcze te próby, które 
nas czekają?” /Józef Piłsudski/

EDUKACJA



21NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

10 listopada br., w przeddzień Narodowego Święta 
Niepodległości, Łubnice stały się stolicą naszej gminy, w 
której uroczyście obchodzono to ważne dla wszystkich Po-
laków Święto. Powiewające na wietrze biało - czerwone 
flagi na budynkach instytucji państwowych i prywatnych 
domach były dowodem na to, że duch patriotyzmu nie 
przeminął, że jest ciągle obecny w sercach Polaków: wśród 
mieszkańców Łubnic, innych małych wsi i wielkich miast 
Polski. Po ostatnim rozbiorze w 1795 r. Polska zniknęła z 
mapy Europy. Kraj o wspaniałej historii i kulturze przestał 
nagle istnieć. Polska nie zginęła jednak w pamięci ludzi. 
Polacy przechowali ojczyznę w swoich sercach, umysłach 
i duszach. Przetrwała dzięki pamięci o swej przeszłości, 
tradycji i kulturze. Dzięki temu kraj mógł się odrodzić. 
Trzeba było jednak długo czekać na ten moment. Kilka 
pokoleń Polaków wyrażało w swych utworach tęsknotę i 
żal za „krajem lat dziecinnych”: „Do kraju tego, gdzie kru-
szynę chleba podnoszą z ziemi przez poszanowanie dla 
darów Nieba… Tęskno mi, Panie…” - pisał C.K. Norwid z 
dala od swej Ojczyzny. Kiedy kolejne powstania narodo-
we kończyły się klęską, kiedy szalał terror zaborców, kiedy 
gasły nadzieje na wolną Ojczyznę, pozostawała jeszcze 
modlitwa i wiara, że Bóg dopomoże. Tamtej jesieni - 11 
listopada 1918 r. przyszła upragniona wolność, oczeki-
wana od pokoleń, wymodlona, wymarzona… Po 123 
latach niewoli Polska odzyskała niepodległość, którą cie-
szymy się do dziś. Nie otrzymaliśmy jej jednak w prezen-
cie. Była efektem ponawianych, nierzadko desperackich 
powstańczych zrywów oraz mozolnych, mało efektownych 
wysiłków, by trwać i przetrwać. Była rezultatem zbrojnego 
czynu Polaków, którzy w czasie ogólnoświatowej zawieru-
chy wojennej podjęli wysiłek uwieńczony powodzeniem. 
Naród mógł powiedzieć wreszcie, że „wrócił cudem na 
ojczyzny łono”.

Łubnicką uroczystość rozpoczął Marsz Niepodległo-
ści łączący już po raz czwarty wszystkie pokolenia naszej 
gminnej społeczności. Prowadzony przez poczty sztan-
darowe Szkoły Podstawowej w Łubnicach oraz Ochotni-
czej Straży Pożarnej kierował się sprzed budynku szkoły, 
główną ulicą Łubnic do Centrum Kultury. W uroczystym, 
radosnym i biało - czerwonym korowodzie, mieniącym się 
biało - czerwonymi kotylionami i chorągiewkami, na czele 
którego dumnie kroczył Józef Piłsudski na swej kasztance 
(w roli Marszałka - instruktor jazdy konnej - pan Damian 
Szeleść ze stadniny z Orzelca Dużego), uczestniczyli: wło-
darz gminy Łubnice - Anna Grajko, skarbnik - Danuta 
Lasota, sekretarz - Leszek Ziółek, przewodniczący Rady 
Gminy - Marian Komasara, zastępca przewodniczącego 
- Edward Kwiecień, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - 
Elżbieta Nowak, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
- Krystyna Barszcz, dyrektor szkoły - Teresa Komasara, za-
stępca dyrektora - Jolanta Hynek, dyrektor Centrum Kul-
tury - Aleksandra Stachniak, ks. parafii Beszowa - Krzysz-
tof Serafin oraz o. Piotr Graduszewski z Zakonu Trynitarzy 
w Budziskach, przedstawiciel NBS - Jakub Wróbel, radni, 
strażacy, sołtysi, nauczyciele, uczniowie, przedszkolaki, 
gromada zuchowa „Włóczykije”, rodzice i dziadkowie 
naszych wychowanków oraz mieszkańcy Łubnic. Mieliśmy 
także wielki zaszczyt gościć na naszej uroczystości władze 
powiatu staszowskiego: wicestarostę powiatu - Tomasza 
Fąfarę oraz radnych powiatu: Janusza Bąka i Jerzego 
Karwasińskego. Swoją obecnością zaszczycił nas również 
podporucznik Tadeusz Sijka - były żołnierz, uczestnik II 

wojny światowej, który z uwagą i wzruszeniem oglądał wi-
dowisko. Dzięki takim ludziom jak pan Tadeusz możemy 
żyć teraz w wolnym kraju. Pamiętajmy także o tych, którzy 
oddali życie za wolną Ojczyznę. Ich mogiły rozsiane są po 
całym świecie. Są one znakiem miłości do Ojczyzny.

Uroczystą akademię rozpoczęła dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Łubnicach, Teresa Komasara, wita-
jąc gości i wygłaszając przemówienie okolicznościowe, w 
którym wypowiedziała piękne i mądre słowa: „Dzieje na-
szej Ojczyzny to rzadko dni szczęśliwe i spokojne. Częściej 
życiu naszych rodaków towarzyszyła groza, lęk przed wro-
gim sąsiadem, niewola i walka o wolność. 123 lata nie 
było państwa polskiego na mapach Europy. Prześladowa-
ni Polacy, skazani na tułaczkę, nie stracili ducha, wierzyli, 
że Polska odzyska niepodległość. Wiedzieli, że ojczyzna 
w sercach się zaczyna, że naród przetrwa, jeżeli rodzi-
na dzieci swoje nauczy, jak być Polakami. I przyszedł taki 
czas - dopiero na początku XX wieku. Marszałek Piłsudski 
mówił tak: »Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie 
zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do 
przyszłości«. Dziś chylimy czoła przed wszystkimi bohate-
rami tamtych wydarzeń. Dziękujemy za ofiarę i trud kilku 
pokoleń naszych rodaków”.

