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Uroczystości rozpoczęły 
się mszą świętą w ko-
ściele pw. Wniebowzię-

cia NMP koncelebrowaną przez 
proboszcza ks. kan. Marka Miel-
czarka i kapelana OSP Jaźwina 
ks. prałata Stanisława Kuchar-
skiego. Oprócz strażaków, go-
ści z gminy i powiatu w uro-
czystości wzięli udział m.in. 
minister edukacji narodowej 
Anna Zalewska, wicemi-
nister obrony narodowej 
Michał Dworczyk, senator 
Aleksander Szwed, posło-
wie Wojciech Murdzek, 
Monika Wielichowska, Iza-
bela Katarzyna Mrzygłocka, 
Agnieszka Kołacz-Leszczyń-
ska. 

Na sali wiejskiej uroczystą 
akademię rozpoczął komen-
dant powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Dzierżo-
niowie st. bryg. Dariusz Kopa. 
Następnie przemawiali zapro-
szeni goście: minister Anna 
Zalewska, burmistrz Bielawy 
Piotr Łyżwa, wójt Łagiewnik 
Janusz Szpot i Dariusz Gor-
tych – prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP 
w Dzierżoniowie.

Jednym z punktów uroczy-
stości były awanse na wyższe 
stopnie strażaków z PSP oraz 
wręczenie odznaczeń. Z na-
szej gminy na wyższy stopień 
oficerski mianowany został 
zastępca komendanta powia-
towego PSP w Dzierżoniowie 
a zarazem członek OSP Oleszna 
bryg. Bogdan Najdek, a odzna-
czeni zostali: Złotym Medalem 
„Za Zasługi Dla Pożarnictwa” 
druhowie Paweł Buganiuk, Ra-
fał Hołyński i Mariusz Kubiak. 
Srebrnym Medalem „Za Zasłu-
gi Dla Pożarnictwa” odznaczo-
ny został druh Paweł Lazarek 
a brązowym druhna Anna Dę-
bowska i druh Paweł Hołyń-
ski.Z okazji Jubileuszu Uchwałą 
Prezydium Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej 

Święto 
strażaków
27 maja w Olesznej w gminie Łagiewniki odbył 
się Powiatowy Dzień Strażaka i uroczyste 
obchody jubileuszu 70-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Olesznej. 

Jednym z punktów 
uroczystości były awanse na 
wyższe stopnie strażaków z PSP 
oraz wręczenie odznaczeń.  

Polskiej Ochotnicza Straż Po-
żarna Oleszna została odzna-
czona Brązowym Medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”. 
Wieczorna zabawa strażacka 

zakończyła uroczystości stra-
żackie. Gratuluję wszystkim 
odznaczonym i nominowanym 
na wyższe stopnie.

Tadeusz Szot
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O godzinie 16 na boisko 
wjechała na sygnałach 
kolumna samochodów 

pożarniczych z 23 jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Samochody zostały ustawione 
jeden obok drugiego na płycie 
boiska. Prezentowały się bardzo 
okazale. Przecięcie symbolicznej 
wstęgi było sygnałem oficjalne-

go otwarcia Zlotu. Dokonali 
tego równocześnie Prezes OSP 
Jaźwina dh Marek Wierzbicki, 
Wójt Gminy Łagiewniki Janusz 
Szpot i Komendant Powiatowy 
PSP w Dzierżoniowie st. bryg. 
Dariusz Kopa.

W namiotach ustawionych na 
boisku prezentowany był sprzęt 
pożarniczy, gadżety i pamiątki 

W marcu 2016 w na zebra-
niu sprawozdawczo-wy-
borczym OSP Ligota Wiel-
ka wybrano nowe władze 
jednostki. Po ponad roku 
pracy nowego Zarządu 
można powiedzieć, że był 
to strzał w dziesiątkę. 

Stary uszkodzony samo-
chód pożarniczy ZUK sprze-
dano a jego miejsce zastą-
pił wypożyczony sprawny 
i zadbany samochód z OSP 
Sienice. Ambicje strażaków 
były wyższe. Zaczęto od za-
kupu umundurowania i wy-
posażenia strażaków w sprzęt 
ochronny bo tylko w umundu-
rowaniu z atestami mogą brać 
udział w szkoleniach, ukoń-
czenie których jest przepustką 
do działalności ratowniczo-
gaśniczej. 

W gminie funkcjonuje 5 
jednostek OSP i ciężko jest za-
bezpieczyć wszystkie potrze-
by strażaków. Strażacy z OSP 
Ligota Wielka postanowili we 
własnym zakresie zakupić 
sprzęt. Już w roku ubiegłym 
pozyskano sporo pieniędzy 
podczas zbiórek od strażaków 
i mieszkańców. W tym roku 
nadarzyła się okazja aby od-
kupić z OSP Niemcza samo-
chód gaśniczy STAR, który 
pomimo swoich wielu lat jest 
zadbany i sprawny. Aby kupić 
to auto rozpoczęto poszuki-
wać pieniędzy. Bardzo dobrą 
decyzją strażaków był akcja 
zbiórki złomu i pieniędzy do 

puszek od mieszkańców czte-
rech miejscowości. Podczas 
dwumiesięcznej akcji zbiórki 
zebrano sporą kwotę, która 
wystarczyła na zakup samo-
chodu i na bieżący remont re-
mizy. Sami strażacy z OSP Li-
gota Wielka wpłacili na swoje 
konto 7300,00 zł. Za złom 
i wpłaty do puszek od miesz-
kańców zebrano w Ligocie 
Wielkiej 6700,00 zł, Sieniaw-
ce 2640,00 zł, Przystroniu 
2050,00 zł oraz w Ratajnie 
2250,00 zł. 

Po raz  pierwszy od wielu 
lat OSP Ligota Wielka uczest-
niczyła z Powiatowych Zawo-
dach Sportowo-Pożarniczych 
jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z terenu powia-
tu dzierżoniowskiego. W XIX 
Zawodach, które odbyły się 
3 czerwca br. w Roztoczni-
ku w dwóch konkurencjach: 
sztafecie pożarniczej 6x50m 
z przeszkodami oraz ćwicze-
niu bojowym strażacy z OSP 
Ligota Wielka zajęli 2 miejsce. 
W zawodach startowało 11 
drużyn pożarniczych senio-
rów, w tym 4 drużyny z gmi-
ny Łagiewniki. Strażacy z Li-
goty tą drogą chcą serdecznie 
podziękować mieszkańcom 
wymienionych miejscowości 
za hojne finansowe wsparcie 
jednostki a ja ze swej strony, 
życzę Wam strażacy dalszego 
takiego zapału i skuteczności 
w realizacji swoich planów.

Tadeusz Szot

4 maja, imieniny św. Floriana to dzień, w któ-
rym strażacy w całej Polsce świętują Dzień 
Strażaka. 

We wszystkich jednostkach OSP naszej gminie 
odbyły się takie uroczystości. I tak już 3 maja straża-
cy z OSP Jaźwina, Oleszna i Sienice uczestniczyli we 
mszach św. w swoich parafiach. 4 maja w Łagiewni-
kach i Ligocie Wielkiej księża poświęcili figurki św. 
Floriana patrona strażaków w czasie odprawianych 
mszy świętych w intencji strażaków. Figurki zosta-
ną umieszczone w centralnych miejscach na swoich 
remizach. W latach poprzednich takie uroczystości 
miały miejsce w OSP Oleszna, Jaźwina i Sienice. 
Teraz już we wszystkich remizach bacznym okiem 
na poczynania strażaków patrzeć będzie św. Florian. 
Prezentowane zdjęcia pochodzą z uroczystości w Ła-
giewnikach.

