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 Wyróżnione  
gospodarstwo
Gospodarstwo państwa 
Joanny i Andrzeja Kopyściów 
z Łazów zostało wyróżnione 
w konkursie „Rolnik z Lubel-
skiego 2020”. Str. 2

 Budżet gminy
W tegorocznym budżecie 
gminy dochody zostały zapla-
nowane w wysokości ponad 
98,5 mln zł, wydatki zaś na 
poziomie prawie 117 mln zł, 
z których niemal 26 mln 300 
tys. to wydatki na inwestycje. 
Str. 3

 Świąteczne paczki
Po raz kolejny świąteczne 
paczki trafiły do osób potrze-
bujących z gminy Łuków. Przy-
gotował je Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Str. 4
  
 Gmina Łuków wśród 

laureatów Rankingu 
Gmin Lubelszczyzny
Gmina Łuków została wyróż-
niona w Rankingu Gmin 
Lubelszczyzny 2020, w któ-
rym ocenie poddano m. in. 
wyniki osiągnięte w sferze 
gospodarczej i społecznej. 
Str. 5 

Wieści z Gminy 
kontakt: Edyta Katarzyna Kuć

tel. 25 798 24 39 w. 139, e-mail: kuc@lukow.ug.gov.pl 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Federczyk

Wójt

Mariusz Osiak

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łuków,

za nami trudny rok, pełen trosk i niepokojów.
Przed nami – nowy, wierzymy, że lepszy czas.

I na ten nowy czas – Nowy Rok składamy Państwu serdeczne życzenia.
Niech to będzie rok bezpieczny, zdrowy i radosny.

Niech obfituje w same dobre wydarzenia, informacje i uczucia.
Niech umocni wiarę, niech odnowi nadzieję i niech przyniesie miłość. 
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Miło jest nam poinformować, że gospodarstwo pań-
stwa Joanny i Andrzeja Kopyściów z gminy Łuków – z miej-
scowości Łazy zostało wyróżnione w konkursie „Rolnik  
z Lubelskiego 2020”, ogłoszonym przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Lubelskiego. Kategorią, w której wyróżnie-
nie przyznano jest produkcja zwierzęca. 

Państwo Joanna i Andrzej Kopyściowie prowadzą 
fermę drobiu od 1994 r. Obejmuje ona 16 ha i 3 kurniki,  
w których produkowany jest drób na potrzeby gospodarstw 
i odbiorców fermowych. Produkcja w skali roku wynosi:  
120 tys. szt. kur niosek, 4 tys. szt. indyków, 10 tys. szt. 
kaczek, 3 tys. szt. gęsi, 3 tys. szt. kur niosek stanowiących 
stado reprodukcyjne oraz 10 tys. niosek na jaja konsump-
cyjne z wolnego wybiegu.

Ferma wyróżnia się dużą dbałością o środowisko i inno-
wacyjnością. Od kilku lat bierze udział w konkursach rolni-
czych oraz wystawach zwierząt hodowlanych, w których 
zajmuje wysokie lokaty.

Właściciele fermy – państwo Joanna i Andrzej Kopy-
ściowie są ludźmi otwartymi na współpracę zarówno  
w ramach prowadzonej działalności, jak również bardzo 
aktywnymi i pomocnymi w środowisku, w którym żyją i pracują.  
Pan Andrzej pełni funkcję prezesa OSP w Łazach,  
pani Joanna jest druhną w miejscowej jednostce OSP.

Konkurs „Rolnik z Lubelskiego 2020” ma na celu promo-
cję osiągnięć rolników z woj. lubelskiego, a także uhonoro-
wanie rolników stosujących najlepsze technologie i praktyki, 
co ma jednocześnie stanowić zachętę dla innych.

Fot. UG Łuków

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie realizował  
w 2020 roku zadania w ramach projektu „Póki pamięć żyje 
- naród nie zaginie”, na które składały się warsztaty histo-
ryczne dla młodzieży szkolnej oraz prezentacja zakupio-
nego umundurowania i wyposażenia wojskowego z okresu 
II Wojny Światowej. Wydarzenia odbywały się podczas 
uroczystości patriotycznych przeprowadzonych w ubie-
głym roku w gminie Łuków, przy współpracy ze Światowym 

Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków i Urzędem 
Gminy Łuków. 

