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Ze świątecznym numerem 
jest ten problem, że mamy 
jakieś pomysły na niego, ale 

w ponaddwudziestoletniej  
historii gazety większość z nich 
już została zrealizowana. Poza 
tym to dość napięty czas. Od 
listopada do grudnia konkurs 
goni konkurs, akcja akcję i na 
przygotowanie materiałów nie 

zostaje zbyt wiele czasu.  
A i chętnych do pisania jak na 

lekarstwo. Nasze zaproszenie do 
współpracy jak na razie nie przy-
niosło efektów. Dlatego ten nu-
mer nie mógł się ukazać przed 

świętami, jak zaplanowała opie-
kunka gazety, bo, mimo jej przy-
pomnień, motywowania i wjeż-
dżania na naszą ambicję, nie 

było z czego go złożyć. Tak, to 
nasza - redaktorów - wina.  

 

Cóż, z pustego i Salomon nie na-
leje. Drugi numer ukaże się już 
po Nowym Roku i, miejmy na-

dzieję, świat się nie zawali, 
choć … wyrzuty sumienia, 

moje – jako naczelnej, i roz-
czarowanie opiekuna na pew-

no zostały.  

Koniec roku już nadszedł, zaraz 
koniec półrocza, więc życzę  

w tym poświątecznym numerze 
uczniom dobrych ocen, wysokich 
średnich, a wszystkim zdrowia, 

spełnienia marzeń i zapału w tym, 
co robimy, a także cierpliwości  

i woli walki z dniem powszednim. 

Mimo wszystko zapraszam do lek-
tury tego spóźnionego numeru! 

red. nacz. Julianna Trębska 
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Szkoła Podstawowa w Okonku 

W tym numerze m.in.: 

 

Czy wiesz, że… 2-3 

Z ostatniej chwili 3 

Do końca świata i jeden dzień 
dłużej - relacja z finału  WOŚP 

4 

26. Finał WOŚP  w Okonku - 
fotoreportaż 

4-5 

Julianna Mistrzynią Ortografii 
* Wizyta w tematycznej osa-
dzie * Cyfrowa szkoła 

6 

Akademia z… * Najpiękniej-
szy kotylion * Niepodległa... 

7 

Pasowanie na świetliczaka * 
Mój przyjaciel - miś 

8 

Co o świętach Bożego Naro-
dzenia sądzą... 

9-11 

Zrodziła się nam nadzieja i... 11 

Prezent * Mikołajkowe konkursy 12 

Nie lubię świąt * Kartka jak z 
bajki * Anioły 

13 

Charytatywnie... 14-15 

Spotkania z autorkami ksią-
żek...* Zaproszenie do czyta-
nia * Mój magiczny... 

16 

Recenzje 17 

Noc w szkole * List * Rebus  18 

Sport, sport, sport... 19 

Przyjaźń z miłości, cz. 2. 20 

Poradnik „chakera” * Dzień 
Pluszowego Misia   

 21 

Pamiętnik… * Głosujemy!!! 22 

Rusz mózgownicą * Myślał... 20 https://pixabay.com/pl 

Zebraliśmy 54 tys. zł! 

Dziękujemy! 
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...w szkole  
 

 

 

 25.10.   

w Kościele 

Parafialnym 

w Okonku rozstrzygnięty został  

konkurs na najciekawszy róża-

niec. Jury najwyżej oceniło pracę  

Radosława Dudzińskiego. Dwa 

kolejne miejsca przypadły Zofii 

Królak i Julii Maćkowiak. 
 



27.10.  -  Uczniowie klas 

IIIc i III b  wraz z wycho-

wawcami porządkowali 

opuszczone groby oraz 

mogiłę zbiorowa na 

cmentarzu komunalnym 

w Okonku. Potem czcili 

pamięć zmarłych, zapala-

jąc znicze.  
 

 31.10. - W świetlicy szkolnej przy SP  w Okonku 

uczniowie klas I zostali włączeni do świetlicowej braci. 

Więcej wew. numeru. 
 

 9.11. - Uczniowie klas II i III uczestniczyli w spo-

tkaniu z autorką książek dla dzieci Wiesławą Pyrcz. 

Więcej na str. 16. 
 

 10.11. - W OCK w Okonku odbył się koncert pa-

triotyczny zatytułowany „Niepodległa, Niepokorna”, 

przygotowany przez członków chóru  Sonata z udziałem 

zuchów i harcerzy. Przeczytać o nim można na str. … 
 

 13.11. - W OCK na 2. i 3. godzinie lekcyjnej odby-

ły się akademie z okazji 99. rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Sprawozdanie wew. numeru. 
 

 14.11. - Grupa wolontariuszy ze Szkolnego Koła 

Wolontariatu w Okonku spotkała się z podopiecznymi 

domu „Wigor Senior”. Szczegóły na str. 14. 
 

 14.11. - Podsumowanie akcji „Zapałka nie ogrzeje”, 

trwającej przez prawie miesiąc. Uzyskane 806,90 zł  

zostały przekazane do puszki PZC na rzecz ludzi potrze-

bujących wsparcia, w tym ofiar letnich nawałnic z diece-

zji pelplińskiej. 
 

 15.11. - W Szkole Podstawowej w Okonku 

odbyły się warsztaty plastyczne pt: „Kartka świą-

teczna jak z bajki”. W warsztatach wzięła udział 

uczniowie klas II-VII oraz rodzice i starsze ro-

dzeństwo.  
 

 16.11. - Czytam, 

bo lubię… Pod takim 

hasłem 16 listopada 

2017 r. odbyły się 

zabawy i quizy czy-

telnicze na zajęciach 

Koła Bibliotecznego. 

Jedną z nich był kon-

kurs pięknego czyta-

nia - uczniowie wy-

brali książki z biblio-

teczki klasowej 

mieszczącej się w 

sali nr 14 i samodzielnie przygotowali się do pre-

zentacji.  

Wybrano komisję konkursową składająca się  

z uczennic klasy 4c i rozpoczęło się piękne czyta-

nie. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody,  

a wszyscy - kolorowe karty i naklejki.  

Jury najwyżej oceniono czytanie Błażeja Krzy-

wickiego z kl. 4c. II miejsce przypadło Paulinie 

Kaczmarek (3d), a kolejne - Natalii Jarosińskiej 

(3b) i Paulinie Gieracz (3b). 
 

 20.11. -  Spotkanie z pisarką p. Magdaleną 

Podbylską, autorką książek dla dzieci.  
 

 24.11. - Odbył się pokaz grupy artystycznej 

„Rekonstrukto”, 

poświęcony rzy-

mskiemu impe-

rium i zwycza-

jom antycznym. 

Uczniowie mieli 

możliwość nie 

tylko obejrzeć 

stroje i broń 

używaną przez legionistów, ale również je przy-

mierzyć, a nawet stoczyć pojedynek z gladiato-

rem Tyberiuszem.  
 

 29.11. - Uczennica klasy III aj (oddział gim-

nazjalny) Szkoły Podstawowej w Okonku - Ju-

lianna Trębska zdobyła w kategorii: gimnazja  

w XVIII Dyktandzie tytuł Mistrza Ortografii Po-

wiatu Złotowskiego w Jastrowiu. 
 

 Czy wiesz, że...  

 

http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/254598/czytam_bo_lubie
http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/254598/czytam_bo_lubie
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 29.11. - Odbyła się dyskoteka andrzejkowa dla 

klas I-IV.  
 

 30.11. -  Zabawa andrzejkowa dla klas V-VII i kl. 

II - III gim. rozpoczęła się o 17.00, a zakończyła trzy 

godziny później. DJ-em był Patryk Dudziński.  

Uczniowie bawili się na sali gimnastycznej, a w prze-

rwach odwiedzali „salę wróżb” i klasy, w których mogli 

się posilić przygotowanym ciastem. 
 

4.12. - Odbył się I Szkolny Konkurs Kaligraficzny 

adresowany do uczniów klas IV - 

„Mistrz Kaligrafii”. Celem konkursu 

było rozbudzanie umie-

jętności kształtnego, 

starannego i estetyczne-

go pisania, rozwijanie 

wrażliwości na piękno 

języka ojczystego. 

Wzięło w nim udział 17 

uczniów. W ramach 

zadania konkursowego 

uczestnicy kaligraficz-

nie przepisywali tekst pt. „Czym jest patriotyzm?”. Oce-

nie podlegało również prowadzenie zeszytu do języka 

polskiego. „Mistrzem Kaligrafii" została Zuzanna Szcza-

wińska z kl. IVc, II miejsce zajęła Roksana Szulc z kl. 

IVa, III – Wiktoria Grześ z kl. IVc. Komisja konkursowa 

postanowiła przyznać dwa wyróżnienia - Amelii Szkar-

łat i Agnieszce Krasińskiej z kl. IVb. Gratulujemy zwy-

cięzcom. 
 

 8.12. - Odbył się 

wielki finał akcji 

„Nauczyciel na Medal". 

Laureaci plebiscytu ode-

brali z rąk wojewody 

Zbigniewa Hoffmanna 

medale i nagrody pod-

czas Wielkopolskiego 

Kongresu Edukacyjnego. Dyrektor naszej szkoły, pan 

Andrzej Zawiliński, zajął I miejsce w plebiscycie „Głosu 

Wielkopolskiego” w kategorii „Nauczyciel klas IV-VII 

oraz gimnazjum” w powiecie złotowskim. Gratulujemy! 
 

 12.12. - Nastąpiło rozstrzygnięcie 

etapu powiatowego Wojewódzkiego 

Konkursu Plastycznego zorganizowane-

go przez Państwowy Powiatowy Inspek-

torat Sanitarny w Złotowie pod hasłem 

„Bądźmy zdrowi”. I miejsce zajęła 

uczennica klasy IIaj (gimnazjum) Julia 

Bednarek. 

 13.12.  - W środę 13 grudnia 2017 roku  

w SP w Okonku, w sali 208 (nowe skrzydło na 

piętrze) przyjmowała psycholog z Poradni Psy-

chologiczno – Pedagogicznej w Złotowie. 
 

14.12. - grupa 16 uczniów klasy II a oraz 

III b uczestniczyła w warsztatach rękodzieła  

w osadzie tematycznej „Sioło”.  
 

W listopadzie w naszej szkole odbyła się 

zbiórka charytatywna dla dzieci z Kliniki Pe-

diatrii Hemato-Onkologii i Gastroenterologii w 

Szczecinie. W ramach akcji zbierano puzzle, 

gry planszowe, kolorowanki, bloki, farby, kred-

ki, chusteczki itp. Zebrane zabawki po segrega-

cji zostały przekazane przedstawicielce funda-

cji DKMS p. Beacie Słoniawskiej w dniu 

6.12.2017 r. Wszystkim darczyńcom serdecz-

nie dziękujemy. 
 

18 stycznia odbyła się klasyfikacyjna rada 

pedagogiczna (wyniki poniżej). W momencie 

składania numery nieznane były jeszcze termi-

ny klasowych spotkań z rodzicami. Wiadomo 

jednak, że odbędą się one przed feriami. 
 

opr.  A.Wiśniewska i Z.Bryła, 

Z ostatniej chwili 
 

18 stycznia odbyło się  posiedzenie  Rady 

Pedagogicznej SP w Okonku poświęcone 

klasyfikacji ,  bo chociaż ferie mamy dopiero  

w II połowie  lutego, z dn. 22 stycznia  roz-

poczyna się II  półrocze. 

