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Wizyta w Klimusinie 
„Przecież nawet odrobinę też podzielić można ...” 

19 grudnia 2017 roku 
uczniowie naszej szkoły pod 
opieką p. Ewy Słowik, p. 
Grażyny Guz i p. Małgorzaty 
Wójcik odwiedzili 
podopiecznych Niepublicznego 
Zakładu Pielęgnacyjnego „Pod 
Złotym Liściem” w Klimusinie.  

Przygotowania do wyjazdu 
trwały od dawna. Uczniowie 
klas trzecich gimnazjalnych 
samodzielnie wykonywali 
świąteczne kartki i szopki gipsowe. Klasa VII SP zajęła sie pakowaniem prezentów. A 
wszystko po to, aby innym sprawić radość i szczęście, dać cząstkę siebie.  

 Uczennica klasy III B Gimnazjum Zuzia Połeć  zagrała kolędy na skrzypcach, zaś uczeń 
Dominik Poroch z klasy II Gimnazjum zagrał na akordeonie i zaśpiewał. Dzieci  z klasy 
IIIB SP zaprezentowały najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Po przedstawieniu 
uczniowie w blasku świec i zimnych ogni złożyli mieszkańcom i pracownikom ośrodka 
życzenia świąteczno - noworoczne, wręczyli upominki i choinkę, którą ofiarowała p. Anna 
Kasprzak. 

Na koniec wszyscy przy akompaniamencie  Dominika zaśpiewali kolędy. Śpiew było 
długo słychać w całym ośrodku. 

Wyjazd był dla uczniów prawdziwą lekcją wychowawczą, która uczy szacunku i 
życzliwości dla drugiego człowieka. 

 Mali wykonawcy wraz z opiekunami zostali 
zaproszeni do kolejnych odwiedzin. 

Grażyna Guz 
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Konkurs plastyczny 
pod hasłem „Bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa” 

miał na celu pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, 
rozwijanie zdolności plastycznych i wrażliwości artystycznej u naszych uczniów. Na 
konkurs wpłynęło wiele pięknych prac wyróżniających się pomysłowością, 
oryginalnością, ciekawą techniką wykonania. Jury konkursu  w składzie: Małgorzata 
Czwórnóg, Magdalena Furgała, Nina Banaszkiewicz obradowało 15 grudnia. Komisja 
miała bardzo trudne zadanie, by wybrać spośród 50  pięknych prac te najładniejsze. 
 Nagrodzono prace w IV kategoriach: I kategoria oddziały przedszkolne i klasy „0”, II 
kategoria klasy I-III SP, III kategoria to klasy IV-VII, IV kategoria to klasy Gimnazjalne.  
Wiele prac zostało nagrodzonych i otrzymało wyróżnienia, zaś wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali słodki upominek. 

Sponsorowi, czyli Radzie Rodziców przy ZSO w Rybczewicach, bardzo dziękujemy 
za ufundowanie nagród. 

Grażyna Guz 
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Konkurs kolęd 
Chcąc dzielić się radością, jaką niesie 
śpiew bożonarodzeniowych pieśni 9 
stycznia 2018 roku odbyła  się w naszej 
szkole druga edycja Międzyklasowego 
Konkursu Kolęd i Pastorałek. Konkurs 
został zorganizowany przez Zespół 
Edukacji Wczesnoszkolnej i 
adresowany był do uczniów klas I-IV. 
Miał on na celu kultywowanie zwyczaju 
śpiewania kolęd, rozbudzenie 
zainteresowania muzyką oraz 
rozwijanie umiejętności wokalnych 
naszych uczniów. Konkurs przebiegał w 
miłym, świątecznym nastroju. Obfitował w repertuar tradycyjnych kolęd i pastorałek. 
Komisja konkursowa w składzie:       p. Małgorzata Gieleta, p.Zofia Kłos i p. Marzena 
Kluch oceniała wykonanie utworów. Po prezentacji wszystkich uczestników jury udało się 
na naradę, a publiczność miała okazję do zaprezentowania swoich umiejętności 
wokalnych, wspólnie kolędując. Po długich naradach wyróżnione zostały następujące 
osoby: 

1. Maja Nucia, Bartłomiej Kolano, Jakub Baran z kl. IIIB - perfekcyjne wykonana kolęda 
2. Martyna Potręć z kl.II - bardzo ładny i długi 

tekst 
3. Sylwester Podgórniak z kl.IB - długi i trudny 

tekst 
4. Paweł Szyszka, Gabriel  Sarzyński z IA - 

przebranie 
5. Oliwia Szczepanik z kl.IIIA - pewność na 

scenie 
6. Łukasz Poroch z kl.IVB – profesjonalny 

wykonawca 
7. Alicja Ptaszyńska, Marcin Świetlicki, Antoni 

Gągol z kl.IVB – długi, ładny tekst 

Wszyscy występujący artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz otrzymali 
dyplomy i drobne upominki. 
Oprócz wielu wspaniałych wrażeń towarzyszących imprezie został zrealizowany 
najważniejszy cel, którym było wspólne kolędowanie. 
Za sprawą przepięknie wykonanych kolęd i pastorałek mogliśmy jeszcze raz poczuć magię 
Świąt Bożego Narodzenia. 
Uczestnikom wspólnego kolędowania serdecznie dziękujemy.             Małgorzata Wójcik 
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„Akademia Bezpiecznego Puchatka” 

Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” realizowany był przez klasy pierwsze szkoły 
podstawowej w roku szkolnym 2017/2018. Głównym jego celem było wdrożenie uczniów  
do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, domu i w czasie zabaw  oraz w 
Internecie. 

 Na podstawie proponowanych materiałów edukacyjnych nauczyciele przeprowadzili 
zajęcia, w trakcie których uczniowie obejrzeli film instruktażowy dotyczący 
bezpieczeństwa, uczyli się rozróżniać sytuacje właściwego i niewłaściwego zachowania 
oraz wykonywali zadania praktyczne. Uczestnicy programu otrzymali książeczki 
„Akademia Bezpiecznego Puchatka”,  dla rodziców  została wykonana gazetka 
instruktarzowa na korytarzu szkolnym. 

