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CIESZYMY SIĘ Z ORLIKA! 
 

 16 grudnia 2009 roku o godz. 13.30 na terenie przyszkolnym został oficjalnie otwarty 
nowy kompleks sportowy wybudowany w ramach rządowo - samorządowego programu 

MOJE BOISKO - ORLIK 2012. 

  Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 1 172 000 zł , z czego z budżetu gminy 
pochodzi  506 000. Pozostałe środki, to dofinansowanie: z Urzędu Marszałkowskiego 
333 000 i z Ministerstwa Sportu 333 000 zł. 

 
Popis sportowo - taneczny naszych uczniów przygotowali nauczyciele wychowania 

fizycznego: Karolina Grześkowiak, Alicja Skowrońska i Marcin Kaczmarek. 
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Z życia klas 0 i I - III SP  
 

„Barwy jesieni” 
 

„Chodzi po lesie pogodna jesień, /rozchyla niskie gałęzie…” 
I tak już rozchyla je po raz jedenasty w szkolnym konkursie plastycznym „Barwy 

jesieni”. Mali artyści w swoich pracach próbowali przedstawić piękno jesiennego krajobrazu. 
W ich pracach można było zauważyć nastrój tej pory roku, zarówno wesoły, bogaty w kolory, 
jak i jej drugą stronę – melancholijną. 

„Barwy jesieni” cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, bowiem na konkurs 
wpłynęło 71 prac. Wszystkie  były piękne i estetycznie wykonane. 20 października 2009 r. 
komisja wyłoniła z nich aż 31 laureatów: 
Grupa 0a: Karol Kmiecik, Sebastian Dudka, Karolina Paris, Jakub Szymkowiak 
Grupa 0b: Aleksandra Baronowska, Damian Rolnik, Miłosz Grzonka, Łukasz Jamroży 
Klasa Ia: Wojciech Waleński, Zuzanna Biernacka 
Klasa Ib: Aleksandra Józefczyk, Anna Nowacka, Jakub Marecki 
Klasa IIa: Julia Fabisiak, Maria Andrzejewska, Maria Małecka 
Klasa IIb: Klaudia Lewandowska, Weronika Miedzińska 
Klasa IIc: Mateusz Gruchociak, Beata Krystkowiak, Sebastien Bzodek 
Klasa IIIa: Paulina Wojciechowska, Martyna Sarbinowska  
Klasa IIIb: Natalia Kołodziejczak, Krzysztof Małecki 
Klasa IIIc: Katarzyna Waleńska, Jakub Małecki, Aleksandra Kaczmarek 
Uczniowie niepełnosprawni: Michał Wabiński, Wiesław Jamroży, Małgorzata Stanisławska 
 

 
Szkolna wystawa prac konkursowych. 
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Następnie wszystkie prace wzięły udział w XI Powiatowym Konkursie Plastycznym 
„Barwy  jesieni” w Gostyniu,  organizowanym przez Ośrodek Kultury „Hutnik”.                        
I tu laureatem z naszej szkoły został Mateusz Gruchociak, uczeń kl. II c. Gratulujemy! 

 
Maria Tomczak 

Lidia Machowska 
 
 

Mateusz najpiękniej przedstawił jesień 
 

          Już po raz jedenasty Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” ogłosił konkurs z cyklu 
„Barwy jesieni”. Podsumowanie tego przedsięwzięcia odbyło się 7 listopada 2005 r. w kinie 
„Pod Kopułą” w Gostyniu. Zaproszenie na tę uroczystość otrzymał tylko jeden uczestnik              
z naszej szkoły – Mateusz Gruchociak, uczeń klasy IIc. 
              Wyróżnionych powitała i w paru zdaniach podsumowała konkurs p. S.Hoska– 
Kaczmarek – dyrektor tejże placówki. Stwierdziła, że „prace były przepiękne, duże trudności 
mieli plastycy z oceną i wyborem tych prac, które szczególnie się wyróżniły”. W tym roku na 
konkurs wpłynęło 576 prac z 40 placówek. Jury cieszy fakt, że dzieci jak i młodzież             

(konkurs przeprowadzony został                  
w trzech kategoriach wiekowych) 
potrafią wspaniale wczuć się                  
w klimat i piękno otaczającej 
przyrody o tej porze roku. Podczas 
oceniania prac komisja brała pod 
uwagę pomysłowość, wykonanie, 
kompozycję i kolorystykę oraz 
samodzielność wykonania.  
      W kategorii wiekowej 5-7 lat 
wyróżniona została praca Mateusza. 
Uczeń odebrał   z rąk  p. Marka 
Ratajczyka dyplom oraz nagrodę. 
Najlepsze prace zdobiły wnętrze kina 
i można je było podziwiać. 

Mateuszowi gratuluję pomysłu i życzę dalszych sukcesów.      
                                                                                            
                                                                   
                                                                                                                                                    Beata Kaczmarek 
                                                                                                                                               wychowawczyni kl. IIc
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Bałwankowy konkurs 
 

       W związku ze zbliżającym się Świętami 
Bożego Narodzenia, w grupach zerowych                 
i w klasach I – III ogłoszono konkurs 
plastyczny na najładniejszą ozdobę 
choinkową. W tym roku dzieci dowolną 
techniką wykonywały bałwanki. Celem 
konkursu było wykorzystanie  ekspresji 
plastycznej dzieci.                                 
 Łącznie wpłynęły 124 bałwanki.             
Jury w składzie: wicedyrektor - Cyryla 
Krajka i nauczyciele: Zofia Przeniczka, 
Zuzanna Neuhoff – Ley i s. Patrycja 
Szymczak, po zapoznaniu się z regulaminem 

konkursu i w myśl jego zasad, obejrzało i oceniło prace. Wybór, jak zgodnie oświadczyło 
jury,  był trudny. Prace były różnorodne i ciekawe. Uczestnicy włożyli w swoje dzieła 
niewątpliwie dużo pracy, wykorzystując różne materiały: bibułę, koraliki, watę, masę solną, 
wstążeczki. 

Laureaci konkursu „Choinkowy bałwanek” 
Grupa 0a:Daria Szuba, Sebastian Dudka, 
Maksymilian Bzdęga 
Grupa 0b: Aleksandra Baranowska, Łukasz 
Jamrozy, Oliwia Nowacka 
Klasa Ia: Maja Kowalkowska, Damian 
Krzywy, Tomasz Kowalkowski 
Klasa Ib:Kinga Kryś, Dominik Klemczak, 
Patryk Robakowski 
Klasa IIa: Julia Fabisiak, Marysia 
Andrzejewska, Oliwia Adamczak, Oliwia 
Błaszyk 
Klasa IIb: Klaudia Lewandowska, Szymon 
Wolniak 
Klasa IIc: Damian Paluszkiewicz, 
Aleksandra Rolnik, Jakub Dąbrowski 
Klasa IIIa: Filip Kryś, Dawid Kupczyk, 
Martyna Sarbinowska 
Klasa IIIb: Michał Andrzejewski, Tomasz 
Kopciński, Anna Mehr  
Klasa IIIc: Joanna Rolnik, Aleksandra 
Kaczmarek  
 

 Uroczyste wręczenie nagród  konkursu plastycznego  odbyło się 22 grudnia 2009 r. 
Laureaci konkursu otrzymali dyplom i upominek – gwiazdorka, a pozostałe dzieci słodką 
niespodziankę – czekoladę. 
 Bałwanki zostały zawieszone na choince oraz  gazetce i wprowadziły nas                            
w świąteczny nastrój. 

