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„WITAMY WAS WŚRÓD NAS” 
 

30 września 2011 roku w naszej 

szkole odbyło się pasowanie nowych uczniów. 

Apel rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru 

szkoły. Następnie pani Maria Pluta odczytała listę nowo przyjętych uczniów. 

Było ich 15. Później nastąpiła najważniejsza część uroczystości – nowi uczniowie 

złożyli uroczyste ślubowanie, a pani dyrektor Magdalena Dyszkiewicz, 

ogromnym piórem dokonała aktu pasowania. Nasi nowi koledzy otrzymali drobne 

upominki i pamiątkowe dyplomy, wręczone przez panią wicedyrektor Jolantę 

Frąszczak. 

Uzupełnieniem tej uroczystości była krótka część artystyczna  

w wykonaniu najmłodszych uczniów. Na zakończenie przywitaliśmy nowego 

przewodniczącego samorządu szkolnego, którym został Daniel Bosy. Pani Maria 

Pluta podziękowała też Monice Naskręt, która pełniła tę funkcję w poprzednim 

roku szkolnym. 
 

Michał Burdyka 

Tomasz Wieczorek 

 

 

RAJD DO ŁĘK WIELKICH 
 

W sobotę 22 października 2011 roku uczniowie naszej szkoły 

wzięli udział w rajdzie pieszym do Łęk Wielkich. 

Mieliśmy okazję zwiedzić drewniany kościół, który jest najciekawszym 

budynkiem w Łękach Wielkich. Ciekawostką jest to, iż kościół p.w. św. Katarzyny  

i Niepokalanego Serca Marii zbudowany został w 1776 roku.  Widzieliśmy również cztery 

kurhany zwane potocznie „wielkopolskimi piramidami”, które znajdują się w pobliżu Łęk 

Małych. W trakcie badań archeologicznych ustalono, że kurhany te są miejscem 

pochówków ludzi znacznych dla ówczesnego społeczeństwa. Świadczy o tym bardzo 

bogate wyposażenie grobów, w których zmarli chowani byli wraz z bronią, ozdobami  

i naczyniami. Ciekawostką jest to, że zmarłym oprócz przedmiotów codziennego użytku  

i ozdób wkładano do grobów konie, które według ówczesnych wierzeń związane były  

z kultem słońca oraz ognia. 

Na mecie na uczestników czekały pamiątkowe plakietki oraz grochówka. 

Uczniowie brali również udział w różnych konkurencjach, takich jak rzut lotką, rzut ringo, 

podnoszenie ciężarów, konkurs krajoznawczy. Pierwsze miejsce w podnoszeniu ciężarów 

zajął Paweł Wojtkowiak, a ja zostałem laureatem konkursu krajoznawczego. 

Rajd zakończył się rozdaniem nagród oraz pożegnaniem uczestników. 

 

Dawid Smoczyk 
Rys. Grzegorz Kuźdowicz 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1776
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KOLEKCJA OŚWIATOWA 
 
Dnia 14 października 2011 roku odbył się apel z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. Sala gimnastyczna wyglądała w tym 

dniu pięknie. Scenografia przypominała studio telewizyjne oraz 

wybieg, na którym zaprezentowano pokaz mody. Aktorzy ubrani 

byli w eleganckie stroje i kolorowe peruki. 

Dźwięk z Wiadomości uciszył widownię. Rozpoczęło się 

przedstawienie. Na scenę wyszli aktorzy: pani Katarzyna Dolata 

(jako Hanna Lis) oraz pani Agata Żak (czyli Szymon Majewski). 

Wkrótce rozpoczął się pokaz mody. Uczniowie przebrani za 

naszych nauczycieli zaprezentowali ich codzienne stroje. Młodzi modele wśród 

dźwięcznych rytmów muzyki przedstawili kolekcje Ewy Minge (w tej roli pani 

Anna Mazurek) i Tomasza Jacykowa (pan Tomasz Jąder). Furorę wśród widowni 

wywołała nasza koleżanka Sandra Ratajczak, która skocznym krokiem 

zaprezentowała strój pani Anny Szymanowskiej. Wielkim powodzeniem cieszył 

się strój katechety pana Dawida Olejniczaka, prezentowany przez modela 

Szymona Łakomego. Publiczność zobaczyła również szereg innych, wspaniałych 

kreacji nauczycieli przedstawionych przez naszych rówieśników. Po pokazie 

mody wystąpił zespół Abba. Tancerzy do występu przygotowała pani Magdalena 

Perekietka. Kolejnym punktem programu było Show Kuby Wojewódzkiego.  

