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Zakończenie roku szkolnego w SP 

Zakończenie roku szkolnego w SP 

„Zawołało lato, że już są wakacje …” 

27 czerwca 2014 roku o godzinie 8.30 zadźwięczał 
ostatni w tym roku szkolnym dzwonek. Zakończyliśmy 
kolejny rok nauki. Otrzymaliśmy cenzurki, niektórym 
udało się na nich zdobyć czerwony pasek. Były nagrody 
za najlepsze wyniki w nauce, pracę w Samorządzie 
Uczniowskim oraz nagrody z SKO. 

Klasa VI podziękowała nauczycielom za 6 lat nauki. 
Najlepsza uczennica Julia Basiak dokonała wpisu do 
Księgi Pamiątkowej, a jej rodzice otrzymali list 
gratulacyjny od Dyrektora ZSO. Uroczystość zakończenia uświetnił występ grup tanecznych ze Szkoły 
Podstawowej prowadzonych przez Panią Anię. Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczniowie udali się 
do klas na spotkania z wychowawcami. 

Dyrektor szkoły Pan Krzysztof  Suszek życzył 
wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku w 
czasie wakacji. 

Przed nami 2 miesiące odpoczynku od nauki i 
pracy.  

Lucyna Stanisławek 
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Wycieczka przedszkolaków do 

„Magicznych Ogrodów” 

Niezwykła podróż przedszkolaków  ścieżkami „Magicznych Ogrodów” wśród 
baśniowych stworów i bajkowych postaci, a wszystko to w pięknej scenerii naturalnego 
środowiska ogrodu botanicznego. 

16 czerwca grupa przedszkolaków uczestniczyła w wycieczce do bajkowej krainy 
„Magicznych Ogrodów” - parku tematycznego w Janowcu k. Kazimierza Dolnego. 

Po wejściu na teren 
Ogrodów uczestników 
wycieczki powitał 
przesympatyczny Bulwiak 
który pełnił role przewodnika 
po ogrodach. Opowiadał On 
dzieciom niezwykłą historię 
powstania ich krainy. Dzieci 
z zainteresowaniem słuchały 
pięknej opowieści o dwóch 
magach: dobrym Zoranie 
i złym Aragu. Na początku 
wędrówki dzieci zostały 
powitane przez Skrzata- barda 
ogrodów, który zamieszkuje 
dziuplę starego drzewa. z którym zwiedzali teren Magicznych Ogrodów. Park składa się z 
kilkunastu krain tematycznych, do których dociera się wędrując wśród szumiących 
wodospadów, strumieni, kwitnących drzew oraz pachnących i kolorowych kwiatów. 
Wkomponowane w otoczenie place zabaw wyposażone są w urządzenia sprzyjające 
pobudzaniu zmysłów i zdobywaniu nowych umiejętności. Dzieci bawiły się w Wodnym 
Świecie, w Smoczym Gnieździe, krainie zamieszkałej przez smoki - mogły także bez 
obaw wspinać się po grzbietach tych niezwykłych stworzeń. Przejazd kolejką po 
Kwiatowej Dolinie pozwolił poznać zamieszkałe tam Wróżki Smużki, olbrzymią 
gąsienicę, ziemne skrzaty Bulwiaki i psotliwe włochate Mordole. Największe emocje 
wzbudziło Marchewkowe Pole, na którym rosną marchewki większe od ludzi. 

Jednak najbardziej podobały nam się liczne miejsca do zabaw, w których bawiliśmy 
się do utraty sił. W czasie wakacji chcemy wrócić do Magicznych Ogrodów z rodzinami. 
Co za czary, co za dziwy !!! 

Katarzyna Gąsior 
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SEGREGUJEMY BO CHCEMY – EDUKACJA 
EKOLOGICZNA W GMINIE RYBCZEWICE 

30 maja 2014 dobiegło końca przedsięwzięcie pt. 
„Segregujemy bo chcemy” – Edukacja 
ekologiczna w Gminie Rybczewice. Partnerem 
współuczestniczącym w realizacji zadania było 
przedszkole „Ekoludek” przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Rybczewicach. Dzięki 
realizacji zadania podniosła się świadomość 
ekologiczna dzieci. Wykształciły się nowe 
nawyki dotyczące segregacji odpadów oraz 
prawidłowe postawy wobec przyrody. Dzieci 
nabyte umiejętności przeniosły do domu i 
wspólnie z opiekunami wprowadzili w życie. 

W ramach realizacji projektu odbyła 
się lekcja nt. Segregacji odpadów. 
Po zdobytej wiedzy i 
umiejętnościach został ogłoszony 
konkurs plastyczny pod nazwą 
„Segregujemy bo chcemy” 
polegający na skonstruowaniu i 
ozdobieniu kosza do segregacji 
śmieci. Dzieci pracowały w 
grupach.  