Lidia Machowska  
Maria Tomczak 
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IIa lubi teatr 
 
W listopadzie postanowiliśmy zabawić się w teatr. W oparciu o inscenizację utworu  

pt. „Co słychać w lesie” przygotowaliśmy przedstawienie. Każdy z nas wybrał rolę 
zwierzątka, którą uczył się czytać, a następnie opanował pamięciowo. Podczas prób było dużo 
śmiechu, ponieważ przedstawialiśmy własne twórcze rozwiązania. Maski zwierząt 
wykonaliśmy według projektów z kart pracy. Stroje zaprojektowaliśmy wspólnie z panią 
Darią Wodniczak. 
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Przebrani za zwierzęta, w doskonałych nastrojach, wyruszyliśmy do „zerówek”, klasy 

Ia oraz dzieci z przedszkola. Nagrodzeni gromkimi brawami, zmęczeni, ale zadowoleni, 
wróciliśmy do klasy. 

Inscenizacja była inspiracją do układania rymowanek, które pisaliśmy w czasie zajęć, 
pracującIw grupach. Oto niektóre z nich: 

 
Wiewióreczka biegła przez las 
i orzeszki zbierała dla nas. 
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Wesoła pszczółka Marysia bzyczała  
i na noskach zerówkowiczów siadała. 
 
  Sowa cała skryta w puch… 
 słyszysz to uuuu…u. 
 
  Patrycja pięknie występowała 
  i wszystkim się podobała. 
 
   Wiewiórka z  sarenką rozmawiała  
   i orzechy zagrzebywała. 
 
    Lisek Chytrusek – to Leszek miły, 
    jak tupnął nogą, to przedszkolaki się przestraszyły. 
 
    Julia pięknie recytowała 
    koleżankom i kolegom z klasy IIa  przykład dawała. 
  

                                Arty ści  z kl. IIa 

 
Kalejdoskop 
 
 24 listopada 2009r. liczna grupa 70 – osobowa grupa dzieci z klas II i III kształcenia 
zintegrowanego w towarzystwie kilku kolegów z klas IV-VI wzi ęła udział w spektaklu 
przygotowanym przez artystę ESTRADY - SAS -p. Stanisława Sielickiego. Tym razem był to 
program „Kalejdoskop”. Autor i wykonawca programu twierdzi, że jego widowiska 
estradowe cechują:  lekkość, humor i atmosfera biesiady „Spotkań z balladą”, szacunek dla 
wiedzy „Miliarda w rozumie”, fascynacja mądrością radia „Bis'”. Dewizą programów pana 
Sielickiego jest: „ „Śmiech,  śpiew, ale bawmy się dobrze”. I tak rzeczywiście było... Cały 
świat zmieścił się w kalejdoskopie artysty - mądrze, sensownie, rzeczowo, z radością, nauka 
poprzez zabawę.  
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Dzieci  świetnie się bawiły, współtworząc widowisko. 

  
Dziękujemy za ten program!  

 
 
Andrzejki 
 
 26 listopada uczniowie klas IIb i IIc zorganizowali klasowe andrzejki. Na wstępie 
dzieci poznały tradycje wróżb. Dowiedziały się, że początkowo był to wieczór wyłącznie 
wróżb matrymonialnych niezamężnych dziewcząt, a wróżby te były traktowane bardzo 
poważnie i odprawiano je w odosobnieniu. Obecnie bawią się wszyscy: chłopcy i dziewczęta. 
Dzisiaj wróżby nie dotyczą zamążpójścia, ale ogólnie pojętej przyszłości. Jest to zabawa,              
w której uczestnicy szukają szczęścia nie tylko w miłości, ale i w nauce, w szkole,  
w zabawach i w życiu codziennym.  
 Wróżb andrzejkowych jest bardzo wiele. Uczniowie klas drugich wybrali kilka, np. 
buty, serca zapisane imionami, karteczki z nazwą zawodu, który będzie się  wykonywało             
w przyszłości. 

Violetta Rolnik 
Beata Kaczmarek 
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Maleńka Dziecina wśród bajkowych postaci 
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W jasełkach występowali nie tylko uczniowie, ale również rodzice. 
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  Tradycją naszej szkoły stało się wystawianie jasełek przez uczniów klas 
drugich kształcenia zintegrowanego. Krótko przed świętami Bożego Narodzenia mali aktorzy 
odgrywają przedstawienie dla dzieci z klas 0 – III oraz przedszkolaków. W tym roku były to 
klasy drugie: a, b i c wraz z wychowawczyniami: pp D. Wodniczak, V. Rolnik                                       
i B. Kaczmarek. Do występów włączyli się również rodzice uczniów klas drugich. 
 Maleńka Dziecina pojawiła się w bajkach: „Kopciuszek”, „Czerwony Kapturek”, 
„Królewna Śnieżka” i zmieniła postępowanie macochy, wilka i królowej macochy. Jezus 
ogrzał ich serca, napełnił dobrocią, miłością i sprawił, że wszyscy w zgodzie usiedli przy 
wigilijnym stole i śpiewali kolędy. 
 Po występach uczniowie rozeszli się do swoich klas na spotkanie z Gwiazdorem. 
Był to bardzo miły i udany dzień dla dzieci młodszych klas. 
 Tego samego dnia o godz. 1600 przybyli do szkoły zaproszeni goście: babcie                   
i dziadkowie. Dla nich również wystąpili z jasełkami wnukowie i dzieci. Widownia było 
wypełniona po brzegi. Oklaskom nie było końca. Przedstawienie bardzo się podobało,                    
bo każdy z nich mógł zobaczyć swojego wnuka na scenie, co nie zdarza się często. 

 
Beata Kaczmarek 
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Z życia klas IV- VI 
 

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego 

„der die das Kenner” dla uczniów szkół podstawowych 

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych w całej Polsce, którzy 
interesują się językiem niemieckim i pragną rozwijać swój talent lingwistyczny. 
Konkurs ma za zadanie zachęcać uczniów do rozwijania kompetencji językowych  
i  pogłębiania zainteresowań dotyczących realiów krajów niemieckojęzycznych. 
Konkurs na poziomie szkoły podstawowej składa się z dwóch etapów: szkolnego                            
i wojewódzkiego. Na obu etapach uczniowie rozwiązują testy opracowane na podstawie 
podręczników „der, die, das neu”.                                                                                
 Uczniowie z naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział w konkursie „Der die das 
Kenner”. Aby przejść do następnego etapu, poprawne odpowiedzi miały stanowić co najmniej 
75% maksymalnej liczby punktów. Jeden uczeń - Szymon Marciniak z kl.Vb - uzyskał 
odpowiednią ilość punktów. Wojewódzka Komisja Konkursowa kwalifikuje do drugiego 
etapu - wojewódzkiego 30 uczniów, których prace będą najlepsze wśród nadesłanych. 
Pozostaje teraz czekać na wyniki, dalej ćwiczyć swoje umiejętności i poszerzać wiadomości 
językowe. Trzymamy kciuki! 

