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 Z życia świe-
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 Kącik mło-

dego anglisty 

 Tradycja 

Tłustego 

czwartku 

 Sylwetka Li-

dera mie-

siąca 

Drodzy czytelnicy! 

Witamy Was w pierwszym wydaniu naszego pisma, 

które ma za zadanie przybliżyć Wam nasze pasje i za-

interesowania, oraz życie w naszej świetlicy.  

Zapraszamy do lektury! 

„Każdy bez wyjątku  

potrzebuje miłości  

w rodzinie.” Nikola Pizło 

Pączki czy faworki? Co 

woli Wójt Adam Dziedzic?  

Każdego dnia wyjeżdżaliśmy 

w inne miejsce. Papugarnia, 

kino, kręgle, fantazja, biblio-

teka- miejsc na mapie Rze-

szowa zwiedziliśmy wiele... 

Zwycięscy II edycji Konkursu „Szopki bożonarodze-

niowe” 

W kategorii I: Szkoła Podstawowa w Świlczy, klasa VII, 

opiekun pani Ewa Świder 

Ex aequo  

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna w Świlczy, 

grupa II, opiekun pani Katarzyna Buczek 

W kategorii II: Rodzice uczniów z klasy II ze Szkoły Pod-

stawowej w Świlczy pod opieką pani Małgorzaty Kłos 

Więcej na str. 4 

Odpowiedź na str. 2 

Ciąg dalszy na str. 8 

Str. 5 

MI E SI Ę CZ NI K  
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Wywiad  
 

Imię i nazwisko Adam Dziedzic. 

Jestem wójtem, bo taka była decyzja 

mieszkańców.  

Kiedy byłem uczniem cały czas nim je-

stem. 

W życiu liczy się dla mnie rzetelność. 

Każdy człowiek ma obowiązek być  

prawym. 

Przyjaciel, to człowiek, który jest  

najbliższy. 

Oczekuję od innych tego samego co od  

siebie. 

Wymagam od siebie dużo więcej niż od  

innych. 

Dewiza mojego życia „Staraj się być  

najlepszym w tym co robisz”. 

Moja największa pasja mam ich wiele, ale 

jedna z nich to motocykle. 

Moje życiowe marzenie ciężko odpowie-

dzieć, człowiek ma wiele marzeń.  

Gdybym nie był wójtem starałbym się  
wykorzystać swój potencjał w innych miej-

scach pracy.  

To czy to? Co woli Pan Wójt? 

Cola czy Pepsi? Pepsi 

Kawa czy herbata? Herbata 

Telewizja czy telefon? Telefon 

Garnitur czy jeansy? Garnitur 

Pizza czy schabowy? Schabowy 

Zima czy lato? Lato 

Morze czy góry? Morze 

Książka czy film? Książka 

Czekolada gorzka czy mleczna? Mleczna 

Spacer czy bieganie? Spacer 

Psy czy koty? Psy 

Piłka nożna czy siatkówka? Piłka nożna 

Lakierki czy adidasy? Lakierki 

Pączki czy faworki? Pączki 

Chipsy czy frytki? Frytki 

Pierogi czy kopytka? Pierogi 

Śpiew czy taniec? Oba! 

Krawat czy mucha? Krawat 

Długopis czy pióro? Pióro 

Laptop czy komputer? Laptop 
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W styczniu jednym z najważniejszych wydarzeń w świetlicy było 

rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejsza szopkę bożonarodze-

niową. Dzieci ze świetlicy bardzo długo i starannie przygotowy-

wały się do wzięcia udziału w konkursie. Ogromną inspiracją była 

dla dzieci i młodzieży ze świetlicy wycieczka do Krakowa, gdzie 

mieliśmy okazję podziwiać szopki krakowskie, a tym samym uczyć 

się od najlepszych. Na warsztatach dzieci w trzech grupach wycho-

wawczych przygotowywały swoje szopki. Wszystkie chciały, żeby 

ich była tą najpiękniejszą. Włożyły w ich wykonanie sporo starań 

i energii oraz wniosły sporo ciekawych pomysłów.  

Cieszymy się, że konkurs spotkał się ze sporym zainteresowaniem. 

W konkursie wzięły udział liczne instytucje oraz organizacje dzia-

łające na terenie Świlczy: Szkoła Podstawowa w Świlczy, Pu-

bliczne Przedszkole w Świlczy, Świetlica - Gminna Biblioteka w 

Świlczy, Publiczna Biblioteka w Świlczy oraz ŚŚS w Świlczy. 

Wszystkie nadesłane prace były udane. Ich wyjątkowość polegała 

na tym, że były wykonane własnoręcznie. Gratulujemy wszystkim uczestnikom II edycji konkursu „Szopka bożonaro-

dzeniowa” pod patronatem Wójta Gminy Świlcza pana Adama Dziedzica.  

