
 

 

Nr 13  nieregularnika braci uczniowskiej Samorządowej Szkoły Podstawowej  w Dobiesławicach (ukazuje się od 

stycznia 2010 roku).  

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/16 

Rozpoczynający się kolejny rok szkolny większość dzieci przyjęła z radością i entuzjazmem.  

Inauguracja nowego roku szkolnego odbywała się według następującego porządku: 

1. Msza święta z udziałem pocztu sztandarowego, uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2. Zapalenie zniczy pod Dębem katyńskim, Jodłą papieską oraz na symbolicznym grobie        

patrona szkoły Edwarda Haruzy. 

3.Uroczysty apel: 

- odśpiewanie hymnu państwowego, 

- powitanie przez dyrektora szkoły Waldemara Woźniaka rodziców, nauczycieli i 

uczniów, 

- nawiązanie do kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz tragicznych 

wydarzeń związanych z napaścią na nasz kraj, 

- zwrócenie uwagi na konflikty zbrojne toczące się obecnie na świecie oraz falę 

uchodźców przybywających do Europy. 

- podkreślenie przez dyrektora istoty współpracy z rodzicami dla osiągnięcia wspólnego 

celu – wychowania i kształcenia dzieci, 

- przytoczenie fragmentów listów przesłanych do szkoły przez: Premier RP- panią Ewę 

Kopacz, Minister Edukacji Narodowej – panią Joannę Kluzik- Rostkowską, 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – panią Małgorzatę Muzoł, posła na Sejm RP- pana 

Lucjana Pietrzczyka oraz Rzecznika Praw Dziecka - pana Marka Michalaka (list ten w 

całości został przedstawiony dzieciom na spotkaniach z wychowawcami w klasach). 

- przypomnienie przepisów dotyczących otrzymania przez uczniów darmowych 

podręczników, 

     - przedstawienie wychowawców poszczególnych klas: 

Punkt Przedszkolny – pani Danuta Zuwała 

Oddział Przedszkolny- pani Elżbieta Makuła 



Klasa I - pani Krystyna Półtorak 

Klasa II - pani Kazimiera Lis 

Klasa III - pani Anna Macheta 

Klasa IV - pani Magdalena Świderska 

Klasa V - pan Łukasz Łakota 

Klasa VI - pani Jadwiga Woźniak  

- przypomnienie dzieciom o obowiązujących ich zasadach – zmianie obuwia oraz 

rzetelnego uczęszczania na zajęcia przez cały rok szkolny, 

- zaproszenie uczniów na spotkania z wychowawcami w klasach. 

 

PODSUMOWANIE VIII EDYCJI PRZEDSIĘWZIĘCIA EDUKACYJNO – 

PROFILAKTYCZNEGO „KOCHANE PIERWSZAKI” W PACANOWIE 

15 września w gościnnych murach Europejskiego Centrum Bajki spotkało się około 1200 

uczniów klas pierwszych z całego województwa. 

Nie mogło zabraknąć tam również naszych Pierwszaków z Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Dobiesławicach. 

  

Przedsięwzięcie edukacyjno – profilaktyczne ,,Kochane Pierwszaki” jest wspólnym 

projektem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, 

Wojewody Świętokrzyskiego, Diecezji Kieleckiej, Komendy Wojewódzkiej Policji, w tym 

roku również władz samorządowych gminy Pacanów.  



  

Poprzez: zabawę, muzykę, śpiew, taniec, udział w warsztatach i pokazach dzieci uczyły się 

dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz odpowiednio reagować na zagrożenia. 

 Ksiądz Biskup Marian Florczyk poświęcił dzieciom tornistry i przybory szkolne. Uczniowie 

otrzymali zawieszki odblaskowe ufundowane przez Urząd Marszałkowski, zakładki do 

książek przekazane przez Wydawnictwo „Jedność” oraz plakaty „Kodeks Bezpiecznego 

Pierwszaka” sponsorowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego.  

Poczęstunek zapewnił dzieciom Caritas Diecezji Kieleckiej, Fundacja Vive Serce Dzieciom 

oraz Prezes Zarządu „Uzdrowiska Busko-Zdrój”. 

  

Świętokrzyski Kurator Oświaty pani Małgorzata Muzoł podziękowała uczestnikom spotkania 

– dzieciom, wychowawcom i rodzicom oraz wszystkim współorganizatorom. 

