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Legnickie Pole Najmłodsi przygotowali moc atrakcji z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca!

aa Informujemy, iż do dnia 15 
lipca br. można składać wnioski 
o przyznanie stypendium Wój-
ta Gminy Legnickie Pole. 

W kwietniu br. na wniosek 
Wójta Henryka Babuśki Rada 
Gminy Legnickie Pole uchwali-
ła „Regulamin przyznawania 
i wypłacania uczniom szkół 
podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych stypen-
dium Wójta Gminy Legnickie 
Pole za wysokie wyniki w nau-
ce, osiągnięcia naukowe, osiąg-
nięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej oraz w sporcie.”  

Stypendium może być przy-
znane uczniom klas I-VIII szkół 
podstawowych, I-III szkół gim-
nazjalnych oraz szkół ponad-

gimnazjalnych zamieszkujących 
teren Gminy Legnickie Pole. 
Stypendium przyznawane jest 
za: 

1) wysokie wyniki w nauce - 
z wyłączeniem uczniów kl. I-III 
Szkoły Podstawowej, w stosun-
ku do których stosuje się oceny 
opisowe, 

2) osiągnięcia naukowe, 
3) osiągnięcia artystyczne, 
4) osiągnięcia sportowe. 
Dokładne informacje o kry-

teriach otrzymania stypendium 
oraz wniosek dostępne są 
na stronie internetowej 
pod adresem 
www.legnickiepole.pl.   a

Stypendia wójta gminy 
Legnickie Pole czekają

Legnickie Pole Na najzdolniejszych uczniów w gminie czekają nagrody
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aaLISTA ZWYCIĘSKICH 
PROJEKÓW W BUDŻECIE 
OBYWATELSKIM GMINY 
LEGNICKIE POLE 

Poniższe projekty zyskały 
największą liczbę głosów miesz-
kańców Gminy w głosowaniu 
internetowym, które odbyło się 
w dniach od 1 do 11 czerwca. 

– Bartoszów - Zagospodaro-
wanie terenu boiska sportowe-
go w Bartoszowie, 

– Czarnków - Stworzenie 
miejsca do odpoczynku i spot-
kań towarzyskich dla mieszkań-
ców we wsi Czarnków - zakup 
i montaż altany drewnianej 
nad stawem, 

– Gniewomierz - projekt 
o nazwie „Piękniejszy 
Gniewomierz”, 

– Kłębanowice  - Doposażenie 
placu zabaw dla dzieci 
w Kłębanowicach, 

– Koiszków - Zakup sprzętu 
sportowego, 

– Koskowice - Tenis stołowy 
w Koskowickim Parku Integracji, 

– Księginice - Siłownia zew-
nętrzna w Księginicach, 

– Legnickie Pole - Organizacja 
półkolonii, sportowe atrakcje, 

– Lubień - Doposażenie placu 
zabaw w urządzenia rekreacyjne, 

– Mąkolice - Rozbudowa 
oświetlenia ulicznego 
w Mąkolicach, 

– Mikołajowice - Piękne cen-
trum Mikołajowic, 

– Nowa Wieś Legnicka - Garaż 
na sprzęt sportowy i gospodarczy 

– Ogonowice - Doposażenie 
placu zabaw w Ogonowicach, 

– Raczkowa - Zagospodaro-
wanie terenu pomiędzy świetlicą 
i boiskiem wielofunkcyjnym 
w elementy małej architektury 
(ławki,śmietniki, stojaki na rowe-
ry itd.), 

– Strachowice – Plac zabaw 
dla dzieci, 

– Taczalin - Przeniesienie słu-
pa energetycznego.a

Oto zwycięskie projekty 
budżetu obywatelskiego

Legnickie Pole Mieszkańcy wybrali co powinno się zmienić 
w ich miejscowościach. Poniżej pełna lista projektów