Tadeusz Szot 

Nowe multimedialne narzę-
dzie oraz Sala Doświadcza-
nia Świata w Przedszkolu 
„Na Akacjowym Wzgórzu” 
w Łagiewnikach. 

Nasza placówka została 
wyposażona w „ Magiczny 
Dywan”, który jest kompute-
rem, projektorem z czujnika-
mi ruchu. Obraz wyświetlany 
jest na podłodze. Propono-
wane gry i zabawy rozwijają 
w szczególności następujące 
funkcję: koncentrację uwa-
gi oraz koncentrację wzro-
kowo-ruchową; or ientację 
przestrzenną; zmniejszenie 
napięcia mięśniowego; umie-
jętność wyrażania pozytyw-
nych emocji; rozwijanie du-
żej motoryki i umiejętność 
poprawnego wykonywania 
poleceń. Ponadto nasze przed-
szkole od 2016 roku dysponuje 
Salą Doświadczania Świata, 
czyli miejscem do pracy roz-

wijającym Integrację Senso-
ryczno-Motoryczną. Z Sali 
korzystają wszystkie dzieci 
uczęszczające do placówki. 
Pomieszczenie wyposażone 

Przedszkolaki w wojsku

Na początku czerwca przedszkolaki z Przedszkola „Na akacjowym wzgórzu” w Łagiewnikach wzięły 
udział w przysiędze wojskowej w centrum Szkolenia wojsk Inżynieryjnych i chemicznych im. gen. Ja-
kuba Jasińskiego przy ul. obornickiej we wrocławiu. dzieci wzbudziły zainteresowanie pośród uczest-
ników swoim wyglądem, jak i wykonaniem hymnu państwowego. wizyta w jednostce wojskowej, 
spotkanie się z wojskowymi i widok sprzętu wojskowego wywarło ogromne wrażenie na dzieciach 
i wychowawcach.  Marzena Michniewicz 

Tradycyjnie już członko-
wie łagiewnickiego Klubu 
Seniora „Babie Lato” każ-
dego lata bawią na wcza-
sach. Po świetnie spę -
dzonych wczasach w roku 
ubiegłym i w tym zagościli 
w Dziwnowie. 

Grupa członków Klubu Se-
niora, któremu przewodzi Ela 
Kuczyńska, w dniach 5-18 
czerwca 2017 r. przebywała 
w Ośrodku Wypoczynkowo
-Rehabilitacyjnym „Rybitwa” 
w Dziwnowie. W poniedziałek 
5 czerwca spod łagiewnickich 
„Delikatesów”, 72-osobowa 
grupa dwoma autokarami wy-
ruszyła w wakacyjną podróż. 

W mniejszym jechały dzie-
ci w wieku przedszkolnym 
wraz ze swoimi opiekunami, 
a w dużym autokarze dorośli. 
W godzinach popołudnio-
wych wczasowicze zostali za-
kwaterowani w pokojach 1-, 
2- i 3-osobowych. Organizacją 
wczasów, tak jak w latach po-

przednich. zajęła się niezastą-
piona Ela Kuczyńska, której 
tak jak i w roku poprzednim 
pomagał mąż Janek wraz z uro-
czym wnuczkiem Jędrusiem. 
Z ramienia biura turystycznego 
PRIMA TOUR – KIELCE opie-
kę nad grupą sprawował pan 
Andrzej. Na początku pobytu 
został zorganizowany wieczo-
rek integracyjny, a w niedzielę 
11 wycieczka do Świnoujścia, 
Międzywodzia i Międzyzdro-
jów, gdzie pani Ela zostawiła 
swój odcisk dłoni w alei gwiazd. 

W pierwszym tygodniu tur-

nusu pogoda była wymarzona, 
później bardziej „barowa”, ale 
słońce na twarzach wczasowi-
czów gościło przez cały czas. 
To już kolejny łagiewnicki eks-
port radości i optymizmu do 
nadmorskich kurortów. Jak ba-
wią się nasi seniorzy to można 
zobaczyć i przeżyć jak się jest 
w Ich gronie. Ja miałem taką 
możliwość dokładnie rok temu, 
za co jestem bardzo wdzięczny.

Za rok relacja z następnych 
wczasów młodego duchem „Ba-
biego Lata”.

Tadeusz Szot

Inwestycje „Na  Akacjowym Wzgórzu”Babie Lato to wymarzone lato Idziemy  
na pielgrzymkę
W sobotę 1 lipca o godz. 
17:00 spod kościoła Św. 
Józefa w Łagiewnikach 
wyrusza X Pielgrzymka 
do Kościoła Trójcy Świętej 
w Stoszowie.

S a n k t u -
arium Ma-
r y j n e g o , 
uznanego 
ze względu 
na słynącą 
łaskami figu-
rę Matki Boskiej z 1714 r., 
czczoną jako Maria Pocieszy-
cielka wystawioną w ołtarzu 
głównym, który wyrzeźbiony 
z drewna w stylu „ciężkiego 
baroku” oraz Pietę z XV wie-
ku. Organizator pielgrzymki 
Wiesław Najdek serdecznie 
zaprasza wszystkich chętnych. 
Z roku na rok jest nas pielgrzy-
mów coraz więcej a atmosfera 
i przeżycia z pielgrzymki są 
niezapomniane.

Tadeusz Szot

jest w: kurtynę światłowodo-
wą, kulę plazmową, projektor 
płaski, drabinki, materace, 
pi łk i, równoważnię, duże 
piankowe klocki oraz pomo-

ce rozwijające motorykę dużą 
i małą.  

Większość pomocy zosta-
ła zakupiona ze środków fi-
nansowych Rady Rodziców 

Przedszkola Publicznego „Na 
Akacjowym Wzgórzu” w Ła-
giewnikach, za co serdecznie 
dziękujemy.

Marzena Michniewicz

Strzał w dziesiątkę

III Zlot Pojazdów  Pożarniczych w Jaźwinie
W Jaźwinie w Gminie Łagiewniki 10 
czerwca w słoneczne, sobotnie popołu-
dnie odbył się III Zlot Pojazdów Pożar-
niczych. Uroczystości rozpoczęły się 
mszą w intencji strażaków, którą w ko-
ściele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego 
w Jaźwinie odprawił kapelan OSP Jaźwi-
na ks. prałat Stanisław Kucharski. 

strażackie, które można było 
również kupić. Było wiele 
atrakcji dla dzieci i dorosłych. 
Serwowane było ciasto domo-
wego wypieku, grochówka 
strażacka, bigos, kiełbasa i róż-
ne napoje. Strażacy i widzowie 
mogli się bawić oglądając stra-
żackie konkurencje. Specjalne 
podziękowanie należą się dla 
licznych sponsorów za Ich fi-
nansową i rzeczową pomoc. 
Strażacy z Jaźwiny po raz na-
stępny pokazali swój pomysł 
na promowanie swojej jed-
nostki OSP, Jaźwiny i Gminy 
Łagiewniki. Należą się Wam 
słowa uznania i serdeczne po-
dziękowania za organizację tak 
świetnej imprezy.

Zapraszamy za rok do go-
ścinnej JAŹWINY.