Rolę showmana odegrała pani Agnieszka Konieczna. Gośćmi specjalnymi tego 

programu byli najpopularniejsi nauczyciele naszej szkoły, czyli pani Ewa 

Łaszczyńska i pan Tomasz Jąder. Następnie wystąpiła Wioletta Villas z zespołem 

Honey. W rolę ekscentrycznej Villas wcielił się nasz kolega Karol Adamczak. 

Przedstawienie zakończył konkurs pt. Zgadnij, kto to taki?, w którym mieliśmy 

okazję zobaczyć fotografie naszych nauczycieli z czasów dzieciństwa. 

Każdemu występowi towarzyszyły gromkie brawa. Humor doskonale 

nam dopisywał. W oku wielu nauczycieli zakręciła się łza. Nam najbardziej 

podobał się pokaz mody, podczas którego szaleliśmy ze śmiechu. Tego dnia było 

w naszej szkole miło, zabawnie i bardzo wesoło. 

Przedstawienie przygotowały 

panie: Katarzyna Dolata, 

Agata Żak, 

Patrycja Cichoszewska, 

Anna Mazurek. 

 

 
Adrian Kunc 

Joanna Matyja 

Zuzanna Nowak 

„GDY WOLNOŚCI 

NADSZEDŁ CZAS” 
 

Dnia 10 listopada 2011 roku  

o godzinie 9.30 w sali gimnastycznej 

odbyła się uroczystość z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości. 

Gościem specjalnym był kościański Chór Męski Arion, który swym 

występem uświetnił tegoroczne przedstawienie. 

W części artystycznej wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej, 

zawodowej i gimnazjum. Spektakl był wspaniałym połączeniem dwóch form – 

teatralnej i muzycznej. Deklamowane wiersze i pantomima dotyczyły sytuacji 

Polski i Polaków podczas zaborów. Kolejne odsłony pokazywały jak Polacy 

walczyli o swój kraj. Widownia w skupieniu słuchała podniosłych pieśni 

patriotycznych i piosenek żołnierskich, wykonanych przez zaproszonych gości. 

Pieśni, które przez pokolenia zagrzewały ludność do walki, były wyjątkowe  

i wprowadziły nas w podniosły nastrój. 

Każdego roku przeżywamy tą uroczystość inaczej i za każdym razem 

bardzo wyjątkowo. Dla naszej szkoły jest to szczególnie ważny dzień. Apel 

bardzo mi się podobał, gdyż była to żywa lekcja historii. Każdy mógł wyobrazić 

sobie, jak wyglądała Polska w niewoli. Przedstawienie ukazało waleczność  

i patriotyzm Polaków, a wielu z nas po raz pierwszy mogło usłyszeć na żywo 

koncert chóru. 

 
Dawid Smoczyk 

 

W  NAJBLIŻSZYM  CZASIE: 
 
 23-31 GRUDNIA 2011 – ZIMOWA PRZERWA 

ŚWIATECZNA 

 21 STYCZNIA 2012 – DZIEŃ BABCI 

 22 STYCZNIA 2012 – DZIEŃ DZIADKA 

 13-26 LUTEGO 2012 –  FERIE ZIMOWE!!! 

 3 KWIETNIA 2012 – SPRAWDZIAN KLAS VI 

 5-10 KWIETNIA 2012 – WIOSENNA PRZERWA SWIĄTECZNA 

 24-26  KWIETNIA 2012 – EGZAMINY GIMNAZJALNE 
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STRACHY NA LACHY 
 

Dnia 27 października 2011 roku 

obchodziliśmy po raz pierwszy w naszej szkole 

Dzień Upiora. Większość uczniów i nauczycieli 

przebrała się tego dnia za postaci niczym  

z nocnych koszmarów. 

