
 

MAJ 2009 
SZKOŁA PODSTAWOWA  

W WILKOWICACH 

     Serdecznie dziękuję Rodzicom  
i Nauczycielom za owocną współpracę. 
Cieszą mnie sukcesy naszych uczniów, 
którzy zdobywają czołowe miejsca  
w licznych konkursach.  
Doceniam zaangaŜowanie wszystkich 
pracowników w dbałość o estetykę  
i wystrój szkoły.  
 
                    Dyrektor Szkoły 

                        M. R. Zapiec 

Zapraszamy na naszą stronę 
internetową: 

spwilkowice.eu. 

Tak  będzie wyglądała nasza hala sportowa.  
Jej budowa ma zacząć się juŜ w tym roku kalendarzowym! 

Letni wypoczynek w naszej szkole 

 

 
W dniach od 22  do 26 czerwca  

 w naszej szkole  organizowane będą 
tygodniowe ferie letnie.  

Dzieci pragnące uczestniczyć w tej 
formie wypoczynku mogą zapisywać się  

u pani Moniki Komorowskiej.  

Hala sportowa 
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NAJWAśNIEJSZE  WYDARZENIA 

 
28– 30.01.08r. Zimowiska zorganizowane na      

         terenie  naszej placówki. 

15.01.09r. Prelekcja dla uczniów klas IV– VI— 

„Zasady bezpiecznego korzystania  

  z Internetu”.  

21.01.09r. Występy uczniów z okazji  

   Dnia Babci i Dziadka 

27.01.09r. Odbiór sprzętu dydaktycznego 

podarowanego przez WSInf.  

25.03.09r.  Wycieczka do Torunia na spektakl   

    teatralny pt. „Historia Calineczki” 

21.04.09r.  Przedstawienie teatralne pt.: „Grymasy        

   królewny Kasi”. 

22.04.09r.  Występy artystyczne uczniów z okazji 

                   Dnia Ziemi. 

28.04.09r.  Udział w Przeglądzie piosenki   

    harcerskiej i turystycznej. 

30.04.09r.  Udział w konkursie Jestem Polakiem –   

   Jestem Europejczykiem. 

30.04.09r.  V edycja Międzyszkolnego Konkursu   

     Wiedzy   Religijnej. 

04.05.09r. Uroczysta akademia z okazji 218    

       rocznicy  uchwalenia  

     Konstytucji 3-go Maja. 

13.05.09r. Przedstawienie klasy I pt.: „Jak ślimak 

wiosny szukał ”. 

15..05.09r.  Zewnętrzny sprawdzian klasy III oraz 

klas V. 

22.05.09r.  Dzień Mamy– uroczystość szkolna. 

22.05.09r. Udział w Gminnym Konkursie 

Recytatorskim pod hasłem „Utwory 

znane i lubiane” 

25– 29.05.09r. Wycieczka na Mazury. 

27.05.09r.  Próbny alarm ppoŜ. 

  XVII FINAŁ  WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w tym roku 
równieŜ w naszej szkole. JuŜ tydzień przed wielkim finałem 
zbieraliśmy pieniądze na szczytny cel,    jakim  była pomoc  dzieciom    
z chorobami nowotworowymi. W takich akcjach serca uczniów oraz 
wszystkich pracowników szkoły zawsze mocno biją, czego dowodem 
jest  kwota,  jaką zebraliśmy.   W  niedzielę 11  stycznia  2009  roku  
w czasie finałowego koncertu WOŚP w Choceniu zostało przekazane 
do sztabu 430,62 zł , a  uczniowie naszej szkoły – Małgosia Zielińska  
i Arek Malinowski dali popis swoich uzdolnień muzycznych. Nasi 
szkolni artyści grali tak pięknie, jak brzmiały wszystkie nasze serca.       
 

JASEŁKA 

       Uczniowie naszej szkoły w styczniu 2009r. zdobyli pierwsze 
miejsce na przeglądzie przedstawień jasełkowych w Brześciu 
Kujawskim. Powtórzyli sukces sprzed roku. 
To bardzo przyjemne zostać zauwaŜonym przez kogoś postronnego. 
Jury pochwaliło artystów za piękne, mądre teksty, oprawę muzyczną  
(w szczególności grę na instrumentach), a takŜe za ciekawą 
scenografię.  