 

OTWARCIE BOISKA SPORTOWEGO 

W dniu 16 września 2015 r. uroczyście otwarto i oddano do użytku nowo wybudowane 

boisko sportowe do piłki nożnej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Dobiesławicach 

oraz salę gimnastyczną przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach. To obiekty na 

miarę XXI wieku. Staną się wizytówką naszej gminy – mówił wójt Bejsc Józef Zuwała 

podczas uroczystego spotkania w nowej hali. 



  
  

  

 

Sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Bejscach została wybudowana w ciągu dwóch lat, 

a stadion piłkarski w Dobiesławicach w dwa i pół miesiąca . W nagrodę za awans Nidzicy do 

wyższej klasy rozgrywkowej. Kosztował 833 tysiące złotych, dofinansowanie z zewnątrz: 335 

tysięcy złotych. 

Na uroczystym otwarciu stadionu zaszczyciło nas swoją obecnością wielu dostojnych gości. 

  

Ksiądz proboszcz Paweł Kurek dokonał poświęcenia obiektu, a matka chrzestna, którą została 

pani Marta Idziak dokonała uroczystego przecięcia wstęgi i tym samym stadion sportowy 

uznano za otwarty. 

Po otwarciu stadionu sportowego goście wraz z przedstawicielami naszej szkoły udali się na 

otwarcie hali sportowej w Bejscach. Tam odbyły się dalsze uroczystości, między innymi 

występy artystyczne, w których brali udział także uczniowie naszej szkoły.  



  

 

  

 

  

Najważniejsze, aby te obiekty tętniły życiem i dobrze służyły wszystkim, którzy pragną 

rozwijać swoje umiejętności sportowe.  

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 

Pani Izabela Terpińska – nauczycielka j. angielskiego przygotowała wraz z uczniami 

interesujące przedstawienie nawiązujące do obchodów Dnia Języków Obcych. 

Tym razem udaliśmy się do Włoch. Przewodnicy ukazali nam to piękne miasto w różnych 

odsłonach. 



  

 

  

Wirtualnie zwiedziliśmy najpiękniejsze miasta, najciekawsze miejsca, zabytki, wysłuchaliśmy 

najpopularniejszych utworów muzycznych, poznaliśmy zwyczaje kulinarne Włochów oraz 

najnowsze trendy mody. 

Opowieści prezenterów wzbogaciły humorystyczne scenki rodzajowe wraz z pokazem mody 

oraz ilustracje przedstawiane na tablicy multimedialnej. 

Warto się uczyć języków obcych, chociażby po to, żeby jak najlepiej poznawać inne kraje i 

ludzi, z którymi można się będzie porozumiewać – dodał na zakończenie pan dyrektor 

Waldemar Woźniak. 

 

WARSZTATY KULINARNE 

Nasza szkoła w pełni przychyla się do zagadnienia związanego ze zdrowym odżywianiem się, 

szczególnie dzieci. W związku z tym 5 października zostały zorganizowane w szkole 

warsztaty kulinarne. 

Celem warsztatów było ukazanie dzieciom sposobów właściwego odżywiania się oraz 

przyrządzania zdrowych i urozmaiconych posiłków z odpowiednio  dobranych produktów 

żywnościowych.  

 



  

Warsztaty miały także na celu wzbogacenie wiedzy dzieci na temat wpływu odpowiedniego 

odżywiania się na zdrowie i życie ludzkie, a także zmianę niewłaściwych nawyków 

żywieniowych. 

  

Dzieci miały okazję „pod okiem” specjalisty samodzielnie przygotować i spożyć zdrowy 

posiłek. 

 

ZAKOPANE – WYCIECZKA SZKOLNA 

„Piękne są nasze góry”, tak jednogłośnie stwierdziły dzieci po powrocie z Zakopanego. 

Nic dziwnego, góry w jesiennej szacie z dodatkowym mnóstwem atrakcji to nie lada  gratka. 

W programie wycieczki było zwiedzanie: 

Jaszczurówki – dzielnicy Zakopanego, 

 Skoczni narciarskich, 

 Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach - które zostało 

wybudowane jako votum za ocalenie życia papieża Jana Pawła II po zamachu z 13 maja 1981 

roku. 



  

 

  

Gubałówka – wjazd kolejką linowo-torową, panorama pięknych polskich Tatr, spacer na  

Butorowy Wierch i zjazd kolejką krzesełkową do Kościeliska, 

 Zbiorów Muzeum Tatrzańskiego - nie lada atrakcja zwłaszcza dla miłośników przyrody. 

Wszystkie zgromadzone „dutki” wydaliśmy na Krupówkach. 