Tekst i zdjęcia Tadeusz Szot

Ramię w ramię ze św. 
Florianem
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Najpierw stres, potem sukces

W środowisku lokal-
nym marka chóru 
Can zona ma ju ż 

swoje miejsce. Jednak to dzięki 
udziałowi w koncertach i prze-
glądach rozwija się potencjał. 
Po fantastycznym programie 
zaprezentowanym podczas roku 
Europejskiej Stolicy Kultury we 
Wrocławiu chór zaproszono do 
udziału w X Jubileuszowym 
Międzynarodowym Festiwalu 
Chórów Żeńskich im. Prof. Li-
lia Giuleva w Targovishte. 

– Propozycja udziału w fe-
stiwalu została złożona przez 
prezes Fundacji ALFA Ewę 
Jaworską, która współpracuje 
z organizatorami tego wydarze-
nia. Dla chóru było to wyjątko-
we wyróżnienie, dlatego decy-
zja podjęta została dość szybko. 
Pierwszy prawdziwy stres po-
jawił się w momencie poszuki-
wania repertuaru bułgarskiego. 

Drugi – przygotowywania się 
do wykonania wybranego ma-
teriału – mówi Izabela Beno, 
dyrektorka Gminnego Ośrod-
ka Kultury, Bibliotek i Sportu 
w Łagiewnikach. 

Podczas Festiwalu chór Can-
zona dwukrotnie występował, 
prezentując utwory konkurso-
we. Pierwszym tłem dla wy-
stępu była sala widowiskowa, 
drugim cerkwia. – Z pełnym 
zadowoleniem stwierdzam, 
że wykonanie utworów przez 
spełniło 100 procent moich 
oczekiwań – chwali śpiewa-
ków Paulina Pycka, dyrygent-
ka chóru. 

Chórzystki pokazały bar-
dzo wysoki poziom, w którym 
jakość wykonania korelowała 
z różnorodnością prezentowa-
nych utworów. Wśród nich, 
obok utworów prawosławnych 
i starocerkiewnych, pojawiły 

się tematy operowe, patriotycz-
ne oraz ludowe. Chór Canzona 
zaprezentował również ludową 
melodię bułgarską, której wy-
konanie publiczność nagrodziła 
entuzjastycznymi brawami. Dni 
festiwalowe przepełnione były 
muzyką bułgarską, macedońską 

Chór Canzona na Międzynarodowym 
Festiwalu Chórów Żeńskich w bułgar-
skim Targovishte 

Uczniowie Zespołu 
Szkół Samorządo-
wych w Łagiewni-
kach na wyciecz-
kach w ramach 
projektu unijnego.

Uczniowie z Łagiewnik 
uczestniczyli w mija-
jącym roku szkolnym 

w zajęciach wyrównawczych 
z matematyki oraz w zajęciach 
dodatkowych rozwijających 
zainteresowania przyrodnicze 
w ramach projektu „Szkoła 
na telemoście – szansą na roz-
wój kompetencji kluczowych 
uczniów w powiecie dzierżo-
niowskim”.  Projekt ten prze-
prowadzony był w ramach 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na 
lata 2014 – 2020 współfinan-
sowanego ze środków Unii Eu-
ropejskiej oraz Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Nauczyciele prowadzący za-
jęcia zorganizowali w marcu 
dla wszystkich uczestników 
projektu wyjazd do wrocław-
skiego Humanitar ium. To 
centrum naukowe dla dzieci 
i młodzieży, które świetnie 
łączy edukację z zabawą. Wy-
posażone jest w interaktywne 
eksponaty i stanowiska służą-
ce do prowadzenia obserwa-
cji zjawisk przyrodniczych. 
W trakcie zwiedzania ucznio-
wie mogli nie tylko oglądać 
i podziwiać zgromadzone urzą-
dzenia i przyrządy, ale również 
samodzielnie je uruchamiać 
i badać sposób działania. Duże 
zainteresowanie budziły ma-
kiety prezentujące odnawialne 
źródła energii, uruchamiane za 
pomocą światła, które można 
było skierować na odpowied-
nie elementy makiety. Samo-
dzielnie można było również 
uruchomić model elektrowni 
pływowej. Wrażenie robi-
ły eksponaty i przyrządy do 
prezentacji zjawisk i złudzeń 
optycznych.  W pochyłym po-
koju każdy mógł doświadczyć 
działania siły grawitacji. Du-
żym zainteresowaniem cieszył 
się także labirynt, z którego 
niełatwo było znaleźć wyjście. 

P rawa f i z ycz ne moż na 
było sprawdzić uruchamiając 
ogromną kołyskę Newtona, 
modele pomp oraz urządzeń 

Dnia 11 maja został zorga-
nizowany w Zespole Szkół 
Samorządowych w Ła-
giewnikach Dzień Europej-
ski, podczas którego każda 
klasa gimnazjalna repre-
zentowała jeden z krajów 
(Ia – Niemcy, Ib – Grecja, 
Ic – Litwa, IIa – Turcja, IIb 
– Węgry, IIc – Polska, IIIa – 
Francja, IIIb – Czechy, IIIc 
– Hiszpania). 

Zadaniem uczniów było 
przygotowanie stoiska charak-
terystycznego dla swojego pań-
stwa, zaprezentowanie piosenki 
w języku obcym lub tańca na-
rodowego, sporządzenie krót-
kiej prezentacji multimedialnej 
oraz gazetki ściennej w klasach 
na temat swojego kraju. Gość-
mi specjalnymi podczas im-

prezy byli uczestnicy projektu 
Erasmus+. 

Celem Dnia Europejskiego 
było poznanie różnorodności 
kultury i zwyczajów państw 
europejskich, kształtowanie 
postawy tolerancji i szacunku 
dla innych narodów, wdrażanie 

do korzystania z różnych źró-
deł informacji oraz kształcenie 
umiejętności podejmowania 
decyzji.

I mpr ez ę  p op rowa d z i l i 
uczniowie kl. IIb – Natalia 
Charczyńska i Jakub Wertka. 
Wszystkie zmagania zostały 

Dzień Europejski w zespole szkół

Jeśli nauka,  
to w terenie

W sa l i  w i d ow i skowe j 
GOKBiS w Łagiewnikach 
gościliśmy Teatr Korba 
z Wrocławia. Mieliśmy nie-
powtarzalną okazję obej-
rzeć spektakl „W stanie” 
na motywach sztuki „Rio” 
Marka Kochana.

Teatr działa nieprzerwanie od 
2000 roku. Na swoim koncie ma 
ponad 20 premier teatralnych, 
opartych głównie o współcze-
sne teksty dramatyczne. Jednak 
Korba to nie tylko spektakle. 
To też warsztaty teatralne, spo-
tkania i wiele innych wydarzeń 
artystycznych – przeglądów, 
festiwali teatralnych, pokazów.

Spektakl „W stanie” to utrzy-
mana w wersji komediowo-sit-
comowej opowieść o relacjach 
między małżonkami, w której 
występują trzy osoby – tym 

razem, wyjątkowo w obsadzie 
mogliśmy obejrzeć reżysera, 
Tomasza Rytwińskiego. Akcja 
tej kameralnej sztuki toczy się 
w jednym pomieszczeniu – po-
koju z aneksem kuchennym.  
Po spektaklu, widzowie mogli 
spotkać się z artystami i przy 

filiżance kawy porozmawiać 
o pracy aktorów, ich planach 
czy też wystawianych sztukach.

Impreza wpisała się w ob-
chodzony 27 marca Międzyna-
rodowy Dzień Teatru. Serdecz-
nie dziękujemy za tak liczne 
przybycie.  Iwona Wochnik 

W niedzielę 11 czerwca na 
łagiewnickiej scenie plene-
rowej Muszelka odbył się 
Piknik Rodzinny Zespołu 
Szkół Samorządowych 
w Łagiewnikach. 