       W dniu 30.04.2009 r w naszej szkole odbyła się 
V edycja Konkursów Wiedzy Religijnej. Uczestnicy 
wykazali się znajomością Pisma Świętego. 
Reprezentowali  wysoki poziom wiedzy biblijnej  
i umiejętnością sprawnego posługiwania się Pismem 
Świętym.   
Zmagania uczestników oceniała komisja, która 
wyłoniła laureatów: I miejsce – ucz. SP Wilkowice 
Anna Gólczyńska, II miejsce – SP Wilkowice Janusz 
Rembiasz, III miejsce – ucz. SP Grabkowo Damian 
Szymański. Wszystkim laureatom i uczestnikom 
gratulujemy.   
Organizatorzy:  
J. Szydłowska, M. Gratkowska, M. Zielińska  

„WPROWADZAJCIE SŁOWO W CZYN….”     



 

            PRELEKCJA WSINF 

W ramach realizacji  współpracy    , która została 
nawiązana pomiędzy WSInf a Szkołą Podstawową  
w Wilkowicach dnia 15.01. 2009 r. odbyła się edukacyjna 
prelekcja dla dzieci klas 4-6 .  
Uczniowie obejrzeli prezentację pt. ,,Zasady bezpiecznego 
korzystania z Internetu”. Następnie wzięli udział w dyskusji.  

Pani Martyna Binczarska - prowadząca prelekcję, 
otrzymała liczne brawa, w zamian zaś za właściwą postawę 
uczniów rozdała przygotowane przez WSInf upominki. 
Obecny na spotkaniu dyrektor WSInf - Stanisław Mielcarek 
poinformował, Ŝe uczelnia zasponsorowała sprzęt 
dydaktyczny dla naszej szkoły. Dyrektor Szkoły Marek 
Zapiec złoŜył podziękowania w imieniu swoim i uczniów  

Współpracujemy z WyŜszą Szkołą 
Informatyki we Włocławku. 
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„BEZPIECZNE FERIE”  
          Tegoroczną przerwę zimową grupa dzieci z naszej 
szkoły spędziły pod hasłem „Bezpieczne ferie”.              
W ramach tego projektu zorganizowane zostały 
wycieczki do Gostynina, Torunia i Włocławka.  
W Gostyninie pod czujnym okiem ratowników dzieci 
pokonywały swoje lęki i obawy związane z wodą, poza 
tym świetnie się bawiły. Miłą niespodzianką po powrocie 
do szkoły okazała się pizza oraz gry i zabawy 
zorganizowane przez nauczycieli. W Toruniu uczestnicy 
ferii obejrzeli przedstawienie teatralne pt. „Ach, ta 
Mysia”, zwiedzili Stare Miasto, zjedli posiłek                  
i zadowoleni wrócili do domów. Trzeciego dnia dzieci 
były gośćmi włocławskiej  firmy Instal Projekt, zwiedziły 
Galerię Myśliwską i wysłuchały ciekawych opowieści   
myśliwego. Następnie udały  się do WSInf ,gdzie 
obejrzały  wystawę komputerów, a na zakończenie 
wizyty  dowiedziały  się, do czego słuŜy obserwatorium 
oraz jak działa i wygląda teleskop.  
Organizatorzy: K. Gawłowska, M. Komorowska,              
J. Malinowska, J. Szydłowska i R. Wojtalik.  

             Dnia 27 stycznia 2009r. odbyło się uroczyste 
przekazanie sprzętu dydaktycznego ufundowanego przez 
WyŜszą Szkołę Informatyki dla uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Wilkowicach. Zasponsorowane pomoce 
dydaktyczne to sprzęt sportowy, puchary, stroje dla 
druŜyny sportowej, akcesoria dydaktyczne i radio. 
Podarunek przekazał Dyrektor WSInf Stanisław Milczarek 
na ręce Dyrektora S.P. Wilkowice Marka Zapieca                 
w towarzystwie nauczyciela wychowania fizycznego Łukasza 
Jankowskiego oraz uczniów klasy Va: Judyty śelazek            
i Arkadiusza Malinowskiego.  