Przedszkolaki pamiętały o rodzicach
M aj oraz czerwiec  to 

miesiące, w których 
w sposób szczególny 

pamięta się o rodzicach. Z tej 
okazji dzieci z Publicznego 
Przedszkola w Legnickim Polu 
w wielkiej tajemnicy przed naj-
bliższymi  przygotowywały pro-
gramy artystyczne z okazji 
Święta Mamy i Taty. Wszystkie 
grupy pod kierunkiem wycho-
wawczyń trenowały swoje role 
oraz szykowały na ten dzień 
wiele atrakcji i niespodzianek. 
Dzieci z najstarszej grupy przy-
gotowały przedstawienie tea-
tralne pt. “Chrońmy las”, które 
bardzo spodobało się zgroma-
dzonej publiczności. Maluszki 
zaprosiły swoich rodziców 
na wspólne zajęcia natomiast 
pozostałe grupy przygotowały 
specjalne programy okolicznoś-
ciowe, podczas których dzieci 
zaprezentowały swoje umiejęt-
ności. Rodzice ze łzami 
w oczach oglądali zmagania 

swoich pociech i wszystkich  
młodych artystów nagradzali 
gromkimi brawami. Uwieńcze-
niem uroczystości było wręcze-

nie rodzicom drobnych upo-
minków oraz zaproszenie 
wszystkich gości na słodki po-
częstunek. 
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Legnickie Pole Gmina bierze udział w ogólnopolskiej 
kampanii profilaktycznej STOP Przemocy

aa 21 maja br. w Siedlcu 
Trzebnickim, w gmi-
nie Długołęka odbyła się cenio-
na przez wystawców koni Ogól-
nopolska Wystawa Młodzieży 
Hodowlanej różnych ras pn. 
„Święto Konia”, w trakcie której 
aż dwa puchary przyznano kla-
czy wyhodowanej w Gminie 
Legnickie Pole. 

Pierwsze miejsce w katego-
rii klaczy rocznych wywalczyła 
LISA, której właścicielem jest 
Andrzej Paczkowski z Lubienia. 
Klacz ta zdobyła również tytuł 
czempionki wśród rocznych 
klaczek śląskich.  

W rodzinie Państwa 
Paczkowskich hodowla koni to 
tradycja kultywowana od poko-
leń.  

- Konie w naszej rodzinie by-
ły od zawsze, to bardziej pasja 
niż zarobek – mówi Andrzej 
Paczkowski.  

Obecnie stajnie Andrzeja 
Paczkowskiego zamieszkuje 9 

koni rasy śląskiej. Ślązaki to naj-
popularniejsze konie na Dolnym 
Śląsku, rosłe, silne o harmonij-
nej budowie stworzone do pra-
cy zaprzęgowej. Ich przyjazny 

charakter oraz uroda powoduje 
stały wzrost zainteresowania tą 
rasą w całej Europie. a

Prawdziwa czempionka 
z gminy Legnickie Pole

Legnickie Pole Pierwsze miejsce w kategorii klaczy rocznych 
wywalczyła LISA, której właścicielem jest Andrzej Paczkowski z Lubienia
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aa Radosne święto wszystkich 
dzieci, obchodzone od ponad pół 
wieku, na stałe wpisało się w kalen-
darz imprez kulturalnych naszej 
gminy. Tegoroczne spotkania z oka-
zji Dnia Dziecka w gminie Legnickie 
Pole odbyły się w następujących 
miejscowościach Gniewomierz, 
Mąkolice, Taczalin, Kłębanowice, 
Lubień,  Raczkowa, Księginice, 
Ogonowice, Nowa Wieś Legnicka 
oraz  Legnickie Pole. Organizatora-
mi byli: Gminny Ośrodek Kultury 

i Sportu w Legnickim Polu oraz 
poszczególne sołectwa.     

Wśród atrakcji zapewnionych 
przez organizatorów były 
dmuchańce,  rozgrywki sportowe 
i plastyczne, malowanie buziek, tań-
ce oraz bańki mydlane. Najmłod-
szym najbardziej podobała się ak-
tywna zabawa na zjeżdżalniach.  
Świetną muzykę oraz atrakcje dla 
dzieci zapewniali animatorzy za-
trudniani przez GOKiS w Legnickim 
Polu. Nie zabrakło również drobne-

go poczęstunku dla uczestników 
spotkań.  
Z okazji majowo-czerwcowych ob-
chodów Dnia Dziecka, dorośli  
z miejscowości Raczkowa, 
Ogonowice, Lubień mieli możli-
wość pobiesiadowania przy muzy-
ce tanecznej do późnych godzin.  
Niepowtarzalna atmosfera, wspa-
niała zabawa oraz wspólnie spędzo-
ny czas sprawiły, że te wyjątkowe 
dni, pomimo różnej pogody, były 
pełne radości i uśmiechów.a

Radosne święto już za nami
Legnickie Pole Tak najmłodsi bawili się na swoim święcie!

