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Z ŻYCIA ŚWIETLICY  
Plan sierpniowy  

Świetlica socjoterapeu-

tyczna w Świlczy ma bardzo rozbu-

dowany plan wakacyjny na sier-

pień. Organizuje wiele atrakcji, jak 

warsztaty modowe, w czasie któ-

rych dzieci wymyślały swoje uni-

katowe kreacje, albo bukiety z re-

cyklingu, gdzie uczestnicy prze-

twarzali zużyte butelki i plastiki 

w piękne kwiaty.  

Jednak to nic w porówna-

niu z większymi projektami, do 

których się przyczyniłem, np. pod-

chody na terenie całego obiektu, 

stadionu i boisk, gdzie dzieci wyka-

zały się organizacją swoich zespo-

łów. 

Kolejnym urozmaiceniem 

jest „tydzień kolorów”, w którym 

warto jest się ubrać do koloru obo-

wiązującego. I tak:  

3-7- sierpnia kolor zielony 

10-13- czerwony  

17-21- niebieski 

24-31- kolorowy ubiór 

Ogółem, mimo pandemii, 

Świetlica bardzo miło wykorzy-

stuje czas wolny dzieci, jak i mój, 

którego do szkoły już niewiele zo-

stało, więc jeśli chodzi o mnie, je-

stem zadowolony, że mogę tu przy-

chodzić. 

Wychowankowie w przy-

szłości będą też wykonywać nietu-

zinkowe papierowe pióropusze.  

Poza ambitnymi planami mamy też 

urozmaicony czas seansami filmo-

wymi czy wizytami na placach za-

baw. Ponadto pamiętamy często 

siadamy razem w kółku, gdzie mo-

żemy się bliżej poznać i bawimy się 

chustą animacyjną „Klanza”. 

W wolnych chwilach cie-

szymy się naszą okoliczną infra-

strukturą czyli boiskami i siłownią. 

Nie zapominamy też o naszych 

czterokopytnych sąsiadach, którym 

czasem składamy wizytę.  

Mattia Janiszewski, lat 15 
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Z ŻYCIA ŚWIETLICY 
Wycieczki lipcowe 

Lipiec upłynął nam pod 

znakiem wielu wycieczek, 

umożliwiających kontakt z na-

turą. Wielokrotnie byliśmy go-

śćmi lasu w Bratkowicach,  

gdzie spacerowaliśmy wśród 

drzew oraz nieopodal zalewu. 

Rezerwat przyrody 

„Bór” w Głogowie Małopol-

skim przybliżył nam Pan Leśni-

czy, który przedstawił nam naj-

ważniejsze informacje i historię 

tego miejsca. Odwiedziliśmy 

przy okazji zbiorową mogiłę Ży-

dów, którzy zostali zamordo- 

 

wani przez hitlerowców w 1942 

roku. Była to okazja do lekcji hi-

storii i refleksji dla naszych wy-

chowanków. Są to ważne ele-

menty wychowania młodego 

pokolenia i w prawidłowym 

przebiegu socjalizacji.  

Aby uatrakcyjnić dzie-

ciom czas i zapewnić rozrywkę 

organizowałyśmy wiele gier 

i zabaw dostosowanych do ota-

czającej nas przyrody. Poma-

gały one w rozwijaniu pracy 

w grupie i umiejętnego spędze-

nia wolnego czasu. Świeże po-

wietrze i zmiana otoczenia 

sprzyjało nawiązywaniu relacji 

i zacieśnianiu więzów przy-

jaźni. 

 Wakacyjny odpoczynek 

nie mógł się obyć bez wizyt na 

okolicznych placach zabaw! 

Plac zabaw w Bratkowicach jest 

naszym ulubieńcem już od lat. 

Zagospodarowanie przestrzeni 

na rzeszowskiej Lisiej Górze 

jest dla naszych dzieci szcze-

gólną atrakcją, głownie ze  

względu na tyrolkę, która nie 

jest spotykana w naszych okoli-

cach. Mnóstwo atrakcji, prze-

strzeń i obecność wody sprzyja 

dobrej zabawie i odpoczynkowi. 

 Naszym najnowszym 

odkryciem jest plac zabaw przy 

Bi1, który jest ogromny i każdy 

tam może znaleźć coś dla siebie. 
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Z ŻYCIA ŚWIETLICY 
Dni Sąsiada- Makieta Świlczy 
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TRADYCJA I WYWIAD 
Z Księdzem Proboszczem z Parafii pw. Wniebowzięcia Naj-

świętszej Maryi Panny w Świlczy 

W Kościele Katolickim 15 sierpnia obchodzone jest święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

W Świlczy jest to dla wszystkich parafian bardzo ważny czas, ponieważ wówczas odbywa się odpust pa-

rafialny w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny. Według zwyczaju tego dnia wierni święcą 

zioła i kwiaty.  