Piknik wzbudził duże zainte-
resowanie wśród mieszkańców, 
bo głównymi atrakcjami były 
występy artystyczne uczniów 
oraz zespołów tanecznych 
SZTUKAELLA działających 
przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury. Dodatkowo zaprezen-
tował się klub motocyklowy 
„BLACKSHARKS” a strażacy 
z OSP Łagiewniki dali pokaz 
działania ratowniczego. Innych 
atrakcji było bez liku. Jedne 
dzieci malowały sobie twarze 
inne zjeżdżały na dmuchaw-
cach lub częstowały się watą 
cukrową czy popcornem. Na 
„Orliku” przeprowadzony zo-
stał turniej piłki nożnej i koszy-
kowej. Stoiska z napojami, grill 
czy pamiątkami były oblegane. 
Rodzice z dziećmi słuchając 
występujących młodych arty-
stów na ławkach prze stołach 
pod namiotami mogli się do 
woli relaksować. Taka świetna 
impreza mogła się odbyć dzięki 
sponsorom, których w tym roku 
wymieniono na ośmiu tablicach. 
Podziękowania należą się naszej 
pięknej i zdolnej młodzieży, ro-
dzicom, wychowawcom, spon-
sorom oraz wszystkim, którzy 
wzięli udział w organizacji pik-
niku.  Tadeusz Szot   

17 maja w pięknych wnę-
trzach Muzeum Miejskie-
go Dzierżoniowa odbyła 
się promocja 26. edycji 
Rocznika Dzierżoniow-
skiego 2016 redagowa-
nego przez Towarzystwo 
Miłośników Dzierżoniowa 

i Muzeum Miejskie Dzier-
żoniowa. 

W  „ R o c z n i k u ”  m o ż -
na przeczytać o ludziach, 
wydarzeniach, k tóre byłe 
w Dzierżoniowie, ale rów-
nież w Łagiewnikach, Piła-
wie Górnej czy Pieszycach. 

Rocznik można 
kupić w Muzeum 
w Dz ie r ż on io -
w ie.  Zapoz na ć 
się z nim można 
w na sz ych bi -
bliotekach. 

Po 10-letniej 

przerwie w „Roczni-
ku” można przeczy-
tać informacje i obej-
rzeć zdjęcia z imprez 
i uroczystości, które 
w 2016 roku odbyły się 
w gminie Łagiewniki.

 Tadeusz Szot

i polską a występów uważnie 
wysłuchiwało grono profeso-
rów, kompozytorów i dyrygen-
tów z Akademii Muzycznej 
z Sofii oraz Targovishte.  

– To wyjątkowe doświad-
czenie bardzo rozwinęło umie-
jętności grupy, poszerzyło 

prezentowany repertuar, otwo-
rzyło nowe możliwości. Są nimi 
zaproszenia do udziału w kolej-
nych konkursach, m.in. osobiste 
zaproszenie dyrektora Ohra Fe-
stiwal na konkurs chórów, który 
odbędzie się w Macedonii – do-
daje Paulina Pycka. 

mechanicznych. Uczniowie 
próbowali także rozwiązywać 
rożnego rodzaju łamigłów-
ki logiczno – matematyczne. 
Ogromne wrażenie robiła tę-
cza wykonana z kolorowych 
sznurków, w którą można było 
wejść, tracąc na chwilę orienta-
cję w przestrzeni. 

Po wyjściu chętni mogli ku-
pić ciekawe gry i modele pogłę-
biające wiedzę matematyczno- 
przyrodniczą w sklepiku „Od 
smyka do matematyka”. 

W maju na zakończenie pro-
jektu uczniowie udali się z ko-
lei na dwudniową wycieczkę 
w Jurę Krakowsko–Często-
chowską. Pierwszym punktem 
wyjazdu był Ogrodzieniec. 
Duże wrażenie na wszystkich 

wywarły ruiny ogromnego 
zamczyska. Przewodnik opo-
wiadał o zamku, Szlaku Or-
lich Gniazd i wojnach, które 
toczyli polscy władcy. Kolej-
nym punktem był Park Do-
świadczeń Fizycznych. Dzięki 
specjalnie skonstruowanym 
maszynom każdy mógł „na-
macalnie” doświadczyć tego, 
czego uczył się na lekcjach 
fizyki w szkole. Po południu 
po zakwaterowaniu pilot zor-
ganizował różnorakie atrakcje. 
Dzień pełen wrażeń zakończy-
liśmy ogniskiem. Następnego 
dnia zatrzymaliśmy się w Pla-
netarium Śląskim im. M. Ko-
pernika w Chorzowie. Obiekt 
wyposażony jest w aparaturę 
projekcyjną, która umieszczo-

na jest pod 23-metrową kopułą 
stanowiącą ekran sztucznego 
nieba. Na półkolistym ekranie 
odtwarzany jest wygląd nieba 
w dowolnym czasie i z dowol-
nego miejsca na Ziemi. Nasi 
ucz n iow ie  uczes t n icz yl i 
w dwóch seansach-lekcjach. 
Dzięki ruchomym projekto-
rom Słońca, Księżyca i planet 
zobaczyli Ziemię w Układzie 
Słonecznym, wszelkie zmiany 
na niebie dziennym i nocnym 
związane ze zjawiskami na 
Ziemi i jej sąsiedztwie. Poznali 
konsekwencje ruchu obiegowe-
go – zmiany oświetlenia Ziemi 
w różnych szerokościach geo-
graficznych. Było naprawdę 
interesująco.

Wycieczk i  dost a rcz ył y 
wszystkim wiele niezapomnia-
nych wrażeń. Uczniowie wra-
cali bardzo zadowoleni, pełni 
wrażeń i bogatsi o ciekawe 
doświadczenia, które pomogły 
im zrozumieć otaczający świat. 

 Iwona Mościcka  
i Maria Lenarczyk 

W maju na zakończenie projektu 
uczniowie udali się z kolei na 
dwudniową wycieczkę w Jurę 
Krakowsko–Częstochowską. 

Na „Orliku” przeprowadzony został 
turniej piłki nożnej i koszykowej. 

Promocja Rocznika Dzierżoniowskiego 2016

Teatralnie o małżeństwie

rodzinnie i radośnie

WyNIKI:
Zadanie Miejsce I Miejsce II Miejsce III
Stoisko IIc IIIc IIb
Piosenka/taniec IIIb IIIa IIc
Prezentacja multi. IIIa IIc IIIb
Gazetka ścienna Ib IIc IIb

ocenione przez powołane jury 
– Lilianę Mróz,  Magdalenę 
Mosoń, Annę Szkarłat i nagro-
dzone dyplomami oraz słodkim 
poczęstunkiem ufundowanym 
przez Radę Rodziców ZSS 
w Łagiewnikach. Podczas tego 
dnia gimnazjaliści wykazali się 
niesamowitą kreatywnością. 
Można było zaobserwować ich 
fantastyczne talenty muzyczne, 

teatralne, aktorskie oraz orga-
nizatorskie.

Najważniejszym jednak 
aspektem Dnia Europejskiego 
była wspólna praca gimna-
zjalistów, której przyświeca-
ła dewiza UE „Zjednoczeni 
w różnorodności”, a tym sa-
mym kształtowanie poczucia 
tożsamości europejskiej.

Renata Żygadło
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Dzień Ziemi, który tra-
dycyjnie przypada na 
22 kwietnia, to święto 

niezwykłe, specjalne i wyjąt-
kowe. W tym dniu łączymy 
się wszyscy w obronie naj-
większego dobra, wspólnego 
domu całej ludzkości – planety 
Ziemi.