Operacja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, projektu granto-
wego pt. „Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierun-
kowanych na innowacje na obszarze LGD „Razem”.

Fot. GOK, S. Smolak, P. Przeździak, R. Wysokiński

Laureat konkursu „Rolnik z Lubelskiego 2020”

„Póki pamięć żyje – naród nie zaginie”
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Podczas sesji, która odbyła się 
29 grudnia, radni uchwalili budżet 
gminy na 2021 r. Po stronie docho-
dów zaplanowano ponad 98,5 mln 
zł, po stronie zaś wydatków prawie 
117 mln zł, z których niemal 26 mln 
300 tys. zł to wydatki na inwesty-
cje. Obejmują one zarówno zadania  
w zakresie gospodarki wodno-ście-
kowej, jak i inwestycje w drogi, szko-
ły, obiekty sportowe i turystyczne. 

Jednymi z najpoważniejszych 
zadań zaplanowanych na przyszły 
rok są budowa oczyszczalni ścieków  
w Gołaszynie i kanalizacji sanitarnej 
w północnej części gminy. Na bu-
dowę oczyszczalni zabezpieczono  
w budżecie ponad 5 mln zł, z któ-
rych 2 mln będzie stanowiła dota-
cja z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, zaś blisko 3 mln 200 tys. 
zł z pierwszej transzy Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.  
Z tego samego źródła będą pocho-
dziły 2 mln zł i zostaną przeznaczo-

ne na budowę kanalizacji, na którą 
zostało zabezpieczonych w budże-
cie 6 mln zł. 

Na budowę i przebudowę dróg 
gminnych zabezpieczono 5 mln 900 
tys. W ich ramach dwiema najwięk-
szymi inwestycjami są: budowa dro-
gi Gręzówka – Biardy, której kosz-
torys wynosi ok. 3 mln 600 tys. zł  
i przebudowa trasy w Ryżkach osza-
cowana na 1 mln 400 tys. zł. Na oba 
zadania gmina stara się pozyskać 
dotację w wysokości 60 % kosztów 
z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Poza realizacją własnych inwestycji 
drogowych, gmina wesprze inwe-
stycje drogowe realizowane na jej 
terenie przez samorządy wojewódz-
twa lubelskiego i Powiat Łukowski. 
Województwu gmina przekaże 400 
tys. zł na budowę blisko 1100 me-
trów ciągu pieszo-rowerowego przy 
drodze 807 w Ryżkach i budowę 
400 metrów chodnika przy trasie 
808 w Świdrach. Na inwestycje 

drogowe realizowane przez powiat 
zabezpieczono w budżecie gminy 
kwotę 600 tys. zł. 

W budżecie zostały także zapi-
sane zadania dotyczące inwestycji 
oświatowych. Jednym z nich jest 
rozbudowa Zespołu Szkół w Czerśli. 
Jest to konieczne, żeby zajęcia mo-
gły się odbywać na jedną zmianę. 
Drugim zadaniem jest opracowanie 
projektu rozbudowy szkoły filialnej 
w Turzych Rogach. Rozbudowa tej 
placówki jest podyktowana rosnącą 
liczbą dzieci.

Rozwój turystyki również znalazł 
swoje miejsce w budżecie. Ważnym 
zadaniem w tej dziedzinie jest utwo-
rzenie etnoparku w Kownatkach. 
Na razie będzie to jeden budynek 
mieszkalny, który zostanie prze-
wieziony z Zarzecza Łukowskiego 
i ustawiony na placu przy świetlicy. 
Z czasem będą dostawione kolej-
ne budynki, by docelowo utworzyć 
dawną zagrodę wiejską. Miejsce to 
będzie przeznaczone na szkolenia, 
warsztaty dla dzieci i młodzieży 
i różnego rodzaju spotkania pro-
wadzone przez członkinie KGW.  
W budżecie gminy zabezpieczono 
na ten cel 200 tys. zł, z czego ponad 
połowę samorząd chce pozyskać  
z funduszy unijnych. Kolejnym 
przedsięwzięciem w zakresie tury-
styki, czekającym na dokończenie, 
jest rekonstrukcja obozu Armii Kra-
jowej w Klimkach. Zabezpieczono 
na niego 150 tys. zł, ale jego reali-
zacja jest uwarunkowana koniecz-
nością zmian w planie zagospoda-
rowania przestrzennego.

