____________________________________________Od Redakcji
Kochani,
W drugim numerze naszej świetlicowej gazetki pojawił się nowy dział
przedstawiający dowcipy opowiadane przez Was. Czekamy na kolejne zgłoszenia, które
umieścimy już w następnym numerze. Czytając gazetkę dowiemy się dlaczego Święty
Walenty jest patronem Święta Zakochanych i co wydarzyło się w minionym miesiącu.
Rodziców (zwłaszcza tych, którzy nie uczestniczyli w zebraniu) zapraszamy do
zapoznania się z punktami omawianymi podczas spotkania z wychowawcami.
Zachęcamy do współredagowania zarówno dzieci, młodzież, wolontariuszy, jak również
rodziców. 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. Życzymy miłej lektury…
Redakcja
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_______________________________Nasi Święci i Błogosławieni
W minionym miesiącu w Rodzinie Salezjańskiej wspominaliśmy: bł. Euzebię Palomino Yenes
(9 luty), św. Alojzego Versiglię i św. Kaliksta Caravario (25 luty).

Uboga siostra
bł. Euzebia Palomino Yenes CMW
1899-1935
Córka Maryi Wspomożycielki (Salezjanka)
Pracując w kuchni i ogrodzie miała niezwykły
dar nawiązywania bliskich relacji z
wychowankami. Ofiarowała swoje życie za
ocalenie Hiszpanii i za jej wolność religijną.

Odważni misjonarze Chin
św. Alojzy Versiglia
(1872-1930)
Misjonarz, biskup, nauczyciel kleryków,
wychowawca sierot i biednej młodzieży. Miał
wielkie nabożeństwo do
Maryi Wspomożycielki

św. Kalikst Caravario
(1903-1930)
Kapłan, którego drugą ojczyzną były Chiny.
Niestrudzony katecheta i głosiciel Dobrej
Nowiny wśród ludu chińskiego.

Św. A. Versiglia i św. K. Caravario zostali
25 lutego 1930 roku zamordowani przez
żołnierzy chińskich.
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CO Z TYM WALENTYM? ☺
Luty to miesiąc, w którym wokoło nas roi się od serduszek, pocztówek z wyznaniami miłości itd.
Czternastego lutego – Walentynki – znane pod nazwą święto zakochanych, jest okazją by wyrazić naszą
sympatię przyjaciołom, członkom rodziny, nauczycielom, wychowawcom i wszystkim tym, których
darzymy ciepłymi uczuciami. Warto pamiętać, że nie tylko w tym dniu możemy okazywać swoje uczucia
względem innych – każdy dzień jest na to dobry☺
Czy zastanawialiście się dlaczego Walentynki nazywają się właśnie Walentynkami? Standardowa
odpowiedź brzmi: „od świętego Walentego”, jednak na pytanie dlaczego właśnie od tego Świętego,
nazwano Święto Zakochanych – Walentynkami, już niewiele osób potrafi wytłumaczyć. Zatem poniżej w
skrócie przedstawiamy postać Św. Walentego, tłumacząc dlaczego Walentynki to Walentynki☺

PATRON ZAKOCHANYCH

Św. Walenty
(III wiek)
Był kapłanem rzymskim. W czasie prześladowań ze strony cesarza Klaudiusza II Gota, asystował
uwięzionym chrześcijanom w czasie ich procesów i egzekucji. Po niedługim czasie pojmano również jego
a następnie doprowadzono do prefekta Rzymu. Prefekt ten przeprowadził rutynowy proces. Polegał on na
wymuszaniu wyrzeczenia się wiary w Jezusa poprzez bicie kijami, ale nie przyniosło to oczekiwanego
rezultatu, dlatego prefekt kazał ściąć Walentego. Stało się to 14 lutego 269 roku. Pochowano go w Rzymie
przy via Flaminia.