 

Prace oceniła Komisja Konkursowa, która przyznała następujące nagrody: 

I miejsce - Zespół Wychowania Przedszkolnego „Ekoludek” - książeczki i gry edukacyjne, 
zabawki (równowartość nagroda 500zł) 

II miejsce - kl. „0”C - książeczki i gry edukacyjne, zabawki (nagroda 400zł) 

III miejsce – kl. „0”A - książeczki i gry edukacyjne, zabawki (nagroda 300zł). 

Wyróżnienie – kl. „0”B - książeczki i gry edukacyjne (nagroda 200zł) 
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Kolejnym zadaniem była lekcja 
ekologiczna w terenie. Podczas zajęć 
dzieci poznały rośliny i stworzenia 
żyjące w ogrodzie, oraz postawy 
zachowania z szacunkiem dla 
przyrody. Podsumowaniem zajęć 
było zagospodarowanie kącika w 
przedszkolnym ogrodzie. 

Następnie odbył się wyjazd 
edukacyjny do punktu edukacji leśnej 
w Lublinie w Nadleśnictwie 
Zemborzyce. Dzieci spotkały się z pracownikami nadleśnictwa, wybrały się na wspólną 
wycieczkę po lesie, posłuchały wykładu o tematyce ,,Utrzymanie porządku w lesie - 
Czysty Las”. Pracownicy Nadleśnictwa przedstawili prezentacje, zorganizowali zabawy na 
temat porządku w lesie, w parku, w najbliższym otoczeniu. 

Dzięki temu przedsięwzięciu zaszczepiono wśród dzieci w wieku przedszkolnym pasję 
samodzielnego poznawania świata przyrody, udoskonalenie umiejętności obserwowania 
zjawisk przyrodniczych, wykształcenia pozytywnych więzi ze środowiskiem 
przyrodniczym i odpowiedzialności za jego stan. 

 Katarzyna Gąsior 
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W Y CIE CZ K A  D O  Z A M OW Y CIE CZ K A  D O  Z A M OW Y CIE CZ K A  D O  Z A M OW Y CIE CZ K A  D O  Z A M OŚCIA  K L A S ICIA  K L A S ICIA  K L A S ICIA  K L A S I----IIIIIIIIIIII    

W dniu 13 czerwca 2014 roku uczniowie 
klas I-III SP pod opieką swoich wychowawczyń 
wyruszyli na jednodniową wycieczkę do Zamościa. 
Wyjazd z pod szkoły zaplanowany był na godzinę 
7.00. Wszyscy sprawnie się zebrali i punktualnie 
ruszyliśmy w drogę. Dość szybko dotarliśmy do 
celu.  

Na początku zwiedzanie rynku, podziwianie 
kamieniczek z podcieniami oraz zabytkowego 
Ratusza z pięknymi wachlarzowymi schodami. 
Z niecierpliwością czekaliśmy na zakup pamiątek. 
Radości było co niemiara: breloczki, wachlarze, 
latarki, miecze i halabardy… 

Następnie uczestniczyliśmy w lekcji 
przyrody w zamojskim ZOO. W ogrodzie zoologicznym spędziliśmy 2 godziny. Wszyscy 
podziwialiśmy zwierzaki: zebry, papugi, węże, kolorowe rybki i małpy. Dużą ciekawość 

wzbudził brunatny niedźwiadek, który 
przywitał nas na początku spaceru. Potem 
udaliśmy się do Zwierzyńca i wyznaczoną 
trasą ruszyliśmy nad Stawy Echo. Przez 
chwilę mogliśmy się poczuć jak na 
prawdziwych wydmach. Ostatnim 
punktem wycieczki był skansen w 
Guciowie. W drodze powrotnej do 

Rybczewic zobaczyliśmy stojącego na rynku 
w Szczebrzeszynie chrząszcza. To prawda! 
„W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w 
trzcinie”. 

Lucyna Stanisławek 
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Dzień Dziecka w SP 

Na Dzień Dziecka wszyscy 
czekamy z niecierpliwością. W tym 
roku uczniowie naszej szkoły 
świętowali ten dzień 9 czerwca. Nie 
było zajęć dydaktycznych, na 
uczniów czekało wiele atrakcji. 
Nauczyciele SP zorganizowali 
dzieciakom gry i zabawy sportowe. 
Przedstawiciele poszczególnych klas 
musieli dać popis swoich 
umiejętności sportowych. 

A potem śpiewy i tańce 
prowadzone przez uczniów klasy 
szóstej. Każdy mógł zaprezentować swoje zdolności muzyczne podczas Karaoke i 
zdolności taneczne w zbiorowym tańcu. Rada Rodziców przygotowała dla wszystkich 
kiełbaski, słodycze i napoje. 

Chociaż z tygodniowym opóźnieniem (ze względu na kapryśną aurę) radośnie 
obchodziliśmy ten dzień. 

Szkoda, że Dzień Dziecka jest tylko raz w roku. 

