
 

 

Grudzień 2009 

SZKOŁA PODSTAWOWA  

W WILKOWICACH 

ŻYCZENIA 

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy wszystkim przez cały 

Nowy Rok. Życzę, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił 

zamierzenia i dążenia zawodowe i społeczne oraz by przyniósł wiele satysfakcji      

z własnych dokonań. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilkowicach Marek Zapiec 

 Trwają intensywne prace na placu 

budowy naszej hali. Uczniów, 

rodziców i mieszkańców zadziwia 

pozytywny fakt, że prace wykonywane 

są tak sprawnie i szybko. Na placu 

budowy panuje porządek i ład.  

Nad całą budową czuwa p. inż. Jerzy Kadukowski- kierownik budowy. 

Halę sportową buduje firma HENKON z Chełmży.  

BUDOWA HALI 

SPORTOWEJ 
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

Mówi się o tym, że z reguły 13 ( trzynastka) to pechowa liczba lub dzień? Natomiast u nas w szkole, w tym dniu 

odbyła się uroczystość związana z DNIEM EDUKACJI NARODOWEJ, przygotowana pod kierunkiem p. E. Zapiec               

i p. K. Sobczak. Uczniowie uczcili ten dzień poprzez przygotowanie ciekawego scenariusza związanego ze szkołą i nauką. 

W sposób humorystyczny zostały ukazane następujące lekcje: języka polskiego, historii, matematyki, przyrody oraz 

praca pani bibliotekarki. Uczniowie – czyli mali aktorzy w sposób interesujący przedstawili bajkowość języka polskiego 

oraz trudy związane z ortografią.   Zapewnili nauczycieli, autorów i twórców słowników ortograficznych, że dzięki          

ich staraniom  na wszystko można znaleźć receptę- nawet na zawiłości związane z naszą polską ortografią. Podobnie było 

z matematyką. Uczniowie nie zniechęcili się trudnymi zadaniami, przeliczeniami, wyliczeniami z liczbami, cyferkami… 

Postaci zwierzątek zachęcały do uczestniczenia w konkursie matematycznym pod nazwą KANGUR. Postać uosabiająca  

przyrodę wskazała na poszanowanie otoczenia, w którym żyjemy i dbałość o nasze życie wśród świeżego powietrza. 

Zwrócono uwagę na surowce wtórne, z których można bardzo dużo ciekawych rzeczy wykonać. Poprzez chronologiczne 

ukazanie odpowiednich epok oraz 

ciekawe zaprezentowanie odkryć 

archeologicznych można było 

uporządkować swoje wiadomości 

związane z  historią   naszego kraju.                

Na zakończenie nasi mali artyści 

przy akompaniamencie skrzypiec, 

trąbki   i akordeonu zagrali sto lat 

naszym nauczycielom, a samorząd 

uczniowski wręczył tort z palącymi 

się zimnymi ogniami. Dzień ten minął 

w bardzo przemiłej atmosferze dla 

nauczycieli, pracowników 

niepedagogicznych i naszej braci 

uczniowskiej.  

Ślubowanie pierwszych 

klas 
 Dnia 08.10.09 odbyło się ślubowanie 

klas pierwszych w Szkole 

Podstawowej w Wilkowicach. Dzieci 

popisywały się swoimi umiejętnościami. 

Recytowały wiersze, śpiewały piosenki, 

tańczyły. Swój program artystyczny 

przygotowały pod kierunkiem              

p. R.Wojtalik i p. G.Weber. Następnie 

odbyło się uroczyste przyrzeczenie      

i pasowanie na ucznia. Po oficjalnej 

uroczystości dzieci, rodzice                 

i nauczyciele spotkali się przy 

wspólnym stole. Czas upłynął im w miłej 

atmosferze. 



 

 

           SPOTKANIE Z POEZJĄ 

 Czwartek, 19 listopada 2009 roku stał się dniem wyjątkowym dla uczniów naszej szkoły. Mieliśmy zaszczyt 

gościć poetę – pana Mirosława Antoniego Glazika. 

