
 

 

 

 

 

 

 

Gazetka SP Wójcin  grudzień 2010    cena 1,00 zł 
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W Nowym Roku 2011 niech się 
spełnią Wasze plany i marzenia.  

        
 Redakcja SMYKA

  

  Śnieg 
 

 Kto mój ogród zaczarował? 

Kto czar rzucił nań? 
Kto na klombach wyhaftował 
Taką białą tkań? 

 
Kto rozwiesił girland zwoje? 
Kto w ogrodzie był 
I ustroił drzewa moje 
W srebrniejący pył?... 
 
Kto osypał diamentami 
Krzewy mego bzu? 
Kto to zbłądził tu ścieŜkami 
I siał czary tu?... 
 
Na gałęzi mojej gruszy, 
Jabłoni i śliw, 
Kto tak puchem srebrnym prószy, 
śe pięknie – aŜ dziw… 
   
Czy to jawa, czy ułuda 
Ten drzew moich strój? 
Kto otulił w takie cuda 
Cały ogród mój?... 

Michalina Chełmońska-Szczepankowska 



 
 

 
Z Ŝycia szkoły … 
Owoce w klasach I-III 
Dzieci w klasach I-III otrzymują od 
października, co 2 dni warzywa i owoce, 
przede wszystkim marchewki, jabłka 
oraz rzodkiewki. Młodsi uczniowie 
cieszą się z podarunków i z wielką 
chęcią je jedzą. Program nazywa się, 
„Owoce i warzywa w szkole”.  
 
Fotograf w szkole 
Dnia 10.11.2010 r.  był u nas fotograf 
szkolny. Było moŜna zrobić sobie wiele 
ciekawych zdjęć np. grupowe, 
legitymacyjne, kalendarz oraz 
towarzyskie 
Otwarcie drogi i placu 
Dnia 12 listopada odbyło się otwarcie 
drogi dojazdowej do szkoły oraz placu 
zabaw. Początkowo uroczystość 
odbywała się na dworze, poniewaŜ 
waŜne osobistości np. wicewojewoda D. 
Kurzawa, wójt M. Maruszak oraz Pani 
dyrektor przecinali wstęgę, a ks 
proboszcz A. Urbański dokonał 
poświecenia. Następnie na  Sali OSP 
odbyło się wręczenie kwiatów oraz 
przedstawienie programu artystycznego 
wykonanego przez uczniów naszej 
szkoły. Potem wszyscy zaproszeni 
goście poszli na kawę i ciasto, a dzieci 
zostali na dyskotece. 
 
 
 
Konkurs kuratoryjny z matematyki 
Dnia 16.11.2010r. odbył się konkurs z 
matematyki. Brały w nim udział: Olga 
Brzewińska, Angelika Ciesielczyk oraz 
Asia Chwalna. Do  dalszego etap 
zakwalifikowała się tylko Olga, która 
zdobyła 47 pkt. na 48 pkt. 
Wyjazd do kina 
Dnia 22.10.2010r odbył się wyjazd do 
kina na film animowany ,,śółwik Sami” w 
3D. W wycieczce brały dzieci z klas I-IV. 
Wielkie wraŜenia i emocje towarzyszyły 