Lucyna Stanisławek 
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Wycieczka do Sandomierza 

29 maja 2014 roku wybraliśmy się na 
wycieczkę autokarową do Sandomierza. 
Cała grupa stawiła się punktualnie o 6.45 
przed budynkiem ZSO. Z Rybczewic 
wyjechaliśmy około godziny 7.00. Około 
godziny 10.00 zaczęliśmy zwiedzać 
miasto. Pierwszym punktem programu był 
rynek i Brama Opatowska. Zwiedzaliśmy 
piękne renesansowe kamieniczki oraz 
Ratusz. Z góry mogliśmy podziwiać 
przepiękną panoramę Sandomierza. Następnie udaliśmy się na wędrówkę podziemną 
trasą. W trakcie wędrówki wysłuchaliśmy legendy o Halinie Krępiance, która przed 

Tatarami uratowała miasto, a sama zginęła. 
Wróciliśmy na rynek, gdzie kupowaliśmy 
pamiątki i jedliśmy posiłek. Nawet padający 
deszcz nie popsuł nam humorów. Po 
obiedzie zwiedzaliśmy miejscowe kościoły 
min Bazylikę Katedralną z XIV wieku. 

Spacerowaliśmy po alejkach z nadzieją, 
że spotkamy Ojca Mateusz. Dzisiaj się nie 
udało. Być może pogoda pokrzyżowała 

nasze plany (od rana siąpił deszcz). Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie ruin 
zamku Krzyżtopór w miejscowości Ujazd. Ta XVII wieczna rezydencja o ogromnych 
rozmiarach oczarowała wszystkich architekturą i historią powstania. Atrakcją w pełni tego 
słowa znaczeniu była ekstremalna trasa 
wyznaczona przez naszego przewodnika. W 
drodze powrotnej nikt nie czuł zmęczenia. 
Były rozmowy i wspólne śpiewy. Czas szybko 
minął i na pewno nikt się nie nudził. 
Zadowoleni z wycieczki i pełni pozytywnych 
odczuć powróciliśmy do domu.  

Lucyna Stanisławek 
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Konkurs plastyczny pt. „Moja książka ” 

Dnia 2 czerwca 2014 r. rozstrzygnięty 
został konkurs plastyczny    pt. „Moja książka ” 
 zorganizowany w związku z obchodami Dni 
 Książki i Prasy. W konkursie wzięło udział 8 
uczestników z kl. III SP. Laury zwycięstwa 
przypadły Patrycji Wilkołek, II miejsce 
otrzymała Amelia Skorek zaś III miejsce 
Oliwia Skowronek , wyróżnienie otrzymała 
Nikola Zalewska. Prace są wyeksponowane w 
korytarzu Urzędu Gminy Rybczewice.  

Organizatorem konkursu była Pani dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Rybczewicach Grażyna Burdzanowska. Nagrody w konkursie były wspaniałe. Z okazji 
Dnia Dziecka Pani Grażyna przyniosła dla swoich czytelników dwa pełne kosze 
cukierków, za co serdecznie wszyscy dziękujemy. 

Grażyna Guz 

Dzień Matki w klasach I-III SP 

„Mama zawsze kocha czule …” 

Dzień Matki należy do najmilszych dni w roku. 
Obchodzony jest w miesiącu, kiedy rozkwitają 
najpiękniejsze kwiaty. 

26 maja 2014 roku uczniowie klas I-III 
uroczyście obchodzili to Święto. Pod kierunkiem 
swoich pań solidnie przygotowali się do jego 
obchodów. Były wiersze, piosenki i życzenia 
płynące z głębi serc. Dzieciaki własnoręcznie 
przygotowały dla swoich mam upominki. Mamy nagrodziły swoje pociechy gromkimi 
brawami. Niejednej z nich zakręciła się w oku łezka. Po zakończeniu części artystycznej 
wszyscy udali się na ognisko i pieczone kiełbaski. Była to piękna, pełna wzruszeń 
uroczystość. 

Jeszcze raz życzymy wszystkim mamom zdrowia, pociechy z ich dzieci i wszystkiego 
najlepszego. 

Lucyna Stanisławek 
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Pasow anie na czytelnikaPasow anie na czytelnikaPasow anie na czytelnikaPasow anie na czytelnika    
,,Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, 

który puste życie napełnia światłem, 

a puste serca wzruszeniem.” 