Realizacja programu wspomagała kształtowanie u dzieci postaw odpowiedniego 
zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczyła adekwatnej 
reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w tym programie 
wymagało od uczniów aktywności,  zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w 
praktyce. 

Program zakończył się wypełnieniem przez uczniów Ogólnopolskiego Wielkiego Testu 
Bezpieczeństwa i uzyskaniem certyfikatu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. 

Grażyna Guz  
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VIII Ogólnopolski Przegląd Zespołów i Grup Kolędniczych 

 „Kultura jest źródłem życia narodu, jego trwania i rozwoju. To dzięki 
kulturze, jej wartościom materialnym i niematerialnym narody zachowują swoją 
tożsamość. Każdy naród ma własną kulturę, która została wytworzona przez kolejne 
pokolenia i jest wzbogacana przez współczesne treści.” Są to słowa Przewodniczącego 
Komitetu Organizacyjnego VIII Ogólnopolski Przegląd Zespołów i Grup Kolędniczych  
pana Zdzisława Podkańskiego. W pełni zgadzamy się z tymi słowami i dlatego właśnie 13 
stycznia mieliśmy przyjemność wystąpić na wyżej wymienionym przeglądzie. Zostaliśmy 
nagrodzeni gorącymi brawami. Uczniowie z Rybczewic naprawdę pięknie wystąpili, 
godnie reprezentując  naszą szkołę i gminę. Można nas było zobaczyć w wieczornych 
wiadomościach „Panoramy Lubelskiej”. 

Małgorzata Wójcik 

Małgorzata Gieleta 
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III Międzypowiatowy  

Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych 

17 stycznia  2018 r. w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w 
Rybczewicach po raz trzeci  
odbył się Międzypowiatowy 
Przegląd Jasełek i Grup 
Kolędniczych. Imprezę 
honorowym patronatem objęli 
pani Elżbieta Masicz Wójt 
Gminy Rybczewice oraz Starosta 
Powiatu Świdnickiego Dariusz 
Kołodziejczyk. 

 Mieliśmy przyjemność gościć 
artystów dużych i małych z 
powiatu krasnostawskiego:  

  Grupę ze Szkoły Podstawowej w Fajsławicach uczniów klas III; 
 Grupę ze Szkoły Podstawowej w Fajsławicach uczniów klasy zerowej; 
 Grupę z Zespół Szkół w Siedliskach Drugich. 

  Z powiatu lubelskiego swoją obecnością zaszczycili nas: 

  Zespół Szkolno-Przedszkolny „Bajkowa Kraina” – Przedszkole Publiczne z 
Krzczonowa; 

   „Akademia Poziomkowa” – Przedszkole Niepubliczne w Krzczonowie.       

  Powiat  świdnicki reprezentowali uczniowie z: 

 Zespołu Placówek Oświatowych w Trawnikach; 
 Oddziału „0” – ZSO Rybczewice; 
 Zespół Wychowania Przedszkolnego – ZSO Rybczewice; 
 Gimnazjum i SP z ZSO Rybczewice. 

 Występy oceniało jury w składzie: Wójt Gminy Rybczewice pani Elżbieta Masicz, ksiądz 
Kanonik Ryszard Rak proboszcz parafii Częstoborowice, dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej – p. Ewelina Rogalińska oraz pani Barbara Machul nauczycielka języka 
polskiego w ZSO w Rybczewicach. Jury wyłoniło z każdej grupy trzy najbardziej 
wyraziste kreacje aktorskie. 
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 Każda szkoła została uhonorowana okolicznościową statuetką. Wyróżnione osoby 
otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Nagrody wręczyli pani wójt Elżbieta Masicz 
oraz pan Dyrektor  ZSO  Krzysztof Suszek . Na pamiątkę udziału w przeglądzie, wszyscy 
uczestnicy  obdarowani zostali sympatycznym aniołkiem. Przygotowano ciepły posiłek, 
napoje i słodkości. 

W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć i podziwiać na scenie Zespół Tańca Ludowego 
„Leszczyniacy” ze Świdnika. Piękne śpiewy i tańce zrobiły na wszystkich naprawdę 
wielkie wrażenie. 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas finansowo bądź też 

w jakikolwiek inny sposób. Wyrażamy wdzięczność: 

o Wójtowi Gminy Rybczewice, p. Elżbiecie Masicz, 
o Staroście Powiatu Świdnickiego, p. Dariuszowi Kołodziejczykowi, 
o Księdzu Kanonikowi Ryszardowi Rakowi, proboszczowi parafii 

Częstoborowice, 

o Sławomirowi Krasnodębskiemu z apteki Luxfarm w Rybczewicach, 
o Zrzeszeniu Producentów Owoców  „Stryjno -Sad”, 
o Pani Agacie Jączyk z Centrum Medycznego „Aga-Med” w Piaskach,  
o Spółdzielczemu Bankowi Powiatowemu w Piaskach, 
o Zdzisławie Krawczuk, właścicielce apteki w Rybczewicach, 
o Państwu Monice i Adamowi Skorkom ze Stryjny, 
o Państwu Dorocie i Bogdanowi Potębskim z Rybczewic, 
o Prezesowi GS „Samopomoc Chłopska” w Rybczewicach, Zenonowi 

Rubajowi, 
o Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piaskach. 

Wyrazy wdzięczności kierujemy do 
rodziców naszych uczniów - za  pyszne 
ciasta i wszelką pomoc przy organizacji 
poczęstunku a także za przygotowanie 
pięknych ozdób bożonarodzeniowych, 
które wręczyliśmy naszym sponsorom. 
Było nam bardzo miło gościć w naszej 
szkole wszystkich uczestników 
przeglądu, ich opiekunów, 
zaproszonych gości oraz  mieszkańców 
naszej gminy. 

 Jolanta Gregorczyk 
Grażyna Guz 
Małgorzata Gieleta 
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WOŚP 
14 stycznia 2018 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w XXVI Finale Wielkiej 
Orkiestry Światecznej Pomocy. Wolontariuszami akcji były: Ewelina Zając, Julia 
Banaszkiewicz, Katarzyna Niedźwiadek, Weronika Bednarczyk, Weronika Rybak, 
Zuzanna Połeć. 

