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SZKOŁA PODSTAWOWA  

W WILKOWICACH 

      

Wszystkim uczniom oraz pracownikom Szkoły Podstawowej w Wilkowicach życzę udanego 

wypoczynku podczas wakacji, dużo słońca, zgromadzenia energii do pracy w następnym roku 

szkolnym.  

Składam podziękowania rodzicom oraz instytucjom i organizacjom za owocną współpracę w 
roku szkolnym 2011/2012. 

Dyrektor szkoły mrg Marek Zapiec 

             Podziękowanie  za pracę 

      Nasz wieloletni pracownik, woźny szkoły - Pan 

Stanisław Bilęda z końcem marca przeszedł        

na zasłużoną emeryturę. W szkole pracował 

niemal dwadzieścia lat. Był oddany swojej pracy, 

zawsze punktualny, odpowiedzialny i sumienny     
a jednocześnie  miły, uśmiechnięty i zawszy 

pomocny, lubiany przez  uczniów i pracowników 

szkoły. 

       Podczas apelu Samorząd Uczniowski oraz 

cała szkolna brać pożegnała Pana Stasia, 

wręczając mu kwiaty i życząc dużo zdrowia, 

radości i pomyślności. Do życzeń przyłączył się     

w imieniu swoim i wszystkich pracowników szkoły 

Pan Dyrektor, który podziękował za współpracę. 

       Obowiązki woźnego przejął Pan Tomasz 

Wojtaszewski, który z pewnością godnie zastąpi 

Pana Stanisława Bilędę. 

 

     Dzień Matki 
 
   Dzień Matki jest dla wszystkich dzieci niezwykle ważny. 

Składają wtedy swoim mamusiom życzenia, wręczają  laurki      

i prezenty. Uczniowie naszej szkoły mieli dodatkową okazję         

do okazania miłości swoim mamom. Pod kierunkiem nauczycieli 

przygotowali uroczystą akademię, w czasie której dla swoich 

mam recytowali, tańczyli i śpiewali. Występy uczniów                 

z poszczególnych klas, przygotowane pod kierunkiem 

wychowawców, zostały zespolone w całość artystyczną przez 

panie M. Komorowską i K. Sobczak.   

      Wszystkie mamy nagrodziły małych artystów gromkimi 

oklaskami. Spędziły miło czas przy cieście, herbacie i kawie, 

słuchając i oglądając występy swych pociech. Mamusie w dniu 

swego święta skorzystały także z bezpłatnej usługi pań: 

manikiurzystki i wizażystki, które reprezentowały Centrum 
Nauki i Biznesu „Żak”. 



 

W ramach projektu „Równe szanse dla młodych 

mieszkańców Powiatu Włocławskiego - II edycja” 
uczniowie klas IV - VI biorą udział w zajęciach 

rozwijających umiejętności i wiadomości z przyrody, 

matematyki oraz w zajęciach wyrównawczych z 

przyrody, matematyki i języka polskiego.  

Nasze Szkolne Sprawy 

NAJWAŻNIEJSZE  WYDARZENIA 

 

01.09.2011r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego           

2011/2012. 

06.09.2011r. Podsumowanie konkursu zorganizowanego 
przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy    

Wojewódzkiej w Bydgoszczy. 

13.09.2011r. Spotkanie z rodzicami. 

21.09.2011r. Przesiewowe badanie słuchu dzieci klas    

młodszych. 

30.09.2011r. Wycieczka do Ciechocinka. 

05.10.2011r. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 

„Martwa natura z owocami”. 

06.10.2011r. Turniej unihokeja. 

13.10.2011r. Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji         

Narodowej. 

17.10.2011r. Spotkanie z przedstawicielami włocławskiej 

policji oraz WORD-u. 

28.10.2011r. Uporządkowanie mogił Polaków poległych      

za Ojczyznę, zapalenie zniczy. 

03.11.2011r. Uczestnictwo we Mszy św. z członkami Koła 

Łowieckiego „Łoś”. 

10.11.2011r. Uroczysta akademia z okazji  Narodowego 

Święta Niepodległości. 

04-06.11.2011r. Udział w zlocie harcerskim w miejscowości 

Boniewo. 

16.11.2011r. Podsumowanie programu „Myśliwi Dzieciom - 

Dzieci Zwierzętom”. 

15-17.11.2011r. Udział w kuratoryjnych konkursach przed-

miotowych. 

25.11.2011r. Próbny sprawdzian klasy VI. 

25.11.2011r. Zebranie wychowawców z rodzicami. 

28.11.2011r. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 

„Kolorowe parasole na słotną jesień”. 

30.11.2011r. Andrzejki -uroczystość szkolna. 

06.12.2011r. Mikołajki -uroczystość szkolna . 

07.12.2011r. Pokaz finalistów programu „Mam Talent”. 

20.12.2011r. Przekazanie karmy dla zwierząt leśnych           
w ramach programu „Myśliwi Dzieciom -          

Dzieci Zwierzętom” 

21.12.2011r. Przekazanie słodyczy dzieciom z Domu     

Dziecka z Włocławka. 

22.12.2011r. Jasełka szklone. 

06.01.2012r. Zaprezentowanie jasełek w kościele             

parafialnym w Czerniewicach. 

08.01.2012r. Udział w XX Finale WOŚP w Choceniu. 

12.01.2012r. Próbny sprawdzian klasy VI. 