 

 

 

  

Z ŻYCIA ŚWIETLICY 
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Z ŻYCIA ŚWIETLICY 

Ferie w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeu-

tycznej w Świlczy były czasem niezwykłych do-

świadczeń i świetnej zabawy. 

Każdego dnia wyjeżdżaliśmy w inne miejsce. 

Papugarnia, kino, kręgle, fantazja, biblioteka- 

miejsc na mapie Rzeszowa zwiedziliśmy wiele.  

Aby urozmaicić ofertę Świetlicy udaliśmy się na 

dłuższą podróż do Pilzna, by zwiedzić Muzeum 

Lalek.  

Oferta Muzeum była na tyle interesująca, że za-

absorbowała zarówno chłopców jak i dziew-

czynki. Dla spragnionych doświadczeń realizo-

wane były warsztaty wykonywania pluszowych 

kotków. Zainteresowanych historią angażowała 

wystawa chińskich lalek. Dla ciekawych świata 

prezentowany był piec do wypalania. Każdy 

mógł w tej wycieczce znaleźć coś dla siebie.  

Mamy nadzieję, że jeszcze będziemy mogli sko-

rzystać z szerokiego wachlarza warsztatów ofe-

rowanych przez to miejsce. 

 

Nasi podopieczni doskonale wiedzą, że ruch to 

zdrowie, a dobra zabawa to podstawa, a to za-

gwarantowała nam wizyta we FlyPark’u. 

Pełni sił i ambicji czekamy, jakie przygody przy-

niesie nam semestr letni. 
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Tradycja 

 

Tłusty czwartek to nie tylko polski obyczaj. W wielu krajach ist-

nieją przeróżne wariacje tego święta. We Francji obchodzi się tzw. 

Mardi gras - Tłusty wtorek. Ostatni dzień karnawału to dzień defilad 

nad Sekwaną. Francuzi świętują ten dzień na słodko. Jedzą naleśniki 

z bitą śmietaną, konfiturami czy tradycyjne crepes suzette z sosem 

pomarańczowym. Naleśniki królują także w Wielkiej Brytanii. 

W naleśnikowy wtorek odbywa się tu pancake race – wyścig, łą-

czący bieg z podrzucaniem naleśnika na patelni. Skandynawowie 

natomiast najadają się do syta słynnymi drożdżówkami z cynamo-

nem i słodkimi bułeczkami z masą migdałową i bitą śmietaną. Naj-

syciej mają Rosjanie. Obchodzona tu maslenica trwa cały tydzień. 

Na stołach królują bliny – tradycyjna potrwa kuchni rosyjskiej. 

Drożdżowe naleśniki podawane są zarówno na słodko, jak i wytraw-

nie. Niemiecka wersja tłustego czwartku to specjalność Nadrenii. 

Tu nacisk jest postawiony przede wszystkim na dobrą zabawę. 

W tzw. „babski karnawał” panowie nie powinni pojawiać się na 

ulicach w krawatach – mogą one zostać obcięte przez czyhające z 

nożyczkami panie. Strata może okazać się nie tak wielka, bo rekom-

pensatą powinien być buziak. Na ulicach miast odbywają się koro-

wody i defilady z muzyką i przebierańcami.  

W Polsce tradycja tłustego czwartku zadomowiła się już w XVII 

wieku. Popularne dzisiaj słodkie pączki z przeróżnymi nadzieniami 

okraszano dawniej skwarkami. Pampuchy smażone były w głębo-

kim smalcu. Musiały być tłuste. Trzeba było najeść się przed pos-

tem, w trakcie którego jadano wyłącznie postne potrawy.  

Staropolskie przysłowie mówi: Powiedział Bartek, że dziś tłusty 

czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła. We-

dług jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani 

jednego pączka – w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło. 

Podtrzymując słodką tradycję polecamy sprawdzony przepis na 

pyszne domowe pączki od jednej z mam! 

Przepis na pączki: 

Składniki: 

1kg mąki 

10 dkg drożdży 

15 dkg cukru 

½ l. mleka 

6 żółtek 

5-6 łyżek oliwy 

10 dkg masła, aromat pomarań-

czowy lub cytrynowy 

1 kieliszek spirytusu  

dżem, cukier puder do posypania 

tłuszcz do smażenia 

  

Przygotowanie: 

Zarabiamy ciasto drożdżowe, wy-

rabiamy tak długo, aż będzie od-

chodziło od ręki i odkładamy do 

wyrośnięcia przykrywając ście-

reczką. Gdy ciasto podwoi swoją 

objętość rozwałkować na stolnicy 

na grubość około 2 cm. Wycinamy 

szklanką kółka, dajemy do środka 

dżem, zawijamy i odstawiamy do 

ponownego wyrośnięcia. Smażymy 

z obu stron na złoty kolor i posypu-

jemy cukrem pudrem. 