Nasza szkoła już od wielu 
lat chętnie włącza się do tego, 
swoistego rodzaju protestu 
przeciwko niszczeniu środo-
wiska naturalnego. W tym 
roku szkolnym uczniowie klas 
IV – VI wraz z nauczycielką 
przyrody Bożeną Gierczak 
przygotowali uroczysty apel, 
w którym wzięli udział zapro-
szeni goście: podleśniczy Paweł 
Kołodziejczyk, pracownicy 
DZPK we Wrocławiu Wiesław 
Pazgan i Radosław Sosnowski, 
dyrektor Barbara Dorużyńska, 
nauczyciele i cała społeczność 
szkolna. 

Obchody Dnia Ziemi skła-
dały się z dwóch części: 
w pierwszej uczniowie przed-
stawili inscenizację, pt. „Lek-
cja ekologii”, w drugiej odbył 
się konkurs wiedzy o lesie. 
Główni bohaterowie przed-
stawienia to troje rodzeństwa, 
które kochało przyrodę, żyło 

w zgodzie ze wszystkimi 
zwierzętami i szanowało zie-
leń oraz dwaj chłopcy nie-
dbający o stan środowiska 
naturalnego. Na scenie zapre-
zentowano ciekawą lekcję eko-
logii, nie tylko dla niewłaści-
wie postępujących chłopców, 
ale również dla wszystkich 
uczniów w szkole. Przedsta-
wienie uświetniły piosen-
ki o tematyce ekologicznej, 
przepięknie zaśpiewane przez 
grupę dziewcząt z klas V i VI. 
Ważnym elementem insce-

nizacji było uświadomienie 
wszystkim uczniom, że każdy 
z nich dbając o czystość wokół 
siebie, może się przyczynić do 
ochrony przyrody.

W drugiej części uroczy-
stości odbył się konkurs wie-
dzy o lesie. Wzięły w nim 
udział trzyosobowe drużyny 
z klas I – III. Jego celem było 
sprawdzenie wiedzy uczniów 
na temat znaczenia lasu dla 
ludzi i zwierząt, jego budowy 
warstwowej oraz znajomości 
regulaminu zachowania się 

w lesie. Drużyny miały rów-
nież za zadanie odgadnąć za-
gadki, których rozwiązaniem 
były nazwy roślin i zwierząt 
leśnych. Rywalizacja była 
bardzo zacięta i zakończyła 
się dogrywką. Jednak nawet 
dodatkowe pytania nie roz-
strzygnęły konkursu. Jury po-
stanowiło, więc przyznać dwa 
I miejsce: drużynie z klasy II 
w składzie: Antoś Kraska, Jula 
Bojda, Ala Mikołajczyk oraz 
z klasy III: Antoś Kozak, Mi-
lena Bielska, Dawid Żygadło, 

Dzień Ziemi 
w Szkole Podsta-
wowej im. Ada-
ma Mickiewicza 
w Jaźwinie

A co Ty wiesz o lesie?

a II miejsce klasie I: Magda 
Bielska, Malwina Rudnicka, 
Martyna Brzozowska. 

W ramach uroczystości pod-
sumowano również konkurs 
dla klas IV – VI pod hasłem 
„Co wiem o Ślężańskim Par-
ku Krajobrazowym?”. Wzięło 
w nim udział pięciu uczniów, 
którzy mieli za zadanie odpo-
wiedzieć na 20 pytań testo-
wych dotyczących wartości 
przyrodniczych i historycz-
nych obszarów chronionych 
Masywu Ślęży. I miejsce 

z liczbą 26 punktów na 40 
możliwych zajęła uczennica 
klasy IV Zuzanna Bojda, II 
miejsce wywalczyła Paulina 
Podkowa z klasy V, która uzy-
skała z testu 22 punkty. 

Zw ycięzcy kon k ursów 
otrzymali dyplomy oraz na-
grody książkowe i rzeczowe 
ufundowane przez Dolnośląski 
Zespół Parków Krajobrazo-
wych we Wrocławiu. Wszyscy 
uczestnicy zostali nagrodzeni 
słodkim upominkiem.                                                                                   

Bożena Gierczak

„ABC PIERWSZEJ POMO-
Cy PRZEDMEDyCZNEJ” 
– pod takim hasłem odbył 
się w naszej szkole VIII 
międzyklasowy konkurs 
z zakresu pierwszej pomo-
cy przedmedycznej, który 
zorganizowała i prowadzi-
ła nauczycielka przyrody 
i matematyki Bożena Gier-
czak. 

Wzięli w nim udział ucznio-
wie klas III – VI, nauczyciele, 
dyrektor Barbara Dorużyńska 
oraz zaproszeni goście: wójt 
Łagiewniki Janusz Szpot, prze-
wodniczący Rady Gminy Pa-
weł Kondrakiewicz, kierownik 
Biura Zarządu Powiatowego 
PCK w Dzierżoniowie Elżbie-
ta Bancerz, ratownik medycz-
ny Janusz Szachniewicz oraz 
pielęgniarka szkolna Danuta 
Łaskarzewska. W konkursie 
uczestniczyły trzy drużyny 

trzyosobowe z klas IV, V i VI, 
składające się z uczniów, któ-
rzy otrzymali najwyższą ilość 
punktów z testu sprawdzające-
go wiedzę z zakresu pierwszej 
pomocy oraz uzyskali najlepsze 
wyniki ze sprawdzianu prak-
tycznego. 

Konkurs „ABC pierwszej 
pomocy przedmedycznej” skła-
dał się z III części. W pierwszej 
każda drużyna losowała cztery 
pytania, następnie po krótkiej 
naradzie odpowiadały na nie 

osoby wyznaczone przez ka-
pitana (drużyna mogła zdobyć 
maksymalnie 4 punkty). Po za-
kończeniu rundy pytań odbyła 
się pierwsza prezentacja scenek 
sprawdzających umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy 
w sytuacjach pozorowanych 
(pierwsza pomoc w przypadku 
omdlenia, porażenia prądem 
i krwotoku z uda) – można 
było uzyskać max 10 punktów. 
W drugiej rundzie uczestnicy 
losowali pytania za 3 punkty 
– po dwa pytania dla każdej 
drużyny (maksymalnie 6 punk-
tów). Druga prezentacja spraw-
dzała umiejętności w zakresie 
udzielania pomocy w nagłych 
wypadkach – skaleczenie, za-
wał serca, krwotok z nosa (10 
pkt). Uczestnicy musieli się 
też zmierzyć z pytaniami za 
5 punktów – po 1 pytaniu dla 
każdej drużyny i prezentacja 

kolejnych scenek (pierwsza 
pomoc w przypadku złamania, 
zadławienia i ataku padaczki) 
– 10 pktr. 

Drużyny oceniane były 
przez jury w składzie: ekspert 
z zakresu pierwszej pomocy  
Janusz Szachniewicz i pielę-
gniarka szkolna Danuta Łaska-
rzewska.

Rywalizacja między klasami 
była bardzo zacięta, a różnica 
punktowa między klasami IV 
i VI niewielka. Po ogłoszeniu 
wyników drużyny otrzymały 
dyplomy i upominki oraz pre-
zenty ufundowane przez Biuro 
Zarządu Powiatowego PCK 
w Dzierżoniowie. 

Bożena Gierczak 

IX Międzypowiatowy 
Konkurs Piosenki 
Współczesnej w Prusach.

