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W tym numerze m.in.: 

- wydarzenia szkolne 

- sukcesy naszych koleżanek i kolegi 

--wywiad  z sołtysem Teklinowa 

-przepis kulinarny  

- humor 

- sonda wakacyjna 

 



Apel z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji  3 maja

 

    4 maja w naszej szkole odbył się krótki apel z okazji rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 maja. Na początku wszyscy zaśpiewaliśmy hymn Polski. Później 

zobaczyliśmy krótką  scenkę w  wykonaniu klas 5.  

     Scenka przedstawiała klasę ,która miała problemy z zrozumieniem historii. 

Jednak mądra nauczycielka umiała wszystkiemu zaradzić. Na powtórzenie 

wiadomości  przed sprawdzianem zaprosiła panią Konstytucję. Dzieci zadawały 

pytania pani Konstytucji, na które chętnie odpowiadała.  

      Po części artystycznej odbyła się rozdanie nagród i dyplomów.  

 



 To była  miła uroczystość 

 „Kocham Cię, Mamo” – pod takim hasłem przebiegała w tym roku 

uroczystość  

środowiskowa, która 

miała miejsce  na sali OSP 

w Jutrkowie w sobotę 23 

maja. 

 Tego dnia na sali 

pojawiły się nasze 

kochane mamy 

 i  inni zaproszeni goście. 

     Na początku 

uroczystości pani dyrektor 

Szkoły Podstawowej w 

Teklinowie, Aleksandra 

Walczak, powitała wszystkich zebranych, 

 a później oddala głos 

nam- uczniom. 

     Najpierw nasze 

koleżanki ,Kinga i 

Natalia, poinformowały 

wszystkich, od kiedy i 

dlaczego właśnie 26 maja 

obchodzimy Dzień Matki. 

    Potem wystąpiły dzieci 

 z oddziałów 

przedszkolnych. 

Recytowały wierszyki, 

śpiewały piosenki i 

tańczyły dla swoich mam. 

     Następnie na scenę 

wkroczyli starsi uczniowie. Oni  zaprezentowali  różne przedstawienia, tańce i 

wiersze, którymi wyrazili  miłość i przywiązanie do swoich mam.  

     Bardzo ciekawym puntem programu okazał się pokaz mody ekologicznej w 

wykonaniu uczennic i uczniów klasy I. Prezentowali różne piękne stroje. Można 

było zauważyć ich olbrzymią kreatywność w projektowaniu tych ubrań.  

    Po części artystycznej wręczyliśmy naszym mamom drobne upominki i 

złożyliśmy serdeczne życzenia.  

    Uroczystość odbyła się w radosnej i miłej atmosferze. 



Z wizytą na 

komisariacie 

     W piątek 15 maja 

wybraliśmy się na policję, 

aby zobaczyć , jak wygląda 

miejsce pracy policjantów. 

  Na początku  oficer 

prasowy- asp. Radosław 

Szkudlarek -opowiedział 

nam, na czym polega  praca 

policjanta. Dowiedzieliśmy się, że  policjanci nie tylko łapią złodziei, lecz  pilnują 

ruchu drogowego 

 oraz patrolują ulice i dbają o nasze bezpieczeństwo.  

   Najpierw poszliśmy do pokoju, gdzie sprawdza się  trzeźwość zatrzymanych. 

Następnie  zobaczyliśmy  miejsce, w którym  przebywają zatrzymani.  

 Bardzo chcieliśmy zobaczyć , jak pobiera się odciski palców, ale niestety akurat  

policjant  z wydziału kryminalnego musiał wyjechać . 

    W końcu wyszliśmy przed budynek. Zobaczyliśmy wyposażenie radiowozu. 

 Szkoda, że nie było psa policyjnego. Okazało się , że- tak jak jego pan- 

przebywa na urlopie. 

  Na zakończenie  policjant  opowiedział nam, jak bezpiecznie spędzić wakacje. 

Pożegnaliśmy się i pojechaliśmy do szkoły. 