Fot. R. Wysokiński

R A D A  G M I N Y

Stawki podatków w gminie Łu-
ków w 2021 roku nie uległy zwięk-
szeniu. Taką decyzję podjęli radni na 
sesji, która odbyła się 27 listopada. 
Żeby jednak utrzymać stawkę za 
hektar przeliczeniowy na poziomie 
100,00 zł, radni obniżyli cenę kwin-
tala żyta potrzebną do obliczenia 
podatku rolnego z kwoty 58,55 zł 
podanej przez Główny Urząd Staty-
styczny, do kwoty 40,00 zł. To ozna-
cza, że już od ponad dziesięciu lat 
stawki podatków w gminie Łuków 
nie wzrastają, a w latach poprzed-
nich zdarzało się nawet, że niektóre 

z nich były obniżane. Jak tłumaczy 
wójt Mariusz Osiak – ważniejsza od 
wpływów do budżetu jest stabilność 
i jasność przepisów podatkowych. 

Poza podatkami, Rada Gminy 
zajmowała się podczas wspomnia-
nej sesji również kwestiami doty-
czącymi odpadów komunalnych, 
dostosowując lokalne przepisy do 
znowelizowanej ustawy śmieciowej. 
Jedną z decyzji radnych w tym te-
macie jest zmniejszenie o złotów-
kę opłaty za śmieci dla właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, któ-
rzy odpady biodegradowalne będą 

gromadzić w przydomowych kom-
postownikach. Warunkiem skorzy-
stania z tej ulgi jest przygotowanie 
kompostownika zgodnie z wytycz-
nymi określonymi w regulaminie 
utrzymania czystości i porządku 
w gminie oraz złożenie w Urzę-
dzie Gminy nowej deklaracji śmie-
ciowej. Radni zdecydowali także,  
że od 1 stycznia przedsiębiorcy mu-
szą segregować odpady, ale za to 
stawki opłat śmieciowych dla nich 
ulegają zmniejszeniu.  

Budżet gminy na 2021 r.

Podatki i opłaty śmieciowe
Ścieżka edukacyjna w rekonstruowanym obozie AK
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G M I N N Y  O Ś R O D E K  P O M O C Y  S P O Ł E C Z N E J

Szanowni Państwo, 
w związku z okresem zimowym, zwracam się z prośbą do wszystkich miesz-

kańców gminy Łuków o zwrócenie uwagi na osoby bezdomne, samotne, nie-
pełnosprawne, chore, w podeszłym wieku, niezaradne życiowo oraz inne, które 
z uwagi na trudną sytuację życiową mogą być narażone na wychłodzenie czy 
zamarznięcie. W sposób szczególny narażone są osoby będące pod wpływem 
alkoholu.

Na terenach wiejskich, niezwykle istotna jest rola mieszkańców, najbliższych 
sąsiadów. Dlatego właśnie prosimy o informowanie właściwych służb o wszyst-
kich zaobserwowanych sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu osób. Pamię-
tajcie Państwo, że czasem zwykły telefon może uratować komuś życie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie 
– 25 798 21 59
Komenda Powiatowa Policji w Łukowie 
– 25 797 62 91 lub 997

p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Adam Tymon

Każdego roku przed Świętami Bożego Narodzenia GOPS 
przygotowuje świąteczne paczki. 31 paczek z najpotrzebniej-
szymi artykułami spożywczymi trafiło do samotnych miesz-
kańców gminy. Rozwieźli je pracownicy GOPS-u składając 
jednocześnie obdarowanym serdeczne życzenia bożona-
rodzeniowe.  

Specjalna paczka została przygotowana w ramach akcji 
pn. „Paczka z gminy dla rodziny” zainicjowanej przez zmarłą 

w ubiegłym roku kierownik GOPS-u Agnieszkę Muchę.  
Znalazły się w niej: zestaw pościeli i ręczników oraz zabawki 
i słodycze dla dzieci. Obdarowana paczką została jedna  
z rodzin z Gołaszyna zmagająca się z problemami choroby  
i niepełnosprawności, a na jej przygotowanie złożyli się pra-
cownicy GOPS-u, Urzędu Gminy Łuków i Gminnego Zespołu 
Oświatowego.

