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Drodzy Mieszkańcy i Szanowni Goście! 

 

Święta Wielkanocne to czas zadumy 

ale i radości ze Zmartwychwstania Chrystusa.  

Niech tegoroczny okres Wielkiej Nocy  

będzie czasem szczególnej refleksji i nadziei na lepsze jutro,  

aby odeszły wszelkie troski i zmartwienia, a w naszych sercach  

na nowo zagościła radość i poczucie bezpieczeństwa. 

Niech siła miłości płynąca z Krzyża  

pozwoli nam cieszyć się rodzinną, ciepłą atmosferą,  

a światło Zmartwychwstałego Chrystusa obdarza nas miłością i pokojem. 

Niech ciepło płynące z ludzkiej serdeczności  

zagości we wszystkich sercach. 

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej     Burmistrz 
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UWAGA!!! RUSZYŁA REKRUTACJA 

do Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu 

na rok szkolny 2021/2022 

 

Zapraszamy Rodziców do zapisów dzieci do klasy I, które w roku 2021 ukończą: 
- 7 lat ( urodzone w 2014 r.) 
- 6 lat ( urodzone w 2015 r.) 
 

        Do szkoły Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu prowadzonej przez Miasto i Gminę  

Rejowiec przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej 

na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) oraz w dalszej kolejności na 

wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szko-

ły podstawowej, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

 

ZAPISY OD DNIA 22 lutego do 09 kwietnia 2021 r. - Druki do pobrania:  

w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 14.00 

 
Niezbędne dokumenty: 

Skrócony odpis aktu urodzenia, inna dokumentacja. 

 

 

                    Dyrektor 

        Szkoły Podstawowej im. M. Reja 

                  w Rejowcu 
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Zanieczyszczanie drogi = wykroczenie 

 Wiosną i jesienią wraca temat zanieczyszczania drogi błotem 

wywożonym na kołach maszyn rolniczych. Problem ten nasila się 

zwłaszcza w okresach deszczowej pogody. Dodatkowo rośnie licz-

ba tzw. interwencji obywatelskich, tj. zgłoszeń zabrudzenia drogi 

przez inne osoby korzystające z dróg, na Policję, do urzędów gmin 

oraz do zarządców dróg.  
 

 Kto odpowiada zatem za nawiezienie błota na drogę?  

Zanieczyszczenie drogi jest kwalifikowane jako wykroczenie określone w art. 91 Kodeksu Wykroczeń. Za 

takie wykroczenie, poza obowiązkiem oczyszczenia drogi, grozi kara grzywny do 1500 zł. Druga sankcja 

karna o nieco mniejszej wadze - mandat karny do 200 złotych - grozi za zaśmiecanie lub zanieczyszczanie 

drogi publicznej na podstawie art.45 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym.  

 Należy też pamiętać o kwestiach związanych z ewentualną odpowiedzialnością karną i cywilno-

prawną za spowodowanie wypadku lub kolizji drogowej na skutek udowodnionego wpływu zanieczyszcze-

nia drogi, np. z powodu poślizgu na warstwie błota naniesionego z pól na kołach ciągników.  

 Wszczęcie postępowania z ww. tytułów może nastąpić z urzędu, np. stwierdza to przejeżdżający pa-

trol policji lub na wniosek zarządcy drogi (gmina, powiat, województwo samorządowe, GDDKiA) – w 

szczególności po otrzymaniu „donosu obywatelskiego”.  

Obowiązek czyszczenia  

 Pozostaje jeszcze problem obowiązku oczyszczenia dogi 

z zanieczyszczeń. Przepisy nie mówią o tym wprost. Znajduje-

my jedynie w art. 84 Kodeksu Wykroczeń zapis, że „Kto 

wbrew obowiązkowi nie oznacza w sposób odpowiadający 

wymaganiom i łatwo dostrzegalny, zarówno w dzień, jak i w 

porze nocnej, jakiejkolwiek przeszkody w ruchu drogowym, 

urządzenia lub przedmiotu znajdujących się na drodze lub też 

miejsca prowadzonych robót, jeżeli to może zagrozić bezpie-

czeństwu ruchu albo utrudnić ruch na drodze, podlega karze 

 aresztu albo grzywny”.  

 

 Zarządca drogi może  wezwać Straż Pożarną do mycia zabrudzonej jezdni, co, jeśli nie mieści się w 

zakresie tzw. czynności ratowniczych, może być traktowane jako czynność odpłatna. Reasumując, jeśli już 

do zanieczyszczenia drogi przy pracach polowych doszło, należy dochować należytej staranności i nie-

zwłocznie przystąpić do jej oczyszczenia, zachowując przy tym bezpieczeństwo swoje i innych użytkowni-

ków drogi.   

A. Jeleń 
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W Rejowcu powstanie Pumptrack 
 Wychodząc naprzeciw potrzebom wśród mieszkańców gminy Rejowiec zwłaszcza młodzieży, w 

2021 r. planowana jest budowa Pumptracka przy Szkole Podstawowej. Umożliwi on spędzanie wolnego 

czasu na świeżym powietrzu.  

 Pumptrack to tor rowerowy dla każdego niezależnie od wieku, gdyż przeznaczony jest zarówno do 

jazdy rekreacyjnej jak również do profesjonalnych  treningów. Z toru mogą korzystać  zarówno osoby jeż-

dżące na deskorolkach, hulajnogach lub rolkach. Rowerowy plac zabaw (pumptrack) jest torem o specjal-

nie ukształtowanej, falistej nawierzchni i wyprofilowanych zakrętach. Tor rowerowy , którego dotyczy 

wniosek dotyczy wykonania toru rowerowego o konstrukcji elementów modułowych. Rozwiązanie ta-

kie  umożliwia jego rozbudowę o kolejne elementy w razie potrzeb. 

 
 Pumptrack w Rejowcu składać się będzie z zakrętów oraz pompek rozpędowych, dzięki czemu ko-

rzystanie z tego toru staje się bardziej ciekawe i atrakcyjne. Specjalna konstrukcja toru  zbudowana będzie 

z muld i zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, aby umożliwić roz-

pędzenie i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Tego typu obiekt może stanowić samodzielną formę 

aktywności. Przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, obiekt pozwala na obycie z rowe-

rem, rozwija koordynację ruchową oraz poprawia zmysł równowagi. Pumptrack będzie ogólnodostępny 

przeznaczony zarówno dla osób początkujących oraz już doświadczonych użytkowników. 

A. Jeleń 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 

 lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” -Jan Paweł II 

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania władzom i pracownikom Urzędu Miejskiego  w Rejowcu 

oraz wszystkim mieszkańcom Gminy Rejowiec za zaangażowanie się w akcję zbierania plastikowych nakrętek na rzecz  

powrotu do zdrowia Beaty Adamiec. Dobro, które dajemy zawsze do nas wraca. 

Sołtys Bieniów-Niemirów Jadwiga Mazurek 
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Gmina Rejowiec Zakupiła Ciągnik Najnowszej Generacji 
 

 Gmina Rejowiec w dniu 31 grudnia 2020 

roku zakupiła nowy ciągnik rolniczy Deutz-Fahr 

model 5090.4 G o mocy 84 KM, wraz z osprzę-

tem typu: pług do odśnieżania PSV 271, kosiarka 

bijakowa KANGU 190, ładowacz czołowy 106 

A, model T-229/1. Dostawcą sprzętu, wyłonio-

nym w drodze przetargu nieograniczonego, zosta-

ło Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe 

„Fino” Sp. z o. o w Chełmie. Koszt ciągnika, 

wraz z osprzętem wyniósł  298 176, 60zł. Samo-

rząd Gminy Rejowiec poniósł koszty zakupu w 

całości z własnego budżetu. 

Gmina Rejowiec odpowiada za organizację wielu zadań na rzecz jej mieszkańców. W okresie zimowym, jednym z 

najważniejszych, za które odpowiada samorząd jest organizacja zimowego utrzymania dróg gminnych oraz pomoc 

jej mieszkańcom w trudnych sytuacjach w warunkach zimowych. 

 Zakupiony ciągnik rolniczy wraz z osprzętem to profesjonalny i bezpieczny sprzęt, który już tej zimy posłużył 

do sprawnego odśnieżania terenu gminy, a jednocześnie wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa naszych mieszkań-

ców. W okresie uciążliwych warunków atmosferycznych jakie wystąpiły tej zimy, sprzęt był również niezbędny pod-

czas występujących trudności w trakcie dowożenia uczniów do szkoły i dzieci do przedszkola. 

W okresie letnim zostanie wykorzystany między innymi do koszenia traw, prowadzenia robót pielęgnacyjnych w 

pasie dróg gminnych i wielu innych prac, które będzie można o wiele sprawniej przeprowadzić we własnym zakre-

sie. 

G. Korcz 

PODZIĘKOWANIA DLA SOŁTYSÓW  

 Sołtysi pełnią niezwykle ważną funkcję społeczną a w kontaktach z mieszkańcami, można powiedzieć, że są 

na pierwszej linii. To do nich najczęściej lokalna społeczność zgłasza swoje problemy. Z inicjatywy Sołtysów reali-

zowane są w Sołectwach różne zadania mające na celu poprawę warunków życia  na wsi oraz integrację mieszkań-

ców. 

 Są w naszej gminie Sołtysi, którzy są rekordzistami w sprawowaniu swojej funkcji a mianowicie: Panie Jadwi-

ga Mazurek Sołtys wsi Bieniów Niemirów oraz Kamila Prokopiuk Sołtys wsi Aleksandria Krzywowolska pełnią 

funkcję Sołtysa od 1990 roku, Janina Smętkowska Sołtys wsi Kobyle od 1992 roku,  natomiast Pan Cezary Świer-

czyński od 1994 roku. 

 Mając na względzie realizowane przez Sołtysów działania oraz obcho-

dzony w dniu 11 marca Dzień Sołtysa Burmistrz, Przewodniczący Rady Miej-

skiej oraz pracownicy Urzędu Miejskiego serdecznie dziękują sołtysom za 

współpracę oraz zaangażowanie w rozwój sołectw które reprezentują. 

 Życzymy samych sukcesów, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodo-

wym, wytrwałości w rozwiązywaniu problemów, odwagi w działaniu oraz jak 

najwięcej ludzkiej życzliwości. 
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GOSPODARKA ODPADAMI 

 Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne (popularnie śmieci) ma obowiązek złoże-

nia w swojej gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawka-

mi uchwalonymi w gminie. 

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi selektywnie przedstawiają się 

następująco: 

1. 12,00zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy liczbie mieszkańców zamieszkujących nieruchomość od 

pierwszej do piątej osoby, 

2. 10,00zł miesięcznie od szóstej do ósmej osoby zamieszkującej nieruchomość, 

3. 8,00zł miesięcznie od dziewiątej i każdej następnej osoby zamieszkującej nieruchomość. 

 

Jeśli mieszkaniec nie będzie zbierał odpadów komunalnych w sposób selektywny, firma odbierająca  odpady 

przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym mieszkańca, a także Burmistrza Rejowca. 