Z tej okazji przeprowadziliśmy wywiad z Księdzem Proboszczem Antonim Czerakiem. 

Od ilu lat Ksiądz jest Probosz-

czem w Parafii? 

Od listopada 2004 roku. 

 

Czy jest to pierwsze probostwo 

księdza? 

Jest to moje drugie probostwo. 

Wcześniej byłem w parafii pod 

Krosnem.  

 

Proszę opowiedzieć o zbliżają-

cym się święcie Wniebowzięcia 

NMP. 

To zbliżające się święto Matki Bo-

żej Wniebowziętej jest dla nas 

wszystkich katolików bardzo 

ważne. Dla naszej parafii szczegól-

nie, gdyż jest odpust parafialny, 

czyli tytuł kościoła i tytuł całej pa-

rafii. Inaczej mówiąc, Matka Boża 

Wniebowzięta z ciałem i duszą 

opiekuje się szczególnie wszyst-

kimi mieszkańcami ochrzczonymi, 

a zamieszkującymi na terenie na-

szej parafii. Czyli Świlcza, Świl-

cza- Kamyszyn i Woliczka.  

 

Ilu wiernych liczy parafia w Świl-

czy? 

W tej chwili będzie to około 3650 

wiernych.  

 

Jacy księża pomagają Księdzu 

Proboszczowi w posłudze w na-

szej parafii?  

Ksiądz Wikariusz Krzysztof Wiel-

gosz i Ksiądz Jan Dołoszycki jako 

pomoc duszpasterska.  

Jak wygląda dzień Księdza Pro-

boszcza? 

Dzień dla każdego księdza, a szcze-

gólnie proboszcza zaczyna się tak 

samo, czyli od modlitwy. Później, 

wszystko zależy jaki jest rytm dnia. 

U nas jest Msza Święta przeważnie 

wieczorna o 18. Ale czasem bywa 

i poranna Msza Święta, którą 

trzeba uwzględnić w planie dnia. 

Następnie załatwiane są sprawy 

funkcjonowania parafii. Zalicza się 

do tego księgi parafialne prowa-

dzące na bieżąco, poza tym sprawy 

funkcjonowania plebanii, zakupy, 

wyżywienie, rachunki, interwencje 

na wezwania, odbieranie telefo-

nów, dwa dni w kancelarii. Mamy 

też dwa kościoły filialne, gdzie się 

dzielimy, jeżeli chodzi o Mszę 

Świętą. Wieczorem odprawiamy 

msze święte, nabożeństwa okolicz-

nościowe. Dzień kończy się na mo-

dlitwie osobistej.  

 

Ile trwa urlop księży?  

Oficjalnie wikariusze i proboszcz 

mają 3 tygodnie urlopu w ciągu 

roku.  

 

Jakie przesłanie chciałby Ksiądz 

Proboszcz wygłosić do dzieci 

z naszej parafii? 

Przesłanie jest zasadnicze- żeby 

dzieci z naszej parafii już od naj-

młodszych lat garnęły się do Pana 

Boga i Kościoła, na Msze Święte 

niedzielne, tygodniowe. A nade 

wszystko, aby garnęły się do kate-

chizacji, żeby przykładały się do 

poznania Boga i prawd wiary oraz 

przekazu ewangelicznego, który 

czynią katecheci. Ponadto, żeby 

były dobre, uczciwe, pracowite 

i były chlubą rodziców i całej para-

fii. 

 

Czy Ksiądz ma jakieś obowiązki 

poza własną parafią? 

Księża proboszczowie z innych pa-

rafii i diecezji często zwracają się z 

prośbą o przeprowadzenie misji 

świętych, przeważne 6/7 dni, czy 

rekolekcji wielkopostnych, tridów 

przygotowawczych do odpustu czy 

jakiejś uroczystości danej parafii. 

W tej chwili też pielgrzymuję. 

A więc od czasu do czasu takie po-

sługi pełnię. My kapłani z posługą 

sakramentalną jeździmy też do za-

interesowanych chorych, czy na 

wezwanie rodziny, lub na pierwsze 

piątki.  

 

Jakie grupy działają przy para-

fii? 