4 kwietnia uczniowie Ze-
społu Szkół Samorządowych 
w Łagiewnikach brali udział 
w IX Międzypowiatowym Kon-
kursie Piosenki Współczesnej 
w Prusach. Szkołę podstawową 
reprezentowali: Zuzanna Kwię-
dacz, Maja Krawczyk, Wiktoria 
Janulewicz, Natalia Bykowska, 
Jan Bykowski. Gimnazjum 
reprezentowały: Nikola Jędry-
siak, Martyna Hołyńska, Julita 
Idzi, Natalia Ludwiczak, Oliwia 
Demediuk i Małgorzata Zienie-
wicz.

Jury przyznało w kategorii 
szkół podstawowych: III miej-
sce dla Zuzanny Kwiędacz 
a wyróżnienie otrzymał zespół 
w składzie: Zuzanna Kwiędacz, 
Maja Krawczyk, Wiktoria Janu-
lewicz. W kategorii gimnazjum: 
I miejsce zdobyła Martyna Ho-
łyńska, III miejsce – Nikola Ję-
drysiak. Uczniów przygotowały 
panie: Wioletta Patyk, Joanna 
Kwiędacz i Gizela Wochnik.

VIII Powiatowy Konkurs 
Kartek Wielkanocnych. 

Kolejny już raz uczniowie 
Zespołu Szkół Samorządowych 
w Łagiewnikach wzięli udział 
w konkursie plastycznym na 
najładniejszą kartkę wielka-
nocną organizowanym przez 
Wydział Edukacji i Kultury Sta-
rostwa Powiatowego w Dzierżo-
niowie.

Uczniowie szkoły podsta-
wowej wykonali 20 prac, które 
opiekunka konkursu p. Jolan-

ta Paluszkiewicz zawiozła do 
Starostwa w Dzierżoniowie. 
25 kwietnia zostały ogłoszo-
ne wyniki. W kategorii szkół 
podstawowych wpłynęło ok. 
150 kartek. I tym razem nasi 
uczniowie zostali wyróżnieni. 
Uczennica klasy II b Oliwia 
Tokarska otrzymała wyróż-
nienie. Uczennica klasy VI b 
Zuzanna Kwiędacz zajęła III 
miejsce. 

I Powiatowy Konkurs 
Czytelniczo-Filmowy 
„Książki na ekrany” 

W kwietniu uczniowie wzięli 
udział w I Powiatowym Kon-
kursie Czytelniczo-Filmowym 

„Książki na ekrany” organizo-
wanym przez Szkołę Podstawo-
wą nr 5 w Dzierżoniowie. Ze-
spół filmowy w składzie: Adam 
Juraszek, Kamil Grabowski, 

Zuzanna Kwiędacz, Julia Kruk, 
Maja Krawczyk, Wiktoria Janu-
lewicz, Amelia Szczepanik na-
kręcili film reklamujący książkę 
pt. „Alicja w Krainie Czarów”. 
Wśród nadesłanych filmów na-
sza ekipa filmowa zajęła 3 miej-
sce. Uczniowie swój film nakrę-
cili pod kierunkiem pań: Anny 
Hałdaś i Joanny Kwiędacz.

Serdecznie gratulujemy wy-
różnionym uczniom i pedago-
gom.

W miesiącu maju w naszej 
szkole już po raz jedenasty 
odbyła się Mała Olimpiada 
Języka Angielskiego klas 
V-VI. Jak co roku, do zma-
gań zaprosiliśmy okoliczne 
szkoły.

Po czterech uczniów ze szkół 
podstawowych w Olesznej, Jor-
danowie Śląskim, Kobierzycach 
i Łagiewnikach i Ciepłowodach 
stanęło do konkursu. Wszyscy 
wyłonieni zostali w drodze te-
stów przeprowadzonych wcze-
śniej w swoich placówkach. 
Przyjeżdżając na wielki finał do 
Łagiewnik już mogli, więc czuć 
się zwycięzcami! Konkurs skła-
dał się z trzech części: testu ze 
słuchania, testu gramatycznego 
i leksykalno-realioznawczego. 
Zmagania były bardzo emo-
cjonujące, wszyscy reprezento-
wali niezwykle wysoki poziom 
wiedzy. Zwycięzcy otrzymali 
nagrody rzeczowe- markowe 
długopisy, słowniki, książki 

a wszyscy uczestnicy pamiątko-
we dyplomy oraz teczki. Funda-
torami nagród była rada Rodzi-
ców przy ZSS w Łagiewnikach 
oraz wydawnictwo Oxford 
University Press. Konkurs zor-
ganizowali Anna Grabowska, 
Anna Hałdaś i Marcin Dyś. 
Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom olimpiady i zapraszamy 
serdecznie do nas w przyszłym 
roku!

25 maja w Gimnazjum im. 
Piastów Śląskich w Łagiew-
nikach odbył się III Powiato-
wy Konkurs Matematyczny. 
Zorganizowały go Beata 
Owczarek-Sobczyńska, 
Małgorzata Suwald oraz 
Leszek Sobczyński.

W konkursie brali udział 
uczniowie ze szkół podstawo-
wych z Piławy Górnej, Dzier-
żoniowa, Łagiewnik oraz Strze-
lina. Walczyli oni o atrakcyjne 
nagrody, których wartość prze-
kraczała 1500 zł! Można było 
wygrać głośniki bezprzewodo-
we, słuchawki bezprzewodowe 
i różne atrakcyjne gry. Wszyst-
ko to dzięki naszym sponsorom: 
firmie KAMSKAL, SALUS, 
PAT-BET, Kostka Brukowa 
Juraszek, Centrum Okienne 
Wochnik, dzięki Pani Krysty-
nie Mechedin oraz Radzie Ro-

dziców ZSS w Łagiewnikach 
i Urzędowi Gminy Łagiewniki. 

W pierwszej części uczniowie 
indywidualnie pisali test wielo-
krotnego wyboru. Natomiast 
w części drugiej pracowali ze-
społowo rozwiązując zadania 
tekstowe. W kategorii drużyno-
wej III miejsce zdobyła Szkoła 
Podstawowa nr 5 w Dzierżonio-
wie, II miejsce – szkoła z Ła-
giewnik oraz I miejsce – szkoła 
ze Strzelina. Mistrzem, a raczej 
Mistrzynią Matematyki została 
Gabriela Jas, uczęszczająca do 
Szkoły Podstawowej w Strze-
linie. Wygrała ona główną 
nagrodę, czyli 500 zł do wyko-
rzystania w sieci sklepów Em-
pik. Gratulujemy zwycięzcom 
i mamy nadzieję, że za rok zo-
baczymy się ponownie.

Reporter konkursu – Dorian 
Szlachcic.

Pod koniec miesiąca kwiet-
nia w Zespole Szkół Samo-
rządowych w Łagiewnikach 
odbyła się druga edycja 
Gminnego Konkursu Mate-
matycznego „MISTRZ MA-
TEMATyKI”, którego celem 
było rozwijanie i pogłębia-
nie zainteresowań i uzdol-
nień matematycznych 
uczniów.

Do konkursu przystąpiło 18 
uczniów z 3 szkół gminy. 

Finaliści etapów szkol-
nych zmagali się z zadaniami 
w dwóch kategoriach: klas II 
i klas III szkoły podstawowej. 
Dla każdej grupy wiekowej 
przygotowany był osobny zestaw 
zadań i łamigłówek matema-
tycznych. Uczniowie ambitnie 
podeszli do konkursu i wykazali 
się dużą wiedzą i umiejętno-
ściami w zakresie matematyki. 
Po konkursie uczniowie zostali 
zaproszeni na poczęstunek i na 
seans filmowy. W tym czasie 
powołana Komisja Konkursowa 
w składzie: Małgorzata Fedor-
ska, Lucyna Tokarczyk i Ewa 
Łuczyńska przystąpiła do oceny 
prac według z góry ustalonych 
kryteriów. 