widzom podczas  przepływu przez 
ocean  Ŝółwika Sammy’go ☺ 
Grób w Nowej Wsi  
Dnia  2010r w Nowej Wsi uczniowie 
naszej szkoły postanowili wybrać się na 
grób nieznanego Ŝołnierza pod opieką 
pani Doroty Olejniczak.  Na miejsce 
udali się Kinga Nowakowska, Jakub 
Bilski oraz Daria Kowalczyk. Grób został 
wyczyszczony oraz zostały połoŜone 
znicze oraz świerk. 
Dyskoteka andrzejkowa 
Dnia 25.11.2010r odbyła się w szkole 
dyskoteka. Trwała ona o godziny 16 do 
20 . MoŜna było sobie wywróŜyć imię 
męŜa, Ŝony zawód itp. WróŜby 
przygotowali harcerze ZHP z naszej 
szkoły. 
Kino 
Dnia 06.12.2010r odbył się wyjazd do 
kina dla klas IV-VI na film pt. ,,Zaplątani” 
w wymiarze 3D. W wycieczce szkolnej  
wzięło udział 42 uczniów naszej szkoły. 
KaŜdy uczestnik dostał wafelek .  
Konkurs recytatorski  
Dnia 06.12.2010 r w naszej szkole odbył 
się konkurs recytatorski pt. ,,Zanim 
pierwsza gwiazdka błyśnie” .Konkurs 
zorganizowały nauczycielki: Myślińska 
Danuta, Ossowska Irena, Wojtasik 
Agnieszka. W konkursie uczestniczyły 
dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas 
zero z Wójcina, Jezior Wielkich oraz 
Rzeszynka. 
I kategoria wiekowa (3-4lat) 
- I miejsce – Kacper Kaszkarynda 
-II miejsce – Zofia Panfil oraz Mateusz 
Purgat 
-III miejsce – Martyna Worek 
II kategoria wiekowa (5-6lat) 
- I miejsce – Gabriela Butkowska 
-II miejsce – Stanisław Erdmann oraz 
Łukasz Budziak 
-III miejsce – Anna Śramkowska 
WyróŜnienie – Jakub Baran 
Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i 
nagrody w formie zabawek. 
Konkurs przyrodniczy 
Dnia 17.11.2010r. w naszej szkole odbył się 
konkurs z przyrody etap szkolny. W 
konkursie uczestniczyły uczennice z klasy VI: 
Olga Brzewińska, Joanna Chwalna, Angelika 
Ciesielczyk, Zofia Erdmann, Weronika Jarka, 



Klaudia Koniszewska, Julita Zwolińska. Do 
etapu rejonowego, który odbędzie się 15 
grudnia zakwalifikowały się dwie 
uczestniczki z klasy VI: Olga Brzewińska oraz 
Angelika Ciesielczyk. 
Konkurs z matematyki 

Dnia 16.11.2010 odbył się I etap –szkolny 
konkursu z matematyki. Wzięły w nim udział 
3 uczennice: Joanna Chwalna, Olga 
Brzewińska, Angelika Ciesielczyk z klasy VI. 
Do II etapu rejonowego zakwalifikowała się 
Olga Brzewińska. 

Niesiemy pomoc 

 Uczniowie, nauczyciele i pracownicy 
naszej szkoły  bardzo licznie i ofiarnie 
uczestniczą w niesieniu pomocy osobom 
potrzebującym wsparcia. 
 W akcji "Góra grosza", która pomaga 
dzieciom wychowującym się poza własną 
rodziną zebrano w tym roku 108,48 zł.  
 W ramach "Papieskiego Dzieła 
Misyjnego Dzieci" uzbierano 183 zł. Na tę 
pomoc czekają dzieci z krajów misyjnych.  
 Ciągle trwa akcja "Nakrętki dla 
Damiana". Pieniądze ze sprzedaży 
plastikowych nakrętek wspomogą 
zakupienie sprzętu, który potrzebny jest do 
życia choremu koledze.  

 Wsparciem 
finansowym otoczono 
także Eryka -kolegę ze 
szkoły w Rzeszynku i jego 
bliskich. Chłopiec wymaga 

leczenia w jednym z warszawskich szpitali. 
Uzbierano w tej akcji 500 zł. Oprócz naszego 
daru, przesyłamy mu  życzenia  szybkiego 
powrotu do zdrowia.  
Konkurs "Lampion Adwentowy" 

 Szesnastu uczniów z 
klas I, III i IV wzięło udział w 
konkursie "Lampion 
Adwentowy". Uczestnicy 

prześcigali się w pomysłowości i 
precyzji wykonania pracy. Każdy 

lampion był wyjątkowy w swoim rodzaju i w 
wielu przypadkach przewyższał wyglądem 
te, które można kupić w sklepach. 
Obserwowano szeroki wachlarz technik 
plastycznych i technicznych oraz podziwiano 
rozmaitość wykorzystanych materiałów. 