Oto wybrane wyniki klasyfikacji w telegra-

ficznym skrócie: 

- szkoła liczy łącznie 500 uczniów 

(dziewcząt – 265, chłopców – 235) 

- podzielonych na 23 oddziały klasowe 

- klasyfikowanych  uczniów – 499, 

- średnia ocen wszystkich klas  – 3,67 

- najniższa średnia klasowa  -  2,85 

- najwyższa  średnia klasowa  – 4,2 

- średnia frekwencja szkoły - 91,53% 

- ilość ocen niedostatecznych  – 78 

 - ocen wzorowych  zachowania – 36 

- ocen bardzo dobrych zachowania - 137 

- ocen dobrych zachowania -  105 

- ocen poprawnych  - 51 

- ocen nieodpowiednich -  10 

- ocen nagannych - 5 
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W drugi weekend stycznia, jak co roku, w naszej 

gminie wspomagaliśmy wspaniałą inicjatywę Jurka 

Owsiaka- Wielką Orkiestrę Świątecznej. Jak to wy-

glądało? 

Zaczęliśmy już 13.01 I Galą Fitnessu w Lotyniu. 

Przez 3 godziny o nasze zdrowie fizyczne zadbali 

kolejno, Katarzyna Pluta prowadząc zajęcia cardio, 

następnie Mirek Dubisz z zumbą, a na koniec Kinga 

Mickiewicz i jej pilates. Dla uczestników przygoto-

wany był poczęstunek oraz pamiątki, a nad bezpie-

czeństwem czuwali ratownicy szczecineckiego Pro-

medu. 

Następnego dnia, w mroźną niedzielę, już o go-

dzinie 8:00, wolontariusze sztabu nr 2069 opuścili 

siedzibę znajdującą się w Szkole Podstawowej przy 

ul. Niepodległości i rozpoczęli kwestę.  

Pieniądze na wyrównanie szans u noworodków 

zbieraliśmy nie tylko w Okonku przed biedronką 

czy kościołem, ale również w pobliskich miejsco-

wościach. Oprócz uczniów, akcję wspomagały oso-

by dorosłe, m.in.: fryzjerki, kwiaciarki, kosmetyczki 

i właściciele pizzerii. Ponad tysiąc złotych znalazło 

się również w puszcze organizatorów biegu.  

O godzinie 13:00 w Okoneckim Centrum Kultury 

rozpoczęliśmy występy. Zaprezentowały się przed-

szkola, wokaliści warsztatów OCK, zespół Ok!tawa 

oraz chór Sonata. Czynna była też kawiarenka, biu-

ro zapisów fundacji DKMS, przenośne studio foto-

graficzne, a także Myszka Micky i Kubuś Puchatek- 

maskotki, które chętnie pozowały do zdjęć z malu-

chami. Sprawdzoną atrakcją okazały się również 

licytacje, które co roku przyciągają wiele osób, 

wzbudzają ducha rywalizacji, a przede wszystkim są 

ogromnym wsparciem finansowym dla Orkiestry.  

We wtorek, 16 stycznia 2018, kilkoro wolontariu-

szy zaczęło przeliczanie zawartość puszek, w któ-

rych znalazła się ogromna ilość monet. Czy wystar-

czy ich, by pobić ubiegłoroczny rekord? Tego do-

wiemy się już za kilka dni. 

Julianna Trębska 

 Do końca świata  

 i jeden dzień 
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Julianna Mistrzynią Ortografii Powiatu 

Złotowskiego 

29 listopada po raz piąty wzięłam udział w Powiatowym 

Konkursie Ortograficznym organizowanym przez ja-

strowskie Centrum Kultury. Tradycyjnie, bo już po raz 

18., dyktando napisała i dyktowała pani Alicja Awłase-

wicz. Autorka przyznała, że tekst dokończyła dopiero 

rano, w dniu konkursu, bo, jak twierdzi, niezwykle trud-

no jest utrzymać w tajemnicy taką sprawę i nie wygadać 

się przed przyjaciółmi.  

Dziewięć zdań, które niektórym przyniosły triumf, innym po-

rażkę, to historia zatytułowana „Na mikołajki” i, jak mówi sam 

tytuł, była o św. Mikołaju, ale i… o Czerwonym Kapturku. Pa-

miętam, że od kilku lat obiecuje się nam - startującym w konkur-

sie - łatwiejsze dyktando, ale w tym roku obietnica została do-

trzymana. Stwierdzili to wszyscy, którzy pisali je nie po raz 

pierwszy. Może niektórzy przewidzieli to, bo w tym roku co 

przyciągnęło szczególnie wielu uczniów oraz dorosłych. Prawdę 

mówiąc, poza cocacolowym plecakiem, harwesterami, szejkiem, 

shake’m i miejscowością Ruciane-Nida uczestnicy nie mieli pro-

blemu z pisownią.  

A kto poradził sobie najlepiej? 

Szkoły podstawowe: 1. Aleksandra Tessmer (SP nr 2 w Złoto-

wie), 2. Oliwia Leśniak (SP w Pniewie), 3. Kalina Ćwiczewska 

(SP nr 1 w Złotowie). 

Gimnazja: 1. Julianna Trębska (SP w Okonku), 2. Patrycja 

Głazik (PG im. Adama Mickiewicza w Jastrowiu), 3. Martyna 

Jaśniewicz (PG im. Adama Mickiewicza w Jastrowiu). 

Szkoły ponadgimnazjalne: 1. Maria 

Karaszewska (ZS im. Stanisława 

Staszica w Pile), 2. Daria Kołodziej 

(ZSE w Złotowie), 3. Paulina Tobo-

ła (I LO w Złotowie). 

Dorośli: 1. Tomasz Malarz 

(Kraków), 2. Janusz Justyna 

(Złotów), 3. Marzenna Waberska 

(Złotów). 

W kategorii open zwyciężył p. To-

masz Malarz, który do Jastrowia 

przyjechał tylko na dyktando, a na-

stępnego dnia już grzecznie siedział 

w pracy w Małopolsce. 

Julianna Trębska 

Cyfrowa szkoła 
 

   30 listopada 2017 ro-

ku nasza szkoła otrzy-

mała z rąk p. Marzeny 

Wodzińskiej certyfikat 

uczestnictwa w projek-

cie „Cyfrowa Szkoła 

Wielkopolsk@ 2020”, 

który będzie realizowa-

ny przez Samorząd Województwa Wielko-

polskiego w ramach Wielkopolskiego Re-

gionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020. 

   Projekt jest szansą na wprowadzenie do 

szkół światowych standardów kształcenia  

z wykorzystaniem nowoczesnych metod i 

narzędzi edukacyjnych. 

Wizyta w tematycznej 

osadzie 
 

14 grudnia 2017 r. grupa 16 

uczniów klasy IIa oraz IIIb pod 

opieką p. Bogumiły Pierańskiej 

i Małgorzaty Zawilińskiej od-

wiedziła osadę tematyczną 

„Sioło” w Stawnie koło Złocieńca.  

Dzieci uczestniczyły tam w warsztatach rękodzielni-

czych. Własnoręcznie zrobiły anioły, które potem ozdo-

biły choinki w ich domach.  

Gospodarze osady zaprosili też uczestników warszta-

tów na pyszne racuchy i herbatę. Przy poczęstunku opo-

wiadali o różnych rodzajach rękodzieła - sianoplotach, 

garncarstwie, tkactwie, a wyposażenie starodawnych 

warsztatów rzemieślniczych dzieci mogły też obejrzeć.   

http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/250540/cyfrowa_szkola
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„Niepodległa, niepokorna” 
 

To tytuł patriotycznego koncertu, który z okazji święta Nie-

podległości odbył się 10 listopada 2017 roku w OCK w Okon-

ku. Został przygotowany przez chór Sonata, który wykonał kil-

ka pieśni patriotycznych. Wystąpili też harcerze z 15. Drużyny 

harcerskiej ,,Czarne Stopy” i zuchy z 2. gromady zuchowej.  

Licznie zgromadzona publiczność usłyszała wiersze: 

,,Skrzydlata” i ,,Ziemia przodków” w wykonaniu Magdaleny 

Trębskiej, ,,Polonia Resurrecta” (Korneli Hagno), ,,Do polskie-

go chłopięcia” i ,, Warszawie” (Julianny Trębskiej), ,,Bolesna” (Mai Bodzyńskiej), ,,Warszawa” (Joanny 

Kozińskiej) oraz ,,Żołnierska nutka” (Kai Korszun). 

Ponadto druhny J. i M.Trębskie wykonały wraz z p. Lilą Czają pieśń ,,Przytulmy Polskę do serca”, a 

Julianna solo jeszcze utwór „Getto”. 

 Koncert zakończył się rozwinięciem flagi biało-czerwonej przez zuchów i harcerzy i wspólnym za-

śpiewaniem z chórem Sonata pieśni ,,Niepodległa, niepokorna”. 

Akademia z okazji  

Święta Niepodległości 
 

13 listopada w sali OCK na 2. i 3. 

godz. lekcyjnej odbyła się akademia 

z okazji 99. rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Uroczy-

stość uświetniły pieśni patriotyczne 

w wykonaniu uczniów klas młod-

szych oraz wiersze zaprezentowane 

przez gimnazjalistki. Na ten montaż 

słowno-muzyczny składało się rów-

nież rys historyczny przybliżający 

uczniom wydarzenia sprzed 99 lat, 

które doprowadziły do uzyskania 

przez Polskę niepodległości po 123 

latach zaborów. 

Akademię przygotowały panie An-

na Pielak i Danuta Liszewska. Nad 

nagłośnieniem i oświetleniem czuwał 

pracownik OCK p. Piotr Adamczuk.  

Najpiękniejszy kotylion  
 

Na początku listopada, z okazji Święta Niepodległości, zo-

stał ogłoszony konkurs na najpiękniejszy klasowy kotylion. 

Idea, która przyświecała organizatorom, to kształtowanie 

wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, budzenie 

poczucia odpowiedzialności za pamięć historyczną oraz popu-

laryzowanie pamięci o świętach narodowych.  

W konkursie udział wzięły wszystkie klasy i piękne kotylio-

ny w narodowych barwach niebawem zdobiły drzwi sal lek-

cyjnych. 

Komisja, która musiała wyłonić najpiękniejsze, nie miała 

prostego zadania. Statuetki  przyznano w 3 kategoriach: 

klasy I – III:    I m. - kl. 2b; II m. - 3b; III m. - 2a;  

klasy IV – VI: I m.  – kl. 4a; II - ex aequo 5a i 4c; III  -  4c; 

klasy VII, II – III gimnazjum: I m. – kl. 7b; II - 2aj gim. 

Po 11 listopada kotyliony można było podziwiać w formie 

zbiorowej gazetki w holu głównym naszej szkoły. 

http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/252673/koncert_patriotyczny__niepodlegla_niepokorna
http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/253031/akademia_z_okazji_swieta_niepodleglosci
http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/253031/akademia_z_okazji_swieta_niepodleglosci
http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/261649/rozstrzygniecie_konkursu_na_najpiekniejszy_klasowy_kotylion
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Pasowanie na świetliczaka 

„A więc bawmy się wesoło! 

Miejmy buzię uśmiechniętą! 

I świetlikom bijmy brawo – 

w końcu dzisiaj to ich święto!” 
  

31 października w świetlicy przy Szkole Pod-

stawowej w Okonku 29 uczniów klas pierwszych 

zostało przyjętych do grona świetlicowej groma-

dy. 

Nowo przyjęci musieli przejść bojowy test go-

towości świetlicowej, a wszystko pod czujnym 

okiem dyrektora - p. Andrzeja Zawilińskiego - 

oraz przedstawicieli starszych świetlików, pełnią-

cych w tym dniu funkcję jurorów. 

Każdy uczeń, który chce należeć do świetlico-

wej gromady, musi wykazać się znajomością re-

gulaminu świetlicy, być odważnym, ładnie mówić 

i lubić zagadki. I tego dowiedli, uzyskując pozy-

tywną ocenę komisji. 