Gwoździem programu było widowisko patriotyczne, 
któremu towarzyszyło młodopolskie motto: „A to Polska 
właśnie!” zaczerpnięte z „Wesela” Stanisława Wyspiań-
skiego. Artyści - uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Łubnicach - ukazali drogę Polaków do niepodległości 
od momentu jej utraty w wyniku III rozbioru Polski w 1795 
r., aż do czasów współczesnych. Patriotyczne wiersze, po-
rywające pieśni poruszyły serca publiczności, a artystyczny 
kunszt recytatorski i wokalny naszych młodych artystów, 
którzy wiernie oddali patriotyczny charakter widowiska, 
wzbudził uznanie publiczności. Wśród pieśni nie zabrakło 
tych tradycyjnych, legionowych, żołnierskich, które towa-
rzyszyły walczącym o niepodległość Polakom, ale także 
współczesnych piosenek, lubianych przez młodzież wyko-
nawców, które służą uwspółcześnianiu historii, przybliża-
niu jej uczniom. Sprawiają wreszcie, że nie jest to tylko 
program o odzyskaniu niepodległości w 1918 r., ale o 
odzyskaniu niepodległości w latach 1918, 1945, 1989 
i o konieczności obrony jej ciągle, również dzisiaj. Solist-
kami, które zachwyciły chwytającymi za serce pieśniami, 
były obdarzone pięknym i czystym głosem dziewczęta z 
klasy VI. Kinga Górnicz porwała publiczność energiczną 
„Pierwszą kadrową” oraz „Dziewczyną z granatem” (wraz 
z Sylwią Romańską), Wiktoria Pieńkos oczarowała zna-
ną pieśnią „Rozkwitały pąki białych róż”, a Aleksandra 
Kobos, śpiewając acapella, wzruszyła wszystkich „Kolędą 
Warszawską” - poruszającym utworem nawiązującym do 
realiów życia podczas hitlerowskiej okupacji. Sylwia Ro-
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mańska i Karolina Nowak oraz Norbert 
Adamczyk – to najbardziej doświadcze-
ni wokaliści naszej szkoły, którzy swym 
śpiewem ubarwiają wszystkie szkolne 
uroczystości i konkursy. I tym razem 
okazali się niezawodni. Profesjonalizm i 
osobowość, a także niezwykły talent wo-
kalny i aktorski potwierdzili, śpiewając 
zarówno te znane, jak i te mniej znane 
szerszej publiczności piosenki. Młodzi ar-
tyści przypomnieli: niezapomnianą pio-
senkę żołnierską „Dziś do ciebie przyjść 
nie mogę”, którą usłyszeliśmy w wykona-
niu Norberta Adamczaka (kl. IIIb gim.), 
oraz bardziej współczesne: „Mury”, „Jeśli nie wrócę”, które 
wykonała Karolina Nowak (IIIb gim.) oraz piosenki:„Ojczy-
zno ma” i „Dziewczyna z granatem” w pięknym wykonaniu 
przez Sylwię Romańską (kl. IIIb gim.), która także wspólnie 
z Karoliną Nowak, Olą Kobos i Kingą Górnicz zaśpiewała 
finałową „Niepodległą, Niepokorną”. Najmłodszymi uczest-
niczkami widowiska były dziewczynki z klasy IV: Zuzia Wa-
lęzak, Julia Imiołek, Aleksandra Wójtowicz, Klaudia Macias, 
Zuzia Macias, Natalia Szczepanek, które zaśpiewały pieśń 
„Wojenko, wojenko” oraz towarzyszyły swym starszym kole-
żankom i kolegom w odśpiewaniu wszystkich pieśni, tworząc 
wyjątkowy klimat i swym wdziękiem zdobywając sympatię 
publiczności. Nie zabrakło także „Roty”, „Warszawianki”, 
„Legionów” - najbardziej znanych pieśni patriotycznych, 
które w czasie niewoli dodawały otuchy i nadziei na odzy-
skanie niepodległości. Wzruszające recytacje patriotycznych 
utworów przypomniały nam - współczesnym, jak polskie sło-
wo, pisane przez polskich pisarzy i poetów, łagodziło żal i 
tęsknotę za utraconą Ojczyzną. Chociaż trwała jeszcze noc 
niewoli, a świt wolności jeszcze nie nadchodził, to właśnie 
ludzie pióra wlewali w umysły narodu nadzieję. Wyrażali 
także troskę o przyszłe losy wolnej Ojczyzny. Hasłem prze-
wodnim widowiska było: „Bóg, Honor, Ojczyzna” - wartości, 
które zawsze istniały w historii Polski, towarzysząc Polakom 
w walce o wolność ojczyzny, a które powinny być uniwer-
salne i ponadczasowe, czyli bliskie każdemu człowiekowi i 
wciąż aktualne w jego życiu. Jako narrator wystąpił Kacper 
Lasota, który zaprezentował się także w roli Poety i wystąpił 
wraz z Sylwią Romańską (w roli Panny Młodej) w insceniza-
cji fragmentu „Wesela” S. Wyspiańskiego. Recytatorami byli: 
Amelia Wójtowicz, Olga Kalita, Sylwia Romańska, Wiktoria 
Górniak, Angelika Kozioł, Katarzyna Suchorowska, Domini-
ka Kaik, Emilia Kwiatkowska, Magdalena Biskup, Wiktoria 
Szachniewicz, Marcelina Midura, Katarzyna Bielat, Dawid 
Jakubik, Paweł Motwicki, Kacper Piwoński. W roli kosynie-
rów wystąpili: Kacper Kępiński, Wojciech Kępiński, Wojciech 
Głuc, jako powstaniec – Filip Wróbel, natomiast w roli żoł-
nierza - Nikodem Gromny. Ponadto w przedstawieniu wzię-
li udział: Karolina Rogala, Konrad Bryk, Filip Bryk i Paweł 
Kosatka. Wśród recytowanych utworów nie zabrakło tekstu 
Czesława Niemena „Dziwny ten świat”, który zaprezentował 
publiczności Bartosz Brzeziński. Jego recytacja poruszyła pu-
bliczność. Wójt gminy - Anna Grajko w swym przemówieniu 
odniosła się do tego fragmentu tekstu, który obrazuje istot-
ny problem współczesnego świata: „Dziwny jest ten świat, 
gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że 
od tylu lat człowiekiem gardzi człowiekiem”. Zaakcentowała 
również, że w życiu każdego człowieka ważne jest to, żeby 
zmienić to zło, które gdzieś drzemie w nas, w dobro i uczynić 

świat lepszym, tak jak w kiedyś śpiewał Czesław Niemen: 
„Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że 
ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nadszedł już czas, naj-
wyższy czas, nienawiść zniszczyć w sobie”. Na uwagę za-
sługuje również recytacja Mateusza Rogali, który jako Józef 
Piłsudski w swoim przemówieniu do wojska wykazał duży 
kunszt aktorski, dzięki czemu sytuacja przez niego ukazana 
odznaczyła się wielkim autentyzmem, podobnie zresztą jak 
deklamowany przez niego utwór Czesława Miłosza „Który 
skrzywdziłeś”. Główną rolę w widowisku odegrała Wiktoria 
Bryk, która wystąpiła w biało - czerwonych szatach jako Pol-
ska. Dzięki takiej personifikacji Polski, kostiumom aktorów 
wzorowanym na lata 20.- 30. XX w., ich różnorodności, sce-
nografii z białym orłem, biało - czerwoną flagą, grą świateł, 
melodią poloneza w tle, widowisko zyskało na atrakcyjności 
i mocno wierzę w to, że występ naszej młodzieży pozostał w 
pamięci oglądających ten patriotyczny spektakl, który przy-
gotowali: Lucyna Lolo, Agnieszka Gręda, Elżbieta Zdziebko, 
Paulina Witek, Mariusz Bolon.

„Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie 
umiem…” – brzmią słowa znanej piosenki Chłopców z Placu 
Broni. A my – ludzie XXI w.? Czym dla nas jest wolność? Czy 
jesteśmy w stanie bronić niepodległości swojej Ojczyzny?

Na jednej z lekcji polskiego poprosiłam moich uczniów o 
wyrażenie refleksji na temat wolności. Chciałam usłyszeć bo-
wiem, czym jest dla nich wolność, jak rozumieją znaczenie 
tego słowa. Oto fragmenty ich wypowiedzi:

„Wolność jest dla mnie szczególną wartością. Pozwala mi 
się rozwijać, kształcić, dorastać między innymi ludźmi. Jed-
nak nie zawsze możemy właściwie z niej korzystać. Dla Po-
laków żyjących w czasie zaborów wolność była priorytetem. 
Wielu z nich ginęło za chęć jej posiadania. Ale nie tylko wte-
dy. O tę wartość walczono przez cały czas istnienia narodu 
polskiego. Szczególnie godne pamięci są wydarzenia w Pol-
sce w czasie II wojny światowej. Przecież mnóstwo polskich 
obywateli zginęło, by bronić niepodległości Ojczyzny. Dziś 
mamy święta narodowe, które jednak dla wielu nastolatków 
niemających pojęcia o życiu z ograniczeniami są jedynie 
dniami wolnymi od szkoły. Więcej o braku mogą powiedzieć 
nam nasi rodzice lub dziadkowie. Przez długie lata wmawia-
no im, że są wolnym narodem, jednak nawet nie mieli wol-
ności wyboru artykułów w sklepie spożywczym (to być może 
prozaizne skojarzenie, ale jednak prawdziwe). Na szczęście 
te czasy już minęły i miejmy nadzieję, że nie wrócą. Wolność 
jest ważna, jednak należy ją także szanować”.

Mateusz Rogala - uczeń kl. IIIb gimnazjum

„Wolność jest dla mnie wartością bardzo ważną, bo 
chyba nikt nie chciałby w szkole mówić po niemiecku, 
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rosyjsku lub austriacku… Musimy podziękować naszym 
przodkom za to, że wylali tyle krwi, aby w Polsce mówiono 
narodowym językiem, aby Polska była dumnym i nieza-
leżnym krajem, który ma własne instytucje oraz własną 
politykę. W czasach rozbiorów Polska nie była wolnym 
krajem, ponieważ zaborcy narzucali nam własne rządy 
oraz politykę. Za mówienie po polsku katowano i zabija-
no. Polacy nie czuli się bezpiecznie we własnym kraju. Te-
raz mamy wolną i niezależną Polskę, w której możemy się 
czuć bezpieczni i nie jesteśmy od nikogo zależni. Wolność 
kojarzy mi się również z tolerancją religijną. Wyznawcy 
innej religii głównie w krajach muzułmańskich są tępieni, 
wyśmiewani i oczerniani. Moim zdaniem w Europie po-
winna obowiązywać tolerancja religijna. Człowiek wolny 
jest człowiekiem szczęśliwym, ponieważ może wyznawać 
dowolną religię, posługiwać się dowolnym językiem oraz 
wyznawać własne poglądy”. 

Kacper Lasota – kl.III gim. 

„Dla mnie wolność to postępowanie według siebie, 
bez krzywdzenia innych. Dla Polaków jest to bardzo waż-
ne po tym, co się wydarzyło w przeszłości. Dzisiejsza mło-
dzież, myślę, nie do końca docenia ją tak jak starsi ludzie, 
którzy przeżyli II wojnę światową. Dla mnie wolność to 
podejmowanie własnych decyzji, swobodne wypowiada-
nie swojej opinii na różne tematy. Wolność jest to jedna z 
najważniejszych wartości. W wolnym kraju każdy człowiek 
powinien szanować decyzje innych ludzi, ich wyznanie i 
postępowanie, jeśli nie robi ono drugiemu człowiekowi 
krzywdy”. 