Na uroczystym podsumowa-
niu konkursu dyrektor Joanna 
Banda ogłosiła wyniki oraz 
wręczyła nagrody, dyplomy 
i podziękowania dla nauczy-
cieli.

LAuREATAMI ZOSTALI:
w kategorii klas II:
I miejsce – Sylwester Cieślak (Szkoła 
Podstawowa w Łagiewnikach)
II miejsce – Zofia Szachniewicz 
(Szkoła Podstawowa w Łagiewni-
kach)
III miejsce – Anna Cichoń (Szkoła 
Podstawowa w Jaźwinie)
w kategorii klas III:
I miejsce – Mateusz Krawczyk (Szko-
ła Podstawowa w Łagiewnikach
II miejsce – Kinga Gliwa (Szkoła Pod-
stawowa w Łagiewnikach)
III miejsce – Jakub Stawarz (Szkoła 
Podstawowa w Łagiewnikach)
Komisja konkursowa przyznała 
również 2 wyróżnienia dla:
Michała Piechoty klasa II (Szkoła 
Podstawowa w Łagiewnikach)
Mai Celuch klasa III (Szkoła Podsta-
wowa w Jaźwinie).
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!
Nagrody dla laureatów i pozostałych 
uczestników konkursu zostały ufun-
dowane przez osoby prywatne i or-
ganizatorki konkursu: Ewę Łuczyńską 
i Annę Fuszerę.

Powiatowy Konkurs Recytatorski 
„Ojczyzna w poezji”
27 maja 2017 roku w Szkole Podsta-
wowej im. Juliana Tuwima w Bielawie 
odbyła się XV edycja Powiatowego 
Konkursu Recytatorskiego „Ojczy-
zna w poezji”.  Bardzo miłym ak-
centem były wystąpienia laureatów 
Gminnego Konkursu Recytatorskie-
go w Zespole Szkół Samorządowych 
w Łagiewnikach. W kategorii klas 
pierwszych II miejsce zajęła uczen-
nica Zespołu Szkól Samorządowych 
Zuzanna Kużniar – wych. Anna Kę-
dra.
Klasy drugie reprezentowała uczen-
nica Szkoły w Olesznej Amelia Fal-
tyn, która zajęła I miejsce – wych. 
Elżbieta Zakrzewska. Wyróżnienie 
otrzymał uczeń klasy III Maksymilian 
Stefańczyk – wych. Alicja Kośmińska 
również z Olesznej.

X Powiatowy Konkurs Mito-
logiczny „W cieniu skrzydeł 
Ikara” w Łagiewnikach 

W Zespole Szkół Samorządo-
wych w Łagiewnikach przepro-
wadzono X Powiatowy Kon-
kurs Mitologiczny „W cieniu 
skrzydeł Ikara”.  W mitologicz-
nych zmaganiach uczestniczyła 
młodzież z Gimnazjum Spo-
łecznego w Bielawie, Gimna-
zjum nr 1 z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Szarych Szeregów 
z Dzierżoniowa i Gimnazjum 
im. Piastów Śląskich z Zespołu 
Szkół Samorządowych w Ła-
giewnikach.

Uczestnicy oceniani byli przez 
jury w składzie: przewodniczą-
ca – Anna Filińska, wieloletni 
nauczyciel języka polskiego, 
Wioletta Wawrzyniak –  przed-
stawicielka GOKiB oraz Bo-
gumiła Tadeusiak – wieloletnia 
nauczycielka w szkołe podstawo-
wej. Całą  uroczystość prowadzili 
uczniowie klas III – Anna Czer-
niawska i Jakub Wójcik.

Konkurs składał się z dwóch 
części – grupowej i indywidu-
alnej. Podczas pierwszej z nich 
uczniowie prezentowali wybrany 

przez siebie mit, sylwetkę 
dowolnego antycznego 
bóstwa, rozwiązywali 
test oraz krzyżówkę. 
W części indywidu-
alnej wzięło udział 
sześcioro uczniów 
z różnych szkół, któ-
rzy odpowiadali na 
zadawane przez pro-
wadzących pytania. Po 
wszystkich konkurencjach 
jury ogłosiło wyniki. 

W konkursie zespołowym 
pierwsze miejsce zajęła drużyna 

Gimnazjum im. Piastów 
Śląskich w Łagiewni-
kach. Drugie miej-
sce zajęli uczniowie 
Gim nazjum n r 1 
z Dzierżon iowa , 
przygotowani przez 
Dorotę Walczybok, 
natomiast trzecie – 

uczniowie Gimnazjum 
Społecznego z Bielawy, 

przygotowani przez Do-
minikę Kuriatę. W rywali-

zacji indywidualnej zwyciężył 
uczeń  naszego gimnazjum – 

4 czerwca na „Stawie Trzci-
nowym ” w Sieniawce przy 
słonecznej pogodzie zo-
stały rozegrane w dwóch 
kategoriach wiekowych 
„Spławikowe Zawody Węd-
karskie dla dzieci”.

W imprezie udział wzięło 18 
zawodników. Osiągnięte wyni-
ki były nadspodziewanie dobre. 
Przy gorącym doping rodziców 
i dziadków w swych grupach 
zwyciężyli:  
Grupa do 9 lat 
Igor Kubisz 2285 pkt.
Wojciech Juraszek 1105 pkt. 
Maurycy Gołąb 1040 pkt. 
Grupa 10-12 lat 
Filip Kubisz 3120 pkt.
Wanesa Nowakowska 1595 pkt.
Adam Juraszek 895 pkt. 

Dziękuję wszystkim za przy-
bycie nad staw, głównym orga-
nizatorom Państwu Marzenie 
i Szymonowi Juraszek za wy-
konaną pracę oraz Komisji Sę-
dziowskiej kol. Arturowi Patyko-
wi i Włodzimierzowi Ciećwierz 
za sprawne obliczenie wyników.
 Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

Wędkarskiego „Cukrownik”  
w Łagiewnikach - Roman 

Ciećwierz

do you speak english?

ZWyCIęZCAMI TEJ 
EDyCJI OLIMPIADy 
zOSTaLI: 
I miejsce –  Kamil Grabowski,  

ZSS Łagiewniki
II miejsce –  Ida Jarek,  

SP Kobierzyce
III miejsce –  Marcin Brzeziński, 

ZSS Łagiewniki

I miejsce z liczbą 43 punktów 
zajęła klasa VI
II miejsce – 42 punkty – klasa IV
III miejsce – 38 punktów – klasa V

Każdy może zostać ratownikiem

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Łagiewnikach

Spławikowe 
zawody 

Mistrzostwa  
matematyczne szkół  
podstawowych

Mistrzowie mitologii  

gminny konkurs 
„MISTrz MaTeMaTykI”

Dawid Najdek, zostając tym sa-
mym Mistrzem Mitologii 2017 
r. a Oscar Krawczyk – uczeń 
Gimnazjum im. Piastów Śląskich 
w Łagiewnikach został Wicemi-
strzem Mitologii 2017 r. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali 
pamiątkowe puchary, dyplomy 
oraz nagrody książkowe.