W tym roku WOŚP zbierała pieniądze dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. 
Udało nam się zebrać 3352,50 zł. Zbiórka pieniędzy odbywała się przy Kościele w 
Częstoborowicach, Wygnanowicach i w Pilaszkowicach. Opiekunem wolontariuszy był 
pan Sławomir Pasierbik. 

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.  

Zuzanna Połeć 

Weronika Bednarczyk 
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XIV Spotkania z kolędą 

Dnia 12 stycznia 2018 r. w 
Młodzieżowym Domu Kultury w 
Krasnymstawie odbyło się 
przesłuchanie uczestników XIV 
Spotkań z kolędą „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki” 
organizowanych przez 
Młodzieżowy Dom Kultury w 
Krasnymstawie. 

          W kategorii soliści tytuły 
laureata (I miejsce): Jury 
przyznało - Dominikowi Poroch z kl. II gimnazjum i Łukaszowi Poroch z kl. IVB SP. 
Opiekunem uczniów była pani Magdalena Furgała. Dominik zaśpiewał kolędę „Mario, czy 
już wiesz”, a Łukasz przy akompaniamencie brata Dominika wykonał „Pastorałkę od serca 
do ucha”. 

 Serdecznie im gratulujemy i życzymy jeszcze wielu takich sukcesów.  

Magdalena Furgała 
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Dzień Babci i Dziadka 

21 i 22 stycznia to najpiękniejsze dni 
w roku – Dzień Babci i Dzień 
Dziadka. W tych dniach babcie i 
dziadkowie obdarzani są 
szczególnymi dowodami miłości. W 
Szkole Podstawowej w 
Rybczewicach zapraszanie babć i 
dziadków z okazji ich święta stało 
się tradycją na stale wpisaną w 
kalendarz uroczystości szkolnych.  

Ta wspaniała impreza odbyła się w 
naszej szkole 23 stycznia 2018 roku. Uczniowie klas I-III pod kierunkiem swoich 
wychowawczyń starannie przygotowali program artystyczny. Były wiersze i piosenki 
okolicznościowe, tematycznie związane z tym świętem. Pięknie udekorowana sala 
rozbrzmiewała śpiewem:  

”Bo babcia z dziadkiem to nasze są skarby,  
malują uśmiech bez pędzla i farby…” 

Dzieci poprzez wiersz, piosenkę i taniec mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom 
swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie. Mali artyści z przejęciem odtwarzali 
swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich 
adresem. Gromkie brawa były najlepszym podziękowaniem za wspaniałe występy. Były 
laurki, kwiaty i własnoręcznie wykonane upominki. Z głębi dziecięcych serc płynęły 
najserdeczniejsze życzenia: 

„Małym serduszkiem życzymy Wam dzisiaj 

uśmiechów i szczęścia najwięcej…”. 

 To była piękna i 
wzruszająca 
uroczystość. Ten dzień 
babcie i dziadkowie na 
pewno na długo 
zachowają w swojej 
pamięci. 

Lucyna Stanisławek 
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OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI 
W grudniu 2017 roku 
uczniowie klasy II Szkoły 
Podstawowej przystąpili do 
realizacji Ogólnopolskiego 
Projektu „Od grosika do 
złotówki”. Tematyka projektu 
koncentruje się wokół 
podstawowych pojęć o 
pieniądzu, zarabianiu, 
wydawaniu, oszczędzaniu oraz 
szeroko pojętym 
bezpieczeństwie. Realizacja 
programu trwać będzie 10 
miesięcy, w trakcie których 
uczniowie podróżując po planetach z Grosikiem, zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne 
do samodzielnego, a równocześnie bezpiecznego podejmowania decyzji o formie 
oszczędzania i świadomego gospodarowania własnymi zasobami. 

W trakcie galaktycznej podróży uczniowie wraz z nauczycielem odwiedzą następujące 
planety: Grosik, Portfelik, Skarbonka, Zabawka, Parasol, Złotówka. Uczestnicy projektu 
przygotują Grosikową majówkę, posłuchają Grosikowych wspomnień, porozmawiają o 
Grosikowym oszczędzaniu i zorganizują Grosikowe wędrówki.  

Zgłębianie wiedzy finansowej możliwe jest dzięki Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.  

Koordynator projektu - Lucyna 
Stanisławek 
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Eliminacje gminne OTWP 
 27 lutego 2018 roku odbyły sie w naszej szkole eliminacje gminne do XLI 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. 
Uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej przystąpili do sprawdzianu pisemnego 
wiedzy z zakresu ochrony przeciwopożarowej. W grupie gimnazjalnej udział wzięło 10 
uczniów, szkołę podstawową reprezentowało 11 uczniów. W obu grupach wiekowych do 
części ustnej zakwalifikowały się  po 3 osoby. W tym, roku, jak w latach poprzednich, 
pytania ustne okazały się o wiele trudniejsze od pisemnych. 

 Komisja konkursowa w składzie: Mateusz Wawrzycki Komendant Gminny 
ZOSP, Stanisław Rybak sekretarz ZOSP oraz Tadeusz Stanisławek nauczyciel ZSO 
wyłoniła zwycięzców:  

Grupa młodsza (szkoła podstawowa) 
             I miejsce - Dawid Olech kl. VI 
             II miejsce - Kamil Kowalik kl. VI 
             III miejsce - Damian Kapica kl. VI 
 Grupa gimnazjalna 
        I miejsce - Paulina Łuszczak kl. IIIA 
        II miejsce - Julia Banaszkiewicz kl. IIIA 
        III miejsce - Natalia Kunikowska kl. IIIA 

 Wszyscy uczestnicy 
turnieju otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, 
które wręczyli: Pani 
Wójt Elżbieta Masicz, 
Komendant Gminny 
ZOSP Mateusz 
Wawrzycki oraz 
Wicedyrektor ZSO 
Eugeniusz Krawczuk. 
Laureaci otrzymali 
dyplomy i pamiątkowe 
puchary. 

