
 

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE 
 

 22 stycznia 2011 r. tradycyjnie już odbyło się w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi wspólne 
kolędowanie.  
 O popularności i randze wydarzenia świadczą znamienici goście, przywitani przez dyr. szk. – 
p. M. Stochalską – Budzyn, którzy znaleźli się pośród tłumnie przybyłych mieszkańców,: wójt Gminy 
Wielka Wieś – p. T. Wojtowicz, proboszcz – ks. M. Wcisło, ks. M. Matusiak, przewodnicząca Rady 
Gminy – p. K. Sułko, radni – p. A. Chochół oraz p. R. Nawara, sołtys Wielkiej Wsi – p. T. Wierzbicka 
oraz sołtysi sąsiednich miejscowości, przedstawiciele OSP Wielka Wieś – p. E. Żurek, Klubu Seniora 
– p. B. Stochalska, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – p. M. Żurek, p. M. Cieślik. 
 Najpierw swoim występem wzruszyły publiczność najmłodsze dzieci z Oddziału 
Przedszkolnego, które pod troskliwym okiem p. M. Stochalskiej – Budzyn wcieliły się w postacie 
aniołków oraz diabełków i uraczyły wszystkich swoim śpiewem. Następnie grupa uczniów z klas III-VI 
zaprezentowała jasełka „Gdy ujrzysz gwiazdę…”, przygotowane pod kierunkiem p. P. Piotrowskiej. 
Pani G. Knapik – Dąbrowska perfekcyjnie przygotowała Seniorów i Zespół Smyczkowy do wspólnego, 
pięknego występu. Zwieńczeniem świątecznego kolędowania były występy muzykującej rodziny 

Kwietniów, a także herodów Ochotniczej Straży Pożarnej.  
 Sobotni, zimowy wieczór na pewno na długo pozostanie w pamięci 
tak organizatorów, jak i wszystkich, którzy zdecydowali się spędzić go razem 
w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
sponsorom za uatrakcyjnienie spotkania. 
 

Do zobaczenia za rok! 
Tekst. Paulina Piotrowska 

 

 

 
 
 
 
19 Stycznia odbył się III Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem ,,Miłość Światło zapala”. 
Naszą szkołę reprezentowali: Kinga Kaczor, Agnieszka Piechowicz oraz Szymon  
Janecki. Po zakończeniu udało mi się namówić Szymka na rozmowę  
 
Dz: Jaka była tematyka konkursu ? 
Sz: Tematem była miłość. Zapamiętałem motto konkursu   
      „Miłość światło zapala” 
Dz: Kto był gospodarzem konkursu recytatorskiego ? 
Sz: Gospodarzem konkursu jest Gimnazjum im. ks. Jana  
       Twardowskiego w Białym Kościele. 
Dz: W jaki sposób dostałeś się do konkursu? 
Sz: Przeszedłem pomyśle eliminacje szkolne i dostałem się 
     do etapu gminnego. 
Dz: A konkurencja była duża? 
Sz: Tak, w kategorii szkoły podstawowej startowało nas aż 21 osób. Rywalizacja była więc        
      Ostra. 
Dz: Czy miałeś tremę ? 
Sz: Tak ogromną, zwłaszcza że występowałem pierwszy. 
      Ścięło mnie z nóg, zaciąłem się. Potem było tylko gorzej.. 
Dz: Nie ma co się martwić, jeszcze nie jeden konkurs przed  
      tobą. Jak to mówią „pierwsze koty za płoty..” 
Sz: Też tak sądzę. W przyszłym roku będzie kolejna edycja,  
      może spróbuje jeszcze raz. 
Dz: Dzięki za podzielenie się z czytelnikami swoimi wrażeniami. 
Sz: Dzięki. 

                                                                                                                         Paweł Witek                                                   



 

  

 

 Działania podzielone zostały na 3 etapy. W pierwszym etapie uczniowie wszystkich klas 

mogli zgłębić temat wolontariatu w trakcie projekcji multimedialnej „Ty decydujesz!”,przygotowanej 

przez szkolnego koordynatora Tygodnia Wolontariatu. Dodatkową atrakcją było spotkanie z 

absolwentką naszej szkoły oraz innymi aktywnymi działaczami Greenpeace (organizacji działającej na 

rzecz ochrony środowiska naturalnego), a jednocześnie wolontariuszami i możliwość uczestniczenia w 

przygotowanej przez nich ciekawej prelekcji. Dzięki temu dzieci i ich rodzice mogli w świadomy 

sposób przystąpić do realizacji pozostałych zadań. 