Na tej podstawie Burmistrz Rejowca wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi. 

 

 Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka wynosi: 

1)  25,00zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 

 

 Deklarację składa właściciel nieruchomości. Ten obowiązek dotyczy również: 

 współwłaścicieli, 

 użytkowników wieczystych, 

 jednostek organizacyjnych lub osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 

 innych podmiotów władających nieruchomością. 

 

 Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym lokale stanowią odrębną własność, to 

deklarację za wywóz śmieci za właścicieli lokali składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszka-

niowej. To znaczy, że osoba posiadająca spółdzielcze prawo do lokalu lub faktycznie zamieszkująca lokal nale-

żący do spółdzielni mieszkaniowej, nie musi samodzielnie składać deklaracji. 

      

W złożonej deklaracji przez mieszkańca gminy Rejowiec powinna być zadeklarowana rzeczywista ilość osób za-

mieszkująca daną nieruchomość. Za odpady komunalne płacimy w tej gminie w której mieszkamy, a nie w tej 

w której jesteśmy  zameldowani! 

 

Koszty jaki gmina poniosła w 2020r. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosły: 753 278,03 zł, 

a dochody, czyli wpływy z opłat za odpady komunalne wyniosły: 656 336,36zł. Widzimy, że koszty przewyższają w 

znacznym stopniu dochody za odpady komunalne. 

 

DLATEGO APELUJEMY O PORAWNE SKŁADANIE DEKLARACJI Z RZECZYWISTĄ LICZBĄ OSÓB 

ZAMIESZKUJĄCĄ DANĄ NIERUCHOMOŚĆ, A TAKŻE zgodne z Ustawą o  utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, POPRAWNE SEGREGOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH. Realizacja obowiązków w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi  podlega kontrolowaniu. 

A. Dobosz 
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Zakończenie Powszechnego Spisu Rolnego 

 Powszechny Spis Rolny 2020 był prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r.,  

według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. i był obowiązkowy dla użyt-

kowników gospodarstw rolnych. 

  Było to pełne rolnicze badanie statystyczne, które odbywa się 

cyklicznie co 10 lat. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem da-

nych, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo.  

 Dzięki uzyskanym podczas spisu informacjom lokalne, regio-

nalne i krajowe instytucje mogą prowadzić działania wspierające 

rolników, tworzyć strategie wspierające społeczności wiejskie, po-

dejmować skuteczne decyzje zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe - decyzje ważne dla wszystkich. Dane spi-

sowe są kluczowe podczas ustalania unijnych dopłat dla rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić 

zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.  

 Przygotowanie i realizacja Powszechnego Spisu Rolnego były ogromnym wyzwaniem organizacyjnym 

i logistycznym, zwłaszcza ze względu na panującą pandemię. Za organizację spisu rolnego odpowiadała statystyka 

publiczna oraz Gminny Komisarz Spisowy (Tadeusz Górski Burmistrz Rejowca) i Gminne Biuro Spisowe (Urszula 

Czerniej i Janusz Mazurek), które zapewniało stanowisko do samospisu, organizowało nabór kandydatów 

na rachmistrzów, brało udział w szkoleniach rachmistrzów i przygotowaniu do wykonywania czynności spisowych 

oraz współdziałało w popularyzacji spisu rolnego.  

 Liczba gospodarstw rolnych wytypowanych do obowiązkowego spisu w 2020 roku w naszej gminie wyniosła 

485. 

 Spis przeprowadzono 3 metodami: 

- metodą wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza terenowego, ze względu na pandemię ograni-

czonego do kontaktów telefonicznych (na terenie gminy pracami spisowymi zajmowało się 2 rachmistrzów) - z tej 

metody skorzystało 84,91% rolników 

- poprzez samospis internetowy – 10,95 % rolników skorzystało z tej metody; 

- poprzez wywiad telefoniczny prowadzony przez rachmistrza telefonicznego Urzędu Statystycznego – 4,14% rolni-

ków skorzystało z tej metody spisu; 

 Miło nam poinformować, że Gmina Rejowiec zakończyła spis przed terminem w dniu 16 listopada 2020 r., 

jako pierwsza gmina wśród  213 gmin w województwie lubelskim, otrzymując wyróżnienie i nagrodę w postaci 

sprzętu komputerowego. 

 Po zakończeniu spisu w naszej gminie rachmistrze pomagali również w dokończeniu spisu przez inne gminy 

prowadząc wywiady z rolnikami według zgłoszeń z Urzędu Statystycznego w Lublinie. 

 Gminny Komisarz Spisowy oraz Gminne Biuro Spisowe w Rejowcu dziękują wszystkim właścicielom gospo-

darstw rolnych za  aktywny udział w spisie, za poświęcenie swojego czasu, rzetelne wypełnienie obowiązku spiso-

wego oraz przekazanie cennych informacji.  Słowa podziękowania kierujemy do rachmistrzów spisowych, którzy 

w tak trudnym czasie pandemii realizowali wzorowo nałożone na nich zadania, a także do sołtysów i radych którzy 

mobilizowali rolników do wzięcia udziału w spisie. 

J. Mazurek 

Rejowiec, 24.02.2021 
 Gminny Klub Sportowy UNIA-REJOWIEC informuje, ż e w roku 2021 realiżuje żadanie publicżne o cha-
rakterże poż ytku publicżnego pod tytułem: „żadanie publicżne w żakresie wspierania i upowsżechniania kul-
tury fiżycżnej w 2021 roku”, dofinansowane w formie dotacji celowej ż Gminy Rejowiec w wysokos ci 75 
000,00 żł. 
 Prżedmiotem żadania jest upowsżechnianie żajęc  sportowych, prżeż żorganiżowanie spędżania wolne-
go cżasu dla dżieci, młodżież y oraż dorosłych ż terenu Gminy Rejowiec w formie udżiału w żawodach piłkar-
skich oraż rożgrywkach ligowych na sżcżeblu powiatowym oraż wojewo dżkim. 

          PREZES 
            Zbigniew Rumin ski 
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Ś. P. Piotr Józef Kasjan  
 

26.01.1965 – 19.01.2021 
 

 Ukończył dzienne studia magisterskie w Międzyuczelnianym Instytucie Nauk Politycznych. Po od-

byciu półrocznej służby wojskowej rozpoczął pracę jako policjant w Komendzie Re-

jonowej Policji w Chełmie. Był honorowym dawcą krwi i otrzymał odznakę 

„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” II stopnia. 

 Był wielkim miłośnikiem sportu. W okresie młodości reprezentował Szkołę 

Podstawową i Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Rejowcu głównie w 

łyżwiarstwie szybkim i piłce ręcznej. Wielka pasją było kolarstwo, które trenował w 

młodości pod okiem trenera Jerzego Werenkowicza. Interesował się historią i polity-

ką. 

 Przez wiele ostatnich lat swojego życia aktywnie działał jako członek Towarzy-

stwa Regionalnego Rejowiec, w którym pełnił funkcję członka Zarządu Stowarzysze-

nia. Na co dzień czynnie i aktywnie uczestniczył w życiu stowarzyszenia. Odznaczony Pamiątkową Statu-

etką Towarzystwa Regionalnego Rejowiec za wieloletnią działalność. Przez wiele lat kwestował podczas 

organizowanych przez Stowarzyszenie zbiorek, czynnie pomagał w pracach pielęgnacyjnych miejsc pa-

mięci narodowej zlokalizowanych na terenie gminy Rejowiec oraz pracach na rzecz ratowania zabytko-

wych, starych i zapomnianych mogił na rejowieckim cmentarzu. Udzielał się w pracach społecznych na 

rzecz Towarzystwa, lokalnej społeczności i gminy. Zawsze pomocny i gotowy do działania. 

 Pozostanie w naszej pamięci. 

 

             Przewodniczący, 

                     Zarząd, Członkowie 

        Towarzystwa Regionalnego Rejowiec 

 

Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych. 

Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, 

plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagod-

niejszym zabarwieniu i lepszym smaku. 

Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu nawet do 30%. 

 

W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin 

należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad 
Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół. 

Przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każdego środka ochrony roślin. 

Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół. 

Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek. 

Dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na owady zapyla-

jące. 

 Pszczoły, które miały kontakt ze środkiem ochrony roślin w zdecydowanej większości giną poza ulem. 

 

 Komisja do spraw szacowania strat w pasiekach  powołana zarządzeniem Wójta Gminy Rejowiec nr 14 z 

dnia 7 maja 2015 r. w skład której wchodzą przedstawiciele: Gminy, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Ro-

ślin i Nasiennictwa, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz Rejonowego Koła Pszczelarzy w Chełmie zwraca 

się z prośbą o przemyślane stosowanie środków ochrony roślin oraz nawiązanie współpracy z pszczelarzami, pole-

gającej na informowaniu ich o planowanych zabiegach. 

 Stosownie do art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2018 r. poz.1310 

zpóźn.zm.), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla 

środowiska (...), podlega karze grzywny, a w przypadku rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz 

wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin. 
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JÓZAFAT, JÓZEFAT… CZY JÓZEF ? 

Ostatnim właścicielem dóbr rejowieckich był BUDNY i to nie budzi żadnych wątpliwości, 

 natomiast z imieniem bywa różnie. 
 

 Częściowe zamieszanie powstało dlatego, że imię dziedzica 

Budnego kojarzone było z imieniem patrona parafii świętym Jozafa-

tem B.M. Podobieństwo imion patrona parafii i fundatora kościoła to 

zwykły zbieg okoliczności. 

 Analizując zapis trzech imion podanych w nagłówku niniej-

szego artykułu możemy zauważyć duże  podobieństwo. Chodzi tu o 

kreseczkę nad literą „o” lub litery „a” i „e”, które są pisane naprze-

miennie. Niby niewielka różnica, ale te znaki mogą wprowadzić za-

mieszanie nawet w historii. 

W czasie kwerendy w dokumentach archiwalnych można spotkać naprzemienne stosowanie wymienionych 

imion. W kilku dokumentach BUDNY był „Józafatem” i „Józefatem”, rzadziej natomiast przypisywano mu imię 

„Jozafat” lub „Józef”. Na  pamiątkowej tablicy fundacyjnej umieszczonej w przedsionku bocznego wejścia do ko-

ścioła (wieża z dzwonem) zobaczymy imię „Józafat” Budny.  