Liturgiczna Służba Ołtarza, Akcja 

katolicka, Caritas parafialny, Oaza, 

Róże różańcowe. To są te zasadni-

cze.  

 

Czy Ksiądz Proboszcz chciałby 

coś dodać? 

Myślę, że każda działalność para-

fialna i pozaparafialna, społeczna 

jest bardzo pożądana i potrzebna. 

Pomaga tym, którzy tego potrze-

bują i przynosi dużo satysfakcji. 

Myślę że działalność Świetlicy jest 

również potrzebna i została już 

wpisana w obraz Świlczy.   
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Kącik dziecięcych przemyśleń 
Humor lata 

Ola Tront, lat 11 

Michał Rogala, lat 11 

Rysunki zostały wykonane przez Karola Kokoszkę, Wiktora Początka i Michała Rogalę  
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Kartka z kalendarza 
 

Sierpień | 2020 

1 Sierpnia Światowy Dzień Musztardy 

2 Sierpnia Dzień Kolorowanek 

3 Sierpnia Dzień Arbuza 

4 Sierpnia Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej 

5 Sierpnia Dzień Ostrygi 

6 Sierpnia Dzień Świeżego Oddechu 

7 Sierpnia Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi 

8 Sierpnia Wielki Dzień Pszczół 

9 Sierpnia  Dzień Miłośników Książek 

10 Sierpnia Dzień Przewodników i Ratowników Górskich 

11 Sierpnia Dzień Konserwatora Zabytków 

12 Sierpnia Światowy Dzień Słonia  

13 Sierpnia Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych 

14 Sierpnia Dzień Energetyka 

15 Sierpnia Dzień Synowej  

16 Sierpnia Światowy Dzień Krwiodawstwa 

17 Sierpnia Dzień Pozytywnie Zakręconych  

18 Sierpnia Dzień Latarni Morskiej 

19 Sierpnia Światowy Dzień Fotografii  

20 Sierpnia Dzień Komara 

21 Sierpnia Światowy Dzień Optymisty  

22 Sierpnia Światowy Dzień Mleka Roślinnego 

23 Sierpnia Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalini-

zmu  

24 Sierpnia Dzień Windowsa  

25 Sierpnia Dzień Zupy Błyskawicznej  

26 Sierpnia Święto Brokatu  

27 Sierpnia Dzień Tira 

28 Sierpnia Dzień Muszki  

29 Sierpnia Dzień Spieczonego Bliźniaka  

30 Sierpnia Dzień Taksówkarza 

31 Sierpnia Dzień Blogów 
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Zespół redakcyjny: M. Lisowska, K. Buczek, E. Król 

Gościnnie: M. Janiszewski i dzieci 

Oprawa graficzna: K. Buczek 

Wywiad z liderami miesiąca  

Czerwca i Lipca 

Czy lubisz chodzić do szkoły?  

Czy lubisz grać w piłkę nożną? 

Jakie jest Twoje ulubione danie? 

Czy tęsknisz za szkołą?  

Jaki jest Twój ulubiony kolor?  

Czy lubisz spędzać czas z rodziną?  

Czy planowałeś być liderem, czy było to zaskoczenie?  

Czy umiesz jeździć na hulajnodze elektrycznej?  

Lubisz chodzić na świetlicę?  

Czy lubisz komuś pomagać?  

Co dostałeś?  

Czy lubisz grać w minecrafta?  

Czy lubisz dużo osób w świetlicy?  

Pepsi czy cola?  

Jakie zabawy na świetlicy są Twoje ulubione?  

Wolisz jeździć na rowerze czy grać w piłkę?  

Co lubisz robić w wolnym czasie?  

Czy lubisz czytać?  

Gdzie już byłeś na wakacjach? 

 

Tak 

Tak sobie 

Pierogi, rosół, barszcz 

Trochę 

Niebieski 

Tak 

Zaskoczenie 

Tak 

Tak 

Tak 

Auto na pilota 

Tak 

Tak 

Pepsi 

Hulajnogi i magiczny dywan 

To i to 

Grać na komputerze i w koszykówkę 

Tak 

W Krynicy Górskiej  

i nad jeziorem Biszcza 

Tak 

Tak 

Pierogi ruskie 

Nie 

Zielony 

Tak 

Zaskoczenie 

Tak 

Tak 

Tak 

Auto na pilota 

Tak 

Tak 

Cola 

Hulajnogi  

Jeździć na rowerze 

Jeździć na rowerze 

Średnio 

U Babci  

i w Bieszczadach 

Pytania do wywiadu były zadawane i wymyślane przez dzieci        