                                                                                                             Alina Nowacka 

 

KONKURS 
„Bożonarodzeniowa kartka z życzeniami” 

 
Organizatorem konkursu była Księgarnia Językowa POLANGLO w Lesznie. 
Celem konkursu jest promocja księgarni wśród uczniów i nauczycieli szkół 

podstawowych  w regionie wielkopolskim. Przedmiotem konkursu był wybór najciekawszej 
pracy plastyczno-językowej przedstawiającej projekt kartki bożonarodzeniowej                           
z życzeniami w języku obcym. Konkurs miał formę pracy plastyczno-językowej, wykonanej 
dowolną   techniką. Tylko 5 najlepszych  prac z danej szkoły można było wysłać. Zwycięzcy 
konkursu zostali wyłonieni 14 grudnia 2009r. roku przez Komisję Konkursową złożoną                 
z przedstawicieli Polanglo Sp. z o.o.: Aneta Rosik – kierownik Księgarni Polanglo w Lesznie, 
Dominika Rozwalka – księgarz sprzedawca w Księgarni Polanglo w Lesznie, Tomasz Kopka 
– księgarz/przedstawiciel Księgarni Polanglo w Lesznie. Wśród pięciu prac przesłanych               
z naszej szkoły, Monika Leciej z kl.VIb otrzymała wyróżnienie. W nagrodę otrzymała 
słownik polsko - niemiecki oraz inne drobne upominki. Gratulacje! 
  

                                                                                                                           Alina Nowacka 
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Andrzejkowe wróżby 
 
 
 

„Na Świętego Andrzeja  
dziewcząt z wróżby nadzieja”. 

 
        Członkowie Koła Teatralnego działającego w 
szkole podstawowej przygotowali dla młodszych 
koleżanek i kolegów z klas I-III wróżby 
andrzejkowe. W niezwykłe postacie bajkowych 
Wróżek i prawdziwych Cyganek wcieliły się 
uczennice z klasy VIa. Dziewczyny odwiedziły 
również przedszkole, w którym spotkały się z 
sympatią i życzliwym przyjęciem ze strony 
przedszkolaków. Koło  przygotowało również 
gazetkę na temat tradycji andrzejek w Polsce. 

                                                                                                     
                                                                                  
 

   
 

Joanna Góźdź  

 
Konkurs plastyczny: „Mów do mnie wierszem...” 
 
      W listopadzie uczniowie klas IV-VI wzięli udział w ogólnopolskim konkursie 
plastycznym zorganizowanym przez katolickie stowarzyszenie „Parafiada”. Zadanie 
konkursowe polegało na narysowaniu lub namalowaniu ilustracji do przydzielonego przez 
organizatorów wiersza. Uczniowie naszej szkoły musieli przygotować rysunek  do wiersza 
Romana Pisarskiego „Przyjemna lekcja”. Jury w składzie: p.wicedyrektor C.Krajka                       
i p.A.Wojciechowska wybrało trzy najlepsze prace. W etapie szkolnym I miejsce zajęła Ania 
Filipowiak z kl.VIa ,  II miejsce: Eryk Andrzejewski  i Patryk Ptak  – uczniowie  kl.IVa. 
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Zgodnie                               
z wymogami organizatorów rysunek Ani został wysłany do stowarzyszenia „Parafiada”.  
         Najładniejsze prace można było obejrzeć na wystawie  na I piętrze szkoły podstawowej. 
 

                                                                                                           Joanna Góźdź 
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Świąteczny kiermasz 
 

 
 18 grudnia 2009r. uczniowie uczęszczający na zajęcia Koła Plastyczno-Artystycznego 

zorganizowali kiermasz ozdób świątecznych. Sprzedawali własnoręcznie wykonane na 
zajęciach choinki, bombki, a także stroiki na wigilijny stół. 

Opiekun koła 
Agata Biernacka 

 
   
W świątecznym nastroju     
 

         We wtorek, 22 grudnia 
2009r. na sali gimnastycznej  
klasy IV-VI rywalizowały                
w Świątecznym Konkursie. 
Zadaniem reprezentacji 
każdej klasy było udzielenie 
odpowiedzi na pytania 
dotyczące tradycji Świąt 
Bożego Narodzenia, 
wykonanie zadania 
manualnego, a także 
rozpoznanie kolęd                       
po fragmencie melodii. 
Wszystkie klasy zaśpiewały 
wcześniej przygotowaną 
kolędę.  
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 W kategorii klas czwartych zwyciężyła klasa IVa,  wśród klas piątych najlepsza 
okazała się  Vb, a w kategorii klas szóstych pierwsze miejsce ex aequo zajęły VIa i VIb. 
Wszystkie klasy otrzymały dyplomy i nagrody, ufundowane przez Radę Rodziców. 
                                                                                                                          

Marlena Wachowiak 

 
Dziecięce „dary serca” 
 

W okresie przedświątecznym zorganizowano 
w naszej szkole zbiórkę „darów serca”. 
Dzieci mogły przyłączyć się do akcji, 
przynosząc środki czystości lub słodycze. 
Zebraliśmy kilka pokaźnych kartonów,                    
w których znalazły się: mydła, proszki do 
prania, szampony, pasty  
 do zębów, chusteczki higieniczne, a także 
środki do utrzymania czystości w łazience. 
Z największym zaangażowaniem w zbiórkę 
spotkaliśmy się w klasach 0 i I-III szkoły 
podstawowej. Najmłodsze dzieci 
zareagowały na apel błyskawicznie, 

przynosząc najwięcej darów. Zebranymi środkami obdarowaliśmy potrzebujących w naszej 
okolicy. Ogromne zadowolenie i radość na twarzach obdarowanych utwierdza nas                        
w przekonaniu, że takie akcje są potrzebne. 

 
Agata Biernacka 
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Co słychać w Kole Rękodzielniczym „Zrób to sam”?    
 
 Od października działa w szkole koło „Zrób to sam”, zrzeszające uczniów klas II, III,  
i IV szkoły podstawowej. W swoich działaniach, nastawione jest głównie na usprawnianie 
umiejętności manualnych uczniów. 
 W pierwszym semestrze dzieci tworzyły dzieła z masy solnej, wykonywały 
różnorodne rzeczy techniką origami, doskonalili sztukę posługiwania się nożyczkami. 
Wykonały między innymi „jesienne drzewo” z szarego papieru, zakładki do książek                    

w kształcie dłoni, zawieszki mikołajkowe, 
świąteczne gwiazdki z masy solnej, bombki               
z reniferami, gwiazdki z papieru i wiele innych 
świątecznych ozdób. 
 Dużymi bombkami wykonanymi                        
techniką origami, uczniowie należący do kółka 
ozdobili piękną choinkę stojącą w holu szkoły 
podstawowej. 

 
 

 
Pod koniec października 
br. został ogłoszony 
konkurs świąteczny 
„Mikołajowa moda”              
dla wszystkich chętnych 
uczniów szkoły 
podstawowej.                   
Dzieci młodsze miały 
okazję wykazać się 
pomysłowością i wykonać 
buty, skarpety lub worki 
Świętego Mikołaja,                  
a starsze -pudełka na 
świąteczne prezenty. 
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Wszystkie prace, które wpłynęły na 
konkurs zostały wyeksponowane na 
wystawie w holu  szkoły 
podstawowej.  W tej pięknej scenerii, 
4 grudnia 2009 r. w obecności 
wszystkich uczniów klas młodszych, 
organizatorki konkursu a 
jednocześnie opiekunki koła                       
p. Elżbieta Andrzejewska i p. 
Zuzanna Neuhoff – Ley dokonały 
podsumowania i ogłosiły wyniki 
konkursu. 
 Refleksją z pracy komisji 
konkursowej podzieliła się jej 
przewodnicząca, pani  wicedyrektor 
Cyryla Krajka. Zwróciła uwagę, że 
wszystkie prace były bardzo ładne, 
ale największe uznanie komisji 
zdobyły te, które zostały wykonane 
przez dzieci samodzielnie. 
 Spośród 74 prac, komisja 
konkursowa w składzie p. Cyryla 
Krajka, p. Ewa Migdalska,                       
p. Bernadeta Kaźmierczak                            
i przedstawiciel uczniów Jakub 
Rzepka, wyłoniła 14 zwycięskich 