Marcelina Midura - uczennica kl. IIIb gimnazjum

„Dla mnie wolność to możliwość swobodnego wyraża-
nia własnej opinii na różne tematy, wyznawanie własnej 
religii bez żadnych konsekwencji. Wolność to świadomość 
spokoju i bezpieczeństwa. Jest jedną z najważniejszych 
wartości w życiu każdego człowieka. Często młodzi ludzie 
nie rozumieją, że wolność jest niezwykle ważna, ponieważ 
nie doświadczyli niewoli. Wolność przynosi szczęście, ra-
dość i poczucie bezpieczeństwa”. 

Nikodem Gromny - uczeń kl. IIIb gimnazjum

„Wolność jest czymś bardzo ważnym dla Polaków. 
Nasz kraj po 123 latach odzyskał niepodległość. Dzisiej-
sza młodzież nie interesuje się za bardzo tym, co działo 
się w Polsce ponad 100 lat temu. Wolność jest dla mnie 
możliwością wypowiadania się na dany temat, podejmo-
wania decyzji. Wolność Polski polega na niezależności od 
innych państw. Nie ma wojen, rasizmu i nienawiści. Moja 
wolność polega na przykład na własnym wyborze dalsze-
go kierunku nauki, szkoły, do której pójdę po gimnazjum. 
Wolność to szanowanie innych ludzi, to tolerancja religij-
na. Jest to jedna z najważniejszych wartości w życiu. To 
godność każdego człowieka”. 

Sylwia Romańska - uczennica kl. IIIb

Warto dziś pamiętać słowa naszego papieża Jana 
Pawła II, który w jednym ze swych utworów napisał: „ 
Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i za-
korzeniam, mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, 
która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogar-
nąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas: z niej się 
wyłaniam… gdy myślę Ojczyzna - by zamknąć ją w sobie 

jak skarb. Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć 
tę przestrzeń, którą wypełnia”. 

Karol Wojtyła, „Myśląc Ojczyzna” (fragment) 

„Nic nie jest nam dane raz na zawsze, dotyczy to tak-
że wolności. Wolność trzeba ciągle zdobywać, ciągle o 
nią walczyć” - mówił nasz Wielki Rodak Jan Paweł II. Po-
mni tych słów, a także historii naszego kraju dokładajmy 
starań, by każdy kolejny dzień był świadectwem naszej 
troski o Ojczyznę. „Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale 
największą sztuką jest dobrze dla niej żyć”. (Stefan Wy-
szyński) - niech ta dewiza będzie dla nas drogowskazem 
w budowaniu naszej suwerennej państwowości. Każde 
bowiem pokolenie - także nasze - ma do wypełnienia 
zadania na miarę wielkiego dziedzictwa przeszłości. Czy 
potrafi temu sprostać? - Egzamin z naszej wolności jest 
przed nami. 

Agnieszka Gręda

LEKCJA O SAMORZĄDNOŚCI W STAROSTWIE
W dniu 23 listopada młodzież klas III gimnazjalnych 

ze szkoły w Łubnicach odwiedziła Starostwo Powiato-
we w Staszowie. Starosta Michał Skotnicki, przedstawił 
uczniom i opiekunom, w obecności radnych powiatowych 
z naszej gminy, Janusza Bąka i Jerzego Karwasińskiego, 
zakres działania instytucji starostwa. Lekcja ta była też 
przybliżeniem wydarzeń mających właśnie miejsce w na-
szym powiecie. Uczniowie byli zainteresowani tematem, 
brali aktywny udział w zajęciach, pytając Pana Starostę 
o różne sprawy. Następnie gospodarze oprowadzili nas 
po poszczególnych częściach budynku, wskazując na ich 
rolę w funkcjonowaniu Starostwa. Młodym z pewnością 
uzyskana wiedza pozwoli lepiej orientować się w życiu 
społeczno-politycznym naszej lokalnej społeczności.

Renata Wójtowicz, Jolanta Hynek

Minipiłka nożna dziewcząt
W dniu 9 listopada br. odbyły się zawody minipił-

ki nożnej dziewcząt o półfinał wojewódzki. Turniej zo-
stał rozegrany na hali OSiR w Staszowie . W zawodach 
uczestniczyły szkoły ze Staszowa oraz szkoła z Łubnic. 
Wszystkie mecze były bardzo ciekawe i zacięte. Było 
dużo sportowej rywalizacji i dobrej zabawy, oraz głośny 
doping kibiców. Nasze dziewczęta pokonały koleżanki 
ze Staszowa w rzutach karnych i ostatecznie wywalczyły 
II miejsce. 

Skład drużyny: Martyna Mądra, Aleksandra Maryn-
czak, Maja Stępień, Amelia Szałach, Amelia Strzałka, 
Justyna Krokosz, Weronika Nogacka, Kinga Górnicz.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Aneta Wójtowicz
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Zawody Mielec!
25 listopada br. w Mielcu odbyły się zawody w bad-

mintona. W rozgrywkach tych wystartowały dziewczyny z 
PSP w Łubnicach. Z dobrej strony pokazały się wszystkie 
uczennice naszej szkoły. Dziewczyny bardzo dobrze radzi-
ły sobie na kortach ze starszymi, bardziej doświadczony-
mi zawodniczkami (dla 3 uczennic IV klas z naszej szkoły 
był to sportowy debiut). Należy nadmienić, iż Martynka 

Mądra miała trudną przeprawę, bowiem grała z dwoma 
chłopcami i „dała radę”, wygrywając z jednym z nich dwa 
sety. Wiktoria Górniak uczennica II kl. gimnazjum naszej 
szkoły, zajęła III miejsce w kategorii open kobiet. W za-
wodach wystartowały, oprócz wyżej wymienionych: Zuzia 
Walęzak, Zuzia Kopeć, Julia Imiołek- wszystkie z klasy IV, 
Ola Maryńczak, Maja Stępień- klasa V. Gorące brawa dla 
zawodniczek i ich rodziców, którzy gorąco zagrzewali do 
walki swoje pociechy.

Łukasz Łygan

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILKOWEJ

,,O dwóch takich, co ukradli księżyc”
17 listopada br. odbyła się w naszej szkole uroczystość 

Ślubowania I klasy. Przedstawiciele Samorządu Uczniow-
skiego powitali zebranych na sali gimnastycznej nauczy-
cieli, rodziców pierwszoklasistów, pracowników oraz 
uczniów i zaprosili do obejrzenia części artystycznej. Tym 
razem pierwszaki i wspierający ich koledzy z IV klasy za-
prezentowali inscenizację pt. ,,O dwóch takich, co ukradli 
księżyc”. Pomysł na wystawienie tego właśnie spektaklu, 
opartego na motywach utworu Kornela Makuszyńskiego, 
nie był przypadkowy, ponieważ pierwsza klasa liczy tyl-
ko dwóch uczniów. Są to: Piotr Pyrz i Piotr Telka. Jacek i 
Placek, w których role wspaniale wcielili się obaj chłopcy, 
musieli pokonać wiele przeciwności i zawirowań wędrując 
po świecie i szukając krainy, w której nie trzeba się uczyć 
ani pracować. Na szczęście dość szybko zrozumieli, że 
taka kraina w ogóle nie istnieje. Wrócili do Zapiecka, za-
częli chodzić do szkoły i pomagać matce.

,,Niech kot za piecem po dawnemu bajki mruczy, wiatr 
gwiżdże w sośnie. 

Starsi pracują, a dzieciarnia niech się uczy, a gdy do-
rośnie… 

Nie trzeba będzie aż księżyca z nieba kraść, żeby się 
prawdą najpiękniejsza stała baśń!”

Bohaterowie uroczystości oraz ich koledzy – czwarto-
klasiści, wykazali się dużym talentem aktorskim i kome-
diowym. Po burzliwych oklaskach przystąpiono do części 
oficjalnej ślubowania. Odśpiewano hymn państwowy, po 
czym uczniowie I klasy złożyli uroczyste przyrzeczenie w 
obecności dyrektor szkoły Bogusławy Strzępek. Nastąpiło 
pasowanie na ucznia, wręczenie upominków od Rady Ro-
dziców, Samorządu Uczniowskiego i ogromnych „rogów 
obfitości” od wzruszonych rodziców. 

Uroczystość zakończyła się dzieleniem ogromnego 
tortu i świętowaniem przyjęcia nowych uczniów do naszej 
szkoły.

