
 

Grudzień 2010 
SZKOŁA PODSTAWOWA  

W WILKOWICACH 

Zapraszamy na naszą stronę internetową: 

www.spwilkowice.eu 

OTWARCIE HALI SPORTOWEJ 

          W rok od rozpoczęcia prac budowlanych nowa sala gimnastyczna  

przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach została uroczyście oddana do użytku.     

         Jej otwarcie stało się wielkim świętem dla szkolnej społeczności. 

 

Świąteczne życzenia  

Zbliża się kolejne Boże Narodzenie. Niech będzie ono naprawdę radosne, pełne 

szczerej miłości, aby moc betlejemskiego żłóbka otoczyła wszystkich spokojem, 

ciepłem i rozwagą. Aby wszystko, co przykre, co bolało, co niosło przygnębienie  

i smutek, zabrał odchodzący rok. 

 Niech to, co nowe, będzie miłą niespodzianką i wspaniałym przeżyciem.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilkowicach mgr Marek Zapiec 
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WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY  

01.09.10.— Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

10.09.10.— Udział w uroczystym odsłonięciu pomnika 

     w Szczytnie  

21.09.10.— Udział w Gminnym Rajdzie Rowerowym 

29.09.10.— Spotkanie uczniów klas I z policjantami 

30.09.10.— Dzień Chłopca 

30.09.10.— Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego  

       pt. : „Jesień w parku” 

10.10.10.— Otwarcie hali sportowej 

13.10.10.— Akademia z okazji Święta Edukacji 

29.10.10.— Ślubowanie pierwszoklasistów 

 10.11.10.— Uroczysty apel z okazji 92 rocznicy    

       odzyskania niepodległości 

 10.11.10.— „Skarbnikowe dary” — występ aktorów  

       z Krakowa 

 15.11.10.— Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego  

     pt. : „Listopadowa słota” 

 18.11.10.— Wycieczka do „Family Park”  

 25.11.10.— Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia 

 30.11.10.— Andrzejki 

 02.12.10.— Mistrzostwa Szkoły w koszykówce  

        Chłopców 

 06.12.10.— Mikołajki w naszej szkole. Mecz piłki   

                  siatkowej: nauczyciele — uczniowie 

 06.12.10.— Spotkanie z poetą p. M. Glazikiem—  

    Promocja książki pt. : „Lis się skrada” 

 07.12.10.— Wyjazd do włocławskiego teatru na   

         spektakl pt. : „Rodzina Adamsów” 

 09.12.10.— Mistrzostwa szkoły w koszykówce  

       Dziewcząt 

 20.12.10.— Apel dotyczący bezpieczeństwa dzieci  

     podczas przerwy świątecznej 

 21.12.10.— Wyjazd do włocławskiego teatru 

 na spektakl pt. : „Szewczyk Dratewka” 

 22.12.10.— Zakończenie akcji „Góra Grosza” 

 22.12.10.— Jasełka szkolne, uroczyste wigilie       

                   klasowe 

MIKOŁAJKI W SZKOLE 

       Mikołajki rozpoczynają w grudniu świąteczny 

czas oczekiwania. To dzień radosny, szczególnie 

dla naszych uczniów. Ten dzień obfitował             

w różnego rodzaju „prezenty”.  

Było więc spotkanie z panem M. Glazikiem,  

na którym odbyła się uroczysta premiera książki  

„Lis się skrada”( więcej na ten temat poniżej).  

Wiele emocji wzbudził mecz piłki siatkowej: 

nauczyciele – uczniowie, który to  wygrali 

oczywiście uczniowie. 

Serdecznie gratulujemy ; )) 

„LIS SIĘ SKRADA” 

     W poniedziałek, 6 grudnia odbyła się oficjalna 

premiera książki Mirosława Antoniego Glazika  

pt. : „Lis się skrada”.  

       Współtwórcą tej książki jest Szkoła 

Podstawowa w Wilkowicach.   Pomysł na to, aby 

wydać tę książkę zrodził się już dawno. Utwory 

pisane przez dzieci były systematycznie zbierane i 

czekały na nadarzającą się okazję. Ta nadeszła 

niespodziewanie w 2009 roku i od tego czasu 

wszyscy pracowali gorąco nad wydaniem książki. 

