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___________________________________________Od redakcji
Kochani,
Oddajemy do Waszych rąk pierwszy numer naszej świetlicowej gazetki. Dowiecie się
z niej dlaczego ktoś zostaje świętym w naszej Rodzinie Salezjańskiej, przypomnimy Wam co
się wydarzyło w świetlicy przez miniony miesiąc i co może Was spotkać w najbliższym
czasie.
Rodziców prosimy na „słówko” z wychowawcami. W dziale Ogłoszenia można
zamieszczać

oferty

wymiany,

sprzedaży

np.

książek,

zaproszenia

na

imprezy

czy złożyć życzenia solenizantom. Rozwiązując krzyżówki i łamigłówki zawarte
w gazetce macie też szanse sprawdzenia swojej wiedzy i wygrania nagród-niespodzianek.
Zapraszamy do współredagowania zarówno dzieci, młodzież, wolontariuszy, jak
również rodziców. Życzymy miłej lektury…

Redakcja
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______________________________Nasi Święci i Błogosławieni
STYCZNIOWE
ŚWIĘTA
ŚWIĘTA SALEZJAŃSKIE
W styczniu obchodziliśmy wspomnienia błogosławionych i świętych ważnych
dla Rodziny Salezjańskiej: bł. Laury Vicuña (22.01), św. Franciszka Salezego (24.01) oraz
św. Jana Bosko (31.01). Poniżej prezentujemy w kilku słowach wspomniane osoby.
Zachęcamy do lektury ich życiorysów.

Dar miłości małej Laury
bł. Laury Vicuña
(1891-1904)
Uczennica kolegium prowadzonym przez Córki Maryi
Wspomożycielki (Siostry Salezjanki). Ofiarowała swe życie
w intencji nawrócenia matki, która po jej śmierci
całkowicie zmieniła swe życie.

Łagodny i cierpliwy misjonarz
św. Franciszek Salezy
(1567-1622).
Biskup, misjonarz umacniający w wierze katolików i nawracający
kalwinów. Kościół ogłosił go patronem katolickich dziennikarzy.
Jego ujmująca uprzejmość i takt spowodowały,
iż nazwano go "światowcem pośród świętych".
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______________________________Nasi Święci i Błogosławieni
Ojciec i Nauczyciel Młodzieży

Święty Jan Bosko
(1815 – 1888)

Genialny wychowawca,
twórca salezjańskiej metody wychowawczej,
założyciel Towarzystwa
św. Franciszka Salezego (salezjanów)