12.01.2012r. Konkurs recytatorski klas I—III. 

19.01.2012r. Apel dotyczący bezpieczeństwa. 

20.01.2012r. Dzień Babci i Dziadka — uroczystość szkolna. 

27.01.2012r. Podsumowanie akcji Góra Grosza. 

01.02.2011r. Gminny Turniej Koszykówki. 

02.02.2011r. Wycieczka do Multikina. 

09.02.2011r. II Otwarty Turniej Koszykówki o Puchar Wójta 

Gminy Choceń. 

10.02.2012r. Zabawa karnawałowa. 

     Dnia 21 marca 2012r. uczniowie naszej 

szkoły powitali Pierwszy Dzień Wiosny.                   

Na rozpoczęcie uroczystości każda z klas okrzykiem 
przywoływała wiosnę. Następnie uczniowie 

zaprezentowali  wiosenną piosenkę oraz pokaz 

mody. W tym dniu dekorację naszej szkoły 

stanowiły przygotowane przez uczniów  barwne 

gaiki. W rywalizacji klas zwyciężyli uczniowie           

z klasy IIb, drugie miejsce zajęła klasa IIIa, trzecie 
miejsce zajęli uczniowie z klasy IIa. Gratulujemy!    

Samorząd Szkoły 

                                               

    Nasza  szkoła corocznie bierze udział                    

w programie organizowanym przez Państwowy 

Powiatowy Inspektorat Sanitarny we Włocławku 
pt.:   „Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość”. 

Adresatami tego programu są uczniowie klas 

drugich, ich rodzice i opiekunowie. W tym zakresie 

prowadzone są przez wychowawców zajęcia 

edukacyjne oraz praktyczna nauka mycia zębów. 

Szczoteczki i pastę do mycia zębów dla 33 uczniów 
zakupiła szkoła z własnych środków. Program ten 

uświadamia dzieciom potrzebę dbania o higienę 

jamy ustnej,  a co za tym idzie, o zdrowy uśmiech      

w przyszłości.  



 

Wycieczka do Warszawy 

   Dnia 27.04.2012 r. w ramach programu „Myśliwi 

Dzieciom - Dzieci Zwierzętom” uczniowie wraz                  
z opiekunami udali się na wycieczkę  do Warszawy. 

Organizatorem wyjazdu był Zarząd Powiatowy Polskiego 

Z w i ą z k u  Ł o w i e c k i e g o  w e  W ł o c ł a w k u .  

Uczestnicy wycieczki wzięli udział w Targach Myślistwa 

oraz zwiedzili Muzeum Jeździectwa i Myślistwa.  
 Uczniowie i nauczyciele składają serdeczne 

podziękowania organizatorom za mnóstwo wrażeń            

i możliwość podniesienia świadomości i wrażliwości 

ekologicznej. 

Konkurs recytatorski 

 Dnia 4.04.2012 r. odbył się szkolny konkurs 

recytatorski dla uczniów klas I – III, w ramach 
projektu „Myśliwi Dzieciom - Dzieci Zwierzętom”. 

Wszyscy biorący udział wykazali się ciekawą 

interpretacją wierszy o zwierzętach leśnych. 

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostały 

nagrodzone książkami.  
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NAJWAŻNIEJSZE  WYDARZENIA 

 

13-15.02.2012r. Zimowiska w naszej szkole. 

06.03.2012r. Wyjazd do Multikina na film „Muppety”. 

16.03.2012r. Rozstrzygnięcie V edycji Międzyszkolnego 

Konkursu Literackiego „Ferie z książką”. 

16.03.2012r. Turniej sportowo-rekreacyjny. 

21.03.2012r. Pierwszy Dzień Wiosny – rozgrywki         

międzyklasowe. 

28.03.2012r. Wręczenie certyfikatu osiągnięcia I poziomu 

w Jui-Jitsu najmłodszym adeptom. 

31.03.2012r. Pożegnanie wieloletniego pracownika naszej 

szkoły Pana Stanisława Bilędy. 

03.04.2012r. Egzamin szóstoklasistów. 

04.04.2012r. Konkurs recytatorski klas młodszych         
w ramach programu „Myśliwi Dzieciom —

Dzieci Zwierzętom”. 

13.04.2012r. Mistrzostwa Gminy Choceń w piłce nożnej 

halowej. 

14.04.2012r. Udział w Przeglądzie Piosenki Harcerskiej     

i Turystycznej w Choceniu. 

20.04.2012r. Spektakl teatralny pt.: „Bazyliszek”. 

25.04.2012r. Uczestnictwo w akcji sadzenia lasu. 

26.04.2012r. Zebranie wychowawców klas z rodzicami. 

 27.04.2012r. Wyjazd do Zielonej Szkoły w Goreniu.  

28.04.2012r. Uroczysty apel z okazji 221 rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. 

27.04.2012r. Wycieczka do Warszawy w ramach progra-

mu „Myśliwi Dzieciom — Dzieci Zwierzętom”. 

14.05.2012r. Konkurs matematyczny klas I - III. 

16.05.2012r. Kino 3D w naszej szkole. 

22.05.2012r. Sprawdzian uczniów klas III w ramach  

mierzenia wyników nauczania. 

25.05.2012r. Dzień Matki — uroczystość szkolna. 

28.05.2012r. Wycieczka do Lichenia. 