        Jest ona owocem współpracy: to świat 

literacko-malarski widziany oczyma naszych 

uczniów, przeplatany pięknymi wierszami             

M.A. Glazika.  Warto sięgnąć po tę pozycję, aby   

na moment nawet dorośli mogli  powrócić do 

zaczarowanego świata bajek i wspomnień 

WYCIECZKA  KLAS MŁODSZYCH 

We wtorek 7 grudnia  uczniowie klas młodszych  

wybrali się na wycieczkę do Teatru 

Impresaryjnego im. Włodzimierza  Gniazdowskiego  

na sztukę pt. „ Rodzina Addamsów”. 

 Przedstawienie  grane było przez zespół 

„Skene” według reżyserii Mieczysława  

Synkiewicza,  w skład którego  wchodzą dzieci         

i młodzież szkół włocławskich. Sztuka była             

o tematyce fantastyczno — naukowej, w której 

poruszane były sprawy związane z życiem rodziny 

Addamsów oraz odkryciami techniki i ich 

zastosowaniem w życiu codziennym jak również 

skutkami stosowania tej techniki. Podczas 

oglądania tej sztuki było wiele humoru i radości. 

Nasze dzieci mogły bezpośrednio zetknąć się ze: 

sceną, scenografią,  kostiumami aktorów, oraz 

muzyką graną przez fortepian i gramofon.  

Na zakończenie tej wycieczki dzieci pojechały 

do McDonalda  i w dobrych humorach powróciły do 

swojej szkoły.  
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          10 październik 2010r. przejdzie do historii naszej Szkoły, jako dzień otwarcia 

tak długo oczekiwanej przez uczniów Sali Gimnastycznej.  

 Sala ma powierzchnię 750 m2, znajdują się przy niej szatnie, natryski, zaplecze 

dla trenerów i magazyn sprzętu. Dodatkowe wyposażenie sali, w tym kotara dzieląca 

ją na dwie części, stwarza możliwość różnorodnego jej wykorzystania przy realizacji 

programu sportowego i podczas zajęć rekreacyjnych.  

W przygotowaniu uroczystości otwarcia sali zaangażowani byli nauczyciele, uczniowie, 

Rada Rodziców i przyjaciele szkoły. Dołożyli starań, aby i sala, i jej otoczenie 

wyglądały pięknie, a przybyli goście z przyjemnością spędzili tam czas. 

        W uroczystym przecięciu wstęgi 

wzięli udział m.in.: Poseł Marek 

Wojtkowski, Wójt Roman Nowakowski, 

przedstawiciel Urzędu 

Marszałkowskiego F. Złotnikiewicz 

oraz Dyrektor Szkoły – Marek Zapiec. 

Po poświęceniu sali dokonanym przez 

księdza Kazimierza Świątnickiego 

zabierali głos goście, gratulując 

serdecznie udanej i jakże potrzebnej 

inwestycji. Zgodnie podkreślano wielką 

wagę inwestowania w obiekty 

sportowe, dające uczniom możliwość prawidłowego fizycznego rozwoju  

i  d o s k o n a l e n i a  s p o r t o w y c h 

umiejętności. Doceniając rolę, jaką wiele 

osób odegrało w powstaniu sali, pan 

dyrektor Marek Zapiec podziękował  

im za zaangażowanie, wręczając kwiaty           

i  dyp l omy .  Część  artystyczną 

zaproponowali gościom sami uczniowie, 

nawiązując w programie m.in. do tradycji 

olimpijskich. Złożyli tez uroczyste 

przyrzeczenie szlachetnej, sportowej 

rywalizacji. Wystąpiła grupa taneczna oraz 

najmłodsi wychowankowie, którzy ujęli 

widzów spontanicznym i bardzo radosnym 

wykonaniem utworu „Olimpiada” oraz 

„Gimnastyka”. Gościnnie przygrywała 

Ork i e st ra  OSP  z e  Śm i ł ow ic , 

zaprezentowała się kapela Śmiłowiónki 

oraz pełen ekspresji zespół taneczny 

Classic. Uroczystość zakończył Turniej Piłki Koszykowej między drużynami                 

z Wilkowic, Śmiłowic i Chocenia. Goście mieli również możliwość wpisania się do księgi 

pamiątkowej oraz zwiedzenia placówki. 
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Bezpieczeństwo pierwszaków 

    Dzień 29.09.2010r upłynął w naszej szkole pod hasłem „Bezpieczeństwo Pierwszaków”. Gościliśmy 

bowiem panów z Posterunku Policji w Choceniu: Sławomira Kaczmarka i Grzegorza Krzyżanowskiego. 