Wśród najbardziej zaskakujących 
materiałów podziw wzbudzał lampion 
zrobiony z piernikowego ciasta.  
 Komisja przydzieliła następujące 
miejsca: 
I miejsce - Julia Nawrocka z klasy III 
II miejsca - Miłosz Ciesielczyk z klasy III i Julia 
Siwińska z klasy I 
III miejsce - Filip Konieczka z klasy I 
 Gratulujemy!!! 
 
Konkurs kuratoryjny z języka 
polskiego 
 
Dnia 19.11.2010r odbył się konkurs z języka 
polskiego. Brały w nim udział poszczególne 
osoby z klasy V i VI: Klaudia Koniszewska, 
Dominika Leszczyńska, Anna Podhorodecka, 
Angelika Ciesielczyk i Joanna Chwalna. 
Kolejność podałyśmy według zdobytych 
punktów. Wszyscy zakwalifikowali się do 
etapu rejonowego. 
 
  Jutrzenka 
Dnia 12.12.2010 roku Jutrzenka wybrała się 

na występ ,który odbył się w Jeziorach 

Wielkich, w sali GOKiR. Występ odbył się w 

związku z organizowanym tam V 

Powiatowym Przeglądem Stołów 

Wigilijnych. Oprócz zespołu Jutrzenka 

wystąpiły zespoły: Jezioranie i Radość. 

zespół śpiewał w składzie: Kinga Jankowska, 

Kinga Nowakowska, Angelika Ciesielczyk, 

Natalia Wojtasik, Julia Sadowska oraz Zofia 

Erdmann.  

Wyjazd do kina 

Dnia 09.12.2010r odbył się wyjazd do 

kina na nową część filmu „Harry Potter i 

insygnia śmierci”. Pojechało na film 56 

uczniów naszej szkoły. Wycieczka była 

dla uczestników zajęć kółka ,,Spójrz 

inaczej”. 



 

Opracowały: 

 Kinga N. i Angelika C. 

 
 

Wywiady 
 
 

Smyk: Czy 
wierzysz, Ŝe wróŜby andrzejkowe 
się spełniają? Co wywróŜyłeś?  
 
 
A.C: Wierzę, Ŝe wróŜby się spełnią. 

WywróŜyłam sobie, Ŝe szybko wyjdę za 

mąŜ. A chłopakiem będzie Paweł . Będę 

miała 2 dzieci, a na ślub polecę 

samolotem. 

 

M.L: Nie wiem, czy wróŜby się spełnią, 

nie mam o tym zdania. Kilka razy brałam 

udział w losowaniu i wyszło, Ŝe chłopak 

będzie maił na imię Patryk, później 

Miłosz i Adam. 

K.L: Wierzę, Ŝe wróŜby andrzejkowe się 

spełnią. Z wróŜb wyszło mi, Ŝe szybko 

wyjdę za mąŜ z Hubertem, a później z 

Andrzejem. Będę pracowała w sklepie. 

Ł.B: Wierzę, Ŝe wróŜby się 

spełnią. Moją dziewczyną 

zostanie Agata. 

A.Ś: Wierzę, Ŝe wróŜby, 

które wylosowałem w 

andrzejki się spełnią. WywróŜono mi, Ŝe 

moją Ŝoną zostanie Paulina, z którą 

wezmę ślub w Ameryce. 

 

K.B: Nie wierzę, Ŝe te wróŜby się 

spełnią. Dziewczyny z innych klas 

wywróŜyły mi, Ŝe szybko się oŜenię z 

Weronika. W przyszłości zostanę 

rolnikiem lub kierowcą. A juŜ niedługo 

dostanę dobrą ocenę. 

 

 
Wywiad z opiekunem Samorządu 
Uczniowskiego- p. Renatą 
Podhorodecką 
 
Redakcja „Smyka” postanowiła 

przeprowadzić wywiad z Panią Renatą 

Podhorodecką - nowym opiekunem 

SU. 

 

Smyk: Dzień dobry. Czy mogłaby Pani 

odpowiedzieć nam na kilka pytań? 

 

R.P: Dzień dobry. Oczywiście, chętnie z 

wami porozmawiam. 

Smyk: Czy pierwszy raz jest Pani 

opiekunem Samorządu Uczniowskiego? 

