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W roku szkolnym 2015/2016 Samorząd Uczniowski pracował zgodnie z planem, ustalonym na naradzie SU.
Zebrania SU odbywały się regularnie pod kierownictwem ks. opiekuna. Opiekunem SU był ks. Mariusz
Wrzesiński, a pomagali mu: mgr Elżbieta Rola i mgr Sylwester Kurnicki. Odbyły się wybory do Rady SU i
Zarządu SU; pracował on w składzie: Jakub Wąsik- przewodniczący, Patryk Wawrzyńczyk – zastępca, Julia
Blicharz, Paweł Burek – sekretarze. W Radzie SU działali: Natalia Sipta, Szymon Woliński, Karolina Krauze,
Karol Rycek, Krystian Woźniak, Monika Szewczyk, Tomasz Kosior, Jakub Bieńko, Gabriela Wieradzka, Agnieszka
Kasperek, Grzegorz Gąsior, Aleksandra Kramek , Agata Baran.
13. 10.15 Samorząd Uczniowski pod kierownictwem opiekunów – ks. Mariusza Wrzesińskiego, p. Elżbiety
Roli , p. Sylwestra Kurnickiego oraz p. Agnieszki Kosińskiej przygotował „Ogród wdzięczności” z okazji Dnia
Edukacji Narodowej i ślubowanie uczniów kl. I wspólnie z ich wychowawcami. Od listopada SU brał udział w
akcji „Podaruj książkę bibliotece”. 29.10. uczniowie przebierali się w spódnice, bo po raz pierwszy
obchodziliśmy „dzień w spódnicy”. 26.11.Odbyła się dyskoteka andrzejkowa, a uczestnicy podarowali
przyniesione słodycze dzieciom z SOSW w Bystrzycy. Pojechali tam uczniowie kl. III a z ks. Mariuszem. Od
listopada do marca SU przeprowadził akcje charytatywne w szkole: „ Góra grosza”, „ Pomóż dzieciom
przetrwać zimę” i zbiórkę nakrętek” Zakręcona akcja”, która została przeznaczona dla Hospicjum im. Małego
Księcia w Lublinie . W zbiórce nakrętek wyróżnili się uczniowie kl. III a, a w nagrodę odbyła się wycieczka kl. III
a do kina. W lutym działała poczta walentynkowa. W akcjach SU pomagała SU p. bibliotekarka – p. Iwona
Pietrzak –Płachta. W bibliotece samorząd przechowuje swoją dokumentację, i kronikę SU, która jest
prowadzona na bieżąco. O pracy samorządu informowała też gazetka „Śmigło” , strona internetowa szkoły:
zakładka „Samorząd Uczniowski” i Facebook, a także tablica Samorządu Uczniowskiego .Losowany był
systematycznie „szczęśliwy numerek”. W końcu I semestru SU prezentował wyniki klas w nauce, frekwencji
i czytelnictwie i promował najlepszych uczniów gimnazjum w gazetce i kronice samorządu. Samorząd
Uczniowski prowadził akcję „Pamięć”. Wspominaliśmy Pana Dyrektora Józefa Bąka i Majora Wacława
Haczyńskiego, a także ważne rocznice historyczne.1 marca w Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych reprezentacja
SU odwiedziła łączniczkę żołnierzy p. Helenę Jabłońską. 8 marca opiekun SU ks. Mariusz Wrzesiński wysłał

chłopców z życzeniami dla wszystkich Pań: nauczycielek, pracownic administracji i obsługi. 21.03.16
spotkaliśmy się na zawodach dla wszystkich uczniów gimnazjum na Powitanie Wiosny, przygotowanych z
inicjatywy samorządu przez p. Arkadiusza Zingera. Wiosną samorząd kontynuował „ Zakręconą akcję” dla
dzieci z hospicjum i prowadził zbiórkę „Pomóż słabszym” dla zwierząt z lecznicy „ Elza”.
Przez cały rok trwało współzawodnictwo klas w „ Sztafecie Dobra”, w której zwyciężyła klasa II c. W
akcjach charytatywnych wyróżnili się uczniowie klas trzecich.
Pracę SU w Dniu Otwartym Szkoły 26 .04.16 przedstawiła w imieniu Rady SU Gabrysia Wieradzka i Patryk
Wawrzyńczyk, prezentację wykonał Jakub Bieńko.
W dniach 15-16. 06.16 opiekun SU ks. Mariusz zorganizował biwak dla młodzieży nad jeziorem Grabniak , na
którym najliczniej stawili się uczniowie z kl. III A.
Prawie wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Samorząd zrealizował też dodatkowe akcje z
pożytkiem dla uczniów i społeczności lokalnej. W SU najbardziej wyróżnili się uczniowie: Patryk Wawrzyńczyk,
Gabrysia Wieradzka, Sebastian Szczerba, Paweł Burek, Julia Blicharz, Natalia Sipta, Jakub Bieńko, Dyzio
Jaworski, Ola Kramek.