Kornel Makuszyński 

     22 maja odbyła się w bibliotece szkolnej uroczystość  ,,Pasowanie na czytelnika” 
uczniów klasy IA i IB Szkoły Podstawowej. Uroczystość ta odbywa się co roku w maju, 
kiedy uczniowie poznają już wszystkie litery i nauczą się czytać. Głównym celem 
uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, 
wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Pasowanie na 
czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak 
uczniowie złożyli przyrzeczenie, wzięli udział w teleturnieju wiedzy o bibliotece. 
Następnie jedna z uczennic z aktywu bibliotecznego wcieliła się w rolę królowej książek   
 i przypomniała uczniom jak należy postępować z książkami. Uczniowie czytali również 
wiersze o bibliotece, aby udowodnić, że potrafią pięknie czytać. I dopiero wówczas złożyli 
uroczyste przyrzeczenie, że będą szanować książki,   a pani bibliotekarka ogromną książką 
dokonała pasowania każdego z uczniów. Na koniec uczniowie złożyli swój podpis na 
karcie czytelnika i otrzymali pamiątkowy dyplom, który będzie im przypominał o tym 
uroczystym wydarzeniu.  Cała uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem. 

Agnieszka Dziurawiec 
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Twój dar Serca dla Hospicjum 

Jak co roku nasza szkoła przyłączyła się do akcji „ Twój dar Serca dla Hospicjum”. 
4 maja po każdej Mszy św. w Kościele parafialnym w Częstoborowicach i w kaplicy w 
Pilaszkowicach a 9 maja na terenie szkoły wolontariusze zbierali pieniądze do puszek. 
 Liderem akcji jest Społeczne Liceum i Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie. 

Lubelskie Hospicjum im. Małego Księcia funkcjonuje od 1997 roku – jest jedynym 
w Polsce południowo-wschodniej domowym hospicjum dla dzieci. Zostało powołane, aby 
objąć domową opieką dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi 
nieuleczalnymi schorzeniami. 

Celem akcji jest pomoc podopiecznym tej placówki, a także uwrażliwianie nas wszystkich 
na potrzeby drugiego człowieka. Tegoroczna zbiórka przeznaczona zostanie na: 
• zakup leków, środków higieniczno-opatrunkowych 
• zakup sprzętu medycznego 
• naprawy i zakup części zamiennych do sprzętu medycznego 

 Tym razem udało nam się zebrać 1610 złotych! To naprawdę duża kwota. 
Wszystkim, którzy się przyłączyli bardzo serdecznie dziękujemy. Myślę, że każdy odczuł, 
że większa radość jest z dawania niż brania. 

Małgorzata Gieleta 
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Mity greckie - inscenizacja 

   Dnia 30 kwietnia 2014r. uczniowie naszej 
szkoły udali się w niezwykłą podróż, w antyczny 
świat bogów i herosów. Wszyscy przenieśliśmy się 
do starożytności, aby poznać poszczególne historie 
antycznych postaci. To wszystko za sprawą 
uczniów kl. Va i kl. Vb, którzy zaprezentowali się 
przed społecznością szkolną w inscenizacji 
czterech mitów greckich, a były to: „Puszka 
Pandory”, „Opowieść o pewnym jabłku”, „Demeter 
i Kora”, oraz „Atena i Arachne”. W otoczeniu 
specjalnie wykonanej scenografii przedstawiającej 
starożytne świątynie i w strojach starożytnych 
bogów uczniowie wcielili się w role odgrywanych 
postaci. Przedstawienie pobudziło wyobraźnie młodych widzów i odkryło przed nimi tajemnice 
mitologicznego świata. Wszyscy uczniowie szkoły z zainteresowaniem obejrzeli to przedstawienie. 
       Przy  okazji tego przedstawienia został rozstrzygnięty konkurs mitologiczny, w którym uczestniczyli 
uczniowie kl. V i VI. Laureatami tego konkursu zostali: 

I miejsce - Weronika Sadowska z kl. VI, 
II miejsce - Rafał Banaszkiewicz z kl. VI, 
III miejsce – Karolina Książek z kl. VI, 

Wyróżnienie otrzymała Katarzyna Niedźwiadek z kl. Vb. 
Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców ze Szkoły Podstawowej. 

Organizator konkursu Janusz Flis 



 

Gazetka Szkoły Podstawowej w ZSO w Rybczewicach                                       Nr 22 czerwiec 2014r. 

S
tr
o
n
a
1
4

 
Nr 22 

Konkurs wielkanocny 
Na szkolny konkurs plastyczny Święta Wielkiej Nocy wpłynęło ponad 80 prac. 

Konkurs odbywał się w 4 kategoriach wiekowych: 
I kategoria: oddziały przedszkolne - 23 prace 
II kategoria: klasy 1-3 szkoły podstawowej - 20 prac 
III kategoria: klasy 4-6 szkoły podstawowej -33 prace 
IV kategoria: klasy 1-3 gimnazjum - 4 prace 

Jury w składzie: Barbara Machul, Lucyna Stanisławek i Magdalena Furgała biorąc 
pod uwagę samodzielność, pomysłowość wykonania, estetykę i ogólny wyraz artystyczny 
postanowiło przyznać następującym uczniom nagrody i wyróżnienia: 

Kategoria: oddziały przedszkolne:  
I miejsce - Wiktoria Kapica 
II miejsce - Łukasz Poroch i Bartosz Kwiatosz 
III miejsce - Wiktoria Morzydusza 

