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Giganci nie tylko 
z Bartoszowa
21 maja 2015 r. troje uczniów z klasy III b  
– Maja Majchrzak, Marcel Sochacki 
i Paulina Bałtarowicz ze szkoły w Mikołajo-  
wicach wzięło udział w XI Miejskim 
Turnieju Matematycznym „Plusik”. 
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Koskowickie 
podchody

W zdrowym ciele  
zdrowy duch
„Ruch jest zdrowy i dla ciała, i dla głowy”  
- to hasło Dnia Sportu, który odbył się 
19 maja w Publicznym Przedszkolu 
w Legnickim Polu. W zawodach 
sportowych wzięły udział dzieci 3-,4-letnie.

Refleksyjnie 
w Licheniu
9 maja 2015 r. 56 mieszkańców gminy 
Legnickie Pole  pod przewodnictwem  
ks. Sebastiana Szczurka, wybrało się  
na jednodniową wycieczkę autokarową  
do Lichenia. Pszczoły  

proszą 
o pomoc
19 maja, we wtorek uczniów szkoły 
w Mikołajowicach odwiedził Mariusz 
Przyjemski, pszczelarz z Pasieki pod 
Akacjami i Wierzbami. Celem spotkania 
było wzbudzenie zainteresowania historią 
pszczelarstwa oraz uświadomienie 
dzieciom, że należy chronić pszczoły i inne 
owady zapylające przed wyginięciem. 
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13 maja w Koskowicach w ramach zajęć 
artystycznych Dorota Gresiuk zorganizowała 
dla uczestników zajęć zabawę w podchody. 
Dzieci zostały podzielone na dwie grupy 
i ruszyły w teren. Uczniowie z wielkim 
zapałem i ochotą wymyślali zabawy, zagadki 
i zadania dla grupy przeciwnej. Nie zabrakło 
szalonych pomysłów, np. całowania ślimaka 
z nadzieją, że zamieni sie w księcia z bajki czy 
też robienia 50 pompek. Na trasie podchodów 

nie zabrakło ćwiczeń, zagadek, wierszy 
i piosenek. Trasa wiodła od placu zabaw  
aż po brzegi Jeziora Koskowickiego, gdzie 
rosną wierzby i teren sprzyja ukryciu się, 
 co skwapliwie wykorzystali uciekający 
wprowadzając w błąd tropiących. Dzieci 
bawiły się znakomicie. Brawo dzieciaki! 
To naprawdę była ogromna przyjemność 
spędzić z Wami te dwie, wspaniałe godziny – 
stwierdził autor artykułu. KL
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Chemia pełna magii

Dzieci z Publicznego Przedszkola 
w Legnickim Polu wraz z wychowaw-
czynią Elżbietą Lewandowską-Diogo 
miały niecodzienną okazję uczestniczyć 
w zajęciach otwartych w gimnazjum. 

Sylwia Ożga wraz ze swoimi ucznia-
mi przygotowała „magiczne” zajęcia dla 
maluchów. Uczniowie kl. I B oraz III 
A i B gimnazjum zaprezentowali serię 
eksperymentów chemicznych i fizycz-

nych, które oczarowały najmłodszych 
widzów. Dzieci miały niepowtarzalną 
okazję zobaczyć, jak wybucha wulkan, 
jak można „nadmuchać” balon bez 
dmuchania, dlaczego gaśnie świeca, i 
wiele innych ciekawostek. Czary, któ-
rych doświadczyły, na długo zostaną 
w ich pamięci.

ELŻBIETA 
LEWANDOWSKA-DIOGO

Oszczędzamy – wygrywamy!
Edukacja finansowa i przedsię-

biorczość są często podejmowanymi 
tematami w Szkole Podstawowej w 
Bartoszowie. 

Ponad połowa, bo 27 uczniów, 
oszczędza w SKO. W tym roku szkolnym 
uzbierali już ponad 7 tys. zł. Oprócz 
regularnych wpłat dzieci biorą udział 
w różnych akcjach i konkursach. Infor-
mowaliśmy już o wygranej  klasy I w 
konkursie „Przedsiębiorczość widziana 
oczami dziecka” organizowanym przez 
biuro projektu Szkoły Kreatywnych 
Umysłów. Ostatnio rozstrzygnięto 
również konkurs „Moja skarbonka”. 
Przez cały miesiąc dzieci przynosiły do 
opiekunki SKO, Beaty Stanaszek-Katy, 
własnoręcznie wykonane skarbonki. 20 
maja jury w składzie: dyrektor ZS w 

Legnickim Polu – Dorota Anklewicz-
Siczek, przedstawiciel banku PKO BP 
– Elżbieta Majewska oraz Beata Sta-
naszek-Kata i Natalia Bohun, wybrały 

najciekawsze, najbardziej pomysłowe 
i estetyczne prace. 