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE 
            21.04.09 r. gościliśmy w naszej szkole 
aktorów Teatru „Maska” z Krakowa, którzy 
zaprezentowali spektakl pt.: „Grymasy królewny 
Kasi". Był on skierowany do najmłodszej części 
naszej społeczności. Dzieci miały moŜliwość 
zobaczenia z boku, jak bardzo niegrzeczne  
i sprawiające innym przykrość jest złe zachowanie. 
Przedstawienie traktowało o grzeczności, właściwym 
wychowaniu i dobrych manierach. Pokazało dzieciom, 
jak waŜne jest kontrolowanie własnych czynów  
i wypowiedzi, jak miłe jest uŜywanie czarodziejskich 
słów: „przepraszam”, „proszę", „dziękuję". Mieliśmy 
moŜliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu 
kulturalnym dzięki hojności Urzędu Gminy  
w Choceniu. 

      
       

DZIEŃ ZIEMI 
Uczniowie naszej szkoły przygotowali uroczystość          

z okazji Dnia Ziemi. 22 kwietnia 2009r odbyła się akademia   
w której wystąpili uczniowie klas IV-VI oraz dzieci z oddziału 
przedszkolnego. Podczas przedstawienia dzieci apelowały      
o utrzymanie Ziemi w porządku i czystości. Przekonywały,     
Ŝe problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska moŜna 
rozwiązywać przy udziale wszystkich mieszkańców Ziemi.  
Dzieci wykonywały równieŜ piosenki związane tematycznie     
z ochroną środowiska. Wierzymy, Ŝe uczestnicy akademii oraz 
wszyscy, którzy mieli przyjemność ją wysłuchać, wezmą sobie 
te rady do serca.  



 

To był prawdziwy cios dla rywali. Uczniowie 
naszej szkoły zdominowali lekkoatletyczną 
rywalizację międzyszkolną wygrywając 
t ur n i e je  tró jbo ju  i  c zwórbo ju 
lekkoatletycznego zorganizowanego przez 
Szkołę Podstawową w Choceniu. 
    W kategorii dziewcząt klas IV uczennice 
SP Wilkowice zgromadziły w klasyfikacji 
generalnej 406 pkt zostawiając w tyle 
rywali. W turnieju udział wzięły : Dominika 
Czapska, Zuzia Sałacka , Martyna Góralska, 
Ewelina Mularska, Malwina Szatkowska         
i Karolina Sudomir. 
    W kategorii dziewcząt i chłopców klas V  
i VI zwycięŜyli ponownie uczniowie naszej 

szkoły. W zawodach uczestniczyli : Daria Kulińska, Ania Gólczyńska, Kinga Hoffman, Justyna Szałczyńska, 
Patrycja Maślanka, Judyta śelazek , Piotr Kołodziejczak, Krzysztof Gawrysiak, Krystian Zasada,          
Patryk Rybacki, Patryk Pasternak i Dawid Ruciński. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i Ŝyczymy dalszych sportowych sukcesów. 
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          Szkolne zawody sportowe w naszej placówce  
to juŜ tradycja. Po halowym turnieju piłki noŜnej 
uczniowie naszej szkoły wcieli się w rolę 
zawodowych koszykarzy, biorąc udział                  
w szkolnych mistrzostwach koszykówki pod 
nazwą „KOSZYKARSKA LIGA NBA". W zawodach 
wystartowało 12 zespołów reprezentujących 
poszczególne zawodowe druŜyny zza oceanu takie 
jak: Orlando Magic, Toronto Raptors czy Los 
Angeles Lakers. Triumfatorami tegorocznych 
zawodów okazali się koszykarze z Toronto 
reprezentowani przez Dawida Rucińskiego , 
Bartka Ciesielskiego i Przemka Lipowskiego. 
Najbardziej wartościowym graczem turnieju        
( MVP ) został Dawid Ruciński, który zgromadził 
aŜ 270 punktów!. Pozostałym uczestnikom 
s e r d e c z n i e  g r a t u l u j e m y . 
      

Uczennice naszej szkoły wzięły udział          
w gminnym turnieju piłki noŜnej zorganizowanym 
przez Szkołę Podstawową w Choceniu.                 
Po zaciętych i niezwykle pasjonujących 
pojedynkach zajęły ostatecznie III miejsce.      
W turnieju wystąpiły : Judyta śelazek, Kinga 
Hoffman, Agnieszka Dorsz, Dominika 
Ampanowicz, Justyna Szałczyńska, Natalia 
Lewandowska, Daria Kulińska, Magda Włodarska, 
Natalia Rosińska, Anna Gólczyńska oraz Justyna 
Kłys.  