            Do tego spotkania przygotowywaliśmy się już wcześniej. Dziewczęta z klas IV, V a ,V b oraz VI b pod 

kierunkiem pań: Moniki Gratkowskiej i Joanny Malinowskiej przygotowały program artystyczny na bazie poezji pana 

Glazika. Wiersze wzbudziły zainteresowanie 

publiczności, którą stanowili uczniowie klas 

piątych i szóstych. Sposób zaprezentowania 

utworów spodobał się także ich autorowi.     

Pan Glazik pochwalił uczennice za piękną 

recytację. Był pełen uznania dla scenariusza, 

scenografii i doboru tekstów. Ze wzruszeniem 

powiedział, że zaprezentowane utwory 

wzbudziły w nim wspomnienia. 

      Następnie odbyła się rozmowa uczniów          

z poetą. W pytaniach do pisarza dało się 

zauważyć prawdziwe zainteresowanie dzieci 

twórczością i życiem pana Glazika. Poeta 

udzielał interesujących, wyczerpujących 

odpowiedzi, które okraszone zostały 

anegdotami z jego życia. Opowiedział o swojej twórczości, o pracy w zawodzie nauczyciela i wykładowcy. Przedstawił 

swoje plany na przyszłość, a nawet zdradził niektóre marzenia. Na prośbę słuchaczy zaprezentował kilka swoich 

utworów. Nawiązał do magii słów, zwracając uwagę na układ inicjałów w jego imionach i nazwisku: Mirosław Antoni Glazik 

– MAG. Spotkanie przebiegało w miłej, serdecznej atmosferze. Wytworzył się niezwykły nastrój, pełen zachwytu nad 

pięknem otaczającego nas świata. Poeta uwrażliwił słuchaczy na wartości religijne, moralne i estetyczne. Uchylił drzwi 

do świata poezji... 

         Dziękujemy panu M. Gazikowi za przekazanie na rzecz szkoły tomików swoich utworów poetyckich- organizatorki 

poranku poetyckiego  panie: M. Gratkowska i J. Malinowska. 
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ANDRZEJKI 

Dnia 30.11.2009r. Jak co roku w naszej szkole odbyły się andrzejki . Dzieci zarówno z klas młodszych jak i klas 

starszych zaprezentowały się  w przepięknych 

strojach dyni i nietoperza ,  a następnie zmagały 

się w licznych konkurencjach. Po długich naradach 

jury wyłoniono zwycięzców- Szkolną Andrzejową 

została Paulina Ziółkowska, a szkolnym Andrzejem 

Dominik Sztajnert. Otrzymali oni piękne 

prezenty z rąk Dyrektora WSInf we Włocławku 

p. Stanisława Mielczarka oraz Dyrektora Szkoły 

Marka Zapiec. Swój pierwszy występ przed 

publicznością miały dzieci z oddziału 

przedszkolnego, które z wielkim przejęciem 

prezentowały się w przepięknych strojach             

i deklamowały wiersze. Jury nagrodziło starania 

dzieci upominkami. Tę wspaniałą imprezę 

przygotowały panie: K. Gawłowska,                      

M. Komorowska, J. Malinowska i I. Terpińska.  



 

 

,,Śpieszmy się kochać ludzi, 

tak szybko odchodzą”. 

ks. Jan Twardowski  

 

 

            W związku z Uroczystością 

Wszystkich Świętych uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Wilkowicach pod opieką   

p. Jolanty Szydłowskiej i p. Iwony 

Terpińskiej odwiedzili miejsca 

upamiętniające poległych Polaków          

za Ojczyznę. Uczniowie wraz  

z opiekunami uporządkowali groby, złożyli 

kwiaty oraz zapalili znicze. Minutą ciszy 

uczcili pamięć poległych żołnierzy. 