 

R.P: Funkcję opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego pełnię dopiero kilka 

miesięcy, od 1 września 2010r. 

 

Smyk: Czy to dodatkowe zajęcie jest trudne 

i zajmuje duŜo czasu? 

 

R.P: Zajęcie to nie jest zbyt trudne, ale 

wymaga ode mnie jeszcze większego 

zaangaŜowania w pracę, niŜ miało do tej 

pory. Dodatkowe zajęcia wiąŜą się na 

pewno z tym, Ŝe naleŜy poświęcać im 

odpowiednio duŜą ilość czasu. NaleŜy 

chociaŜby zaplanować pracę SU na bieŜący 

rok, czuwać nad organizacją i przebiegiem 

rozmaitych przedsięwzięć. 
 

Smyk: Czy zadowolona jest Pani pracą z 

Samorządem? 

 

R.P: Jestem bardzo zadowolona z pracy 

członków Samorządu. Są to osoby śmiałe, 



aktywne i odpowiedzialne. Sumiennie 

wypełniają powierzone im zadania. 

 

Smyk: Jakie imprezy planuję Pani wraz z 

Samorządem Uczniowskim w tym roku 

szkolnym? 

 

R.P: Do najwaŜniejszych zadań 

zrealizowanych do tej pory, w których SU 

brał udział moŜna zaliczyć pasowanie dzieci 

z klasy I na uczniów naszej szkoły, dwie 

dyskoteki szkolne oraz akcje charytatywne „ 

Nakrętki dla Damiana” i „ Góra Grosza”. 

Obecnie samorząd przyłączył się do udziału 

w akcji na rzecz kolegów ze szkoły w 

Rzeszynku, którzy potrzebują wsparcia 

finansowego na leczenie w warszawskim 

szpitalu. Członkowie SU myślą juŜ między 

innymi nad organizacją obchodów Dnia Św. 

Walentego oraz imprezą pt. „ Mam talent”. 

 

Smyk: Dziękujemy za rozmowę. Do 
widzenia. 
 
R.P: Do widzenia. 

 
Opracowały: O. Brzewińska  

 

KĄCIK PATRONA SZKOŁY 
 

Ks. Feliks Skrzypiński (1878-1939) 
Urodził się 7 września 1878 roku w 

Rogoźnie, pow. obornicki. Syn Aleksandra 

(stolarza) i 

Marianny. Maturę 

zdał w gimnazjum 

w Rogoźnie 6 

marca 1902r. 

Działał w 

Towarzystwie 

Tomasza Zana od 

1898 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 

11 lutego 1906 roku w Poznaniu. Po 

święceniach objął wikariat w Łabiszynie, a 

potem kolejno w Krostkowie od 19 

października 1909, Mogilnie, Pakości od 1 

października 1911r, probostwo w Wójcinie 

od 1914 r, w Wyrzysku od 1927 do czasu 

wojny, kiedy zginął śmiercią męczeńską. 2 

października 1939 roku został wywieziony 

do Nakła, gdzie uwięziony został wraz z 

innymi księŜmi. Wieczorem 11 listopada 

Niemcy wywieźli księŜy do Paterka  i tam 

zostali zamordowani.  

Ksiądz Feliks Skrzypiński w 1914 roku w 

Wójcinie rozpoczął budowę kościoła 

murowanego w miejsce starego 

drewnianego z 1734 roku. Budowę świątyni 

ukończono w 1916 roku. 2 stycznia 1919 r. 

pobłogosławił oddział powstańców 

wójcińskich, wyruszający pod dowództwem 

porucznika Włodzimierza Skrzydlewskiego 

na odsiecz Strzelna.  

Ksiądz Feliks Skrzypiński był kapłanem – 

społecznikiem. W Wójcinie i Wyrzysku 

zasiadał w wielu komitetach, słuŜąc zawsze 

radą, tym, którzy jej potrzebowali. Był 

opiekunem Katolickiego Stowarzyszenia 

MłodzieŜy śeńskiej. MłodzieŜ wystawiała 

przedstawienia, a ksiądz pomagał i gościł 

aktorów – amatorów na plebanii kolacją. Z 

wraŜliwości na biedę ludzką sam 

odwiedzał rodziny, zanosząc im 

Ŝywność. 