Kategoria: klasy 1-3 szkoły podstawowej: 
I miejsce - Julia Połeć 
II miejsce - Szymon Szyba i Julia Złotnik 
III miejsce - Zuzanna Kwiatosz i Oliwia Kapica 
Wyróżnienie - Julia Kanikowska 

Kategoria: klasy 4-6 szkoły podstawowej: 
I miejsce -Julia Banaszkiewicz 
II miejsce - Rafał Banaszkiewicz 
III miejsce - Weronika Drabik i Paulina Łuszczak 
Wyróżnienie - Bartłomiej Bortacki, Szymon 
Chyliński, Magdalena Przytuła, Dominik Poroch 

Kategoria: klasy 1-3 gimnazjum: 
I miejsce -  Weronika Sobiesiak 
II miejsce - Emilia Wikira 
III miejsce - Jan Cyranowski i Angelika Banaszkiewicz 

Za udział w konkursie przewidziane są słodkie upominki – zające z czekolady. 
Gratulując wszystkim uczestnikom jury stwierdziło, że zgłoszone do konkursu prace 
budzą autentyczny zachwyt i podziw,  posiadają urok dziecięcych poszukiwań wyrazu 
artystycznego. Charakteryzuje je bogactwo technik plastycznych, dobieranych starannie i 
z wyczuciem, co świadczy o dużej świadomości i zdobytych umiejętnościach 
warsztatowych. 
Nagrody ufundowała Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym a wszystkich zapraszamy do 
udziału za rok. 

Magdalena Furgała 
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II M iII M iII M iII M iędzyszkolny Turniej SK Odzyszkolny Turniej SK Odzyszkolny Turniej SK Odzyszkolny Turniej SK O     
Szkolna Kasa Oszczędności 
wita dziś zebranych gości. 

Czas upłynie Wam ciekawie 
na konkursach i zabawie. 

Dnia 9 kwietnia 2014 roku w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Rybczewicach odbyła się druga edycja Międzyszkolnego Turnieju Szkolnych Kas Oszczędności 
działających pod patronatem Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach. W turnieju wzięło udział 
siedem szkół: 

 Szkoła Podstawowa w Woli Piaseckiej, 
Szkoła Podstawowa w Bystrzejowicach 
Pierwszych, 
Szkoła Podstawowa w Łańcuchowie, 
Szkoła Podstawowa w Miaciejowie Starym, 
Szkoła Podstawowa w Dorohuczy, 
Szkoła Podstawowa w Trawnikach, 
Szkoła Podstawowa w Rybczewicach. 

Na turnieju nie zabrakło również przedstawicieli 
patronackiego Banku w Piaskach. Zarząd 
Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach reprezentował Wiceprezes Zarządu pan Paweł Gryta. 
Oddział w Rybczewicach SBP w Piaskach reprezentował Dyrektor pan Grzegorz Osajkowski, byli 
również Dyrektorzy oddziałów w Trawnikach i Wysokiem. Każdą szkołę reprezentował opiekun SKO 
oraz uczniowie biorący udział w Turnieju dwóch kategoriach (wiedzy i technicznej). 

W oparciu o regulamin turnieju oraz wcześniej nadesłane materiały, uczestnicy przygotowali się 
do testu wiedzy składającego się z 20 pytań. 
Poziom turnieju był bardzo wysoki, wszyscy 
uczniowie byli dobrze przygotowani. Trzeba 
było wykazać się znajomością pojęć bankowych, 
waluty naszego państwa oraz obliczeń 
pieniężnych. 
W drugiej konkurencji uczniowie wykonywali 
maskotki SKO. Wśród przygotowanych 
maskotek można było znaleźć: kotka, misia, 
wiewiórkę, żółwia, świnkę oraz inne przytulanki. 
Autorzy prac wykazali się kreatywnością i 
inwencją twórczą.  
 

W kategorii – wiedza rywalizowało 20 uczniów. Komisja konkursowa po sprawdzeniu testu 
wyłoniła zwycięzców: 
I miejsce -  Julia Basiak - Szkoła Podstawowa w Rybczewicach 
II miejsce – Cezary Garbal - Szkoła Podstawowa w Rybczewicach 
III miejsce – Piotr Krawczyk - Szkoła Podstawowa w Maciejowie Starym 
Zwycięzcy otrzymali dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe (tablet, zestaw głośników komputerowych 
oraz słuchawki nauszne). 
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W kategorii technicznej było 13 maskotek. Komisja składająca się z przedstawicieli Banku oraz 
Dyrektora ZSO wybrała najciekawsze maskotki. 
I miejsce – Daria Mularczyk, Gabriela Cisz, Blanka Zagraba – Szkoła Podstawowa w Dorohuczy 
II miejsce – Patryk Madeja, Rafał Paluch – Szkoła Podstawowa w Trawnikach 
III miejsce – Julia Pitucha – Szkoła Podstawowa w Woli Piaseckiej 
Wyróżnienie – Karolina Dorożyńska – Szkoła Podstawowa w Rybczewicach 