29.05.2012r. Turniej piłki siatkowej w Choceniu. 

31.05.2012r. Występy artystów cyrkowych w szkole. 

01.06.2012r. Dzień Dziecka w naszej szkole. 

05.06.2012r. Wycieczka do Multikina. 

06.06.2012r. Sprawdzian uczniów klas I w ramach     

mierzenia wyników nauczania. 

11-15.06.2012r. Wycieczka do Słowińskiego Parku     

Narodowego. 

11.06.2012r. Wycieczka do Multikina we Włocławku na 

film  „Przygody goryla Śnieżka” 

19.06.2012r. Wycieczka do Palmiarni w Poznaniu. 

20.06.2012r. Spotkanie z przedstawicielami Komendy 

Miejskiej we Włocławku. 

22.06.2012r. Wycieczka do Sali Zabaw „Urwis” we Wło-

cławku. 

24.06.2012r. Festyn w Czerniewicach. 

27.06.2012r. Bal klasy szóstej. 

28.06.2012r. Uroczyste zakończenie klas III. 

29.06.2012r. Uroczystość zakończenie roku szkolnego  

                       2011/2012 . 

W naszej szkole są realizowane następujące pro-

gramy i projekty: 

1. Równe szanse dla młodych mieszkańców 

Powiatu Włocławskiego 

2. Uczeń zdolny  

3. Myśliwi Dzieciom - Dzieci Zwierzętom 

4. Bezpieczna szkoła 

5. Mistrz Języka Polskiego 

6. Liga Języka Angielskiego 

7. „Szklanka mleka” 

8. „Owoce w szkole” 

9. „Radosny uśmiech” 

 

Jak co roku Bal klasy VI 



 

SPORT 
 Uczennice naszej Szkoły zwyciężyły w rozegranych 13.04.2012r.     

w Wilkowicach Mistrzostwach Gminy Choceń w piłce nożnej 
halowej, pokonując w meczu finałowym zespół ze Śmiłowic 3:2       

i awansując tym samym do półfinałów powiatu włocławskiego, 

które odbyły się 16 kwietnia w hali sportowej w Chodczu. Nasze 

zawodniczki pokonały drużynę z Lubienia Kujawskiego 3:0 i uległy 

nieznacznie uczennicom z Chodcza 3:2 zajmując drugie miejsce. 
Na szczególne uznanie i pochwałę zasługuje Natalia Proszkiewicz   

z klasy VI, zdobywczyni 5 goli. 

  Skład naszej reprezentacji: Daria Zasada, Daria Proszkiewicz, 

Natalia Proszkiewicz, Natalia Wesołowska, Julia Rybarczyk, Anna 

Wałęsa, Monika Nockowska.  

  Dnia 16 marca 2012r. w naszej szkole gościliśmy kolegów  ze Szkoły Podstawowej w Kłóbce 

na turnieju sportowo rekreacyjnym. 
 Spotkanie to zostało zorganizowane w celu aktywnego spędzania czasu z nutą rywalizacji 

oraz zintegrowania dwóch szkół, które posiadają identyczne konstrukcyjnie hale sportowe. 

  Zawodnicy rywalizowali w indywidualnym sprawnościowym torze przeszkód, w którym: 

-    I miejsce zdobyła Daria Zasada – SP Wilkowice ( czas: 0:44); 

-   II miejsce   Damian Ruciński – SP Wilkowice  ( czas: 0:46); 

-  III miejsce  Artur Szymczak -  SP Kłóbka  ( czas: 0:51). 

  Następnym punktem były rywalizacje grupowe –  „wyścig rzędów”. 

Uczniowie konkurowali między innymi w: slalomie do pachołka, toczeniu piłek 

siatkowych,  wyścigach na kocach, biegu hokejowym i wyścigu duchów.  W rywalizacji szkół wygrały 
Wilkowice ale goście również zasługują na uznanie za hart ducha i wolę walki. 

Dziękujemy za zorganizowanie tego spotkania. 

ZAWODY SPORTOWE 

KARATE 

   W środę, 28 marca 2012r. w naszej szkole 

jedenastka najpilniejszych uczniów wschodnich 
sztuk walki otrzymała certyfikaty za osiągnięcie 

pierwszego poziomu umiejętności w Jiu — Jitsu, 

które prowadzone są w Wilkowicach od dwóch lat. 

Zaproszeni goście: wójt gminy Choceń pan Roman 

Nowakowski, sekretarz gminy pani Agnieszka 
Świątkowska oraz przewodniczący Rady Gminy 

pan Piotr Lewandowicz oglądali pokaz walk 

instruktorów Academy Martial Arts oraz 

młodzików - uczniów naszej szkoły. Pokaz ten 

wzbudził wielkie emocje i  zachwyt publiczności. 

Po zakończonym pokazie  Wójt Gminy Roman 
Nowakowski i Przewodniczący Rady Gminy Piotr 

Lewandowicz wręczyli dzieciom pamiątkowe medale, ufundowane przez Dyrektora Szkoły i certyfikaty 

Academy Martial Arts w obecności rodziców oraz społeczności szkolnej.  Dyrektor Szkoły Marek Zapiec 

złożył podziękowania na ręce Pawła Sidora całemu zespołowi samoobrony z Włocławka oraz pogratulował 

wyróżnionym młodym sportowcom i ich rodzicom. Zaprosił uczniów obecnych podczas pokazu               
do uczestnictwa w treningach wschodnich sztuk walki.           
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          Po raz dziewiąty  ulicami Chocenia pobiegli uczniowie z całego powiatu włocławskiego.           