Tradycja ta została zapoczątkowana za sprawą pani Agnieszki 

Koniecznej i pani Anny Spławskiej. Trzeba przyznać, że pomysłów na 

„straszne stroje” nie brakowało. Wokół panowała ekscytacja, podniecenie 

i dreszczyk emocji. Było wiele śmiechu i radości. Na szkolnych 

korytarzach można było spotkać magiczne i tajemnicze zjawy. Zaskoczyła 

nas pani Elżbieta Kostyk, która w masce Baby Jagi wkroczyła do szkoły. 

Bardzo długo zastanawialiśmy się, kto kryje się pod tą koszmarną 

postacią. 

Dzień Upiora zakończył się zabawą taneczną w sali 

gimnastycznej. Wszyscy przebierańcy bawili się znakomicie. Chyba na 

długo utkwi nam ten dzień w pamięci i z niecierpliwością będziemy go 

oczekiwać w przyszłym roku. 

Dowiedzieliśmy się, że  

w roku 2012 prawdopodobnie 

zostanie wprowadzona kolejna 

tradycja – Dzień Bambosza. Co niesie 

za sobą ta nazwa? Tego dowiecie się 

w następnym numerze. 
 

 

Krystian Chmieliński 

Mikołaj Zieliński 

 

 

Organizatorzy Dnia Upiora pragną 

podziękować wszystkim nauczycielom, 

którzy przyłączyli się do wspólnej 

zabawy. 

 

 

 

Zespoły edukacyjno-terapeutyczne rozpoczęły 
piąty rok spotkań w ramach programu Czytające szkoły 

kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. 

 
NAUCZYCIELSKI MARATON 

CZYTANIA 
 

3 listopada 2011 roku już po raz drugi odbył się Nauczycielski Maraton 

Czytania. Nauczyciele czytali uczniom ulubione książki z czasów swojego 

dzieciństwa i okresu młodości. Obecna edycja Maratonu odbyła się w dwóch 

odsłonach: dla młodszych i starszych uczniów. 

Klasom szkoły podstawowej książki i ciekawe historie z nimi związane 

prezentowały panie: Nadia Nowaczyk, Katarzyna Dolata, Agnieszka Trąbka, 

Barbara Kaczmarek, Żaneta Szczepaniak. Konkurs wygrała pani Ż. Szczepaniak, 

zręcznie podsuwając uczniom miseczkę na punkty. Gościem honorowym imprezy 

była pani wicedyrektor Jolanta Frąszczak, która uczyła zainteresowaną widownię 

rymowanek-wyliczanek. 

Uczniom klas gimnazjalnych swoje ulubione książki, uzupełnione 

bardzo interesującymi anegdotami i historiami, czytały panie: Izabela Wolińska, 

Anna Samol, Karolina Mikołajczyk, Agata Żak oraz zwycięzca pierwszej edycji 

Nauczycielskiego Maratonu Czytania – pan Tomasz Jąder. Tym razem serca 

publiczności podbiła pani Anna Samol, 

która zdobyła największą liczbę punktów. 

W przyszłym roku czeka nas 

trzecia edycja Nauczycielskiego Maratonu 

Czytania, na którą już teraz serdecznie 

zapraszamy nauczycieli i uczniów. 

 
Klasa I „u” gim 

Opiekun: Ewa Czuba 

 

URODZINY KSIĄŻKOWEGO MISIA 
 

24 listopada 2011 roku odbyły się Urodziny książkowego Misia. Impreza 

została zorganizowana dla klas I-VI „u”. 

Na początku uczniowie zapoznali się z historią powstania pluszowego 

misia oraz sławnymi misiami – bohaterami książek, bajek i filmów. Później 

bawili się świetnie podczas zabaw ruchowych do piosenek Jadą, jadą misie  

i Gumi-Miś oraz aktywnie uczestniczyli w misiowych konkursach. 
Rys. Krystian Chmieliński 

 

javascript:void(0)
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Najwięcej emocji towarzyszyło dzieciom 

podczas zlizywania miodu z talerzyka na czas. 

Następnie pani Katarzyna Kwiatkowska 

przeczytała opowiadanie Marii Kownackiej  

pt. Stary, zielony miś. Historia zielonego misia 

przekonała uczniów, że należy kochać i szanować 

stare zabawki. 