W kościele w Wyrzysku umieszczono 

tablicę ku czci księdza zamordowanego 

przez hitlerowców 11 listopada 1939 

roku w Paterku.  



Z uczniowskich 
zeszytów… 
 
Najciekawsze 
opowiadania z 
testu pt. „Wisła” 
 

 

Napisz opowiadanie z dialogiem 

rozpoczynające się od słów: „Pewnego dnia 

udało mi się złowić złotą rybkę…”. Podaj co 

najmniej jedno życzenie, które miałaby 

spełnić złota rybka. Przedstaw, jak 

wpłynęło na Ciebie lub na innych spotkanie 

ze złotą rybką. 
 
 
Pewnego dnia udało mi się złowić 

złotą rybkę… Wraz z tatą wybrałam się na 
ryby nad jezioro Gopło.    Mój tata złowił 
już chyba z dziesięć ryb, a ja ani jednej.                                                                      
-Tato!- spytałam- Jak ty to robisz?             
Lecz tata odpowiedział tylko tak:                                                  
- Szczęście córeczko, szczęście!                                                            
Minęło 10 min. i nagle coś zaczęło gwałtownie 
ciągnąć moją wędkę. Z trudem wyłowiłam 
zdobycz. Okazało się, że to była złota rybka. 
Byłam w siódmym niebie. Od razu spytałam:    
- Rybka, czy możesz spełnić moje trzy 
życzenia?                                                                                                         
- Tak, oczywiście.                                                                             
Po chwili w głowie zaroiło mi się od różnych 
pomysłów. Wydawało mi się, że wybrałam 
dwa najważniejsze. Więc rzekłam:                                                                                                             
- Chciałabym w przyszłym roku w wakacje 
pojechać za granicę. Drugie moje życzenie to 
takie, że w przyszłości chciałabym zostać 
lekarzem i pomagać innym ludziom.          
- Proszę bardzo! – odpowiedziała rybka.
 Gdy nadeszły wymarzone wakacje 
pierwsze życzenie spełniło się i pojechałam 
do Hiszpanii. Było cudownie! Jestem ciekawa, 
czy drugie moje życzenie się spełni, ale żeby 
się przekonać muszę poczekać jeszcze kilka 
lat… 

Joanna Chwalna 

 

Pewnego dnia udało mi się złowić 
złotą rybkę… nie była to jednak zwyczajna 
rybka, ponieważ, gdy tylko wyplątałam ją z 
sieci przemówiła do mnie ludzkim głosem:   

                 - Wypuść mnie, a spełnię 
wszystkie twoje życzenia – powiedziała.                                      
- No dobrze - uśmiechnęłam się i wrzuciłam ją 
do morza.                                                                                                                                
Po chwili rybka wystawiła główkę z wody i 
zapytała:                                                                              
- Więc jakie życzenie mam spełnić?                                                                                                 
Myślałam chwilę drapiąc się po głowie, aż w 
końcu oznajmiłam:                                                                                
- Chcę umieć latać! Czy mogłabyś spełnić moje 
pragnienie?  

                                                                     
- Oczywiście-odparła rybka i dziwnie 
wymachując płetwą wyszeptała jakieś słowo. 
Wtem oślepiło mnie światło, a gdy 
otworzyłam oczy rybki nie było. Jednak u 
moich ramion kołysały się delikatne na 
wietrze dwa śnieżnobiałe skrzydła. Po paru 
minutach fruwałam między mewami czując w 
rękach władzę nad całym światem. Latając 
czułam się wolna i niezwyciężona, lecz 
niestety następnego dnia moje skrzydła 
zniknęły. Mimo to byłam szczęśliwa, że moje 
największe marzenie się spełniło.                                                                        

Od tej pory, kiedy wyruszam na ryby, 
często słyszę ciche pluski i radosny śmiech 
wśród spienionych fal. Niestety nie widziałam 
ponownie złotej rybki, ale wiem, że ona wciąż 
pływa w morzu czekając, aż ktoś ją złowi, by 
mogła spełnić jego życzenia. 