Nasz pobyt w Zakopanem wzbogaciły bardzo interesujące opowieści przewodnika. Ostatnim 

punktem wycieczki był posiłek w Mc. Donald,s oraz zabawy na placu zabaw. 

DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY W DNIU ICH ŚWIĘTA 

„EDUKOWAĆ TO ZNACZY NAUCZAĆ I WYCHOWYWAĆ” 

 Trzynastego października odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej, który jest świętem wszystkich pracowników oświaty. 

 

  



 

  

 

„Za serce, za uśmiech, za przekazywaną wiedzę, za dobre rady i za trud”- za to między 

innymi dziękowali uczniowie nauczycielom czynnym i emerytowanym oraz pracownikom 

obsługi, a także przepraszali za wszystkie swoje błędy i potknięcia. 

Wyrażali to poprzez wiersze, piosenki oraz różne szkolne rewelacje ukazane w 

humorystycznych scenkach. 

Były też życzenia od uczniów i rodziców i własnoręcznie wykonane kwiaty. 

Dziękujemy 

 

UROCZYSCIE ŚLUBUJEMY… 

„ Pasowania nadszedł czas, będzie uczniem każdy z nas” 

Na uroczystym apelu zorganizowanym przez wychowawczynię kl. I panią Krystynę Półtorak 

przyjęty został kolejny zespół dzieci w poczet społeczności szkolnej. 

  

 



  

 

  

 

  

Dzieci swoją postawą wykazały, że są gotowe do przyłączenia się do wspólnej braci szkolnej. 

Bezbłędnie wykonały wszystkie polecone im zadania, rozwiązały zagadki, udowodniły, że 

znają podstawowe zasady bezpieczeństwa. Pięknie wyrecytowały wiersze i zaśpiewały 

piosenki. 

 Po ślubowaniu, pan dyrektor Waldemar Wożniak dokonał uroczystego pasowania na ucznia, 

a starsi koledzy przekonali pierwszoklasistów, że warto chodzić do szkoły i przekazali 

młodszym kolegom upominki. Na zakończenie uczniowie kl. I wraz z wychowawczynią i 

rodzicami wykonali pamiątkowe zdjęcie. 

Rodzice pierwszaków przygotowali słodki poczęstunek. 

 

 



ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

10 listopada na uroczystym apelu uczciliśmy kolejną rocznicę odzyskania niepodległości.  

  

Przystrojeni w biało- czerwone kotyliony: symbole naszej tożsamości, w ciszy i w skupieniu 

obejrzeliśmy przedstawienie ukazujące szeroką panoramę dziejów Polski, przygotowane 

przez dzieci pod nadzorem nauczycieli: pani Kazimiery Lis i pana Janusza Leszczyńskiego. 

Występ wzbogaciły pieśni patriotyczne oraz zdjęcia związane z tematyką apelu prezentowane 

na tablicy multimedialnej. Zostały zapalone znicze pod Dębem katyńskim i Jodłą papieską. 

  

11 listopada uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w gminnych obchodach 

rocznicowych. 

  

 

 

 



ZABAWA ANDRZEJKOWA 

Andrzejki obchodzone są w Polsce w noc z 29 na 30 listopada, czyli w Wigilię dnia św. 

Andrzeja. Jest to wieczór wyjątkowy, gdyż zgodnie z tradycją św. Andrzej uchyla rąbka 

tajemnicy wszystkim pragnącym poznać, jaka przyszłość ich czeka w uczuciach, zdrowiu, 

pracy. 

  

 

  

W naszej szkole uczniowie wspaniale bawili się na zabawie andrzejkowej, która została 

zorganizowana 27 listopada. 

Dzieci pod okiem n-li przygotowały wiele ciekawych wróżb i konkursów z nagrodami, nie 

zabrakło też wyśmienitych ciasteczek z wróżbą.  

W ten magiczny wieczór „szkolne wróżki” przepowiadały przyszłość wszystkim, którzy 

chcieli dowiedzieć się co ich czeka w najbliższym czasie. Tańce przeplatały konkursy z 

nagrodami, mające wielu zwolenników. 

SZLACHETNA PACZKA 

„W każdym z nas tkwi moc czynienia dobra” 

Okres przedświąteczny powoduje, że chętniej otwieramy nasze serca i portfele na potrzeby 

innych. 

W bieżącym roku szkolnym przyłączyliśmy się również do akcji „Szlachetna Paczka” 

organizowanej od wielu lat przez Publiczne Gimnazjum w Czyżowicach. 