 
Dla finalistów w tej kategorii wręczono 

dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe (mini 
wieża, słuchawki nauszne, pamięć USB). 
Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali 
pamiątkowe medale i drobne upominki. 
Sponsorem nagród był Spółdzielczy Bank 
Powiatowy w Piaskach. 
Oprawę artystyczną przygotowali uczniowie 
klasy IV SP w Rybczewicach przedstawiając 
krótki montaż słowno – muzyczny na temat 
oszczędzania. Swoim występem na pewno 
przekonali wszystkich do mądrego 
gospodarowania swoimi pieniążkami. 

Na zakończenie Dyrektor ZSO w Rybczewicach pan Krzysztof Suszek złożył wszystkim 
uczestnikom serdeczne podziękowania za udział w Turnieju oraz organizatorom za jego przygotowanie. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom Turnieju. Gratulujemy zwycięzcom. 

Tadeusz Stanisławek - opiekun SKO 
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Wycieczka do Seminarium w Lublinie 

W czwartek 20 marca 2014 r. liczną, bo aż 
90 osobową grupą uczniów ze Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum odwiedziliśmy 
Metropolitarne Seminarium Duchowne w 
Lublinie.  Z okazji 300 lat swojego istnienia 
seminarium otworzyło drzwi przed tymi, którzy 
chcą zobaczyć, jak wyglądało życie kleryków na 
przestrzeni trzech wieków. Utworzone 8 
października 1714 roku, zalicza się do 
najstarszych w Polsce instytucji kształcących 
przyszłych księży. Zwiedziliśmy też Muzeum 
Starodruków i Sztuki Sakralnej. Wśród 
eksponatów widzieliśmy Mszał z Kraśnika z ok. 
1400 roku najstarszy zabytek piśmiennictwa 
liturgicznego na Lubelszczyźnie oraz 300-letni 
relikwiarz św. Apolonii. 

 Podziwialiśmy siedemnastowieczne medaliony z wizerunkami królów i książąt polskich opisującymi ich 
alegoriami, znajdujące się na zewnętrznej ścianie budynku seminarium. To jeden z najcenniejszych 
odnowionych zabytków w tym miejscu. Doświadczyliśmy też czegoś, co szczególnie teraz w Wielkim 
Poście potrzebne jest każdemu człowiekowi a mianowicie niezwykłej atmosfery ciszy, modlitwy i 
tajemnicy powołania.  

         Pobyt w Lublinie zakończyliśmy wizytą w kinie. Obejrzeliśmy zabawny, pouczający i wzruszający 
film pt. „Kraina Lodu”. Niech żałują ci co nie pojechali! Było naprawdę fajnie.        

Małgorzata Gieleta 
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Dzień Wiosny w Szkole Podstawowej 

21 marca 2014 roku w Szkole 
Podstawowej w Rybczewicach odbyło się 
spotkanie z okazji powitania wiosny. 
Uczniowie klas I-VI powitali wiosnę podczas 
uroczystych obchodów Pierwszego Dnia 
Wiosny. W szkole zrobiło się kolorowo i 
wiosennie. Uroczystość rozpoczęły dzieci z 
klas 1-3, które pod kierunkiem swoich 
wychowawczyń przygotowały część 
artystyczną. Na scenie pojawiły się wiosenne 
kwiaty, żabki, bociany, żuki, biedronki, 
pszczoły, zające i wiele innych 
przedstawicieli świata zwierzęcego. Nie 
zabrakło oczywiście Pani Wiosny, która przyszła do nas pieszo. Następnie uczniowie szkoły wzięli udział 
w konkursach przygotowanych przez Samorząd Uczniowski. W tym dniu członkowie tej organizacji 
wykazali się ogromnym zaangażowaniem i kreatywnością. Oczywiście starym zwyczajem spaliliśmy 
marzannę. Dzisiaj w szkole dominowały wiosenne barwy, a przede wszystkim kolor zielony, który 
oznajmiał wszystkim dookoła nadejście oczekiwanej pory roku. 

Mamy nadzieję, że zima do nas nie wróci. 

Lucyna Stanisławek 
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ELIMINACJE POWIATOWE OTWP 

10 marca 2014 roku w Świdniku w 
siedzibie komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej odbyły się eliminacje 
powiatowe XXXVII ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej. Nasz Zespół Szkół 
reprezentowało 9 uczniów, w każdej kategorii 
po 3 osoby. W kategorii szkół podstawowych i 
gimnazjum o zwycięstwo walczyło po 14 osób, 
w grupie najstarszej (szkoły ponadgimnazjalne) 
było 13 osób. 