 

Klaudia Koniszewska 

 
 
Pewnego dnia udało mi się złowić 

złotą rybkę. Lepiej zacznę od początku, bo 
zaczęło się to tak…   
 Gdy o świcie poszłam nad Wisłę na 
moje codzienne, poranne połowy ujrzałam w 
wodzie coś świecącego.                                                            
- Pewnie znowu jakiś turystka zgubiła 
pierścionek -powiedziałam do siebie.                                                                 
-Nie jestem pierścionkiem – rzekła jakaś 
tajemnicza istota – Jestem złotą rybką.  

Pomyślałam, że się nie wyspałam i coś 
mi się przesłyszało, dlatego wróciłam do 



łowienia. Nagle moja wędka zawibrowała tak 
mocno, że wpadłam do wody. Umiałam 
dobrze nurkować, dlatego rozejrzałam się 
wokół za złotym pierścionkiem. Wtem 
zostałam otoczona bańką powietrza, a moim 
oczom ukazała się złota rybka, o której 
słyszałam.                -Witaj 
niewierząca. Za to, że odnalazłaś mnie mogę 
spełnić twoje życzenie, ale uważaj! Życzenia 
są niebezpieczne, a szczególnie dla ludzi, 
którzy nie wierzą w magię… - oznajmiła. 
                                                                                               
- Hmm… Chciałbym być bogata i sławna – 
wymamrotałam pod nosem zawstydzona. 
Więc twoje życzenie jest spełnione! – 
powiedziała z ironicznym uśmieszkiem.  
 Od tego czasu jestem i owszem bogata, 
ale i arogancka. Stałam się sławna dzięki 
plotkom, które wymyśliłam. Nikt mnie nie 
lubi, gorzej się uczę. Zaczęłam  wierzyć w 
magię, jednak było już za późno… Radzę 
Wam, uważajcie z życzeniami, bo mogą się 
spełnić.     

Dominika Leszczyńska  

 
 
  
Pewnego dnia udało mi się złowić złotą 
rybkę. Było to niezwykłe przeżycie, więc 
postanowiłam je opisać.  
 Po długich i bezskutecznych połowach 
w Wiśle postanowiłam spróbować ostatni raz. 
Nagle wyciągnęłam z wody małą, złotą rybkę, 
która spojrzała na mnie i rzekła:                                     
- Witaj. Nie bój się mnie. Jestem złotą rybką i 
spełnię trzy twoje życzenia.                                                                             
- Witaj. Jak to możliwe, że mówisz ludzkim 
głosem? – spytałam.                                                      
- Pięć lat temu zły król umieścił moją duszę w 
tym ciele.                                                                                        
Było mi smutno, że spotkał ją taki okrutny los 
i nie wiedziałam co mam powiedzieć.                                             
- Zdradź mi swoje trzy marzenia, a ja je 
spełnię. – szepnęła.                                                      
- Chcę być szczęśliwa, odnosić sukcesy i 
spędzić wakacje w Australii.                                                                                                                 
- Dobrze. Twoje życzenia zostaną spełnione – 
oświadczyła. Żegnaj.                                              
 Od czasu spotkania ze złotą rybką 
zyskałam nowych przyjaciół, wygrywam 

konkursy, a latem polecę do Australii. Mam 
nadzieję, że zostanie tak na zawsze.     

 

Olga Brzewińska 

 
Opracowała: 

Joanna Chwalna 

     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wypracowania z religii… 
 

   Dzień 1 listopada rozpoczęliśmy od 
Mszy Świętej o godz. 11.00 w Parafialnym 
Kościele w Wójcinie. 
        Po mszy wraz z rodzicami udaliśmy 
się na pobliski cmentarz. Na miejscu 
odbyła się procesja do pięciu stacji. 
Następnie wysłuchaliśmy kazania 
wygłaszanego przez naszego proboszcza. 
Po czym odwiedziliśmy naszych bliskich 
na cmentarzu i modliliśmy się w ich 
intencji. Pogoda była bardzo ładna. 
Wieczorem ślicznie paliły się znicze, więc 
cała rodzina wybrała się na cmentarz. 