Punktu kulminacyjnym uroczystości było złoże-

nie uroczystej przysięgę i pasowanie przez dyrek-

tora na prawdziwych świetliczków. Każdy z nich, 

na znak już pełnoprawnej przynależności do świe-

tlicowej braci,  

otrzymał order.   

Na zakoń-

czenie świetli-

czaki obejrzeli 

przedstawienie 

„Alicja na wiej-

skiej drodze”,  

z którego do-

wiedzieli się, jak ważne jest posiadanie przez każ-

dego pieszego znaczka odblaskowego. Od tego 

momentu każdy pierwszak ze Szkoły Podstawowej 

w Okonku będzie świecił przykładem i znaczkiem 

przypiętym do szkolnego plecaka.  

Niech słowa wspólnie zaśpiewanej na finał pio-

senki na długo pozostaną w pamięci  najmłod-

szych. 
 

Znaczki odblaskowe małe i błyszczące 

świecą ciepłym blaskiem, chronią nas, gdy mrok. 

„Uwaga, uwaga, bo pieszy na drodze!" 

mówią do pojazdów, co po szosie mkną. 

 

 „Mój przyjaciel – Miś”     
 

W listopadzie, z okazji  Światowego Dnia Pluszowego Misia, 

przeprowadzony został w szkole konkurs plastyczny dla 

uczniów klas I – III pt. „Mój przyjaciel – Miś”. Jego celem było 

rozwijanie umiejętności manualnych, zainteresowań artystycz-

nych, wyobraźni oraz kreatywności wśród najmłodszych. Kon-

kurs cieszył się dużym zainteresowaniem, gdyż wzięło w nim 

udział prawie 40 uczniów. 

Nagrody przyznano w 3 kategoriach: 

klasy pierwsze: I miejsce - Adrianna Rapińczuk; II  - Dominika 

Zabrocka; III - Julia Markowska; 

wyróżnienia: Lena Zdunek, Hania Kot, Antonina Peciak, Maja Kulbicka i Marika Iwańczuk;  

klasy drugie: I m. - Julia Maćkowiak; II - Kacper Wilczyński; III - Julia Wajda;                      

klasy trzecie: I m. - Julia Ignaszak; II - Amelia Kozak; III - Amelia Pawlak; 

wyróżnienia: Nina Zawilińska, Jakub Worona, Magdalena Sosnowska.                        

 Prace można było oglądać w holu głównym naszej szkoły. 

  

 

http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/251223/pasowanie_na_swietliczaka
http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/261650/rozstrzygniecie_konkursu_plastycznego__moj_przyjaciel__mis_
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Joanna Chomej: Co, według Ciebie, jest najlepszym pre-

zentem bożonarodzeniowym? 

Uczennica klasy 7.:  Myślę, że najlepszym prezentem bożo-

narodzeniowym są upominki wykonane własnoręcznie. One 

najbardziej cieszą, gdyż podarowujemy je od serca. Osoba, 

która otrzyma taki upominek, na pewno doceni naszą pracę. 

p. Michał Iwańczyk: Najbardziej cennym prezentem jest 

możliwość wspólnego obchodzenia Świąt Bożego Narodze-

nia z rodziną, niezależnie od uprzedzeń i od odległości od 

domu rodzinnego.  

Uczeń klasy 2. gim. Zbigniew Walczak: Uważam, że najlep-

szym prezentem bożonarodzeniowym są święta spędzone  

z rodziną w miłej i ciepłej atmosferze. Mamy czas dla bli-

skich w przeciwieństwie do pozostałych dni w roku. 

Nauczycielka X: Nie lubię prezentów materialnych z okazji 

świąt Bożego Narodzenia. Chciałabym, aby cała rodzina  

w zdrowiu i harmonii zasiadła razem do stołu. 

P. sprzątaczka: Dla mnie najlepszym prezentem bożonarodze-

niowym jest to, gdy cała rodzina spędza razem czas w czasie 

świąt. 

Uczennica klasy 3. gim. Zofia Gawlik-Łataś: Zdecydowanie 

spędzanie czasu z rodziną w ciepłej atmosferze. W ten ma-

giczny czas świąt najważniejsze są nam bliskie osoby, dla 

których nie mamy czasu przez cały rok. Każdy jest na co 

dzień zabiegany, dzieci spieszą się do szkoły, rodzice do pra-

cy, a w czasie świąt mamy w końcu dla siebie czas.  

P. konserwator: Dla mnie najlepszym prezentem bożonaro-

dzeniowym jest to, gdy wszyscy są zdrowi. 

Wicedyrektor p. Nina Włodarczyk: Najlepszym prezentem 

bożonarodzeniowym jest to, gdy cała rodzina razem zasiada 

do stołu wigilijnego. 

 

Najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek w życiu otrzymałeś/-

aś? 

Ucz. kl. 7.: To wisiorek, który dostałam od rodziców na świę-

ta Bożego Narodzenia 4 lata temu. 

P. M.Iwańczyk: To był samochód sterowany, który otrzyma-

łem we wczesnej młodości. Gdy go dostałem, byłem zasko-

czony i szczęśliwy. Pamiętam go do 

dziś. 

Ucz. kl. 2. gim. Z.Walczak:  Najlep-

szym dla mnie prezentem było to, gdy 

w pewne Święta Bożego Narodzenia 

spotkała się w moim domu cała rodzi-

na. Ciocie, wujkowie, kuzyni… Było 

około 40 osób. 

P. nauczycielka X: Jeszcze nie było 

takiego wyjątkowego prezentu. Wciąż 

na niego czekam. 

P. sprzątaczka: Wiadomość o tym, że 

zostanę babcią. Było to rok temu. To 

była niesamowita informacja. 

Ucz. kl. 3. gim. Z.Gawlik-Łataś:  Rok 

temu dowiedziałam się, że zostanę 

starszą siostrą. Byłam wtedy zasko-

czona i szczęśliwa. 

P. konserwator:  (śmiech)… To moja 

tajemnica. 

P. N.Włodarczyk:  Dla mnie najlep-

szym prezentem są zawsze książki. 

Uwielbiam czytać i gdy je dostaję, 

jestem szczęśliwa. 

 

Jakie tradycje bożonarodzeniowe są 

w twoim domu kultywowane? 

Ucz. kl. 7.:  12 potraw, śpiewanie ko-

lęd, sianko pod obrusem, strojenie 

choinki 2 dni przed Wigilią. 

P. M.Iwańczyk:  Są to typowe polskie 

tradycje... 12 potraw, śpiewanie ko-

lęd, strojenie choinki ozdobami ku-

pionymi i robionymi własnoręcznie. 

Z.Walczak:  Jak w większości pol-

skich domów u mnie śpiewa się kolę-

dy, stroi choinkę, 12 potraw na wigi-

lijnym stole.                                     

Co o Świętach Bożego Narodzenia sądzą uczniowie, 

nauczyciele i innymi pracownicy naszej szkoły? 
Zanim przeczytacie efekt moich rozmów, chciałabym dodać, iż miał on na celu 

stwierdzenie, czy wszyscy - uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, mają podobne 

zdanie na temat Świąt Bożego Narodzenia i co jest dla nich w najważniejsze.  
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Nauczycielka X:  12 potraw na wigilijnym stole, 

kąpiel z pieniążkiem, poranne wstawanie, rybia 

łuska w portfelu. 

P. sprzątaczka:  Tradycyjne - trojenie choinki, 

dzielenie się opłatkiem, 12 potraw, wśród których 

zawsze znajdują się: czerwony barszcz z uszkami, 

kapusta, śledź. 

 Z.Gawlik-Łataś: Występuje tradycyjnie 12 po-

traw, śpiewanie kolęd, strojenie choinki przez całą 

rodzinę, udanie się na pasterkę. 

P. konserwator:  W moim domu te święta obchodzi 

się jak w większości polskich domów. 

P.N.Włodarczyk:  Potrawy świąteczne, dzielenie 

się opłatkiem, zdobienie choinki ozdobami kupny-

mi i wykonanymi własnoręcznie, które mają wiele 

lat. 

 

Co sądzisz o świątecznych reklamach w telewizji 

i świątecznych wystawach w sklepach, które mo-

żemy już zobaczyć na początku listopada? 

Ucz. kl. 7.:   Moim zdaniem jest to wszystko za 

szybko. Mogą występować świąteczne reklamy  

w telewizji i świąteczne wystawy, ale po mikołaj-

kach, bo to buduje klimat świąt, jednak listopad to 

zdecydowanie za wcześnie.  

P. M.Iwańczyk:  Jestem przeciwnikiem tego. Mają 

one charakter komercyjny i nie nadają charakteru 

oczekiwania na ten jedyny dzień w roku. 

Z.Walczak:  Chcą one przyciągać uwagę ludzi, po-

nieważ na tym zarabiają. Nie powinno ich być aż 

do grudnia, miesiąc przed świętami. 

Nauczycielka X:  Nie przeszkadzają mi. 

P. sprzątaczka:  Nie podoba mi się to. Wystawy 

świąteczne jak i reklamy w telewizji dotyczące 

świąt są za szybko i jest tego wszystkiego za dużo. 

Z.Gawlik-Łataś: Jest to po prostu naciąganie na 

pieniądze ludzi. Rozumiem, że mogą być reklamy 

świąteczne albo wystawy w sklepach w grudniu, 

ale listopad to zdecydowanie za wcześnie.  

P. konserwator:  Nie przeszkadza mi to. 

P. N.Włodarczyk:  Nie lubię manipulacji ani w ży-

ciu codziennym, ani w reklamach. Jestem osobą, 

która trudno poddaje się reklamom, więc mogą 

istnieć, ale ja i tak nic nie kupię.  

 

J.Ch:  Co sądzisz o paczkach na wigiliach 

klasowych? Jesteś za, czy przeciw - i dlacze-

go?  

Ucz. kl. 7.:  Jestem za, ponieważ wtedy pozna-

jemy bardziej swoich kolegów i koleżanki  

z klasy. Dowiadujemy się, co lubią, czym się 

interesują. 

P. M.Iwańczyk:  Jest to jedna z form kształto-

wania odpowiedzialności zespołu klasowego, a 

jednocześnie powoduje to większą integrację 

zespołu klasowego, więc jestem za. 

Z.Walczak: Dzięki paczkom na wigilii klaso-

wej poznajemy bardziej kolegów i koleżanki  

z klasy i zbliżamy się do siebie. 

Nauczycielka X:  Jestem przeciw, bo młodzież 

najczęściej zdradza kto, kogo wylosował, dzie-

ci zamieniają się kartkami, a potem sami kupu-

ją sobie prezenty i nie ma niespodzianki.  

P. sprzątaczka: Jestem za, dlatego że może nie 

dostają w domu prezentów z różnych powo-

dów, więc dostaną upominek w szkole. 

Z.Gawlik-Łataś:  Moim zdaniem jest to dobry 

pomysł. W ten sposób  integrujemy się, pozna-

jemy bliżej osoby z naszej klasy. 

P. konserwator:  Nie wypowiem się na ten te-

mat, ponieważ nie mam pojęcia, co o tym my-

śleć. 

P. N.Włodarczyk:  Kiedy byłam wychowawcą, 

uczniowie robili sobie paczki. Inicjatywa wy-

szła od nich. Myślę, ze to dobry pomysł. Jest to 

mała niespodzianka, która cieszy każdego czło-

wieka. 

 

Co jest według Ciebie najważniejsze podczas 

Świąt Bożego Narodzenia? 

Ucz. kl. 7:  Dla mnie najważniejsza jest rodzina 

siedząca razem przy stole wigilijnym. 

P.M.Iwańczyk: Zdecydowanie wspólnota ro-

dzinna i kultywowanie polskich tradycji bożo-

narodzeniowych.  