Wszyscy zwycięzcy turnieju będą reprezentować naszą gminę na eliminacjach 
powiatowych, które odbędą się 12 marca 2018 roku w Piaskach. 

Tadeusz Stanisławek 
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Konkurs techniczny "SKARBONKA SKO" 
16 marca 2018 roku został rozstrzygnięty szkolny konkurs techniczny „SKARBONKA 
SKO”. Adresatami konkursu byli uczniowie klas I-VI. Do organizatorów wpłynęło 28 
prac. Prawie każda skarbonka była wykonana inną techniką. Wykorzystane były różne 
materiały - drewno, gips, papier, tworzywa sztuczne, tkaniny, masa papierowa itd. Wśród 
skarbonek były świnki, domki, bankomaty, wiatraki, studnia i wiele innych wzorów.  

Wybranie trzech najlepszych skarbonek było bardzo trudne. Po długich dyskusjach 
ustalono zwycięzców: 

    I miejsce - Kamil Brus kl. IB 
    II miejsce - Weronika Pawelec kl. IVA 
    III miejsce - Julia Płeć kl. VB 

Wyróżniono prace Karoliny Wikiry kl. IVB, Julii Sztorc kl. IVA, Karoliny Pawelec 
kl.IVA.  

Wykonawcy najlepszych prac otrzymali nagrody oraz dyplomy. Trzy pierwsze miejsca 
zakwalifikowały się do drugiego etapu (Turnieju SKO). Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali nagrody pocieszenia ufundowane przez Radę Rodziców. 

 Tadeusz Stanisławek 
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Wielkanocny kiermasz 
Wielkanoc to wyjątkowy czas, kiedy wokół wszystko budzi się do życia, a na stołach 
wielkanocnych  pojawiają się wszelkie ozdoby – najczęściej te tradycyjne. Mieszkańcy 
gminy Rybczewice oraz goście mieli okazję podziwiać i zakupić wystawione na 
wielkanocnych stoiskach świąteczne dekoracje, ozdoby wielkanocne: od pisanek, jaj 
zdobionych na różne sposoby, wianków, po gipsowe zające, baranki , kurki, zające z 
siana, stroiki, zdobione rozmaitymi technikami czy kartki. Przygotowane zostały z 
wyobraźnią i z dbałością o 
szczegóły przez uczniów naszej 
szkoły na zajęciach plastycznych. 
Cały pomysł zawdzięczamy 
Radzie Rodziców przy ZSO w 
Rybczewicach, którzy również 
wykonali wiele z w/w 
świątecznych ozdób i 
sprzedawali je podczas 
niedzielnych nabożeństw przy 
kościołach w naszej gminie. 
Serdecznie dziękujemy za 
ogromną pracę włożoną w 
organizację jarmarku. „Dziękuję” 
za zapał, zaangażowanie i piękne 
wyroby. 

Grażyna Guz 
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Wiosna w klasach I-III 

Mimo śniegu za oknem i lekkiego mrozu klasy młodsze nie zapomniały o obchodach 
Pierwszego Dnia Wiosny. Dużą przyjemność zrobiła nam kl. IA, która zaprezentowała się 
w tańcu, śpiewie i recytacji wierszyków o wiośnie. 
            Na początku wszyscy zebrani wysłuchali utworu A. Vivaldiego „Wiosna” z cyklu 
„Cztery pory roku”. Potem kl. IA w pięknych strojach kwiatów zatańczyła „Taniec 
kwiatów” i obrazowo przedstawiła wyrastanie oraz budzenie się roślin do życia. 
            Na koniec wszyscy zebrani rozwiązywali zagadki o wiośnie, wykazując się dużą 
znajomości z zakresu przyrody. 
            Dalsza część obchodów powitania wiosny odbyła się w klasach. Uczniowie 
zgodnie i sprawnie pracowali w grupach wykonując cykl plakatów o tematyce wiosennej. 
Pięknie wykonanymi plakatami został ozdobiony korytarz szkolny. 
            Dzień 21 marca 
pozostanie w pamięci 
uczniów na długi czas. 

Elżbieta Flis 
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VI Międzyszkolny Turniej SKO 
 22 marca 2018 roku odbył się w naszej szkole VI Międzyszkolny Turniej 
Szkolnych Kas Oszczędności działających pod patronatem Spółdzielczego Banku 
Powiatowego w Piaskach. Do konkursu zgłosiło się pięć szkół. Byli uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Maciejowie Starym, Piaskach, Dorohuczy, Trawnik i Rybczewic. 
Dyrektor ZSO Pan Krzysztof Suszek powitał przybyłych na Turniej gości. Swoją 
obecnością zaszczycili nas Prezes Zarządu SBP w Piaskach Pan Roman Hrynkiewicz, 
Dyrektor Oddziału w Wysokiem Pani Małgorzata Majkut, Dyrektor Oddziału w 
Rybczewicach Pan Grzegorz 
Osajkowski.  

 Następnie uczniowie 
przystąpili do rywalizacji w 
trzech kategoriach. Zmagania 
uczestników w kategorii - 
wiedza nadzorowała Pani Zofia 
Kłos. W tej części konkursu 
uczestniczyło 10 uczniów, 
którzy mieli do rozwiązania 
zadania z obliczeń pieniężnych, 
historii bankowości spółdzielczej 
oraz „znajomości” polskich 
banknotów. Komisja po 
sprawdzeniu testów wyłoniła 
zwycięzców: 

          I miejsce - Szymon Szyba SP Rybczewice 
          II miejsce  - Paweł Mianowany SP Piaski 
          III miejsce - Mateusz Lis SP Rybczewice 

W kategorii sportowej młodzież rywalizowała w tenisie stołowym. Uczestnicy zostali 
podzieleni na dwie grupy: dziewczęta i chłopcy. W każdej z grup zawodników do końca 
toczyły się zacięte rozgrywki o zwycięstwo w turnieju, który przebiegał w zdrowej, 
sportowej atmosferze. Podczas zawodów, nad których przebiegiem czuwał Pan Sławomir 
Pasierbik można było zaobserwować duże zaangażowanie zawodników oraz prezentowaną 
przez nich postawę fair-play.  