Organizatorem konkursu było 
łagiewnickie gimnazjum, a kon-
kretnie to pani Agnieszka Kró-
likowska, nauczycielka języka 
polskiego na której spoczywało 
przygotowanie merytoryczne, 
powołanie drużyn teatralnych, 
stworzenie scenariusza imprezy 
oraz przygotowanie sali, zorga-
nizowanie funduszy na nagrody 
dla uczestników, poczęstunku, 
zaproszenie jury i przygotowanie 
odpowiednich materiałów. Wiel-
ce pomocne były Elżbieta Maj-
chrzak i Gizela Wochnik, które 
przygotowały dekoracje i napisy.                                        
Fundatorem nagród oraz poczę-
stunku dla uczestników kon-
kursu była Rada Rodziców przy 
Zespole Szkół Samorządowych 
w Łagiewnikach, rodzice na-
szych wychowanków oraz Urząd 
Gminy Łagiewniki.  ak
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22 marca na długo pozo-
stanie w naszej pamięci, 
bowiem w ten dzień zawi-
tał do naszej szkoły z wi-
zytą ksiądz biskup Ignacy 
Dec. Były to dla nas nieza-
pomniane chwile, bo ta-
kich znamienitych gości 
nie mamy często w naszej 
szkolnej rzeczywistości. 

Księd za bisk upa w raz 
z księdzem proboszczem 
Grzegorzem Staniewskim 
w progu szkoły witali Ma-
riola Początek, Joanna Banda 
i Paweł Krzyszczuk. Następ-
nie uczniowie Zespołu Szkół 
Samorządowych w Łagiew-
nikach wspólnie zaśpiewali 
„Barkę” przy akompania-
mencie szkolnego zespołu 
muzycznego, z następującymi 
słowami: „Przychodzisz do 
nas dziś, jako Ojciec Dusz-
pasterz, Apostoł XXI wieku 

przychodzisz, jako ten, który 
wezwanie Chrystusa: „Idźcie 
na cały świat i głoście Ewan-
gelię” uczynił treścią swojego 
życia. Słowa te przywiodły 
cię dzisiaj do nas do Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum 
w Łagiewnikach, gdzie jest 
młodzież i dzieci szanujące 
modlitwę, wiarę, religię. Za-
pewniamy cię księże biskupie, 
że nasza szkoła żyje Bogiem, 
a my sami mamy wiele okazji 
ku temu, aby wyrazić swoją 
wiarę w konkretnych czynach 
i słowach realizowanych w cią-
gu całego roku”. 

Następnie uczniowie SP 
i Gimnazjum zaprezentowali 
biskupowi swoje umiejętno-
ści, w montażu artystycznym, 
który przedstawił świętych, 
w atmosferze organizowanego 
w naszej szkole przez młodzież 
„ Dnia ze Świętymi”. Jego Eks-

celencja, po słowach skierowa-
nych do uczniów, w których 
nawiązał do znaczenia dobroci 
i świętości w życiu człowieka 
żegnany śpiewem i oklaskami, 
udał się na kameralne spotka-
nie z gronem pedagogicznym. 
W miłej i sympatycznej atmos-
ferze wyjątkowy gość wyjaśnił 
nauczycielom i pracownikom 
szkoły, jakie wartości powinny 
być celem każdego człowieka 
we współczesnym życiu. 

Po wizycie w szkole mło-
dzież gimnazjum jak i rodzice 
mieli okazję ponownie spotkać 
się wieczorem z księdzem bi-
skupem Ignacym Decem. 
W kościele parafialnym w uro-
czystość św. Józefa – patrona 
naszej parafii przyjęli sakra-
ment dojrzałości chrześcijań-
skiej – bierzmowanie, i otrzy-
mali namaszczenie Duchem 
Świętym.  Liliana Mróz

„Barka” dla biskupa Ignacego deca

Boże Ciało (inaczej – 
Święto Ciała i Krwi 
Pańskiej) to w Kościele 

katolickim: uroczystość litur-
giczna ku czci Najświętszego 
Sakramentu. Wierni szczegól-
nie wspominają Ostatnią Wie-
czerzę i Przeistoczenie chleba 
i wina w Ciało i Krew Jezusa 
Chrystusa. W Polsce Boże Cia-
ło obchodzi się w czwartek po 
oktawie Zesłania Ducha Świę-
tego, a więc jest to święto ru-
chome wypadające zawsze 60 
dni po Wielkanocy. W niektó-
rych krajach może być obcho-
dzone w inny dzień. 

Święto to zostało ustano-
wione na skutek widzeń bł. 
Julianny z Cornillon. Pod ich 

wpływem bp Robert ustanowił 
w 1246 r. takie święto dla die-
cezji Liege. W 1252 r. zostało 
ono rozszerzone na Germanię. 
W 1263 miał miejsce cud eu-
charystyczny w Orvieto, gdy 
hostia w rękach wątpiącego 
w transsubstancjację księdza 
zaczęła krwawić. W 1264 r. 
papież Urban IV bullą „Tran-
siturus” ustanowił to święto 
dla całego Kościoła. W Polsce 
po raz pierwszy wprowadził to 
święto bp Nanker w 1320 r. – 
w diecezji krakowskiej. W póź-
nym średniowieczu i renesan-
sie największym sanktuarium 
kultu Bożego Ciała w Polsce 
był poznański kościół Bożego 
Ciała. Jednym z głównych ele-

mentem obchodów Bożego 
Ciała jest budowa czterech 
ołtarzy. Ich dekorowaniem 
zajmują się wierni. Wykorzy-
stywane są do tego przede 
wszystkim gałęzie brzozy lub 
lipy oraz kwiaty.

Na czele procesji niesio-
na jest zawsze monstrancja 
z Najświętszym Sakramentem. 
Monstrancja to drogocenne 
naczynie, w którym do adora-
cji wiernych wystawiany jest 
chleb eucharystyczny. Nazwa 
„monstrancja” wywodzi się 
od łacińskiego słowa oznacza-
jącego „pokazywać”. Mon-
strancja używana jest już od 
XIV wieku, ale głównie tylko 
w Kościele katolickim, podczas 

wystawiania i procesyjnego ob-
noszenia hostii, a więc właśnie 
podczas Bożego Ciała. Począt-
kowo miała ona kształt wieży 
gotyckiej, a w okresie baroku 
powstał typ monstrancji – słoń-
ca, który znamy do dziś.

Procesja z monstrancją za-
trzymuje się kolejno przy czte-
rech ołtarzach. Ołtarzy jest 
tyle, ilu było ewangelistów. Na 
każdym przystanku czytane 
są zawsze fragmenty z jednej 
Ewangelii, a więc po kolei Ma-
teusza, Marka, Łukasza i Jana.

Z uroczystościami Bożego 
Ciała wiążą się różne zwyczaje 
i wierzenia ludowe. Szczególne 
własności przypisywano ze-
branym kwiatom i gałązkom, 
które dekorowały ołtarze. Po 
przejściu procesji ludność zry-
wała gałązki, wierząc w ich 
magiczne właściwości.

Tekst pochodzi z pl.wikipe-
dia.org i okolicznościowego 
serwisu informacyjnego „Em-
kom” Tadeusz Szot

Dlaczego idziemy w procesjach?
W tym roku 15 czerwca obchodziliśmy 
Święto Bożego Ciała. Jak co roku uli-
cami naszych miejscowości przeszły 
uroczyste procesje. To piękne wiosen-
ne święto wprowadziło mnie w chwi-
lę zadumy i refleksji. Idąc w procesji 
uświadomiłem sobie, że właściwie to 
o tym święcie niezbyt wiele wiem. Po-
stanowiłem więc swoją wiedzę pogłę-
bić i podzielić się nią z Państwem. 

Na czele procesji niesiona 
jest zawsze monstrancja  
z Najświętszym Sakramentem. 