Aby w dalszym ciągu nie zakradały się błędy w używaniu imienia ostatniego właściciela dóbr rejowieckich, 

a zarazem fundatora kościoła, na podstawie wiarygodnego dokumentu sporządzonego przez Księdza Bronisława Za-

krzewskiego - pierwszego proboszcza utrzymującego księgi aktów Stanu Cywilnego Rzymsko-Katolickiej parafii 

Rejowiec czytamy: „... stawili się: Józefat  Jakób Budny lat siedemdziesiąt sześć mający, zamieszkały w majątku 

Rejowiec, syn (…) w obecności świadków: Bolesława Zakrzewskiego, rolnika lat pięćdziesięciu dwóch i Tadeusza 

Czuryszkiewicza organisty lat trzydzieści jeden(…) okazawszy nam wyroki Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia (...)/

podane daty i sygnatura akt/ sprawa dotyczy przysposobienia Antoniego Ludwika Budnego po zmarłych rodzicach - 

Andrzeju i Michalinie z Wierzbickich małżonków Budnych, przez Józefata Jakóba Budnego(…)” Chodziło też o to, by 

cyt.: „...Antoni Ludwik Budny urodzony i zapisany w aktach Rzymsko-Katolickiej Parafji Działyń powiatu Lipnow-

skiego województwa Warszawskiego.....” został wpisany w aktach tutejszej parafii.  

Sama forma tego dokumentu jest bardzo ciekawa. Treść pisana jest ręcznie, piórem i atramentem. We wła-

snoręcznych podpisach świadków dokładnie widnieje: Józefat Budny. Wiarygodność i ważność tego dokumentu 

potwierdzają podpisy osób zainteresowanych i świadków. Są to: Ksiądz Bronisław Zakrzewski, Józefat Budny, An-

toni Budny, Tadeusz Czuryszkiewicz, Bolesław Zakrzewski. 

Analizując tylko ten jeden wspomniany dokument dowiadujemy się, że w rodzinie naszego fundatora kościo-

ła - JÓZEFATA  BUDNEGO był także jego brat ANDRZEJ BUDNY, którego sy-

nem był ANTONI LUDWIK BUDNY. Tutaj należy także wspomnieć o małżonkach 

panów Budnych. Żoną Józefata Jakóba Budnego była Marja z Pilitowskich, nato-

miast żoną Andrzeja Budnego była Michalina z Wierzbickich.  

/W tekście zachowano zasady starej pisowni/. 

       Z przytoczonego dokumentu wynika, że imię dziedzica Rejowca, a zarazem fun-

datora kościoła było Józefat Budny i jego imię nosi uliczne rondo na skrzyżowaniu 

ulic: Szkolnej i Stanisława Zwierzyńskiego.                         

P.M. 
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Święci w Rejowcu cz. III 
Tematyka związana z relikwiami w naszym parafialnym kościele staje się bardziej tajemnicza. Możemy się 

zastanawiać, ilu Świętych opiekuje się nami razem ze Świętym Jozafatem Biskupem Męczennikiem - patronem para-

fii, Świętym Janem Pawłem II oraz Świętą Dorotą i Felicjanem? Tę część poświęcę świętym Prosperowi, Donatowi, 

oraz dwóm świętym, o relikwiach których nigdzie nie wspomina się a wiemy, że z pewnością znajdują się w naszym 

kościele. 

O zasadach wprowadzania relikwii do nowo powstających kościołów wspominałem w poprzednich częściach 

artykułu. Zasada umieszczania relikwii w mensach ołtarzy dotyczyła  wszystkich ołtarzy /także drewnianych/ w ko-

ściołach oraz ołtarzy polowych. W wielu kościołach, poza ołtarzem głównym, znajduje się więcej ołtarzy. Poświęca-

no je różnym świętym, których życie związane było z danym miejscem. Często byli to święci, którym przypisywane 

były PARAFIALNE ODPUSTY.W ołtarzach wówczas umieszczano malowane lub rzeźbione wizerunki. W ołta-

rzach bocznych najczęściej były to wizerunki Pana Jezusa lub Matki Bożej. Ponieważ na każdym ołtarzu mogła być 

sprawowana Msza Święta, w mensach ołtarzy drewnianych umieszczano PORTATYL. Na początku był to mały, 

przenośny ołtarzyk, najczęściej z metalu lub kości słoniowej. W okresie późniejszym były to przeważnie kwadratowe 

płytki kamienne z wydrążeniem, w którym umieszczano w odpowiedni sposób zabezpieczone relikwie. Podczas 

Mszy św. na takiej kamiennej /marmurowej/ płytce ustawiano kielich. Ta zasada obowiązywała wtedy, jeśli stół ołta-

rzowy nie miał kamiennej mensy. Na rewersie płytki /portatylu/ umieszczano dokument stwierdzający czyje są to 

relikwie z potwierdzeniem ich autentyczności, co uczynione było pieczęcią biskupa. Często opisów dokonywano 

bezpośrednio na kamieniu za pomocą bardzo nietrwałych atramentów, które w nieodpowiednich warunkach po pew-

nym czasie giną lub częściowo zacierają się. 

         Co mają wspólnego opisywane fakty z naszym kościołem i parafią? 

Jak wszyscy wiemy, w naszym kościele parafialnym są trzy drewniane ołtarze. Dwa ołtarze boczne były ustawione w 

kościele jeszcze przed konsekracją. Zapewne już wtedy w ich drewnianych mensach umieszczono kamienne portaty-

le z relikwiami.  

 Ołtarz po lewej stronie z krucyfiksem zasłoniętym obrazem Serca 

Pana Jezusa - tu w mensie ołtarzowej umieszczona jest płytka  z białego 

marmuru o wymiarach: 40 x 42 cm z wydrążeniem o wymiarach: 8,5 x 8,5 

cm przykrytym marmurową płytką w kolorze szarym. Cztery narożniki 

płytki oznaczone są krzyżykami. Piąty krzyżyk jest przy szarej płytce za-

krywającej relikwie. Tak oznaczano obecność relikwii. Na rewersie mar-

murowej płytki znajduje się woskowa pieczęć z wyraźnym odciskiem her-

bu Leliwa, który jest własnością biskupa diecezjalnego lubelskiego ks. 

Franciszka Jaczewskiego, posługującego w latach 1889 - 1914. Na płytce 

brak opisu czyje relikwie tu umieszczono.  

 W ołtarzu po prawej stronie, w którym jest obraz Świętej Marii 

Kleofasowej i na zasuwie obraz Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii 

Panny umieszczona jest także płytka z relikwiami.  Jest mniejsza od po-

przedniej. Jej wymiary to:19 x 14,5 cm z wyżłobieniem 7x7cm, w którym  

relikwie są przykryte płytką marmurową w tym samym kolorze. Ze wzglę-

du na nieczytelność opisu na rewersie portatylu w chwili obecnej już nie 

można stwierdzić, czyje relikwie tu ukryto. W czasie rozszyfrowywania 

bardzo mało czytelnego tekstu wyraźnie widoczny jest jedynie wyraz 

„Jaczewski” i pojedyncze litery nie tworzące jednolitego tekstu. 

 5 grudnia 2010 r. poświęcony został trzeci drewniany ołtarz, który 

zbudowano dzięki ofiarności rejowieckich parafian. Decyzję o zbudowaniu 

drewnianego ołtarzyka podjęliśmy dlatego, iż zauważono, że odnowiony, 

uratowany od zniszczenia obraz z wizerunkiem  Matki Bożej z Dzieciąt-

kiem, zawieszony na ścianie w kościele, pod wpływem wilgoci wychodzą-

cej z muru, zaczyna się  marszczyć. Ten fakt przyśpieszył starania, by ob-

raz został zawieszony na drewnianej konstrukcji, której wygląd nie mógł 

odbiegać od wystroju wnętrza kościoła. W czasie realizacji tego zadania 

wykonawca starał się zachować wszelkie zasady budowy drewnianych oł-

tarzy pod względem wizualnym jak i liturgicznym. W drewnianej mensie 

ołtarzyka wykonane zostało zagłębienie na ewentualne umieszczenie porta-

tylu z relikwiami. 

W 2006 roku, gdy nastąpiła zmiana proboszcza, w czasie porządkowania dokumentów, został odnaleziony 

tzw. „ołtarzyk tablicowy” czyli marmurowa płytka oprawiona w drewnianej szkatułce. Marmurowa płytka o wymia-

rach: 20,5 x 15,5 cm z wyżłobionym zagłębieniem o wymiarach: 5 x 2,5 cm, przykrytym wypadającą płytką, a pod 

płytką zawiniątko w srebrnej blaszce. Od razu wiadome było, że są to relikwie. Po ułożeniu relikwii w zagłębieniu, 

płytkę zabezpieczającą relikwie przed wypadaniem zalano pszczelim woskiem. 
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Po wyjęciu marmurowej płytki z drewnianej obudowy, okazało się, że na rewersie umieszczony jest doku-

ment pisany po łacinie  o następującej treści /tłumaczenie/: 

 

Dn. 2 grudnia 1965, Jego Wielebność Monsinior Charles 

E. Divinej, Wikary/Pastor(?) Generalny , działając poprzez 

specjalny mandat Najczcigodniejszego/Przewielebnego(?) 

Biskupa Brooklynu, konsekrował  ten przenośny Ołtarz 

w którym umieścił zwłoki/relikwie(?) Św. Św. Prospera i Donata. 

Oddany w Brooklynie dnia 3-ciego grudnia , 1965 

(podpis) 

James P. King 

Kanclerz 

 

Czy kiedykolwiek dowiemy się, w jakich okolicznościach i kiedy relikwie Świętych Prospera i Donata znalazły się 

w Rejowcu? 

Jesienią 2014 roku podczas skromnej uroczystości , pracujący w Rejowcu ks. Dariusz Lipski umieścił płytkę 

z relikwiami Świętych Prospera i Donata w mensie ołtarza z obrazem Matki Bożej Rejowieckiej. 

Kim byli Prosper i Donat? 

Św. Prosper z Akwitanii, którego wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 25 czerwca, urodził się ok. 390 

roku w Limoges. Studiował w Akwitanii. Był zwolennikiem i obrońcą nauki Świętego Augustyna z Galii, którego 

nigdy nie spotkał osobiście, jednak  utrzymywał z nim korespondencję. Pisał poezje, niektóre zaangażowane w spory 

dogmatyczne m.in. z pelagianami, inne o bardziej lirycznym wydźwięku, jak wiersz „Do żony” opiewający zniko-

mość ludzkiego istnienia. Angażował się w spory chrystologiczne swojej epoki. Pozostawił listy pisane do Św. Au-

gustyna oraz traktaty teologiczne „Pro Augustino responsjones ad excerpta Genuensium” broniący i wyjaśniający 

poglądy Augustyna. Około 433 roku napisał ważne dzieło p.t. „Chronikon” prezentujący dzieje świata od stworzenia 

do roku 378, opierając się na dziele św. Hieronima. 

Prosper zmarł około 455 - 465r. w Rzymie. Był chrześcijańskim teologiem świeckim, ojcem Kościoła, sekre-

tarzem papieża Leona Wielkiego, Świętym Kościoła katolickiego. Był biskupem Orleanu. 

             Św. Donat, którego wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 7 sierpnia, urodził się w zamożnej rodzinie w 

Irlandii. Postać ta jest obecna od wieków w świadomości mieszkańców Egeru. Był biskupem Arezzo. Żył w IV wie-

ku naszej ery. Jego rodzice zginęli  za wiarę chrześcijańską podczas prześladowań chrześcijan w Rzymie za czasów 

cesarza Juliana. Donat opuścił wieczne miasto i uczył się na księdza. Z jego postacią wiąże się wiele cudów, z któ-

rych  najbardziej znane są te związane z winem. 