Panowie policjanci przeprowadzili pogadankę edukacyjną na temat bezpieczeństwa podczas drogi dom-

szkoła-dom, a także w czasie pobytu w szkole. Nad prawidłowym zachowaniem maluchów podczas 

prelekcji czuwały panie wychowawczynie: M. Komorowska i K. Sobczak. 

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 
         Dnia 29 października 2010 r. odbyło się uroczyste Ślubowanie Klas Pierwszych.  

Klasa Ia- wychowawca p. Klara Sobczak, 13 uczniów, i klasa Ib – wychowawca, p. Monika Komorowska, 

22 uczniów. Dzień ten w naszej szkole obchodzony jest bardzo podniośle, przejęte są nie tylko 

maluchy, ale także ich Rodzice. 

        Z okazji Ślubowania odbyła się uroczystość, podczas której  Pierwszoklasiści popisywali się 

swoimi umiejętnościami nabytymi w szkole. Były więc wiersze i piosenki, po których nastąpiło uroczyste 

pasowania na uczniów Szkoły Podstawowej                 

w Wilkowicach.  

        W imieniu wszystkich Rodziców pani Sławomira 

Sitarz podziękowała Panu Dyrektorowi i Paniom 

Wychowawczyniom za przygotowanie dzieci             

do uroczystości. Występy dzieci podobały się 

zarówno przybyłym gościom, jak i całej społeczności 

uczniowskiej.  

Dyrektor Szkoły M. Zapiec podziękował 

Paniom Wychowawczyniom oraz Rodzicom                  

za przygotowanie i przeprowadzenie tej 

pięknej uroczystości.  

Pan Dyrektor podziękował również 

serdecznie obecnym na uroczystości gościom : 

panu Romanowi Nowakowskiemu – Wójtowi 

Gminy Choceń, pani Agnieszce Świątkowskiej – 

Sekretarzowi Urzędu Gminy Choceń oraz 

radnym: p. Tomaszowi Hoffmanowi, p. Eugeniuszowi Jasińskiemu, p. Waldemarowi Terpińskiemu            

i p. Tadeuszowi Walczakowi za inicjatywę i wsparcie w budowie Sali Gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej w Wilkowicach.  

Po części oficjalnej wszyscy spotkali się przy słodkim poczęstunku.          
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Uczymy się przez zabawę 

„Jesteśmy uczniami, krytykami literackimi, reżyserami,  
scenarzystami, aktorami…”    

 
Tak o sobie możemy powiedzieć my – uczniowie Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, gdyż         

po przeczytaniu kolejnych pozycji z kalendarza lektur przygotowaliśmy na ich podstawie scenki 

teatralne.     

 Wykonaliśmy sumiennie swój uczniowski obowiązek i przeczytaliśmy wyznaczone powieści. 

Wcielając się w rolę krytyków literackich wybraliśmy najciekawsze fragmenty utworów literackich. 

Opracowaliśmy sceny pełniąc funkcję szkolnych scenarzystów. Przygotowaliśmy dekorację i kostiumy. 

Pomocni koledzy dzięki charakteryzacji upodobnili nasz wygląd do postaci literackich. Następnie 

wykazaliśmy się zdolnościami i warsztatem aktorskim i zagraliśmy role bohaterów powieści. W każdej 

grupie znalazł się lider, który pełnił funkcję reżysera.  

Scenki z powieści I. Jurgielewiczowej pt.: „Ten obcy” zaprezentowaliśmy w klasie VIa. Wybrane 

fragmenty z książki L. M. Montgomery pt.: „Ania z Zielonego Wzgórza” przedstawiliśmy w klasie V. 

Wybrane urywki z bajki C. Collodiego zainscenizowaliśmy w klasie IVa. Role bohaterek utworu             

J. Korczakowskiej zagraliśmy w klasie IVb. 

Plakaty do lektur, które zdobią nasze klasy oraz scenki teatralne przygotowaliśmy pod czujnym 

okiem naszej polonistki – pani Moniki Gratkowskiej.  