Grażyna Żak

Wizytacja kanoniczna
27 października br. gościliśmy w Wilkowej ks. biskupa 

Edwarda Frankowskiego, który odwiedził nas w ramach 
kanonicznej wizytacji parafii Beszowa. Była to druga wizy-
ta biskupa Edwarda w naszej placówce. 1 września 1994r. 
poświęcił on nowy budynek szkoły i odprawił Mszę św. na 
szkolnym placu. Po 23 latach znów przybył do nas. Powi-
tany przez dyrektor Bogusławę Strzępek wysłuchał krót-
kiego występu artystycznego w wykonaniu uczniów, wpisał 
się do szkolnej kroniki i serdecznie porozmawiał z dziećmi 
i pracownikami. Towarzyszący biskupowi ksiądz- wicedy-
rektor sandomierskiego CARITAS podziękował wszystkim, 
którzy angażują się w pomoc potrzebującym ludziom i 
zwierzętom. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i ciepłej 
atmosferze, przy skocznych i wesołych dźwiękach współ-
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czesnych piosenek religijnych śpiewanych przez dzieci z 
towarzyszeniem przedszkolnej orkiestry ,,na instrumenty 
perkusyjne i uśmiechnięte buzie”. Księdzu biskupowi to-
warzyszył oczywiście ksiądz Krzysztof Serafin, proboszcz 
beszowskiej parafii.

Grażyna Żak

99 lat wolności …
Nie zawsze Polacy byli wolnym narodem, nie zawsze 

dzieci mogły uczyć się języka polskiego i polskiej historii 
w szkołach. W tym roku przypadła 99 rocznica odzyska-
nia niepodległości. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły 
przygotowali uroczysty apel. Pełni powagi i szacunku do 
trudnych wydarzeń z życia naszego narodu przedstawi-
li drogi Polaków do odzyskania niepodległości. Otocze-
ni brzozowymi krzyżami, pośród szelestu jesiennych liści 
przekazywali historię udręczonej Polski. Żyjąc w wolnym 
kraju musimy pamiętać, że ta wolność była niejednokrot-
nie naznaczona krwią poległych w imię Ojczyzny, czego 
wyrazem była wygłoszona przez młodzież poezja patrio-
tyczna. Uroczystość była wyrazem naszej pamięci, szacun-
ku dla tych, którzy przyczynili się do odzyskania naszej 
tożsamości narodowej. 

Marcin Reczek

czarował” dla nas niesamowite obrazy z przestrzeni 
kosmicznej. Pod rozłożoną czaszą namiotu sferyczne-
go uczniowie, którzy wygodnie ułożyli się na przygoto-
wanych do tego celu materacach i poduszkach, mogli 
podziwiać filmy popularnonaukowe na temat budowy 
i zjawisk Układu Słonecznego, a także zdjęcia przed-
stawiające gwiazdozbiory, planety, komety, galaktyki 
i inne obiekty astronomiczne. Pokaz został opatrzony 
ciekawym komentarzem, którego wszyscy słuchali w 
skupieniu.

Łącznie obejrzeliśmy aż cztery różne programy - każ-
dy z nich został dostosowany do wieku widzów. Dzieci 
z oddziału przedszkolnego uczestniczyły w seansie za-
tytułowanym „Ty też możesz zostać astronautą”, dzięki 
któremu mogły wsiąść do rakiety i udać się w kosmos, 
by poznać planety Układu Słonecznego oraz gwiazdy, 
komety i asteroidy. Następnie z przewodnikiem psia-
kiem wylądowały na Ziemi i doświadczyły najbardziej 
kosmicznych zjawisk na naszej planecie: upadku me-
teorytu, powstawania chmur, zaćmienia Słońca. Dzieci 
uczęszczające do klas I-III zostały poszukiwaczami życia 
na poszczególnych planetach naszego układu i prze-
konały się, że warunki niezbędne do powstania życia 
występują tylko na Ziemi. Natomiast grupa uczniów z 
klas IV-V poznała „rodzinę Słońca”, odbywając podróż 
po ośmiu planetach Układu Słonecznego. Miała także 
okazję przyglądnąć się innym ciałom niebieskim, takim 
jak: kometa czy asteroida. Seans zatytułowany „O ob-
rotach i obiegach”, który obejrzeli najstarsi uczniowie 
naszej szkoły, pozwolił im zrozumieć wszystkie zjawi-
ska związane z ruchami ciał we Wszechświecie. Każ-
dy program kończył się przeglądem nieba w symula-
torze i ciekawostkami na temat gwiazdozbiorów oraz 
opowieściami na ich temat zaczerpniętymi z mitologii. 
Wszyscy byli zachwyceni niecodzienną wyprawą w ko-
smiczny świat i z zapartym tchem odkrywali kolejne ta-
jemnice wszechświata. Największym zainteresowaniem 
cieszyły się piękne zdjęcia powierzchni sąsiadujących z 
nami planet, a także pierścieni Saturna oraz prezen-
tacja poszczególnych gwiazdozbiorów zodiakalnych i 
ich mitologiczna historia. Niewątpliwie ta niecodzienna 
lekcji astronomii na długo zapadnie w pamięci naszych 
uczniów i przyczyni się do wzrostu zainteresowania na-
ukami przyrodniczymi wśród naszych wychowanków.

Monika Pyrz

Odkrywamy tajemnice kosmosu
Dzieci i młodzież są bardzo ciekawi świata i ciągle 

zadają pytania związane z otaczającą nas rzeczywisto-
ścią. Jeden z najbardziej interesujących ich tematów 
dotyczy wiedzy astronomicznej, dlatego zorganizowa-
liśmy uczniom naszej szkoły nietypową podróż w prze-
strzeń międzyplanetarną. 

1 grudnia br. zawitało do PSP w Wilkowej mobilne 
Planetarium Astronomiczne QUASAR. W sali gimna-
stycznej została przygotowana specjalna nadmuchiwa-
na kopuła. Wewnątrz ogromnego półkulistego namiotu 
na ścianach planetarium multimedialny projektor „wy-
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„Dla nauczycieli 
mamy najpiękniejszy bukiet słów…”

Dnia 13 października br. z okazji rocznicy powsta-
nia Komisji Edukacji Narodowej w 1773 r. w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Wilkowej uroczyście obchodzony 
był Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystość zaprosze-
ni zostali nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, 
rodzice oraz uczniowie. Część artystyczna przygotowana 
została przez uczniów klasy III i IV. Przedstawione przez 
nich humorystyczne scenki z życia szkoły pozwoliły nam 
spojrzeć na lekcje języka polskiego, matematyki i historii 
z przymrużeniem oka, a kunszt aktorski uczniów wzbudził 
ogólny zachwyt. W tym dniu nie zabrakło również tańca i 
śpiewu w wykonaniu klasy III. Na zakończenie przedstawi-
ciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli kwiaty wszystkim 
zaproszonym gościom, a dyrektor Bogusława Strzępek 
złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły 
oraz podziękowała uczniom za trud włożony w przygoto-
wanie akademii.

Ewa Czerwiec, Stanisława Świerk

Dzień Uśmiechu
W dniu 06 października br. społeczność uczniowska 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej przyłączyła się 
do obchodów Światowego Dnia Uśmiechu , który promo-
wać ma przyjazne nastawienie do drugiego człowieka, jak 
również uczyć wzajemnej życzliwości. To radosne święto 
obchodzone jest od 1999 roku. Światowy Dzień Uśmie-
chu wymyślił Harvey Ball, autor znanego na całym świe-
cie symbolu żółtej uśmiechniętej buzi, tzw. „smile face”, 
stworzonej w 1963 roku. W tym dniu od rana użytkownicy 

Facebooka wysyłają sobie uśmiechnięte buźki. Również i 
my w naszej szkole postanowiliśmy pokazać, że uśmiech 
nie jest nam obcy. Uśmiechnięte buźki opanowały naszą 
szkołę. Uczniowie wykonali plakietki, malowali uśmiechy 
na żółtych balonach, a za uśmiech każdy dostawał cukier-
ki. To był naprawdę UŚMIECHNIĘTY DZIEŃ.

Ewa Czerwiec, Stanisława Świerk

Co z tym Świętym?
Wyobraźnia dzieci o Świętym Mikołaju nie zna granic. 

Wiele mitów na jego temat stworzyła popkultura i glo-
balne koncerny handlowe. O tym, że zakrada się nocą 
przez komin i wsuwa prezenty pod poduszę słyszało każ-
de dziecko. Przedszkolaki wysuwają różne teorie na temat 
tego, gdzie mieszka i jak wygląda Św. Mikołaj: „W zimie to 
wiadomo, a w lecie jak z reklamy Coca-Coli.” Wystarczy 
jednak „sztuczna broda” albo „nie takie buty”, by uznać 
Mikołaja za nieprawdziwego. Albo chudy Mikołaj też jest 
bardzo podejrzany. Jedno jest pewne – postać, o której 
mowa, wywołuje uśmiech na twarzach wszystkich dzieci, 
a temat związany z mikołajkami mógłby się ciągnąć bez 
końca, począwszy od listów, pomysłów na prezenty i ma-
rzeń o nich. 