Sportowe wieści 

 
 

Nasze osiągnięcia w roku szkolnym 2008/09 

I miejsce w Powiatowych Choceńskich Biegach Ulicznych
       — Martyna Góralska 

II miejsce w Powiatowych Choceńskich Biegach Ulicznych
       — Daria Kulińska 

I miejsce w gminnych indywidualnych biegach przełajowych
      — Daria Kulińska 

III miejsce w gminnym turnieju tenisa stołowego 

II miejsce w powiatowych biegach na orientację 

III miejsce w powiatowych biegach na orientację 

I miejsce w konkursie plastycznym „LOP dawniej i dziś” 
       — Małgorzata Zielińska 

I miejsce w III Dekanalnym Przeglądzie Inscenizacji 
BoŜonarodzeniowych 

II miejsce w gminnym turnieju tenisa stołowego 
        — Judyta śelazek 

II miejsce w gminnym turnieju koszykówki 

II miejsce w gminnym turnieju piłkarskich piątek chłopców 

III miejsce w gminnym turnieju piłkarskich piątek dziewcząt 

II miejsce w gminnym trójboju l.a. w grupie chłopców 

I miejsce w gminnym czwórboju l.a. w grupie dziewcząt 

I miejsce w gminnym  trójboju l.a. w grupie dziewcząt 

I miejsce w gminnym czwórboju  l.a. w grupie chłopców 

I miejsce w gminnym konkursie recytatorskim   

          - Mateusz Danielewicz 

wyróŜnienie w konkursie międzyszkolnym „Barwy jesieni”       - 
Martyna Szydłowska, Klaudia Muchalska, Dominika Czapska 

wyróŜnienie w konkursie plastycznym „Jestem Europejczykiem—
Jestem Polakiem”  - Kinga Włodarska, Dominika 
Lewandowska, Milena Szatkowska 

wyróŜnienie w międzynarodowym konkursie matematycznym 
„Kangur” -  Małgorzata Zielińska, Kacper Ryniec 



 

„NIGDY NIE STARZEJE SIĘ SERCE, KTÓRE KOCHA” 
 
            21 stycznia 2009 roku odbyła się 
uroczystość Dnia Babci i Dziadka.       
Jak co roku Szanowne Babcie                  
i Dziadkowie licznie przybyli, by oglądać 
swoje pociechy. W scenerii przytulnego 
pokoiku, przy lampie naftowej, w fotelu 
bujanym Babcia i Dziadek opowiadali 
mag iczne  i  p rzedz iwne  bajk i . 
Uroczystość  wzbogac i ł  występ 
Z .Sa łack iej ,  która w  p iosence 
"Parostatek" przeniosła gości w lata ich 
młodości.  
Następn ie  najmłods i  uczn iowie                   
z oddziału przedszkolnego w pięknym 
występie Ŝyczyli Babciom i Dziadkom    
co najmniej 200 lat. Zaraz potem 
wszyscy poczuli się magicznie i bajkowo, 
bo na scenie pojawili się: Baba Jaga                  
z zaczarowaną kulą, groźny smok               
i głodny wilk. Potem Jaś i Małgosia oraz Czerwony Kapturek szukali przygód na scenie. Później dzieci przebrane        
za Babcię i Dziadka zatańczyły na scenie przy dźwiękach piosenki: „Gdzie się podziały tamte prywatki". Uroczystość 
zakończył występ uczniów w hip-hopowym układzie. Nie zabrakło oczywiście słodkiego poczęstunku, dobrego humoru    
i wzruszenia. Uroczystość przygotowały panie: M. Komorowska, J. Malinowska, K. Gawłowska, S. Florczak.  
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                 W marcu uczniowie z naszej szkoły wyjechali do Torunia na wycieczkę edukacyjną, zorganizowaną 
przez panie Klarę Sobczak i ElŜbietę Zapiec oraz rodziców panią Honoratę Ziółkowską i panią Marzenę 
Grzegorzewską. Obfitowała ona w wiele uciech. Największą atrakcją były warsztaty teatralne, które 
ukazywały, w jakie sposób powstają: MARIONETKI, PACYNKI, LALKI, KUKIEŁKI i inne zabawki teatralne.    