Oto zwycięzcy turnieju w kategorii sportowej: 

Dziewczęta: 

          I miejsce - Klaudia Siczek SP Piaski 



 

Gazetka Szkoły Podstawowej w ZSO w Rybczewicach                                       Nr 30 czerwiec 2018 r. 

St
ro

na
18

 
Nr 30 

          II miejsce - Eliza Zagraba SP Dorohucza 
          III miejsce - Julia Połeć SP Rybczewice 

Chłopcy: 

        I miejsce - Radosław Kwiatek SP Piaski 
      II miejsce - Damian Kapica SP Rybczewice 
      III miejsce - Karol Łagód SP Maciejów Stary 

 

Trzecia kategoria (techniczna) skierowana była do uczniów klas I-VI. Zadaniem 
uczestników było wykonanie skarbonki SKO wybraną przez siebie techniką. Komisja 
miała niełatwe zadanie, wszystkie prace były bardzo ciekawe i oryginalne. 
Przeprowadzona punktowa ocena pozwoliła na ustalenie kolejności miejsc: 

          I miejsce - Weronika Pawelec SP Rybczewice 
          II miejsce - Kamil Brus SP Rybczewice 
          III miejsce - Julia Połeć SP Rybczewice 

Komisja konkursowa dodatkowo przyznała trzy wyróżnienia:  

          Natalia Tracichleb SP Piaski 
          Olga Borowiec SP Dorohucza 
          Kinga Szmołda SP Maciejów Stary 

Podsumowanie turnieju 
rozpoczęło się krótkim 
montażem słowno - 
muzycznym pt. „Warto 
pomagać”, który 
przygotowała Pani Lucyna 
Stanisławek. Uczniowie 
naszej szkoły „zabrali” 
wszystkich zebranych do 
Złotówkolandii. Krótka 
scenka z życia 
mieszkańców tej 
niezwykłej krainy, którzy 
zdecydowali się pomagać 
innym nie chcąc w zamian 
dosłownie niczego, była 
świetną lekcją wrażliwości i niesienia pomocy innym.  

 



 

Gazetka Szkoły Podstawowej w ZSO w Rybczewicach                                       Nr 30  czerwciec 2018 r. 

Nr 30 

St
ro

na
19

 

„Nieprawda, że cały świat 
jest wielkim, bezdusznym miejscem. 
Gdzie człowiek nic nie jest wart, 
pieniądze tylko są szczęściem …” - wyśpiewali bracia Dominik i Łukasz Poroch.  

Wszyscy aktorzy otrzymali za swój występ gromkie brawa.  

Kulminacyjnym punktem turnieju było podsumowanie oraz nagrodzenie najlepszych 
uczestników. Nagrody i puchary ufundowane przez Spółdzielczy Bank Powiatowy w 
Piaskach wręczali przedstawiciele Banku oraz Dyrektor ZSO.  

Każdy uczestnik turnieju otrzymał pamiątkowy medal oraz drobny upominek. Były 
również podziękowania dla przedstawicieli Banku oraz nauczycieli, którzy przygotowali 
uczniów do konkursu. 

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnych edycjach turnieju. 

Lucyna Stanisławek 
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Konkurs "Pisanki, kraszanki, jajka malowane" 
 Dnia 28 marca 2018 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Pisanki, 
kraszanki jajka malowane”. Konkurs miał na celu: – pobudzenie inwencji twórczej, 
rozwijanie wrażliwości estetycznej, kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec 
tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy – prezentację pisanek 
wielkanocnych jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej. Konkurs adresowany 
był do dzieci i młodzieży z naszej szkoły. Odbywał się w następujących kategoriach 
wiekowych:  I kategoria  oddziały przedszkolne i klasy „0” , II -  kategoria uczniowie  klas 
I-III, III - kategoria uczniowie z klas IV-VI szkoły podstawowej, IV - kategoria uczniowie 
z klasy VII i uczniowie gimnazjum. Na konkurs wpłynęło 80 prac. Jury w składzie:  p. 
Dorota Potębska,  p. Grażyna  Guz i  p. Magdalena Furgała  postanowiło przyznać I, II, III 
miejsce oraz po 3 wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Te osoby otrzymały nagrody 
oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu wręczone  zostały nagrody pocieszenia.  
Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się dnia 28.03.2018r. Rozdaniu nagród 
towarzyszyła wystawa prac konkursowych. Nagrody wręczała p. Klaudyna Kapica i 
p.Dyrektor Krzysztof Suszek. Należy podkreślić fakt, iż nagrody zostały ufundowane 
przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum  w ZSO w Rybczewicach, 
za co serdecznie dziękujemy. 

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy! 

Zapraszamy do następnych edycji naszych konkursów! 

Organizatorzy p. Grażyna Guz i p. Magdalena Furgała. 
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Konkurs - "Bezpieczna droga do szkoły" 

13 kwietnia 2018 roku odbył się w naszej szkole konkurs z zakresu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego „Bezpieczna droga do szkoły”. W turnieju uczestniczyli uczniowie klasy 
drugiej i klas trzecich SP. Celem konkursu było przygotowanie dzieci do samodzielnego 
uczestnictwa w ruchu drogowym.  

Uczniowie rozwiązywali zadania testowe, do ścisłego finału zakwalifikowało się siedmiu 
uczniów. To oni rywalizowali między sobą o czołowe miejsca. Uczestnicy konkursu 
musieli wykazać się znajomością przepisów drogowych. Znaki i zasady poruszania się po 
drodze nie sprawiły uczniom najmniejszego problemu. Po godzinie zmagań komisja 
konkursowa pod przewodnictwem pana Tadeusza Stanisławka szkolnego lidera BRD 
ustaliła kolejność miejsc.  

Najlepszymi okazali się: 
I miejsce - Patryk Koczmara kl. IIIA 
II miejsce - Łukasz Potręć kl. IIIB 
III miejsce - Jakub Kasprzak kl. IIIA 
Wyróżnienie - Jakub Baran kl. IIIB 

 Najlepsi finaliści otrzymali dyplomy, medale i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy 
turnieju zostali obdarowani drobnymi upominkami.  

Organizatorzy konkursu zachęcają do udziału w kolejnych edycjach. 