Jaka jest prawdziwa historia Św. Mikołaja? Dzieci z za-
ciekawieniem słuchają o biskupie z Miry, który pomagał 
potrzebującym, a przez swoje cudowne uczynki został be-
atyfikowany. Święty Mikołaj - biskup, orędownik biednych, 
patron marynarzy. Warto rozwiać wszelkie wątpliwości i 
zapewnić maluchy, że istniał naprawdę i czynił wiele do-
brego. Chwila refleksji o tym co ważne w obchodzeniu 
dnia św. Mikołaja pozwala przypomnieć najmłodszym o 
niesieniu radości innym , o szczęściu dzielenia się tym, 
co sami posiadamy, o byciu dobrym dla innych bezinte-
resownie z potrzeby serca za przykładem Świętego Miko-
łaja.

Izabela Nowak
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Mitów i legend związanych z 
postacią Świętego Mikołaja jest 
mnóstwo i tylko parę faktów hi-
storycznych jest w stanie pomóc 
nam w określeniu jego życiorysu. 
Większość źródeł podaje, że Świę-
ty Mikołaj urodził się w zamoż-
nej rodzinie w Patara, położonej 
w zachodniej Lykii, prowincji Azji 
Mniejszej (obecnie terytorium Tur-
cji). Trudniej już ustalić datę jego 
narodzin. Jedne legendy głoszą, że 
urodził się pomiędzy rokiem 280 a 
286, inne zapewniają, że było to w 
roku 260 lub 250. Za to w jednym 
większość źródeł się zgadza - jego 
rodzice pozostawili mu fortunę, 
którą rozdał ubogim. W 300 roku 
Mikołaj został biskupem i zaczął 
zarządzać zaniedbaną diecezją w 
stolicy Myry. Tam zasłynął ze swo-
jej świętości, poświęcenia i cudów. 
Na początku IV wieku, za czasów 
panowania cesarza Dioklecjana, 
prześladowanie chrześcijan roz-
ciągnęło się na całe Imperium 
Rzymskie, a Święty Mikołaj został 
uwięziony i zmuszony do opusz-
czenia rodzinnych stron. Dopiero 
w 313 roku, kiedy cesarz Konstan-
tyn uprawomocnił chrześcijaństwo, 
Mikołaj został uwolniony i zezwo-
lono mu na powrót do swojej die-
cezji.

Święty Mikołaj zmarł 6 grudnia 
około 350 roku i został pochowa-
ny w Myrze. W IV wieku, za czasów 
Justyniana, w Konstantynopolu, 
zbudowano bazylikę dla uhono-
rowania biskupa Mikołaja, który w 
tamtym czasie był jednym z najbar-
dziej czczonych świętych Kościoła 
Wschodniego

Święty Mikołaj stał się opieku-
nem wielu grup społecznych. W 
zależności od źródła można do-
wiedzieć się, że jest on patronem 
małych dzieci, sędziów, adwoka-
tów, notariuszy, piekarzy, cukierni-
ków, marynarzy, pielgrzymów, po-
dróżnych, rzemieślników, ubogich, 
więźniów, wdów, sierot, kobiet lek-
kich obyczajów czy prześladowa-

nych. W niektórych krajach uchodzi 
również za patrona szczęśliwych 
małżeństw, do którego zwracają 
się samotne panny. Z czasem stał 
się on patronem marynarzy, ryba-
ków i handlarzy morskich, którym 
miał zapewnić bezpieczeństwo na 
morzu i szczęśliwy powrót do portu. 
Święty Mikołaj znany jest na całym 
świecie. W USA mówią na niego 
Santa Clause, we Włoszech - Bab-
bo Natale, w Niemczech - Heilige 
Nicolaus, w Czechach - Mikulas, a 
w Danii – Julemanden. Bez wzglę-
du na nazwę, wszędzie kojarzony 
jest z obdarowywaniem najbliż-
szych (zwłaszcza dzieci) prezenta-
mi, a legenda o bezinteresownym 
dobroczyńcy jest chętnie podtrzy-
mywana przez kolejne pokolenia.

Bez względu na to, czy legen-
da o dobrodusznym Świętym Mi-
kołaju powstała z pobudek czysto 
marketingowych, by zachęcić ludzi 
do zakupów, czy ze względów wy-
chowawczych, by łatwiej było skło-
nić dziecko do bycia grzecznym, to 
sam pomysł wydaje się bez skazy. 

Od maleńkości uczymy się, że bycie 
dobrym popłaca. Czasem napraw-
dę wystarczy tak niewiele – uśmiech 
do osoby mijanej na ulicy, zaczeka-
nie na sąsiada i przytrzymanie mu 
drzwi, powiedzenie komplementu 
koleżance/koledze w pracy, przy-
tulenie członka rodziny, od tak bez 
powodu. Niby nic, a działa cuda.

Dlatego Centrum Kultury w Łub-
nicach również w tym roku posta-
nowiło zorganizować Spotkanie 
Mikołajkowe. W oczekiwaniu na 
Św. Mikołaja dzieci pod czujnym 
okiem instruktorów przygotowywały 
prace manualne. Po wykonaniu mi-
kołajkowych pędzli przyszedł czas 
na gry i zabawy w rytm zimowych 
piosenek. Najbardziej spodoba-
ło się dzieciom rzucanie śnieżka-
mi styropianowymi, aż w końcu 
nadszedł najbardziej oczekiwany 
moment... Pojawił się św. Miko-
łaj... Były prezenty, uściski i buzie 
uśmiechnięte. Serdecznie dziękuję 
za wsparcie finansowe naszej ini-
cjatywy przez Pana Pawła Kozła. 
Dzięki wsparciu paczki dzieci były 
bogatsze o dodatkowe słodkości. 
 Tak naprawdę nie ma znaczenia, 
czy którakolwiek z legend o Świę-
tym Mikołaju wyda nam się prze-
konywująca i czy kiedykolwiek, w 
którąś uwierzymy. Warto byśmy pa-
miętali o jednym - dobroć i bezin-
teresowność są zawsze bezcenne, a 
zobaczyć radość dzieci- bezcenne!

Aleksandra Stachniak

6 grudnia obchodzimy dzień Świętego Mikołaja potocznie nazywany 
Mikołajkami. W tym dniu zwyczaj nakazuje obdarowywać bliskich upo-
minkami. Prezenty nie muszą być kosztowne, ważne by były od serca. 
Intencja piękna, ale czy wiemy, skąd się wzięła?
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MAGICZNE KSIĄŻKI NA ZIMĘ 

Zgodnie z Uchwałą nr 
180/2015 Rady Ministrów z dnia 
6 października 2015 r. został 
ustanowiony Program Wielolet-
ni „Narodowy Program Rozwo-
ju Czytelnictwa na lata 2016-
2020”. Celem Programu jest 
poprawa stanu czytelnictwa w 
Polsce poprzez wzmocnienie roli 
bibliotek publicznych, szkolnych 
i pedagogicznych jako lokalnych 
ośrodków życia społecznego sta-
nowiących centrum dostępu do 
kultury i wiedzy. Program składa 
się z 3 priorytetów. Operatorem 
Priorytetu 1 –Zakup nowości wy-
dawniczych do bibliotek publicz-
nych jest Biblioteka Narodowa.

Miło nam poinformować, iż 
Gminna Biblioteka w Łubnicach po 
raz kolejny uczestniczy w tym pro-
gramie. W 2017 roku otrzymaliśmy 
dofinansowanie w wysokości 2 637 
zł. W sumie na zakup książek prze-
znaczyliśmy przeszło 4 000 zł, przy-
było nam 175 woluminów nowości 
książkowych dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych.

Co nowego? Oto zestawienie 
najciekawszych książkowych hitów 
ostatnich miesięcy:

Seria „Uczę się czytać” dla najmłod-
szych – Heleny Bross i Christela 
Ronnsa

Książka pt.. „Urządzamy dys-
kotekę”opowiada o zbliżającej się 
pierwszej szkolnej zabawie. Jest to 
bardzo oczekiwana impreza. Ale 
czy dla wszystkich? Franek i Oskar 
martwią się, bo nie umieją tańczyć. 
Franek w dodatku nie wie, jak się 
ubrać. Kto mu w końcu pomoże? I 
czy Zuzia zechce z nim zatańczyć? 
Poczytajmy! Świetna opowieść dla 
wszystkich, którzy czują się trochę 
niepewnie przed szkolną dyskoteką. 

Z tej serii kupiliśmy: „Braciszek”, 
„Pomocy, jesteśmy spóźnieni!”, 

„Najsilniejszy w klasie”.
Seria pt.”Zaklinaczka” 

To najnowsza seria bestsellero-
wych powieści fantasy autorstwa 
Lene Kaaberbol przeznaczona dla 
młodzieży w wieku od dziesięciu lat.

„Próba ognia” to pierwsza część 
serii powieści dla nastolatków o Cla-
rze, jej miłości do zwierząt i trudno-
ściach, jakie napotyka będąc zakli-
naczką w świecie, w którym magia 
to coś więcej niż dziecięce zabawy.