We wtorkowy poranek 8. 10. 2009 r 

odwiedziły naszą szkołę aktorki z teatru Horzycy 

w Toruniu. Dzieci mogły uczestniczyć                    

w spektaklu dydaktycznym związanym z naszą 

polską ortografią. Sztuka ta przyczyniła się do 

tego, aby starsi uczniowie utrwalili sobie zasady 

pisowni wyrazów z: ó, u, rz, ż, ch, h, a młodsze 

dzieci mogły poznać i nauczyć się zasad pisowni 

poprzez zabawę i śpiew. Zabawa z ortografią była 

wspaniała – bowiem nasi uczniowie chętnie brali 

udział w różnego rodzaju zgadywankach oraz 

zapisywaniu trudnych wyrazów jak również 

przebieraniu się w prawdziwe stroje przywiezione 

przez aktorki. To było wspaniałym przeżyciem, 

bowiem nie każdy ma okazję włożyć na siebie 

prawdziwy strój aktorski i odgrywać rolę aktora, 

który przedstawia fragment sztuki związanej       

z ortografią. Starsi i młodsi uczniowie świetnie 

sobie radzili z problemami związanymi                  

z ortografią, nawet zostali pochwaleni przez 

aktorów. Każdy uczestnik otrzymał w prezencie 

słodycze w postaci piernika toruńskiego. 

Przedstawienie teatralne w naszej 

szkole 
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„Śladami Juliusza Słowackiego”  

 

            Dnia 22 października 2009 r. w naszej szkole odbył się 

konkurs recytatorski „Śladami Juliusza Słowackiego”.               

W konkursie udział wzięli uczniowie klas IV-VI. 

Komisja przyznała następujące miejsca:  

 

W kategorii klas IV  

I miejsce - Natalia Wesołowska 

II miejsce – Karolina Gawrysiak 

III miejsce – Piotr Muszyński, Damian Ruciński 

 

W kategorii klas V 

I miejsce – Dominika Czapska 

II miejsce – Zuzanna Sałacka, Małgorzata Zielińska 

III miejsce – Dominika Lewandowska, Malwina Szatkowska 

 

W kategorii klas VI 

I miejsce – Michał Polewski 

II miejsce - Milena Szatkowska, Paulina Proszkiewicz 

III miejsce – Justyna Rutkowska 

Przyznano również wyróżnienia, otrzymali je ; 

Olga Jabłońska, klasa V 

Sebastian Alabrudziński, klasa V 

Maciej Mosak, klasa V  

 

Przy ocenie komisja wzięła pod uwagę; zrozumienie tekstu, 

modulację głosu, tempo recytacji, zaangażowanie emocjonalne 

uczestników.  

 

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe  

i rzeczowe, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy      

i słodką niespodziankę  

Nasze szkolne sprawy 



 

 

 

W kopalni soli — sprawozdanie z wycieczki 

07 grudnia nasza klasa wraz z wychowawczynią panią K. Sobczak udała się na wycieczkę do kopalni 

soli w Kłodawie. Na miejscu czekało na nas dwóch przewodników. Każdy otrzymał kask. Podczas drogi         

do windy dowiedzieliśmy się, że pod ziemią ludzie mówią sobie „Szczęść Boże”, a nie „Dzień dobry”. 

Wielkim przeżyciem był zjazd pod ziemię na głębokość 600 metrów. Chodziliśmy długimi, pięknie 

oświetlonymi korytarzami. Zwiedziliśmy kaplicę Św. Kingi—patronki wszystkich kopalni soli, ekspozycje 

maszyn górniczych oraz sprzętu używanego w górnictwie. Wszyscy byli zdziwieni, że maszyny górnicze         

są niewielkie. Małe były wagoniki, którymi jeżdżą górnicy do pracy, a jeszcze mniejsze przeznaczone         

do wożenia soli. Przewodnik pokazał nam różne ładunki wybuchowe i omówił sposób wydobywania soli. 

Fascynująca była „Grota Drakuli”,  

w której był Drakula, mnóstwo 

nietoperzy oraz olbrzymi pająk. 

Wrzuciliśmy drobne pieniądze                         

do zaczarowanej studzienki, aby  

tu jeszcze powrócić. Po wyjeździe 

z kopalni udaliśmy się do sklepu     

z pamiątkami. Na pożegnanie każdy 

z nas otrzymał od górników 

kilogram soli. Dowiedzieliśmy się, 

że praca górnika jest  ciężka           

i bardzo niebezpieczna. Teraz 

soląc jedzenie, będziemy o tym 

pamiętać. 