Fot. UG Łuków

Apel o pomoc międzysąsiedzką w okresie zimy

Świąteczne paczki

W listopadzie ur. został wykonany 
plac zabaw przy Gminnym Żłobku 
„Maluch”. Do dyspozycji maluchów 
są huśtawki, karuzela, bujaki, pia-
skownica, ławeczki. Zakup i montaż 
elementów placu zabaw kosztował 
ponad 74 tys. zł, z których znaczną 
część pokryła dotacja z Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Lubelskiego (RPO WL).  

W grudniu zakończył się montaż 

kolejnych instalacji wykorzystu-
jących odnawialne źródła energii 
(OZE). W ramach już trzeciego re-
alizowanego przez gminę projektu, 
zostało zamontowanych 308 zesta-
wów paneli fotowoltaicznych. Bu-
dżet projektu to ponad 3 mln 200 
tys. zł, współfinansowany z RPO WL. 
Obecnie gmina czeka na decyzję o 
podziale dotacji w ostatnim nabo-
rze, w którym złożyła dwa kolejne 

wnioski o dofinansowanie. O dwóch 
projektach zrealizowanych w ra-
mach OZE pisaliśmy szczegółowo 
w poprzednich numerach gazety.  

Zakończył się także drugi, za-
razem ostatni etap modernizacji 
oświetlenia drogowego obejmu-
jący wymianę ponad 700 opraw. 
Całość zadania kosztowała prawie 
1 mln 200 tys. zł, na które dotacja 
pochodziła także z RPO WL. 

I N W E S T Y C J E



Urząd Gminy Łuków  |  ul. Świderska 12, 21-400 Łuków  |  tel./fax: 25 798 24 39  |  e-mail: sekretariat@lukow.ug.gov.pl 5

O Ś W I A T A

Gmina Łuków od wielu lat inwestuje w rozwój infrastruktury sportowej. W tegorocznym budżecie zabezpieczyła środki 
finansowe na przebudowę boisk wielofunkcyjnych w 5 szkołach działających w następujących miejscowościach: Czerśl, 
Gołąbki, Gręzówka, Krynka i Zalesie. Kosztorys zadania polegającego na wymianie nawierzchni boisk, wynosi 1 mln zł, z 
czego połowę gmina postara się pozyskać z Ministerstwa Sportu. W ten sposób zostanie zakończony program rozwoju 
bazy sportowej na terenie gminy Łuków. Bowiem w latach poprzednich zostały przebudowane boiska wielofunkcyjne 
przy zespołach szkół w Dąbiu, Gołaszynie, Rolach, Świdrach i Strzyżewie. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej.

Fot. UG Łuków

Z zadowoleniem informujemy, że gmina Łuków jest jedną 
z najlepszych gmin w województwie lubelskim. W Rankingu 
Gmin Lubelszczyzny 2020, w którym ocenie podlegają 
wszystkie gminy z wyłączeniem miast na prawach powiatów, 
znalazła się bowiem wśród laureatów. O wysokiej – dziesiątej 
pozycji gminy Łuków zdecydowały m. in. wyniki osiągnięte 
przez nią w sferze gospodarczej i społecznej oraz jej aktyw-
ność i potencjał na przestrzeni lat 2017 – 2019. 

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie wyróżnień   lau-
reatom odbyło się w dniu 11 grudnia ur. w Urzędzie Sta-
tystycznym w Lublinie. Gminę Łuków reprezentował wójt 
Mariusz Osiak. W wydarzeniu uczestniczył również sekretarz 
Powiatu Jerzy Siwiec reprezentujący jednocześnie władze 
samorządu powiatowego oraz Zarządu Forum Sekretarzy 
Województwa Lubelskiego.  

Organizatorami Rankingu Gmin Lubelszczyzny są Fun-
dacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek 
w Lublinie i Urząd Statystyczny w Lublinie. Patronat hono-
rowy nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Lubelski, dyrektor 
Urzędu Statystycznego w Lublinie, Stowarzyszenie Samorzą-
dów Euroregionu Bug, Związek Gmin Lubelszczyzny.

Fot. Powiat Łukowski

Przebudowa boisk wielofunkcyjnych  

Gmina Łuków w gronie 
laureatów Rankingu 
Gmin Lubelszczyzny 
2020
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Dynamicznie rozwijająca się sytuacja epidemiczna spo-
wodowała ograniczenie działalności bibliotek. W dniach od 
9 do 24 listopada ur. były one zamknięte dla czytelników. 