Święty Jan Bosko (oryginalnie: Giovanni Melchior Bosco).
Urodził się 16 sierpnia 1815 r. w Becchi (północne Włochy). Gdy miał zaledwie
2 lata zmarł jego Ojciec Franciszek. Jego matka musiała zająć się utrzymaniem trzech
synów. Młode lata spędził w ubóstwie i musiał podjąć pracę zarobkową. Kiedy miał 9 lat,
Pan Bóg w tajemniczym widzeniu sennym objawił mu jego przyszłą misję, którą zaczął na
swój sposób rozumieć i pełnić. Widząc, jak wielkim powodzeniem cieszą się przygodni
kuglarze i cyrkowcy, za pozwoleniem swojej matki w wolnych godzinach szedł do miejsc,
gdzie ci popisywali się swoimi sztuczkami, i zaczynał ich naśladować. W ten sposób
zbierał mieszkańców swojego osiedla i zabawiał ich w niedziele i świąteczne popołudnia,
przeplatając swoje popisy modlitwą, pobożnym śpiewem, i "kazaniem", które wygłaszał.
Pierwszą Komunię św. przyjął, gdy miał 11 lat. Dopiero w wieku 14 lat rozpoczął naukę
u pewnego kapłana. Po ukończeniu szkół Jan został przyjęty do wyższego seminarium
duchownego w Turynie. Święcenia kapłańskie otrzymał 5 czerwca 1841 r. Będąc już
księdzem, 8 grudnia 1841 roku, napotkał chłopca, biednego i opuszczonego. Zaprzyjaźnił
się z nim i od tego dnia zaczął gromadzić ubogą młodzież, uczyć ją prawd wiary, szukać
dla nich pracy u uczciwych ludzi oraz dachu nad głową. W niedzielę zaś zajmował
młodzież rozrywką, dawał okazję do wysłuchania Mszy świętej i do przyjmowania
sakramentów świętych. Tak powstały szkoły elementarne, zawodowe i internaty. Zdając
sobie sprawę, że sam jeden tak wielkiemu dziełu nie podoła, założył dwie rodziny
zakonne: Pobożne Towarzystwo Św. Franciszka Salezego dla młodzieży męskiej
salezjanów (1859) oraz Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych dla
dziewcząt (1872).Rozwinął szeroko działalność misyjną. Dzisiaj Salezjanie i Salezjanki
pracują na wszystkich kontynentach świata. W dziedzinie wychowania wyróżnił się jako
jeden z największych pedagogów, zostawiając po sobie kierunek-szkołę pod nazwą
"systemu prewencyjnego/uprzedzającego". Jan Bosko zmarł w roku 1888 r. Jest patronem
młodzieży, młodych robotników i rzemieślników.
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________________________________________Z życia świetlicy
Na charakter i przebieg styczniowych zajęć świetlicowych miały wpływ ferie zimowe
oraz święta salezjańskie. Nowy rok 2011 rozpoczęliśmy konkursami plastycznymi
pt.: „Święta Rodzina wzorem dla naszych rodzin” oraz „Jest taki kwiat”.
Zwycięzcami pierwszego konkursu byli: 1. Magdalena i Amelia Biszczak, 2. Kacper
Boguszewski, 3. Artur Tomasiak, zaś drugiego: 1. Natalia Greszta, 2. Kacper Boguszewski, 3.
Weronika Boguszewska.
Jak przebiegały ferie zimowe w świetlicy prezentuje poniższa „mała kronika wydarzeń”.
Ferie w świetlicy
Od 17 stycznia rozpoczęły się w naszej świetlicy ferie zimowe. Zajęcia odbywały się
przez dwa tygodnie w godzinach od 9:00 do 13:00 i obfitowały w wiele atrakcji. Dzieci mogły
się zmierzyć w teleturniejach znanych z telewizji tj. "Świetlicowe Koło Fortuny" (18.01.),
"Świetlicowe Mam Talent" (20.01) i "Jaka to kolęda?" (28.01). Oprócz wspomnianych
punktów programu odbył się Bal Karnawałowy (24.01) oraz Zimowa Olimpiada Sportowa
(27.01). Jak przystało na bal karnawałowy obowiązywały kostiumy, i tak w świetlicy pojawiły
się: księżniczki, królowie, tancerka, modelka, dresiarz, Scooby doo, Pipi Langstrumpf, pantera,
cyganka, a nawet Kuba Wojewódzki. Po tanecznym rozpoczęciu tygodnia w czwartek każdy
zaprezentował swoje talenty sportowe podczas olimpiady, której poszczególne konkurencje
sprawdzały nie tylko formę fizyczna uczestników, ale również pomysłowość.
Ferie zakończyliśmy śpiewająco - prezentując swoją znajomość kolęd. Podczas tych dwóch
tygodni każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Dzień Babci i Dziadka
Z okazji Dnia Babci i Dziadka (21.01) do świetlicy zawitali specjalni goście:
babcie i dziadkowie wychowanków. Dzieci złożyły życzenia, przedstawiły scenkę teatralną
w postaci ruchomej szopki, a także zatańczyły taniec belgijski i brazylijski. Po części
artystycznej wszyscy zasiedli za stołem i przy skromnym poczęstunku była okazja
porozmawiania i podzielenia się wrażeniami z występów dzieci. Wszystkim Babciom
i Dziadkom życzymy dużo zdrowia i pociechy z wnuków.
W magicznym parku…
25 stycznia podczas ferii byliśmy także w Magic Park na ul. Morwowej. Do naszej
dyspozycji był: 3-poziomowy rurowy plac zabaw, dmuchany labirynt, soft-play statek piracki,
ścianka wspinaczkowa, baseny z piłeczkami, zjeżdżalnie tubowe, zjeżdżalnie spiralne, labirynty
i tory przeszkód. Bawiliśmy się wyśmienicie.

Uroczystość św. Jana Bosko
31 stycznia uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej z ucałowaniem relikwii
Św. Jana Bosko. Poprzez modlitwę dziękowaliśmy Panu Bogu za dar wielkiego Przyjaciela
Dzieci i Młodzieży oraz prosiliśmy o potrzebne łaski dla całej Rodziny Salezjańskiej.
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____________________________________Słówko do Rodziców
Kochani Rodzice!
Zamieszczamy 10 cennych rad, które znajdują się w książce "Czego potrzebują dzieci?"
autorstwa Mia Kellmer Pringle. Warto je przeczytać i wziąć sobie do serca.