skarpet, butów, worków i pudełek. 
 W kategorii klas 0 – I laureatami zostali: Ania Wachowiak i  Janek Andrzejewski             
z klasy 0a, Damian Rolnik i Magda Walkowiak z klasy 0b oraz Jagoda Ptak z klasy Ib. 
 Wśród klas II i III wyróżniono prace Julii Fabisiak , Marii Andrzejewskiej  i Zuzi 
Mrozek z klasy IIa, Weroniki Miedzi ńskiej, Marcela Gruchały i Nikoli Suchaneckiej               
z klasy IIb oraz Oli Rolnik  z klasy IIc. 
 W kategorii klas IV – VI za najładniejsze uznano prace Eryka Andrzejewskiego                 
z kl.IVa i Dominika Rolnika z IVc. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, 
natomiast wszyscy pozostali uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi 
upominkami. 
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 Wielkim zaskoczeniem było wręczenie przez panią wicedyrektor Cyrylę Krajkę 
dyplomu i nagrody rzeczowej Erykowi Andrzejewskiemu, którego praca konkursowa była 
wykonana w całości własnoręcznie, techniką origami. Pani dyrektor doceniła duże 
zaangażowanie ucznia w różnego rodzaju działania o charakterze rękodzielniczym, mające 
miejsce na terenie szkoły. 
 Eryk został również laureatem konkursu jesiennego na „Najładniejszy latawiec”, za co 
otrzymał dyplom i nagrodę książkową. 
 Mamy nadzieję, że młodzi rękodzielnicy będą dalej z zapałem rozwijali swoje pasje             
i ochoczo brali udział w kolejnych konkursach. 
 

Elżbieta Andrzejewska 
Zuzanna Neuhoff – Ley 

 
   
  

Z życia gimnazjalistów  
 
 

III Wielkopolski  Przegląd Twórczości Marka Grechuty 
Marek Grechuta w Orpiszewie 2009 

 
Klaudia Twardowska z kl. IIIa gimnazjum reprezentowała naszą szkołę                     

w Przeglądzie Twórczości Marka Grechuty w Orpiszewie. Konkurs odbył się 12 grudnia 
2009r. pod patronatem Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego  w Krotoszynie. Opiekę 
medialną sprawowali: Radio Centrum Kalisz, Informacje Regionalne . 

Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Marka Grechuty, niedawno zmarłego 
artysty. Jego ponadczasowa twórczość muzyczna i poetycka, klimaty jego piosenek oraz 
fantastyczne teksty zasługują z pewnością na ich przypomnienie.  

                                                                       Zuzanna Neuhoff-Ley, Alina Nowacka                                                                                               

 
 

Świadomi własnej przeszłości 
 

W celu uczczenia 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej dla uczniów gimnazjum 
w ZSSPiG im. Jana Pawła II w Pępowie zorganizowane zostały dwa okolicznościowe 
wyjazdy. Pierwszy z nich odbył się 17 września 2009 r., kiedy to grupa 106 gimnazjalistów 
udała się  do Gostynia, aby obejrzeć wystawę IPN „Życie codzienne w Wielkopolsce w 
czasach okupacji hitlerowskiej” i poznać miejsca upamiętniające ofiary egzekucji  na rynku w 
Gostyniu i w Krobi w październiku 1939r. Drugi wyjazd – do kina w Gostyniu na film 
„Dzieci Ireny Sendlerowej” – miał miejsce 26 października 2009 r. Relacje uczestników obu 
wyjazdów najlepiej zaświadczą o tym, jak bardzo potrzebne są młodzieży gimnazjalnej takie 
nietypowe lekcje historii.  

 
Mirosława Bigaj 
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Relacje uczestników wycieczek zorganizowanych w celu uczczenia 70. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej 
 
Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce 
 

 Dnia 17 września z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej wybraliśmy się 
na wycieczkę do Gostynia, na wystawę IPN o okupowanej Wielkopolsce. Wyjechaliśmy 
ok. godz. 14:15 dwoma autokarami. Na wystawie mogliśmy zobaczyć dużo zdjęć                      
i przeczytać wiele ciekawostek z tamtych czasów. Dowiedzieliśmy się, że Polacy pod 
niemiecką okupacją nie mieli łatwo. Obowiązywała ich godzina policyjna, nie mogli 
korzystać z telefonów, podróżować i zmieniać miejsca zamieszkania bez zgody władz. 
Zakazano przejazdu koleją, autobusami i rowerami, nie wolno było im przebywać                     
w większości miejsc publicznych. Polak nie mógł korzystać z bibliotek, zwiedzać muzeów, 
chodzić do teatru. Nawet place zabaw były przeznaczone tylko dla dzieci niemieckich.             
W podrzędnych kinach dla Polaków wyświetlano głównie propagandowe filmy 
niemieckie. Zlikwidowano polskie szkoły, a założono takie, w których obowiązywał język 
niemiecki i znacznie ograniczony program nauczania. Sądownictwo oparte było na 
niemieckim prawie karnym, bardzo surowym dla Polaków i Żydów, orzekano głównie 
karę śmierci lub wysyłano do obozu koncentracyjnego . Polacy nie mogli wykonywać 
wolnych zawodów, z wyjątkiem nielicznych lekarzy. Stawali się tanią siłą roboczą. 
Niemcy prowadzili też walkę z Kościołem katolickim, pozbawili polskich biskupów 
pełnionych funkcji i wysiedlili lub wysłali do obozów znaczną część księży. Zamknięto też 
prawie wszystkie kościoły i niszczono obiekty kultu religijnego. Zazwyczaj Polacy 
mieszkali w ciemnym, często wilgotnym pomieszczeniu, mieli także ograniczenia w 
zużyciu prądu, opału, gazu i nafty.  

Dzięki tej wystawie mogliśmy zobaczyć, jak wyglądało życie codzienne naszych 
dziadków lub pradziadków, którzy żyli w tamtych czasach.  

Weronika Cichowlas, kl.IIIdG 
 

             
Gimnazjaliści z Pępowa na wystawie IPN w Domu Kultury Hutnik w Gostyniu 
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Wyjechaliśmy spod szkoły ok. 14:15. Zanim jednak to zrobiliśmy, pani nam 
opowiedziała, że pojedziemy trasą, którą kiedyś jechali nasi pradziadkowie lub dziadkowie na 
wysiedlenie. Kiedy dotarliśmy na wystawę, zaczęliśmy czytać informacje, które tam 
wywieszono. Oto niektóre z nich: Niemcy zlikwidowali polskie szkoły, wprowadzili  język 
niemiecki. Szkoły były prowadzone tylko dla dzieci w wieku od 9 do 13 lat. Aby zapewnić 
Niemcom bezpieczeństwo, brano niektórych Polaków jako zakładników i ich rozstrzeliwano 
lub wysyłano do obozów. Na wystawie było wiele innych ciekawych informacji, jednak moją 
uwagę najbardziej przyciągnęły domy i sklepy - zauważyłam wielkie różnice; w domu 
niemieckim było bardzo elegancko, przypominał on nasz dom dzisiejszy, a w polskim domu 
było bardzo biednie, nawet czasem trzeba było spać na podłodze. W sklepie niemieckim było 
pełno towaru, a w polskim półki świeciły pustkami.  