Przepiękna, zwycięska klacz razem z właścicielem
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Stop przemocy! 

Wokół przemocy narosło 
wiele mitów. Jednym 
z nich jest przekonanie, 

że jest to zjawisko marginalne, wy-
stępujące wyłącznie w patologicz-
nych środowiskach. Tymczasem 
według danych statystycznych 
przemoc w rodzinie jest zjawi-
skiem powszechnym i stanowi po-
ważny problem społeczny. Znęca-
nie się nad rodziną jest najczęściej 
popełnianym przestępstwem 
w Polsce, zaraz po przestępstwach 
przeciwko mieniu i życiu. 

W ramach działań profilaktycz-
nych, przeciwdziałających prze-
mocy, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Legnickim Polu 
w partnerstwie z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Legnickim Polu roz-
począł projekt „Bezpieczna/y 
w swoim domu” 

Celem projektu jest podniesie-
nie poczucia bezpieczeństwa na-
szych mieszkańców na terenie 
gminy i we własnych domach.  

– Służyć temu mają spotkania 
seminaryjne z mieszkańcami każ-
dej miejscowości na terenie naszej 
gminy, podczas których informo-
wani są o zagrożeniach, sposobach 

uniknięcia zagrożenia, jak reago-
wać by uniknąć zagrożenia, gdzie 
szukać pomocy i wsparcia - stwier-
dza Ryszard Sitarek Przewodniczą-
cy Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. 

Dom rodzinny powinien być 
przestrzenią bezpieczną, gdzie 
człowiek odczuwa akceptację, zro-
zumienie, gdzie nabieramy sił 
i chętnie tam wracamy. Jednak dla 
wielu, dom nie jest spokojną przy-
stanią, jest miejscem niebezpiecz-
nym, gdzie doznają cierpień fizycz-
nych i emocjonalnych.  

– Warto podkreślić, że przemoc 
jest zjawiskiem społecznym – wy-
mienia Jadwiga Furmaniak Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Legnickim Polu. 

Nie ma żadnych granic więc 
dotyczy szeroko rozumianego spo-
łeczeństwa w tym szczególnie ro-
dziny. Przemoc wobec najbliższych 
związana jest ze zwykłym, co-
dziennym przejawem funkcjono-
wania rodziny, a jej występowanie 
jest częste i na tyle powszechne, że 
zjawisko to jest aprobowane kultu-
rowo, a ofiary przemocy często po-
zostają z tym problemem same.  

Brak w nich siły, aby przerwać 
„koło” przemocy, przyzwyczajają 
się do istniejącego stanu rzeczy, aż 
w końcu zanika w nich nadzieja 

na zmianę swojego losu. Ofiary 
przemocy często nie mają wspar-
cia ze strony bliskich: rodziny, 
przyjaciół, znajomych oraz brak 
im wiedzy na temat form pomo-
cy czy instytucji, które świadczą 
pomoc i wsparcie. Najczęściej 
przyczyny pozostawania ofiar 
przy sprawcy, wynikają przede 
wszystkim z ich zależności 
od oprawcy, z trudności mieszka-
niowych, przekonań kulturo-
wych, religijnych, nacisków jakim 
są poddawane ofiary ze strony 
sprawcy, a także rodziny, kolegów, 
sąsiadów. Temu zjawisku, 
przy wsparciu lokalnej społecz-
ności możemy przeciwdziałać. 
Stanowi to główny temat spotkań 
prowadzonych w formie semina-
rium  dotyczącego bezpieczeń-
stwa w gminie, zagrożeń i prze-
ciwdziałania przemocy, prowa-
dzone przez specjalistów, cieszą 
się coraz większym zainteresowa-
niem mieszkańców.  