Laureatami konkursu zostali: Ni-
kola Jakimczyk, Jakub Kata, Oliwia 
Tataruda, Alicja Majchrzak oraz Oliwia 
i Nikola Seredyszyn. Gratulujemy zwy-
cięzcom! Wszystkie skarbonki zostały 
przewiezione do PKO BP w Legnicy, 
gdzie przez pewien czas będą zdobić 
wnętrza banku. 

O działalności SKO w Bartoszo-
wie można dowiedzieć się więcej na 
szkolnym blogu pod adresem: www.
szkolneblogi.pl – zapraszamy.

NB

9 maja 2015 r. 56 mieszkańców gmi-
ny Legnickie Pole pod przewodnictwem 
ks. Sebastiana Szczurka, wybrało się na 
jednodniową wycieczkę autokarową do 
Lichenia. W trakcie podróży przemierzo-
no drogę krzyżową Lasu Grąblińskiego 
skrywającego tajemnice objawień. 
Głównym punktem wycieczki było 
zwiedzanie bazyliki z pozłacaną kopułą 
i wysoką wieżą. Do miejsca otoczonego 
ogrodami zieleni, kwiatów  i fontann 
prowadziły 33 stopnie, nawiązujące do 

lat życia Chrystusa na ziemi. Uczestni-
czono we mszy św. odprawionej m.in. 
w intencji uczestników wycieczki. Nie 
zabrakło czasu, aby pospacerować i 
zakupić licheńskie pamiątki. Kilka osób 
wjechało windą na szczyt wieży wido-
kowej, aby podziwiać panoramę okolic,  
inni natomiast zwiedzali sanktuarium 
maryjne, gdzie na ścianach  podziwia-
no  tablice pamiątkowe ofiarodawców. 
Zdaniem uczestników jest to miejsce 
ciekawe i pobudzające do refleksji. 
Wycieczkowicze miło wspominają 
wspólnie spędzony czas.

 JG

„Ruch jest zdrowy i dla ciała, i dla 
głowy” – to hasło Dnia Sportu, który 
odbył się 19 maja w Publicznym 
Przedszkolu w Legnickim Polu. 

W zawodach sportowych wzięły 
udział dzieci 3-, 4-letnie. Na początku 
jak na prawdziwych sportowców przy-
stało przedszkolaki złożyły uroczyste 
przyrzeczenie, że będą wszystkie 

zadania sportowe wykonywać do 
końca i dokładnie oraz nikogo nie 
będą popychać i oszukiwać. Pani Kasia 
miłymi słowami zachęciła małych 
sportowców do wzięcia udziału w 
przygotowanych przez nią konkuren-
cjach tj. biegu z klockiem na paletce, 
biegu z woreczkami, rzutu do celu 
i innych. Przedszkolaki z wielkim 

zaangażowaniem brały udział w 
zespołowej rywalizacji. 

Ten dzień dostarczył dzieciom nie-
powtarzalnych przeżyć towarzyszących 
sportowej zabawie oraz wiele radości. 
Na koniec były pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody dla wszystkich małych 
zwycięzców.

KATARZYNA BAJOR

Refleksyjnie w Licheniu

W zdrowym ciele  
zdrowy duch
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Pszczoły proszą o pomoc
19 maja, we wtorek uczniów 

szkoły w Mikołajowicach odwiedził 
Mariusz Przyjemski, pszczelarz z 
Pasieki pod Akacjami i Wierzbami. 

Celem spotkania było wzbudzenie 
zainteresowania historią pszczelarstwa 
oraz uświadomienie dzieciom, że należy 
chronić przed wyginięciem pszczoły 
i inne owady zapylające. Uczniowie 
obejrzeli prezentację multimedialną pt. 
„Pszczoły oraz owady zapylające proszą 

o pomoc”, która  zwracała uwagę na 
to, jak ważne dla zachowania równo-
wagi w przyrodzie są owady zapylające 
rośliny. Wszyscy z zainteresowaniem 
słuchali, oglądali eksponaty, a potem 
zadawali pytania. 

Bardzo serdecznie dziękujemy za 
przybycie i podzielenie się swoją wiedzą 
i umiejętnościami.

Bocian  
– ptak niezwykły

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
w Legnicy oraz Szkoła Podstawowa 
w Niedźwiedzicach po raz kolejny 
zorganizowały konkurs plastyczno-
-fotograficzny „Bocian – niezwykły 
ptak i jego świat”. 

Celem konkursu jest  rozwijanie 
wyobraźni,  inwencji twórczej dzieci 
i młodzieży, zdolności plastyczno-fo-
tograficznych oraz zwrócenie uwagi 

na  miejsce bociana w polskiej kulturze, 
krajobrazie, a także potrzebę ochrony 
tego ptaka.