„SKARBNIKOWE DARY” 
Uczniowie z wielkim zaciekawieniem obejrzeli 

w dniu 10.11.2010r przedstawienie 

„Skarbnikowe dary” w wykonaniu aktorów        

z Krakowa. Piękna scenografia i bogate teksty 

bawiły najmłodszą publiczność 

Konkurs plastyczny 

         30 września został rozstrzygnięty 

konkurs plastyczny pt. "Jesień w parku".        

I miejsca zajęli:  Izabela Hołtyn, Magdalena 

Rosiak, Marek Danielewicz, Małgorzata 

Zielińska, Dominika Mikrut, II miejsca zajęli: 

Julia Matusiak, Zuzanna Piwińska, Bartosz 

Rakowski, Patryk Mularski, Michał Zasada, 

Jakub Pomorski, Justyna Cymerman, Hubert 

Szpetkowski, Kacper Ruciński, Jan 

Maciejewski. III miejsca zajęli: Patrycja 

Mikrut, Mateusz Ampanowicz, Samanta 

Lisiecka.  

        Wszystkim serdecznie gratulujemy          

i zapraszamy do udziału w kolejnych 

konkursach. 

KURATORYJNE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

 
Uczniowie klas V i VI wzięli udział             

w konkursach przedmiotowych z języka 

pol sk iego,  matematyk i  i  przyrody 

organizowanych przez Kuratorium Oświaty        

w Bydgoszczy. Większość uczestników osiągnęła 

wysokie wyniki. Do etapu rejonowego awansowało 

3 uczniów z przyrody: Kacper Ryniec, 

Małgorzata Zielińska  i Dominika Czapska. 

Uczniowie przygotowywani byli do udziału w 

konkursach przez nauczycieli: Monikę 

Gratkowską, Joannę Malinowską (z języka 

polskiego), Marię Zielińską,  Sylwię Łukaszewską 

– Florczak ( z przyrody) i  Andrzeja Zapieca     

(z matematyki).  

Testy napisane przez uczniów sprawdzone 

zostały przez tych nauczycieli według kryteriów 

ustalonych przez Kuratorium Oświaty                 

w Bydgoszczy. Opracowana została stosowana 

dokumentacja obejmująca listę zgłoszonych 

uczestników, deklaracje uczestnictwa, protokoły. 

       Uczestnikom gratulujemy wiedzy. 
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LISTOPADOWA SŁOTA 
 

         15.11.2010r. został rozstrzygnięty konkurs 

p l a s t y c z n y  p t .  " L i s t o p a d o w a  s ł o t a " . 

I miejsca zajęli: Martyna Matusiak, Karolina Sudomir, 

Amelia Cymerman. II miejsca zajęli: Fabian 

Przybyszewski, Magdalena Rosiak, Patrycja Rosiak, 

Małgorzata Kapuścińska, Jarosław Andrzejewski, 

Maciej Grzybowski, Samanta Lisiecka, Sandra 

Proszkiewicz, Urszula Proszkiewicz. III miejsca zajęli: 

Martyna Lewandowska, Julia Zasada, Karolina 

Marciniak, Szymon Lewandowski, Patrycja Mikrut, 

Samanta Lisiecka, Oliwia Szymańska, Krzysztof 

Lewandowski. Wyróżnienia otrzymali: Mikołaj 

Matusiak, Jakub Lewandowski, Weronika Latowska, 

Zuzanna Malinowska, Justyna Skrzypińska. 

      Wszystkim laureatom składamy gratulacje  

i zapraszamy do udziału w dalszych konkursach. 

ANDRZEJKI 
           Andrzejki (30.11.) to dzień, na który czekamy z utęsknieniem i swojego rodzaju ciekawością.  

Każdy z nas bowiem ma w sobie nutkę przekory i jest ciekawy, co przyniesie mu nadchodzący czas.  

          W naszej szkole tradycyjnie już ten dzień obchodzony jest magicznie.  Maluchy na tę okazję 

przygotowały specjalny taniec  (oddział przedszkolny), a klasa IIa przepiękna piosenkę.  

Na czarodziejską górę Wilkowice – Łysica zleciały także wiedźmy z całego świata , którym 

przewodziły dziewczynki z klasy IVb. W tym roku dzieci przepięknie zaprezentowały się w strojach 

miotły  i kota. Reprezentanci klas dzielnie walczyli o tytuł Andrzeja i Andrzejowej w wielu 

konkurencjach, takich jak: strój, okrzyk, 

plakat, kalambury. Po zaciętej, ale jakże 

sympatycznej i wesołej rywalizacji wygrali: 

Tytuł Andrzeja zdobył Kacper Dereszewski  z 

klasy Ib, Tytuł Andrzejowej zdobyła Malwina 

Szatkowska z klasy VIb.  