                  Smacznego! 

http://podroze.se.pl/swiat/europa/wielka-brytania/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przes%C4%85d
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1 LUTY Dzień gumy do żucia- odświeża 

oddech, a więc żujmy na zdrowie! 

2 LUTY Dzień Świstaka- Phil Punxsutaw-

ney z Pensylwanii przepowie po raz kolejny 

Amerykanom jak długo jeszcze potrwa 

zima.  

3 LUTY Dzień Ciasta Marchewkowego- 

zajadano się nim już w średniowieczu, jed-

nak dopiero około XX wieku zyskało ono 

popularność na całym świecie. 

4 LUTY Światowy Dzień Rzeźnika i Prze-

mysłu Wędliniarskiego 

5 LUTY Światowy Dzień Nutelli 

6 LUTY Światowy Dzień Wyborów- usta-

nowiony w 2005 roku symbolizuje po-

wszechne prawo do udziału w demokratycz-

nych wyborach 

7 LUTY Światowy Dzień Gumy Balono-

wej 

8 LUTY Światowy Dzień Wielorybów 

9 LUTY Międzynarodowy Dzień Pizzy 

10 LUTY Dzień Mincerza- osoby produku-

jącej monety 

11 LUTY Europejski Dzień Numeru 

Alarmowego 112 

12 LUTY Międzynarodowy Dzień Dzieci-

Żołnierzy- upamiętnia zakaz wykorzysty-

wania dzieci poniżej 18 r.ż. jako żołnierzy 

13 LUTY Światowy Dzień Radia 

14 LUTY walentynki  

15 LUTY Dzień singla 

16 LUTY Międzynarodowy dzień listono-

szy i doręczycieli przesyłek 

17 LUTY Dzień kota 

 

 

18 LUTY Dzień baterii 

19 LUTY Dzień nauki polskiej 

20 LUTY Dzień sprawiedliwości  

społecznej 

21 LUTY Międzynarodowy dzień  

przewodnika turystycznego 

22 LUTY Dzień myśli braterskiej 

23 LUTY Ogólnopolski dzień walki  

z depresją 

24 LUTY Niespodziewanego całusa 

25 LUTY Światowy dzień powolności- 

idealny moment, aby zwolnić i cieszyć się 

chwilą 

26 LUTY Dzień pozdrawiania blondynek 

27 LUTY Dzień wiedzy o anosmii-  

jest to nabyty lub wrodzony całkowity brak 

funkcji…węchu 

28 LUTY Dzień spania w miejscach  

publicznych 

29 LUTY Dzień żaby 
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Kącik dziecięcych przemyśleń 
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Wywiad z liderem miesiąca STYCZNIA 

 

 

 

 

 

Ile masz lat, do której 

chodzisz klasy? 

Mam 11 lat i chodzę 

do klasy 4a. 

Na co mogłabyś wy-

dać wszystkie swoje 

oszczędności? 

Moje oszczędności 

wydałabym na swoje 
potrzeby, czyli na 

ubrania i książki. 

Gdybyś spotkała 

złotą rybkę, o co byś 

ją poprosiła? 

O spełnienie 

najskrytszych życzeń, 
to wtedy bym mogła 

mieć wszystko. 

Na co obecnie czekasz? 

Na nowy telefon i podróż 

nad morze. 

Jeśli mogłabyś posiadać 

jakieś supermoce, to ja-

kie one by były? 

To szybkość, niewidzi-

alność, siła i zwinność. 

Jak wyglądałyby uro-

dziny Twoich marzeń? 

Moje urodziny 
wyglądałyby bajecznie, 

bo bym chciała mieć uro-

dziny w Fantazji. 

Czego każdy, bez wy-

jątku, potrzebuje? 

Miłości w rodzinie. 

Nikola Pizło 

Jakim chciałabyś 

być zwierzęciem 

i dlaczego? 

Tygrysem, bo jest 
zwinny i szybko 

biega. 

 

Za co najbardziej 

lubisz świetlicę? 

Za to że mogę 

odrabiać lekcje 

i bawić się z dziećmi. 

 

1.Which flower is traditionally given on 

Valentine's Day?  

A) Red Rose 

B) Yellow Daffodil 

C) White lily 
D) Purple Lavender 

 

2. Who is the Roman God of love and son of 

Venus? 

A) Juno 

B) Cupid 
C) Fortuna 

D) Apollo 

3. In which language does Ti amo mean 

I love you? 
A) Italian 

B) French 

C) German 

D) Finn 

4. What date is Saint Valentine's Day? 

A) 14th February 
B) 14th May 

C) 14th December 

D) 14th January 

 

5. Which organ in the body is used as  

a symbol for love? 

A. Lungs 

B. Kidney 

C. Liver 

D. Heart 

Redakcja: B. Wróbel, M. Lisowska, K. Buczek, E. Król, D. Grandys, J. Kowalska, A. Tront 

Oprawa graficzna: K. Buczek 