Lucyna 
Stanisławek 

Tadeusz 
Stanisławek 
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Dzień Ziemi - sprzątanie świata 
W dniach od 18 do 20 kwietnia 
2018 r. uczniowie i nauczyciele 
naszej szkoły włączyli się do 
gminnej akcji czystości z okazji 
Międzynarodowego Dnia 
Ziemi. Głównym celem akcji 
było rozbudzenie świadomości 
ekologicznej uczniów i 
odpowiedzialności za 
środowisko naturalne. Akcja 
miała również na celu pokazać 
uczniom, że rozwiązaniem 
problemu zaśmieconego 
środowiska nie jest tylko 
coroczna zbiórka śmieci, lecz 
głównie zmiana nawyków w 
codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz  odpowiednie gospodarowanie nimi. 
Wszystkie klasy pozytywnie zmotywowane szczytnym celem, miały wyznaczone tereny, 
które solidnie sprzątano. 

Klasy  przedszkolne  w tych dniach gromadziły makulaturę w szkole, którą  następnie 
wyniesiono do specjalnego  pojemnika przy Urzędzie Gminy.  

            Uczniowie klas  I-III w środę 18 kwietnia zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i 
jednorazowe rękawice ufundowane przez Urząd Gminy sprzątali w Rybczewicach okolice 
Urzędu Gminy, zalewu oraz w parku.  

 Uczniowie klas IV-VII i II Gimnazjum w czwartek 19 kwietnia również zaopatrzeni w 
worki na śmieci oraz rękawiczki zajęli się sprzątaniem bardziej odległych miejsc w naszej 
gminie do których zostali zawiezieni i przywiezieni przez autobusy. Uczniowie tych klas 
szczególnie aktywnie sprzątali wyznaczone im rewiry, gdyż został dla nich ogłoszony 
konkurs na największą ilość zebranych przez każdą klasę worków ze śmieciami. 

Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegała bardzo szybko i sprawnie, a efekty 
pracy wszystkich uczniów były zadawalające. Worki ze śmieciami zostały zebrane w 
wyznaczonych miejscach. 

W piątek 20 kwietnia dla wszystkich uczniów w nagrodę za zaangażowanie w akcji 
zostało zorganizowane na terenie szkoły ognisko.  

 Całą akcją sprzątania koordynowała pani Monika Król pracownica Urzędu Gminy w 
Rybczewicach oraz zajmowała się organizacją ogniska we współpracy z pracownikiem 
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naszej szkoły panem Dariuszem Pezdą. Kiełbaski, chleb i ketchup zostały ufundowane 
przez panią Wójt Gminy Rybczewice Elżbietę Masicz za co bardzo dziękujemy! 

O godzinie 11.00 w trakcie trwania ogniska gościliśmy Panią Wójt Elżbietę Masicz, która 
ogłosiła wyniki konkursu i wręczyła nagrody klasie, która najbardziej zaangażowała się i 
nazbierała największą ilość worków ze śmieciami. Wygrała klasa VI nad którą opiekę w 
czasie sprzątania sprawowali pan Sławomir Pasierbik i pan Janusz Flis. Zarówno 
uczniowie klasy jak i ich opiekunowie dostali nagrody. Dla pozostałych uczniów za 
wysiłek włożony podczas tej akcji również została przewidziana nagroda w postaci kosza 
cukierków.  

Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez panią Wójt Gminy Rybczewice Elżbietę 
Masicz za co bardzo serdecznie dziękujemy!  

Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji „Sprzątania świata” wyrazili nadzieję, iż ich praca 
nie pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej obfita w porozrzucane śmieci. Czynny udział 
w akcji dał do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko, o czystość otoczenia i 
jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości. 

Dziękujemy serdecznie za udział i zaangażowanie wszystkim uczestnikom tegorocznej 
akcji! 

  Małgorzata Wójcik 
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Spotkanie ze strażakami 
Piątek 20 kwietnia  2018 r. na 
długo pozostanie w pamięci 
uczniów klas I-III SP. Tego dnia 
naszą szkołę odwiedzili strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Rybczewicach, którzy na teren 
szkoły przyjechali strażackim 
wozem bojowym. W trakcie 
spotkania panowie opowiedzieli, 
jak wygląda ich praca, 
przypomnieli numery alarmowe, 
demonstrowali sprzęt i narzędzia 
potrzebne w trakcie interwencji 
(m.in. aparat ODO, działko 
gaśnicze, torbę medyczną, deskę 
ortopedyczną, nożyce hydrauliczne). Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz pompy 
wodnej , którą uruchomili panowie strażacy i pokazali, jak szybko gaszą pożar. Dzieciaki 
mogły przymierzyć hełm strażacki. Najmłodsi uczniowie mieli okazję podziwiać także 
wóz bojowy oraz „pod czujnym okiem” strażaków na chwilę samemu w nimi zasiąść. 
Wizyta zaproszonych gości wywarła na uczniach duże wrażenie. Wiedza zdobyta w 
trakcie spotkania z pewnością przyda się w przyszłości. Bardzo dziękujemy Panom ze 
Straży Pożarnej za poświęcony czas i cenne informacje.  

Grażyna Guz 
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Konstytucja 3 Maja - akademia 
 „Jesteśmy Polką i Polakiem 
 Dziewczynką fajną i chłopakiem 
 Kochamy Polskę z całych sił 
 Chcemy byś również kochał ją  i ty” 
30 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 227 Rocznicy 
Uchwalenia Konstytucji 3-Maja. Spotkaliśmy się dzisiaj, wielkie dla Polaków święto. 
Uroczystość tą rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu 
narodowego. 

Uczniowie klasy I-III zaprosili nas do udziału w żywej lekcji historii, która przeniosła nas 
w odległe czasy i minione wieki. Dzieciaki słowem, tańcem i piosenką przybliżyły nam te 
wzniosłe wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3- Maja. 

 „Słuchajcie! Przed laty, 
 Dawno, dawno, o dzieci, 
 Też był taki dzień jasny, 
 Taki cudny maj trzeci …”. 
Mali aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Apel uświetnił występy chóru 
szkolnego pod przewodnictwem Pani Magdaleny Furgały.  