       Wieczór zakończył się wspólna zabawą, 

podczas której wielu ochotników odwiedziło 

„Komnatę wróżb”, aby spełniło się przysłowie 

„Dziś cień wosku Ci pokaże, co Ci życie niesie   

w darze” 

DZIEŃ CHŁOPCA 
 

  W czwartek (30.09.2010r.) 

obchodziliśmy w Szkole Podstawowej    

w Wilkowicach uroczyście Dzień Chłopca. 

Jak co roku dziewczynki pamiętały         

o swoich kolegach. Zorganizowały 

uroczysty apel, podczas którego złożyły 

chłopcom życzenia zdrowia i samych 

u śmiec hn iętyc h  d ni  w  szkole .               

Na zakończenie poczęstowały słodkim 

upominkiem i zaprosiły na dyskotekę, 

gdzie wszyscy miło spędzili czas przy 

d ź w i ę k a c h  u l u b i o n e j  m u z y k i .  

       Na każdej twarzy chłopca malował 

się dziś uśmiech. Życzymy, aby trwał 

przez cały rok szkolny. ; )) 

JASEŁKA 

 
       Uczniowie  przygotowali 

uroczyste jase łka pod 

kierunkiem p. J. Szydłowskiej.      

      Będą one zaprezentowane 

w Diecezjalnym Konkursie 

Jasełek oraz w kościołach 

p a r a f i a l n y c h  :                         

w  Czerniewicach i Śmiłowicach 
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CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS 

        W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy           

do udziału w programie Przedszkolnej Edukacji 

Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”, 

której koordynatorem jest Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna z Włocławka.  

         Celem programu jest: wzrost kompetencji 

rodziców w zakresie ochrony dzieci przed 

ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie 

umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie       

w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych 

pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich 

tytoń. 

           W ramach programu przedszkolaki                     

z dinozaurem Dinusiem poznają złe skutki 

przebywania w dymie tytoniowym, a swoim 

rodzicom przekazują ,jak dużą rolę mają oni w ich 

zdrowym rozwoju 

OWOCE I WARZYWA 
Nasza placówka w bieżącym roku szkolnym nawiązała współpracę 

z Przetwórnią Owocowo— Warzywno —Mięsną „Rafiński” z Barcina 

Wieś.  

Programem „Owoce w szkole” objęte są dzieci  z klas I – III. 

Dzięki temu  uczniowie naszej szkoły trzy razy w tygodniu jedzą 

smaczne owoce (jabłka) i warzywa (marchewka). Szkoła dba  w ten 

sposób o prawidłowy rozwój swoich podopiecznych. 
 

 

SZKLANKA MLEKA 
W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy współpracę z Kujawską 

Spółdzielnią Mleczarską „KeSeM” z Włocławka. Dzięki temu nasi 

uczniowie trzy razy w tygodniu piją smaczne, zdrowe mleko. Dzieci 

spożywają mleko smakowe (czekoladowe, waniliowe) oraz mleko białe.  

Jest to wspaniała  forma uzupełniania wapnia w organizmach dzieci. 
 

 

POMOC W FORMIE DOŻYWIANIA 
W naszej szkole formą pomocy w zakresie dożywiania objętych jest 

trzydziestu siedmiu uczniów,  natomiast dziesięcioro uczniów kupuje 

obiady. Dzieci 5 razy w tygodniu spożywają smaczne, dwudaniowe 

posiłki. 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ  

PLUSZOWEGO MISIA 
           25 listopada pluszowe misie z całego świata 

obchodziły swoje święto. Nasi uczniowie tego dnia 

przyszli do szkoły ze swoimi pluszowymi 

przyjaciółmi. Misie mogły siedzieć na lekcjach,  

Pan Dyrektor postawił jednak warunek, że nie 

mogą zakłócać zajęć lekcyjnych. Uroczyście 

meldujemy, że wszyscy (uczniowie i misie) byli 

bardzo grzeczni.  