Po obejrzeniu wystawy pojechaliśmy jeszcze na rynek w Gostyniu i w Krobi, aby 
oddać hołd Polakom rozstrzelanym przez Niemców w tamtych czasach. Na koniec z głowami 
pełnymi wiedzy ruszyliśmy do domu. Bardzo mi się podobała ta wycieczka i mam nadzieję, 
że będzie takich wyjazdów więcej.  

Daria Kalinowska, kl..IIIdG 

 

 
Grupa uczniów gimnazjum w ZSSPiG w Pępowie przed pomnikiem upamiętniającym 
ofiary egzekucji na rynku w Krobi w październiku 1939r. Wśród rozstrzelanych było trzech 
mieszkańców gminy Pępowo: Feliks Poprawa, Jan Szczurny i Walenty Walczak. 
 

Z wystawy dowiedziałem się wiele o okupowanej Polsce. Polacy nie mogli jeździć 
koleją i autobusami bez zgody Niemców, a każdy rower miał swój numer identyfikacyjny. 
Niemcy uważali, że Polak mógł być tylko niewykwalifikowanym robotnikiem.  
W Wielkopolsce godziwe płace otrzymywali tylko Niemcy. Wypłaty, renty, emerytury 
i zasiłki przyznawane Polakom nie wystarczały na zaspokojenie podstawowych potrzeb 
życiowych. W czasie okupacji stałym elementem życia Polaków był strach. Nikt nie wiedział, 
co stanie się z nim jutro.  

Skończywszy oglądać wystawę, pojechaliśmy na rynek w Gostyniu, by minutą ciszy 
uczcić pamięć Polaków, którym wystarczyło odwagi, by przeciwstawić się Niemcom. To 
samo uczyniliśmy na rynku w Krobi.  

Warto było pojechać na tę wycieczkę, ponieważ można było dowiedzieć się wiele 
o życiu naszych przodków i o zbrodniach popełnionych przez Niemców. Była to świetna 
lekcja historii.  

Witold Jamro ży, kl.IIIdG  
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Recenzja filmu „Dzieci Ireny Sendlerowej" 
 

W poniedziałek 26 października 2009r. uczniowie pępowskiego gimnazjum udali się 
do gostyńskiego kina, by obejrzeć film „Dzieci Ireny Sendlerowej” w reżyserii  Johna Kenta 
Harrisona.  Film ten jest dramatem historycznym. Występują w nim wspaniali aktorzy. Rolę 
Ireny Sendlerowej, głównej bohaterki, zagrała Anna Paquin, która w wieku 12 lat została 
laureatką Oscara. W postać jej matki wcieliła się Marcia Gay Harden (również zdobywczyni 
tej nagrody). Postacie drugoplanowe odtwarzali między innymi polscy aktorzy: Danuta 
Stenka, Maja Ostaszewska, Krzysztof Pieczyński (w roli doktora Janusza Korczaka) i Jerzy 
Nowak. Niezwykle wzruszającą muzykę do filmu skomponował polski kompozytor, 
zdobywca Oskara - Jan Kaczmarek. Scenografią zajął się Waldemar Kalinowski, zadbał                
o najmniejsze szczegóły; ulice Rygi zamieniły się w okupowaną Warszawę. Wyśmienite 
zdjęcia stworzył Jerzy Zieliński, a kostiumy zaprojektowali Małgorzata Braszka i Paweł 
Grabarczyk. Twórcy filmu sprawili, że jest on bardzo realistyczny - jako widzowie 
przenosimy się w czasy drugiej wojny światowej, czujemy niebezpieczeństwo i grozę, jakie 
towarzyszyły na każdym kroku jego bohaterce.   

Film opowiada o Irenie Sendlerowej - Polce, która w czasie wojny, ryzykując własne 
życie, ratuje przed śmiercią żydowskie dzieci. Jej poświęcenie jest tym większe, że oprócz 
pokonywania niebezpieczeństw, które groziły jej każdego dnia, musiała dokonywać także 
bardzo trudnych wyborów moralnych; odbierała rodzicom ich dzieci, nie mogąc w pełni im 
zagwarantować, że przeżyją. Przechodząc tajemnymi korytarzami, ukrywając dzieci 
w skrzynkach, wynosi je z getta. Uczy je modlić się, żegnać się i mówić po polsku. Następnie 
przekazuje je polskim rodzinom, sierocińcom i klasztorom, które w ten sposób chcą pomóc 
skazanym na zagładę Żydom. Irena Sendlerowa doskonale rozumiała dramat żydowskich 
rodzin, w tajemnicy prowadziła więc „kartoteki”, w których zapisywała, komu powierza 
w opiekę uratowane dzieci. Zapisywała na kartkach wszystkie nazwiska ocalonych dzieci 
oraz rodzin, do których je oddano. Zapisane kartki wkładała do słoików i chowała w ziemi 
pod drzewem.  

W ryzykownym zadaniu ratowania żydowskich dzieci pomagało Irenie Sendlerowej 
wielu ludzi. W 1943 r. bohaterka została aresztowana przez gestapo. Była torturowana                 
i skazano ją na śmierć. Dzięki zapłaconemu przez „Żegotę” (kryptonim konspiracyjny 
utworzonej w Warszawie w 1942r. Rady Pomocy Żydom. „Żegota” była jedyną w 
okupowanej przez nazistów Europie instytucją państwową ratującą Żydów od zagłady; przyp. 
M. Bigaj) okupowi nie została zamordowana. Rozstrzelano ją tylko „na papierze”.  

Najbardziej wzruszające w filmie były sceny, w których zrozpaczone matki decydują 
się zaufać Irenie Sendlerowej i oddają w jej ręce swoje dzieci z nadzieją, że to je ocali.  
Utkwiła nam w pamięci również scena, w której żydowski chłopiec wyskakuje z pędzącego 
do obozu zagłady pociągu i zostaje sam w środku lasu, z dala od miast i wsi.  

Film „Dzieci Ireny Sendlerowej” nikogo nie pozostawi obojętnym. Tę fascynującą 
opowieść o odwadze, determinacji i poświęceniu ogląda się z zapartym tchem. Uważamy, że 
film ten powinien obejrzeć każdy, gdyż opowiada on o niezwykłej kobiecie, dla której 
najważniejsze było życie innych, a nie jej własne. Irena Sendlerowa uratowała 2,5 tysiąca 
żydowskich dzieci. Jest autorytetem, który powinniśmy naśladować. O takich osobach należy 
zawsze pamiętać.                                                                                         

                                                                                                        Jagoda Sobótka, kl. IIbG  
Olga Szpak, kl. IIIaG 
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Idą, idą kolędnicy... 

2 stycznia 2010 r. już po raz dziewiąty w Pępowie pojawili się kolędnicy. 
Poprzebierani członkowie Koła Teatralnego odwiedzili wiele domów, śpiewając kolędy, 
bawiąc starych i młodych, a zwłaszcza najmłodszych. Kolędowanie połączone było z kwestą 
na rzecz misji świętych i Koła Teatralnego. Mieszkańcy Pępowa przyjęli naszych kolędników 
bardzo życzliwie, łącznie 4 grupy kolędników zebrały 1928,33 zł. Ten wielki dar 
podzieliliśmy na dwie części: na misje święte (w tym roku Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci 
wspiera dzieci z Pakistanu) przekazaliśmy 965zł. Pozostałą kwotę – 963,33 zł przeznaczamy 
na potrzeby Koła Teatralnego (głównie na dofinansowanie wyjazdu członków koła do teatru).    