Wnioski:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontynuować „Sztafetę Dobra” w następnym roku.
Zorganizować wycieczkę SU na lodowisko / koniec I semestru/ i na basen/ koniec II semestru/.
Propagować akcje SU w środowisku.
Zachęcać uczniów klas I i II do większej aktywności na rzec SU.
Nadal współpracować z biblioteką szkolną.
opiekunowie SU
ks.Mariusz Wrzesiński, Elżbieta Rola, Sylwester Kurnicki

Nazywam się Bartek Ogórek i jestem członkiem OSP KSRG Świdnik Duży. Została mi przydzielona ważna
funkcja dowódcy MDP. Do jednostki wstąpiłem 3 lata temu. Moje pierwsze zadanie to udział w
Młodzieżowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Pszczelej Woli w 2013 roku /okazało się porażką/.
Zaledwie dwa lata później z druhami startowaliśmy w zawodach dla starszych i mieliśmy najlepszy czas.
15.06. odbędą się następne zawody Młodzieżowych Drużyn Sportowo- Pożarniczych, w których także wezmę
udział. Następne we wrześniu. Powiat jest nasz!

12.06. odbyły się obchody 90 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdniku Dużym.
Jednostka OSP powstała w Świdniku w 1926 r. Jej założyciele to m.in. : Józef Staszewski, Tadeusz Chwostyk,
Franciszek Baranowski, Franciszek Skrzypek, Julian Szewczyk, Władysław Kais. Zbierali się oni w drewnianej
remizie położonej obok kuźni i mieli do dyspozycji dwa wozy konne wyposażone w beczkę i pompę ręczną. W
1938 r. dzierżawca majątku w Świdniku Dużym w dowód wdzięczności za ugaszenie stert i stodół ze zbożem
zakupił działkę położoną w centrum wsi na potrzeby organizacji wiejskich, w tym OSP. W 1949 r. remizę
przeniesiono do nowego budynku, rozbudowanego w 1962 r. Jednostka mogła się pochwalić samochodem
marki Lublin i motopompą. W 1976 r. jednostka otrzymała od WSK PZL Świdnik samochód marki Star
wyposażony w motopompę, autopompę i zbiornik na wodę. Na terenie miejscowości zostały wybudowane
dwa zbiorniki na wodę o pojemności 32 i 64 tys. litrów. OSP prowadziła również działalność kulturalnooświatową. Gościła takie sławy jak: Kazimierz Górski, Budka Suflera, Bronisław Cieślak.
W 2011 r. po kilku latach starań nastąpiło włączenie jednostki w Świdniku Dużym do Krajowego Systemu
Ratowniczo- Gaśniczego. Od 2014 r. OSP w ramach Obrony Terytorialnej współpracuje z organizacjami pro
obronnymi. Nasi druhowie uczestniczą w szkoleniach z łączności, topografii, medycyny, zajęciach na
strzelnicy. Jednostka brała udział w ogólnopolskich ćwiczeniach batalionów OT Siedlce 2015 r. Z MON OSP w
Świdniku Dużym otrzymała samochód HONKER. W 2015 r. Jednostka zajęła I miejsce w powiatowych
zawodach sportowo-pożarniczych i II miejsce w manewrach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego na
terenie gminy Konopnica.
OSP w Świdniku Dużym zrzesza 50 członków. Posiada sekcje: bojową, sportową, militarną, młodzieżową
drużynę męską i żeńską. Współpracuje z klubem sportowym Świdniczanka NEPTUN. Druhowie czynnie
uczestniczą w akcjach charytatywnych.
Niesiemy ludziom pomoc tak samo jak niesiemy wiarę w Boga. Bierzemy udział w procesjach i
nabożeństwach , pełnimy wartę i utrzymujemy tradycję na Święta Wielkanocne i Święta Bożego Narodzenia,
a także czynnie uczestniczymy w uroczystościach 3 Maja, 11 Listopada, Dnia Strażaka.
Odbywamy rajdy i biegi, ostatnio NA SZLAKU JANA SOBIESKIEGO. Organizujemy pokazy i szkolenia na temat :
JAK NIEŚĆ POMOC LUDZIOM.

Bartek Ogórek

Bartek Ogórek z kolegami z naszego gimnazjum: Krystianem Wożniakiem, Kacprem Misztalem oraz absolwentami szkoły: Adrianem
Świdą, Partykiem Skibą i Alicją Pietrzak.

Zespół „ SIZZER” powstał w styczniu 2016 r. W jego skład wchodzą wokalistki: Aleksandra Skiba i Paulina Pyda oraz gitarzysta Kuba
Bogucki i perkusista Paweł Dańczuk. Na początku zespół uczestniczył w programie DISCO STAR i pomyślnie przeszedł casting w Lublinie.
Członkowie zespołu zgrali się i stwierdzili, że dalej będą działać. Teraz występują na festynach gminnych, weselach i imprez ach
okolicznościowych, ostatnio na osiedlu Borek, w Świdniku Małym i w Świdniku Dużym.
Ola Skiba i Paula Pyda są absolwentkami naszego gimnazjum w Pliszczynie.
Dorota Tarczyluk