Clara sądziła, że jest całkiem 
zwyczajną nastolatką. Może trochę 
za bardzo zwyczajną i nieśmiałą. 
Gdy jednak pewnego dnia dziew-
czyna zostaje zaatakowana przez 
wielkiego czarnego kota, ujawnia 
się jej wyjątkowy dar – Clara ma 
nadzwyczajny kontakt z przyrodą i 
słyszy myśli zwierząt. Jej ciotka Isa, 
zaklinaczka, uczy ją ufać własnym 
instynktom i odpowiednio uży-
wać bliskiej więzi z naturą. Wraz z 
umacnianiem się jej zdolności ro-
śnie również odpowiedzialność, 
jaką Clara musi na siebie wziąć. W 
tej książce czeka was pełna przygód 
podróż w intrygujący świat czarów. 
Kartki przewracają się same i nawet 
się nie zorientujecie jak dotrzecie do 
końca.

„Leszek Peszek i jego najlepszy przyja-
ciel” – Marka Kitti

Jedenastoletni Leszek Peszek to 
największy pechowiec w całym Puf-
fington Hill. I największy szczęściarz 
– to zależy. Wszystko, za co się weź-
mie, kończy się cudowną katastrofą. 
Ksywka pasuje do niego w każdym 
calu.

Wielki pechowy szczęściarz ma 
pewne kłopoty ze swoim najlepszym 
przyjacielem, Oliwierem zwanym 
„Oliwką”. Leszek, rzecz jasna, nie 
może tego tak zostawić. A to ozna-
cza WOJNĘ – kolejny epizod wojen 
pamiętnikowych. Przy okazji pozna-
my pieluchowe prapoczątki przyjaź-
ni chłopców, zostaniemy ostrzeżeni 
przed dziewczyńską zarazą oraz po-
kibicujemy piłkarzom z Puffington 

Hill grającym przeciw drużynie… 
Barcelony! Czy przyjaźń Leszka i 
Oliwiera przetrwa kolejną próbę?
„Piękny nieznajomy” – Christiny 
Lauren

Uciekając od niewiernego part-
nera i nieudanego związku, Sara 
Dillon przenosi się do Nowego Jor-
ku. Szuka zabawy bez zobowiązań. 
Spotkanie w klubie z intrygującym i 
seksownym nieznajomym ma takie 
być. Sara chce odkryć niegrzeczną 
stronę swej kobiecej natury, a po-
znany mężczyzna zgadza się być jej 
przewodnikiem w tej podróży...

Nie jest tajemnicą, że Max Stella 
lubi kobiety, chociaż jeszcze nie tra-
fił na taką, którą chciałby zatrzymać 
przy sobie na dłużej. Przystojny drań 
z Wall Street ma na swym koncie 
wiele podbojów, lecz dopiero przy 
Sarze zaczyna się zastanawiać, czy 
liczy się dla niego coś więcej.

Wbrew pozorom jest to historia 
o poszukiwaniu szczęścia, miłości 
i zaufania. Miejscami zabawna,in-
nym razem wzruszająca opowieść 
o Sarze i Maksie, których przezna-
czenie wrzuca najpierw w świat nie-
okiełzanych pragnień, a potem po-
kazuje, że najważniejsza w życiu jest 
miłość i wierność. Polecamy również 
z tej serii książkę pt. „Piękny drań”.

„Gwiazdka z nieba” – Katarzyny 
Michalak

Co może gro-
zić komuś, kto 
stracił już wszyst-
ko? W śnieżną 
wigilijną noc 
na tatrzańskiej 
przełęczy docho-
dzi do tragedii. 
Sześć lat później 
w mazurskiej 

chacie nad jeziorem staje się cud.
Niektórzy ludzie, choćby mieli 

wszystko, nie będą szczęśliwi. Inni 
nie mają nic, a potrafią cieszyć się 
życiem. Nataniel należał do tych 
drugich. W przeszłości uległ poważ-
nemu wypadkowi, potem zmarła 
jego ukochana mama, a teraz stra-
cił jeszcze dach nad głową.

Nie miał nic, ale zyskał wolność 
i mógł ruszać w nieznane. Senna – 
zagubiona wśród lasów wioska na 
Mazurach – miała być tylko krótkim 
przystankiem w jego podróży. Za-
trzymał się w małej, opuszczonej 
chacie nad brzegiem jeziora. Miej-
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scowa legenda głosiła, że ktokol-
wiek w niej zamieszka, straci to, co 
kocha.

Ale co może grozić komuś, kto 
stracił już wszystko? Czy los nie 
mógłby w końcu nagrodzić dobrego 
serca i szlachetnej duszy? Gdy tra-
cisz nadzieję, gdy myślisz, że już nic 
dobrego cię nie czeka, ona pojawia 
się jak...gwiazdka z nieba.

„Dziennik Bridget Jones. Dziecko” – 
Helen Fielding

Uw ie l b i a -
na singielka i 
światowy fe-
nomen powra-
ca… z brzusz-
kiem.

Seria nie-
oczekiwanych, 
lecz typowych 
dla bohater-
ki zdarzeń 
dop rowadza 

Bridget do upragnionej ciąży. Jak 
zwykle, nie wszystko idzie po jej my-
śli. Oczekiwanie na potomka stanie 
się dla Bridget pasmem niecodzien-
nych wyborów żywieniowych, dzi-
wacznych rad pijanych singielek i 
zadufanych mamusiek, wygłupów i 
amorów, radości i smutków. A całe 
to szaleństwo zdominuje jedno, wy-
jątkowo niezręczne pytanie: Kto jest 
ojcem?

Z Bridget nic nie jest proste, czę-
sto dzieją się rzeczy nieoczekiwane 
i życie okazuje się kompletnie róż-
ne od naszych przewidywań. I za to 
właśnie kochamy Helen Fielding.

„Czarna wdowa” – Remigiusz Mróz
To najnowsza powieść Remigiu-

sza Mroza, która jeszcze przed swo-
ją premierą szturmem wdarła się 
na listy bestsellerów – udowadnia, 
że kryminał i sensacja to za mało, 
jak na nieograniczoną wyobraźnię i 
możliwości literackie polskiego mi-
strza suspensu.

 Boeing 747 irlandzkich linii lot-
niczych miał wylądować w Tel Awi-
wie o trzeciej w nocy. Nigdy nie do-
tarł na miejsce, a kontakt z maszyną 
utracono gdzieś nad Morzem Śród-
ziemnym. Na pokładzie znajdowało 
się 520 osób, w tym narzeczona Fi-
lipa, która miała odbyć pielgrzymkę 
do Bazyliki Grobu Świętego.

 Przez pierwsze godziny Filip wie-
rzy, że samolot się odnajdzie. Nic 

nie wskazuje na zamach, straż przy-
brzeżna nie odnajduje wraku, a co 
jakiś czas do kontroli lotów dociera 
sygnał z transpondera.

Co stało się z boeingiem? Jaki 
związek ma jego zniknięcie z po-
dobnymi zdarzeniami?

I jakie znaczenie ma obraz Matki 
Bożej, nazywany Czarną Madonną?

Pierwsze odpowiedzi każą Filipo-
wi sądzić, że niewiedza naprawdę 
jest błogosławieństwem.

Polecamy również pozycje pt.: 
„Zaginięcie”, ”Oskarżenie”oraz 
„Wieżę milczenia”.

„Pojedynek z diabłem” – Kristina 
Olsson

Nowa seria bestsellerowej 
szwedzkiej autorki.

 Co tak naprawdę wydarzyło się 
w dniu, w którym czteroletni Mio 
zginął z przedszkola? Adwokat Mar-
tin Benner wbrew swej woli zostaje 
wciągnięty w poszukiwania chłopca. 
Dopóki go nie odnajdzie, przywód-
ca bezwzględnej organizacji prze-
stępczej nie da mu spokoju. Brenner 
stara się więc rozwikłać zagadkę 
zaginięcia chłopca i bada kolejne 
wątki. Ale to nie jedyny problem, z 
którym przyjdzie mu się zmierzyć – 
musi też wyjaśnić, kto na podstawie 
fałszywych oskarżeń i sfingowanych 
dowodów próbuje wysłać go do 
więzienia za zbrodnie, których nie 
popełnił. Z czasem popada w coraz 
większą paranoję. Kim jest jego ta-
jemniczy prześladowca i skąd tyle o 
nim wie?

W poszukiwaniu prawdy staje 
przed dylematem: czy jest w stanie 
uratować i chłopca, i siebie? A może 
musi dojść do kolejnego zabójstwa, 
żeby w końcu zaznał spokoju?