Zdarzyło się pewnego razu, że biskup Donat sprawował mszę, kiedy nabożeństwo zostało zakłócone przez 

pogan. W czasie zamieszania biskup upuścił szklany kielich mszalny, który rozbił się na drobne  kawałki. W odpo-

wiedzi na modlitwy Donata puchar cudownie zrósł się, Krew Pańska nie wypływała z niego, pomimo, że brakowało 

jednego kawałka. Widząc to poganie nawrócili się, ale wydarzenie to ściągnęło na biskupa gniew innych, tak, że za-

bito Donata cztery tygodnie potem. Jest patronem winnic i winiarzy.  

Święty Donat jest orędownikiem w czasie burz z piorunami. Powód znajdziemy w pewnej XVII-wiecznej 

historii, wedle której relikwie Świętego były transportowane do Niemiec. Ksiądz, który wiózł relikwie, został trafio-

ny piorunem, jednak nic mu się nie stało.  

W ikonografii św. Donat przedstawiany jest w stroju biskupim. Stoi obok Matki Bożej, a jego atrybutem jest 

rozbity kielich.     

c.d.n.                          

P.M. 

                     „...Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, 
                          Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale, 

                          Ojcu swojemu już uczynił zadość, 
                          Nam niesie radość. Alleluja!...”     

                              

Panu burmistrzowi Tadeuszowi Górskiemu, przewodniczącemu Rady Miejskiej Mirosławowi Kościowi, radnym,  

pracownikom administracyjnym i wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Rejowiec, z okazji Świąt Wielkanocnych życzę: 

niech Zmartwychwstały Chrystus napełni Wasze serca miłością, nadzieją i pokojem.  

Niech oświeca drogi codziennego życia obdarzając każdego dnia błogosławieństwem i zdrowiem. 

Prezes Piotr Majewski oraz członkowie 

Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Rejowcu 
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Lublinianka URSZULA LEWARTOWICZ laureatką Konkursu Poetyckiego 

im. MARIANA JANUSZA KAWAŁKI  – Rejowiec 2020/2021 
 

Tak jak przewidywaliśmy w grudniowym numerze „Okszy” pandemia uniemożliwiła ogłoszenie wyników III 

Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Mariana Janusza Kawałki w Pałacu Zaleskich w Rejowcu, jak to 

było w zwyczaju w latach poprzednich. O jej wynikach miłośnicy poezji dowiedzieli się z komunikatu jury 

ogłoszonego 16 stycznia br. na stronach internetowych organizatorów.  

Wśród setek różnych konkursów poetyckich organizowanych na terenie 

całego kraju, rejowiecki konkurs na wiersz klasyczny należy do grona 

nielicznych wyjątków za sprawą wymogów formalnych (m.in. regularna, 

stroficzna budowa, rymy, brak lub niewielka ilość neologizmów czy uży-

wany szyk przestawny tzw. inwersja).  Już trzecia edycja udowodniła, że 

poszerza się grono sympatyków i miłośników wiersza klasycznego. 

Uczestnicy kolejnych edycji chwalą organizatorów nie tylko za pomysł, 

ale także za poziom, oprawę i oryginalną Nagrodę Główną w postaci Sta-

tuetki BIAŁEGO KRUKA.  

Tegoroczne jury w składzie: dr hab. Leszek Tymiakin, prof. nadzw. – 

literaturoznawca (Katedra Edukacji Polonistycznej UMCS) – przewodni-

czący jury, Henryk Radej – poeta, krytyk literacki, publicysta – członek 

jury i Waldemar Taurogiński – wydawca, poeta, współorganizator kon-

kursu, sekretarz jury oceniło ponad 300 utworów nadesłanych przez 61 

autorów. Do Nagrody Głównej nominowało zestawy trzech autorów, a 

po wymianie opinii i not postanowiło przyznać Statuetkę Białego Kruka 

Urszuli Lewartowicz z Lublina.  

 Laureatka dr Urszula Lewartowicz jest pedagogiem, animatorem 

kultury, scenarzystą, reżyserem teatralnym i wykładowcą Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Zakładzie Pedagogiki Kultury. Zaj-

muje się m.in. sferą edukacji teatralnej – techniką i metodyką teatralną, reżyserią, emisją głosu, a także teorią i prak-

tyką animacji kultury oraz edukacją kulturalną. Ukończyła Podyplomowe Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzie-

ży w Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie. Znakomicie łączy obowiązki zawodowe ze 

swoimi twórczymi pasjami. Jest autorką tekstów satyrycznych oraz wierszowanych książek dla dzieci: Lubelskie 

tajniki okiem Panny Niki, Podróże z Histofonem. Stacja Lublin, O Unijanku – dzielnym chłopcu, który Rzeczpospoli-

tej poznawał kultury, Zabawa w słowo. W 2020 roku ukazały się dwa zbiory jej tekstów satyrycznych – debiutancki 

tom i rym cym cym…  oraz zbiór fraszek pt. Rubaszki. Choć pisze, jak sama mówi, od niedawna, jej poetycki talent, 

umiejętność swobodnego posługiwania się językiem, gry słowne pełne aluzji, humoru, ubrane w klasyczną formę, 

zostały już dostrzeżone w kilku konkursach (m.in. laureatka I i II miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 

Wiersza Klasycznego o „Buławę Marszałka” (2019); wyróżniona w kategorii: teksty poetyckie podczas XXII Ogól-

nopolskiego Turnieju Satyry im. I. Krasickiego „O Złotą Szpilę”). W swoim dorobku ma też ciekawe dokonania sce-

niczne. W 2018 roku wyreżyserowała WinyLOVE Story – widowisko muzyczne wystawiane na deskach Teatru Mu-

zycznego w Lublinie oraz spektakl muzyczny Od Moniuszki do Starszych Panów. Jest miłośniczką, wręcz wielką 

fanką twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. „Za „wybitną działalność kulturalną oraz podejmowanie 

licznych inicjatyw służących aktywizacji artystycznej Lublinian” została odznaczona Medalem Prezydenta Miasta 

Lublina.  

I wyróżnienie przypadło sędziwemu poecie Tadeuszowi Grzywaczowi z Piekar  Śląskich. Pracował w 

górnictwie, zajmując odpowiedzialne stanowiska. Od dwudziestu lat przebywa na emeryturze, pisze wiersze. Upodo-

bał sobie formę wiersza klasycznego i od lat jest jej wierny. Brał również udział w poprzednich edycjach rejowiec-

kiego konkursu i za każdym razem jego utwory były kwalifikowane do pokonkursowej publikacji.  

II wyróżnienie otrzymała Danuta Hein ze Świętochłowic – poetka, autorka tekstów piosenek m.in. dla 

Teatru Fabryka Kultury i zespołu muzycznego MOONKITE  oraz autorka  scenariuszy teatralnych. Wyróżniana w 

wielu konkursach poetyckich.  
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Tak jak w poprzednich edycjach konkursowi towarzyszy publikacja – Antologia Białego Kruka 2020, w której 

umieszczono wiersze 21 autorów. Niekonwencjonalnym wstępem opatrzył ją Leszek Tymiakin, który w ostatniej 

części, nawiązując do nadesłanych utworów, symbolicznie skierował słowa do Patrona Konkursu Mariana Janusza 

Kawałki: Zapewne też – z perspektywy niebieskiej dali – odczuwa Pan satysfakcję, patrząc na pozostawione tutaj i 

skutecznie opierające się czasowi połączenia słów, których dyskretna uroda już od chwili ich oryginalnego ukształto-

wania uwodzi czytelników, dostarczając im niedających się przecenić wzruszeń estetycznych, a Kolegom-Literatom 

(poprzez udany przykład) niesie – najlepszą z możliwych – motywację do samodzielnych poszukiwań. (…). ¹ 

 Marian Janusz Kawałko zawsze silnie podkreślał swoje związki z rejowiecką, rodzinną ziemią. Był inicjato-

rem i orędownikiem odzyskania praw miejskich przez Rejowiec – miasto, które przed prawie pięciuset laty (1547 r.) 

założył Mikołaj Rej. Twórczość literacka, naukowa, a także aktywność regionalisty i społecznika, jakim bez wątpie-

nia był Marian Janusz Kawałko, ze wszech miar zasługuje na szacunek i uznanie. Rejowiecki konkurs jest zatem hoł-

dem złożonym autorowi Białego Kruka i podziękowaniem za jego umiłowanie i trud w odsłanianiu historii skrawka 

naszej Małej Ojczyzny. Impreza literacka stała się przysłowiowym oczkiem w głowie rejowieckich rajców i samego 

Burmistrza Tadeusza Górskiego. Z satysfakcja odbierają oni wieści o szerokim zainteresowaniu konkursem i z dumą 

zaliczają to wydarzenie do najcenniejszych form promujących Rejowiec i ziemię rejowiecką.  

Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku organizatorzy Konkursu (Burmistrz i Urząd Miejski w Rejowcu, 

chełmskie Wydawnictwo TAWA i Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu) znowu gościć będą najlepszych poetów w 

pięknym klasycystycznym Pałacu Zaleskich w Rejowcu.  

Waldemar Taurogiński 

________________________________________ 

¹Fragmenty tekstu pochodzą z artykułu Waldemara Taurogińskiego, Urszula Lewartowicz laureatką III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckie-

go im. M. J. Kawałki – Rejowiec 2020/2021 w: „Nowy Tydzień”, nr 4 (790)/2021, s. 29.   

Członkom Towarzystwa Regionalnego i ich rodzinom oraz mieszkańcom  Rejowca, Gminy Rejowiec  
i ich gościom z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzę: dużo zdrowia, radości,  
smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca oraz samych sukcesów.   

Przewodniczący Towarzystwa Regionalnego Jerzy Grzesiak 

Zdrowych, Pogodnych S wiąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadżiei i miłos ci.  Radosnego, 
wiosennego nastroju,  serdecżnych spotkan  

w gronie rodżiny i  ws ro d prżyjacio ł oraż we-
sołego Alleluja ż ycżą miesżkan com Wo lki 

Rejowieckiej  
Radny Rady Miejskiej w Rejowcu  

Zbigniew Rumin ski,   
Sołtys Sylwester Frącek,  

Prżewodnicżąca KGW Wo lka Rejowiecka  
Wanda Baran wraż ż cżłonkiniami koła  

Wesołych, pełnych nadziei i wiary  
Świąt Wielkiej Nocy, 

spędzonych wśród srebrnych bazi  
i kochającej rodziny, przy wspólnym stole  

życzą: 
Magdalena Terlecka  

Przewodnicząca KGW Zagrody, 
Witold Szuran  

Radny Rady Miejskiej w Rejowcu 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie  

odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem  

i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności  

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 

Mieszkańcom Rybiego i ich rodzinom życzą: 

Sołtys Małgorzata Kozłowska, 

Przewodnicząca KGW Anna Sokół wraz z członkiniami 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 

Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród 

przyjaciół oraz wesołego "Alleluja" 

Mieszkańcom Zawadówki życzy  

Radna Małgorzata Kość 



Strona  14 

 

Tak o swoich Babciach i Dziadkach pisali uczniowie klasy 3b:  

Moja babcia jest jedyna w swoim 

rodzaju. Ma na imię Tereska. Robi 

najlepsze na świecie kopytka. Jest 

kochana, dowcipna, pomysłowa i 

cierpliwa. Gdy jest mi smutno zawsze 

mnie przytuli i pocieszy. Moja babcia 

bardzo lubi koty. Podziwiam ją, po-

nieważ jest pielęgniarką. Jest najlep-

sza na świecie. 
Julia Łoza 

 

Moja babcia jest jedyna w swoim 

rodzaju. Jest najlepszą babcią na 

świecie. Bardzo ładnie się ubiera. 