Potem nadszedł czas relaksu. Dzieci wykonały na plecach swoich 

kolegów Jesienny masażyk. Pod koniec imprezy uczestnicy z zaciekawieniem 

obejrzeli jedną z bajek pt. Miś Uszatek. 

Na zakończenie zespoły klasowe otrzymały dyplomy za udział  

w misiowych konkursach, a każdy uczestnik słodkiego lizaka. 

 
 

Klasa IV-V „u” 

Opiekun: Żaneta Szczepaniak 

 

 
 

WIECZORNE, 
ANDRZEJKOWE SPOTKANIE 

Z KSIĄŻKĄ 
 

25 listopada 2011 roku młodzież 

gimnazjum i klas pp uczestniczyła w wieczornym spotkaniu z książką. 

Impreza rozpoczęła się o godz. 17.00. Najpierw uczniowie wysłuchali 

audiobooka powieści pt: Wiedźmin. Następnie poprzebierani za duchy, zjawy  

i wampiry bawili się w scenerii rodem z filmów o wampirach i duchach. 

Towarzyszyła im muzyka grana przez discdżokeja. Potem rozwiązywali zagadki  

i przygotowywali sobie „co nieco do zjedzenia”. W trakcie konkursu zagadek 

odwiedziła nas pani wicedyrektor Jolanta Frąszczak. Cyganka Agata wróżyła  

z wielkim zaangażowaniem z magicznej kuli i kart. Zabawa zakończyła się  

o godz. 22.00. 

Spotkanie to było możliwe dzięki zaangażowaniu wychowawców klas: 

pani Agacie Żak, pani Annie Szymanowskiej, pani Magdalenie Kostyk i pani 

Nadii Nowaczyk. 

 
Klasa I „u” gim 

Opiekun: Ewa Czuba 

AGRESJI W NASZEJ SZKOLE MÓWIMY STOP 

 
Co to jest agresja? Najprostsze objaśnienie: „agresja jest to zachowanie 

polegające na celowym wyrządzeniu krzywdy lub przykrości”. Agresja wśród naszych 

kolegów i koleżanek jest bardzo widoczna, zwłaszcza podczas przerw. Nasi rówieśnicy 

biją się, przepychają, plują, a co gorsza głośno przeklinają. Nie potrafią zachować się na 

lekcji. Często się przezywają i brzydko zwracają do nauczycieli. Nie potrafią okazać 

drugiej osobie szacunku. 

Przemoc narusza podstawowe prawo każdego dziecka do życia w poczuciu 

bezpieczeństwa. Nikt nie ma prawa upokarzać innych i znęcać się nad słabszymi. Ostatnio 

dowiedzieliśmy się, że przemoc i agresja rówieśnicza może przybierać różne formy. 

Najogólniej podzielić ją można na trzy grupy: 

FIZYCZNA 

 bicie, kopanie, popychanie, podcinanie, plucie, wymuszanie pieniędzy, zamykanie  

w pomieszczeniach, niszczenie własności, różne prace zlecone drugiej osobie, np. 

noszenie torby, oddawanie śniadania. 

SŁOWNA 

 przezywanie, wyśmiewanie, obrażanie, plotkowanie, obgadywanie, namawianie się, 

manipulowanie związkami przyjaźni, grożenie i szantażowanie. 

BEZ UŻYCIA SŁÓW I KONTAKTU FIZYCZNEGO 

 wrogie gesty, miny, izolowanie, głośne bekanie. 

 

Wielu naszych kolegów nie potrafi poradzić sobie z agresją kolegów. Daje się 

sprowokować i sami zaczynają używać agresji. Poszkodowani stają się agresywni  

i odwrotnie. Warto pamiętać, że nie tylko chłopcy są agresywni – oni częściej stosują 

przemoc fizyczną. Dziewczynki działają w sposób zakamuflowany, wolą obgadywać  

i manipulować. Zarówno dziewczynki jak i chłopcy stosują agresję słowną. 

Wszelkim przejawom agresji w szkole mówimy STOP!!! 

Uczniowie opamiętajcie się! Bądźcie dla siebie mili i koleżeńscy! 
 