Wszystko zaczęło się w dniu, gdy 
nieznany mężczyzna zlecił mu obro-
nę dobrego imienia swojej zmarłej 
siostry, Sary Tell, którą uznano win-
ną kilku zabójstw. Badając sprawę, 
Benner wszedł w konflikt z amery-
kańską organizacją przestępczą. 
Od tej pory żyje w ciągłym strachu 
nie tylko o swój los, ale także o los 
swojej adoptowanej córki, Belle. Nie 
daje się jednak złamać. Ponownie 
leci do Teksasu i końcu dowiaduje 
się, kim jest przywódca przestępczej 
organizacji, który ma na sumieniu 
śmierć wielu ludzi i od pewnego 
czasu prześladuje także jego. Praw-
da okazuje się tak niewiarygodna, 

że Benner do ostatniej chwili nie 
chce w nią uwierzyć... 

„Rolnik szuka żony” – Marta Manow-
ska

P r o w a d z ą c a 
program „Rol-
nik szuka żony” 
Marta Manowska 
rusza w podróż 
sentymentalną i 
odwiedza boha-
terów wszelkich 
trzech edycji pro-
gramu. Co się u 

nich zmieniło” Jakie mają podejście 
do życia” Pytania o miłość, sens, 
poszukiwanie.

Rozmowy z bohaterami pokazu-
ją ich zmianę, dają odpowiedzi na 
dużo pytań, które widzowie zadawa-
li sobie po programie. Lecz i sięgają 
dalej. Jak zmieniała się wieś, kogo 
dotyczy kompleks rolnika. Szczerze, 
bez ogródek, odważnie.

Rozmowy z bohaterami, zdję-
cia i historie par, które powstały 
w programie „Rolnik szuka żony”. 
Trzy edycje, historie ich bohaterów 
w jednej książce. O miłości, poszu-
kiwaniu siebie, obawach i zwycię-
stwach.

Wrócić do bohaterów często 
po ponad dwóch latach to także 
dla autorki podróż pełna emocji i 
wspomnień. Rozmowy płyną i stają 
się jeszcze głębsze. Każdy odkrywa 
swoje sekrety. Także autorka. Książ-
ka, będąca podsumowaniem pra-
wie trzech lat poszukiwań.

I trzech lat zmagań w walce o 
miłość. I o siebie. Niespodzianki, 
zaskoczenia, nowości. Tradycja, ro-
dzina, wieś. Wszystko w jednej roz-
mowie. O życiu. Możemy się czegoś 
od nich nauczyć? Zastanowić się 
nad własnym życiem.

Czasem najprostsze mądrości 
okazują się w życiu kluczowe. 

„Ania” – Grzegorz Kubicki 
i Maciej Drzewicki

Dziennikarze Grzegorz i Ma-
ciej Drzewiecki tak pisali o aktorce: 
Cyt.”Łobuziara z urodą nastolatki i 
głosem Jana Himilsbacha, w zasa-
dzie nie musiała niczego grać. Po-
jawiła się w polskim kinie znikąd i 
od razu stała się fenomenem: przed 
kamerą bardziej naturalna od szko-
lonych aktorek, utożsamiała „polski 
sen lat 90.” – była idealną dziew-
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czyną z sąsiedztwa, która trafiła na 
okładki magazynów i do telewizji w 
szczytowych godzinach oglądalno-
ści. Ania Przybylska została „Królo-
wą Serc” w kraju, w którym ludzie 
sukcesu – zwłaszcza „piękni i mło-
dzi” – nigdy nie mają łatwo.

Była sympatyczną Marylką ze 
Złotopolskich, ale też dziewczyną z 
rozkładówki „Playboya”. Raz mó-
wiła, że nie ma pomysłu na życie 
poza aktorstwem, innym razem – że 
na pierwszym miejscu jest rodzina. 
Długo nie miała szczęścia w miłości, 
lecz ciągle była zakochana”. 

Spieszyła się momentami tak, 
jakby czuła, że to wszystko może 
zbyt długo nie potrwać. Jakby wie-
działa, że szybko musi zawierać 
związek, zakładać rodzinę, urodzić 
dzieci, by zdążyć się jeszcze tym 
wszystkim nacieszyć – opowiadają 
w książce jej bliscy.

Matka aktorki Krystyna Przybyl-
ska udzielając wywiadu dziennika-
rzom długo nie zgadzała się na tę 
publikację, wszystko było jeszcze 
zbyt świeże. Raz jedyny udzieliła 

wywiadu, który ukazał się w „Wy-
sokich Obcasach”. Po raz pierwszy 
pomyślała wtedy, że może warto, by 
ludzie, którzy kochali jej córkę – za-
chowali w pamięci obraz takiej Ani, 
jaką była naprawdę. Nie ten wyko-
ślawiany w szukających często taniej 
sensacji mediach, ale prawdziwy. 
Taki, który mogą znać tylko najbliż-
si. Chciałaby móc taką książkę dać 
w prezencie wnukom. Biografia na-
pisana przez Grzegorza Kubickiego 
i Macieja Drzewickiego jest właśnie 
taka – mówi matka aktorki.

„Pyszne obiady” 
Anna Starmach

Ania Starmach, 
jurorka Master-
Chefa i Master-
Chefa Juniora, 
prezentuje przepi-
sy na doskonałe 
domowe obiady, 

łatwe do przygotowania dla każdego. 
Na początek gorące, aromatyczne 
zupy. Jako danie główne zrumieniona 
pierś z kaczki podana z pomarańcza-

mi, soczysty stek z masłem czosnko-
wym lub risotto z dojrzałymi zielonymi 
szparagami. I wreszcie idealny deser: 
delikatna tarta z owocami albo, jeśli 
mamy naprawdę wielką ochotę na 
łakocie, kawałek pysznego czekola-
dowego sernika.

Obiad powinien być codzienną 
radością, okazją do cieszenia się 
smakami i zapachami. Tymi, które 
znamy z dzieciństwa, ale także nowy-
mi, które pozytywnie zaskoczą ciebie 
i twoich bliskich.

„Pyszne obiady” to zestaw dosko-
nałych pomysłów kulinarnych, za-
równo nowoczesnych, jak i tradycyj-
nych, które sprawdzą się przy każdej 
okazji.

Za oknami już zima. Idealny czas 
na czytanie. W błogiej ciszy, z książ-
ką, kocem i kubkiem gorącej herbaty 
czytamy, czytamy, czytamy. Jeśli ma-
rzy się wam taka literacka uczta to 
zapraszamy do biblioteki. A co by 
tu poczytać? Może coś z nowości, a 
może z klasyki? Drogi czytelniku wy-
bór należy do ciebie.

Ewa Murdza

Każdego roku dziewczynka lub 
chłopiec, wybrani przez ORF od-
bierają Światło z Groty Narodze-
nia Pańskiego w Betlejem. Następ-
nie Światło transportowane jest do 
Wiednia za pośrednictwem Austrian 
Airlines. W Wiedniu ma miejsce 
ekumeniczna uroczystość, podczas 
której Płomień jest przekazywany 
mieszkańcom miasta i przedsta-
wicielom organizacji skautowych z 
wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego 
organizuje Betlejemskie Światło 
Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż 
ZHP otrzymuje Światło od słowac-
kich skautów. Przekazanie Światła 
odbywa się naprzemiennie raz na 
Słowacji, raz w Polsce.  Polska jest 
jednym z ogniw betlejemskiej szta-
fety. Harcerki i harcerze przekazują 
Światło dalej na wschód: do Rosji, 
Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód 
do Niemiec, a także na północ – do 
Danii.

W tym roku Betlejemskie Świa-
tło Pokoju odebraliśmy po polskiej 
stronie Tatr – uroczysta Msza święta 
odbyła się w sobotę, 16 grudnia o 
23.00 w Sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej na Krzeptówkach w Za-
kopanem.

To już po raz 27  zapłonęło Be-„W TOBIE JEST ŚWIATŁO”

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 
roku w Linz,  w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charyta-
tywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowa-
na przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad 
akcją objęli skauci austriaccy.
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tlejemskie Światło Pokoju – znak 
braterstwa, jedności i pokoju, nie-
odłączny element adwentowego 
przygotowania do Bożego Naro-
dzenia w Polsce. Tegoroczne ha-
sło Betlejemskiego Światła Pokoju 
brzmi „W Tobie jest światło”.

Sztafeta Światła ukazuje to szcze-
gólne światło, które idzie od Boga. 
Wskazuje na  dogłębne przenikanie 
ludzkiego życia światłem Jezusa, 
który “mrok rozjaśnia” i jest naszym 
Zbawicielem. Każdy zuch, harcerz, 
instruktor może stać się człowiekiem 
niosącym światło, czyli niosącym Je-
zusa w świat.

Zmotywowani słowami papieża 
Franciszka „Idź i głoś” podejmuje-
my wyzwanie zaniesienia Betlejem-
skiego Światła do wszystkich, którzy 
pragną przeżyć bożonarodzeniową 
radość. Dokonamy tego nie tyl-
ko przez wielkie wydarzenia, ale 
przede wszystkim:
- przez naszą codzienną służbę, 

czasami cichą, pokorną, bez 
mediów, rozgłosu;

- przez światło, jakie harcerka 
i harcerz zachowuje w swoich 
oczach,

- przez pogodę ducha, której nie 
naruszają nawet najbardziej 
skomplikowane dni,

- przez pragnienia żeby służyć, 
nawet jeśli doświadczamy roz-
czarowań.