Legendy o świętym Walentym
W powszechnej świadomości przypisujemy świętemu Walentemu największe zasługi na polu
swatania młodych ludzi. Miał on uzdrowić dziewczynę, by mogła wyjść za mąż. Według innej wersji
potajemnie udzielał on ślubów. Cesarz bowiem wprowadził zakaz zawierania małżeństw, sądząc, iż dzięki
temu młodzi ludzie chętniej będą służyć w armii. Chętnych do ożenku było wielu, z tego też powodu
Walenty musiał ustalić jedną datę błogosławienia małżeństw, 14 lutego.
Przypisanie św. Walentemu opieki nad zakochanymi nastąpiło dopiero w średniowiecznej Francji.
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___________________________________________Z życia świetlicy
Zajęcia świetlicowe w lutym miały postać przede wszystkim różnorodnych konkursów, zabaw
i zadań mających na celu nie tylko dobrą zabawę, ale odkrywanie - rozwój talentów, kształtowanie
pozytywnych cech charakteru itd. Odbyły się również dwa spotkania z osobami ważnymi dla naszych
wychowanków i świetlicy: z rodzicami oraz z wolontariuszami.

Konkursy i zabawy
Od 31 stycznia do 4 lutego w świetlicy odbywał się Tydzień z Księdzem Bosko, podczas,
którego dzieci zapoznawały się/przypomniały sobie życiorys Świętego Wychowawcy. Swoją wiedzę
mogły sprawdzić rozwiązując Krzyżówkę z Księdzem Bosko oraz uczestnicząc w różnych quizach. Nie
zabrakło też teatru, tak cenionego przez ks. Bosko. Dzieci w grupach przygotowywały i przedstawiały
scenki pt. „Cuda Księdza Bosko”. Trzeciego lutego został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Ksiądz
Bosko i dzieci”. Pierwsze miejsce zajęła praca Aleksandry Dobrzyńskiej, drugie Moniki Dobrzyńskiej
a trzecie Natalii Matyka.
Na początku lutego, dzieci poznały również wybrane zagadnienia z życia wiejskiego podczas gry
edukacyjnej pt. „Życie na wsi” (2 lutego). W grupach tworzyły swoje farmy, „karmiły” zwierzęta i
„sadziły” rośliny. Najładniejsza i najciekawsza farma „Rancho Serniki” została wykonana przez
Aleksandrę Dobrzyńską i Laurę Kręglicką.
Dużym zaangażowaniem uczestników cieszyły się gry sportowo – logiczne: „Zrób to sam” (7-8
luty) oraz „Chińczyk w terenie” (10 luty). W pierwszej z nich wychowankowie indywidualnie
pokonywali kolejne zadania wyznaczone przez siebie na planszy, a w drugiej w zespołach walczyli, by
jako drużyna dojść najszybciej do domku wykonując polecenia prowadzącej. W grze „Zrób to sam”
pierwsze miejsce zajęła Laura Kręglicka, zaś w „Chińczyku w terenie” grupa „Jackie Chan”
(Aleksandra Dobrzyńska, Kacper Boguszewski, Łukasz Grzyb), drudzy na metę dotarli „Chińskie
smoki” (Natalia Matyka, Patryk Habros, Dominik Dymek, Patrycja Klann), trzecie miejsce przypadło
„Chińskim dzieciom” (Weronika Boguszewska, Monika Dobrzyńska, Laura Kręglicka, Wiktoria
Ratajewska).
W minionym miesiącu odbył się też turniej gry w „Piłkarzyki”. Cztery drużyny walczyły o
miejsca na podium. Przebiegł gry wyłonił następujących zwycięzców: 1. „Pierwiastek z 3” (Aneta
Gontarz, Łukasz Grzyb), 2. „Biegacze” (Aleksandra Dobrzyńska, Natalia Matyka, Kacper Boguszewski),
3. „Kevin sam w domu” (Dominik Dymek, Monika Dobrzyńska, Weronika Boguszewska,), 4. „Lwy”
(Patryk Habros, Wiktoria Ratajewska).

Spotkanie z rodzicami
W dniu 11.02.2011 odbyło się zebranie z rodzicami naszych wychowanków. Omówiono punkty
nowego regulaminu świetlicy, bieżące problemy wychowawcze, oraz wstępne zagadnienia z zakresu
wakacyjnego wypoczynku.
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Nasze dziękuje dla Wolontariuszy
W sobotę, 26 lutego, miało miejsce spotkanie z naszymi wolontariuszami. Była to okazja do
wzajemnego poznania się oraz wyrażenia naszej wdzięczności za czas, trud oraz serce włożone w pracę na
rzecz naszej placówki.