Uwielbiam jej pierogi. Ma na imię 

Ewa. Często bawi się ze mną. Jest 

pomysłowa i opiekuje się mną. Też 

pomaga mi w lekcjach. Kocham moją 

babcię za to, że pomaga mnie i mojej 

rodzinie. 
 

Mój dziadek ma na imię Tadeusz. Ma 

73 lata. Radość sprawia mu gdy go 

odwiedzam. Najchętniej zajmuje się 

rolnictwem. Marzy o dużej emerytu-

rze. 
Dawid Cebrat 

 

Moja babcia jest wyjątkowa. Nazywa 

się Krystyna. Moja babcia robi naj-

lepsze gołąbki. Lubi ze mną grać w 

piłkę nożną. W wolnym czasie zaj-

muje się uprawą owoców takich jak: 

maliny, truskawki, jeżyny, aronie, 

jabłka i śliwki. Moja babcia lubi 

modnie się ubierać. Cenię ja za to, że 

się mną opiekowała. Nigdy jej nie 

zostawię. 
Kacper Bożek 

 

Moja babcia jest dowcipna. Uwiel-

biam ją przytulać i z nią rozmawiać. 

Bardzo lubię się z nią bawić moimi 

starymi zabawkami. Wiem, że nigdy 

nie zamieniłabym mojej babci na in-

ną. Moja babcia jest najlepszą babcią 

na świecie. Kocham ją za to, że zaw-

sze mnie pocieszy, przytuli i ma zaw-

sze dla mnie czas. 

  

Mój dziadek ma imię Bogdan. Ma 

powyżej 50 lat. Radość sprawia mu, 

gdy go odwiedzam. Najchętniej zaj-

muje się oglądaniem skoków narciar-

skich. Mój dziadek marzy o odpo-

czynku. 
Ada Dąbska 

Moja babcia jest najwspanialsza na 

świecie. Nazywa się Teresa. Gdy mo-

ja babcia gotuje pierogi, to umiem 

zjeść 8 ze śmietaną - pycha. Gdy od-

rabiam lekcje to mi pomaga. Jest tro-

skliwa, pracowita, zawsze przytuli i 

świetnie gotuje. Kocham ją za to, że 

wszystko rozumie. 
Nina Piotrzkiewicz 

 

Mój dziadek ma na imię Henryk. Ma 

70 lat. Radość sprawia mu praca na 

moim podwórku, siedzenie z kotami i 

przebywanie z wnukami. Najchętniej 

zajmuje się pracą nad zwierzętami i 

drobnymi pracami na podwórku. Mój 

dziadek marzy wygrać w mini - lotto 

oraz o byciu w pełni zdrowym. 
Kacper Bednarski 

 

Mój dziadek ma na imię Wiesław. 

Ma 66 lat. Radość sprawia mu, gdy 

bawimy się piłką i robimy grilla na 

działce. Najchętniej zajmuje się kar-

mieniem dwóch piesków. Mój dzia-

dek marzy, żeby pojechać do Zakopa-

nego. 
Nadia Lewandowska 

 

Moja babcia nazywa się Irenka. Jest 

bardzo miła, często dowcipna. Uwiel-

biam wyprowadzać z nią psa na spa-

cer. Gotuje świetną zupę jarzynową. 

Gdy jestem u niej w weekend, bardzo 

często pomaga mi w lekcjach. Moja 

babcia co kilka miesięcy wyjeżdża za 

granicę, ponieważ tam ma pracę. Ko-

cham moją babcię nad życie, bo się 

opiekuje mną prawie jak mama. 

 

Mój dziadek ma na imię Tadeusz. Ma 

73 lata. Radość sprawia mu, gdy 

przychodzę do niego do pokoju i z 

nim rozmawiam oraz gdy jest wokół 

niego dużo znajomych mu ludzi. Bar-

dzo lubi oglądać w telewizji grę słów. 

Marzy o byciu młodszym i sprawniej-

szym mówieniu. Mój dziadek jest na 

dożywotniej emeryturze. 
Igor Smorga 

 

Moja babcia jest najlepsza na świecie. 

Ma na imię Elżbieta. To bardzo stare 

imię. Kocham ją za to, że się o mnie 

troszczy i, że świetnie gotuje. Podzi-

wiam u mojej babci to, że jest wy-

sportowana i zawsze kiedy ją popro-

szę zagra ze mną w piłkę. Gdy nie ma 

rodziców pomaga mi w lekcjach. Mo-

ja babcia jest bardzo pomysłowa, po-

nieważ gdy mam plastykę pomaga mi 

w wymyślaniu różnych rzeczy. To 

najważniejsza osoba w moim życiu.  
Szymon Kulawiak 

 

„NASZA ZIMA ZŁA” klasa 6b 
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Dzisiaj śnieżek mocno pada, 

więc nasza klasa 

jest z tego bardzo rada. 

Mróz szczypie, śnieg prószy, 

a nam marzną ręce i uszy. 

Rzucamy śnieżkami, 

lepimy bałwana 

i cieszymy się,  

że zima w tym roku jest  

bardzo udana. 

 
Klasa 1b 

 

Zimo piękna, zimo biała  

skąd  żeś do nas przyszła taka mroźna 

cała? 

Czekaliśmy na Ciebie biała damo 

razem, 

by pozjeżdżać z górki pełnym gazem. 

By bałwana ulepić, igloo nam zbudo-

wać, 

a późnym wieczorem kuligu skoszto-

wać. 

Wkrótce już odejdziesz za góry, za 

lasy, 

a my wrócimy z radością do naszej 

klasy. 

Będziemy z radością wspominać te 

chwile wesołe 

i wierzymy, że za rok odwiedzisz 

naszą szkołę. 

 
Autor: Nina Piotrzkiewicz  

 

Uwielbiam kiedy śnieg pada i pada, 

w zimie zawsze jest fajna zabawa. 

Zjeżdżanie na sankach, bitwa na 

śnieżki 

no i te wszystkie zimowe wycieczki. 

W okresie zimy mam urodziny, 

odwiedzają mnie wszyscy z rodziny. 

Z zimowych zabaw dam Ci korepety-

cje, 

bo kocham te wszystkie zimowe tra-

dycje! 

 
Autor: Kacper Bednarski  

 

 

Krótki wierszyk o zimie 
Zima biała ulepiła dziś bałwana.  

Bo ta zima cała biała narobiła zamie-

szania. 

Ptaszkom ziarna przysypała, 

nurt na rzece zatrzymała. 

 
Autor: Filip Włodarczyk  

 

ZIMA 

Zima, zima pokazała rogi. 

Zasypała wszystkie drogi. 

Tata łopatą chodniki odśnieża. 

Mama na sanki z nami zmierza. 

Śnieg zasypał pola i lasy. 

Wszędzie biało. 

Takie mamy fajne czasy. 

Dawno śniegu u nas nie było. 

Rdza sanki już nam pokryła. 

Teraz bałwany codziennie lepimy. 

Ledwo do domu ze szkoły wrócimy. 

Śnieg po kolana już nam sięga. 

Takiej zimy nikt nie pamięta. 

 
Paulina Grab klasa 3a 

 

Zima przyszła 

Sroga zima do nas przyszła, 

prószy śnieżek śnieżnobiały. 

A w kominku bardzo tłoczno, 

i bałwanków duża grupa. 

Ulice śliskie, samochody zamarzają, 

ludzie wokół odśnieżają. 

Lecz są plusy także tego, 

mamy zabaw wiele. 

Tu na nartach jeździmy, 

tam na sankach śmigamy. 

Na łyżwach piruety robimy, 

bitwy na śnieżki urządzamy, 

w zaspy się rzucamy. 

MIŁO NA ŚNIEGU CZAS SPĘ-

DZAMY! 

 
Magdalena Pietraś klasa 3a 

 

„Rymowanka o Zimie” 

Zima niesie biały puch 

i na sanki lecę już. 

Gdy przychodzi pora na sanki 

idę też lepić bałwanki. 

Narty czekają na mnie też 

i z górki śmigam jak lew. 

Worek to też fajna sprawa 

i z górki pędzę jak lawa. 

 
Autor: Kacper Bożek 

 
 

Zima 

Przyszła zima 

Mrozek trzyma 

Śnieżek prószy 

Wieje w uszy  

Dookoła biały puch 

A więc sanki idą  

w ruch! 

 
Filip Gruszka 

 
 

Przyszła zima biała 

śniegu nasypała. 

Dzieci się radują, 

igloo ze śniegu budują. 

Lepią bałwanki, 

chodzą na sanki. 

Rzucają śnieżkami 

i spacerują białymi drużkami. 

Ta zima biała 

bardzo mi się spodobała. 

 
Ala Lipko klasa 1a 

 

Kiedy zima i mróz mocno trzyma, 

chodzę na sanki i lepię bałwanki. 

Lepię kulki ze śniegu  

i obrzucam kolegów w biegu. 

Zimowe sporty to lubię! 

Nie ma nic lepszego na nudę! 

 
Autor: Karol Parada  

ZIMOWE RYMOWANKI  
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WALENTYNKOWA RANDKA W CIEMNO 

 W związku z tym, że Walentynki w tym roku wypa-

dły w niedzielę, w naszej bibliotece odbyły się z dwu dnio-

wym wyprzedzeniem tj.12 lutego. Dla naszych Czytelni-

ków przygotowałyśmy zabawę -„Walentynkowa Randka z 

Książką”, która wprowadza do zabawy troszkę tajem-

niczości i zaskoczenia. Czytelnicy wypożyczali  książki 

nie znając tytułu i autora, książki były wcześniej przygoto-

wane, obłożone w szary papier i ozdobione pięknymi czer-

wonymi serduszkami. Były to książki z literatury pięknej 

dla dorosłych, dla dzieci i z literatury popularno-naukowej, 

także Czytelnicy wybierali książki „w ciemno”. Przygoto-

wana randka z książką pozytywnie zaskoczyła odwiedzają-

cych nas czytelników, dla wszystkich miałyśmy przygoto-

wane walentynkowe niespodzianki. 