    
 Do tegorocznej akcji kolędniczej włączyły się również dzieci z prowadzonego przez 
Siostry Opatrzności Bożej Koła Misyjnego. Dzielni mali „misjonarze” kolędowali w niedzielę 
27 grudnia 2009r. w Pępowie (na ulicy M.Orłonia) oraz w poniedziałek 28 grudnia 
w Magdalenkach i zebrali na rzecz Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci 636zł. Łącznie 
wszystkie grupy kolędnicze zebrały na rzecz misji w Pakistanie 1601zł. 

Dzieci z Pakistanu czekają na naszą pomoc. Jest im ona bardzo potrzebna. Z danych 
organizacji humanitarnych wynika, że w Pakistanie bieda zmusza miliony dzieci do pracy 
ponad siły. Rodzice nie są w stanie utrzymać rodziny, dlatego posyłają dzieci  do pracy np. 
w warsztatach, w fabrykach dywanów, w cegielniach, kopalniach. Ich dzień roboczy liczy 
nawet 12 godzin. Dzieci mają świadomość, że jeśli nie zarobią pieniędzy, będą głodować.  
W ostatnim czasie ich liczba z ponad 3 mln wzrosła dziesięciokrotnie (dane dotyczą dzieci, 
które nie ukończyły 18 lat; w Pakistanie żyje przeszło 170 mln ludzi, dzieci jest tam więcej 
niż wszystkich mieszkańców Polski razem wziętych).  

W Pakistanie wiele dzieci cierpi z powodu głodu i niedożywienia; jedno na 
dziesięcioro dzieci umiera przed ukończeniem 5. roku życia. Ponad 15 milionów cierpi 
z powodu niedożywienia.  Niedożywienie, ogromne ubóstwo oraz zły stan wody pitnej 
powodują różnego rodzaju choroby. 

W Pakistanie tylko co drugie dziecko chodzi do szkoły. Wskaźnik analfabetyzmu 
młodzieży wynosi 42%. Ponad 20 tys. dzieci poniżej 15. roku życia mieszka na ulicach 
Karaczi. Wiele z nich wkracza na drogę przestępstwa. Za swoje występki przeciw prawu 
odpowiadają jak osoby dorosłe. Według Amnesty International w pakistańskich więzieniach 
przebywa ponad 5 tys. młodocianych więźniów. Karę pozbawienia wolności, często bez 
procesu, odbywają razem z dorosłymi przestępcami. Zamknięci w przepełnionych, 
betonowych barakach, w bardzo złych warunkach sanitarnych, narażeni są na różne choroby. 

Dzieci z Pakistanu potrzebują naszej pomocy!  
Czy 1601zł może im pomóc? Na pewno jest to kropla w morzu potrzeb. Jednak nie 

jesteśmy sami; misyjne kolędowanie w Polsce zatacza coraz szersze kręgi. W ubiegłym roku 
w 41 polskich diecezjach do naszych domów zapukali misyjni kolędnicy. Piękne stroje, 
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krótkie przedstawienie, radosne kolędy - wszystko po to, aby Dobra Nowina napełniła 
pokojem i radością serca mieszkańców naszych parafii, a także serca dzieci na Papui Nowej 
Gwinei, którym ofiarowali trud kolędy i zebrane ofiary (łącznie w całej Polsce aż 487 576, 71 
zł!). Zebrane pieniądze pozwoliły na to, aby w 14 projektach, prowadzonych przez 
misjonarzy, pomocą objęto 26 280 papuaskich dzieci (ochrona życia i zdrowia, stypendia 
szkolne, przygotowanie do sakramentów). Nasi kolędnicy oraz ci, którzy ich przyjmują do 
swych domów i wspierają choćby symboliczną złotówką, mają w tym wielkim dziele swój 
udział.  

   
Jako wychowawca klasy IIId gimnazjum „pilotowałam” również  akcję kolędowania 

w rodzinnych miejscowościach moich uczniów, tj. w Krzyżankach, Skoraszewicach, 
Wilkonicach i Pasierbach. Uczniowie klasy IIId kolędowali w dniach 27 – 28 grudnia 2009r.  
i zebrali na rzecz swojej klasowej wycieczki 1374zł.  

Wszystkim mieszkańcom gminy Pępowo, którzy wsparli tegoroczną akcję kolędniczą, 
pięknie podziękować chcemy: 

żeście nas do swych domów przyjąć raczyli, 
dobrym słowem obdarzyli, 
 cele charytatywne wsparli, 

tradycji się nie zaparli. 
 

Podpisano: 
                                                            Kolędnicy Kolędnicy Kolędnicy Kolędnicy     

wraz z opiekunem 
 

Mirosława Bigaj 
 

 
 
CHRISTMAS CUSTOMS AND TRADITIONS 

 
22 grudnia 2009r. gimnazjaliści uczący się języka angielskiego                      
w świątecznej atmosferze zgromadzili się w sali gimnastycznej,                    
by obejrzeć przedstawienie w języku angielskim zatytułowane 
„Christmas customs and traditions”. Przedstawienie miało na celu 
przybliżyć tradycje świąteczne panujące w krajach, w których język 
angielski zyskał ogromna popularność. Dzieci reprezentowały takie kraje, 
jak: Anglia, Szkocja, Polska, Meksyk, Francja, Walia, USA, Australia i 
Hiszpania. Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie oraz 
wysłuchali kolęd w języku angielskim w wykonaniu swoich kolegów. 
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 Przedstawienie wprowadziło wszystkich zgromadzonych w świąteczny nastrój. 
 

 
 

Monika Krajka  
Agata Biernacka 

 

 
 



Życie Szkoły. Nr 29.  Listopad – grudzień  2009 
 

 27 

Z notatnika nauczyciela kształcenia specjalnego  
 
Lubimy brać udział w konkursach 

 
Uczniowie, którzy realizują 
nauczanie specjalne indywidualne 
w naszej szkole, zawsze aktywnie 
biorą udział w konkursach 
organizowanych w naszej szkole. 
Przy pomocy nauczycieli   
wychowawców i rodziców, 
przygotowują piękne, wykonane       
na miarę swoich możliwości prace, 
które są wysoko oceniane przez 
jury konkursowe. Pierwszym 
konkursem, w którym wzięli udział 
nasi podopieczni, był konkurs 
„Barwy jesieni”.  
Prace Małgosi Stanisławskiej, 

Wiesia Jamroży, Michała Wabińskiego, Sebastiana Bzodka i Jakuba Szymkowiaka zostały 
docenione przez organizatorów konkursu. Wszyscy otrzymali dyplomy i piękne pluszaki.  

       Małgosia wzięła również udział w konkursie 
zorganizowanym przez szkolną bibliotekę „Laurka 
dla szkolnej biblioteki”. Konkurs ten był związany 
z obchodzonym w październiku Miesiącem 
Bibliotek Szkolnych. 
        Na przełomie listopada i grudnia nasi 
wychowankowie wykonywali buty i skarpety 
Świętego Mikołaja na kolejny konkurs - 
„Mikołajowa moda”, zorganizowany przez Koło 
Rękodzielnicze „Zrób to sam” i samorząd szkoły 
podstawowej. Wszyscy otrzymali dyplomy                     
i nagrody rzeczowe, a ich prace zostały 
wyeksponowane na wystawie szkolnej. 
          Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, 
nasi podopieczni wzięli udział w kolejnym 
konkursie pod hasłem „Choinkowy bałwanek”. 
Bałwanki zostały zawieszone na choince 
świątecznej, zdobiącej korytarz na drugim piętrze 

szkoły, a każdy uczestnik otrzymał                   w nagrodę słodką niespodziankę. 
 Jesteśmy dumni, że nasi uczniowie wykazują się bardzo dużym zaangażowaniem. 
Udział w konkursach i przygotowywanie prac konkursowych sprawia im wiele radości.                      
Są dumni, że mogą wystąpić publicznie na apelu  i odebrać dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
Pochwała z ust Pani Dyrektor lub organizatorów konkursów i wspólna fotografia                          
z laureatami, to coś, co na długo pozostaje w pamięci naszych podopiecznych. 