W pierwszym etapie eliminacji 
uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru. Do drugie etapu (odpowiedzi ustne) z grupy 
najmłodszej zakwalifikowało się 3 osoby (w tym jedna nasza uczennica – Paulina Łuszczak kl.5A). W 
grupie szkół gimnazjalnych z 3 zakwalifikowanych osób, dwie uczennice reprezentowały nasze 
gimnazjum – Patrycja Łuszczak kl. III i Angelika Stępień kl. II. Grupę trzecią najstarszą reprezentowali: 
Andrzej Zając kl. III LO i Przemysław Łuszczak kl. III LO. 

Końcowe wyniki eliminacji naszych uczniów przedstawiają się następująco: 

Szkoła Podstawowa: 

III miejsce - Paulina Łuszczak kl. 5A 

Gimnazjum: 

I miejsce – Angelika Stępień kl. II 
III miejsce – Patrycja Łuszczak kl. III 

Szkoły ponadgimnazjalne: 

II miejsce – Andrzej Zając kl. III LO 

Angelika Stępień reprezentować będzie Powiat 
Świdnicki na eliminacjach wojewódzkich OTWP w 
Lublinie. 

Tadeusz Stanisławek 
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Konkurs plastyczny BEZPIECZNIE NA WSI  
"Nie zbli żaj się zuchu do maszyny w ruchu!" 

Celem konkursu jest promowanie zasad ochrony życia i 
zdrowia dzieci na terenach wiejskich, szerzenie wiedzy o 
bezpieczeństwie i higienie pracy rolniczej oraz kształtowanie 
pozytywnych zachowań dzieci w czasie ich zabaw w otoczeniu 
prac osób dorosłych w gospodarstwie rolnym. A także 
rozbudzenie i rozwój wrażliwości estetycznej oraz 
indywidualnych zdolności twórczych wśród najmłodszych 
mieszkańców wsi. 

Do konkursu przystąpiło 53 uczniów ze szkoły podstawowej. Prace oceniane były w dwóch grupach 
wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VI. 

W pierwszej grupie wiekowej laureatami zostali:  

I miejsce Szymon Mołdoch   kl.I B 

II miejsce Zuzanna Kwiatosz kl. II 
III miejsce Ignacy Wawrzycki kl. III i Oliwia Kapica kl. II 

W drugiej grupie wiekowej laureatami zostali: 
I miejsce Dawid Skorek kl. VB 
II miejsce Marta Mołdoch kl. IV 

III miejsce Mateusz Rakoczy kl. VI i Sebastian Dobosz kl. IV 

   Laureaci konkursu jak i osoby wyróżnione otrzymali upominki rzeczowe i pamiątkowe dyplomy, 
a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia, które zostały ufundowane przez   KRUS  Placówka Terenowa 
w Piaskach.  Prace konkursowe można było  obejrzeć na wystawie  zorganizowanej na korytarzu 
szkolnym. 

Grażyna Guz 
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Eliminacje Gminne XXXVII 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) jest 
konkursem popularyzującym przepisy i kształtujący umiejętności w zakresie zarówno ochrony 
przeciwpożarowej jak i ochrony ludności, ekologii i ratownictwa. W szczególności służy 
popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad 
postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem 
gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i 
tradycji ruchu strażackiego. 

Eliminacje Gminne XXXVII OTWP  odbyły się 25 lutego 2014 roku w ZSO w Rybczewicach. 
Konkurs skierowany był do uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. 

W tegorocznych eliminacjach wzięło udział 29 uczniów z naszej gminy. Zwycięzcy 
poszczególnych grup zakwalifikowali się do kolejnego etapu - eliminacji powiatowych, które odbędą się 
10 marca 2014 roku w Świdniku. 

Uczestnicy z najwyższych lokat nagrodzeni zostali dyplomami, pucharami oraz drobnymi 
upominkami ufundowanymi przez Wójta Gminy Rybczewice. 

Wyniki eliminacji: 

SZKOŁA PODSTAWOWA: 
I miejsce - Julia Banaszkiewicz kl. 5A 
II miejsce - Natalia Kunikowska kl. 5A 
III miejsce - Paulina Łuszczak kl. 5A 

GIMNAZJUM: 
I miejsce - Przemysław Kwiatosz kl. IIII 
II miejsce - Patrycja Łuszczak kl. III 
III miejsce - Angelika Stępień kl. II 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: 
I miejsce - Andrzej Zając kl. III 
II miejsce - Przemysław Łuszczak kl. III 
III miejsce - Kacper Świetlicki kl. I 
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K A R N A W A Ł O W Y  B A L  K O STIU M O W YK A R N A W A Ł O W Y  B A L  K O STIU M O W YK A R N A W A Ł O W Y  B A L  K O STIU M O W YK A R N A W A Ł O W Y  B A L  K O STIU M O W Y     
Jest karnawał. W karnawale 

Wszyscy urządzają bale! 