Opr. Patrycja B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Niespodzianka z okazji Dnia Dziecka 
 
    Bardzo miłą niespodziankę przygotowała  dla nas Rada Rodziców z okazji Dnia 
Dziecka. Była nią wycieczka do gospodarstwa  agroturystycznego „ Cicho- Sza”, 
które znajduje się w miejscowości Niedźwiedź za Ostrzeszowem. 
   2 czerwca z samego rana wybraliśmy się tam dwoma autokarami. Na miejscu 
okazało się, że właściciele ośrodka – państwo  Cichoszowie-  prowadzą  
minizoo.  Mogliśmy zobaczyć wiele ciekawych zwierząt  m.in. : kangury, 
wielbłąda, lamę, szopa pracza, pawie, małpy, strusia, bawoły, nutrie i wiele 
innych. Potem  czekała nas przejażdżka bryczką po lesie. Gdy wróciliśmy na 
miejsce, mogliśmy spacerować po ośrodku i bawić się na znajdującym się tam 
placu zabaw. W tym samym czasie rodzice przygotowywali nam kiełbaski na  
grillu. Po posiłku wróciliśmy do szkoły. 
   Wycieczka była udana. Miejsce , w którym spędziliśmy Dzień Dziecka okazało 
się ciekawe i  bardzo ładne, pogoda nam dopisywała, więc mieliśmy dobry 
humor.   
   Dziękujemy serdecznie Radzie Rodziców  za ten miły  prezent. Szczególne 
słowa wdzięczności kierujemy do pani Renaty Garygi, pani Bożeny 
Leszczyńskiej, pani Danuty Prymas i pana Radosława Hęćki.  
                                              

 
 

 

 

 

 

  



 

     

Sukcesy naszych koleżanek 

  W kwietniu wzięliśmy udział w  
Ogólnopolskim Konkursie pt. „Jakie  znasz 
zawody?” zorganizowanym przez 
Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu oraz Fundację Społeczeństwo i 
Gospodarka pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w 
Warszawie. 
    Zadaniem konkursowym dla uczniów szkoły podstawowej  było  stworzenie 
prac fotograficznych przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody. 
  Dzieci w wieku przedszkolnym wykonywały  prace plastyczne ukazujące 
wybrany zawód. 
  Miło nam poinformować, że nasza koleżanka z klasy VI - Inga Gryga zajęła I 
miejsce w etapie regionalnym, który miał miejsce w Izbie Rzemieślniczej w 
Łodzi. 
   Inga przygotowała zdjęcie ukazujące zawód fotografa.  
Praca koleżanki weźmie udział w etapie ogólnokrajowym, którego 
rozstrzygnięcie nastąpi do końca czerwca 2015 r.  
   Mamy nadzieję, że zwycięskie zdjęcie Ingi zostanie dostrzeżone, za co 
trzymamy kciuki. 
  W etapie regionalnym konkursu zostały nagrodzone również prace plastyczne 
dzieci z oddziału przedszkolnego: Kingi Wiejalis i Moniki Pachołek, które 
narysowały kominiarza i szewca. Dziewczynki otrzymały wyróżnienia. 
  Wszystkim koleżankom serdecznie gratulujemy sukcesu. 
        
 

        



    9 maja 2015 r. miał miejsce w Szkole Podstawowej w Wyszanowie   Gminny 

Konkurs Matematyczny. 

   Dzieci – jak co roku- zebrały się po to, aby rywalizować o miano najlepszego 

gminnego matematyka.  

     W finale konkursu wzięło udział 8 osób. Wśród finalistów znalazł się nasz 

kolega z klasy III- Michał Węgrzyn, który zajął III miejsce. 
      

 

Kinga Prymas z klasy VI  zajęła I miejsce w 

konkursie powiatowym  

„ Pamiętnik z pasją – książka na całe życie” 
zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w 

Wieruszowie.  

   Zadaniem konkursowym było wykonanie 

pamiętnika, w którym autor zaprezentuje własne 

zainteresowania, przeżycia, osiągnięcia, działania, 

związane z jedną pasją, wskaże jej wartość i wpływ 

na jego osobisty rozwój.  