Agata Biernacka 
Elżbieta Andrzejewska 

Paweł Andrzejewski 
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I my tam byliśmy... 
 
 20 listopada kilkoro dzieci –Małgosia, Jakub, Michał i Wiesiu – wspólnie                            
z nauczycielami kształcenia specjalnego udali się z wizytą do Grabonoga. W miejscowości tej 
na terenie Zespołu Szkół Rolniczych znajduje się Muzem im. Bł. Edmunda Bojanowskiego. 
Dzieci podziwiały niezwykle zadbany, zabytkowy dworek w przyszkolnym parku. Dużym 
zainteresowaniem ze strony chłopców cieszyły się XIX-wieczne  maszyny i urządzenia 
rolnicze, które wyeksponowane są w czterech drewnianych wiatach na terenie parku.  
Nasi podopieczni mogli również podziwiać, znajdujące się obok skansenu z maszynami, 
miniaturki największych zabytków naszego regionu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Tego samego dnia wycieczkowicze udali się do Domu Strażaka w Piaskach                            
na rozstrzygnięcie IX edycji powiatowego konkursu „Jesteśmy wśród Was”.  
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 Celem tego konkursu była integracja niepełnosprawnych mieszkańców powiatu ze 
środowiskiem poprzez prezentację ich twórczości plastycznej. Na tę uroczystość przybyły 
również władze powiatu: starosta - p.Andrzej Pospieszyński, wicestarosta - p. Janusz Sikora, 
wójtowie wszystkich  gmin w powiecie oraz pracownicy socjalni z całego powiatu. Okazało 
się, że połączono te uroczystość z 10-leciem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 
Dniem Pracownika Socjalnego.  
Nasi uczniowie mieli okazję poznać niepełnosprawnych kolegów z różnych ośrodków 

działających na terenie powiatu. Obejrzeli wystawę 
wszystkich prac, które wpłynęły na konkurs.  
 W części oficjalnej dyrektor PCPR –                   
p. Mirosław Sobkowiak, przedstawił historię placówki 
i zaprezentował krótki film o tej instytucji. Następnie 
Pan Starosta wygłosił przemówienie, w którym 
podziękował pracownikom socjalnym za ciężka prace 
i życzył wytrwałości oraz siły w dalszych działaniach 
na rzecz pomocy społecznej. pracownicy Ośrodków 
Pomocy Społecznej zostali uhonorowani dyplomami           
i nagrodami przez włodarzy gmin i powiatu. 
Nagrodzono też pięknymi upominkami dzieci 
wyróżnione w konkursie „Jesteśmy wśród Was”. 
Jeden z naszych uczniów – 6-letni Jakub 
Szymkowiak, znalazł się w gronie wyróżnionych. 
Była to dla niego ogromna radość. Pozostali 
podopieczni otrzymali dyplomy za udział. 
 

 
Wiesiu, Małgosia, Jakub i Michał  

 Na zakończenie tej niecodziennej uroczystości czekała wszystkich wielka 
niespodzianka. Organizatorzy przygotowali obiad i słodki poczęstunek dla wszystkich 
uczestników tego święta. Miło spędzony na rozmowach czas był okazją do wymiany 
doświadczeń. Wróciliśmy do Pępowa niezwykle zadowoleni, a prace dzieci zostały 
wyeksponowane na wystawie w naszej szkole. 

Elżbieta Andrzejewska 
Agata Biernacka 
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Co słychać w szkolnej bibliotece? 
 

Świąteczny kiermasz książek 
 
 Jak co roku, w okresie 
przedświątecznym biblioteka 
zorganizowała sprzedaż taniej książki. 
Kiermasz cieszył się dużym 
zainteresowaniem wśród uczniów, 
nauczycieli i rodziców. 
Książki uzyskane z prowizji                     
od sprzedaży za kwotę 248zł  
wzbogaciły księgozbiór szkolnej 
biblioteki.                 

     
  Nauczyciele bibliotekarze: 

        Bernadeta Kaźmierczak 
        Ewa Fabisiak 

 
 
W MISIOWEJ KRAINIE 
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 Pluszowe misie, to ulubione zabawki niemal wszystkich dzieci na całym świecie.              
Są często bohaterami opowiadań, popularnych dobranocek, komiksów i wierszyków. 
 Światowy Dzień Pluszowego Misia przypada na 25 listopada i jest wspaniałą okazją 
do promocji czytelnictwa i biblioteki. 

Z tej okazji biblioteka zaprosiła uczniów do udziału w zajęciach, przygotowując 
mnóstwo misiowych atrakcji. Przytulanki uczniów, książeczki o misiach i fotografie dzieci             
z misiami stworzyły Królestwo Misiów. Dzieci odpowiadały na pytania dotyczące 
prawdziwych niedźwiedzi, układały misiowe  puzzle i na czas piły kubusiowy sok.  
                     

                                                                            
                                                                              

 
 Dużą niespodzianką był teatrzyk kukiełkowy 
pt. „ Złotowłosa i trzy niedźwiadki”                       
w  wykonaniu uczniów  z Koła Przyjaciół 
Biblioteki. 
 Na zakończenie spotkania wszyscy 
uczestnicy od przedszkola do klasy III zostali 
obdarowani ręcznie wykonanym, papierowym 
misiem.
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Serdecznie dziękujemy dzieciom  i wychowawcom za wspaniałą zabawę                                 

w Krainie Misiów. 
         

Nauczyciele bibliotekarze: 
        Ewa Fabisiak 

        Bernadeta Kaźmierczak 

 
W Kole Rękodzielniczym 

 
Wyróżnienie dla Macieja 

 
 
         Kolejny już raz uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w powiatowym konkursie na najpiękniejszy stroik 
gwiazdkowy, zorganizowany przez Gostyński Ośrodek 
Kultury „Hutnik”. 
 Dnia 6 grudnia podczas „Piernikowego święta,” na 
gostyńskim rynku Maciej Idczak uczeń klasy Ia 
gimnazjum cieszył się z dyplomu i nagrody książkowej za 
wyróżnioną  pracę. 
            Inspiracją do wykonania tego świątecznego stroika 
były elementy przygotowane na zajęciach 
rękodzielniczych. Gratulujemy! 
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       Maciej (4.od lewej w górnym rzędzie)w gronie nagrodzonych podczas gostyńskiego Piernikowego Święta 

 
Bernadeta Kaźmierczak 

 
 
Grudniowy kiermasz 

  
       Dnia 17 grudnia uczniowie               
z Koła Rękodzielniczego wraz                   
z opiekunem – p.Bernadetą 
Kaźmierczak,  przygotowali 
kiermasz, na którym można 
było obejrzeć i kupić ręcznie 
wykonane ozdoby świąteczne. 
            Cieszymy się, że nasze 
prace zachwycają i zachęcają  
do wykonania podobnych 
dekoracji. 
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Bernadeta Kaźmierczak 

 
Koło Rękodzielnicze troszczy się o aktualny wystrój szkoły 
 

 
Choinka w holu gimnazjum. 
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Gazetka na korytarzu 1.piętra zaaranżowana  i wykonana  przez nauczycieli bibliotekarzy: 

pp.Bernadetę Kaźmierczak i Ewę Fabisiak . 
 