 

Krystian Chmieliński 

Patrycja Koralewska 

Anna Michalewicz 

 

UWAGA 
 

Stałeś się ofiarą przemocy lub masz 

pewien problem, o którym wstydzisz się 

powiedzieć. 

Napisz do redakcji! 

Redakcja gazetki „Wszystko o wszystkim” uruchamia dla uczniów od stycznia 

2012 roku SKRZYNKĘ ZAUFANIA, do której będziecie mogli wrzucać listy ze swoimi 

problemami. List wystarczy podpisać pseudonimem. 

Odpowiedź od redakcji zostanie zamieszczona w kolejnym numerze gazetki. 

Rys. Krystian Chmieliński 
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W JAKI SPOSÓB MOŻESZ  

SKŁADAĆ  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE? 
 

Oczywiście, że najlepiej składać je osobiście – wtedy adresat wie, że 

myślimy o nim. Jednak czasem ciężko jest się spotkać. W takiej sytuacji powinien 

posłużyć nam telefon. Warto skorzystać z poczty – lepiej nadać kartkę  

z życzeniami niż wysłać zwykły sms. Gdy adresat otrzyma kartkę będzie  

z pewnością mile zaskoczony – przecież, aby doszła na określony termin należy 

odpowiednio wcześniej ją wysłać. A to znaczy, że pamiętamy o danej osobie –  

i to nie tylko wtedy, kiedy przypomnienie w telefonie informuje nas o jej święcie. 

Składanie życzeń powinno mieć określoną formę. Jeśli składamy je 

osobiście najlepiej w trakcie ich składania patrzeć adresatowi w oczy oraz ściskać 

jego prawą dłoń – jest to wyraz uprzejmości. Przy podawaniu dłoni nie wolno 

rozglądać się na boki – sygnalizuje to brak szacunku do rozmówcy. 

Życzenia są bardzo ważnymi słowami dla każdego człowieka. 

Jak samemu ułożyć dobre życzenia? Najważniejsze jest to, aby składane 

życzenia płynęły z głębi serca i były szczere. 

Jeśli nie macie gotowych życzeń oto propozycje od naszej redakcji: 

 

Na nadchodzące święta życzę Ci wiele radości, światła, miłości, dobra  

i ciepła, a także zgody wewnętrznej na bieg życia w Nowym Roku. 

 

By nadchodzące święta Bożego Narodzenia wlały spokój i radość  

w Wasze serca i przepełniły ognisko domowe uczuciem wzniosłości. 

 

W tym szczęśliwym dniu Bożego Narodzenia składam najlepsze życzenia: 

zdrowia, miłości i radości oraz błogosławieństwa Bożego. 

Niechaj też w brzmieniu najpiękniejszych kolęd 

upłynie ten nadchodzący świąteczny czas. 

 

W ten wigilijny dzień zaśnieżony, kiedy w kościele uderzą dzwony, 

przyjmijcie życzenia pełne radości, a w Nowym Roku szczęścia, 

zdrowia i wszelkiej pomyślności! 
 

Źródło: http://www.polishcenter.org 

 

 

Patrycja Koralewska 

Anna Michalewicz 

Natalia Michałowska 

Zuzanna Nowak 

 

CO WARTO OBEJRZEĆ? 
Recenzja filmu: 

„Bitwa Warszawska 1920” Jerzego Hoffmana 

 
19 października 2011 roku miałem okazję obejrzeć pierwszy 

polski film 3D pt. Bitwa Warszawska 1920. 

Akcja filmu rozpoczyna się w Warszawie, w 1920 roku. Jan 

(Borys Szyc), poeta i kawalerzysta, po otrzymaniu rozkazu wyjazdu na front polsko-

radziecki, oświadcza się swej narzeczonej Oli (Natasza Urbańska), aktorce teatru 

rewiowego. Ślubu udziela młody ksiądz Ignacy Skorupka (Łukasz Garlicki). Wątek 

miłosny przeplata się z wydarzeniami, w których uczestniczą postacie historyczne. Film 

pokazuje patriotyzm i heroiczny wysiłek pokolenia naszych przodków. 