Na zakończenie głos zabrał Pan Dyrektor Krzysztof Suszek, który podziękował uczniom i 
nauczycielom za przygotowanie tej niezwykłej uroczystości związanej z majowym 
świętem. 

Lucyna Stanisławek 
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i PoWiatoWy turniej BrD 
11 maja 2018 r. w PCEZ w 
Świdniku odbył się I Powiatowy 
Turniej BRD. Naszą szkołę 
reprezentowali uczniowie z klas 
czwartych: Marcin Świetlicki, 
Maciej Młynarczyk, Damian 
Dąbski, Szymon Kowalik.  

Zawody składały się z trzech 
konkurencji: testu wiedzy  
zakresu ruchu drogowego, 
rowerowego toru przeszkód oraz 
umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Drużyna nasza bardzo dobrze odpowiedziała na pytania testowe oraz 
wykazała się najlepszą wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Po tych 
konkurencjach byli pierwsi na liście kwalifikacyjnej. Trzecie zadanie (jazda na torze 
przeszkód) przyniosło trochę niespodzianek (było bardzo trudne) i w rezultacie nie 
zajęliśmy miejsca punktowanego.  

Zawodom towarzyszyła miła atmosfera. Rywalizacja przebiegała zgodnie z zasadami fair 
paly. 

Na zakończenie Turnieju wręczono wszystkim uczestnikom  nagrody i wyróżnienia oraz 
dyplom za udział. 

Tadeusz Stanisławek 
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Rozstrzygnięcie konkursu: ,,Moja ulubiona lektura” 
 
Z okazji ,,Dnia Książki” ogłoszono w bibliotece szkolnej konkurs: ,,Moja ulubiona 
lektura”. Konkurs adresowany był do uczniów klas III – VII szkoły podstawowej. Celem 
konkursu było promowanie czytelnictwa lektur. Zadaniem uczestników było 
zaprezentowanie swojej ulubionej lektury w dowolnej formie. 
  Wyniki konkursu: 
 I miejsce: 
Patryk Koczmara (IIIASP) – M. Konopnicka ,,Jak to ze lnem było”  
 II miejsce: 
Magdalena Czarnecka (IIIASP) - R. Pisarski ,,O psie, który jeździł koleją”  
Magdalena Woźniak (IIIASP) – A. Lindgren ,,Dzieci z Bullerbyn”   
 III miejsce:  
Adrian Goś (IIIASP) – M. Kownacka ,,Kajtkowe przygody” 
Julia Sieniec (VISP)- Lewis ,,Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa”  
Oliwia Kapica (VISP)- Lewis ,,Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” 
Wyróżnienie:  Zofia Grochecka (IIIBSP), Maja Nucia (IIIBSP), Mikołaj Basiak (IIIASP)  
Uczniowie klasy IIISP przedstawili swoje ulubione lektury w formie książeczek, 
natomiast klasy VISP w formie prezentacji multimedialnych.  
Agnieszka Dziurawiec 
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Zielona szkoła 
Młodszy wiek szkolny jest 
okresem szczególnej więzi 
łączącej dziecko z przyrodą. Aby 
dzieci były przekonane o 
konieczności ochrony przyrody, 
szanowały i doceniały ją - muszą 
tę przyrodę poznać z bliska i czuć 
się jej cząstką. Dlatego dnia 
11.05.2018 roku odbyła się 
wycieczka klas I-III do Lublina 
nad Zalew Zemborzycki. W 
punkcie edukacji leśnej 
„Dąbrowa”  Nadleśnictwa 
Świdnik zostały przeprowadzone 
dla nas bardzo ciekawe i 
pouczające zajęcia z edukacji przyrodniczo-leśnej. Na początku pani Magdalena Szczepanik – 
mama jednego z naszych uczniów powitała całą naszą grupę i przypomniała nam o 
obowiązujących  zasadach zachowywania się w lesie. Następnie zostaliśmy podzieleni na dwie 
mniejsze grupy. W jednej z grup zajęcia powadziła pani Magdalena Szczepanik. 

 Każda z grup miała 
za zadanie przejść 
ścieżkę edukacyjną 
wyszukując po 
drodze 
rozpoznawczej 
kokardki różowej 
albo żółtej obok 
której znajdowała się 
koperta z zdaniem. 
Każda grupa miała 
do wykonania 10 
zdań. Zadania 
dotyczyły  np. 
rozpoznawania 
zwierząt żyjących w 
lesie, wskazywania 
zwierząt objętych 
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ochroną, wymienienia i pokazania warstw, jakie występują w lesie. Dowiedzieliśmy się również 
w jaki sposób obliczamy wiek drzew oraz sami obliczaliśmy wiek poszczególnych drzew. 
Rozpoznawaliśmy drzewa iglaste, wymienialiśmy co można zrobić z drewna i wykonywaliśmy 
jeszcze bardzo wiele  innych bardzo ciekawych i interesujących zadań.  Dzieci poprzez zabawę 
terenową mogły się bardzo wiele dowiedzieć o otaczającej nas przyrodzie. Z wielkim 
zaangażowaniem i zapałem wszyscy poszukiwali darów lasu i wkładali je do odpowiedniego 
pudełka. Na koniec zajęć za tak wielkie zaangażowanie wszyscy uczestnicy wycieczki od 
pracowników Nadleśnictwa Świdnik dostali nagrody w postaci linijki z narysowanymi ptakami 
oraz tatuaże za które bardzo serdecznie dziękujemy. Na pewno przez długi czas te upominki będą 
nam przypominały o tej wspaniałej wycieczce. Następnie zmęczeni ale zadowoleni po trudach 
wykonanych przez nas zadań udaliśmy się do wiaty turystycznej z miejscem ogniskowym. Pani 
Magdalena Szczepanik rozpaliła dla nas ognisko przy którym upiekliśmy kiełbaski. W wiacie 
turystycznej przy dużym stole kiełbaski wszystkim bardzo smakowały. Dziękujemy pani 
Magdalenie Szczepanik za talerzyki, sztućce i ketchup. 