W tym czasie bibliotekarki wykonywały wyłącznie prace 
wewnętrzne - wprowadzanie danych do katalogu bibliotecz-
nego, internetowa promocja czytelnictwa i bibliotek, a także 
brały udział w zdalnych szkoleniach i kongresie bibliotek.

25 listopada weszły w życie nowe, podporządkowane reżi-
mowi sanitarnemu, przepisy wypożyczania książek. Zgod-
nie z nimi, zwracane przez czytelników książki musiały być 
zapakowane do jednorazowej torby opatrzonej imieniem i 

nazwiskiem osoby zwracającej i zostawione w wyznaczonym 
do tego miejscu - na zewnątrz biblioteki. Po odebraniu ich 
przez pracownika biblioteki, książki były poddawane trzy-
dniowej kwarantannie, po której ponownie je udostępniano. 
Czytelnicy zamawiali książki telefonicznie lub przez Inter-
net podając jednocześnie numer swojego telefonu, żeby 
pracownik biblioteki mógł się skontaktować w sprawie ich 
odbioru. Książki były odbierane na zewnątrz – przed wejściem 
do bibliotek. Z dniem 1 grudnia czytelnicy mogą wejść do 
bibliotek, w dalszym ciągu nie mają jednak wolnego dostępu 
do półek, książki wypożyczają zza kurtyny ochronnej.   

Fot. GBP

W okresie pandemii wszystkie dotychczasowe działania 
odbywają się w zmienionych formułach. Z uwagi na to, że 
nie są możliwe bezpośrednie spotkania, odbywają się one 
w formie zdalnej. Jedno z takich spotkań autorskich odbyło 
się w listopadzie. Podczas niego autor poczytnych książek 
Zbigniew Masternak opowiedział czytelnikom GBP o swoich 
pasjach, nie tylko literackich, ale też filmowych. Prezentu-
jąc napisane przez siebie książki, opowiadał jednocześnie 
o swojej drodze literackiej, przygodzie z aktorstwem oraz 

zamiłowaniu do piłki nożnej. Poza pisaniem książek, Zbigniew 
Masternak zajmuje się pisaniem reportaży, scenariuszy filmo-
wych, a także produkcją filmową. 

Warsztaty z pisania scenariuszy były kolejną propozy-
cją Zbigniewa Masternaka skierowaną do czytelników GBP. 
Odbyły się on-line i miały formułę otwartą. Omawiając zasady 
pisania scenariusza filmowego, autor w sposób szczególny 
zwrócił uwagę na trzy jego elementy – miejsce zdarzeń, boha-
tera i cel opowiadania. Podczas warsztatów został ogłoszony 
konkurs na scenariusz o gminie Łuków. Jego jurorem będzie 
Zbigniew Masternak, który zapowiedział atrakcyjne nagrody 
dla najciekawszych propozycji.

Inną ofertą dostępną na stronie internetowej GBP jest 
spotkanie on-line z Krzysztofem Petkiem autorem powieści 
dla dzieci i młodzieży. Zaprasza on swoich czytelników do wir-
tualnej wycieczki po czeskiej Pradze. Jest ona jednocześnie 

miejscem jego najnowszej książki pt. „Zaklęcie dla Golema”, 
skierowanej do młodych czytelników. Autor prezentując naj-
ważniejsze zabytki miasta, zachęca jednocześnie do sięgnię-
cia po książkę, która jest swego rodzaju przewodnikiem po 
jednym z najpiękniejszych europejskich miast.  

G M I N N A  B I B L I O T E K A  P U B L I C Z N A
Nowe zasady wypożyczania książek

Podróże literackie i filmowe  
ze Zbigniewem Masternakiem

Zaklęcie dla Golema 
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Tradycyjnie pod koniec września organizowane jest w gmi-
nie Łuków „Święto Ziemniaka”. Tegoroczne obchody święta tego 
jednego z najważniejszych warzyw na naszym codziennym stole, 
odbyły się w Kownatkach z zachowaniem obostrzeń sanitarno-epi-
demiologicznych i przy ograniczonej liczbie uczestników.  