               

                 Kinga Nowakowska 

 
Dzień 1 listopada jest dniem Wszystkich 
Świętych. Tego dnia zanosimy na groby 

Złota Rybko, 

-Ja teŜ mam 

do Ciebie trzy 

Ŝyczenia… 

-nie chcę chodzić 
do szkoły, nie chcę 
słuchać rodziców, 

nic nie  chcę 
robić… Noooo, a o 

co mi chodzi????? 



wieńce, kwiaty i zapalamy znicze ( symbol 
życia, światełko duszy). W tym dniu o 
godzinie 12.00 zebraliśmy się na cmentarzu 
,aby modlić się za duszę zmarłych. Ksiądz 
proboszcz w procesji z ministrantami 
błogosławił i święcił groby najbliższych 
modląc się słowami „ Ojcze Nasz” , „Zdrowaś 
Maryjo’’, „ Wieczny odpoczynek”. Procesja 
liczyła pięć stacji rozpoczynających się od 
krzyża. Przy czwartej stacji  ksiądz proboszcz 
wygłosił homilię na temat obchodów czci 
bliskich osób spoczywających na cmentarzu. 

 

Beata Krysińska 

 
 
W dzień Wszystkich Świętych każdy grób był 

ozdobiony wieloma zniczami. Było tam 

bardzo dużo ludzi, którzy przyszli ozdabiać je 

o wiele piękniej; pomodlić się za zmarłych. 

Zapach kwiatów  było czuć od samego wejścia 

na cmentarz. Wieczorem było fantastycznie, 

nie było ani jednego nieświęconego się 

pięknymi zniczami grobu. Gdy świecił księżyc 

było jeszcze lepiej. Tak właśnie wyglądało to 

święto. 

Marika Siwińska 

 
W dniu 1 listopada odbyła się uroczystość 

Wszystkich Świętych, tego dnia zanosimy 

znicze na groby naszych zmarłych i czekamy  

aż ksiądz przejdzie i poświęci je. Odprawia 

wtedy modlitwy zatrzymując się przy  pięciu 

stacjach. Wszyscy uczestniczą  w modlitwie. 

Przy grobach najbliższych spotykamy się z 

rodziną i wspólnie modlimy się o 

zmartwychwstanie. Jest to dzień bardzo 

ważny dla wszystkich katolików. 

 

Daria Kowalczyk 

 

Dnia 1.11.2010r. odbyła się uroczystość 
Wszystkich Świętych.  Do Ostrowąża przybyło 
bardzo dużo ludzi oraz dzieci. Przychodzili 

oni po to, aby zapalić znicze i położyć kwiaty 
na grobach zmarłych. O godzinie 11:00 
odbyła się Msza Święta, która trwała do godz. 
13:00. Gdy skończyła się Msza św. Ksiądz 
chodził koło grobów i je święcił, oraz 
śpiewano  różne pieśni. Cmentarz był cały 
oświecony pięknymi zniczami. 

Paulina Zwolińska 
 

Opr; P.  Staśkowiak, K. Wyrębska 
 

11 listopada – Święto 
Niepodległości 

 
W tym roku uczniowie klasy V 

przygotowali scenariusz słowno- muzyczny 
pt. „Droga do wolności”, który 
zaprezentowali na uroczystości 

środowiskowej w 
dniu 12 listopada 
2010r. w sali OSP 
w Wójcinie. 

Piosenki 
niepodległościowe 
śpiewał zespół 

wokalny „Jutrzenka”. W programie wystąpili:  
 
Narratorzy: Klaudia Wyrębska, Maciej 
Grzechowski. Kobiety w czerni: Milena 
Lutecka, Anna Podhorodecka, Daria 
Kowalczyk. Polska: Beata Krysińska. Rosja, 
Austria i Prusy: Mikołaj Nowakowski, 
Mateusz Stawicki, Sebastian Szymczak. 
Wolność: Paulina Gierba. Józef Piłsudski: 
Łukasz Bachora. Recytatorzy: Marika 
Siwińska, Paulina Zwolińska, Przemysław 
Śmiłowski, Weronika Lewandowska, Anna 
Podhorodecka, Paulina Staśkowiak.  
 