Nie zabrakło także młodych zawodników reprezentujących  naszą szkołę. Dzieci z klas 1-6 startowały 
w ulicznych biegach na dystansie 250m, 400m i 600m. Najlepszy wynik osiągnął Miłosz Szpetkowski, 

uczeń klasy IIIb, zdobywca złotego medalu w biegu na dystansie 250m. Srebrną medalistką została 

Samanta Lisiecka, uczennica klasy IIa. W klasyfikacji generalnej szkół podstawowych zajęliśmy        

3 miejsce. Dumni uczniowie z rąk pani poseł, Domiceli Kopaczewskiej odebrali pamiątkowy puchar    

i sprzęt sportowy. 

 Uczennice Szkoły Podstawowej w Wilkowicach 

zwyciężyły w Gminnym Turnieju Koszykówki, 
pokonując w finale drużynę z Chocenia 24:21. 

 W półfinale powiatu w Hali Sportowej             

w Chodczu, który odbył się dnia 01.02.2012r. 

d z i e w c z ę t a  z e  S z k o ł y  P o d s t a w o w e j                                  

z Wilkowic  po zaciętym pojedynku uległy nieznacznie 
reprezentacji z Chodcza 24:23, pokonując Szkołę 

Podstawową  z Lubrańca 48 : 4 pokazały klasę              

i sportowy charakter. Skład reprezentacji: Daria 

Proszkiewicz, Daria Zasada, Julia Rybarczyk, Natalia 

Proszkiewicz, Natalia Wesołowska, Anna Wałęsa, 

Patrycja Kulińska, Karolina Latowska,  Monika 
Nockowska,  Ada    Kocanowska.  

    W dniu 09.02.2012r. w Szkole Podstawowej w Wilkowicach 

odbył się II Otwarty Turniej Koszykówki o Puchar Wójta Gminy 
Choceń. 

 W rozgrywkach wzięło udział 6 zespołów z powiatu 

włocławskiego, wśród nich młodzi koszykarze ze Szkoły Podstawowej 

nr 2 we Włocławku, trenujący na co dzień w Towarzystwie Koszykówki 

Młodzieżowej. W finałowym spotkaniu drużyna SP 2 pokonała zespół      
z klas sportowych z Chocenia   46:40. Najlepszym zawodnikiem 

turnieju został Michał Różanowski z SP nr 2, a tytuł najlepszej 

zawodniczki wywalczyła Daria Zasada ze Szkoły Podstawowej             

w Wilkowicach. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy                    

i puchary ufundowane przez Wójta Gminy Choceń, Pana Romana 

Nowakowskiego.  

Uczennice naszej szkoły zajęły 

2 miejsce w turnieju 
unihokeja, który odbył się       

6 października w Lubieniu 

Kujawskim. W zawodach 

udział wzięły: Daria Zasada, 

Daria Proszkiewicz,  
Natalia Proszkiewicz,  

Julia Rybarczyk,   

Ada Kocanowska,  

Ania Wałęsa,  

Monika Nockowska.  

II OTWARTY TURNIEJ KOSZYKÓWKI 

Choceńskie biegi uliczne 

GMINNY TURNIEJ KOSZYKÓWKI 
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     W czwartek 31 maja uczniowie Szkoły Podstawowej w Wilkowicach z okazji nadchodzącego Dnia Dziec-

ka gościli w Hali Mistrzów na pokazowym treningu koszykówki prowadzonym przez zawodników Anwilu 

Włocławek. Młodzi adepci koszykówki z Wilkowic mieli okazję szlifować koszykarskie rzemiosło pod okiem 
Andrzeja Pluty, Seida Hajrića czy Krzysztofa Szubargi. Zajęcia z podstaw techniki gry w ataku poprowadził 

sam Krzysztof Szablowski, pierwszy trener włocławskiej drużyny. Uczniowie otrzymali pamiątkowe gadżety 

oraz koszulki z autografami koszykarzy. 

Trening z Anwilem Włocławek 



 

 

 

 

St Nasze Szkolne Sprawy 

 

W tym roku szkolnym zostały przeprowadzone następujące konkursy plastyczne: 

„Martwa natura z owocami”, 

„Kolorowe parasole na słotną jesień”, 

„Przydrożna kapliczka w zimowej szacie”, 

„Dziadkowie i ja”, 

„Ptaki budują gniazda”, 

„ Mama i ja”. 