Spotkania te odbyły się już 
w Gniewomierzu, Nowej Wsi Leg-
nickiej, Raczkowej, Ogonowicach, 
Mąkolicach, Koiszkowie, Lubie-
niu, Biskupicach i Księginicach. 
Kolejne, na które serdecznie za-
prasza GOPS w Legnickim Polu, 
odbędą się 19 czerwca 
w Kłębanowicach. 

redakcja@gazeta.wroc.pl 
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HENRYKALIA 2017! 
Zabawa była znakomita

Legnickie Pole Znakomite występy i dużo uśniechów. Tak było!

Mieszkańcy Legnickiego 
Pola oraz okolicznych 
miejscowości 17 czerwca 

uczestniczyli w Henrykaliach, uro-
czystych dniach Gminy Legnickie 
Pole, które odbyły się na terenie 
Campingu w Legnickim Polu. Or-
ganizatorem imprezy był Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu oraz 
Urząd Gminy.  

W pierwszej części programu 
zaprezentowane zostały sekcje 
działające przy GOKiS. Serdeczne 
podziękowania dla: Magdaleny 
Izdebskiej oraz młodych tancerek 
za przygotowanie show taneczne-
go, Jolanty Ubysz za przygotowanie 
wystawy z rzeźb uprzednio wytwo-
rzonych przez dzieci uczestniczą-
ce w sekcji plastyczno – ceramicz-
nej, zespołom muzycznym: „Let’s 
Do It”- działającym pod kierowni-
ctwem Pawła Lenara i Stowarzysze-
niu „Nowowianki”, które działa 
pod czujnym okiem Waldemara 
Staszczyka oraz sekcji muzycznej 
z Ogonowic.  

Gorące podziękowania należą 
się również dzieciom uczestniczą-
cym w sekcjach, które to z zaanga-
żowaniem uczestniczyły w obcho-
dach gminnego święta. Goście mo-
gli podziwiać wystawę prac przygo-
towaną  przez uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Legnickim Polu. Następnie 
na scenie królowały gwiazdy disco 

polo. Atrakcją wieczoru był rumuń-
ski piosenkarz, Mario Bischin, któ-
ry jest znany m. in. z piosenek 
„Macarena”, „Morena” oraz „Nie-
zapomniana”. Wystąpił również 
popularny w regionie zespołu 
Avangarde.  Widzowie obejrzeli 
także pokaz tańca w wykonaniu 
gorących dziewczyn z grupy Ma-
roka Show Girls.  

Przewidziano oczywiście wiele 
atrakcji dla najmłodszych oraz tra-
dycyjnie wieczorną zabawę pod go-
łym niebem przy Zespole Kozband. 
Każdy, kto przybył na Henrykalia, 
mógł zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie w ”fotobudce”. Obsługę 
cateringową podczas imprezy za-
pewnił nam Catering Legnica.  a
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aa Miejska i Gminna Biblioteka 
Publiczna w Wołowie zorganizo-
wała XIV Dolnośląskie Spotkania 
Pisarzy z Młodymi Czytelnikami  
„Z książką na walizkach”, w ra-
mach  których ogłoszono kon-
kurs plastyczny pn. “Historia Pol-
ski zaczarowana w książce”.  

Jego celem było rozwijanie 
czytelnictwa dzieci i młodzieży, 
wzbudzanie zainteresowania hi-
storią Polski, kształtowanie kul-
tury literackiej młodych czytelni-
ków, rozwijanie wrażliwości este-
tycznej młodych twórców. 

Uczniowie szkoły 
w Mikołajowicach po raz pierw-
szy brali udział w tegorocznej 
edycji tego konkursu, na który 
nadesłano łącznie 166 prac pla-
stycznych oraz ponad 70 recen-
zji. W konkursie plastycznym 
I miejsce zdobył Sebastian Tylak 
z klasy III a, III miejsce - Joanna 
Chowaniec z klasy III a oraz wy-
różnienie - Klaudia Fesz z klasy III 
b. Gratulacje! a

Historię mają w małym palcu!
Legnickie Pole Znakomita postawa naszych młodych uczniów

aa  9 czerwca w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Legnickim Polu 
odbyło się spotkanie autorskie dla 
dzieci, w którym uczestniczyli 
uczniowie kl. IV i V  Szkoły Pod-
stawowej w Legnickim Polu. Goś-
ciem była Pani Zuzanna Orlińska, 
autorka i ilustratorka książek dla 
dzieci i młodzieży. Spotkanie od-
było się w ramach XIV  Dolnoślą-
skich Spotkań Pisarzy z Młodymi 
Czytelnikami  „A to historia!”.  

Tym razem w trakcie spotka-
nia, wysłuchaliśmy opowieści 
o tym, jak powstawała książka Pa-
ni Zuzanny Orlińskiej pt. „Detek-
tywi z klasztornego wzgórza”.  

Autorka opowiedziała także 
o innych swoich książkach, o ich 
bohaterach, o tym ile trwa napi-
sanie książki np. detektywistycz-
nej oraz zrobienie ilustracji. Au-
torka czytała fragmenty różnych 
swoich książek.  

Pisarka podczas spotkania wy-
brała 5  najciekawszych prac, 
które zostały nominowane do fi-
nału konkursu plastycznego -lite-
rackiego  „A to historia”, czyli 
opowieść nawiązująca do histo-
rycznych zdarzeń z dziejów rodzi-
ny, miejscowości bądź regionu. 
Najbardziej twórcze prace pla-
styczne wybrane przez naszego 
gościa były autorstwa:  

Kategoria- Gimnazjum: Emi-
lia Kwaśniak. 

Kategoria- Szkoła Podstawo-
wa: Klaudia Frąc ,Wiktoria 
Karnas , Roksana Zienkiewicz 
i Julia Sinnicka. 

Wystawę prac konkursowych 
można oglądać w  holu Gminne-
go  Ośrodka  Kultury i Sportu 
w Legnickim Polu. a

Spotkanie z Zuzanną Orlińską, 
czyli „Z książką na walizkach” 

Legnickie Pole Dowiedzieliśmy się jak powstała książka

FO
T.

 P
IO

T
R

 K
R

Z
Y

Ż
A

N
O

W
K

S
I

FO
T.

 G
M

IN
A

 L
EG

N
IC

K
IE

 P
O

LE

redakcja@gazeta.wroc.pl 
GOKIS LEGNICKIE POLE



16  Z TWOJEJ GMINY PANORAMA LEGNICKA 
WTOREK, 27 CZERWCA, 2017

7. Kaczawa Bieniowice 1 pkt  
Wyniki turnieju dla rocznika 
2008 i młodsi:  Akademia Żaczek 
Lubin – MKS Miedź Legnica 2:2; 
Akademia First Kick – Mewa Ku-
nice 2:1; Konfeks Legnica – Unia 
Rosochata 4:0; SV Bannewitz - 
Akademia Żaczek Lubin 0:3; 
MKS Miedź Legnica – Akademia 
First Kick 2:0; Mewa Kunice – 
Konfeks Legnica 1:2; Unia Roso-
chata - SV Bannewitz 0:5; Aka-
demia Żaczek Lubin - Akademia 
First Kick 3:2; MKS 
MiedźLegnica – Mewa Kunice 
1:0; Konfeks Legnica - SV 
Bannewitz 3:1; Unia Rosochata – 
Akademia Żaczek Lubin 0:4; 
Akademia First Kick – Konfeks 
Legnica 0 :2; MKS Miedź Legni-
ca - SV Bannewitz 3:1; Mewa Ku-
nice – Unia Rosochata 5:0; Aka-
demia Żaczek Lubin – Konfeks 
Legnica 2:1; SV Bannewitz – 
Akademia First Kick 1:4; MKS 
MiedźLegnica – Unia Rosocha-
ta 3:0; Mewa Kunice – Akademia 
Żaczek Lubin 0:1; Akademia 
First Kick – Unia Rosochata 1:0; 
Konfeks Legnica – MKS Miedź 
Legnica 1:1; Mewa Kunice - SV 
Bannewitz 6:0  

Tabela końcowa:  
1. Akademia Żaczek Lubin 16 pkt  
2. MKS Miedź Legnica 14 pkt  
3. Konfeks Legnica 13 pkt  
4. Akademia First Kick 9 pkt  
5. Mewa Kunice 6 pkt  
6. SV Bannewitz 3 pkt  
7. Unia Rosochata 0 pkt. a

Zryw Cup przyciągnął 
najlepszych do Kłębanowic

Legnickie Pole Miedź Legnica i lubiński Żaczek najlepsze

Do II Międzynarodowego 
Turnieju piłki nożnej 
ZRYW CUP 2017 organizo-

wanego przez Zryw Kłębanowice, 
Gminę Legnickie Pole oraz firmę 
Saller Polska zgłosiło się czternaś-
cie drużyn z powiatu legnickiego 
oraz drużyna z Niemiec. W roz-
grywkach uczestniczyły dzieci 
z rocznika 2006 oraz 2008 i młod-
si. W efekcie sportowych zmagań 
zwycięski puchar z rocznika 2006 
wywalczył MKS Miedź Legnica po-
konując Akademię First Kick i nie-
miecki SV Bannewitz. Natomiast 
w roczniku 2008 i młodsi bezkon-
kurencyjni okazali się młodzi pił-
karze Akademii Żaczek Lubin zo-
stawiając w tyle takie drużyny jak 
MKS Miedź Legnica, czy Konfeks 
Legnica. Gdy emocje już opadły 
dzieci miały możliwość wzięcia 
udziału w zabawach plenerowych 
i pokazach strażackich. 

Wyniki turnieju dla rocznika 
2006: Zryw Kłębanowice – Aka-
demia First Kick 0:0; KS Legnickie 
Pole – Kaczawa Bieniowice 2:2; 
MKS MiedźLegnica – JTS Jawor 
1:0; SV Bannewitz – Zryw 
Kłębanowice 0:1; Akademia First 
Kick - KS Legnickie Pole 2:1; 
Kaczawa Bieniowice – MKS 
Miedź Legnica 0:7; JTS Jawor - SV 
Bannewitz 1:0; Akademia First 
Kick – Kaczawa Bieniowice 4:0; 
MKS Miedź Legnica - SV 

Bannewitz 1:0; JTS Jawor – Zryw 
Kłębanowice 0:0; KS Legnickie 
Pole – MKS Miedź Legnica 0:4; 
Akademia First Kick - SV 
Bannewitz 0:2; Kaczawa 
Bieniowice – JTS Jawor 0:3; Zryw 
Kłębanowice – MKS Miedź Leg-
nica 1:3; SV Bannewitz – KS Leg-
nickie Pole 2:0; Akademia First 
Kick – JTS Jawor 1:0; Kaczawa 
Bieniowice – Zryw Kłębanowice 

0:4; KS Legnickie Pole – JTS Jawor 
0:2; MKS Miedź Legnica- Akade-
mia First Kick 0:1; Kaczawa 
Bieniowice - SV Bannewitz 0:6. 

Tabela końcowa:  
1. MKS Miedź 15 pkt  
2. Akademia First Kick 13 pkt  
3. SV Bannewitz 12 pkt  
4. Zryw Kłębanowice 11 pkt  
5. JTS Jawor 7 pkt  
6. KS Legnickie Pole 1 pkt  
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Na dzieci czekało wiele innych atrakcji!

redakcja@gazeta.wroc.pl 
REDAKCJA

aa Z okazji niezwykłego święta ja-
kim jest Dzień Dziecka, 1 czerwca,  
uczniowie  szkoły 
w Mikołajowicach wyjechali do Mu-
zeum Etnograficznego w Ochli – 
Zielonej Górze. Pogoda i humory 
dopisały, zwłaszcza że dzieci nie 
miały czasu na nudę.  

Program wycieczki był bardzo 
bogaty. Celem wyjazdu było obej-
rzenie zrekonstruowanych obiek-
tów architektury wiejskiej. Ucznio-
wie mieli niepowtarzalną okazję za-
poznać się z „ ginącymi zawodami”, 
czyli z warsztatem pracy wiejskiego 
kowala, młynarza, pszczelarza, bed-
narza, garncarza, kołodzieja, szew-
ca, tokarza, tkacza, rzeźbiarza. 
Z wielkim zainteresowaniem dzie-
ci przyglądały się dawnym narzę-
dziom rolniczym, sprzętom co-
dziennego użytku, naczyniom, 
zdjęciom, dokumentom, pienią-
dzom, rękodziełu. Dowiedziały się, 
jak żyli ludzie na wsi w dawnych 
czasach. Zwiedziły obiekty miesz-

kalne, pochodzące z różnych regio-
nów Polski, zwróciły uwagę na róż-
nice jakie występowały w pokryciu 
dachów.  

Przyjrzano się dachom pokry-
tym słomą, trzciną, niewielkimi de-
seczkami zachodzącymi na siebie 
oraz dachówką. Pierwszą zwiedzo-
no chałupę z Pszczewa, potem cha-
łupę z Jędrzychowiczek, która skła-
dała się z części mieszkalnej i po-
mieszczenia gospodarczego, w któ-
rym hodowane były zwierzęta. 
Najwięcej czasu spędzono w chału-
pie z Marcinowa, gdzie w jednej z izb 
odtworzono prawdziwą, wiejską 
klasę, natomiast pozostałe zaaran-
żowano jako mieszkanie wiejskie-
go nauczyciela.  

Tam najbardziej wszystkim się 
podobało! Po zabawie w „szkołę” 
wyruszono w kierunku chałupy 
z Łomnicy, gdzie odbyła się praw-
dziwa lekcja historii. Uczniowie do-
wiedzieli się, że dawniej w tym 
obiekcie mieścił się sztab dowodze-

nia powstańców wielkopolskich. 
Na fotografiach zachowanych z ne-
gatywów zbąszyńskiej pracowni fo-
tograficznej przedstawiono losy 
walk powstańczych. Wystawa skła-
dała się także z innych przedmio-
tów nawiązujących do ówczesnych 
wydarzeń, np.: mundurów żołnie-
rzy czy wojskowych chorągwi. Za-
nim wyruszono w drogę powrotną 
na dzieci czekała jeszcze jedna 
atrakcja, wspólne ognisko, przy któ-

rym pieczono kiełbaski. Pobyt 
w skansenie może nie był zbyt dłu-
gi, ale za to bogaty w wydarzenia 
i wrażenia. Każdy przygotował 
własnoręcznie: klasa I – jabłuszka 
z sianka, klasy II – piękne kwiaty, 
klasy III – gobeliny. Wszyscy wróci-
li zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. 
Była to wspaniała wycieczka 
do przeszłości. a

Wszystkie dzieci nasze są, czyli Dzień Dziecka
Legnickie Pole Wycieczka dzieci z Mikołajowic do Muzeum Etnograficznego w Ochli
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aa Każdego roku w czerwcu 
w Publicznym Przedszkolu 
w Legnickim Polu organizowany 
jest “Piknik Rodzinny”, który cie-
szy się dużym zainteresowaniem 
wśród przedszkolaków oraz ich 
rodzin. W tym dniu boisko szkol-
ne zamienia się w ogromny plac 
zabaw na którym nie zabrakło 
dmuchanych zjeżdżalni oraz 
zamków. Ogromną frajdę sprawi-
ło dzieciom malowanie farbami 
na dużej folii malarskiej oraz 
puszczanie baniek mydlanych.  

Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się również pokazy stra-

żackie oraz tresury psów. Nie za-
brakło również zabaw muzycz-
nych oraz  wspólnej Zumby. Tra-
dycyjnie też o zdrowe przekąski 
zadbały mamy, natomiast o pie-
czone kiełbaski tatusiowie. Ten 
dzień na długo zostanie w pamię-
ci wszystkich gości oraz przed-
szkolaków. 

Organizatorzy serdecznie 
dziękują wszystkim rodzicom, 
strażakom  oraz Radzie Rodziców 
za pomoc w zorganizowaniu pik-
niku.  a

Piknik Rodzinny 
w Przedszkolu

Legnickie Pole Dzieci bawiły się świetnie

redakcja@gazeta.wroc.pl  
A. PISULSKA
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