 Szanowni Czytelnicy przypominamy, że w naszej 

bibliotece w dalszym ciągu trwa usługa „KSIĄŻKA NA TELEFON” jeśli jesteś osobą 

chorą, niepełnosprawną, zamieszkałą na terenie Rejowca i chcesz wypożyczyć książki, skontaktuj się z biblioteką, a 

my przyniesiemy książki do domu. Numer telefonu (82)56-88-688   
Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej 

 

NOWOŚCI W GMINNEJ BIBLIOTECE 

1. Majewska-Brown N. - ,,Ostatnia więźniarka Auschwitz", Wyd. Bellona, 2021. 
Ponad 75 lat po wyzwoleniu obozu w Auschwitz okazuje się, że za jego drutami, w jednym z esesmańskich bloków, mieszka 

kobieta, która do dziś jest „więźniarką” tego miejsca i jego historii. To niezwykła opowieść o rodzinnych dramatach i przewrot-

ności losu, który połączył miłością więźniarkę obozów na Majdanku, w Ravensbrück i Buchenwaldzie z więźniem Auschwitz, 

zsyłając ich po wojnie do Birkenau. Tych dwoje naznaczonych śmiercią ludzi współtworzyło Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

 

2. Jurga P. - ,,Matrioszka", Wydawnictwo Otwarte, 2021. 
Główna bohaterka musi walczyć o swoje życie, zmienia tożsamość. Nie wie, komu może zaufać, kto jest jej przyjacielem, a kto 

śmiertelnym wrogiem. W Rosji czekała na nią rodzina, o której istnieniu wcześniej nie miała pojęcia. Ale w piekle, w którym się 

znalazła, słowo „rodzina” ma inne znaczenie. Trafiła do rosyjskiej bratwy, w sam środek brutalnego mafijnego świata, gdzie 

panują okrutne zasady, a każdy skrywa mroczny sekret. 

 

3. Scobie O. - ,,Harry i Megan. Chcemy być wolnI", Wyd. Znak Horyzont, 2021. 
Uwielbiany brytyjski książę, syn kochanej na całym świecie księżnej Diany, i piękna czarnoskóra amerykańska aktorka. Ich ślub 

był pierwszym wstrząsem, który zafundowali światu i rodzinie królewskiej książę Harry i Meghan. Kolejnym było wycofanie się 

z królewskiego życia i pójście własną, niezależną drogą. 

Autorzy książki dają nam rzadką możliwość zajrzenia za pałacowe mury i przyjrzenia się relacjom w najbardziej znanej rodzinie 

świata. 

  Dla dzieci i młodzieży: 

4. Rusu M.-,,Lego Ninjago. Zemsta Pythora". Wyd. Armeet. 
To zadanie wydawało się bardzo łatwe. Drużyna ninja miała przynieść nową część do zepsutego termostatu w Muzeum Historii 

Ninjago. Jednak ich dawny wróg dostrzegł swoją szansę i postanowił raz jeszcze pokrzyżować plany przyjaciół. Z pozoru prosta 

sprawa zmieniła się w emocjonujący i pełen przygód wyścig z czasem… Po raz kolejny daj się wciągnąć w fascynujący świat 

Lego Ninjago. W tej serii również: ,,Nowy Ninja", ,,Powrót Gardamona". 

 

5. Śmiałek A. - ,,Give Me Hope". Wyd. Niezwykłe, 2020. 
W książce znajdują się opisy przemocy psychicznej oraz samookaleczania. Jeśli jesteś wrażliwym czytelnikiem, podczas lektury 

zachowaj rozwagę. Nie jest to opowieść jakich wiele. Ta historia została zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami, ukazując, 

że to, co dzieje się na niektórych szkolnych korytarzach, nie jest kolorowe i słodkie, a okrutne i złe. 

Ona tam była. Część z opisanych tu rzeczy przytrafiła się właśnie jej. Może jest taka jak ty i dzięki niej zrozumiesz, że nie ma 

sytuacji bez wyjścia, a ty nie jesteś sam… 
 

6. Bednarek J. ,,Zielone piórko Zbigniewa. Skarpetki kontratakują"Poradnia K, 2020. 
Kolejna odsłona niesamowitych przygód kultowych już Skarpetek Justyny Bednarek. Cykl książek o odważnych i ciekawych 

świata tekstylnych bohaterkach stał się prawdziwym fenomenem: pierwsza część zdobyła nagrodę w konkursie Przecinek i 

Kropka i Nagrodę Literacką m. st. Warszawy, a także trafiła na listę lektur szkolnych. Skarpetki podbiły już całą Europę - ko-

chają je też czeskie, hiszpańskie, włoskie, greckie, rosyjskie i ukraińskie dzieci. A to jeszcze nie koniec! 
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Świąteczne Kolędowanie  

 Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas radości, przebaczania, oczekiwania i refleksji nad Bożą miłością.  

To w te dni, kiedy iskrzą się lampki choinkowe, zasiadamy do wspólnego stołu i wspólnie kolędujemy. 

 W naszym przedszkolu ten magiczny czas wspólnego spotkania opłatkowego odbył się w dniach: 14-18.XII. 

2020r. w poszczególnych grupach wiekowych, bez udziału rodziców, ale z ogromnym ich wsparciem. 

 Dzieci zaprezentowały część artystyczną, poprzez różne formy przekazu: przedstawienia Jasełkowe, przedsta-

wienia ukazujące tradycje Świąt Bożego Narodzenia, montaż słowno – muzyczny, kolędowanie. W każdej grupie 

przedstawienia były wyjątkowe, gdyż zbliżały nas do narodzin Jezusa. Dzieci cudownie opowiedziały o wydarze-

niach z Betlejem sprzed dwóch tysięcy lat. Pięknie śpiewały kolędy i recytowały swoje role. Występy naszych przed-

szkolaków wprowadziły wszystkich w świąteczny, miły nastrój i uświadomiły dlaczego, co roku, z niecierpliwością 

czekamy na te święta.             Barbara Kość 

Święta tuż, tuż… czas na pieczenie pierników 

 23 grudnia dla dzieci z grupy trzylatków był bardzo pracowity, bowiem tego dnia 

piekły one pierniczki. Najpierw odpowiednio się przygotowały dbając o czyste  rączki. 

Poznały też składniki i sposób wykonania ciasta, potrzebne przybory kuchenne a także 

zasady bezpieczeństwa. Gdy wszystko było gotowe przedszkolaki z ogromnym zapałem 

i zaangażowaniem zabrały się do pracy – wałkowały ciasto, wykrawały ciastecz-

ka.  Efektem  naszej pracy były pełne blaszki pierniczków, które zanieśliśmy do kuchni. 

Tu pod czujnym okiem naszych pań kuchareczek pierniki nabierały koloru piekąc się w 

piekarniku, a zapach korzennej przyprawy unosił się w całym przedszkolu. 
Ewa Semeniuk 

Powitanie zimy w grupie trzylatków 

Zima, zima, zima… no i gdzie ta zima, pytają dzieci. My w przedszkolu, zgodnie  z ka-

lendarzem, zimę już powitaliśmy. Śnieżne stroje, lodowe dekoracje  dźwięczna muzyka 

porywały do zabawy wszystkie dzieci. Zabawa ruchowo-muzyczna ,,Jadą w saniach 

dzieci" dostarczyła nie lada wrażeń. Były również zajęcia dydaktyczne ,,Zimowe memo-

ry" i ,,Gumeczkowe zagadki", które zmuszały do myślenia. Dzień podsumowało wyko-

nanie pracy plastycznej. 
Ewa Semeniuk 

Mikołajki w przedszkolu 

Kto tu do nas jedzie w zimowej zamieci? Rozgląda się w koło, szuka grzecznych dzieci? 

 Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na całym świecie. 4 

grudnia z workiem pełnym prezentów przyjechał również do naszego przedszkola. Od 

samego rana dzieci nadsłuchiwały dźwięku dzwoneczków, które słychać było już z dale-

ka i świadczyło to o tym, że do przedszkola zbliża się nikt inny, jak Święty Mikołaj we 

własnej osobie. Przedszkolaki były bardzo szczęśliwe, rozpromienione, a kiedy 

znalazły się blisko św. Mikołaja – troszkę zawstydzone. Oprócz pełnego prezen-

tów worka św. Mikołaj przywiózł ze sobą dużo uśmiechu. Rozmawiał z dziećmi, 

zachęcał je, aby były grzeczne, słuchały rodziców i pań w przedszkolu. Na zakoń-

czenie Święty Mikołaj wszystkim przedszkolakom osobiście wręczał duże paczki, 

a w nich – dla każdego coś dobrego! Za prezenty dzieciaki odwdzięczyły się pięk-

nie zaśpiewanymi piosenkami i wierszykami. Oczekiwana cały rok wizyta św. 

Mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze i przyniosła naszym podopiecznym 

wiele radości. Dzień ten na długo pozostanie w pamięci wszystkich przedszkola-

ków, a niektórzy z nich już od jutra nie będą mogli doczekać się kolejnej Jego 

wizyty. 
Barbara Kość 

Dzień Górnika w grupie trzylatków 

 Z okazji obchodzonego 4 grudnia Dnia Górnika dzieci słuchały o ciężkiej 

pracy górników pod ziemią, dowiedzieli się dlaczego to święto nazywamy Barbór-

ką. Wiemy już ile guzików ma górniczy mundur i dlaczego. Jak wygląda czapka i 

jakie znaczenie mają kolory pióropuszy. Oglądaliśmy  lampę i telefon, który gór-

nicy używają pod ziemią. Układaliśmy puzzle o tematyce górniczej, jak również 

wykonaliśmy prace plastyczną ,,Wagoniki" oraz  tańczyliśmy taniec ,, Hej w ko-

palni prace wre". Podsumowaniem dnia było robienie zdjęć w czapce górniczej. 
Ewa Semeniuk 
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Walentynki 

Walentynki to święto zakochanych, które 

obchodzone jest 14 lutego. Tego dnia ludzie 

obdarowują się kartkami wyznając sobie 

uczucia, wierszami czy słodkościami. Ten 

radosny i magiczny dzień postanowili uczcić 

przedszkolaki z grupy 3-latków. Własnoręcz-

nie wykonali ciasteczka maślane, którymi 

obdarowali społeczność przedszkolną, ży-

cząc  dużo miłości i radości . Podczas zajęć 

dydaktycznych wykonywali zadania klamer-

kowe, dopasowując kolor wylosowanej kla-

merki do koloru serduszka. Usprawniali umiejętność liczenia układając odpo-

wiednią liczbę serduszek do wyrzuconej liczby oczek na kostce. Podsumowa-

niem dnia było wykonanie kartki walentynkowej. 
Ewa Semeniuk 

  

 W grupie 4 - latków odbyły się Walentynki sensoryczne. Zabawy polegały 

na stymulowaniu zmysłów: dotyku, węchu, smaku, wzroku i słuchu. Wzbogaca-

ły wiedzę przedszkolaków na temat budowy ciała ze szczególnym uwzględnie-

niem narządów zmysłów, rozwijały słuch muzyczny i poczucie rytmu,  stwarzały 

również okazję do swobodnej ekspresji ruchowej. Na zakończenie zajęć dzieci 

wykonały prace plastyczne. 
Barbara Wójcik 

 

Laureaci konkursu  

,,Bombka bożonarodzeniowa” 

 Grupa 3latkow brała udział w konkursie plastycznym ,,Bombka bo-

żonarodzeniowa” zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Re-

jowcu. Wśród dzieci znaleźli się laureaci: 2 miejsce Mateusz Dzik, 3 miej-

sce Łucja Sowa, wyróżnienie Vera Nikoci. Przedszkolaki otrzymali pa-

miątkowe dyplomy, oraz ciekawe nagrody. Serdecznie gratulujemy. 
Ewa Semeniuk 

 

Matematyka nie jest trudna, ani nudna! 