„Dziesięć przykazań wychowania dzieci”.
1. Okaż twojemu dziecku trwałą, nieustającą miłość i opiekę – jest to tak
ważne dla jego umysłowego i duchowego zdrowia, jak pożywienie dla ciała.
2. Bądź hojny w poświęcaniu dziecku swojego czasu i okazywaniu mu twojego
zrozumienia – bawienie z dzieckiem lub czytanie na głos liczy się o wiele
więcej niż uporządkowane, funkcjonujące bez zakłóceń gospodarstwo
domowe.
3. Umożliwiaj twojemu dziecku zdobywanie nowych doświadczeń i już od
pierwszych dni jego życia „zanurz” je w mówionym języku – wzbogaca to
jego duchowy rozwój.
4. Zachęcaj dziecko do zabawy w każdej formie: w pojedynkę, z innymi
dziećmi, do badania świata, naśladowania, eksperymentowania,
budowania, kreatywnego tworzenia.
5. Chwal częściej i głośniej wysiłki niż osiągnięcia.
6. Powierzaj dziecku stale rosnącą odpowiedzialność – podobnie jak inne
umiejętności trzeba je wciąż trenować.
7. Pamiętaj o tym, że każde dziecko jest wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju –
sposób, w jaki traktujesz jedno i który jest dla niego zupełnie w porządku,
dla drugiego może być niewłaściwy.
8. Pokazuj swoją dezaprobatę i niezadowolenie w taki sposób, który nie będzie
oznaczał dla wieku, osobowości i rozumienia dziecka zbyt wygórowanych
wymagań.
9. Nigdy nie używaj groźby pozbawienia dziecka miłości albo że je komuś
oddasz. Możesz odrzucać i nie akceptować jego zachowania, ale nie pozwól
nigdy, aby zrodziło się w nim podejrzenie, że możesz odrzucać jego osobę.
10. Nie oczekuj wdzięczności. Twoje dziecko nie prosiło się, żeby przyjść na
świat – to była twoja decyzja.
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____________________________________________Ogłoszenia

„ Czas poświęcony własnemu dziecku
nigdy nie jest stracony”
Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na nasze wspólne spotkanie.
Oczekujemy Państwa w dniu 11 lutego 2011 roku (piątek) o godzinie 16.30.
Przedmiotem spotkania będzie ustalenie form i zasad współpracy, wnioski i opinie
Państwa na temat adaptacji w Świetlicy oraz bieżące informacje i komunikaty.
Liczymy na Państwa obecność. Mile widziane: otwartość, serdeczność i uśmiech!

„Braniem napełniasz ręce, dawaniem – serce”
(Martin Seemann)
Serdecznie zapraszamy wszystkich wolontariuszy Salezjańskiej Świetlicy Środowiskowej
na spotkanie w dniu 26 lutego 2011 roku (sobota) o godzinie 10.00. Podczas spotkania
i poczęstunku pragniemy podziękować za całoroczny trud bezinteresownej pracy na
rzecz innych.
„Dziękujemy za wszelki wyraz troski o naszych wychowanków,
zaangażowanie i udzielone wsparcie – czasem, pracą, wiedzą, uśmiechem, dobrym słowem .
Za wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i tworzenie przyjaznej atmosfery,
za Wasze wielkie serce dziękujemy!”

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca
w naszej Świetlicy.

Chcesz by Twoje dziecko po lekcjach pożytecznie i ciekawie spędzało czas –Zapraszamy!
Przyjmiemy wszystkie chętne i potrzebujące pomocy i opieki dzieci w wieku 6-15 lat.
Naszym celem jest wychowanie dzieci wg systemu wychowawczego św. Jana Bosko,
a więc ukształtowanie postawy dobrego obywatela i chrześcijanina, w klimacie zaufania,
miłości i radości. Oferujemy pomoc w nauce, różnorodne zajęcia, organizujemy
kulturoznawcze wyjścia oraz wycieczki w różne zakątki naszego regionu, możliwość
ciekawego spędzenia czasu wolnego w duchu salezjańskim oraz rozwijania własnych
zainteresowań, budzimy ciekawość świata, odkrywania i tworzenia.
Zapewniamy nieodpłatny smaczny podwieczorek. Przyjdź i przekonaj się.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej:
www.swietlica.lublin.pl
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_____________________________________Krzyżówki i zagadki
ZAGADKI
Zagadka nr1.
Co robi dziewczynka?
Pewna dziewczynka uważnie przypatrywała się pewnemu przedmiotowi. Trwa to 12 godzin.
Początkowo prawa część przedmiotu jej zainteresowania jest gruba, z czasem robi się coraz
cieńsza. Odwrotnie lewa strona - najpierw cienka, później staje się grubsza.
Pytanie: Co robi dziewczynka?
Zagadka nr 2.
Pięć królików
Pięć królików bawiło się na łące. Nadszedł myśliwy i zabił jednego z nich.
Pytanie: Ile królików pozostało na łące?

Zagadka nr 3.
Pewien facet jest ubrany całkowicie na czarno. Ma czarne buty, skarpetki, spodnie, sweter,
rękawiczki i kominiarkę. Idzie czarną ulicą, na której nie świeci się żadna latarnia. Nie widać też
księżyca - jest nów, a niebo zachmurzone. Naprzeciw niego z dużą prędkością jedzie czarny
samochód z wyłączonymi światłami - jednak w jakiś sposób kierowca zobaczył mężczyznę i się
zatrzymał.
Pytanie: Jak to możliwe?
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