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Przyjaciel 

To ktoś, kto zawsze jest przy nas, gdy tego potrzebujemy. W ciągu 

swojego życia spotykamy jednak wielu ludzi, którzy mimo że chcą 

nazywać się naszymi przyjaciółmi, w rzeczywistości znikają  

w najmniej odpowiednim momencie, dokładnie wtedy, gdy  

naprawdę potrzebna jest nam ich obecność. 

MI E SI Ę CZ NI K  
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Z życia świetlicy  
Zajęcia sportowe 

Po zakończeniu projektu współfinansowanego przez 

Unię Europejską w naszej świetlicy od stycznia prowa-

dzone są zajęcia sportowe w wymiarze 6 godzin w tygo-

dniu. Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności 

współpracy w grupie, dostarczanie pozytywnych do-

świadczeń emocjonalnych, społecznych  

w postaci akceptacji i życzliwości jak ró- 

wnież stwarzanie możliwości odreago- 

wania napięć.  

 Korzystając z bardzo dobrze wyposażo-

nego zaplecza sportowego w postaci 

boisk, gier stolikowych, siłowni, placu 

zabaw, miasteczka ruchu drogowego, 

bawimy się i spędzamy czas na świe-

żym powietrzu. Mamy również możli-

wość wość podejmowania różnorodnych form aktywności fi-

zycznej wykorzystując sprzęt taki jak hulajnogi elek-

tryczne, deskorolki elektryczne czy też popularne ro-

wery. 

Gdy za oknem niepogoda korzystamy z „Magicznego 

dywanu”- interaktywnego urządzenia projekcyjnego 

pełniącego jednocześnie funkcje podłogi interaktywnej 

jak i stołu interaktywnego, przeznaczonego do ćwiczeń, 

gier i zabaw ruchowych wraz z zestawem treści multi-                       

-  medialnych. Dzięki uprzejmości Dy-

rektora Szkoły Podstawowej w Świl-

czy, Pana Grzegorza Patrusia, korzy-

stamy z sal gimnastycznych w szkole. 

Jak mamy tylko okazję bardzo chętnie 

uczestniczymy w zajęciach sporto-

wych, ponieważ mile spędzamy czas, 

rozwijamy swoje umiejętności, dosko-

nalimy swoją sprawność fizyczną. 

 

 

 

Iwona Woźniak 
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Z ŻYCIA ŚWIETLICY 
Wizyta Pani Redaktor z Polskiego Radia Rzeszów 

Z przyjemnością, ponieważ mamy się czym po-

chwalić, zaprezentowaliśmy Pani Redaktor nasz 

obiekt. Pokazaliśmy imponujące tereny do-

okoła, tj. stadion, boisko do piłki nożnej, boisko 

do koszykówki, siłownię, altanę, plac zabaw. 

Bezpośrednio do naszej dyspozycji pozostają 

również wszelkiego rodzaju pomoce naukowe, 

tj. projektor, „magiczny dywan”, laptopy, tele-

wizor, xbox, gry, planszówki, książki, koloro-

wanki, wymieniać można bez końca.  

W dniu 3 marca 2020 roku naszą świetlicę od-

wiedziła Pani Redaktor Anna Leśniewska  

z Polskiego Radia Rzeszów. Celem tego spotka-

nia było przeprowadzenie wywiadu odnośnie 

funkcjonowania placówki, specyfiki jej pracy 

i roli wolontariuszy we wsparciu procesu socja-

lizacji naszych wychowanków. 

Jednym z gości wywiadu był Pan Wójt Adam 

Dziedzic, który przybliżył słuchaczom radia hi-

storię powstania placówki i najważniejsze infor-

macje dotyczące jej funkcjonowania od strony 

prawnej. Nakreślił również naszą ofertę w trak-

cie trwania projektu współfinasowanego ze 

środków Unii Europejskiej. 