 W ramach zajęć matematycznych wynikających z podstawy 

programowej nasze 6 -latki kształtowały umiejętności matematycz-

ne. Działania matematyczne przyjęły formę nauki przez zabawę, 

dzięki której możliwe jest osiągnięcie zaplanowanych celów. Przed-

szkolaki z najstarszej grupy miały okazję sprawdzić jak w ciekawy 

sposób można bawić się matematyką, a przy tym uczyć się zdoby-

wać nowe umiejętności, rozwijać matematyczną wyobraźnię. Zaję-

cia matematyczne odbywały się również w młodszych grupach, 4 i 5 

latków. Przedszkolaki dzielnie radzą sobie z liczeniem, porównywa-

niem  ilościowym świetnie się przy tym bawiąc.  
D. Malarz, A. Szwed 

 
 

 

Kulinarne czwartki w grupie czterolatków 

 Podczas „Kulinarnych czwartków” przedszkolaki poznały produkty i 

sprzęty kuchenne potrzebne do przygotowania ciasteczek, uczyły się 

współpracy oraz utrzymania porządku w swoim otoczeniu. Poznały histo-

rię tłustego czwartku i zwyczaje, które mu towarzyszą. Podsumowaniem 

zajęć była degustacja własnych wypieków.  
Barbara Wójcik i Małgorzata Kość - Krupińska  
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Bal karnawałowy w przedszkolu 
Karnawał to czas zabaw i balów, także dla najmłodszych. Kolorowe stroje, 

bajeczny wystrój i skoczna muzyka– w takiej atmosferze bawiły się dzie-

ci z Gminnego Przedszkola w Rejowcu podczas balu karnawałowego. W 

związku z reżimem sanitarnym każda z grup przedszkolnych bawiła się w 

swojej sali i w innym terminie. Przedszkolaki z dumą prezentowały bajecz-

ne stroje. Z wielką ochotą uczestniczyły  w tańcach, zabawach , które pro-

wadził nasz pan od rytmiki. Na twarzach wszystkich malował się uśmiech, 

który nie znikał mimo chwilowego zmęczenia. Bal był okazją do zintegro-

wania dzieci i pozostawił wiele niesamowitych wrażeń. Następny bal już 

za rok!!! Miejmy nadzieję, że już w tradycyjnej oprawie. 
Barbara Kość 

 

Dzień Śniegu w grupie 4 – latków 

Podczas zabaw przedszkolaki poznały właściwości śniegu i lodu, nazywały 

zjawiska charakterystyczne dla zimy,  tworzyły sztuczny śnieg oraz wykonały 

piękne prace plastyczne. Poznały również zasady bezpieczeństwa podczas za-

baw na śniegu. A przy tym świetnie się bawiły. 
B. Wójcik i M. Kość - Krupińska 

 

Dzień Pizzy w grupie trzylatków 

9 lutego na całym świecie uznany jest za Międzynarodowy Dzień Pizzy. Tego 

dnia sala naszego przedszkola zamieniła się we włoską pizzerię. Przedszkolaki 

bawiąc się we włoskich kucharzy przygotowały papierową pizzę. Dzięki 

uprzejmości Pani Major i Pizzerii ,,Euforia”, która nieodpłatnie przygotowała 

pizzę, przedszkolaki mogły  posmakować włoskiego przysmaku.  Podczas za-

jęć dzieci dopasowywali kawałki pizzy według składników które się na nich 

znajdowały.  Na koniec dnia odbyła się sesja fotograficzna dzieci w stroju ku-

charza.  
Ewa Semeniuk 

Dzień Pingwina w grupie trzylatków 

 

28 stycznia zorganizowaliśmy w naszej grupie Dzień Pingwina. W tym dniu 

dzieci dowiedziały się sporo ciekawostek o życiu pingwinów. Dreptaliśmy 

podczas zabaw jak one, aby móc wspólnie wykonać ,,Taniec pingwina’’. Pod-

czas zajęć pingwiny przenosiły jajo w bezpieczne miejsce, oraz łowili rybki a 

małe pingwinki szukały swojej mamy. Ponadto każdy wykonał piękną pracę 

plastyczną przedstawiającą pingwiny w ich zimowej krainie. 
Ewa Semeniuk 

 Dzień Lizaka w trzylatkach 

W dniu 11.01.2018 w naszym przedszkolu odbył się „Dzień Lizaka”. Przed-

szkolaki poznały historię lizaka, dowiedziały się także z czego powstał pierw-

szy lizak oraz jakie są jego rodzaje. 

Podczas zajęć dzieci układy lizaki według wielkości od najmniejszego do naj-

większego. Szukały z rozsypanki drugiego lizaka o takim samym kształcie. Na 

zakończenie dnia  wszyscy wykonali własnoręcznie bezowe lizaki, które 

wszystkim  bardzo smakowały. Było słodko i cukierkowo. 
Ewa Semeniuk 

Skąd się biorą produkty ekologiczne 

  W bieżącym roku szkolnym w  grupie 5- latków realizowany jest ogól-

nopolski program edukacyjny „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” Celem 

programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekolo-

gicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłod-

szych lat. Podczas ostatnich zajęć dzieci dowiedziały się jak powstaje ekolo-

giczny nabiał, skąd się bierze mleko i jak ważne jest jego spożywanie oraz pro-

duktów mlecznych dla naszego zdrowia. 

 
Cd. Na  następnej stronie 
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Przedszkolaki rozwiązywały zagadki, słuchały wiersza, układały historyjkę obrazkową, a 

także degustowały różne produkty mleczne. Dużą frajdę sprawiło dzieciom malowanie 

farbami na mleku, gdzie po dodaniu płynu do naczyń powstawały magiczne rysunki. 

Na zakończenie dzieci zatańczyły taniec pt. „Szalona krowa”.   
B. Szymańska 

Dzień kota  

Są puszyste, mięciutkie, mruczą, miauczą, łaszą się. Są rasowce, salonowce, dachowce, 

bywają też bezdomne. Kto? Oczywiście koty. W środę, 17 lutego dzieci z grupy 3 latków 

obchodziły nietypowe święto – Światowy Dzień Kota. 

Spotkanie rozpoczęło się wspólną zabawą, przy piosence ”Pięć małych kotków”. Dzieci z 

zainteresowaniem oglądały ilustracje różnych kotów, aktywnie uczestniczyły w zajęciach 

z elementami kodowania. Według wylosowanego szablonu ustawiały kolorowe kubeczki. 

Kolejnym zadaniem było odszukanie myszki pasującej do 

kota. Dużo radości sprawiły dzieciom zabawy m.in. picie 

mleczka z miseczki, czy polowanie na mysz. Podsumowa-

niem dnia było, wykonanie myszki z papierowych kółek. 
Ewa Semeniuk 

 

Dzień Kota obchodziła również grupa czterolatków. Tego 

dnia dzieci wysłuchały baśni o niezwykłym kocie, tańczyły 

koci taniec oraz naśladowały kocie zabawy. Wykonały też 

prace plastyczne przedstawiające czarnego kota.  
M. Kość – Krupińska, B. Wójcik 

 

Starszaki— Kochanym Dziadkom 

Kocham Babcię, kocham Dziadka, życie z nimi to jest grat-

ka. 

Święto Babci i Dziadka to dzień pełen wzruszeń łez i rado-

ści. Niestety w związku z obostrzeniami sanitarnymi nie 

mogliśmy zaprosić Kochanych Dziadków do naszego 

przedszkola. 

W pięknie udekorowanych salach dzieci przedstawiły swój 

program artystyczny. Występy przedszkolaków zostały na-

grane w formie multimedialnej i udostępnione za pośrednictwem strony internetowej oraz Facebooka. 

 D. Malarz  A. Szwed 

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU 

 Dzień Kobiet to wyjątkowy dzień, ważny dla wszystkich kobiet, zarówno tych dużych, jak i małych, 8 marca 

odbyła się uroczystość z tej okazji. Radosna atmosfera panowała już od samego rana. W tym szczególnym dniu 

wszystkie kobietki otrzymały serdeczne życzenia i upominki. 

Chłopcy złożyli życzenia, tradycyjnie zaśpiewali swoim koleżankom uroczyste „100 lat”, i wręczyli piękne laurki i 

niespodzianki. Chłopcy ze szczególnym zaangażowaniem starali się, aby ten dzień uczynić wyjątkowo miłym. Jako 

mali dżentelmeni wyręczali dziewczynki w codziennych obowiązkach między innymi w porządkowaniu sali po za-

bawie. Było można usłyszeć taneczną muzykę, w rytm której bawiły się zarówno dziewczynki jak i chłopcy. Wiele 

radości sprawiły dzieciom przygotowane z tej okazji zabawy i konkurencje. Uśmiechnięte buzie przedszkolaków, a 

zwłaszcza dziewczynek świadczyły o miło spędzonym czasie. 

Święto Kobiet, które corocznie obchodzimy w naszym przedszkolu, to doskonały sposób do kształtowania u dzieci 

nawyku obdarowywania upominkami swoich najbliższych. Wszystkie kobietki, te małe i duże dziękują chłopcom za 

piękne życzenia. 
Barbara Kość 
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Gok  Rey               gok.rejowiec1  

 Sukces Orkiestry 

 Orkiestra dęta z Rejowca zajęła IV miejsce w Zdalnym Ogólnopolskim 

Konkursie Orkiestr Dętych organizowanym przez Związek Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP. Do konkursu przystąpiło ponad 30 Orkiestr z całej Polski.   

 Występ konkursowy obejmował prezentacje w dwóch kategoriach: w 

kategorii obowiązkowej należało wybrać utwór z listy podanej przez organizato-

ra, a w drugiej zaprezentować dowolny utwór. Rejowiecka orkiestra wykonała 

„Marsz Świętokrzyski” oraz „Original Dixieland Concerto”.  

 Konkursowe utwory można odsłuchać na kanale YouTube Gminnego 

Ośrodka Kultury w Rejowcu. 
 