 Posileni i zadowoleni podziękowaliśmy pracownikom Nadleśnictwa Świdnik za wspaniałe, 
ciekawe i pouczające zajęcia  i udaliśmy się do oczekującego na nas autokaru.  

Ta wycieczka na pewno pozostanie na długo w naszej pamięci.  

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy! 

 Małgorzata Wójcik 
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Wyjazd edukacyjny do mini zoo 
Uczniowie klas młodszych chętnie przebywają w otoczeniu różnych zwierząt, dlatego z 
wielką radością przyjęli zaproszenie do mini zoo, które skierowali  do nas Państwo 
Sztorcowie. Jednocześnie rodzice Wiktorii Sztorc byli sponsorem naszego wyjazdu, 
przygotowali poczęstunek, napoje  i ognisko. Całe wydarzenie miało miejsce w dniu 22 
maja 2018r, kiedy to dwie klasy trzecie wyruszyły na spotkanie z trenerką dogoterapii. 
Zaraz po przyjeździe na miejsce uczniowie poznali psa Rumbo, który jest specjalnie 
wyszkolony do pracy z dziećmi. Każdy mógł głaskać psa, słuchać bicia jego serca, liczyć 
ile ma palców w przednich i tylnych łapach.  Zorganizowane były zabawy ruchowe z 
udziałem psa, a także karmienie go. Dzieci dużo dowiedziały się na temat pracy psów i 
pomocy jaką niosą ludziom w potrzebie. Po tych zajęciach uczniowie zwiedzali mini zoo. 
Mogły nakarmić daniele, widziały kangura i inne psy znajdujące się hotelu dla psów. Nie 
obyło się też bez zabaw na placu zabaw. Na koniec wszyscy zgłodnieli i rozpalono nam 
ognisk, w  którym każdy mógł sobie upiec kiełbaskę. Wszystkim ten posiłek bardzo 
smakował, zwłaszcza, że pobyt na świeżym powietrzu w pobliżu lasu wzmaga apetyt. 
Były też zawody, czyli wyścigi w workach, oraz biegi, a kto się zmęczył mógł się 
wylegiwać na trawie. 

Bardzo dziękujemy rodzicom Wiktorii Sztorc za zaproszenie i zorganizowanie nam 
pobytu. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni, Ten wyjazd będą długo i mile 
wspominać. 

Elżbieta Flis 
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Pomagamy Lubelskiemu Hospicjum dla Dzieci 
im. Małego Księcia 

Udział naszej szkoły w akcji „Twój Dar Serca dla Hospicjum” to wieloletnia już tradycja. 
Celem wydarzenia jest pomoc finansowa hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia w 
Lublinie. 

Zbiórka funduszy odbywała się w dniach 13-15 maja (w kościołach w Częstoborowicach i 
Pilaszkowicach, a także w szkole i w różnych instytucjach naszej gminy) oraz 20 maja w 
parafii Wygnanowice. Tradycyjnie już sprzedawaliśmy ciasto przygotowane przez 
uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Działania koordynowali członkowie Samorządu 
Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu.  

W tym roku udało się zebrać  4 123,84 zł. Otrzymane wsparcie finansowe hospicjum 

przeznaczy m.in. na zakup leków, środków higieniczno-opatrunkowych dla 
podopiecznych, materiałów medycznych, sprzętu medycznego, naprawy i zakup części 
zamiennych do sprzętu medycznego, żywienie dzieci przebywających w oddziale 
stacjonarnej opieki paliatywnej. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom oraz każdemu, kto w jakikolwiek sposób 
zaangażował się w tę szlachetną inicjatywę. Ci, którzy organizowali, ogłaszali, zachęcali, 
piekli, przynosili, przywozili, kroili, pakowali, sprzedawali, kupowali, zajadali ze 
smakiem – i robili to ze szczerego serca - niech będą pewni, że dobro do nich wróci. Bo 
przecież „Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu” (Dz 20, 35). 

Małgorzata Gieleta 
Jolanta Gregorczyk 
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Smutki i radości w okresie starości 
Idę ulicą ktoś mi się kłania oddaje ukłon znam przecież drania 
Ta twarz ten uśmiech i ten błysk w oku to miły facet znam go od roku 
Jakżesz do diabła on się nazywa dziura w pamięci i często tak bywa 
I wtem mi myśl taka do głowy przychodzi 
Że to naprawdę starość nadchodzi 
Z trzeciego piętra schodzę radośnie gdy w kalendarzu ma się ku wiośnie 
Ale gdy parkiem idę aleją to mi ze strachu nogi drętwieją 
Bo jedyne pytanie w głowie mi tkwi 
Czy ja na pewno zamknęłam drzwi 
I znowu ta myś mi do głowy przychodzi 
Że to już na pewno starość nadchodzi 
Siadam i czytam nagle myśl żywa jakieś pragnienie z fotela zrywa 
Daję trzy kroki staję przy szafie i jak to cielę na nią się gapię 
Pojęcia nie mam po co ja wstałam czego tak nagle i szybko chciałam 
I znów ta myśl mi do głowy przychodzi 
Że to to już na pewno starość nadchodzi 
Żeby nie znaleźć się kiedyś w nędzy zaoszczędziłam trochę pieniędzy 
W dużej kopercie zamkniętej klejem sprytnie schowałam je przed złodziejem 
A teraz szukam od paru miesięcy bo nie mogę znaleźć owych pieniędzy 
I nie zrozumiecie wy tego młodzi jak trudno żyć gdy starość nadchodzi 
Siadam do kolacji w niej polędwica cudownym smakiem wciąż mnie zachwyca 
I już tak spokojnie myślę o tej starości czy ona musi tak wszystkich złościć 
Przecież jest piękna mam dużo czasu idę nad wodę idę do lasu 
Choć sobie idę nikt mi nie broni o świcie rano nikt mnie nie goni 
Bo już nie muszę wstawać do pracy jak wszyscy moi młodzi rodacy 
Niech żyje starość niechaj nam służy choć może czasem nas bardzo nuży 
Więc wiedzcie wszyscy że w tym jest rzecz cała by jak najdłużej ta starość trwała 
 
Anna  Kolano 
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