  

Uczniowie klasy IIIa 
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11 listopada 

 

Nie zapominamy o wielkim wysiłku 

pokoleń Polaków walczących o to byśmy 

dzisiaj mogli mieszkać w swoim kraju.     

11 listopada 1918 roku jest dla każdego 

Polaka szczególnie ważną datą, ponieważ 

właśnie wtedy Polska po 123 latach 

powróciła na mapy świata. Nasi 

przodkowie wygrali walkę o niepodległość. 

Z okazji 91 rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości 10 listopada odbyła 

się w naszej szkole uroczysta akademia. 



 

 

 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY 

01.09.2009r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010. 

07.09.2009r. Apel dotyczący bezpieczeństwa w szkole,   

                     w drodze do i ze szkoły; wskazania profilaktyczne  dotyczące grypy AH1N1. 

09.09.2009r. Zakup zabawek oraz książek za pieniądze uzyskane od sponsora. 

11.09.2009r. Gminny rajd rowerowy „Śladami przeszłości”. 

17.09.2009r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej. 

17.09.2009r. Spotkanie z rodzicami— zapoznanie  dokumentacja szkolną. 

30.09.2009r. Dzień Chłopca — wybór Super Chłopaka. 

06.10.2009r. Spektakl teatralny „Zabawy z ortografią” - ufundowany przez sponsora. 

06.10.2009r. Kontrola Sanepidu w szkole (bez uwag). 

08.10.2009r. Uroczystość ślubowania klas I. 

13.10.2009r. Uroczysty apel z okazji Dnia Nauczyciela. 

15.10.2009r. Zwiedzanie poznańskiej Palmiarni przez uczniów klas IV—VI. 

16.10.2009r. Kontrola Sanepidu żywieniowego (bez uwag). 

19.10.2009r. Wizyta Policji z Chocenia— pogadanka dla młodszych dzieci, rozdanie dzieciom odblasków i książeczek 

edukacyjnych na temat bezpieczeństwa na drodze. 

27.10.2009r. Apel na temat bezpieczeństwa w szkole i w drodze do i ze szkoły, profilaktyka grypy AH1N1; 

 Rozstrzygnięcie konkursów: sportowego i recytatorskiego. 

30.10.2009r. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikami w Wilkowicach i Wichrowicach. 

03.11.2009r. Apel dotyczący bezpiecznego zachowania uczniów na terenie szkoły i w drodze do i ze szkoły. 

04.11.2009r. Udział w prelekcji pt.: „Bezpieczeństwo podczas prac na wsi”. 

04.11.2009r. Udział w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Daję słowo”. 

10.11.2009r. Akademia z okazji Święta Niepodległości. 

17.11.2009r. Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej. 

18.11.2009r. Ogłoszenie szkolnego konkursu plastycznego „Bożonarodzeniowa kartka”. 

18.11.2009r. Włączenie się w ogólnopolską akcję „Góra Grosza”. 

19.11.2009r. Poranek poetycki z udziałem pana Mirosława Glazika. 

19.11.2009r. Konkurs religijny „Błogosławiony Biskup Michał Kozal świadkiem wiary” organizowany przez Kurię Włocławską. 

20.11.2009r. Przedstawienie pt.: „Jaś i fasolowe drzewo” w wykonaniu aktorów z Krakowa. 

22.11.2009r. Udział w konkursie recytatorskim „Śladami Juliusza Słowackiego” zorganizowanym przez S. P. w Choceniu. 

23.11.2009r. Apel dotyczący wskazań profilaktycznych na temat grypy AH1N1. 

23.11.2009r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej. 

26.11.2009r. Wyjazd do Katedry włocławskiej i Muzeum Diecezjalnego we Włocławku. 

27.11.2009r. Wywiadówka — omówienie postępów edukacyjnych uczniów. Zebranie Rady Rodziców. 

28.11.2009r. Wyjazd do Torunia na Mikołajki zorganizowane przez Caritas. 