Co o Świętach Bożego Narodzenia sądzą uczniowie,... 
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Z.Walczak: Podczas świąt Bożego Narodzenia najważ-

niejsza jest rodzina, dlatego, że jak wspominałem  

w pytaniu pierwszym, możemy spędzać z nią wspólnie 

czas w miłej atmosferze, mamy dla członków naszej 

rodziny chwilę. 

Nauczycielka X: Dla mnie najważniejsze jest wspólne 

kolędowanie z rodziną, uczestnictwo w pasterce, ro-

dzinne spotkania. 

P. sprzątaczka:  Najważniejsze jest to, żeby wszyscy 

byli zdrowi i panował spokój. 

Z.Gawlik-Łataś:  Oczywiście, jest to czas spędzony  

z rodziną. Mamy w końcu chwilę, żeby z nią się spo-

tkać, porozmawiać. 

P. konserwator:  Zdrowie i spędzenie świąt wraz ze 

swoimi najbliższymi. 

P. N.Włodarczyk:  Wspólne bycie razem z rodziną,  

a dopełnieniem do tego jest...śnieg za oknem. 

 

J.Ch: Czego życzysz na nowy rok 2018 wszystkim 

ludziom? 

Ucz. kl. 7.:  Życzę wszystkim ludziom zdrowia, szczę-

ścia, spełnienia marzeń i dążenia do wybranych celów. 

P. M.Iwańczyk: Zdrowia, miłości, życzliwo-

ści, radości, uśmiechu oraz szacunku do sie-

bie. 

Z.Walczak: Aby wszyscy mogli spędzić czas 

z bliskimi, którzy obdarzowują ich prawdzi-

wą miłością. 

Nauczycielka X: Życzę wszystkim spełnienia 

najskrytszych marzeń. 

P. sprzątaczka:  Zdrowia, zdrowia, zdrowia. 

Z.Gawlik-Łataś: Chciałabym życzyć wszyst-

kim, aby niczego im nie brakowało w roku 

2018; żeby nie było problemów; by każdy 

miał osobę, na której można polegać, liczyć 

na nią w każdej sytuacji. Życzę też każdemu 

zdrowia i szczęścia, oczywiście. 

P. konserwator: Życzę każdemu zdrowia,  

a tym, którzy pogubili się w życiu, nawróce-

nia na właściwą drogę.  

P. N.Włodarczyk: Aby nigdy nikt nie zapo-

minał o drugim człowieku; żeby  każdy dla 

drugiego człowieka był miły i wyrozumiały. 

 O święta pytała  Joanna Chomej 

...nauczyciele i innymi pracownicy naszej szkoły? 

Zrodziła się nam nadzieja i miłość 
 

Jest taki dzień w roku, kiedy do ludzi dociera wy-

raźnie myśl, że stanowią rodzinę; kiedy każdy czuje  

w swym sercu, że jest wszystkim bliski. Noc, w której 

Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nas”. 

Jak co roku uczniowie szkoły podstawowej pod 

kierunkiem pań Jadwigi Kwiatkowskiej i Danuty 

Woszczek przygotowali przedstawienie bożonarodze-

niowe zatytułowane ,,Zrodziła nam się nadzieja i mi-

łość”. 19 grudnia w OCK obejrzeli je wszyscy ucznio-

wie. W świątecznej atmosferze i przy nastrojowej mu-

zyce młodzi aktorzy przedstawili zwyczaje i tradycje 

Świąt Bożego Narodzenia. W scenariusz wplecione zostały znane kolędy i mniej znane pastorałki, któ-

re wykonały młode wokalistki przygotowane przez p. Aleksandrę Kapustyńską.  

Nad akustyką i światłami czuwał p. Piotr Adamczuk.                                         

Wykonawcy składają ogromne podziękowania pracownikom OCK za umożliwienie i techniczną po-

moc w wystawieniu widowiska bożonarodzeniowego. 
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Prezent 
 

Ostatnio szukałam prezentu dla mojej koleżanki. 

Robiliśmy sobie paczki, które miały być wręczone pod-

czas wigilii klasowej. Wybrałam chyba najgorszą porę 

na robienie zakupów. Sytuację w galeriach handlowych 

w okresie przedświątecznym można określić jednym 

słowem: DZICZ! Kompletna dzicz! Ludzi jak mrówek, 

każdy się przepycha, a samochody stoją w kilometro-

wym korku, żeby dostać się na parking. Niektórym za-

kupy dosłownie wypadają z koszy. A tak wszyscy na-

rzekają, że strasznie biedni są, pieniędzy nie mają. Ja-

koś nie widać. 

Jaki prezent wybrać? CO, jeśli się nie spodoba? Te-

raz przecież każdy ma wszystko. Jest coraz więcej 

osób, które, obojętnie czego by nie dostały, to i tak bę-

dą kręcić nosem. Słowem -trudno jest zadowolić nie-

których ludzi. Niektórzy po prostu nie potrafią się cie-

szyć z podarków. Dzisiaj nie kupuje się rzeczy, bo są 

potrzebne, je się kupuje, bo „nie będę gorszy od kogoś 

tam”. Wszystko  jest po to, żeby się pochwalić, poka-

zać, że ma się lepsze i droższe przedmioty od innych. 

To po co te prezenty? 

A święta? W tym okresie niektórzy nagle przypo-

minają sobie, ze mają rodzinę, bliskich. Są mili i po-

mocni. Ale czemu tylko w wigilię? Czym ona się różni 

od pozostałych dni w roku? To na co dzień nie można 

być uprzejmym, powiedzieć coś miłego, pomóc?  

Czasami dochodzę do wniosku, że ludzie przesa-

dzają ze świętami. Rozumiem, że trzeba kupić prezenty, 

ubrać choinkę, przygotować potrawy, ale o ile dobrze 

się orientuję, to Boże Narodzenie jest w 

grudniu. Bo czasami oglądam telewizję na 

początku listopada i widzę reklamy lampek 

na świąteczne drzewko. Ale może ja mam 

jakieś przestarzałe informacje? 

Dla niektórych święta to nudny obowią-

zek. Obchodzi je tyko dlatego, że inni też to 

robią. Przychodzi taki, zje wigilijną kolację i 

siedzi jak za karę. To już chyba lepiej zostać 

w domu i nie psuć humoru innym. Przecież 

nikt nikogo nie zmusza do świętowania Bo-

żego Narodzenia. Ale jeśli się już przyjdzie, 

to wypada chociaż trochę pomóc w przygo-

towaniach. Bo w wielu przypadkach cała 

robota spada na jedną osobę. A przecież to 

wspólne ubieranie choinki, lepienie piero-

gów czy podjadanie jest z tego wszystkiego 

najlepsze.  

Niektórzy nie potrzebują strasznie dro-

gich i wymyślnych prezentów. Czasami wy-

starczy tylko obecność i wsparcie. Czekola-

da też nie zaszkodzi.  

A.A. 

6 grudnia 2017  

- mikołajkowe konkursy 

Pierwszy z nich dotyczył przedstawienia świąteczne-

go lub zaprezentowania utworu. Cieszymy się, że tak 

chętnie uczestniczyliście w życiu naszej szkoły. W tej 

konkurencji najlepiej zaprezentowała się klasa 2c, dru-

gie miejsce zajęła klasa 6b, a trzecie - 3b.  

Kolejny konkurs dotyczył wiedzy o świętach. Trzy-

osobowe zespoły klasowe ozdabiały bombki, wymie-

niały potrawy wigilijne, rozpoznawały świąteczne 

utwory, rzucały prezentami do worka oraz grały w ka-

lambury. Wszystkim grupom poszło świetnie, ale naj-

lepiej w tej kategorii poszło klasie 3aj. 

Wszystkim, którzy tego dnia bawili się z nami, ser-

decznie dziękujemy! 

A.W. i Z.B. 
rys. W.Fryc 
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Nie lubię świąt. Serio. Długo zbierałam 

się do powiedzenia tego głośno, a teraz bez 

bicia, odważnie przyznaję się: nie cierpię 

tego. To nie tak, że nie pomagam mamie 

czy nie lubię prezentów. Po prostu nie czuję 

tej magii.  

Chodzenie po sklepach w poszukiwa-

niu wymarzonej książki, kubka czy butów 

jest super. Ubieranie choinki, parzenie pal-

ców przy przyklejaniu piórek jest super. 

Gotowanie i jedzenie 12 dań jest super. 

Wszystko jest super. I właśnie w tym jest 

problem. Ja te święta lubię obchodzić, na-

prawdę. Tylko nie lubię ludzi w święta.  

„Uśmiechnij się, święta są!”, „Kocham 

was wszystkich” - przepraszam… to jest 

żałosne. Czy naprawdę nikt tego nie widzi? 

Ten jeden dzień jesteśmy kochani, a od na-

stępnego znów na siebie warczymy i ska-

czemy sobie do gardeł.  

Zauważyliście, jak wyglądały szkolne mikołajki? 

Ten jeden moment byliśmy życzliwi i radości, a następ-

nego dnia znów kupa sprawdzianów, odpytek, lektur i 

kartkówek, koleżeńskich kłótni. Ja rozumiem, że miko-

łajki to jeden dzień w roku i następnego ranka jest zwy-

czajna doba, ale czy musimy tak idealizować siebie sa-

mych w ten jeden, a później kilka dni w roku? 

To samo z jarmarkiem. Śpiewałam, stojąc przed 

roześmianymi ludźmi, ale myśląc o mrozie nie podrygi-

wałam w takt muzyki, bo zwyczajnie mi się nie chciało, 

a zaraz po występie uciekłam ogrzać się w domu han-

dlowym, gdzie spotkałam bratnią duszę, która też nie 

lubi świąt. Po raz pierwszy tego dnia się uśmiechnęłam. 

Nie będę już dużo pisać, bo takie te święta są. Mu-

szę sobie po prostu ponarzekać, przecież każdy z nas 

czasem musi. Ale na koniec powiem, że mimo pewnego 

fałszu, przeginania, to czekam na święta z niecierpliwo-

ścią i nie mogę doczekać się prezentów i objadania się 

ciastami i nie tylko. Wy pewnie też. A więc wesołych, 

szczerych świąt! 

Maruda 

Kartka świąteczna  

jak z bajki 
 

W Szkole Podstawowej  

w Okonku 15 listopada odbyły 

się warsztaty plastyczne pt. 

„Kartka świąteczna jak z baj-

ki”. Wzięli w nich udział 

uczniowie klas II-VII wraz z rodzicami i starszym 

rodzeństwem.  

Na zajęciach poznali różnorodne techniki wyko-

nywania kartek świątecznych, na wykonanie których 

materiały  ufundowała Miejsko - Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okon-

ku.  

Każda z technik plastycznych wymagała od 

uczestników innych umiejętności. Poznali więc nie 

tylko sam sposób wykonania, ale też mogli spraw-

dzić, które z nich odpowiadają im najbardziej. 

Celem warsztatów było rozbudzenie zaintereso-

wania sztuką plastyczną przez zabawę i wspólne spę-

dzanie czasu wolnego z bliskimi, przy jednoczesnym 

pobudzeniu do twórczego działania i ekspresji. 

Anioły 
 

19 grudnia odby-

ły się w naszej 

szkole warsztaty 

plastyczne „Anio-

ły bożonarodze-

niowe”. Uczestni-

cy mogli własnoręcznie wykonać oryginalne, 

niepowtarzalne anioły z przygotowanych wcze-

śniej elementów. Dzieci swoje prace tworzyły  

z wielkim zaangażowaniem, a własnoręcznie 

wykonane wytwory  zostały 

zabrane przez uczestników 

do domów, by służyły jako 

świąteczne dekoracje.  