W tym dniu pamiętaliśmy także  o naszych 

młodszych kolegach z Prywatnego Przedszkola 

MIŚ w Czerniewicach. Złożyliśmy im wizytę, 

podczas której popłynęły  życzenia dla wszystkich 

„Misiaków” z Czerniewic. Mamy nadzieję, że mały 

pluszowy miś, którego zostawiliśmy, pozwoli miło 

spędzić czas milusińskim. 

RÓWNE SZANSE DLA MŁODYCH MIESZKAŃCÓW  POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO 
 

 W celu wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty kontynuowany jest program Unii Europejskiej „Równe szanse dla młodych 

mieszkańców Powiatu Włocławskiego”. Uczniowie klas IV —VI chętnie biorą udział w zajęciach 

wyrównawczych z języka polskiego, angielskiego oraz matematyczno – przyrodniczych. Uczestnicy zajęć 

doskonalą swoje umiejętności i poszerzają zakres wiedzy podczas zajęć pozalekcyjnych.  

Od września 2010 r. realizowany jest także program dla uczniów klas I —III, który ma na celu 

indywidualizację procesu  nauczania dla uczniów , aby mogli osiągnąć jak najwięcej korzyści, uczęszczając na 

dodatkowe zajęcia. 
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ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ 

    13 października uczniowie podziękowali 

nauczycielom za trud włożony w ich kształcenie       

i wychowanie. Zaprosili swoich wychowawców       

na mini-stacyjkę, z której wyruszał „Ekspres        

do wiedzy”. W części artystycznej dominowała 

zasada, że każdy śpiewać może, bo uczniom 

towarzyszyła radosna piosenka „...Dyrektorze 

łaskawy zawieź wiedzę do sławy...”, zachęcająca 

nauczycieli do przejażdżki pociągiem. W dowód 

wdzięczności  uczniowie  obdarowali  swoich 

nauczycieli i pracowników obsługi  samodzielnie 

wykonanymi bukietami  kwiatów.  

        W podziękowaniu uczniowie otrzymali od Pana 

dyrektora i pracowników szkoły słodycze. 

92 ROCZNICA  

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
 

Nie zapominamy o wielkim wysiłku pokoleń 

Polaków walczących o to byśmy dzisiaj mogli 

mieszkać      w swoim kraju. 11 listopad 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.  

10 listopada 2010 r uczniowie naszej szkoły 

uczcili 92 rocznicę 

o d z y s k a n i a 

niepodległości.  

Na uroczystym apelu 

pieśnią i wierszem 

oddali hołd tym, którzy 

walczyli o wolną Polskę.  

PAMIĘTAJMY O BOHATERACH  

BITWY POD SZCZYTNEM 
    Dnia 10.09.2010 r. uczniowie naszej szkoły wzięli 

udział w uroczystości  odsłonięcia pomnika 

 upamiętniającego bohaterów bitwy pod Szczytnem.   

      Uczniowie wysłuchali przemówień władz gminy            

i wojska, które zwróciły się między innymi              

do młodych o pamięć historyczną tamtych dni. 

Następnie wysłuchali koncertu orkiestry 

garnizonowej z Torunia pododdziału 2 Pułku 

Komunikacyjnego z Inowrocławia. 

 

      „Naród, który traci pamięć,  

traci sumienie” 

Zbigniew Herbert 

 

W czasie listopadowej zadumy uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Wilkowicach tradycyjnie 

już odwiedzają groby poległych żołnierzy              

w okresie II wojny światowej, znajdujące się       

w Wilkowicach i Wichrowicach. Każdego roku 

uczniowie porządkują groby, zapalają znicze           

i składają kwiaty. Minutą ciszy czcimy pamięć        

o Polakach, którzy oddali swoje życie za naszą 

wolność.  

Ta żywa lekcja historii uczy nas szacunku        

do tradycji i umiłowania patriotyzmu.  
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GMINNY RAJD ROWEROWY 

 

    We wtorek, 21 września 2010r. przedstawiciele 

Samorządu Uczniowskiego brali udział w Gminnym 

Rajdzie Rowerowym pod hasłem „Szlakiem walk       

i męczeństwa 1939-1945” Rajd został 

zorganizowany w celu zapoznania dzieci                 

i młodzieży z miejscami walk i pamiątkami historii 

II wojny światowej. 

   Gmina Choceń była we wrześniu 1939 roku 

terenem krwawych walk 72DP i 15DP „Armii 

Pomorze” z armią niemiecką Uczniowie odwiedzili 

miejsca pamięci narodowej, aby uczcić pamięć 

poległych Polaków. 