Ponadto uczniowie wzięli udział w konkur-

sach i projektach organizowanych przez inne 

instytucje  i placówki: 

- w konkursie pt.: „Wyprawa na Marsa”, któ-

rego organizatorem i fundatorem nagród była Firma Vidis S. A. z siedzibą we Wrocła-

wiu, 

- w projekcie „Wszystkie Kolory Świata” organizowanym przez UNICEF, którego finał 

odbył pod koniec lutego, 

- w konkursie pt.: „Podróż moich marzeń” organizowanym przez ZSI  we Włocławku, 

- w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały 

świat” organizowanym przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 

 

Galeria szkolna 

 

     Dnia 20.01.2012r. odbyła się w naszej szkole 

uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszonych 

gości powitał Pan Dyrektor, a następnie uczennice 
prowadzące uroczystość zaprosiły Babcie i Dziadków        

na występy artystyczne, które rozpoczęły dzieci z oddziału 

przedszkolnego. Potem dzieci z klas pierwszych                  

w bajkowych strojach wykonały przedstawienie                 

o skrzatach, a uczniowie z klas trzecich i czwartych 

inscenizację pt.: „Nawrócenie wnuczki”. Własną twórczość 
literacką zaprezentowali uczniowie klas IV-VI, natomiast 

wnuczki i wnuczęta klas drugich złożyły Babciom              

i Dziadkom serdeczne życzenia. Babcie i Dziadkowie 

oprócz występów recytatorskich i wokalnych oklaskiwali 

także pokazy taneczne. Część artystyczna zakończył Kuba 
Seklecki z klasy Va brawurowo zagranym utworem 

"Orkiestry dęte".  

Autor pracy: 

Adrian Barankiewicz kl.IIa 

Dzień Babci i Dziadka 
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Rewia rozrywki 



 

Opis pokoju 

     Mój pokój znajduje się na parterze. Ma kwadratowy kształt. Kolor ścian jest zielony. 
     Na środku pokoju leży okrągły dywan. Po lewej stronie jest duże okno, na parapecie stoją doniczki  
z kwiatami. Obok ustawiłam biurko z krzesłem. Po prawej stronie znajduje się łóżko. Z sufitu zwisa 
żyrandol  w kształcie kwiatka. Na dywanie stoi ława z krzesłami. W kąciku są zabawki. Po drugiej  
stronie postawiłam świecznik. Na północnej ścianie wisi duży obraz. Obok jest szafa na ubrania.        
Na szafie położyłam pluszaki i postawiłam głośnik.  
     Ten pokój bardzo mi się podoba. Bawię się w nim i uczę.  
 

                                                     Oliwia Szymańska kl. III b 

Szkoła moich marzeń 

     Moja wymarzona szkoła znajduje się w Wilkowicach. Otaczają ją drzewa i różne kwiaty. 
     Placówka ma boisko, klasy z komputerami, ogród, bibliotekę, basen i kino. Sale są przytulne i koloro-
we. Znajdują się w nich  ławki, krzesła i książki. Na boisku wmurowano bramki i dużo różnych sprzętów 

do zabawy. W bibliotece stoją białe szafki, a na nich dużo książek. Ogród jest pełen kwiatów i figurek 
zwierząt. W objazdowym kinie można obejrzeć ciekawe filmy.  
     Bardzo zachęcam do zapisania się do tej szkoły. Nowi uczniowie są tam mile widziani. 
                                                           

Magdalena Rosiak kl. III b 

Przygotowania do świąt wielkanocnych 

     Zbliża się Wielkanoc, więc robimy w domu generalne porządki i przygotowujemy świąteczne potrawy. 
     Każdy z nas ma swoje domowe obowiązki. Klaudia sprząta w pokoju. Mama przygotowuje jedzenie i piecze 
ciasta. Tata myje okna i naczynia, a ja odkurzam dywany i zamiatam podłogi. W sobotę mama przygotowuje 
koszyczek i jedziemy do kościoła.  
     Bardzo lubię święta i śmigus – dyngus, bo mogę lać wodą. Ten czas spędzamy w gronie rodzinnym.  
                                                      

Krzysztof Muchalski kl. III b 

,,Urodziny Helenki''  
  
   Pewnego słonecznego dnia biedronka Helenka skończyła       

pięć lat. 
Była czerwona w pięć czarnych kropek. Na swoje urodziny 
zaprosiła: konika polnego, motyla, komara, mrówkę, żuka            
i innych przyjaciół. 
  Urodziny miała w lesie, bo bardzo lubiła to miejsce. Dostała 
dużo prezentów. Wszyscy dobrze się bawili. 
  

Karolina Mosak kl. IIIa 
  

  Moja koleżanka ma na imię Martyna Lewandow-
ska, mówię na nią Morti. Ma brązowe oczy i ciemno 
blond włosy, jest mojego wzrostu i ładnie się ubiera. 
Dobrze się uczy i zachowuje, jest koleżeńska.        
Największą przyjemność sprawia mi, gdy się odwie-

dzamy i fajnie bawimy. 
  Lubię ją, bo jest miła, dobra, sympatyczna 
i ufna. 

 

Karolina Mosak kl. IIIa 

Mój dom  

 Mój dom to moja wielka rodzina. 
W nim od samego ranka dzień sie zaczyna. Jemy razem 
śniadanie, wychodzimy do szkoły i pracy. Po południu 
spotykamy się po zajęciach. Rozmawiamy o swych 
problemach, co ciekawego nam się dzisiaj przytrafiło.       
Po odrobieniu lekcji trochę się wygłupiamy.                       
W tym domu czujemy się bezpiecznie i nie jesteśmy sami. 
 