Moim zdaniem Bitwa Warszawska 1920 robi nawet większe wrażenie niż Avatar 

3D. Już początkowa scena pancernego radzieckiego pociągu wyjeżdżającego w stronę 

widza zapowiada naprawdę niezłe efekty. Faktycznie widz czuje się jak w środku filmu,  

w środku wielkiej warszawskiej bitwy, która zdecydowała o losach czerwonej rewolucji. 

Przemarsze bolszewickiej armii robią wrażenie, taniec zakochanych w przedwojennym 

klubie, walki w okopach, ataki samolotów, samochody pancerne nadjeżdżające w stronę 

widza itd. Obiekty aż rwą się w stronę widowni, wciągając ją w akcję filmu. 

Oglądając ten film czułem się jakbym uczestniczył w tamtych wydarzeniach. 

Jeśli macie okazję wybierzcie się na to spektakularne widowisko. Gorąco polecam! 

Wyjazd do kina zorganizowało Stowarzyszenie Patrzmy Sercem. 

 

Dawid Smoczyk 

 

CO WARTO PRZECZYTAĆ? 
Coś dla nastolatek: 

„Pozłacana rybka” Barbary Kosmowskiej 
 

Pozłacana rybka zdobyła I miejsce w kategorii książek 

dla młodzieży w wieku 10-14 lat w Konkursie Literackim im. 

Astrid Lindgren zorganizowanym przez Fundację ABCXXI Cała 

Polska czyta dzieciom. 

To powieść dla nastolatków o miłości, przyjaźni  

i przeżywaniu bolesnych spraw. Alicja, do niedawna bardzo rozpieszczona jedynaczka, 

staje przed koniecznością uporządkowania sobie świata na nowo po rozwodzie rodziców. 

Powoli dojrzewa do akceptacji nowej partnerki ojca i ułożenia trudnych relacji z matką.  

W jej życiu rodzi się pierwsza miłość, pojawia się też konieczność dokonywania wyborów. 

W swoim otoczeniu Alicja spotyka się z problemem anoreksji, narkotyków, wyboru 

między mieć i być. Tym jednak, co najbardziej wpływa na jej życie, jest ciężka choroba 

przyrodniego braciszka. Alicja uczy się towarzyszyć w cierpieniu małemu Fryderykowi-

Jaszczurce i jego mamie, tak nie lubianej dotąd Miss Lata. 

Książkę Kosmowskiej można przeczytać jednym tchem. Zatem polecamy! 

 

Wyszperane z Internetu 

4 

http://technologie.gazeta.pl/technologie/1,81011,7411514,Avatar___rewolucja____ale_nie_w_3D__recenzja_.html
http://technologie.gazeta.pl/technologie/1,81011,7411514,Avatar___rewolucja____ale_nie_w_3D__recenzja_.html


♣ Rozwiąż krzyżówkę 
 

              

    1.                 

  2.                   

   3.                

4.                    

    5.                  

    6.                  

 7.                   

    8.              

              

 

1. Dzielimy się nim przed wieczerzą wigilijną 

2. Gdy się pierwsza zapala, rozpoczynamy wieczerzę wigilijną 

3. „Wśród nocnej .....” – dokończ słowa kolędy 

4. Czas oczekiwania na narodziny Chrystusa 

5. Miasto, w którym urodził się Jezus 

6. Można je znaleźć pod choinką 

7. Kolorowe ozdoby choinkowe 

8. Ryba na stole wigilijnym 

 
 

Oprac. Zyta Poniży 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

KKiieeddyy  ww  WWiiggiilliięę  ggwwiiaazzddkkaa  wwssttaajjee,,  

NNoowwyy  RRookk  zzaaśś  ccyyffrręę  zzmmiieenniiaa,,  

SSttaarrooppoollsskkiimm  oobbyycczzaajjeemm,,  

MMyy  żżyycczzyymmyy  WWaamm  rraaddoośśccii,,  

AAbbyy  wwsszzyyssttkkiimm  ssiięę  ddaarrzzyyłłoo,,  

ZZ  rrookkuu  nnaa  rrookk  lleeppiieejj  bbyyłłoo..  
  

RReeddaakkccjjaa  

  

  
Wszystkie gify znajdujące się w tym numerze gazetki 

są ściągnięte z Internetu. 
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