Pani Kierownik Magdalena Lisowska podczas 

rozmowy z Panią Redaktor postawiła nacisk na 

obecny plan pracy Świetlicy i na zadania reali-

zowane w bieżących miesiącach. Natomiast 

Pani Barbara Wróbel podkreślała korzyści pły-

nące z pracy wolontariackiej na rzecz naszej 

świetlicy. 



Świetlicowo Rok 2020, wydanie 2 

4 

 

 

Z ŻYCIA ŚWIETLICY 
Rola wolontariatu 

Wolontariuszem może być każda osoba fi-

zyczna, która dobrowolnie i bez wynagro-

dzenia wykonuje świadczenia na rzecz orga-

nizacji, instytucji, lub osób indywidualnych. 

Cztery wolontariuszki Świetlicy Socjotera-

peutycznej w Świlczy wykorzystują swój 

potencjał zawodowy, jako nauczycielki. Na-

leżą do nich Anna Dziedzic, Józefa Nie-

dbała, Janina Rączy- Nykiel oraz Barbara 

Wróbel. Stanowią wsparcie dla personelu 

świetlicy. Pomagają w odrabianiu zadań do-

mowych, wyjaśniają, utrwalają wiedzę. 

Praca ta sprawia im wielką radość i cieszą 

się, że mogą pomagać.  

Józefa Niedbała 

Pomoc wolontariuszy jest nieodzowna podczas organizacji 

różnego rodzaju eventów i wycieczek. Ponadto, Panie jako 

emerytowane nauczycielki stanowią wyjątkowe źródło wie-

dzy, zarówno szkolnej, jak i po prostu, życiowej. 

Wyjątkowo cieszy nas obecność wolontariuszek na uroczy-

stościach organizowanych przez naszą świetlicę. Stanowią 

dla nas miłe towarzystwo, zawsze służą wsparciem i dobrym 

słowem. A ich radosne usposobienia zawsze przeganiają na-

wet największe chmury.  

Wolontariat nieodzownie dla wszystkich 

jest połączony z bezinteresownym dawa-

niem siebie dla potrzeb drugiego człowieka. 

Jednakże, należy pamiętać jak ważne jest, 

aby po zakończeniu kariery zawodowej na-

dal czuć się społecznie potrzebną i warto-

ściową jednostką. Cytując jedną z naszych 

pań „Potrzebny senior- to zdrowy senior!”.  

 

Bardzo serdecznie zapraszamy osoby do 

podjęcia z nami współpracy jako wolonta-

riusz. Znajdzie się u nas miejsce dla każ-

dego, kto chce zapełnić sobie wolny czas 

w produktywny sposób, wspierając młode 

pokolenie w rozwoju społecznym, moral-

nym i edukacyjnym. 
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Tradycja 

Pierwszy Dzień Wiosny 
 

Wszyscy, którzy mają już dość zimy, ciepłych 

ubrań i braku słońca z utęsknieniem wyczekują 

przyjścia wiosny. Nic więc dziwnego, że 21 ma-

rzec to data szczególnie wyczekiwana przez każ-

dego. Dzień zakończenia kalendarzowej zimy 

jest zawsze radośnie witany, a świadczą o tym 

kultywowane tradycje i zwyczaje.  

Jest to staropolski zwyczaj, który symbolizował 

pobudzenie przyrody do życia i powodzenie 

w uprawie roślin. Cała ceremonia polegała na 

podpaleniu kukły i wrzuceniu do wody. Dziś 

zwyczaj ten jest bardziej formą zabawy. Dzieci 

pod opieką dorosłych wrzucają do wody kukłę, 

co symbolizuje odejście zimy i przyjście wio-

sny.  

Zwyczajem, który uwielbiają dzieci jest Dzień 

Wagarowicza. Przebrana młodzież udaje się w 

tym dniu na wagary, szukając pierwszych oznak 

wiosny.  

Bezpośrednio z topieniem Marzanny wiąże się 

maik. Dzień po pierwszym dniu wiosny mło-

dzież ozdabiała gałąź jodły lub sosny m.in. 

kwiatami i wstążkami, a następnie chodziła po 

wsi od domu do domu, śpiewając okoliczno-

ściowe pieśni, czasem prosząc o datki. Była to 

forma powitania wiosny. Współcześnie rzadko 

praktykuje się ten zwyczaj.  