   Rozdanie nagród ufundowanych przez Bank 

Spółdzielczy w Wieruszowie nastąpiło 15 maja 2015 

r. w bibliotece.  

 

                            
  

 

 

 

   16 czerwca 2015r. zostały wręczone nagrody laureatom  I Gminnego 

Konkursu Języka Angielskiego, który odbył się w Szkole Podstawowej w 

Pieczyskach. 

    Celem konkursu było  badanie umiejętności uczniów w zakresie rozumienia 

tekstu czytanego i zasobu słownictwa.  



   Kinga Fidelak  ( uczennica kl. III) godnie reprezentowała naszą szkołę, 

zajmując III miejsce. 

    Nagrody i dyplomy wręczał  wszystkim uczestnikom  Burmistrz Wieruszowa 

Rafał Przybył, który objął patronat nad konkursem.  

  

 

„Ptasie radio” Amelki  
 na podium  

 

23 czerwca uczniowie klas I z gminy 

Wieruszów mogli spróbować swoich sił                                  

w Międzyszkolnym Konkursie 

Plastycznym „Najpiękniejsze wiersze 

Juliana Tuwima     w oczach pierwszaka”,  

zorganizowanym przez SP w Pieczyskach. 

Zadaniem uczestników konkursu było 

samodzielne wykonanie w czasie 90 minut 

pracy plastycznej do wybranego przez 

siebie wiersza Juliana Tuwima. 

Pierwszoklasistów z Teklinowa 

reprezentowały dwie sześcioletnie 

uczennice: Amelia Pawelczyk i Dominika 

Przysiewek. Wszyscy biorący udział w 

konkursie wykonali oryginalne, pomysłowe i estetyczne prace.  Zgodnie z 

regulaminem jury wybrało 3 najciekawsze, ilustrujące najlepiej temat przewodni 

konkursu. Wśród tych prac znalazła się praca Amelii Pawelczyk, która wykonała 

pastelami, w formacie A3,  ilustrację do wiersza „Ptasie radio. Amelka zajęła II 

miejsce. Burmistrz Wieruszowa Rafał Przybył, pod którego patronatem został 

zorganizowany konkurs, wręczył laureatom nagrody rzeczowe. Symboliczne 

nagrody otrzymali także ci uczniowie, którym nie udało się zająć miejsca na 

podium. 
                                                                                                            Oprac. Jolanta Morta  



Wywiad z panem Henrykiem Ogorzelskim – sołtysem Teklinowa 

 

 Henryk Ogorzelski jest od ponad trzech miesięcy nowym sołtysem 

Teklinowa. Młodzież z redakcji szkolnej gazetki ze Szkoły Podstawowej w 

Teklinowie postanowiła spotkać się  i zadać kilka pytań Panu Sołtysowi. 

Redaktorzy gazetki szkolnej: Proszę przedstawić się naszym czytelnikom. 

Henryk Ogorzelski: Urodziłem się 23.04.1950r. w Chorzowie. Mieszkam w 

Teklinowie od 2002 roku, wcześniej mieszkałem w Toruniu – pięknym „Grodzie 

Kopernika”. Muszę jednak dodać, że młodość (pierwsze 18 lat swojego życia) 

spędziłem na Śląsku. Tam ukończyłem Szkołę Podstawową i bardzo dobre 

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego. Dzisiaj jest to Liceum Akademickie 

-  jedno z przodujących liceów w Kraju. Były to najwspanialsze lata mojego 

życia. Na pewno ciekawi Was dlaczego?  

Redaktorzy gazetki szkolnej: Oczywiście. 

Henryk Ogorzelski: Po pierwsze: miałem WSPANIAŁYCH NAUCZYCIELI. Byli to 

najlepsi moi przyjaciele. Bezwzględnie wymagający, dyscyplinujący, ale zawsze 

służyli mi pomocą i dobrą radą. Tam nauczono mnie prawdziwego patriotyzmu i 

uczciwości. Wpojono mi, że tylko uczciwą pracą i dobrą wiedzą mogę dobrze 

przysłużyć się Ojczyźnie. Po drugie: zawsze jeden miesiąc wakacji spędzałem w 

Mirkowie u dziadków. Od rana było koszenie zbóż, pasienie krów, kąpiele w 

rzece Prośnie, łowienie ryb, pieczenie ziemniaków a wieczory spędzałem w 

gronie swoich rówieśników. Drugi miesiąc spędzałem nad Bałtykiem na 

koloniach. Organizatorem były władze lokalne.  Był to rodzaj rekompensaty za 

to, że mieszkaliśmy w najbardziej zanieczyszczonym regionie w Europie. 

Redaktorzy gazetki szkolnej: Kim Pan jest z zawodu? 

Henryk Ogorzelski: Jestem nauczycielem akademickim; doktorem nauk 

technicznych (1991r.); pułkownikiem Wojska Polskiego o specjalności Wojska 

Rakietowe i Artyleria. Ukończyłem Wyższa Szkołę Oficerską Wojsk Rakietowych 

i Artylerii im. generała Józefa Bema w Toruniu, Akademię Wojsk Rakietowych i 

Artylerii w Sankt Petersburgu oraz studia doktoranckie w tej Akademii. 

Praktycznie od początku swego dorosłego życia uczyłem, wychowywałem i 



przygotowywałem przyszłych oficerów (podchorążych) do trudnej i 

odpowiedzialnej służby dla Ojczyzny. Wykładałem także (do 2014r.) na 

cywilnych Wyższych Uczelniach. Odbywałem także liczne praktyki na 

stanowiskach dowódczych w jednostkach liniowych (Szczecin, Węgorzewo, 

Tarnowskie Góry, Kołobrzeg, Toruń i Złocieniec – taki tułaczy los oficera). 

Redaktorzy gazetki szkolnej: Dlaczego zdecydował się Pan objąć funkcję 

sołtysa Teklinowa? 

Henryk Ogorzelski: Nie było chętnych, by coś próbować zmienić na lepsze w 

naszej Małej Ojczyźnie. Świat nam niezmiernie szybko ucieka, a problemów do 

rozwiązania jest bez liku i ich przybywa. Za chwilę możemy przegrać walkę o 

lepsze jutro dla Was, dla waszych rodzin i wsi.  

Redaktorzy gazetki szkolnej: Czym właściwie zajmuje się sołtys na wsi?   

Henryk Ogorzelski: Praktycznie ogromem spraw. Sołtys wykonuje uchwały 

Zebrania Wiejskiego, przygotowuje projekty uchwał Zebrania Wiejskiego, dba o 

mienie przekazane Sołectwu, uczestniczy w pracach Rady Gminy, zabiera głos 

na sesjach Rady - nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu, opracowuje 

roczne plany finansowe i wiele innych obowiązków. Oczywiście sam niewiele 

może zrobić. Potrzebuje wsparcia i pomocy od mieszkańców wsi, Rady 

Sołeckiej, nauczycieli z naszej Szkoły Podstawowej, Koła Gospodyń Wiejskich, 

Ochotniczej Straży Pożarnej, Rady Rodziców, ale także od Was. Jeśli tylko 

mieszkańcy Teklinowa będą potrafili wznieść się ponad swoje partykularne 

interesy i zadawnione urazy – sukces mamy pewny. Może wreszcie będzie: od 

30 lat wyczekiwany chodnik, szybki i sprawny obieg informacji, wolontariat, 

kółka zainteresowań, spotkania integracyjne, pomoc dzieciom i osobom 

potrzebującym pomocy itp. Czekam razem z Radą Sołecką i na Wasze 

propozycje. Do Was mam tylko jedną prośbę – uczcie się, uczcie się i jeszcze raz 

uczcie się!!! Zawsze u mnie znajdziecie pomoc, jeśli czegoś nie rozumiecie.   

Redaktorzy gazetki szkolnej: Jak długo trwa kadencja sołtysa? 

Henryk Ogorzelski: Trwa 4 lata. Ja obowiązki sołtysa pełnić będę tylko jedną 

kadencję, jeśli wcześniej nie odwoła mnie z tego stanowiska Zebranie 

Mieszkańców Teklinowa. Tak zapisane jest w Statucie Sołectwa Teklinów – 



naszej Małej Konstytucji. Oglądajcie się już dziś za nowym kandydatem na 

sołtysa. Ja takich kandydatów (WSPANIAŁYCH LUDZI) widzę wielu w naszej wsi. 

Redaktorzy gazetki szkolnej: Jakich zmian w najbliższym czasie możemy się 

spodziewać w sołectwie? 

Henryk Ogorzelski: Zmieni się całkowicie polityka informacyjna i praca Rady 

Sołeckiej, nawiążemy współpracę z najbliższymi sołectwami i zakładami pracy. 

Przeprowadzimy: gruntowny remont Sali OSP, renowację Placu Zabaw, kapliczki 

przy sklepie spożywczym. Zorganizujemy festyn rodzinny (najprawdopodobniej 

we wrześniu). W czasie wakacji dla dzieci i młodzieży z Teklinowa 

zorganizujemy: zawody sportowe, wycieczkę na basen, rodzinne oglądanie 

nocnego nieba z kilkoma teleskopami. Jest nadzieja, że po wakacjach zaczną 

działać Kółka: matematyczne, historyczne, szachowe, astronomiczne, może i 

modelarskie. List intencyjny wysłaliśmy do osób zaangażowanych w ten projekt. 

Może i Wy macie jakieś propozycje. Podzielcie się nimi z waszymi rodzicami. 

Najbliższe Zebranie Mieszkańców poświęcone tym propozycjom, odbędzie się 

26 czerwca. Wysyłajcie na zebrania swoich rodziców, by przedstawiali tam i 

Wasze propozycje. 

Redaktorzy gazetki szkolnej: Jakie ma Pan hobby? 

Henryk Ogorzelski: Może trochę dziwne i niedzisiejsze - pomagać ludziom – 

szczególnie dzieciom i młodzieży, bo to Wy za chwile decydować będziecie o 

naszych rodzinnych, wioskowych, gminnych i powiatowych sukcesach. Dla 

rozrywki: lubię jeździć na nartach i łyżwach, pływać, grać w tenisa, szachy, 

brydża, pisać, czytać i zwiedzać piękne zakątki naszego Kraju – choć na to czasu 

i pieniędzy często nie starcza. Lubię także poleniuchować – oczywiście jeżeli jest 

czas. 

Redaktorzy gazetki szkolnej: Czy lubił Pan uczęszczać do szkoły? Jakie 

przedmioty lubił Pan najbardziej? 

Henryk Ogorzelski: Lubiłem wszystkie, bo miałem szczęście do WSPANIAŁYCH 

NAUCZYCIELI I PROFESORÓW. Życzę i Wam takich NAUCZYCIELI i 

WYCHOWAWCÓW, bo to najczęściej od nich zależy, czy dany przedmiot lubimy, 

czy nie.  



 Na zakończenie życzę Wam udanych, radosnych wakacji i wiele 

optymizmu – nawet jeżeli nie wszystko dobrze się układa. Przecież zawsze 

możecie liczyć na pomoc swoich Rodziców, nauczycieli i ludzi dobrego serca.   

 

                                         Pytania przygotowały Julia Makieła i Kinga Kacyna. 

 

Czy wiesz , że… 

 

 2 czerwca  obchodzony jest  Dzień bez Krawata . 

 W Polsce, w drugiej połowie lat 70. XX wieku, handlową nazwą krawata 

był zwis męski ozdobny, następnie nazwę zmieniono na krawat.  

Najdawniejsze formy krawata odnaleziono w grobowcu cesarza 

chińskiego Qin Shi Huang. 

 Krawat  trafił na wyspy brytyjskie  i w krótkim czasie 

stał się ubiorem dżentelmena.  

Największy krawat miał 808 m długości, a szerokość 

25 m, węzeł natomiast miał 15 m.  

  W kwietniu  2007 roku kierowcy z Bytowa nie dostali  trzynastki, 

ponieważ nie nosili krawatów w pracy. 