30.11.2009r. Andrzejki w szkole , wybór Andrzejowej i Andrzeja. 

02.12.2009r. Konkurs zorganizowany przez KRUS z Włocławka -„Unikam zagrożeń —pomagam bezpiecznie”. 

07.12.2009r. Mikołajki w naszej szkole zorganizowane przez studentów WSInf z Włocławka. 

07.12.2009r. Wycieczka uczniów klasy III a do kopalni soli w Kłodawie. 

08.12.2009r. Wyjazd do Buszowiska we Włocławku. 

08.12.2009r. Próbny sprawdzian klas VI. 

08.12.2009r. Konkurs malarski „Fryderyk Chopin w oczach dzieci i młodzieży”. 

22.12.2009r. Jasełka szkolne, Wigilie klasowe. 

Programy i projekty, w których uczestniczy nasza szkoła 

 MENiS „Radosna Szkoła” - 12 000zł z funduszu europejskiego na zakup pomocy do klas młodszych. 

„Równe szanse dla młodocianych mieszkańców z Powiatu Włocławskiego” - 518 godzin lekcyjnych na 

zorganizowanie zajęć wyrównawcze z j. polskiego, j. angielskiego oraz przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych. 

    Program „Owoce w szkole” - realizacja programu odbędzie się w II semestrze. 

    Program zorganizowany przez Sanepid „Radosny Uśmiech—Radosna Przyszłość”. 

    Program Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa „Szklanka mleka”. 
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 W sobotę 26.09.2009r w Choceniu odbyły się             

VII Powiatowe Uliczne Biegi Choceńskie. Uczniowie naszej 

szkoły zmagali się w rywalizacji lekkoatletycznej na dystansie 

250, 400 i 600 metrów. Srebrny medal w kategorii chłopców 

klas   V-VI zdobył Patryk Pasternak z klasy VI a. Brązowy 

medal w kategorii dziewcząt klas III-IV w biegu na 400 

metrów wywalczyła dla szkoły Daria Zasada, uczennica klasy IV. 

Uczniowie naszej szkoły zajmowali także miejsca w pierwszej 

szóstce biegów premiowane dyplomem i dodatkowymi punktami 

na rzecz całej drużyny. W klasyfikacji generalnej Szkoła 

Podstawowa w Wikowicach uplasowała się na trzeciej pozycji.  

 

            

 

. 

SKS w SP Wilkowice 

       W piątek 18.09.2009r w Choceniu odbyły się gminne indywidualne 

biegi przełajowe na dystansie 800m (dziewczęta) i 1000 m (chłopcy). 

Patryk Pasternak- uczeń naszej szkoły został wicemistrzem gminy,         

a Martynka Góralska z klasy Va w biegu na 800 m uplasowała się na 

czwartej pozycji premiowanej awansem do turnieju powiatowego. 

       Zawody powiatowe odbyły się 21.09.2009r w Kowalu.                    

W rywalizacji wzięło udział 80 uczniów w kategorii chłopców                 

i dziewcząt ze wszystkich szkół podstawowych naszego powiatu.          

W klasyfikacji końcowej Martyna Góralska zajęła 12 miejsce. Na 18 

pozycji uplasował się Patryk Pasternak. Serdecznie gratulujemy 

wytrwałości i dzielnej postawy sportowej. 

W poniedziałek 19.10.2009r. w Szkole Podstawowej      

w Choceniu odbył się gminny turniej unihokeja. Uczniowie naszej 

szkoły po niezwykle zaciętych spotkaniach uplasowali się 

ostatecznie na drugiej pozycji, zdobywając tym samym         

wicemistrzostwo gminy. W kategorii dziewcząt trzecie miejsce 

zajęły uczennice naszej szkoły. Wszystkim uczestnikom 

turnieju serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 

sportowych. 

 W Szkole Podstawowej w Wilkowicach podsumowany został „Jesienny Turniej Koszykówki" - w którym zawodnicy obok niezwykłej 

gry prezentowali oryginalne nazwy swych drużyn. W zawodach wzięło udział 

12 zespołów. Trzecie miejsce zajęli chłopcy reprezentujący „Asseco Prokom 

Sopot” w składzie : Kacper Ryniec, Mikołaj Dorsz i Bartłomiej Czajkowski. 