 

Świąteczne klimaty 
 

 
 Ilustracja do wiersza L.J.Kerna przygotowana  przez dzieci z Koła Teatralnego   
  pod kierunkiem opiekunów:  p.Marleny Wachowiak i p.J.Góźdź.. 



Życie Szkoły. Nr 29.  Listopad – grudzień  2009 
 

 38 

 
Gazetka przygotowana przez nauczycielkę  języka angielskiego - p.Weronikę Krajkę. 

 
  
          

Z gabinetu higieny szkolnej 
 

W nawiązaniu do poprzedniego artykułu, chciałabym przypomnieć o dwóch ważnych 
dniach. 19 listopada przypada Dzień Rzucania Palenia, który co roku obchodzony jest w 
trzeci czwartek miesiąca listopada. W związku z tym dniem w szkole podstawowej wśród 
uczniów klas VI i uczniów klas III gimnazjum z pomocą wychowawców przeprowadziliśmy 
anonimową ankietę na temat wiedzy o szkodliwości palenia papierosów. Na 59 
szóstoklasistów ankietowanych było 52, natomiast w klasach III gimnazjum na 84 uczniów 
ankietowanych było 70. W wyniku ankiety w klasach VI przyznało się do palenia około 4% 
uczniów, a w klasach III gimnazjum 10%. Myślę, że to nie jest mało. Większość 
ankietowanych odpowiadała, że młodzież pali dla „szpanu” i mody oraz chęci zwrócenia na 
siebie uwagi. Także większość wie, że nikotyna uzależnia, a skutkiem palenia są choroby 
układu oddechowego i nowotwory oraz, że obecność palącego jest szkodliwa dla osoby 
niepalącej. Jednak ta wiedza nie wystarcza, gdyż wychodzi na to, że co dziesiąty uczeń w 
gimnazjum pali papierosy. Myślę, że to czas na zastanowienie się: Co dzieje się z twoim 
dzieckiem? To kilka pytań, na które można sobie odpowiedzieć. 

1. Czy Twoje dziecko przynosi obecnie gorsze oceny ze szkoły niż zwykle? 
2. Czy spóźnia się do szkoły i opuszcza lekcje? 
3. Czy zmieniło swoje zachowanie w domu? 

Palenie papierosów i nadużywanie alkoholu skraca życie. U młodzieży zwiększa 
prawdopodobieństwo sięgania po narkotyki. Rodzice mogą zapobiegać temu, aby ich dziecko 
nie zaczęło palić, pić i narkotyzować się. 
Teraz kilka wskazówek dla rodziców z podręcznika wychowania zdrowotnego w szkole. 
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RODZICE, STARAJCIE SIĘ: 
 

1. Dawać przykład własnym zachowaniem. 
Oznacza to: niepalenie papierosów, nienadużywanie alkoholu, środków nasennych czy 
uspokajających. Jeżeli ktoś jest już uzależniony (np. od papierosów), należy dążyć do 
pozbycia się nałogu przez ograniczenie palenia i palenie tylko w oznaczonym miejscu. 

2. Określić jasno swój stosunek do używania przez młodzież środków 
uzależniających. Młodzież powinna wiedzieć, że: 
- nie należy palić papierosów, 
- piwa, wina i wódki nie należy pić przed osiągnięciem pełnoletności, a potem                    
z dużym umiarem lub wcale, 
- leków uspakajających i nasennych nie należy używać bez zalecenia lekarza. 

3. Znajdować czas na spokojne, rodzinne rozmowy (przynajmniej raz w tygodniu)  
o sprawach, które dorastające dziecko interesują i o problemach, które przeżywa. 

4. Stosować więcej pochwał niż nagan, wyrażać więcej wyrazów uznania (nawet za 
drobne pozytywne zachowania i dokonania) niż krytyki. 

5. Orientować się w tym, co robi dorastające dziecko: 
- znać kolegów i koleżanki, z którymi spędza wolny czas, 
- wiedzieć, gdzie przebywa poza domem, 
- starać się, aby wolnego czasu nie spędzało poza domem bez konkretnego celu. 

 
 Znajomość towarzystwa i form spędzania czasu przez dorastające dziecko powinny             
w naturalny sposób wypływać z życia rodzinnego, w którym członkowie rodziny interesują 
się wzajemnie swoimi sprawami, chętnie ze sobą o różnych sprawach rozmawiają i informują, 
co robią. Nie powinna to być kontrola typu „policyjnego”. 
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 Drugim ważnym dniem był „Światowy Dzień Walki z AIDS”, który corocznie 
obchodzony jest1 grudnia. W związku z tym Wojewódzka Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna  co roku organizuje konkurs dla uczniów gimnazjum. W tym roku 
szkolnym w konkursie plastycznym pod hasłem: „Nie daj szansy AIDS”, jak już pisałam w 
poprzednim artykule, zwyciężyła na etapie szkolnym i powiatowym Angelika Bura z kl. IB 
gimnazjum. Laureaci I i II miejsca etapu powiatowego z opiekunami otrzymali zaproszenie na 
finał wojewódzki, który odbył się dnia 24.11.2009 r. w Poznaniu w sali Multikina, gdzie 
zostały wręczone nagrody za 1., 2. i 3. miejsce oraz wszystkim zaproszonym uczestnikom 
konkursu. Tym razem Angelika nie zajęła żadnego z trzech miejsc, ale jej praca znalazła się 
wśród 30 wystawionych prac w województwie. W nagrodę otrzymała przenośną pamięć 4GB 
oraz gadżety z hasłem HIV/AIDS. Na koniec wszyscy zaproszeni obejrzeli film pt. „Odlot”  
w przestrzeni trójwymiarowej. 
 Jako drugi odbył się powiatowy finał ww. konkursu wraz z konferencją organizowaną 
co roku przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gostyniu pod hasłem „Wróć 
bez HIV”, na którą zapraszani są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz 
z opiekunami. Konferencja ta odbyła się 2 grudnia 2009 r. w sali kina „Pod Kopułą”                     
w Gostyniu. Dla zebranych wystąpił  Jarosław Wajk, były członek zespołu „Oddział 
Zamknięty”, w recitalu „JUTRO JEST… wtedy pochylisz się nad sobą.”, w którym 
przedstawił program profilaktyki uzależnień. 
 

 
Uczniowie naszego gimnazjum udali się na konferencję pod opieką nauczycielki wychowania 
do życia w rodzinie - p.Danuty Szczęsnej oraz pielęgniarki szkolnej - p.Jolanty Nowackiej. 
 
Podczas wręczania nagród, tym razem Angelika była główną postacią, gdyż ona otrzymała 
nagrodę za I miejsce w konkursie. Były to: odtwarzacz MP3, papier do kserokopiarki                       
i gadżety z logo kampanii. Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć naszej uczennicy i zachęcamy 
do udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym. 
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Angelika (trzecia od lewej) zajęła I miejsce w konkursie na plakat nt. AIDS. 

 
Jolanta Nowacka 

pielęgniarka szkolna 
 
 

 
 
 
Ważne daty: 
 

• 18 - 29 stycznia 2010 ferie zimowe  
• 2 - 3 - 4- marca - druga próba egzaminu gimnazjalnego z wydawnictwem 

WSiP 
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