Warsztaty mogły się odbyć 

dzięki sponsorom: Radzie 

Rodziców przy Szkole Pod-

stawowej w Okonku i To-

warzystwu Przyjaciół Dzie-

ci, Zarządowi Gminnemu w 

Okonku, za co organizatorzy warsztatów  skła-

dają serdeczne podziękowania. 

http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/254357/kartka_swiateczna_jak_z_bajki
http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/254357/kartka_swiateczna_jak_z_bajki
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charytatywnie        charytatywnie        charytatywnie       charytatywnie 

Szlachetna Paczka 

 XVIII edycja „Szlache-

tnej Paczki" rozpoczęła się 

18 listopada i trwała do 8 

grudnia. Finał tegorocznej 

akcji miał miejsce 9 i 10 

grudnia. Wśród tych, któ-

rzy się w tegoroczną edycję 

włączyli, byli wolontariu-

sze zrzeszeni w Szkolnym 

Wolontariacie istniejącym od tego roku szkolnego 

w naszej szkole. Koordynatorem działań został 

przewodniczący wolontariatu - Maksymilian 

Grzegorczyk.  

W tym roku do programu pomocy zostały za-

kwalifikowano rodziny z Okonka. Wolontariusze 

zorganizowali zbiórkę żywności i środków czy-

stości wśród uczniów i nauczycieli na terenie obu 

szkolnych budynków. W zbiórkę włączyły się 

również Warsztaty Terapii Zajęciowej w Okonku. 

W ramach tegorocznej akcji zebrano żywność 

o długim terminie spożycia oraz środki czystości 

na kwotę ponad 300 zł. Dary zostały spakowane 

do 5 kartonów i dostarczone potrzebującym. 

-------------  

We wtorek 19.12.2017 r. Maja Bodzyńska i Mak-

symilian Grzegorczyk  gościli na wigilii w warsz-

tatach terapii zajęciowej. W imieniu wszystkich 

wolontariuszy złożyli podopiecznym i pracowni-

kom WTZ życzenia świąteczne  i połamali się 

opłatkiem. W tym dniu było wiele wzruszeń i ra-

dości. W takich chwilach warto być razem z tymi, 

którzy potrzebują bliskości drugiego człowieka. 

--------- 

10 grudnia w Okonku odbył się kolejny już Jar-

mark Bożonarodzeniowy. Wolontariusze ze Szko-

lnego Koła Wolontariatu aktywnie włączyli się  

w to wydarzenie. Chłopcy, pod opieką p. Irene-

usza Jagiełki, dostarczyli na plac przed domem 

handlowym ławki i krzesła, a następnie rozkładali 

namioty, w których miały mieścić się stoiska han-

dlowe i gastronomiczne. Dziewczęta i Szymon 

Doberstein z kolei pomagały na stoisku WTZ, 

sprzedając pierniki i ozdoby świąteczne. 

 W jarmarku, jak i przygotowaniach do niego, 

pomagali: Anna Pawlak, Gabriela Kuchta, Party-

cja Pilipiuk, Wiktoria Budnik, Szymon Doberstein. 

Całość koordynował Maksymilian Grzegorczyk. 

------------- 

Co roku 14 listopada obchodzony jest Ogólnopol-

ski Dzień Seniora. W tym czasie szczególnie pa-

miętamy o ludziach starszych. Wielu z nich ma 

wreszcie więcej czasu dla siebie, bo zakończyli już 

pracę zawodową. Jednak ten okres życia cechuje 

często również pogorszenie stanu zdrowia albo 

brak kontaktów społecznych. Zawsze jednak 

otwarci są na życie, pragną spotkać się z ludźmi  

i porozmawiać. Grupa wolontariuszy z Szkolnego 

Koła Wolontariatu w Okonku pamiętała o ich 

święcie. 

 W tym dniu nasi uczniowie odwiedzili podopie-

cznych Domu ,,Wigor-Senior" w O-konku. Było to 

międzypokoleniowe spotkanie. Wspólnie śpiewali 

kolędy, rozmawiali przy herbacie i cieście, a  na 

p o ż e g n a n i e 

każdemu z se-

niorów wrę-

czyli  własno-

ręcznie wyko-

nane kartki z 

życzeniami.  

Było to pierw-

sze tego typu spotkanie wolontariuszy Szkolnego 

Koła Wolontariatu, ale na pewno nie ostatnie. Za-

pewniają, że będą częściej odwiedzać podopiecz-

nych tej placówki i brać udział w organizowaniu 

seniorom wolnego czasu.  

Dzień dla zdrowia 
 

5 października 2017r. na zajęciach rozwijających kre-

atywność uczniów obchodzono „Dzień dla zdrowia”. 

Na początku uczestnicy opowiadali o własnych zwy-

czajach żywieniowych i dyskutowali o tym, które z 

nich są właściwe. Następnie wyszukiwali w czasopi-

smach i odczytywali informacje dotyczące zdrowego 

sposobu odżywiania.  

Kolejnym etapem była praca w grupach, podczas któ-

rej powstały uczniowskie przepisy na zdrowe sałatki. 

Nie skończyło się na teorii – dzieci po wybraniu da-

nia - sałatka owocowa lub warzywna, szaszłyki lub 

koreczki owocowe – przygotowały je, a następnie 

dokonały degustacji zdrowych specjałów. 

http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/251226/dzien_dla_zdrowia
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„Do serca przytul psa…” 
 

Jak co roku w Szkole Podstawowej w Okonku ruszyła 

zbiórka karmy dla bezdomnych psów i kotów. Bezdom-

ność zwierząt, podobnie jak ludzi, oznacza samotność, 

odrzucenie, niepewność, brak pożywienia i opieki, zim-

no, strach, choroby, śmierć, niebezpieczeństwo. Dlatego 

razem pomóżmy im przetrwać zimę.  

Jeśli macie niepotrzebne budy, koce, ręczniki, legowi-

ska, miski, smycze, zabawki dla zwierząt albo możecie 

kupić trochę karmy – nie wahajcie się! Pomóżcie. 

Karmę przyjmujemy w budynku Szkoły Podstawo-

wej w Okonku przy ul. Leśnej 

45 i Niepodległości 23 i 24. 

Klasa, która zbierze jej naj-

więcej, otrzyma niespodzian-

kę, najbardziej zaangażowani 

w nią uczniowie - upominki,  

a wszyscy uczestnicy zbiórki 

mogą liczyć na certyfikat 

„Przyjaciela zwierząt”. 

Dary zbierane są dla bez-

domnych zwierząt z terenu 

gminy Okonek. 

Podsumowanie zbiórki  

charytatywnej dla dzieci 
 

W listo-

padzie w 

naszej szko-

le odbyła 

się zbiórka 

charytatyw-

na na rzecz 

dzieci z Kli-

niki Pedia-

trii Hemato 

- onkologii i 

Gastroente-

rologii w Szczecinie. Podczas akcji 

zbierano puzzle, gry planszowe, koloro-

wanki, bloki, farby, kredki, chusteczki 

itp. Zebrane zabawki po segregacji zo-

stały przekazane 6 grudnia przedstawi-

cielce fundacji DKMS pani Beacie Sło-

niawskiej. 

Organizatorzy zbiórki serdecznie 

dziękują wszystkim darczyńcom.  

charytatywnie        charytatywnie        charytatywnie       charytatywnie 

Zapałka nie ogrzeje 
 

14 listopada 2017 r. 

podsumowano akcję „Zapał-

ka nie ogrzeje”. Przez prawie 

miesiąc wolontariusze ze 

szkolnego Caritasu wspoma-

gali oddział parafialny, zbie-

rając środki na terenie szkoły 

na rzecz ludzi potrzebujących wsparcia w rozpoczyna-

jącym się sezonie grzewczym.  

1 listopada wolontariusze Caritasu kwestowali 

w okolicy cmentarza. Wszystkim dorosłym ofiarodaw-

com rozdawaliśmy pudełeczka zapałek - symbol włą-

czenia się do akcji. 

W tym roku po raz pierwszy kwestowano także dla 

ofiar letnich nawałnic z diecezji pelplińskiej. Do  PZC 

przekazano łącznie 806,90 zł. 

Wszystkim, którzy zechcieli wspomóc akcję 

„Zapałka nie ogrzeje”, opiekun szkolnego wolontariatu 

serdecznie dziękuje i prosi o pamiętanie, że każda zło-

tówka pomóż komuś przetrwać zimę. 

To była naprawdę góra grosza 
 

2 stycznia 

2018 roku 

zakończy-

ła się 18. 

ogólnopol-

ska edycja 

„Góry 

Grosza”. 

Zbiórka  

w naszej szkole odbywała się na przełomie 

listopada i grudnia. Pozyskane pieniądze 

przeznaczone zostaną na pomoc dzieciom, 

które wychowują się poza swoją rodziną –  

w domach dziecka lub  rodzinach zastęp-

czych. 

   W tym roku szkolnym w ramach akcji 

„Góra Grosza” uczniowie Szkoły Podstawo-

wej w Okonku zebrali w sumie 363, 36 zło-

tych. Pragniemy gorąco podziękować tym 

wszystkim, którzy aktywnie włączyli się do 

zbiórki. 

http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/259142/podsumowanie_zbiorki_charytatywnej_dla_dzieci
http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/259142/podsumowanie_zbiorki_charytatywnej_dla_dzieci
http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/253313/zapalka_nie_ogrzeje
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Spotkania z autorkami książek dla dzieci  
 

W listopadzie odbyły się dwa. Pierw-

sze, 9 listopada w OCK, z p. Wiesławą 

Pyrcz. Udział w nim wzięli uczniowie 

klas I i II. Autorka opowiadała o swoich 

wierszach, których głównym motywem 

jest zdrowe odżywianie, higiena oraz eko-

logia, a nawet je recytowała. Ponadto za-

dawała mnóstwo pytań uczniom i chwaliła 

za mądre odpowiedzi.  

W tle pojawiały się slajdy z jej utwo-

rami oraz ilustracje z książek, których au-

torkami są byłe uczennice poetki. W spot-

kaniu autorce towarzyszyła maskotka - 

znany wszystkim dzieciom Miś Uszatek - 

o którym również napisała wiersz. 

 Na zakończenie wszyscy chętni mogli kupić książki i otrzymać dedy-

kację od autorki. Kilka egzemplarzy jej tomików, m.in. „Recepty na zdro-

wie”, „O misiach i o niedźwiadkach” oraz „Wiersze, które uczą przyrody” 

znalazło się również w szkolnej bibliotece. 
 

Bohaterką drugiego spotkania au-

torskiego – 20 listopada w Bibliotece 

Publicznej im. Czesława Miłosza w 

Okonku - była z p. Magdalena Przyd-

bylska z Poznania.     

Na spotkanie przybyli przedstawi-

ciele gminnych szkół, a naszą repre-

zentowali uczniowie klas trzecich. Po 

zapoznaniu z pisarką dzieci obejrzały 

książki napisane przez gościa: 

„Tajemnice końskiej zagrody” i „Tajemnice Zatoki delfinów”.  

Zaproszenie do czytania  

– „Kącik hobbysty” 
 

   Od października 2017 r. kącik czytel-

niczy „Przystanek książka”,  znajdują-

cy się w holu naszej szkoły, wzbogacił 

się o „Kącik hobbysty”. Znajdziesz  

w nim ciekawostki, informacje i pora-

dy z różnych dziedzin życia, m. in. 

ogrodnictwa, gotowania i pieczenia, 

hodowli zwierząt domowych, zdrowe-

go stylu życia. Całością opiekują się 

uczniowie z Koła Bibliotecznego, któ-

rzy dbają o porządek, uzupełniają o 

nowe książki, czasopisma i broszury. 

Następnie uczniowie 

otrzymali zadanie do wy-

konania - „napisanie” 

wspólnego opowiadania 

poprzez uzupełnienie 

przygotowanego tekstu. 

Kolejnym punktem pro-

gramu było wysłuchanie 

fragmentu tekstu czyta-

nego przez autorkę i roz-

wiązanie zagadki detek-

tywistycznej.  

Z wielką niecierpli-

wością dzieci czekały na 

efekt swojej pracy lite-

rackiej, czyli wspólnie 

stworzonego opowiada-

nia. A kiedy już zostało 

ono odczytane, ich uwa-

ga skupiła się na zabawa 

pt. „Sekretna kieszeń”. 

Musieli odgadnąć, jakie 

przedmioty są schowane 

w specjalnie do tego 

uszytych woreczkach. 

Na zakończenie spo-

tkania  wykonane zostało 

wspólne pamiątkowe 

zdjęcie. 

Mój magiczny „Tajemniczy ogród” 
 

19 października 2017 r. na zajęciach Koła Biblioteczne-

go uczestnicy wysłuchali czytanego przez nauczyciela 

fragmentu książki F.H. Burnett pt. „Tajemniczy 

ogród”.  Uczniowie poznali opis „tajemniczego ogro-

du” i jego najważniejsze elementy. Po dokonaniu anali-

zy wysłuchanego tekstu przypomnieli kolejność czyn-

ności, które należy wykonać, aby stworzyć swój własny 

ogród. Następnie według otrzymanej instrukcji wyko-

nali „ogrody” własnego pomysłu w butelkach plastiko-

wych. Radość z tworzenia „Tajemniczych ogrodów” 

była ogromna, tym bardziej, że po skończonej pracy 

dzieci zabrały je do domów. 

http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/253230/spotkanie_z_autorka_ksiazek_dla_dzieci_p_wieslawa_pyrcz
http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/254359/spotkanie_autorskie_z_p_magdalena_podbylska
http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/254359/spotkanie_autorskie_z_p_magdalena_podbylska
http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/254359/spotkanie_autorskie_z_p_magdalena_podbylska
http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/254359/spotkanie_autorskie_z_p_magdalena_podbylska
http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/254359/spotkanie_autorskie_z_p_magdalena_podbylska
http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/251227/zaproszenie_do_czytania__kacik_hobbysty
http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/251227/zaproszenie_do_czytania__kacik_hobbysty
http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/251095/moj_magiczny_tajemniczy_ogrod
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„Pax” Sary Pennypacker - recenzja 
 

Ostatnio postanowiłam zrobić eksperyment. Każdego dnia będę 

czytała książkę innego gatunku i spróbuję wytypować swój drugi ulu-

biony, bo oczywiście tym pierwszym jest i będzie fantasy. Ze wstęp-

nych obliczeń wyszło mi, iż powyższy eksperyment będzie trwał około 

1,5 miesiąca.  

Wybrałam się więc do biblioteki w celu znalezienia książki z gatun-

ku literatura dziecięca. Długo nie szukałam. Bibliotekarka poleciła mi 

nową książkę autorstwa Sary Pennypacker pt. „Pax". Oprócz tekstu 

wewnątrz moją uwagę zwróciły piękne rysunki autorstwa Johna Klas-

sena. A już okładka zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Była niezwy-

kła – tajemnicza i hipnotyzująca. Przedstawiała odwróconego lisa pa-

trzącego w jakiś punkt w oddali, tak jakby wyczekiwał on na coś lub na kogoś. Zdecydowałam się prze-

czytać tę książkę, chociaż nie zapomniałam o znanym przysłowiu: „Nie oceniaj książki po okładce". Na-

zwisko autorki jest mi znane już z takich tytułów jak „Klementynka" i „Stuart". 

Poznajemy tu historię dwunastoletniego Petera i tytułowego lisa Paxa. Chłopiec znalazł go krótko po 

śmierci swojej mamy i postanowił się nim zaopiekować. Od tej chwili zostają najlepszymi przyjaciółmi.  

Pewnego dnia Peter dowiaduje się, że jego tata musi iść na wojnę, a on wkrótce zostanie oddany pod 

opiekę dziadka. Nie może jednak zabrać ze sobą lisa. Rozpacza z tego powodu i postanawia wypuścić 

przyjaciela do lasu, na pożegnanie dając mu zabawkę, żołnierzyka, którą uwielbiali się wspólnie bawić.  

Chłopiec u dziadka czuje się bardzo samotny. Pragnie odnajdzie Paxa, ponieważ nie wyobraża sobie 

bez niego życia. Wyrusza do oddalonego o ponad 500 km domu. Czy Peter go odnajdzie? Czy będzie tak 

jak wcześniej? Czy ich przyjaźń przetrwa? 

Narracja jest prowadzona z perspektywy Petera oraz lisa, dzięki czemu przemawiają do czytelnika 

uczucia obu bohaterów, a język zrozumiały dla dziecka i dorosłego. W tym  przypomina  książkę A.Saint- 

Exupery'ego „Mały Książę".  

„Pax" to opowieść o tęsknocie, cierpieniu, samotności i bólu. Pokazuje nam, że jeśli bliska osoba zo-

staje nam odebrana, to trudno jest się odnaleźć. Opowiada także o wojnie, która zmienia człowieka w ego-

istę, odbiera zdolność odczuwania miłość czy empatii.  

Polecam  tę książkę wszystkim - i uczniom, i nauczycielom. Myślę, że po jej przeczytaniu, podobnie 

jak ja, inni też zmienią na lepsze widzenie świata. 

Joanna Chomej 

Muzyczny „Kot w butach” 
 

19 grudnia uczniowie klas I – III w szczecineckim ki-

nie „Wolność” obejrzeli przedstawienie pt. ,,Bajka o kocie 

w butach" w wykonaniu aktorów Katolickiego Teatru Edu-

kacji z Krakowa. Za sprawą spektaklu dzieci przeniosły się 

w magiczny świat baśni. Dobrze znana wszystkim opo-

wieść została zamieniona w muzyczne widowisko. Tytuło-

wy bohater nie tylko mówił ludzkim głosem, ale też za-

chwycał śpiewem i zaskakiwał poczuciem humoru. Ba-

śniowa scenografia,  kolorowe kostiumy oraz oprawa mu-

zyczna i efekty świetlne sprawiły, że spektakl  przypadł dzieciom do gustu i zapewne na długo pozostanie 

w ich pamięci. 
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NOC W SZKOLE 
 

Już po raz kolejny uczniowie, tym 

razem z klas 5 b i 6 c,  na nocowali  

w szkole.  Spotkali się w piątek,  

1 grudnia, o godzinie 17.00. Wszyscy 

musieli mieć śpiwory, poduszki, przy-

bory toaletowe, …dobry humor i przy-

tulanki. 

Najpierw ustalono reguły zachowa-

nia i przypomniano, że rodzice w razie 

ich nieprzestrzegania, zostaną wezwa-

ni do odbioru delikwenta. Później roz-

lokowali się w sypialniach, czyli  

w salach zabaw przy świetlicy szkolnej. 

Na kolację zamówiono pizzę. Były też ciasta upieczone 

przez mamy. Czas wypełnili tańcząc świąteczną zumbę, gra-

jąc w gry planszowe, ruchowe i towarzyskie, rysując i słucha-

jąc muzyki. Niektórzy wybrali się na spacer po szkole w zu-

pełnych ciemnościach, by ciekawiej i z emocjami bawić się  

w chowanego. Ostatnim punktem programu miało być oglą-

danie filmu, ale nie doszło do tego, bo nie dogadali się, co 

będą oglądać.  

Ogłoszono ciszę nocną, ale …niektórym zupełnie nie 

chciało się spać. Do pewnej godziny było to akceptowalne – 

opowiadali sobie różne historie, straszyli się wzajemnie, wal-

czyli na poduszki.  

Zrobiło się bardzo późno, a część nadal hałasowała i nie 

dawała spać reszcie. Za karę tej grupie wychowawczynie zor-

ganizowały nocne ćwiczenia. Po nich już nie było problemu -  

wszyscy zasnęli (prawie).. Rano pobudka, sprzątanie, śniada-

nie, podsumowanie nocy i powrót do domu. 

Nocowanie w szkole bardzo się spodobało. Uczniowie Vb 

i VIc dziękują wychowawczyniom, że mieli taką możliwość! 

Chcieliby też to powtórzyć, dlatego już teraz obiecują, że na-

stępnym razem pójdą grzecznie spać. 

Kochany Mikołaju! 

Proszę Cię o to, żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce. 

Żeby białe święta były w grudniu, nie w marcu. 

Żeby mój słomiany zapał zapłonął nagle podlany świątecznym barszczem, żeby wybuchnął i inspirował 

swoim blaskiem. 

Żebym się stała bardziej asertywna. 

Żeby moje poparzone klejem palce szybko się zregenerowały, bo chcę kleić pierogi. 

Żeby ludzie mili byli nie tylko od święta. 

Żebym w końcu znalazła wspólny język z mamą, a nie zęby, żebyśmy się gryzły. 

Żeby te pieniądze z komunii się znalazły. 

No i najważniejsze: żeby tata przestał włączać to disco polo z rana… 

 

REBUS   
(J.Argasińska) 

 

 

— — — — — — —  

http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/261787/noc_w_szkole
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Patronat honorowy nad impreza objął 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Marek Woźniak oraz Wielkopolski Kurator 

Oświaty Elżbieta Leszczyńska 

Uczestnicy turnieju , reprezentujący rejony: 

Kalisz - SP Ociąż 

Konin - G Konin 

Leszno - SP 1 Gostyń 

Piła - SP Okonek 

Poznań Zachód – SP 3 Nowy Tomyśl 

Poznań Wschód – SP 6 Września 

Poznań Miasto – G Salezjańskie Poznań 

Gospodarz – SP 2 Ostrzeszów 
 

Skład reprezentacji SP Okonek rocznik  

2002-2004 był następujący:  

Przemysław Boratyński, Kamil Zub, Paweł 

Balicki, Jakub Sajnaj, Mateusz Szkarłat, 

Jakub Wereszczyński, Damian Fornal, Bar-

5. miejsce zajęła reprezentacja naszej szkoły w finale XIX Igrzysk Młodzieży Szkolnej  

Województwa Wielkopolskiego. Zawody odbyły się 8 grudnia 2017 w Ostrzeszowie. 

tłomiej Grala, Jędrzej Płochocki i Franciszek Fornal  
 

Mecze finałowe: 

o miejsce I i II: Konin - Września 5:0; 

III i IV: Gostyń -  Ociąż  0:2; 

V i VI: Okonek - Nowy Tomyśl 3:1 
 

klasyfikacja końcowa 

I miejsce -  Konin 

II m. - Września 

III m. - Ociąż 

IV m. - Gostyń 

V  m. Okonek 

VI - Nowy  

Tomyśl  

VII - Ostrze-

szów 

VIII - Poznań 

Zanim reprezentacja naszej szkoły pojechała do 

Ostrzeszowa, wzięła udział w dwóch turniejach. 

Pierwszy odbył się 24 listopada w Okonku. Były to 

Mistrzostw Rejonu w Halowej Piłce Nożnej. Starto-

wały drużyny ze szkół z: Piły, Margonina, Jastro-

wia, Wągrowca i Lubasza oraz Okonka. Nasza dru-

żyna w meczu z SP w Pile przegrała 1:2, identycz-

nym wynikiem skończyło się jej spotkanie z SP w Margoninie. Zajęła trzecie miejsce w grupie i dlatego walczy-

ła o 5. miejsce z drużyną SP z Lubasza - zwyciężyła 4:0. 

Ostateczne wyniki: zawodów były następujące: 1. miejsce - SP  Jastrowie; II m. - SP nr 11 w Pile; III - SP 

Margonin; 4. - SP nr 2 z Wągrowca,  V - SP Okonek, a VI - SP  Lubasz. Zawody odbyły się zgodnie z regulami-

nem XIX Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Wszystkie drużyny otrzymały puchary i dyplomy, ufundowane przez 

burmistrz Okonka - p. Małgorzatę Sameć, która na zakończenie mistrzostw, wraz z dyrektorem  naszej szkoły - 

p. A. Zawilińskim, wręczyła nagrody.   

30 listopada nasza reprezentacja uczestniczyła w Finale Mistrzostw Rejonu w Halowej Piłce Nożnej w Cho-

dzieży. Startowały też zespoły z Budzynia, Wągrowca, Chodzieży, Piły, Gębic. Turniej rozgrywany był w takim 

samym systemie jak poprzedni (dwie grupy po 3 drużyny). Po zajęciu 2. miejsca w grupie (wyniki: SP Okonek - 

SP Wągrowiec 0:1; SP Okonek - SP Budzyń 0:0,  rzuty karne 3:1) drużyna wywalczyła prawo udziału w me-

czach półfinałowych. Ich wyniki były następujące: SP Okonek - SP Piła 1:1,  karne 2 : 1;  SP Wągrowiec - SP 

Chodzież  4: 0. 

W finale nasza drużyna ponownie spotkała się z rywalami z Wągrowca. Tym razem nasi piłkarze wyciągnęli 

wnioski z porażki w fazie grupowej i pokonali rywali 1:0. W ten sposób Mistrz Rejonu - SP Okonek  - uzyskał 

prawo startu w finale wojewódzkim, który odbył się 8 grudnia w Ostrzeszowie. 

Sukces - Mistrzostwo Rejonu Pilskiego - był zasługą drużyny grającej w składzie: Przemysław Boratyński, 

Paweł Balicki, Kamil Zub Jakub Sajnaj, Damian Fornal, Bartek Grala, Jędrzej Płochocki, Jakub Wereszczyński i 

Mateusz  Szkarłat.        
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„Przyjaźń z miłości”, cz. 2. 
opowiadanie w odcinkach 

Druga część historii niespodziewanej przyjaźni, 

której narratorem jest nastoletnia, samotna 

dziewczyna poszukująca bratniej duszy. Całe 

opowiadanie to jej myśli i przeżycia wewnętrzne. 

Na kim skupi swoją uwagę? Czy wybór okaże się 

słuszny, czy może urazy z dzieciństwa zatrzymają 

ją w czarnym punkcie, gdzie zaufanie jest nic 

nieznaczącym słowem? Historia prawdziwa, 

wciąż bez zakończenia… 
 

Czwartek 

O kurczę! Nie sądziłam, że Jula jest taka… 

Zawsze miałam ją za taką nieśmiałą i wstydli-

wą, a to wygadana, świetna dziewczyna, tylko 

trochę skromna i niedowartościowana. Gada-

łam z nią przez godzinę zajęć, potem poszły-

śmy na chwilę do niej po psa, ona odprowa-

dziła mnie kawałek, cały czas gadałyśmy o… 

właśnie, o czym? Nawet nie pamiętam. To 

były takie przyziemne sprawy, ale odpłynęłam 

przy niej kompletnie. Zapomniałam o wszyst-

kim. Miałam rację - to jest materiał na przyja-

ciółkę. Nie obwinia mnie za dawne błędy, mamy o 

czym gadać, coś pięknego! 

Sobota  

Wyszłam dziś z Julą. Obie wzięłyśmy psy. Coraz le-

piej się poznajemy, rozmowa ciągle się klei i mam 

wrażenie, że odnalazłam bratnią duszę. Zapominam o 

problemach, zaczynam się śmiać, staję się otwarta i 

miła. Czuję się cudownie! 

Środa 

Trudno iść przez korytarz szkolny, mijać ludzi, z któ-

rymi kiedyś byłam blisko, a dziś mnie olewają. Pa-

trząc na wszystko z perspektywy czasu, wiem, że nie 

byłam święta. To, za co obwiniam innych, to częścio-

wo też moja wina.  

Zbliżają się święta, a moje poczucie winy po raz 

pierwszy pozwala mi poczuć ich moc. Szkoda tylko, 

że nie czuję się szczególnie miło. Mam potrzebę odno-

wienia zepsutych kontaktów, chyba czas zajrzeć do 

zabliźnionych ran i oczyścić sumienie… 

Julianna Trębska 

LIST  DO  MIKOŁAJA  *  LIST  DO  MIKOŁAJA  *  LIST  DO  MIKOŁAJA  *  LIST  DO  MIKOŁAJA 
 

Kochany Mikołaju! 

Na początku chciałbym Ci podziękować za piękne prezenty, które dostałam w tamte święta. Prawie 
wszystko było takie, jak chciałam (tę książkę, która mi dałeś, czytałam już wcześniej, bo pożyczyłam ją od 

Anki).  

W tym roku piszę trochę szybciej niż zwykle, bo już nie mogę się doczekać, co tym razem zobaczę pod 
choinką! Tylko jest mały problem... W tamtym roku pisałam do Ciebie o książce, nowym telefonie, ciu-
chach i kosmetykach. Wszystko dostałam, ale nie cieszyło mnie to tak bardzo, jak myślałam. W tamte 

Święta Bożego Narodzenia czegoś mi zabrakło. Nie wiem, jak to dokładnie określić, ale  było tak zwyczaj-
nie. Mama nie chodziła już taka uśmiechnięta, a tata musiał wrócić do pracy. Wszystko było tak jak co 
dzień, zwyczajnie. Nic nie różniło się od poniedziałku czy wtorku (a może tylko jednym, bo w Wigilię mia-

łam wolne od szkoły). 

 Babcia z dziadkiem nie przyjechali. Mieli wymówkę, że nie opłaca się jechać 150 km na jeden dzień.  
A bez nich święta nie były takie same i nawet prezenty  nie cieszyły. Wiem, że moje koleżanki proszą Cię 
o laptopy, notebooki, drogą biżuterię, ale mi to nie jest  tak bardzo potrzebne. Wiadomo, przydałoby się, 

ale o tym może za rok.  

W tym roku proszę, abyś przywrócił mi magię, jaką niosą święta, a która ulotniła się w mojej rodzinie  
jak para z piekarnika, w którym mama od rana do wieczora za niedługo będzie piekła ciasta. Proszę Cię, 
abyśmy w Wigilię, gdy zaświeci pierwsza gwiazda, wszyscy siedzieli razem przy stole. Ja, rodzice, dziadko-

wie i ciocia razem z moimi małymi kuzynami; żeby było ciepło i rodzinnie jak kiedyś. Mam nadziej, że roz-

ważysz moją prośbę i przynajmniej  postarasz się ją spełnić. 

 Z góry dziękuję kochany Mikołaju. 

                                                                                                Kaja 

PS. Ale jak do tej magii dorzucisz mi mp4, to się nie pogniewam, bo stara wczoraj się popsuła na amen. 
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Skończyłem rozmawiać przez internet 

z kolegami z klasy. Wszedłem na „wp.pl”, 

żeby zobaczyć nowe wiadomości i usunąć 

te, które są zbędne. Jak zawsze na stronie 

głównej zaatakowało mnie tysiące reklam. 

Zacząłem zamykać je wszystkie po kolei. 

Kiedy mój kursor był już skierowany na 

ostatnią z nich, komputer się zawiesił. Po-

zostałem więc z wielkim banerem bielizny 

„Vicoria's Secret” na monitorze oraz mę-

czącym dźwiękiem w słuchawkach. Przy-

pominał on alarm nuklearny.  

Usłyszałem kroki nadchodzące z kuch-

ni. Zestresowałem się. Jeżeli w tym mo-

mencie zrestartuję system, najprawdopo-

dobniej coś przestanie działać lub zacznie 

skwierczeć i będę musiał wydać sporo pie-

niędzy na naprawę. Jeśli nie zrobię nic i 

pozostawię zdjęcie z roznegliżowanymi 

modelkami na ekranie, narażę się na drwiny 

przy wigilijnym stole oraz godziny tłuma-

czenia, w jaki to sposób działają reklamy na 

stronach internetowych.  

Musiałem działać bardzo szybko  

i ekspresowo wycenić szkody w obu przy-

padkach - wydanie wszystkich swoich 

oszczędności albo wysłuchanie  kilkudzie-

sięciu złośliwych żartów. Patrząc z perspek-

tywy, zdecydowałem właściwie. 

Do serwisu przyjechałem z siostrą na 

dziesięć minut przed jego zamknięciem. Jak 

zawsze przedstawiłem wszystko w krzy-

wym zwierciadle. Pokrętnie oznajmiłem, że 

to wszystko ich wina oraz powinni mnie 

przeprosić za karygodną ostatnią naprawę. 

Przynajmniej tak to brzmiało w mojej gło-

wie. Zapewne oni usłyszeli tylko wymówki 

dzieciaka, który na niczym się nie zna, lecz 

stara się udawać mądrego. 

Oczywiście zawczasu podjąłem odpo-

wiednie kroki. Zanim oddałem komputer 

do naprawy, to w domu dokładnie przestu-

diowałem kartę gwarancyjną, którą otrzy-

małem wraz z zakupem sprzętu w ich skle-

pie. Odczytałem wszystkie 

warunki umowy. Byłem pew-

ny, że nie uznają gwarancji  

i odeślą mnie z kwitkiem. 

Chwytając się brzytwy, 

stwierdziłem, że przynajmniej 

spróbuję minimalnie zwięk-

szyć swoje szanse i po raz 

pierwszy wyczyściłem PC’ta. Najwyraźniej nie był to aż tak 

idiotyczny pomysł, biorąc pod uwagę moje zdolności infor-

matyczne, gdyż pomimo kilku małych wgnieceń i zadrapań 

przyjęto go bez problemów. 

Minął tydzień i kiedy odbierałem komputer, spotkało 

mnie miłe zaskoczenie – nie musiałem nic dopłacać! Wysłu-

chałem tylko okropnie długiego monologu na temat tego, jak 

bardzo nie dbam o swoje rzeczy. Byłem tak zdziwiony, że 

wysłuchałem wszystkiego bez sprzeciwu, a jak wreszcie 

skończył, natychmiast pojechałem do domu. Nie przejąłem 

się nic a nic, przyzwyczaiłem się już do takich reprymend, 

gdyż słyszę je codziennie od swoich rodziców. Jeżeli dobrze 

zrozumiałem serwisanta, to spalił się tylko procesor i wymie-

nili go na nowy. 

Jedyne czego teraz mi szkoda to zmarnowanego czasu 

oraz skrzynki pocztowej (internetowej oraz domowej) zasy-

panej dziwnymi listami, gdyż kliknąłem kilka podejrzanych 

linków, próbując naprawić swój błąd z pomocą forów inter-

netowych oraz filmików na „You tube”. Niektóre z tych li-

ścików były naprawdę interesujące…  

„Chaker” 

PORADNIK   

CHAKERA 

Dzień Misia 
 

Od ponad 100 lat 25 listo-

pada obchodzony jest 

Światowy Dzień Pluszo-

wego Misia. Choć trudno 

w to uwierzyć, miś - ma-

skotka do dziś pozostaje 

jedną z najpopularniej-

szych na świecie dziecię-

cych zabawek. Naszą świe-

tlicę odwiedził Pluszowy Miś. Była to duża niespodzianka 

dla pierwszoklasistów, którzy przyszli do świetlicy szkolnej 

ze swoimi przytulankami. Zawitały misie małe, średnie i bar-

dzo duże; białe, brązowe, różowe, z oklapniętym uszkiem, z 

łatką i bez… A każdy był ukochany i wyjątkowy! 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Nastolatka: Piętnastoletnia brunetka o brązo-

wych oczach i jasnej karnacji. Ma dwie sio-

stry: sześcioletnią Martę i dziesięcioletnią Ali-

cję, rodziców Michała i Anitę. Jej najlepszą 

przyjaciółką jest Samanta. Jest szczera, ale 

utrzymuje w miarę dobre kontakty z rówieśni-

kami. Lubi oglądać seriale, a przede wszystkim 

anime. Czasami czyta książki.  
 