Im więcej my sami mamy świa-
tła Jezusa, im więcej światła Jezusa 
jest w naszej organizacji, im więcej 
tego światła jest w każdym zuchu, 
harcerzu, wędrowniku, instruktorze i 
seniorze, tym bardziej nasza wspól-
nota jest żywa, a misja bardziej wia-
rygodna.

Rozpalajmy w innych światło, 
które jest w nas, by ludzie, którzy są 
zorientowani na światło, nie wierzyli 
w ciemność, ale w jasność dnia, by 
nie ulegali nocy, ale mieli nadzieję 
na jutrzenkę, by nie ugięli się przed 
złem i zawsze ufali w nieskończone 
możliwości dobra.

Z Betlejemskim Światłem Pokoju 
nieśmy naszą harcerską moc i na-
dzieję.

Niech wrażliwość i przyzwoitość 
kierują naszym postępowaniem. 
Niech dzięki naszej wspólnej służ-
bie spełnią się prośby o pomoc dla 
ubogich, o dach nad głową dla 
bezdomnych, o bezpieczeństwo 
dla rodzin, o dobre wychowanie i 

wykształcenie młodego pokolenia. 
Budujmy w XXI wieku “cywilizację 
miłości”.

Nasza Gromada Zuchowa po 
raz drugi wzięła udział w tym wy-
darzeniu organizując wyjazd po 
Światełko Pokoju w dniach 16-17 
grudnia. Tym razem pojechaliśmy 
wspólnie z harcerzami z Ruszczy, a 
nasza bazą na czas pobytu był Gór-
ski Ośrodek Jeździecki w Bukowinie 
Tatrzańskiej.

W tym roku nasze Zuchy miały  
bardzo napięty program, w którym 
znalazła się  wędrówka zielonym 
szlakiem na Polanę Rusinową oraz 
wieczorny kulig z ogniskiem. W nie-
dzielny poranek uczestniczyliśmy w 
Mszy Świętej w schronisku  Głodów-
ka, gdzie odebraliśmy Betlejemskie 
Światełko Pokoju.

Podczas tegorocznego wyjazdu 
mieliśmy wymarzone warunki pogo-
dowe, lekki mrozik, śnieg i słońce. 

Na szlaku było bardzo przyjem-
nie a nasze Zuchy bardzo dzielnie 
pokonały niemałą, bo prawie trzy 
godzinną wędrówkę pięknie ośnie-
żonym szlakiem.

Po powrocie do ośrodka i zjedze-
niu pysznego obiadu była chwila na 
odpoczynek by wieczorem wybrać 
się do górali na nocny kulig z ogni-
skiem. Na saniach zaprzężonych w 
parę koni z pochodniami  wyjecha-
liśmy za Bukowinę gdzie na polanie 
przy ognisku  piekliśmy kiełbaski.

Sobotni dzień zakończyliśmy 
wspólnym śpiewaniem i jak zawsze 
Iskierką.

W niedzielę uczestniczyliśmy w 

Mszy św. polowej w kaplicy, która 
powstała specjalnie na taką okazję 
przy schronisku harcerskim Gło-
dówka. Po odebraniu Światełka 
dowieźliśmy Go do Łubnic, gdzie 
przed urzędem gminy w asyście 
druhów strażaków zostało przeka-
zane na ręce Anny Grajko wójta 
gminy Łubnice dla wszystkich miesz-
kańców gminy.

 W imieniu gromady Włó-
czykije składam serdeczne podzię-
kowania za wsparcie finansowe 
Urzędu Gminy Łubnice jakie otrzy-
maliśmy na tegoroczny wyjazd od 
oraz za pomoc rodziców, którzy 
wraz z nami pojechali.  

1 Łubnicka Gromada Zuchowa 
„WŁÓCZYKIJE”
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Na opłatek przyjechało 17 załóg 
z różnych stron Polski. Podczas na-
szego jesiennego zlotu poznaliśmy 
piękną i gościnną gminę Łubnice w 
województwie świętokrzyskim. Mie-
liśmy wtedy okazję zobaczyć okolice 
i ciekawe miejsca na terenie gminy. 
Wtedy też zostaliśmy zaproszeni do 
ponownego odwiedzenia Łubnic, a 
ponieważ szukaliśmy sali, 
gdzie moglibyśmy zrobić 
nasze spotkanie wigilijne, 
skorzystaliśmy z zapro-
szenia Centrum Kultury w 
Łubnicach.

Pozytywnie na nasze 
zaproszenie na spotkanie 
opłatkowe odpowiedziała 
pani Wójt Gminy Łubnice 
Anna Grajko oraz prze-
wodniczący Rady Gminy 
Marian Komasara. Za-
szczyty pani domu pełniła 
Dyrektor CK w Łubnicach 
- Aleksandra Stachniak.

Spotkanie wigilijne 
rozpoczął ks. Mariusz 
Chmura – wiceprezes 
KSK Razem w Drodze, 
który przeczytał fragment 
Ewangelii o narodzeniu 
Jezusa, poświęcił opłat-
ki i poprowadził wspólną 

modlitwę, a także w imieniu Zarzą-
du KSK złożył wszystkim życzenia. 
Następnie głos zabrał Włodzimierz 
Rybczyński – prezes KSK oraz pani 
Wójt Gminy Łubnice – Anna Graj-
ko, która złożyła wszystkim obec-
nym najserdeczniejsze życzenia 
w imieniu swoim i radnych gminy. 
Gości przywitała także pani Dy-

Już po raz piąty odbyło się Karawaningowe Spotkanie Opłatkowe 
Członków Katolickiego Stowarzyszenia Karawaningowego Razem w 
Drodze. Przez 4 lata spotykaliśmy się w piwnicach Klasztoru Cystersów 
w Jędrzejowie, natomiast w tym roku, w sobotę 16.12.2017 roku, gości-
liśmy w Centrum Kultury w Łubnicach. 

KARAWANINGOWE 
SPOTKANIE OPŁATKOWE 2017 
KSK RAZEM W DRODZE

rektor Domu Kultury Aleksandra 
Stachniak, a jednocześnie Członek 
KSK. Wszyscy też otrzymali symbo-
liczne prezenty od Zarządu Stowa-
rzyszenia. Po części oficjalnej było 
łamanie się opłatkiem i wzajemne 
życzenia. Następnie spożyliśmy tra-
dycyjne potrawy wigilijne.

Pani Ewie Strzępek - prezes Koła 
Gospodyń Wiejskich w Wilkowej 
dziękujemy za przygotowanie dań 
gorących, a wszystkim za urozma-
icenie posiłku domowymi wyroba-
mi.

Spotkanie, które trwało do póź-
nych godzin wieczornych było ubo-
gacone wspólnym śpiewaniem 
kolęd przy akompaniamencie akor-
deonu i gitar. Wspaniała atmosfe-
ra Wigilii sprawiła, że trudno nam 
było rozstać się zarówno z władzami 
gminy, jak i między sobą.

Cieszymy się, że zarówno pani 
Wójt, jak i przewodniczący Rady 
Gminy byli wśród nas i po raz ko-
lejny zaprosili do odwiedzenia Gmi-
ny Łubnice. Jeszcze raz serdecznie 
dziękujemy za gościnę, przygoto-
wanie spotkania, obecność oraz 
ogromną życzliwość dla naszego 
Stowarzyszenia.

Na święta i nadchodzący rok 
2018 życzymy - na ręce Pani Wójt 
Anny Grajko -  wszelkich łask, po-
myślności, spełnienia wszelkich 
planów i marzeń i Bożego błogo-
sławieństwa Władzom i wszystkim 
Mieszkańcom Łubnic.

Zarząd KSK Razem w Drodze
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MAŁY RATOWNIK16 października w Szkole 
podstawowej w Gacach Słupiec-
kich odbyły się warsztaty dla 
najmłodszych dzieci „MAŁY RA-
TOWNIK”. 

Dzieci miały okazję wykazać się 
swoją wiedzą jak się zachować w 
sytuacjach zagrożenia życia, a przy 

okazji poćwiczyć na fantomach re-
suscytację. 

Warsztaty zostały zorganizowane 
przy współpracy firmy ubezpieczeniowej 
Aviva którą reprezentowała Agnieszka 
Gil i strażaków z OSP Łubnice w składzie 

Włodzimierz Romański, Marek Kempa, 
Mariusz Gawior i Karol Komasara.

Po warsztatach każde dziecko dosta-
ło dyplom „DZIELNEGO MAŁEGO RA-
TOWNIKA” i zrobiło sobie pamiątkowe 
zdjęcie ze strażakami.

Włodzimierz Romański
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Święto Niepodległości
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Mikołajki