Śpiew solowy: Płonie ognisko i szumią 
knieje- Kinga Nowakowska,  
Jak długo w sercach – Julia Sadowska,  
Jak to na wojence – Klaudia Piotrowska, 
Piechota – Zofia Erdmann 
Białe róże – Anna Podhorodecka, Kinga 
Jankowska, Angelika Ciesielczyk 
Po ten kwiat czerwony – Julia Sadowska, 
Mateusz Zwoliński 
Przybyli ułani pod okienko – Daria Kowalczyk 
Chór: Paulina Zwolińska, Natalia 
Lewandowska, Julita Zwolińska, Beata 
Krysińska, Jagoda Tupalska, Weronika 
Wyrębska, Paulina Gierba 
 
 
 



 
 

Rozrywka… 
 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dzień poprzedzający Boże Narodzenie. 

2. Grzeczne dzieci dostają je pod choinką. 

3. Ciągną je renifery. 

4. Śpiewamy je w święta Bożego Narodzenia. 

5. Dzielimy się  nim we Wigilię. 

6. Jest 31 grudnia. 

7. Szli powitać narodzonego Jesusa. 

8. Drzewko Bożonarodzeniowe. 

9. …………….. Mikołaj. 

10. Czekamy aż zabłyśnie pierwsza……………. .  

11. Ciągną sanie Gwiazdora. 

12. ……………. Nowinę – kolęda. 

13. Msza odprawiana o północy w noc wigilijną.  



 
Świąteczne dowcipy … ☺☺☺☺ 
Przed świętami św. Mikołaj rozdaje 

prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu 

jednego z nich mówi: 

- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent. 

- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - 

Nie masz mi za co dziękować. 
- Wiem, ale mama mi kazała. 

 

 

Jasio krzyczy na cały głos: 

- Święty Mikołaju, przynieś mi zdalnie 

sterowanego robota! 

Mama: 

- Dlaczego tak wrzeszczysz? PrzecieŜ św. 

Mikołaj słyszy kaŜdy szept. 

- Ale tatuś jest w sąsiednim pokoju i 

moŜe nie usłyszeć. 

Połącz kolejno liczby 

 
- Puk, puk! 

- Kto tam? 

- Merry. 

- Jaka Merry? 

- Merry Christmas! 
 

 

 

 
 

 

 

Jasio mówi do mamy: 

- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod 

choinkę. 
- Nie trzeba syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić 
przyjemność, to popraw swoją jedynkę z 

matematyki. 

- Za późno mamusiu. JuŜ ci kupiłem perfumy! 

 
 

Przedszkolak pyta kolegę: 
- Co dostałeś na gwiazdkę? 

 

-trąbkę

 
 
 
 
Lekcja wychowawcza. Nauczycielka pyta 

dzieci, kim chciałyby zostać, kiedy dorosną. 
Dzieci wymieniają zawody piosenkarza, 

aktora, straŜaka, policjanta... tylko Jasio mówi, 

Ŝe chciałby zostać św. Mikołajem. 

- Czy dlatego, Ŝe rozdaje prezenty? - pyta 

nauczycielka. 

- Nie. Dlatego, Ŝe pracuje tylko jeden dzień w 

roku! 

 
 

 

 

 

- Mówiłeś, Ŝe dostaniesz lepsze prezenty! 

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam 

codziennie złotówkę! 
- W jaki sposób? 

- Tata mi daje, Ŝebym przestał trąbić! 
 
 
W wigilię chłop jedzie furmanką, a obok 

biegnie pies. PoniewaŜ koń biegnie leniwie, 

chłop bije go batem. 

- Jeszcze raz mnie uderzysz, to będziesz szedł 

piechotą! - mówi koń. 
- Pierwszy raz słyszę, Ŝeby koń mówił! - dziwi 

się chłop. 

- Ja teŜ! - mówi pies. 

 
 Opr. O. Brzewińska, J. Chwalna

 
 



Kolorowanka 

Gdy za oknem zima nie musisz się nudzić. Spróbuj pokolorować ten obrazek. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Święta z Mikołajem… 
śyczymy Wam wielu wymarzonych 

prezentów pod choinką. 
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