      Trasa rajdu przebiegała przez miejscowości:  

Wilkowice,  Choceń, Szczytno, Boniewo, 

W i c h r o w i c e ,  Ś m i ł o w i c e ,  W i l k o w i c e  

W Boniewie wysłuchaliśmy pięknej i bardzo 

ciekawej opowieści, która popłynęła z ust księdza 

proboszcza.  

Serdecznie dziękujemy za wzruszające 

momenty i prawdziwą lekcję historii. Za rok 

siódma edycja rajdu. Pojedziemy na pewno ; ) 

WYCIECZKA DO FAMILY PARKU 
Dnia 18.11.2010r. uczniowie z klas I - VI wyjechali 

na wycieczkę edukacyjno - rekreacyjną do Parku 

Rozrywki w Bydgoszczy. Odwiedzili tam pracownię 

profesora Ciekawskiego, gdzie brali udział            

w pokazach chemicznych oraz podziwiali 

eksponaty wyjaśniające zagadnienia z fizyki.     

Moc wrażeń dostarczyły dzieciom zabawy           

na atrakcjach, tj. skałki wspinaczkowe, 

wielopoziomowy labirynt, mega zjeżdżalnia, 

kręgielnia, samochodziki i armatki pneumatyczne. 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY EUROWILKI 

W przyszłym roku kalendarzowym w naszej placówce powstanie  

Uczniowski Klub Sportowy  
Głównymi celami i założeniami klubu będą:  

1.    Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości  

      obiektowe i sprzętowe szkoły i sympatyków Klubu. 

2.   Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw  

      dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.  

3.   Uczestniczenie w imprezach sportowych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza  

       nim.   

4.   Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 

5.   Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.  

6.    Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań  

      sportowych Klubu 

      W związku z planowanym otwarciem Klubu już od 11.10.2010 r.  uczniowie naszej placówki mają 

możliwość szlifowania swoich talentów sportowych na dodatkowych zajęciach, które odbywają się        

w każdy wtorek i piątek w godzinach 14-15. W przyszłym roku kalendarzowym do czynnego uprawiania 

sportu zapraszamy wszystkich uczniów z terenu całej gminy. 



 

 

Zespół redakcyjny: uczniowie,  Przemysława Bobrowska, Kinga Gawłowska, Monika Gratkowska, Łukasz Jankowski,          

Monika Komorowska, Joanna Malinowska, Klara Sobczak, Elżbieta Zapiec, Maria Zielińska  

Oprawa  graficzna: Klara Sobczak 

 
POWIATOWE ULICZNE BIEGI CHOCEŃSKIE 

          Sobota (25.09) była dla naszych uczniów dniem 

szczególnym. Brali oni bowiem udział w VIII Powiatowych 

Biegach Ulicznych – Choceń 2010 i zdobywali czołowe 

miejsca. Wyniki przedstawiają się następująco:  

w kategorii dziewcząt klas I-II: II miejsce zajęła 

Martyna Sudomir:   klasa II, III miejsce zajęła Natalia 

Góralska:  klasa II, VI miejsce zajęła Martyna Salamon: 

klasa II 

w kategorii chłopców klas I-II: IV miejsce zajął Dawid 

Hoffman: klasa II 

w kategorii chłopców klas III-IV VI miejsce zajął 

Mikołaj Matusiak: klasa IV 

w kategorii dziewcząt klas V-VI II miejsce zajęła Martyna 

Góralska: klasa VI, III miejsce zajęła Zuzanna Sałacka: 

klasa VI 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy  

osiągniętych sukcesów ; ) 

 

Kolejny turniej sportowy w nowej hali 

przeszedł do historii. Tym razem 

uczniowie szkół podstawowych z terenu 

n a s z e j  g m i n y  k o n k u r o w a l i                         

w zawodach  unihokeja . W kategorii 

chłopców nasi zawodnicy uplasowali się na 

drugiej pozycji, podobnie jak dziewczęta, 

które także wywalczyły tytuł                

wice-mistrza gminy.   