Martyna Salamon kl. IIIa 

Był sobie kotek  
mały pieszczotek.                              
Miał małe uszki  
i krótkie nóżki.                                    
                                                                                                           
Chodził cichutko  
wciąż swoją dróżką               
i przytupywał malutką nóżką.                          
Lubił pić mleczko  
i jeść jajeczko.                                             
Taki to z niego kotek.                                        
                                                                        
                                                                     

Martyna Lewandowska kl. IIIa  
                                                                        
                                                                        
             

Próbki literackie naszych uczniów 



 

 

W ramach programu „Mistrz Języka Polskiego” uczniowie piszą wiele prac literackich, wierszy, 
biorą udział w konkursach. Tradycyjnie co roku uczniowie klasy VI literacko żegnają się z placówką. W 
tym roku najlepszą pracę literacką napisał uczeń Piotr Muszyński.  

M. Gratkowska 

 
Jestem uczniem Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. Przez wiele lat zapoznałem się ze zwyczajami 

panującymi w tej placówce. Mogę śmiało powiedzieć, co mi się tu podoba, a co według mnie należałoby 
zmienić. Szkoła jest budynkiem parterowym, uczą się w niej dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Bardzo lubię 
szkolny korytarz, który jest bardzo przestronny i kolorowy. Podczas przerw, wtedy gdy na dworze jest zimno 
lub pada deszcz,  spędzamy tu miło czas, bawimy się, gramy. Latem, gdy na dworze jest ciepło, wychodzimy  
na plac i boisko przed szkołą.  

Podoba mi się to, że w mojej szkole jest zawsze ciepło i czysto. Każda klasa ma swoją salę, którą się 
opiekuje. Dbamy o jej wygląd, estetyczny wystrój. Uczymy się w ten sposób odpowiedzialności. Dzięki temu,    

że sami dbamy o estetykę, sale są kolorowe, a my dobrze się w nich czujemy. Dostrzegamy też, że nasz trud 
włożony w wygląd tych pomieszczeń nie idzie na marne.  

Ale przecież szkoła to nie tylko sale lekcyjne. Bardzo lubię nauczycieli, którzy troszczą się o każdego      
z nas. Z niezwykłą cierpliwością tłumaczą wszystkim razem, lub każdemu z osobna, jeżeli jest taka potrzeba, 
abyśmy zrozumieli i nauczyli się jak najwięcej. Najczęściej są wymagający, ale dzięki temu bardziej mobilizuję 
się do nauki, ponieważ chcę mieć jak najlepsze oceny. Nauczycieli – wychowawców cenię również za to,          
że potrafią zażegnać każdy konflikt. Mam świadomość, że w każdej trudnej sytuacji mogę prosić o pomoc 
nauczyciela lub psychologa szkolnego. Dlatego szkoła jest miejscem, gdzie czuję się bezpiecznie. Wiem,           
że gdyby mi się coś stało, mogę liczyć na pomoc nauczycieli, pielęgniarki a nawet pań woźnych.  

Uwielbiam wspaniałą salę gimnastyczną, która jest doskonale przystosowana do potrzeb uczniów. 
Dzięki niej i panu wuefiście zajęcia są ciekawe i urozmaicone. Doskonalimy swoją sprawność fizyczną 
indywidualnie oraz ćwiczymy gry zespołowe. Chętnie korzystam z zajęć na sali gimnastycznej również            
po zajęciach lekcyjnych. Bardzo ważne są dla mnie wycieczki, których w szkole nie brakuje. Dzięki nim mogę 
poznać zabytki naszego regionu, a nawet kraju.  

Szkoła jest przyjazna dla uczniów. Uczy nas dyscypliny, a także pomaga wypracować własne opinie na 
różne tematy. Pozwala zdobyć gruntowną wiedzę, która przyda mi się w dalszych etapach kształcenia, 

najwcześniej w gimnazjum, ale na pewno również w szkole ponadgimnazjalnej. Z całą pewnością to szkoła 
przyjazna dla ucznia.  

Niestety są też rzeczy, które mi się nie podobają. Niechętnie wykonuję w domu np. plakaty, wolałbym 
wolny czas poświęcić na swoje zainteresowania, doskonalić się w tym, na czym mi zależy. Niestety, czasami 
muszę odłożyć to na później. Nie podoba mi się również to, że niektórzy uczniowie czasami coś psują, a potem 
nawet nie umieją się do tego przyznać. Chciałbym także, aby w szkole był sklepik, w którym mógłbym kupić 
sobie jakąś przekąskę.  

Uważam, że każda szkoła ma swoje wady i zalety, także moja. Jednak nie zamieniłbym jej na żadną 

inną. Mam tutaj świetnych kolegów, wyrozumiałych nauczycieli, wspaniałą atmosferę. Czuję się tu prawie    

jak w domu.  

Paulina Ziółkowska 

Morze 

Morze jest bardzo piękne,  
dlatego zawsze do niego biegnę. 
Mewy nad nim fruwają 
i uroku plaży dodają. 

Zamki na piasku stoją 
i trochę się boją,  
bo gdy sztorm na morzu będzie, 
to na plaży pusto wszędzie. 

Przez najbliższy rok będę marzyła, 
żebym się w ciepłym słonku prażyła.  
A grosik rzucony w morze 
przyjechać mi tu pomoże. 

Zuzanna Malinowska 

Wiersz 

Może jutro wiersz napiszę! 
Czy nie zabraknie mi weny? 
Ja się tym nie przejmuję! 
Wiersz mogę napisać 
i wiosną, 
i latem,  
i zimą, 
mogę też napisać poranka godziną. 
Z napisania wiersza nie zrezygnuję! 
Dlaczego? 

Bo to kocham, kolego! 

Warto mieć marzenia 

i powoli je spełniać. 