Srebrny medal przypadł drużynie „Orlando” reprezentowanej przez 

Mateusza Ramzę , Arkadiusza Scieszka i Huberta Machalskiego. Mistrzami 

szkoły w koszykówce w roku szkolnym 2009/2010 został „Anwil Włocławek”  

w składzie : Arkadiusz Malinowski, Judyta Żelazek i Patryk Pasternak. 

Tytuł MVP ( najbardziej wartościowy zawodnik turnieju ) otrzymał 

Bartłomiej Czajkowski, uczeń klasy VI b. Pozostałym uczestnikom zawodów 

serdecznie dziękujemy.  

    Po wyczerpującym turnieju koszykówki uczniowie naszej szkoły rozpoczęli 

wielką imprezę piłkarską. Mistrzostwa świata w piłce nożnej odbywają         

się co 4 lata. W tym roku najlepsze drużyny z całego świata rywalizować 

będą w Wilkowicach. „Madagaskar”, „Francja” , „Niemcy” i wiele innych 

zespołów toczą właśnie zacięte boje w fazie grupowej. Mistrza Świata 

poznamy już za miesiąc ! 



 

 

Dziękujemy wszystkim za pomoc w zgromadzeniu materiałów. 

Gazetkę zredagowali uczniowie wraz z opiekunami: M. Gratkowską,  Ł. Jankowskim  

J. Malinowską, M. Komorowską,, K. Sobczak,  E. Zapiec., M. Zielińską 

Oprawa graficzna: Klara Sobczak 

Gazetka dostępna na szkolnej stronie internetowej: www spwilkowice.eu 

 

„Unikam zagrożeń- pomagam bezpiecznie” 

 

 

Dnia 02.12.2009r. w naszej szkole 

odbył się drugi etap konkursu              

wiedzy na temat bezpiecznej pracy           

w gospodarstwie rolnym pt. „Unikam 

zagrożeń pomagam bezpiecznie”. 

Konkurs został zorganizowany dzięki 

współpracy pani Moniki Komorowskiej             

z Oddziałem Regionalnym KRUS                    

w Bydgoszczy - Placówce Terenowej   

we Włocławku oraz Dyrektorowi 

Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. 

W pierwszym etapie wyłoniono 10 

finalistów, a w drugim 5 . Po udzieleniu 

przez uczniów odpowiedzi na 

zadawane pytania komisja wyłoniła następujących laureatów: I miejsce- Mateusz Ramza kl. VIa, 

II miejsce- Damian Ruciński kl.IV, III miejsce- Małgorzata Zielińska kl. Va. Zwycięzcy 

otrzymali cenne nagrody w postaci: nośników pamięci 8 i 4 GB , plecaki i piłki do kosza. Całość 

była wspaniale przeprowadzona przez p. Zbigniewa Suchomskiego przedstawiciela KRUS.  

MIKOŁAJKI Z WSInf 
      Mikołaj z WSInf z Włocławka zawitał z bogatym workiem pełnym prezentów dla uczniów naszej 

szkoły. Dzieci biorące udział w  konkursach były nagradzane wspaniałymi prezentami od św. Mikołaja. 

Dyrektor Wyższej Szkoły Informatycznej we Włocławku  p. Stanisław Mielczarek przekazał z tej 

okazji  prezent w postaci laptopa dla 

całej społeczności szkolnej na ręce 

Dyrektora Szkoły Marka Zapiec. 

            Cała impreza mikołajkowa 

przebiegła w miłej atmosferze, którą 

zapewniły nam Śnieżynki p. Martyna 

Jankowska, Emilia Mańkowska i Anna 

Jarębska z WSInf. 

            W imprezie gościnnie wzięli 

udział: redaktor Gazety 

Kujawskiej p. Wojciech 

Alabrudziński oraz ekipa 

telewizyjna WLC                  

z Włocławka.  