Bombka Bożonarodzeniowa 

 Tradycyjnie w okresie przedświątecznym GOK organizuje konkursy tematyczne dla dzieci, 

które pasjonują się rękodzielnictwem. Przez panująca pandemię wszystkie konkursy odbywają się 

zdalnie, tzn. ogłaszane i rozstrzygane są poprzez stronę Facebook prowadzoną przez GOK, a wystawa 

powstałych prac zostaje opublikowana w formie zdjęć.  

 Jednym z przeprowadzonych w ten sposób konkursów był ten na bombkę bożonarodzeniową. 

Do zmagań przystąpiło 11 dzieci. Prace były bardzo zróżnicowane i w ciekawych formach. Komisja 

przyznała I miejsce Wiktorowi Słomczyńskiemu i Annie Krawczyńskiej, II miejsce przypadło Mateu-

szowi Dzikowi oraz Lenie i Sandrze Czwórnóg, III miejsce zajęli Łucja Sowa, Lena 

i Patryk Ciosek. Nagrody za udział otrzymali Kornelia Koczkodaj, Klaudia Kuźmiń-

ska i Vera Nikoci.  
 
 

GOK w programie „Równać Szanse” 

 Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu znalazł się w gronie beneficjentów 

programu "Równać Szanse" edycja 2020. 

Projekt, który został wyróżniony dotyczy tradycji kulinarnych Lubelszczyzny, a w 

szczególności naszego regionu. Polegać będzie na utworzeniu grupy warsztatowej 

składającej się z 14 osób w wieku 13-19 lat i wspólnego poznawania smaków, tra-

dycji i najciekawszych przepisów z "kuchni babci". Podsumowaniem projektu bę-

dzie wydanie zeszytu z przepisami w całości zaprojektowanego i opracowanego przez 

uczestników. 

Rzeźba Ze Śniegu 

 Zimowa aura zachęcała w tym roku dzieci, młodzież i dorosłych do tworzenia prze-

różnych śniegowych konstrukcji. Z tej okazji w GOK powstał konkurs na najlepszą śniego-

wą rzeźbę, w którym do wygrania były nagrody rzeczowe. Budować można było w zasa-

dzie wszystko z wyjątkiem zwykłego bałwanka złożonego z kulek. Do konkursu stanęły 

więc przeróżne forty, kryjówki, igloo, śniegowe zwierzątka, postacie bajkowe i wiele in-

nych. Jury konkursu wzięło pod uwagę głównie kreatywność twórców i stopień skompliko-

wania konstrukcji. I miejsce otrzymali: Błażej Tkaczyk - zamek, Wiktor Sadlak – rekin, Amelia, Szymon, Anna Sokół – kot i 

mysz. II miejsce: Anastazja Brzezicka i Roksana Sawicka – Olaf, Zosia Hawryluk – żółw Stefan, Natalia i Julia Szczołko – Olaf, 

Ania Krawczyńska – piesek. III miejsce: Julia Bzumowska – fort. Nagrody za udział otrzymali: Wojtek i Krzysio Kasprzak, 

Aleksander Tchórzewski, Lena Raczkowska, Karolina Kloc, Natalia Nowakowska, Ala Lipko, Klaudia Górna, Karolina Kawa-

lec, Bartek, Dawid i Mateusz Dzik, Aleksander Jaglewicz, Kacper i Tymon Ośko. Była to świetna zabawa dla wszystkich uczest-

ników. 
 

27. Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej – Online 

 Z powodu obowiązujących obostrzeń dotyczących przeprowadzania wydarzeń kulturalnych, organizowany już od 27 lat 

Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej niestety nie mógł się odbyć w formie jaką znamy od lat. W tym roku GOK 

przyjmował zgłoszenia w formie materiałów wideo z nagranym występem, które oceniała powołana komisja. Istniały obawy, że 

taka forma może zniechęcić wieloletnich uczestników przeglądu, jednak ku miłemu zaskoczeniu do rywalizacji stanęło aż 19 

zespołów.  

 Jury podzieliło uczestników na trzy kategorie:  Zespoły Śpiewacze, Zespoły z akompaniamentem i Kapele Ludowe. W 

kategorii Zespoły Śpiewacze: I miejsce otrzymał zespół „Echo” z Gołębia, II miejsce „Remedium” z Białopola, II miejsce 

„Rakołupianki” z Rakołup, a wyróżnienie w tej kategorii zdobył Zespół Śpiewaczy z 

GOK w Rejowcu. W kategorii Zespoły z akompaniamentem: I miejsce zajęła 

„Swojska Nuta” z Rejowca Fabrycznego, II miejsce „Borowianki” z Białopola, III 

miejsce „Świerszczowianki” z Cycowa. W kategorii Kapele Ludowe: I miejsce zdo-

była Kapela Ludowa „Sami Swoi” z Rejowca, II miejsce „Siennica” z Siennicy Róża-

nej, III miejsce „Unisono” z Rejowca Fabrycznego. Występy konkursowe można zna-

leźć na kanale YouTube GOK w Rejowcu 
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Konkurs „Palmy i Pisanki Wielkanocne” 

Wielkanocny konkurs na pisanki i palmy odbył się w formie eliminacji do 

konkursu wojewódzkiego, którego mecenasem jest Europoseł Beata Mazu-

rek. Do konkursu przystąpiło 21 prac w kategoriach: Palma metodą trady-

cyjną, palma metodą współczesną, pisanka metodą tradycyjną, pisanka me-

todą współczesną i prace zbiorowe. Do kolejnego etapu konkursu awanso-

wali: Maria Sitkowska, Agnieszka i Wiktor Sadlak, Dorota Studzińska, Da-

nuta Rudnik, Karolina Golec, Julia Szczołko, KGW „Zagrodzianki” z Za-

gród. 
 

Zapowiedzi konkursowe: 

40. Edycja konkursu Mały Recytator 

eliminacje dla powiatu chełmskiego 

Organizatorami konkursu są Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Bur-

mistrz Rejowca, Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu i Starostwo Powiato-

we w Chełmie. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podsta-

wowych powiatu chełmskiego. Jury ocenia recytatorów w kategoriach uczniów klas I-III, IV-VI i VII-VIII. Repertu-

ar uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy, nie prezentowany w innych konkursach, tematyka tekstu jest 

dowolna. Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych etapach konkursu. Czas występu: maksymalnie do 5 minut. 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z nagranym filmem lub internetowym odnośnikiem do umieszczonego nagra-

nia należy dostarczyć do dnia 10 maja 2021 r. na adres e-mail Gminnego Ośrodka Kultury w Rejowcu: 

gok.rejowiec@interia.pl. Kartę zgłoszeniową i pełny regulamin konkursu można znaleźć na stronie Facebook GOK 

w Rejowcu. 
K.L-W 

Ciepłych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności i radości  

w życiu zawodowym i prywatnym wszystkim czytelnikom Biblioteki oraz ich rodzinom  

życzą pracownice Gminnej Biblioteki Publicznej w Rejowcu 

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy, aby nastrój tych Świąt przybranych wiosenną radością i beztroską 

utrwalił się w Państwa sercach na długi, długi czas i pozostał z Państwem także w poświątecznej codzienności.   

Dyrekcja i pracownicy GOK w Rejowcu  

Chcemy życzyć Wam zdrowych, 
wesołych Świąt Wielkanocnych, 

mokrego Dyngusa, smacznego jajka 
i radości z każdego dnia. 

aby Wszyscy odczuli szczęście 
i nadzieję Nowego Życia. 

Radna Rady Miejskiej Jolanta Popek,  
Sołtys Janina Smętkowska,  

Przewodnicząca KGW Edyta Szpindowska 

Niech radosne Alleluja będzie dla Was 

ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary. 

Niech pogoda ducha towarzyszy Wam 

w trudzie każdego dnia, 

a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku.  

Wesołego Alleluja życzy sołtys Hruszowa 

Alicja Książek 

 Radosnych Świąt Wielkanocnych,  
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny. 

Pogody w sercu i radości oraz  
smacznego Święconego w gronie najbliższych osób 

życzy  

Sołtys Marynina i Radny Rady Miejskiej w Rejowcu 
Andrzej Lewczuk 

Zdrowych, pogodnych, pełnych radości, spokoju  
i pokoju Świąt Wielkiej Nocy, najobfitszych łask  

i błogosławieństwa od Zmartwychwstałego Chrystusa, 
smacznego jajka, pięknej pogody, mokrego dyngusa  

z radosnym Alleluja  
 życzy sołtys Lucyna Polakowska 
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Z okazji Wielkanocy składam najlepsze życzenia:  
Niech Zmartwychwstały Chrystus wspiera Was  

swymi łaskami i da Wam moc pokonywania  
codziennych trudności życia.  

Wszystkim mieszkańcom życzy Sołtys Adamowa 
Emilia Serafin 

Wesołych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka, wyjątkowo mokrego śmigusa-dyngusa 

oraz samych słonecznych i cudownych dni 

Mieszkańcom Niedziałowic życzy Sołtys, Przewodnicząca KGW Monika Terepora 

Wszystkim mieszkańcom składamy najserdeczniejsze życzenia: aby Wielkanoc ogarnęła Was  

szczególną tradycją i nowymi szczęśliwymi przeżyciami, ale przede wszystkim  

by Wielkanoc umocniła Waszą wiarę, podniosła na duchu i napełniła Wasze serca radością. 

Wesołego Alleluja życzą:  

Sołtysi Bożena Krzyżanowska, Jadwiga Mazurek i Radna Rady Miejskiej  w Rejowcu Bożena Jagiełło 

Pragnę złożyć wszystkim mieszkańcom serdeczne  

życzenia wielkanocne: Wesołego Alleluja oraz dużo 

zdrowia i pogody ducha. Niech radość Wielkanocy  

napełni Państwa serca nadzieją i obfitością łask od 

Chrystusa Zmartwychwstałego.  

Sołtys Aleksandrii Niedziałowskiej  

Ewa Wawrynek 

Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim  

czytelnikom „Okszy” i ich rodzinom życzymy,  

aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i 

miłości, a spotkania w gronie najbliższych upływały 

w miłym, wiosennym nastroju.  
 

Redakcja „Okszy” 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego,  

wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja".  

Mieszkańcom Siedliszczek, ich gościom i rodzinom życzy Sołtys Bogusława Krasun 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy wiosenne życzenia,  
aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach, 

rodzinach i domach zagościła radość, spokój i wielka nadzieja odradzającego się życia.  
Franciszek Karaś Radny Rady Miejskiej w Rejowcu,  

Przewodnicząca KGW Hruszów Barbara Bornus 

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkiej Nocy,  

suto zastawionych stołów, dużo wody  

w poniedziałek, bogatego zająca i miłych 

spotkań w gronie przyjaciół i rodziny życzą 

mieszkańcom Bańkowszczyzny  

Sołtys Waldemar Brzyszko i  

Przewodnicząca KGW Honorata Ziółek 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. 

Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem  

wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą,  

niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 
Dorota Łosiewicz Radna Powiatu Chełmskiego 
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