 

Zuzanna Malinowska 

Marzenia 

Każdy ma marzenia 

skryte, bliskie tylko sercu. 

Często nierealne.  
Niektóre mniejsze. 

Niektóre mniejsze. 

Każdy jest marzycielem,  

choć czasem o tym nie wie. 

 

Paulina Ziółkowska 
Lato 

 

Było sobie lato,                                                                                                                                                                 

piękne i czerwcowe. 

Odpłynęło od nas 

na tratwie przez morze. 
Pożegnało czule, 

pomachało z dala. 

Ach, jak bardzo szybko                                                                                                                                                   

 lato się oddala. 



 

Str. 10 Nasze Szkolne Sprawy 

Szkoła Podstawowa w Wilkowicach jest przyjazną i bezpieczną placówką, która posiada bogatą 
ofertę edukacyjną. Zadbana baza szkoły pozwala uczniom zdobywać wiedzę w sprzyjających 
warunkach. Wszystkich zainteresowanych rodziców zachęcamy do zapisywania uczniów do naszej 
placówki do każdej klasy. Dzieci znajdą tu miłą atmosferę i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. 

Zapisów można dokonywać w sekretariacie szkoły.  

       W dniach od 11 do 15 czerwca 2012 roku uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Wilkowicach przebywali na wy-

cieczce w Słowińskim Parku Narodowym. Pogoda na wy-

cieczce dopisywała. Wędrowaliśmy po ruchomych wy-

dmach i podziwialiśmy piękno Morza  Bałtyckiego. Podzi-

wialiśmy  życie ludzi na Kaszubach, bo byliśmy w skanse-

nie w  Klukach. Niesamowite wrażenie zrobiła na nas 

wielkość  Jeziora Łebsko. Przeżycia związane z wycieczką 

pozostaną na długo w naszej pamięci. 

5 dniowa wycieczka nad morze 

Dnia 24.06.2012r. uczniowie i pracownicy 

Szkoły Podstawowej w Wilkowicach czynnie     

angażowali się w przebieg festynu, który odbył 

się na boisku wielofunkcyjnym w Czerniewicach. 

W występach artystycznych brali udział ucznio-

wie naszej szkoły oraz absolwenci. Były to wystę-

py taneczne, wokalne i instrumentalne. Obecni 

podczas imprezy nauczyciele przygotowali dzieci 

do występów, czuwali nad sprawnym przebie-

giem części artystycznej. Przygotowali również 

konkurs plastyczny i Turniej Piłki Nożnej „Euro 

SP Wilkowice” o puchar Centrum Nauki i Bizne-

su „Żak” we Włocławku. Odbył się pokaz 

wschodnich sztuk walki zaprezentowany przez 

zespół Akademy Martial Arts z udziałem uczniów 

naszej szkoły. Wszyscy bawili się świetnie. 

Festyn w Czerniewicach 

Nasze Szkolne Sprawy 



 

 

Wycieczka do Lichenia 
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    Dnia 28.05.2012r. uczniowie naszej szkoły 

uczestniczyli w pielgrzymce do  Lichenia. Towa-

rzyszyli im rodzice, babcie, dziadkowie oraz 
ksiądz proboszcz z parafii Czerniewice. Podczas 

pielgrzymki uczniowie mieli okazję uczestniczyć 

we Mszy świętej w Bazylice, zwiedzić Golgotę 

oraz podziwiać panoramę miasta z wieży licheń-

skiej. Główną atrakcją wyjazdu były lody ufun-

dowane przez księdza proboszcza Kazimierza 
Świątnickiego.  

              Dnia 01. 06. 2012 r. uczniowie Szkoły Pod-

stawowej w Wilkowicach rozpoczęli świętowanie Mszą 

św, którą odprawił w ich intencji proboszcz ks. Kazi-
mierz Świątnicki. Następnie Pan Dyrektor przekazał 

dzieciom życzenia oraz słodycze w imieniu wszystkich 

p r a c o w n i k ó w  p l a c ó w k i .  

                W Dniu Dziecka mieli możliwość skorzysta-

nia  z szeregu atrakcji. Rywalizowali w konkursie strze-

leckim zorganizowanym przez Wojskową Komisję Uzu-
pełnień we Włocławku. Dużym zainteresowaniem cie-

szył się konkurs badmintona o puchar Komendanta 

WKU we Włocławku. Wiele wrażeń dostarczyła prze-

jażdżka wojskowym wozem saperskim. Starsi i  młodsi 

uczniowie z zaangażowaniem rywalizowali w grach            
i zabawach sprawnościowych. Każde dziecko wyszło        

ze szkoły z balonikiem modelowanym przez clowna. 

                 Świętowanie Dnia Dziecka przebiegało            

w miłej, radosnej atmosferze dzięki zaangażowaniu Pa-

na Dyrektora M. R. Zapieca, wszystkich pracowników 

szkoły, Rady Rodziców i sponsorów.  

Dzień Dziecka 

         Dnia 19 czerwca 2012r. uczniowie klas IV – 

VI odbyli wycieczkę do Palmiarni w Poznaniu, 

gdzie poznali roślinność z różnych stref klimatycz-
nych. W drodze powrotnej zwiedzili Katedrę          

w Gnieźnie. W programie wycieczki także był 

obiad w restauracji „Euruś” i pyszne lody                  

w Mc Donald’s.  