Dla dzieci była to wspaniała atrakcja, 
poprzez którą nauczyły się fachowego 
zrobienia takiej zabawki. Kolejną 
i n t e r e s u j ą c ą  p r z y g o d ą  b y ł o 
przedstawienie teatralne pt. „ Historia 
Calineczki”. Dzieci mogły zobaczyć             
i podziwiać ciekawą pracę aktorów         
z kukiełkami. Były to wspaniałe 
przeŜycia, które pozostały na długo       
w pamięci naszych uczniów. Dzieciom 
równieŜ bardzo  podoba ło  s ię 
przedstawienie i były pod wielkim 
wraŜeniem. Uwieńczeniem tego dnia 
by ło  pójśc ie do Mc Donalda,                     
samodzielne wybranie odpowiedniego 
zakupu oraz zapłacenie za niego. Po tak  
intensywnych przeŜyciach dzieci 
zadowolone powróciły do szkoły.  

MARIONETKI, PACYNKI, LALKI, KUKIEŁKI 

 

 



 

Zespół redakcyjny: uczniowie,  Kinga Gawłowska, Monika Gratkowska, Łukasz Jankowski, Monika 
Komorowska, Joanna Malinowska, Klara Sobczak, ElŜbieta Zapiec. 
Oprawa  graficzna: Klara Sobczak 

 

            W czwartkowy poranek dzieci z naszej szkoły pojechały do „Włocławskiego Centrum Kultury”, aby spotkać się          
z piosenkarką, kompozytorką i reŜyserem - Majką JeŜowską.   
Polska piosenkarka znana jest głównie z twórczości dla dzieci, chociaŜ teŜ śpiewa i komponuje muzykę POP dla dorosłych. Pani 
Majka w swoim koncercie wspaniale zachęcała dzieci do wspólnej zabawy poprzez tańce i śpiew. KaŜda osoba za znajomość 
m u z y k i  p i o s e n k a r k i  o t r z y m y w a ł a  n a g r o d ę  w  p o s t a c i :  zd j ę c i a ,  p l a k a t u  c z y  p ł y t y . 
Dzieci z naszej szkoły otrzymały kilka zdjęć piosenkarki. Natomiast jedna z uczennic tj. Martyna Góralska otrzymała płytę     
z nagraniami Pani Majki - za zajęcie pierwszego miejsca w tańczeniu „ Rock end rola”. Nagrodami w postaci plakatu do klasy 
zostały równieŜ obdarowani nauczyciele za wspaniałe integrowanie dzieci poprzez propagowanie muzyki Pani JeŜowskiej         
i zachęcanie  do tańca.   
Na koniec piosenkarka rozdawała autografy. KaŜdy wspaniale się bawił : dziecko,  uczeń i osoba dorosła. Uwieńczeniem tego 
dnia było pójście do MC Donalda - tam dzieci dokonały zakupu całego zestawu, a największą radość sprawiła niespodzianka, 
która znajdowała się w zestawie.  
Z wielką radością i zadowoleniem wszyscy wróciliśmy do naszej szkoły, a następnie do swoich domów, aby o tym wspaniałym 
przeŜyciu opowiedzieć swoim bliskim.  
Opiekunami podczas wycieczki były panie: E. Zapiec, G. Weber, K. Sobczak, M. Zielińska, M.  Goździalska. 

Koncert Majki JeŜowskiej 

,,Ona mi pierwsza pokazała księŜyc 
i pierwszy śnieg na świerkach 

i pierwszy deszcz..." 
             
Dzień Matki jest w naszej szkole dniem 
szczególnym. Dniem pełnym miłości, 
uśmiechu i łez, są to jednak łzy wzruszenia. 
Uczniowie naszej placówki  
z okazji święta Mam przygotowali 
przepiękny montaŜ słowno-muzyczny.       
Były więc wiersze, piosenki, recytacje na 
podkładzie muzycznym oraz występ grupy 
tanecznej.  

 

Uśmiechy na twarzach Mam były 
najlepszą nagrodą za trud i wysiłek 
włoŜony w przygotowania. Występ      
i  p r z e p i ę k n ą  s c e n o g r a f i ę 
przygotowały panie M.Komorowska,  
J.Malinowska, R.Wojtalik  
i K.Lewandowska.  

Dzień Matki 