Kolejnym znanym zwyczajem jest „topienie 

Marzanny”, kukły wykonanej ze słomy i sta-

rych ubrań. 



Świetlicowo Rok 2020, wydanie 2 

6 

 

 

  

1 Marca-Międzynarodowy Dzień Przytulania Bibliotekarza 

2 Marca-Dzień Starości 

3 Marca-Międzynarodowy Dzień Pisarzy  

4 Marca- Międzynarodowy Dzień Mistrza Gry  

5 Marca-Dzień Teściowej 

6 Marca-Dzień Czystego Stołu 

7 Marca-Dzień Nauczyciela W Albanii 

8 Marca-Dzień Rudych Osób 

9 Marca-Światowy Dzień Didżeja 

10 Marca-Dzień Mario 

11 Marca- Dzień Sołtysa 

12 Marca-Dzień Matematyki 

13 Marca-Wzajemnej Adoracji 

14 Marca-Dzień Liczb Pi 

15 Marca-Międzynarodowy Dzień Inwalidów 

16 Marca-Dzień Pandy 

17 Marca-Dzień Łodzi Podwodnej 

18 Marca-Europejski Dzień Mózgu 

19 Marca-Dzień Stolarza 

20 Marca-Międzynarodowy Dzień Szczęścia 

21 Marca-Dzień Wagarowicza 

22 Marca-Międzynarodowy Dzień Foki 

23 Marca-Dzień Windy 

24 Marca-Narodowy Dzień Życia 

25 Marca-Międzynarodowy Dzień Gofra 

26 Marca-Dzień Niedźwiedzia Grizzly 

27 Marca-Międzynarodowy Dzień Teatru 

28 Marca-Międzynarodowy Dzień Bez Kłamstwa 

29 Marca-Święto Polskiej Bielizny 

30 Marca-Światowy Dzień Muffinka 

31 Marca-Światowy Dzień Budyniu  

Kartka z kalendarza 

MARZEC | 2020 

Karol Grędysa 
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Kącik dziecięcych przemyśleń 
Z moim przyjacielem… 

Redakcja nie odpowiada za ewentualne błędy.  
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Wywiad z liderem miesiąca STYCZNIA 

 

 

 

 

 

  

Ile masz lat, do której 

chodzisz klasy? 

Mam 8 lat i chodzę do 

drugiej klasy. 

Jakie zajęcia na 

świetlicy lubisz naj-

bardziej? 

Najbardziej lubię zaję-

cia plastyczne. 

Jaki jest twój ulu-

biony kolor? 

Moim ulubionym ko-

lorem jest niebieski 

Opowiedz o najwspa-

nialszym dniu twojego 

życia. 

Flypark ze świetlicą był 

moim najwspanialszym 

dniem w życiu! 

Co lubisz jeść? 

Na pewno mięso. 

Gdybyś miał milion zło-

tych, na co byś wydał? 

Nie wiem, chyba na 

auto… 

Gdybyś był Super Ma-

nem to co byś zrobił? 

Uratował świat, jak to su-

per-man. 

Wiktor Wojciechowski 

Jakie lubisz zwie-

rzątka? 

Lubię koty. 

Jaka marka samo-

chodów najbardziej 

ci się podoba? 

Peugeot. 

Redakcja: M. Lisowska, K. Buczek, E. Król, D. Grandys, I. Woźniak, J. Niedbała, K. Grędysa 

Oprawa graficzna: K. Buczek 
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Dodatek specjalny związany z pandemią! 

Okres zawieszenia zajęć z powodu koronawirusa nie jest okresem ferii, dla-

tego prosimy uczestników zajęć o pozostanie w tym czasie w domach oraz 

unikanie spotkań towarzyskich w miejscach publicznych. 
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Dodatek specjalny związany z pandemią! 