Modlitwa za Śp. Arcybiskupa Józefa Życińskiego
W związku z nagłym odejściem do domu Pana, arcybiskupa Józefa Życińskiego, poszliśmy do
Archikatedry Lubelskiej, aby pomodlić się za Jego duszę w miejscu gdzie został pochowany. Była to
również okazja do pogłębienia wiedzy o zmarłych Pasterzach naszej Archidiecezji oraz odmówienia
cząstki Różańca Świętego za wszystkich zmarłych z naszych rodzin.

Praktykantki w naszej świetlicy
W minionym miesiącu (14-25.02) praktyki w świetlicy odbyła pani Agnieszka Dudziak, studentka
III roku pedagogiki KUL. Od 1 marca, swoją pracę podejmie, nowa praktykantka, Monika Wawer,
również z KUL-u.
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_______________________________________Słówko do Rodziców
Co należy zrobić,
jak wychować dziecko,
aby wyrosło na dobre,
świadome swojej tożsamości
a przede wszystkim szczęśliwe?
Poniżej zamieszczamy kilka cennych uwag oraz porad, które pomogą odpowiedzieć Wam na powyższe
pytania. Zachęcamy do lektury.
Okaż twojemu dziecku trwałą, nieustającą miłość i opiekę.

Pokazuj dziecku, że je kochasz - przytulaj, głaskaj, mów „kocham cię", „Jestem z ciebie dumny".
Nic nie jest ważniejsze od tego, by dać dziecku pewność, iż jest akceptowane, szanowane
i kochane. Dziecko musi czuć i wiedzieć, że kochamy je bez względu na wszystko.
Spędzaj z dzieckiem jak najwięcej czasu.
Największym darem, jaki możemy dać naszym dzieciom, jest nasz czas. Najważniejszym źródłem
siły, odporności, zdolności do kochania na resztę życia jest czas, uwaga poświęcona dzieciom
każdego dnia. Spróbujmy czasem zauważyć, jak urzekający jest obraz dorosłego taty lub mamy
i ich dziecka - wykonujących coś razem, skupionych na tej czynności, rozmawiających ze sobą
oraz skoncentrowanych tylko na sobie.
Naucz się uważnie słuchać dziecka.
Nie wystarczy samemu mówić, trzeba umieć słuchać i rozumieć. Nie zaczynaj od razu pouczać.
Bądź uważny w momentach, gdy wydaje ci się, że dziecko ma jakieś kłopoty. Słuchaj tego, co
mówi „między wierszami". Okazanie zrozumienia i wsparcia liczy się bardziej niż sto mądrych
porad.
Ustal jasno obowiązujące zasady.
Powiedz wyraźnie dziecku, czego nie wolno mu robić. Mów wyraźnie, czego zabraniasz. Dzieci
muszą wiedzieć, jakich granic nie wolno im przekraczać, nawet, jeśli mówią, że w życiu będą
robiły tylko to, na co mają ochotę. Ustal kary za przekraczanie zakazów. Pamiętaj, musisz być
konsekwentny - w razie złamania zakazu zastosuj karę, którą zapowiedziałeś.
Bądź dla dziecka dobrym przykładem.
Dzieci dobrze znają obyczaje i postawy rodziców. Nie możesz głosić zasad, których sam nie
przestrzegasz. Jeśli stawiacie dzieciom jakiekolwiek zadanie - zacznij od dawania przykładu.
Przykład - rzecz nie do zastąpienia - sam może zastąpić wszystko inne. Rada bez przykładu jest
bezwartościowa, najskuteczniejszą, bowiem radą jest przykład. Przykład jest równocześnie
wzorem i pomocą. Pamietaj, Verba docet, exempla trahunt - Słowa uczą, przykłady pociągają!
Powierzaj dziecku stale rosnącą odpowiedzialność.
Poproś dziecko o coś ważnego do zrobienia, oczywiście na miarę jego sił i możliwości. Pamietaj
jednak, że ma prawo się pomylić i mieć inne zdanie. Nie złość się. Wysłuchaj, co ma do
powiedzenia. Przygotuj racjonalne argumenty. Powiedz, że to w porządku, że ludzie mają
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odmienne zdania, nawet w rodzinie. Nauczy to dziecko swobodnie dyskutować z rodzicami
o wszystkim, nawet o tematach trudnych.
Zachęcaj dziecko do zajęć twórczych.
Co robi twoje dziecko, gdy ma wolny czas? Zachęć je do zajęć twórczych: sportu, gry na jakimś
instrumencie, zabawy z komputerem, jakiegoś kółka zainteresowań w szkole, harcerstwa. Chwal
dziecko za wysiłek, a nie tylko za osiągnięty efekt. Ważne, ze się stara. Niech robi to, co lubi.
Szanuj prywatność dziecka.
Granice prywatności obejmują prawo jednostki do własnych myśli, uczuć, rzeczy, przestrzeni
i oczywiście ciała. Jeśli chcemy, aby nasze myśli i uczucia były szanowane, to nie odmawiajmy
tego prawa naszym dzieciom. Możemy się zgadzać lub nie z ich zdaniem, ale musimy je
szanować. Pamiętaj, że dziecko nie musi niczego robić, aby być kimś wartościowym.
Dziecko jest wartościowe, dlatego, że jest.