 

 

 

Celem drugiego etapu było przełożenie teorii na działanie, poprzez aktywne uczestniczenie 

w akcjach o charakterze wolontaryjnym. Uczniowie klas młodszych (0-3) bezinteresownie, 

ale z zaangażowaniem zatroszczyli się o zwierzęta, pomagając im przetrwać zimę. Cały czas 

pilnują, by karmniki, wykonane przez ich rodziców, były pełne.  

Ponadto uczniowie zaangażowali się w akcję „Gwiazdka dla zwierzaków”, zbierając dary dla 

bezdomnych zwierząt. Przedsięwzięcie poprzedziło przygotowanie przez  wolontariuszy 

z klasy V pod opieką katechety plakatu promującego akcję. 

Rodzice pomogli nam w segregacji oraz dostarczeniu darów dla zwierzaków do Schroniska 

dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3. 

 

  

W etapie trzecim, dla obiektywnego osądu owocności pracy, została przeprowadzona wśród 

uczniów anonimowa ankieta, która pozwoliła w sposób obiektywny ocenić atrakcyjność 

działań o charakterze wolontaryjnym i zadecydować o kontynuacji podobnych akcji w naszej 

szkole. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny koordynator Tygodnia Wolontariatu: 

                                    mgr Paulina Piotrowska 



 

 

We czwartek 20 stycznia w szkole czuło się niezwykłe podniecenie. W małej kuchence od 

rana mamy niczym pracowite pszczółki, na Sali gimnastycznej stały pięknie udekorowane i 

zastawione stoły. Dla kogo to wszystko? – dla naszych dziadków i babć, których w tym dniu 

zaprosiliśmy na przedstawienie przygotowane przez ich wnuków pod kierunkiem pań: M. 

Sochalska – Budzyn, E. Kwiecień, B Głód i H. Matwiejszyn. 

Spotkanie rozpoczęła Panie dyrektor witając dostojnych gości. Jako pierwsi wystąpili 

tancerze ze szkoły tańca towarzyskiego ,,Carmen”. Zatańczyli sambę, pasadoble oraz jive. 

Ich występy zostały nagrodzone gromkimi brawami. 

Dla miłych gośćmi wystąpili również pana Ciejka z Klubu 

Seniora z Wielkiej Wsi w piosence zatytułowanej ,,Starość 

nadchodzi” ,,Z wierszem i piosenką przez Polskę” ,który 

powstał na podstawie książki Hanny Januszewskiej ,,Pyza 

na polskich drózkach”. ,Mali aktorzy zaprezentowali 

miasta i regiony naszego kraju m.in. Zakopane, Wadowice 

by wędrówkę zakończyć w swojej małej Ojczyźnie – 

Wielkiej Wsi. Po występach wnukowie wręczyli babciom i 

dziadkom własnoręcznie wykonane upominki , życząc im 

radości , szcęscia oraz dużo zdrowia.  
 

   
KILKA SŁÓW O CZYTELNICTWIE W NASZEJ SZKOLE. 

 

    Nasz patron ksiądz Stanisław Konarski powiedział moim zdaniem bardzo ważne słowa: 

„Do nauczania i uczenia się konieczne są trzy środki pomocnicze: po pierwsze książki,  

po drugie książki, po trzecie książki”. 

 Mam wrażenie kochani czytelnicy, że zapominacie o tej prostej zasadzie. Świadczą o tym 

przestawione poniżej statystyki, według których każdy z was teoretycznie przeczytał trzy 

książki!!! w  ciągu pięciu miesięcy. Powalający z nóg rekord to nie jest. Wydaje mi się, 

 że niektórzy  z was boją się tego miejsca jak przysłowiowy „diabeł święconej wody”. A nie 

ma czego, w naszym magicznym sezamie znajdziecie naprawdę książki dla małych i dużych,  

do czytania i słuchania. Mam nadzieję, że w drugim półroczu częstszymi gośćmi staną się 

uczniowie klas IV- VI, bo wstyd  to wielki by najlepszy czytelnik w tej grupie wiekowej 

przeczytał 4 ksiązki !!!, podczas gdy jego młodsi koledzy czytają po 16  pozycji.  

  W lutowej gazetce podpowiemy wam co warto przeczytać. A może wy drodzy czytelnicy 

macie swoją ulubioną pozycję, którą byście polecili innym zapraszamy na nasze łamy.  

 

A. Zestawienie ogólne: 
 

KLASA Ilość uczniów I półrocze 

„I” 14 108 

„II” 14 121 

„III” 15 93 

„IV” 14 12 

„V” 11 20 

„VI” 20 17 

 Razem: 371 

 
 W ciągu I półrocza uczniowie przeczytali łącznie: 371pozycji, 

        co daje w przeliczeniu na jedne dziecko 3,3  książek 
 

    
 

 



 
B. Wykres ilustrujący czytelnictwo w I półroczu 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