BADMINTON  
We wtorek 26.10.2010 r.  rozegrany 

został pierwszy szkolny turniej 

badmintona. Pospolita "kometka" 

przyciągnęła uwagę sporej rzeszy uczniów 

z naszej szkoły. Do turnieju zgłosiło się 22 

zawodników rywalizujących systemem 

pucharowym.    W ostatecznej klasyfikacji 

na trzeciej pozycji uplasowała się Natalia 

Proszkiewicz z klasy V, zaś druga pozycja 

przypadła Damianowi Latowskiemu z klasy 

VI a. Mistrzynią szkoły w badmintonie          

w roku szkolnym 2010 / 2011 została Zuzia 

Sałacka, uczennica klasy VIa. Dzieci 

otrzymały od Pana Dyrektora słodkości 

oraz pamiątkowe dyplomy. Mistrzowie 

szkolnych zawodów  reprezentować będą 

swoją placówkę w turnieju gminnym , który 

odbędzie się 9 grudnia 2010. Pozostałym 

uczestnikom turnieju gratulujemy odwagi, 

woli walki i życzymy wytrwałości podczas 

dalszej przygody z tą wspaniałą grą. 

          Martyna Góralska, uczennica klasy VIa uzyskała 

awans do turnieju na szczeblu wojewódzkim podczas 

Powiatowych Indywidualnych Biegów Przełajowych, które 

odbyły się 21.IX.2010 w Kowalu.  

Nasza zawodniczka po wyczerpującym biegu              

na dystansie 800 m uplasowała się na trzeciej pozycji 

premiowanej awansem do finałów województwa kujawsko-

pomorskiego, które odbędą się 1 października na stadionie 

w Bydgoszczy. W tym samym biegu startowała Dominika 

Czapska, uczennica klasy VIb. Nasza reprezentantka po 

wspaniałej końcówce  uplasowała się ostatecznie na szóstej 

pozycji 

     Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnych, 

Indywidualnych Biegach Przełajowych na dystansie 800m 

(dziewczęta) i 1000 m (chłopcy), które odbyły się              

17 września na stadionie choceńskiego gimnazjum.               

       W kategorii dziewcząt awans do turnieju na szczeblu 

powiatowym uzyskały Martyna Góralska oraz Dominika 

Czapska.  

        Wśród chłopców do zawodów powiatowych 

zakwalifikował się Sebastian Alabrudziński.  
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Grudzień 2010 

 

 

 

I MŁODZIEŻOWY TURNIEJ KOSZYKÓWKI AMATORSKIEJ 

WILKOWICE 2011 

Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy do udziału  

w „I Młodzieżowym Turnieju Koszykówki Amatorskiej  

o Puchar Wójta Gminy Choceń”,  

który odbędzie się 15.01.2011r. o godz. 10.00 w hali sportowej  

przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach. 

W  turnieju mogą wziąć udział zawodnicy rocznik 1996-1998  

posiadający ważną legitymację uczniowską. 

Wpisowe w wysokości 30zł (za drużynę) należy uregulować do 7.01.2011r. 

Termin zgłoszeń chętnych do udziału zespołów upływa 5.01.2011r. 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 697 114 508 

Organizator : Urząd Gminy w Choceniu , Szkoła Podstawowa w Wilkowicach 

Prowadzący : Jankowski Łukasz 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWICACH 

SERDECZNIE ZAPRASZA UCZNIÓW  

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

DO UDZIAŁU  

W BEZPŁATNYCH, SPORTOWYCH ZAJĘCIACH 

POZALEKCYJNYCH !! 
 

PONIEDZIAŁEK: 15 – 17   PIŁKA NOŻNA 

WTOREK – CZWARTEK : 15 – 17  KOSZYKÓWKA 

PIĄTEK : 15 – 17  SIATKÓWKA 

CHĘTNI DO UDZIAŁU Z ZAJĘCIACH 

OBOWIĄZANI SĄ PRZEDSTAWIĆ  

LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ . 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! 

 

CHOCEŃSKA LIGA TENISA STOŁOWEGO  

 
W Hali Sportowej w Wilkowicach dnia 12.12.2010 (niedziela)         

o godzinie 10.00 odbyła się ostatnia kolejka pierwszej rundy, 

która zdecydowała o awansie drużyn walczących o tytuł 

mistrzowski w piątej edycji CHLTS-su do rundy finałowej.  

. 

Więcej informacji na temat Ligi na stronie 

www.chocentenis.pl.tl oraz na stronie www.spwilkowice.eu              

(w zakładce hala sportowa)  

Tomasz Hoffman  

http://www.chocentenis.pl.tl
http://www.spwilkowice.eu