 Zgodnie z tą maksymą już po raz drugi 
zorganizowaliśmy Karnawałowy Bal 
Kostiumowy. 22 lutego 2014 r. od godziny 16.00 
zaczęły przybywać do naszej szkoły tłumy 
dziwnych postaci. Kogo tam nie było? 
Księżniczki i książęta, motylki i inne żyjątka, 
piraci, pielęgniarki, Cyganki, a nawet – o zgrozo -
– diabły rogate! Był oczywiście Zorro, był 
tajemniczy przystojniak (istny „ósmy cud 
świata”), spidermen, więzień, Pani Wiosna... 
Także z zaprzyjaźnionego Gimnazjum w 
Siedliskach przyjechały do nas różne kolorowe 
stwory. 

Zaczęło się od prezentacji multimedialnej „Z życia szkoły”, a tańce, hulanki, swawole 
zainaugurowaliśmy polonezem. Nie obyło się bez wyborów Króla i Królowej Balu poprzedzonych paradą 
przebierańców. Wyłoniono 5 par królewskich w różnych kategoriach wiekowych. Przyznano  także sporo 
wyróżnień. Wręczenia nagród i koronacji dokonał dyrektor ZSO, pan Krzysztof Suszek. 

W miłej atmosferze bawiliśmy się cały wieczór.  

ORGANIZATORZY 
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Dlaczego warto jeść truskawki?  
Truskawka posiada więcej witaminy C niż cytryna, czy grejpfrut. Zawarta w 

niej witamina PP reguluje m.in. dotlenienie krwi. W truskawkach znajduje się 
bogactwo soli organicznych, poprawiających przemianę materii i pektyn, 
oczyszczających jelita z resztek pokarmu i korzystnie wpływających na naturalną florę 
bakteryjną. 

Wapń i fosfor wzmacniają kości i zęby oraz poprawiają pracę mięśni, a w połączeniu z magnezem 
odkwaszają organizm. Co więcej, poprzez spalanie tłuszczów owoce te posiadają właściwości 
odtruwające i oczyszczające. Dzieje się tak za sprawą bromeliny, enzymu odpowiadającego za rozkład 
białka. Poleca się więc truskawki osobom, które mają kłopoty z trawieniem białek lub powinny obniżyć 
wagę ciała. 

Ze względu na wysoką zawartość żelaza są również ważnym składnikiem kobiecej diety. 
Ochronią przed anemią, wzmacniają organizm, wpływają odświeżająco na cerę i włosy. Są poza tym 
wielkim sprzymierzeńcem w walce z chorobami reumatycznymi i artretycznymi, a także obniżą 
kwasowość moczu i z tego powodu poleca się je przy schorzeniach wątroby, nerek, kamieniach 
moczowych i żółciowych oraz przy podagrze. 

Truskawki, cebula i czosnek posiadają w swoim składzie ten sam, wyjątkowo cenny składnik : 
fitocydy. Są to związki o właściwościach bakteriobójczych, bardzo istotne np. podczas leczenia stanów 
zapalnych jamy ustnej. 

Wartości odżywcze czarnej porzeczki 

Owoce czarnej porzeczki to najwspanialsze źródło niemal 
wszystkich niezbędnych do dobrego funkcjonowania organizmu witamin, 
a przede wszystkim jedno z najbogatszych źródeł witaminy C. Jest jej w 
owocach średnio 200 mg% (od 50 do nawet 400 mg% zależnie od klimatu 
- im cieplejsze lato, tym więcej), czyli 100 g owoców dostarcza 4 razy 
więcej witaminy C niż wynosi norma dla dorosłych.  

Co więcej, witaminie C towarzyszy w czarnej porzeczce witamina 
P (rutyna), której również jest wyjątkowo dużo, bo przeciętnie 500 mg%. Towarzystwo witaminy P jest 
tak ważne, gdyż ułatwia ona przyswajanie witaminy C. Dlatego spożycie owoców czarnej porzeczki 
lepiej skutkuje niż łykanie tabletek z witaminą C. Jakby tego było mało, witamina C występuje w 
owocach czarnej porzeczki w trwałych wiązaniach, dlatego zachowuje się także w przetworach. 

Czarna porzeczka to również źródło witamin z grupy B, prowitaminy A, biotyny i kwasu 
foliowego oraz wielu soli mineralnych, w tym szczególnie potasu, żelaza, wapnia, magnezu oraz rzadkich 
mikroelementów, takich jak mangan, bor i jod. A ponadto owoce czarnej porzeczki to cenne kwasy 
organiczne, pektyny, olejki eteryczne, garbniki oraz przeciwnowotworowy karotenoid luteina. 

 
 

Szkoła Podstawowa w Rybczewicach, 21-065 Rybczewice. sprybczewice@op.pl Tel/fax. 81/5854005 
Opiekun: Lucyna Stanisławek; korekta: Barbara Machul; skład komputerowy: Tadeusz Stanisławek�


