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Aktualności 2008/2009
Wakacje.Wakacje.Wakacje.Wakacje.Wakacje.Wakacje.Wakacje.

III Memoriał im. Andrzeja Grubby

Dnia 13.03.2009r. odbył się w Radzyniu Podlaskim III Memoriał im. Andrzeja Grubby.
Naszą szkołę reprezentowali:
·

Marcin Reszka, kl. VI

·

Krzysztof Jaszczuk, kl. V

·

Bartosz Urban, kl. IV

Poczta

W grupie spotkaliśmy się z drużyną Radzynia Podlaskiego, Starego Bazanowa oraz Dębowicy.
Nasi zawodnicy spisali się na medal
i grupę wygrali bez żadnych problemów. O 12.30 zjedliśmy pyszny dwudaniowy obiad, który serwowali
Strona główna
kelnerzy. O 13.00 rozpoczęła się faza pucharowa. W ćwierćfinale graliśmy z drużyną Miłkowa, która też
Uprzejmie donosimy, że: była wymieniana jako faworyci. Najlepszym ich zawodnikiem był Adrian Mikitiuk, jednak nasz mistrz Marcin
pokonał go bez trudu: 3:1. Ostatecznie wygraliśmy po zaciekłej walce również 3:1.

Strona istnieje
od 23-09-2004 roku.

Nadszedł czas na półfinał z drużyną Moszczanki. Z nią także zwyciężyliśmy 3 do 1. W finale
graliśmy z drużyną ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Lublinie. W jej skład wchodzili: Ł. Jarocki,
M. Chodorowski i K. Dulniak. Marcin zmiażdżył swoich przeciwników: Jarockiego i Chodorowskiego,
wygrywając 3:0 i wywalczył dla naszej drużyny 2 punkty. Natomiast Bartek zdobył 1 punkt, pokonując
Dulniaka 3:0. Finałowy mecz zakończył się wynikiem 3:1. Dzięki temu zwycięstwu nasi reprezentanci
zakwalifikowali się na finały ogólnopolskie, które odbędą się w dniach 5 – 7 czerwca 2009 r. w Sopocie.
Dodała: MagdaB

Nasi teniści górą
Drużyna naszej Szkoły (chłopcy rocznik 1996 – 97) triumfowała
w zawodach tenisa stołowego, zajmując I miejsce w Gminie Lubartów, powiecie lubartowskim oraz w
rejonie.
lutego 2009 r. nasi
Natomiast podczas finału wojewódzkiego rozegranego w Kocudzy
zawodnicy: Marcin Reszka z kl. VI, Krzysztof Jaszczuk
z kl. V oraz Bartosz Urban z kl. IV dotarli do półfinału, gdzie nie udało im się pokonać drużyny z
Taroszyna. Ostatecznie uzyskali bardzo wysoką lokatę –zajęli III m-ce w województwie.
Podobnymi sukcesami mogą cieszyć się także młodsi teniści (chłopcy rocznik 1998 i młodsi).
Nasza drużyna w składzie: Bartosz Urban, Adam Drzewiecki oraz Mikołaj Wasak, wszyscy z klasy IV,
okazała się najlepsza zarówno w Gminie Lubartów jak i w powiecie lubartowskim, gdzie zajęli
I miejsce, zaś w rejonie niestety, nie udało się im pokonać przeciwników ze Starego Bazanowa. Mecz
zakończył się wynikiem 2: 3. Awansowali jednak do finału wojewódzkiego i tu podobnie jak ich starsi
koledzy dotarli do półfinału, gdzie ponieśli porażkę 2:3 z uczniami ze szkoły w Miłkowie. Udało się im w
końcowej klasyfikacji zając znakomite III miejsce w województwie!
Gratul ujemy naszym chł opakom.

Dodała: MagdaB
„DZIEŃ WIOSNY”„DZIEŃ WIOSNY”

Dnia 20.03.2009 w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej
został zorganizowany „Dzień Wiosny”.
Na uroczystość przybyli uczniowie i nauczyciele całej szkoły. Impreza została
podzielona na dwie części.
W pierwszej części zaprezentowali się uczniowie klasy II. Wspólnie
z wychowawczynią p. Janiną Kuszplak przygotowali dwa przedstawienia pt. :
”Powitanie wiosny” oraz „Baśń o prawach dziecka”.
W drugiej części przygotowanej przez p. Anetę Turzańską zaprezentowali się
uczniowie klas starszych – IV, V, VI.
Uczestniczyli oni w rozgrywkach dotyczących praw i obowiązków ucznia, w których
pierwsze miejsce zajęła klasa VI, drugie klasa IV, trzecia klasa V.
Następnie każda klasa zaprezentowała strój i makijaż wiosenny. Pierwsze miejsce
przypadło klasie VI, drugie miejsce klasie IV, trzecie klasie V.
Kolejną kategorią było zaprezentowanie marzanny. W tej części pierwsze miejsce
uzyskał Klub Przedszkolaka, drugie miejsce klasa VI, trzecie równocześnie klasy
IV i V.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami oraz smacznymi owocami.

Z głębokim żalem żegnamy
naszą koleżankę i wspaniałego Człowieka

Panią Leokadię Gregorowicz
Społeczność Szkoły Podstawowej
im. Bolesława Prusa
w Wólce Rokickiej

Pani Leokadia Gregorowicz poświęciła naszej szkole trzydzieści lat czyli prawie
wszystkie lata swojej aktywności zawodowej. Pracowała tutaj od 1979 r. Przez tyle lat
stała się filarem naszej szkolnej społeczności, wywierając na nas wszystkich niezwykle
pozytywny wpływ.
Początkowo uczyła biologii i chemii, a w zreformowanej szkole była nauczycielem
przyrody. Osiągała bardzo dobre wyniki jako dydaktyk, o czym świadczą sukcesy jej
uczniów w konkursach przedmiotowych. Była również znakomitym wychowawcą,
szczególną troską otaczając uczniów mających trudności w nauce i problemy domowe.
Swoim wychowankom okazywała wiele serca i zrozumienia, potrafiła również być
stanowcza i wymagająca. Zawsze jednak mocno angażowała się w ich sprawy, nigdy nie
szczędziła dla nich czasu i wysiłku, pragnąc, by rozwinęli w sobie to, co najlepsze.
Dla nas, swoich rówieśników oraz młodszych kolegów i koleżanek, stanowiła
zawsze wzór i podporę w sytuacjach kryzysowych. Jej mądrość życiowa, doświadczenie,
szerokie horyzonty i zdrowy rozsądek pomagały
w rozwiązywaniu wielu trudnych problemów. Wiele mogliśmy się od niej nauczyć,
podpatrując ją podczas pracy. Pracując z tak świetnym pedagogiem, mieliśmy okazję
podziwiać tak piękne cechy jak: odpowiedzialność, prawość, odwaga i sumienność w
wykonywaniu obowiązków. Mogliśmy ją także naśladować. Gdy podejmowała się jakiegoś
zadania, mogliśmy być pewni, że zostanie wykonane wzorcowo. Współpracowała z nami

przy organizacji wielu imprez szkolnych, wiele też organizowała samodzielnie jak choćby
gminny turniej „Jak żyć zdrowo?”, do wielu działań nas inspirowała i zachęcała.
Była również wspaniała koleżanką, życzliwą i pełną taktu, która potrafiła z nami
żartować i bawić się, okazując więcej dobrego humoru i energii niż wielu młodszych.
Zwracaliśmy się do niej często także z osobistymi kłopotami, licząc na jej mądrą radę i
wsparcie. I nigdy nie zawiedliśmy się.
Mimo obowiązków rodzinnych – wychowała 5 wspaniałych córek – była osobą
niezwykle aktywną. Prawdziwym nauczycielem – społecznikiem. Udzielała się chętnie w
wielu organizacjach. Od wielu lat działała w NSZZ „Solidarność”, przez 2 kadencje
pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania,
udzielała się także
w Zarządzie Oddziału w Lubartowie. Była członkiem Rady Parafialnej
i aktywnie uczestniczyła w życiu parafii. Społecznie pracowała też w PCK, zajmując się
szkolnym kołem i pełniąc funkcję wiceprezesa Zarządu Rejonowego w Lubartowie. Jako
znakomity organizator potrafiła te liczne zajęcia pogodzić, pozostając zawsze gotową do
nowych wyzwań, przedstawiając nowe pomysły.
Każdy, kto został obdarzony rozumem i sercem, zawsze wysoko cenił jej piękny
charakter i nietuzinkową osobowość. Jej nagła śmierć to dla naszej szkolnej społeczności
wielka strata i będzie nam Jej ogromnie brakowało.
Ze względu na wpisy sprawiające innym przykrość zamknięto dział komentarzy.

Gdy przyjdą Święta w srebrnej bieli, gdy Stary Rok w
Nowy sie zamieni, przyjmijcie gorące nasze życzenia, niech
sie Wam spełnią wszystkie marzenia.
Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła
i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą
szczęście i pomyślność.
Pracownicy szkoły.

V edycja Konkursu Recytatorskiego „Ulubione utwory poezji dla dzieci”
Dnia 26 listopada 2008 r. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa
w Wólce Rokickiej po raz piąty spotkali się najmłodsi recytatorzy z Gminy Lubartów. Przybyłych gości
powitała Ludmiła Romaneczko, dyrektor szkoły.
W konkursie pod hasłem „Recytujemy ulubione utwory poetyckie” wzięło udział 31 dzieci z 8 szkół
podstawowych. Młodzi artyści prezentowali utwory m.in. Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Wandy
Chotomskiej.
Ich wysiłki oceniało jury w składzie: Beata Wilczyńska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w
Lubartowie, Katarzyna Włoch – bibliotekarz z Trzcińca oraz Tomasz Marzęda – dyrektor SZASz. Po
wysłuchaniu recytacji członkowie jury przyznali nagrody:
W kategorii dzieci z oddziału przedszkolnego:
I miejsce
II miejsce
III miejsce

Maciej Miękina
Dorota German
Natalia Wielgos

Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie
Szkoła Podstawowa w Łucce
Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej

w kategorii uczniów klasy I:
I miejsce
II miejsce
III miejsce

Bartosz Słomka
Mateusz Rosa
Maja Stasek

Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej
Szkoła Podstawowa w Mieczysławce
Szkoła Podstawowa w Nowodworze

w kategorii uczniów klasy II:
I miejsce
II miejsce
III miejsce

Paulina Kuśmierek
Sara Kusio
Weronika Romanek

Szkoła Podstawowa w Mieczysławce
Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej
Szkoła Podstawowa w Brzezinach

w kategorii uczniów klasy III:
I miejsce
II miejsce
III miejsce

Lidia Greguła
Weronika Kowalska
Ewelina Zabielska

Szkoła Podstawowa w Mieczysławce
Szkoła Podstawowa w Nowodworze
Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki książkowe, a ich opiekunowie dyplomy z podziękowaniem.
Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia.
Narodowe Święto Niepodległości w naszej szkole
Dnia 12.11.2008 r. o godz. 11.30 w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Narodowego Święta
Niepodległości. Cała społeczność naszej szkoły zebrała się w świetlicy, aby uczcić to święto. Nasza pani
dyrektor Ludmiła Romaneczko powitała nas serdecznie. Następnie poczet sztandarowy wprowadził
sztandar Szkoły. Po odśpiewaniu hymnu Polski rozpoczęła się część artystyczna, którą przygotowaliśmy
pod opieką P. Agnieszki Chudziak. Uczniowie klas IV – VI recytowali pięknie patriotyczne wiersze, które
przeplatane były wojennymi pieśniami. Wszystkim udzielił się podniosły nastrój. Wśród recytatorów
wyróżnili się Ola Bochniak z kl. V, Bartek Urban z kl. IV oraz Bartek Woźniak z kl. V. Widzom
szczególnie spodobały się piosenki: „Wojenko, wojenko” oraz „Rozkwitały pąki białych róż”. Tu
zaprezentowały wspaniale swoje umiejętności wokalne dziewczęta. Młodych artystów widownia
nagrodziła gorącymi brawami.
Po zakończeniu uroczystości uczniowie przeszli do swoich klas.
Dodał: Bartek Urban
Powiatowe Igrzyska w Tenisie Stołowym Łucka 2008
Dnia 24.10.08 w Łucce odbyły się Powiatowe Igrzyska w Tenisie Stołowym. W zawodach brało
udział wiele szkół podstawowych, między innymi nasi reprezentanci:
1. Kamil Charliński

kl. III

Krystian Lewkowicz

kl. V

2. Dawid Smyk

kl. III

Marcin Reszka

kl. VI

3. Bartosz Urban

kl. IV

Karolina Bieniek

kl. IV

4. Adam Drzewiecki

kl. IV

Izabela Reszka

kl. IV

5. Mikołaj Wasak

kl. IV

Ewelina Mazurek

kl. IV

6. Bartosz Wożniak

kl. V

Magdalena Mazurek

kl. V

7. Krzysztof Jaszczuk

kl. V

Barbara Przysiadła

kl. V

Do następnego etapu dostali się :
Marcin Reszka

kl. VI

I m-ce

Magdalena Mazurek

kl. V

IV m-ce

Adam Drzewiecki

kl. IV

V m- ce

Bartosz Urban

kl. IV

III m-ce

Pozostałym zawodnikom również należą się gratulacje.
Myślę, że sam udział w tych zawodach był dla nich wygraną.
Dodał: Bartek Urban
Sztandar szkoły.
Sztandar nasza szkoła otrzymała podczas uroczystości 21 maja 2001 roku. Został on ufundowany
przede wszystkim przez Radę Rodziców, której przewodniczyła wówczas Pani Grażyna Tkaczyk z kolonii
Wólka Rokicka. Fundatorami sztandaru byli również: Wójt Gminy Lubartów P Janusz Bodziacki,
Przewodniczący Rady Gminy P. Antoni Szczepaniak, Prezes MPWiK w Lublinie P. Tadeusz Fijałka,
Państwo Wanda i Marian Skrzypcowie, Państwo Iwona i Dariusz Karwatowie, P. Jan Oleszek, P. Edward
Filip, P. Ryszard Bigoraj, firmy: PPMB i Petroprofit w Niemcach, PSS i PZU w Lubartowie. Projekt

sztandaru wykonała dawna uczennica naszej szkoły Pani Monika Woźniak, która była też absolwentką
Liceum Plastycznego w Nałęczowie.
Dodała: Trzcina
H ymn szkoł y.
Hymn szkoły powstał w wyniku międzyklasowego konkursu, który został ogłoszony
w roku szkolnym 1994/95. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV – VIII. Zadaniem
uczestników było ułożyć słowa i melodię hymnu. Jury pod przewodnict wem P ani
dyrektor Ludmiły Romaneczko za najlepszy uznało ut wór przedstawiony przez klasę VI,
kt órej wychowawc ą był P an Jerzy Bartosiewicz. Tekst tworzyła cała klasa, ale za
aut orkę należy uznać Anię Czułnowską z Wólki Rokickiej. Melodię st anowił fragment
IX Symfonii Ludwika van Beet hovena. Młodzi autorzy nie przewidzieli, że P olska
wejdzie do Unii Europejskiej i stanie się on hymnem Europy.
Dodała: Trzcina
Uchwałą Rady Pedagogicznej podjęto decyzję o przystąpieniu naszej szkoły do XXI edycji Alertu
Ekologiczno-Zdrowotnego w terminie od października 2008 roku do czerwca 2009 roku.
Głównym celem przystąpienia do alertu było poznanie i uświadomienie dzieciom głównych zagrożeń
środowiska naturalnego .
Powołany został zespół koordynujący w składzie:
mgr Leokadia Gregorowicz - koordynator
mgr Janina Kuszplak
mgr Maria Sikorska
mgr Agnieszka Chudziak
mgr Ewa Całka
mgr Bogdan Wójcik
Wiesław Ciołek
Agnieszka Sidor
Helena Dobrzyńska
Dodał: adamP
Hurra! Nasi tenisiści górą!
Podczas rozegranych 16 października 2008 r. w Łucce Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w
indywidualnym tenisie stołowym nasi reprezentanci znakomicie poradzili sobie z przeciwnikami. Nie do
pokonania okazali się najmłodsi chłopcy, zajmując pięć pierwszych miejsc w swojej kategorii wiekowej:
I m-ce

Adaś Drzewiecki

kl. IV

II m-ce

Dawid Smyk

kl. III

III m-ce

Bartek Urban

kl. IV

IV m-ce

Mikołaj Wasak

kl. IV

V m-ce

Kamil Charliński

kl. III

Równie dzielnie spisały się najmłodsze dziewczęta, wszystkie uzyskując medalowe miejsca:
I m-ce

Ewelinka Mazurek

kl. IV

II m-ce

Karolinka Bieniek

kl. IV

III m-ce

Iza Reszka

kl. IV

W grupie starszej chłopcy osiągnęli podobny sukces, zajmując trzy pierwsze miejsca:
I m-ce

Marcin Reszka

kl. VI

II m-ce

Bartek Woźniak

kl. V

III m-ce

Krzysiek Jaszczuk

kl. V

Nie zawiodła nas także nasza czołowa zawodniczka wśród starszych dziewcząt i tak jak w ubiegłym roku
Magda Mazurek z kl. V zdobyła I m-ce, natomiast jej koleżanka z klasy Basia Przysiadła zajęła m-ce IV.
Gratulujemy zwycięstwa i życzymy powodzenia na zawodach powiatowych. Będziemy trzymali kciuki!
Dodała: Trzcina
Teatr w szkole
01.10.2008 r. gościliśmy aktorów ze Studia Małych Form Teatralnych w Krakowie, którzy
zaprezentowali nam przedstawienie pt. „Legenda o kniaziu Popielu i Piaście kołodzieju”. Spektakl został

wzbogacony dawnymi pieśniami i tańcami ludowymi. Poznaliśmy dzieje okrutnego władcy Kruszwicy, za
karę zjedzonego wraz z żoną przez myszy oraz historię pracowitego, gościnnego i dobrego Piasta, który w
nagrodę został królem. Mieliśmy też okazję przyjrzeć się dawnym obyczajom, np. oczepinom podczas
wesela Piasta
i Rzepichy oraz postrzyżynom syna kołodzieja.
Zaletę tego widowiska stanowiły barwne i bogate kostiumy oraz duże umiejętności aktorskie
wykonawców. Skromne, lecz funkcjonalne dekoracje – malowidła na płótnie przybliżały odbiorcy miejsca
akcji. Przedstawienie bardzo podobało się uczniom naszej szkoły, szczególnie najmłodszym, gdyż mogli
brać w nim udział. Wybrane dzieci odegrały m.in. rolę gości i muzykantów na weselu, inne wcieliły się
myszy. Najmocniej przeżył przedstawienie Rafał z kl. IV, któremu jako Ziemowitowi obcięto włosy. Na
szczęście to była tylko teatralna peruka.
Dodała: Trzcina
Indywidualne Mistrzostwa Rejonu w tenisie stołowym
Dnia 29.10.2008r. w Szkole Podstawowej w Łucce odbyły się rejonowe inwidualne zawody w tenisie
stołowym. W tych rozgrywkach naszą szkołę reprezentowali:
• Adam Drzewiecki, kl. IV
• Bartosz Urban, kl. IV
• Magdalena Mazurek, kl. V
• Marcin Reszka, kl. VI
Na mistrzostwa województwa zakwalifikował się tylko jeden uczeń z naszej szkoły – Marcin Reszka,
który zajął I miejsce. Klasyfikowane miejsce zajął również Bartosz Urban, który zajął VI miejsce. Jednak
nie przeszedł do następnego etapu.
Dodał: Bartek Urban
Znów najlepsi w sporcie w Gminie Lubartów
Trwa już nowy rok szkolny, ale dopiero niedawno dokonano podsumowania współzawodnictwa
sportowego w roku 2007/08. Nasza szkoła tradycyjnie już osiągnęła wspaniałe wyniki. W Gminie
Lubartów zajęliśmy I miejsce i zostaliśmy uhonorowani dyplomem i stauetką, a dwaj uczniowie: Marcin
Reszka i Mateusz Urban otrzymali nagrody za największe osiągnięcie sportowe gminy z rąk Pana Wójta
Janusz Bodziackiego na sesji rady gminy w dniu 29 września br.
W powiecie zajęliśmy zaszczytne III m-ce tuż po szkołach kilkakrotnie liczniejszych niż nasza,
następna szkoła z naszej gminy, tj. Szkoła Podstawowa w Łucce uplasowała się na dalszej pozycji.
Gratulujemy naszym reprezentantom oraz panu Bogdanowi Wójcikowi.
Dodała: Trzcina
Pani Turzańska opiekunką samorządu uczniowskiego.
9 września 2008 r. członkowie rady Samorządu Uczniowskiego oraz gospodarze klas I – VI zebrali się
w sali nr 8, czyli pracowni komputerowej, aby wybrać w głosowaniu tajnym opiekuna Samorządu
Uczniowskiego. Pani dyrektor rozdała nam karteczki z długopisami, na których mieliśmy zagłosować.
Zgłoszono trzech kandydatów: pana Bogdana Wójcika, panią Anetę Turzańską i panią Agnieszkę
Chudziak. Niestety, pan Wójcik zdobył tylko 4 głosy, a pani Chudziak i pani Turzańska po 6 głosów.
Zrobiliśmy dogrywkę i w końcu wygrała pani Aneta. Wszyscy są zadowoleni z tego wyboru, bo pani
Aneta jest bardzo fajnym nauczycielem Jako opiekun SU pełni też funkcję rzecznika praw ucznia.
Dodał: Bartek Urban
Dodano nowe zdjęcia do galerii.
Dodał: adamP
Komentarze.
Dodano możliwość pisania komentarzy. Zapraszamy do wypowiadania się na tematy związane ze
szkołą i nie tylko. Tutaj możesz dodać komentarz.
Dodał: adamP
Inauguracja roku szkolnego 2008/09
Rok szkolny 2008/09 rozpoczęliśmy od mszy świętej w kaplicy św. Stanisława w Wólce Rokickiej.
Odprawiał ją ksiądz Radek, natomiast podczas śpiewu pomagali nam Magda Bodziacka i Kamil Kuszplak.
Po mszy udaliśmy się szybko do budynku naszej szkoły.

Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej, która wyglądała jak nowa po wakacyjnym remoncie
parkietu. Jak zawsze Pani dyrektor Ludmiła Romaneczko serdecznie powitała uczniów, rodziców i
nauczycieli, a także naszych gości: Pana Janusza Bodziackiego – Wójta Gminy Lubartów, Pana
Zbigniewa Woźniaka – radnego naszej gminy oraz sołtysów z Rokitna, Wólki Rokickiej i kolonii.
Następnie poczet sztandarowy wprowadził sztandar i wspólnie odśpiewaliśmy hymn Szkoły. Z okazji
początku roku szkolnego życzenia złożył nam Pan Wójt oraz przewodniczący Rady Rodziców P. Wiesław
Ciołek. Uczniowie klas III i IV pod opieką P. Jadwigi Czekierdy i P. A. Chudziak zaprezentowali krótką
część artystyczną na temat pożegnania wakacji i powitania obowiązków szkolnych. Po recytacji i
śpiewach wystąpiła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Agnieszka Reszka z kl. VI, życząc całej
społeczności szkolnej sukcesów w nowym roku. Podczas części oficjalnej niektórym, szczególnie
maluchom z Klubu Przedszkolaka, ciężko było usiedzieć spokojnie. Kolejno głos zabrała P. dyrektor,
przedstawiając członków Rady Pedagogicznej, w tym nowych nauczycieli: anglistkę P. Annę Kozak i
bibliotekarkę P. Magdalenę Barszczyk.
Na zakończenie uroczystości wyprowadzono sztandar, a po krótkiej przerwie spotkaliśmy się z
kolegami z klasy i naszymi wychowawcami.
Dodał: Damian Mazurek

Projekt i wykonanie : adamP.