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kownatkach przygotowały 
na tę okoliczność smaczne potrawy z ziemniaków, wśród których 
były placki ziemniaczane, pyzy z mięsem i soczewicą oraz baba 
ziemniaczana w różnych odsłonach smakowych. Radny zaś ze Żdżar 
Jacek Kuc ugotował grochówkę z kuchni polowej, którą każdy mógł 
się poczęstować. Jak co roku, nie zabrakło konkursów związanych z 

ziemniakiem. W konkursie na największą bulwę ziemniaczaną zwy-
ciężył okaz o wadze 0,893 kg przyniesiony przez Nikolę Głowniak. 
Najdziwniejszym i najbardziej śmiesznym ziemniakiem w swoim 
kształcie była bulwa przyniesiona przez Ewę Głowniak. Dla najmłod-
szych przeprowadzony został konkurs plastyczny na rękodzieła z 
kartofla pt. „Kartoflowe ludziki”, w którym nagrodzono prace wyko-
nane przez Laurę Szmulik, Julię Sójkę i Izabelę Szmulik. W konkursie 
dla dorosłych pn. „Wszystko o ziemniaku” zwyciężczynią została 
Barbara Kępka – sołtys ze Strzyżewa.  

W części artystycznej „Święta Ziemniaka” wystąpiły zespoły z 
gminy Łuków. 

Fot. GOK

W ramach wirtualnej działalności 
Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie 
pod towarzyszącym akcji hasłem „Kultura  
na przekór koronawirusowi”, został zorgani-

zowany kolejny internetowy Gminny Konkurs 
Plastyczny - „Polska Złota Jesień 2020”. Pomimo 
braku bezpośredniego kontaktu z uczestnikami 
zajęć i imprez, taka forma edukacji i animacji 
kulturalnej spotyka się z coraz większym zainte-
resowaniem ze strony najmłodszych. Dowodem 
tego jest udział w konkursie aż 93 dzieci z 21 
sołectw gminy. Łącznie do konkursu zgłoszono 

136 prac plastycznych w kategoriach: „bukiet 
jesienny na stole” (40 prac), „wyklejanka z liści 
(45 prac), „stworki i ludki leśne” (51 prac). 

Fot. mieszkańcy gminy

Zespół „Niezapominajki” z Dminina otrzymał wyróżnienie i nagrodę pieniężną w Internetowym 
Festiwalu – „Spotkaniu Artystycznym Seniorów SAS 2020” w Międzyzdrojach. Jury doceniło tylko 
7 spośród 52 zespołów uczestniczących w internetowym przeglądzie nagrań video, przyznając 
trzy pierwsze miejsca i 4 wyróżnienia. Jedno z nich trafiło do „Niezapominajek”. Laureaci konkursu 
są prezentowani na kanale YouTube MDK w Międzyzdrojach. Gratulujemy.

Fot. GOK

Gminne Święto Ziemniaka w Kownatkach

Internetowy Konkurs Plastyczny „Polska Złota Jesień 2020”

„Niezapominajki” z wyróżnieniem w Spotkaniu Artystycznym Seniorów SAS 2020

K W A R T A L N Y  K A L E J D O S K O P  K U L T U R A L N Y



D O B R E  P R A K T Y K I

W ramach pracy domowej z języka polskiego uczniowie kl. VII Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Gołąbkach 
otrzymali za zadanie „odtworzyć fotograficznie” słynne dzieła sztuki. Projekt ten pozwolił młodzieży oderwać się od nauki 
on-line oraz kreatywnie spojrzeć na twórczość wybitnych malarzy różnych epok. Zamiast pisania nudnego wypracowania 
typu „analiza dzieła plastycznego”, uczniowie przeanalizowali wybrane dzieła w praktyce – przygotowując stroje i rekwizyty, 
dobierając scenerię, ustalając kompozycję, a także (w niektórych przypadkach) modyfikując kolorystykę wykonanych zdjęć. 

Tak przeprowadzona lekcja na pewno nauczyła o sztuce dużo więcej niż nawet najciekawszy wykład czy uważna obser-
wacja reprodukcji. Dodatkowo wyzwoliła w uczniach własne pomysły, dzięki czemu z odtwórców – stali się twórcami.

Oto pomysłowe efekty pracy siódmoklasistów z Gołąbek i dowód ich poczucia humoru!

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Gołąbkach 

Uwaga: Na łamach „Wieści z Gminy” prezentujemy tylko część zdjęć z całości. 

„O sztuce – inaczej”