Szanuj mnie, żebym szanował innych.
Wybaczaj, żebym umiał wybaczać.
Słuchaj, żebym umiał słuchać.
Nie bij, żebym nie bił.
Nie poniżaj, żebym nie poniżał.
Rozmawiaj ze mną, żebym umiał rozmawiać.
Nie wyśmiewaj, nie obrażaj, nie lekceważ.
Kochaj mnie, żebym umiał kochać
Pamietaj! Uczę się życia ... od ciebie.
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_______________________________________________Ogłoszenia
Konkurs plastyczny „Jan Paweł II w oczach dziecka”
Kochani, wszystkie dzieci, zachęcamy do wykonywania prac plastycznych, których tematem
będzie „Jan Paweł II w oczach dziecka”. Głównym organizatorem konkursu jest Świetlica OpiekuńczoWychowawcza przy Parafii p.w. św. Antoniego Padewskiego. W konkursie bierze udział dziesięć
lubelskich świetlic. Po wszelkie informacje i regulamin konkursu należy zgłaszać się do pani Moniki
Szych.

Konkurs recytatorski „Poezja Jana Pawła II”
W związku ze zbliżającą się beatyfikacją Jana Pawła II, Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza
przy Parafii p.w. Antoniego Padewskiego, organizuje konkurs recytatorski utworów napisanych przez
naszego Papieża. W celu zapoznania się z regulaminem i wszelkie potrzebne wskazówki należy zgłaszać
się do pani Katarzyny Pabian.

8 marca- Dzień Kobiet

Dla Kobiet, które znamy
moc życzeń w tym dniu mamy,
dużo zdrowia szczęścia i miłości
oraz kwiatów i radości,
niechaj się to niesie na cały kraj
dla naszych miłych pań wszystko naj.. naj... naj.

_______________________________________Uśmiech w świetlicy

„Rodzice wybierają się do teatru.
Mama pyta tatę:
- Kochanie, jak mam się ubrać?
- Szybko.”
Opowiedziała Aleksandra Dobrzyńska
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________________________________________Krzyżówki i zagadki
1.
2.
3.
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5.
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7.

1.
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3.
4.
5.
6.
7.

Osoby, które często pomagają w odrabianiu lekcji na świetlicy?
Imię misjonarza, który w Chinach wychowywał sieroty i biedną młodzież?
Jak nazywano Papieża Jana Pawła II ( Karola Wojtyłę) w dzieciństwie?
Spotkanie z tymi osobami odbyła się w świetlicy dnia 11 lutego 2011 roku?
Imię patrona naszej świetlicy?
W jej podziemiach został pochowany Arcybiskup Józef Życiński?
Jak nazywa się miesiąc, w którym wspominamy bł. Euzebię Palomino Yenes?

Zapraszamy dzieci do rozwiązania krzyżówki.
Odpowiedzi prosimy składać do 25 marca do wychowawców Świetlicy.
W dniu 28 marca zostaną rozlosowane nagrody.

2/2011 „Savio” - 10 -