Wycieczka do Palmiarni w Poznaniu 

            W poniedziałek 11 czerwca 2012r. ucznio-

wie z zerówki i klasy Ib ze Szkoły Podstawowej        

w Wilkowicach uczestniczyli w wycieczce do Multi-
kina we Włocławku. Dzieci obejrzały bajkę pt. 

„Goryl Śnieżek w Barcelonie”. Po seansie grupa 

udała się na posiłek do restauracji KFC. Dzieci nie 

kryły swego zadowolenia z miło spędzonego czasu.  

Maluchy w kinie 

Nasi uczniowie przy wozie saperskim. 



 

 

Sukcesy naszych uczniów 

- Wyróżnienie dla Z. Malinowskiej w konkursie plastycznym 

pt.: „Z czym kojarzy mi się Wisła”. 

- I miejsce S. Lisiecka w Choceńskich Biegach Ulicznych. 

- III miejsce - U. Proszkiewicz w V Międzyszkolnym Konkursie 

Literackim „Ferie z książką”. 

- II miejsce - O. Sikorska w V Międzyszkolnym Konkursie    

Literackim „Ferie z książką”. 

- I miejsce - M. Kapuścińska w V Międzyszkolnym Konkursie 

Literackim „Ferie z książką”. 

- III miejsce - Z. Malinowska w V Międzyszkolnym Konkursie 

Literackim „Ferie z książką”. 

- I miejsce - J. Seklecki w V Międzyszkolnym Konkursie       

Literackim „Ferie z książką”. 

- II miejsce w Gminnym Trójboju Lekkoatletycznym        

Chłopców. 

- II miejsce w Gminnym Trójboju Lekkoatletycznym        

Dziewcząt. 

- I miejsce  dla N. Góralskiej i M. Sudomir w Przeglądzie     

Piosenki Harcerskiej i Turystycznej. 

- III miejsce dla Z. Malinowska w Gminnym Konkursie       

Recytatorskim Prozy Janusza Korczaka. 

- I miejsce dla M. Rosiak w konkursie matematycznym     

„Uczeń Zdolny”. 

- III miejsce dla M. Matusiak w indywidualnych biegach    

przełajowych na dystansie 1000m w Choceniu. 

- III miejsce - D. Zasada w indywidualnych  biegach przełajo-

wych na dystansie 800m w Choceniu. 

- II miejsce dla S.P. Wilkowice w czwórboju lekkoatletycznym 

chłopców. 

- I miejsce dla S.P. Wilkowice w czwórboju lekkoatletycznym 

dziewcząt. 

- I miejsce dla S.P. Wilkowice w Gwiazdkowym Turnieju        

Piłki Nożnej Halowej. 

- II miejsce dla S.P. Wilkowice w Gminnym Turnieju             

Koszykówki. 

- I miejsce dla S.P. Wilkowice w Gminnym Turnieju             

Koszykówki. 

- IV miejsce dla S. P. Wilkowice w I Halowym Turnieju Piłki 

Nożnej Chłopców o Puchar Dyrektora Gimnazjum                

w Choceniu. 

- I miejsce dla S.P. Wilkowice w Międzyszkolnym Turnieju  

Koszykówki pod patronatem Centrum Nauki i Biznesu „Żak”. 

- II miejsce dla S.P. Wilkowice w Gminnym Czwórboju Lekko-

atletycznym Dziewcząt w Choceniu. 

- I miejsce dla S.P. Wilkowice w Gminnym Czwórboju Lekko-

atletycznym Chłopców w Choceniu. 

Na terenie  naszej hali sportowej były 

organizowane następujące imprezy 

sportowe: 

1. Liga tenisa ziemnego na hali 

(uczestnicy reprezentowali powiat 

włocławski) 

2. Otwarty turniej badmintona 

3. Mikołajkowy turniej piłki nożnej 

halowej 

4. Młodzieżowy turniej koszykówki   

o puchar Wójta Gminy Choceń 

5. Turniej sportowo– rekreacyjny 

szkół Wilkowice i Kłóbka 

6. Turniej piłki siatkowej 

7. Turniej koszykówki pod patrona-

tem Centrum Nauki i Biznesu 

„Żak” 

8. Turniej badmintona „Lotka 2012” 

 W październiku 2011r. 

rozpoczęła się II edycja Ligi Języka 

Angielskiego. Konkurs składa się       
z V etapów i skierowany jest            

do uczniów, którzy pragną poszerzyć 

swoją wiedzę i umiejętności z zakresu 

języka angielskiego. 

 W tym roku na I etapie 

wystartowało 70 uczniów ze szkół      
w Choceniu, Śmiłowicach oraz 

Wilkowicach. Do drugiego etapu 

zakwalifikowało się 26 uczniów, 

natomiast w III części konkursu 

wystartuje już tylko 18 uczniów      
(12 uczniów z Wilkowic, 4 z Chocenia 

oraz 2 ze Śmiłowic). Finał odbędzie 

się w maju w Szkole Podstawowej     

w Wilkowicach.  

Dziękujemy 

wszystkim za pomoc w zgromadzeniu materiałów. 

Gazetkę zredagowali uczniowie wraz z opiekunami 

Oprawa graficzna: Klara Sobczak 

Gazetka dostępna na szkolnej stronie internetowej: www spwilkowice.eu 

Liga Języka Angielskiego 