 Kobiety,  tak i jak  mężczyźni ,mogą nosić krawat, co  udowodniła  Ela 

Krzymińska- projektantka mody. 

                                                                             

                                                                                   Opr. Cezary Brylak 

 

 



 

Przepis na maślane tartaletki z 

owocami leśnymi  

 
 

Tarteletki: 
150 g masła 
80 g cukru pudru 
1 żółtko 
200 g mąki 
 
Nadzienie: 
1 jogurt grecki 
1 jogurt naturalny 
skórka otarta z 1 cytryny 
1 laska wanilii (rozcinamy i wyjmujemy nasiona) 
3 łyżki cukru pudru 
sok z 1 pomarańczy 
garść owoców leśnych (maliny, jeżyny, poziomki, czarne jagody) 
  

Sposób przygotowania : 

Ucieramy masło z cukrem oraz żółtkiem, dodajemy mąkę i wyrabiamy ciasto 

mikserem . Ciastem wykładamy foremki i pieczemy przez 15 min, aż tarteletki 

będą złote. W tym czasie robimy krem , mieszając wszystkie składniki ( z 

wyjątkiem owoców). Upieczone tarteletki odstawiamy, żeby nam wystygły. 

Potem wypełniamy je kremem a na wierzch układamy owoce . Wkładamy do 

lodówki na  30 minut . Przed zjedzeniem posypujemy je cukrem pudrem. 

SMACZNEGO ;) 

Opr. Weronika Piasecka 

 

 



 

Kącik humoru 

 

 

 

                                                                                                      Oprac.Natalia 

 



                                                                                                                              

               Gdzie zamierzasz spędzać wakacje? 

 W ostatnim tygodniu na przeprowadziłyśmy  sondę wśród naszych koleżanek i 

kolegów. Spytaliśmy , gdzie zamierzają spędzić  tegoroczne wakacje. 

Oto, co nam odpowiedzieli: 

 

Julia Adamska ( kl. I): Najbliższe  wakacje spędzę z rodziną nad morzem. 

Szymek Pachołek ( kl. I)  : Wyjadę z bliskimi nad morze. 

Aurelka Gąszczak ( kl. II) : Ten czas spędzę nad jeziorem.   

Dominik Hęćka( kl.II)  : Będę się 

świetnie bawił w Energlandii. 

Kacper Zarych ( kl. III): Czas ten spędzę 

w domu. Będą się bawił i odpoczywał. 

Kinga Fidelak ( kl.III)  : Wyjadę w góry. 

Konrad Gajewski ( kl.IV) : Wakacje  

spędzę nad jeziorem. 

Mateusz Juszczak (kl.IV) : W tegoroczne wakacje wyjadę do Chorwacji. 

Nicola Jasyk ( kl. V) : Będę odpoczywała nad morzem. 

Cezary Brylak ( kl. V): Spędzę ten czas nad Jeziorem Turawa oraz nad morzem. 

Inga Garyga ( kl. VI) : Wyjadę nad morze. 

Kacper Broda ( kl.VI) : W tegoroczne wakacje odpocznę nad morzem. 

 

 Jak widać, większość zamierza odpoczywać nad wodą, dlatego życzymy 

wszystkim ładnej pogody, aby mogli zażywać kąpieli  i się opalić. 

                                                                                      Opr: Kinga Prymas 



 

W tym roku szkolnym zespół redakcyjny szkolnej gazetki  

tworzą uczniowie klasy IV i V:  

 

Patrycja Błaszczyk  

Czarek Brylak  

Julka Makieła  

Kinga Kacyna  

Weronika Piasecka  

Kinga Prymas  

Natalka Stempin  

 
Opiekę sprawuje p. Renata Nawrocka 

 

 

 

 
 

Nasz adres: uczniowskimpiorkiem@wp.pl  
 
 
 

 

 

 

 

 

W publikacji wykorzystano zdjęcia  

R. Nawrockiej, J. Morty 

 i cliparty z programu Word Microsoft Office 