Uczniowie szkoły w Mikołajowicach 
brali udział w 5. edycji tego konkursu, na 
który nadesłano wiele prac. Wyróżnienie 
otrzymała Klaudia Urbańska z klasy I 
a, Klaudia Kopikowska z klasy II a oraz 
Julia Grybuś z klasy III a. 

Gratulujemy!

Giganci nie tylko  
z Bartoszowa

Jeszcze nie zdążyli ochło-
nąć po wygranej w konkursie 
czytelniczym (o którym pi-
saliśmy w poprzednim  wy-
daniu), a już miesiąc później 
trzecioklasiści  Zespołu Szkół 
w Legnickim Polu nie mieli 
sobie równych w XI Miejskim 
Turnieju Matematycznym klas 
III „Plusik”. 

Drużyny z Bartoszowa i Miko-
łajowic 21 maja 2015 r. zdekla-
sowały legnickie szkoły zajmując 
pierwsze (Mikołajowice) i drugie 

(Bartoszów) miejsce. Wycho-
wawczyni Marta Bartczak-Ba-
buśka jest bardzo dumna ze 
swoich uczniów: Oli Kaśczyszyn, 
Justyny Dąbrowskiej oraz Grze-
sia Zawistowskiego. Gratu-
lujemy zwycięstwa drużynie z 
Mikołajowic! Wygląda na to, że 
to dopiero zapowiedź sukcesów. 
Ciekawe, co będzie się działo, jak 
połączą swoje siły w Legnickim 
Polu, już w  klasie IV.

Gratulujemy!
NB

Pogoda i humory dopisały

30 kwietnia, w  czwartek 
uczniowie klasy pierwszej 
i trzeciej uczący się w Miko-
łajowicach wyjechali do Parku 
Krajobrazowego „Chełmy” 
– Wąwozu Myśliborskiego 
w  Myśliborzu. Pogoda i  hu-
mory dopisały, zwłaszcza że 
dzieci nie miały czasu na nudę. 
Program wycieczki był bardzo 
bogaty. 

Uczniowie mieli niepowtarzal-
ną okazję zapoznać się z fauną 

i  florą parku krajobrazowego. 
Rozpoznawali i określali nazwy 
kwiatów i  roślin znajdujących 
się na terenie wąwozu. Pod-
czas spaceru dzieci wysłuchały 
informacji o funkcjach lasu, ga-
tunkach drzew i krzewów oraz 
runa leśnego. Poza tym poznały 
wiele ciekawostek dotyczących 
przyrody. Jedną z atrakcji było 
również wspólne szukanie śla-
dów zwierząt. Nasz pobyt może 
nie był zbyt długi, ale za to bo-
gaty w wydarzenia i wrażenia. 
Wszyscy wrócili zmęczeni, ale 
bardzo zadowoleni.

W poszukiwaniu zaczarowanego świata 
Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od obchodów Dni Eu-

ropy w Ogrodzie Staromiejskim  mieszczącym się tuż obok 
Wrocławskiego Teatru Lalek. Mieliśmy okazję wziąć udział 
w wielu konkursach i zabawach edukacyjnych. 

Nasze pragnienia dalszej zabawy skutecznie ugasił sok 
owocowy. Tylko minuty dzieliły nas od rozpoczęcia spektaklu. 

Pozytywnie zaskoczyła nie tylko gra aktorska, muzyka, ale 
również  zmiany dekoracji. Nie zabrakło owacji na stojąco. 
Na zakończenie specjalnie dla naszej grupy odbyło się 
spotkanie z Krzysztofem Grębskim- aktorem, reżyserem 
teatralnym, radiowym, telewizyjnym, lektorem filmowym, 
nauczycielem akademickim. Zadawaliśmy  profesjonalne 
pytania dotyczące tajników zawodu aktorskiego, kulis 
spektaklu itp.

W totalnej euforii z balonami i watą cukrową w dłoni 
ruszyliśmy w kierunku wrocławskiego rynku, wypatrując 
skrupulatnie wrocławskich krasnali. Po dotarciu do celu 
szaleństw ciąg dalszy: lody i sesja zdjęciowa przy fontannach.

Koskowickie dzieci są bardzo grzeczni, ciekawe wszyst-
kiego!

Na potwierdzenie wierszyk autorstwa naszej Pani sołtys 
napisany na pudełku ze słodkościami, które otrzymaliśmy tuż 
przed wyjazdem:  „Działają cuda czarodziejskie lizaki, gdy na 
wycieczce grzeczne są dzieciaki z KOSKOWICKIEJ PAKI!”

Dziękuję Paniom Magdalenie Peteckiej oraz Ewelinie 
Garberze za pomoc w opiece nad dziećmi, a GOKIS za moż-
liwość spędzenia niezapomnianego popołudnia.

DOROTA GRESIUK
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