22.10.2017 r. 

Kochany Pamiętniku!  

Wczoraj byłam z Samantą na basenie. Dawno nie 

pływałam, więc szybko się męczyłam, ale podobało 

mi się. Znowu podwoził nas Igor, więc zajechałyśmy 

jeszcze do McDonalda, żeby nadrobić wszystkie spa-

lone kalorie. Dla niego dwa cheeseburgery to przy-

stawka. Współczuję jego mamie. Musi wydawać for-

tunę, żeby wyżywić tego wielkoluda. Wiem, że to 

wszystko jest BARDZO niezdrowe, ale mi smakuje  

i nic więcej mnie nie interesuje. W drodze powrotnej 

wykłócaliśmy się o bohaterów serialu, jak zwykle wy-

grałyśmy. Kobiety nikt nie przegada.   

Gorzej było w domu. Syn sąsiadki znowu pokazuje, 

na co go stać. Rok spokoju! Nie mógł wytrzymać 

jeszcze trochę!? Byłabym mu bardzo wdzięczna. Jed-

nak nie, on wie lepiej. Na nowo zaczęło się wyzywa-

nie dzieciaków z klasy i bójki. Moich sióstr też się 

uczepił, nie podaruję temu szczeniakowi! Jakie dziec-

ko w wieku ośmiu lat się tak zachowuje!? Matka nie 

umiała wychować, czy za dużo filmów się naoglądał? 

Jak ja nie lubię tych podrostków...  
 

3.11.2017 r.  

Drogi Pamiętniczku!  

U mnie jak zwykle spokój, opanowanie i radość... 

tak, ogromna radość! Przecież każda nastolatka kocha 

oglądać co wieczór pijanego kuzyna albo wysłuchi-

wać kłótni rodziców. O ile tak mogę je nazwać, bo to 

za delikatne słowo jak na ich zachowanie. U nich to 

już norma, ale Karol naprawdę przeholował! Rozu-

miem, jest młody i lubi poszaleć, ale upijać się i de-

molować mieszkanie to jak dla mnie ,,lekka" przesa-

da, zwłaszcza, że jego dziewczyna niedawno urodziła 

i dzisiaj wyszła ze szpitala. I co? Ma przebywać  

z dzieckiem w takim otoczeniu? Mam nadzieję, że ma 

trochę oleju w głowie i z nim nie zostanie...  

Jeśli chodzi o szkołę to jak na razie OK, chociaż 

kilka jedynek się złapało... Mama, po zebraniu, 

suszyła mi o nie bardzo głowę, więc dla własnego 

spokoju postanowiłam je poprawić.   
 

12.12.2017 r.  

Hejka!  

Jak można nam kazać wstawać o piątej rano!? 

To maltretowanie nieletnich! Pogoda też nie po-

maga. Ni to deszcz, ni śnieg. Nie lubię takiej chla-

py, a mi każą wyjść z domu. Przyznam, że za czę-

sto nie chodzę do kościoła, mimo że jestem wie-

rzącą, ale zazwyczaj nie mam czasu albo po prostu 

nie chcę zostawiać dziewczyn z ojcem... Ale tak, 

wiem, to mnie nie usprawiedliwia. Wracając do 

tematu – dostaliśmy książeczki do bierzmowania  

i trzeba chodzić na roraty. Jak dla mnie to trochę 

za wcześnie.  Najgorsze jest to, że później trzeba 

iść do szkoły i słuchać przez kilka godzin. Wolała-

bym sobie pospać. Ale cóż... , nic na to nie pora-

dzę. Mus to mus. Jeszcze jutro sprawdzian z biolo-

gii i niemca... jaka cudowna rzeczywistość!   

A za ścianą tylko wrzaski. Mama dała ojcu ulti-

matum. Ma się ogarnąć i zacząć zachowywać, jak 

na faceta po czterdziestce z żoną i trójką dzieci 

przystało albo złoży papiery rozwodowe. Mnie to 

nie przeszkadza, bo wiem, że lepiej będą się czuć, 

gdy się rozejdą, ale gorzej z dzieciakami. Trochę 

czasu minie zanim zrozumieją, że to było koniecz-

ne, jeśli do tego dojdzie.  

Nastolatka 

Pamiętnik 

Maksymilian Grzegorczyk, uczeo kl. IIIb gimna-
zjum naszej szkoły i przewodniczący Szkolnego 
Wolontariatu został nominowany za zaangażo-
wanie w życie społeczne, czynny wolontariat, 

pomaganie w Dziennym Domu Seniora  
w Okonku w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego 

na Osobowośd Roku w kategorii działalnośd 
społeczna i charytatywna. 

Namawiamy do sms-owego głosowania. 
Szczegóły pod linkiem http://

www.gloswielkopolski.pl/nasze-akcje/osobowosc-

roku/a/osobowosc-roku-powiat-zlotowski-aktualne-

wyniki,12818838/  

http://www.gloswielkopolski.pl/nasze-akcje/osobowosc-roku/a/osobowosc-roku-powiat-zlotowski-aktualne-wyniki,12818838/
http://www.gloswielkopolski.pl/nasze-akcje/osobowosc-roku/a/osobowosc-roku-powiat-zlotowski-aktualne-wyniki,12818838/
http://www.gloswielkopolski.pl/nasze-akcje/osobowosc-roku/a/osobowosc-roku-powiat-zlotowski-aktualne-wyniki,12818838/
http://www.gloswielkopolski.pl/nasze-akcje/osobowosc-roku/a/osobowosc-roku-powiat-zlotowski-aktualne-wyniki,12818838/
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Cześć. Pewnie myślicie, że skoro w pierwszym artykule ga-

zety nie było przygód pechowca, to chyba… hmm… odpe-

chowiłam się? Jest takie słowo? Nieważne. Na pewno pech 

trzyma się mnie dalej, bo dzień przed wigilią, po długich 

namowach,  pojechałam z chłopkiem na łyżwy. Wiem, 

wiem… nie powinnam kusić losu. Ale stało się - złamałam 

nogę. 

W związku z tym nici z wyjazdu w góry, bo nie zniosę po-

dróży (nie wspominając o nauce jazdy na nartach), nici z wy-

jazdu na Tropical Island, bo tam jest woda, nici z wyjazdu 

gdziekolwiek, bo ledwo chodzę o kulach. Niby jest ten plus, że 

również nici z chodzenia do szkoły, ale po pierwsze i tak jest 

przerwa, a po drugie święta spędziłam w szpitalu. Zamiast 

pysznego barszczu mamy jadłam papkę z ziemniaków i utopio-

ne w tłuszczu schabowe, bo przecież jak niedziela, to nie ma 

postu…  

Możecie pomyśleć, że na święta w szpitalu ląduje mnóstwo 

pechowców. Zapewne tak, ale akurat na moim oddziale była 

tylko zrzędliwa baba, z którą nijak nie dało się pogadać i kilka 

przedszkolaków, które tylko rysowały choinki i nic a nic nie 

chciały poznać takiej super osóbki jak ja.  

Tak więc znalazłam czas na napisanie kilku słów do was, 

choć jakoś nieszczególnie się z tego cieszę. Wolałabym rzucać 

się śniegiem… wróć, przecież jesteśmy w Polsce, tu śnieg pada 

tylko na Wielkanoc i to tylko przy dobrej woli chmurek… 

W każdym razie, jako że idzie koniec półrocza, przypomnia-

łam sobie swoje postanowienie na ten rok szkolny: wziąć się za 

naukę i mieć średnią powyżej 5.0. Jak mi poszło? Cóż, jeśli 

poprawię chemię, matmę, biologię, geografię i polski, to może 

uda się wyciągnąć na 3.45. Jestem z siebie dumna.  

No dobra, to tyle na dziś, lecę się uczyć. Mam nadzieję, że 

przynajmniej moje postanowienie noworoczne mi wyjdzie… 

Pechowiec 

 

 

,,Gwiezdna przyszłość” 
 

Siedzę zamyślona na parapecie, 

wpatrując się w gwiazdy. Myślę  

sobie: ,,Co to przyszłość?”. Naglę 

podchodzi do mnie mały niebieski 

stworek. 

-Wezwałaś mnie, prawda? 

Zaczęłam krzyczeć. Podszedł  

do mnie i powiedział, że nic mi nie 

zrobi. Uspokoiłam się troszkę, ale 

nadal czułam niepokój. Wytłuma-

czył mi, że zadałam sobie pytanie  

i w taki właśnie sposób go wezwa-

łam. Powiedział też: 

- Odpowiem na to pytanie. Przy-

szłość to marzenia; to, to co będzie; 

to, co wydarzy się zaraz. Bez ma-

rzeń nie byłoby przyszłości, a bez 

przyszłości nie byłoby marzeń.  

Także bez ludzi nie byłoby marzeń,  

a bez marzeń nie byłoby sensu  

życia. 

Nagle stworek zniknął! Mama  

obudziła mnie słowami: 

- Córeczko, obudź się, jest  

poniedziałek, czas do szkoły. 

Tak się okazało, że to wszystko to 

był sen. Ale teraz wiem jedno,  

warto mieć marzenia!  

Marysia Golecka 

KOMIKS -  
Joanna  

Argasińska  

Hej, to ja, Wasz Pechowiec 

Rys. J.Argasińska 
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Myślał, myślał i wymyślił 
(humor ze szkolnych zeszytów)  

 

 

1. Bogurodzica żyła w XII wieku. 
2. Wiatr to jest śpieszące się powietrze. 
3. Jagna zostaje wywieziona z gnojem na obornik.  
4. Hanka zaczęła ryczed z tego powodu, że ją nie chcą 

poślubid. 
5. Antek tak miał wyczerpany organizm, tak krwawił,  

że już brakowało mu krwi. 
6. Owczarz nie miał jednej nogi, a na drugą kulał. 
7. Roland był bardzo towarzyski. Nawet po śmierci  

towarzyszy znosił ich trupy z pola walki. 
8. Oprócz zabitych na polu walki leżało wiele obrażo-

nych. 
9. Jan Christian Andersen nie miał rodziców, urodził się 

u obcych ludzi. 
10. Kapłani egipscy wywoływali podstępem zadmienie 

słooca.  

11. Dzięki sepuku Japooczycy mogli  
pokazad swoje prawdziwe wnętrze.  

12. Chopin - to najprawdopodobniej  
największy gracz na świecie.  

13. Po bitwie na polu grunwaldzkim  
zostało więcej nieboszczyków niż 
przyszło.  

14. Sobieski kochał Marysieokę, ale  
ciągnęło go do Turków.  

15. Stanisław Staszic urodził się w 1755 
roku jako małe dziecko.  

16. W starożytnej Grecji kobiety chodziły 
upięte w kok. 

17. Kości człowieka są połączone  
łokciami do kolan. 

18. Serce zdrowego człowieka powinno 
bid 70 do 75 minut. 

19. Królik posiada głowę, uszy i linienie. 

RUSZ  MÓZGOWNICĄ 
Joanna Argasińska 

1. Siadamy do stołu, gdy pojawi się na niebie w wigi-

lię. 

2. Pod nią prezenty.  

3. Dostają ją niegrzeczne dzieci. 

4. Jedna z tradycyjnych potraw wigilijnych, składają-

ca się z ziaren pszenicy, maku, migdałów i rodzynek. 

5. Śpiewa się je w okresie Bożego Narodzenia. 

6. Białe płatki spadające z nieba. 

7. Obchodzi się je 6 grudnia. 

8. Tam narodził się Jezus. 

9. Wigilijna ryba. 

10. Kładzie się je pod obrus. 

11. Dzielimy się nim przed wigilijną kolacją. 

12. ... noc - najbardziej znana kolęda na świecie. 