Zebrane pieniądze oraz środki materialne zostaną przekazane wybranej rodzinie, 

potrzebującej wsparcia. 



  

Pomagamy z dobrego serca, bo ktoś tej pomocy potrzebuje. Jeśli mamy mało, a potrafimy się 

tym podzielić, to jest bardzo cenne i wartościowe- dodał pan Waldemar Woźniak- dyrektor 

naszej szkoły.  

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

10 stycznia zagraliśmy w 24 finale WOŚP, który został zorganizowany przez Publiczne 

Gimnazjum w Czyżowicach. Nasza szkoła przygotowała występy artystyczne oraz słodycze 

wypiekane przez uczniów z pomocą nauczycieli.  

  

 

  

 



  

Wszystkie zebrane pieniądze zostały przeznaczone na szlachetną akcję pomocy dzieciom i 

osobom starszym organizowaną od wielu lat przez J. Owsiaka. 

 

BEZPIECZEŃSTWO WAŻNA SPRAWA 

W naszej szkole przywiązujemy wielką wagę do tego, aby uczniowie czuli się tu dobrze i 

bezpiecznie. 

Czwartego grudnia 2015 r. została przeprowadzona rozmowa nauczająca dla uczniów kl. IV - 

VI na temat   bezpieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu. 

 Pogadankę przeprowadziła funkcjonariuszka Komendy Powiatowej Policji.  

 

MIKOŁAJ W SZKOLE 

„Każdy człowiek dzięki dobrym uczynkom może zapisać się jako święty w pamięci 

innych” 

4 grudnia był dla dzieci z naszej szkoły szczególnie radosny. Sprawiła to wizyta wesołego 

Mikołaja, który nie tylko rozdał wszystkim prezenty, ale także rozbawił całą szkolną brać. 

  

 



  

 

  

Przedszkolaki przygotowały występ dla miłego gościa: śpiewały, tańczyły i pięknie 

recytowały wiersze, a starsi uczniowie chcąc zasłużyć na prezenty śpiewali Mikołajowi 

zimowe piosenki.  

Liczymy, że Mikołaj nie zapomni o nas w przyszłym roku. 

Najmłodsi cieszyli się także z wizyty kolejnego Mikołaja, w którego rolę wcielił się wójt 

naszej gminy pan Józef Zuwała. Podarował dzieciom słodkie upominki i zdrowe owoce. 

 

  

 

 

 



SZKOLNE OBCHODY DNIA TOLERANCJI 

KAŻDY INNY, WSZYSCY RÓWNI 

Wzorując się na Międzynarodowym Dniu Tolerancji, który przypada 15 listopada 

postanowiliśmy zorganizować Szkolne Obchody Dnia Tolerancji.  

Celem apelu było pokazanie społeczności szkolnej czym jest tolerancja i jak być 

tolerancyjnym wobec innych. 

  

W kilku scenkach uczniowie zaprezentowali różne zachowania względem różnych ludzi. 

Przedstawienie wzbogaciły wyświetlane na tablicy multimedialnej hasła związane z tematem 

apelu. 

  

Uczniów do występu przygotowały panie: Kazimiera Lis i Izabela Terpińska. 

 

„CO NAM W DUSZY GRA”- czyli szkolny dzień czytania wierszy 

„Kto czyta, żyje wielokrotnie” – takim mottem rozpoczęliśmy spotkanie z poezją. 

Nie tylko dowiedzieliśmy się czym jest poezja, ale przede wszystkim mieliśmy przyjemność 

wysłuchania wielu pięknych wierszy czytanych zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. 



  

 

  

Wiersze to sposób poetów mówienia do nas. Czytając i słuchając poezji nie tylko 

wzbogacamy wiedzę, ale przede wszystkim wzbogacamy się duchowo, przenosimy się w 

różne światy, wcielamy w role bohaterów. 

  

Kontynuacją naszego szkolnego czytania było przygotowane przez bibliotekarkę szkolną 

przedstawienie pod hasłem „Dzieci czytają dzieciom”. Starsi uczniowie słowem i gestem 

próbowali zachęcić młodszych do czytania. Poetycki nastrój wzbogacały piękne stroje i 

rekwizyty.  

JASEŁKA 

Jasełka to inscenizacja o Bożym Narodzeniu, które powinno dokonać się w duszy 

każdego z nas. 

Ksiądz proboszcz Paweł Kurek oraz opiekun chóru szkolnego Janusz Leszczyński 

przygotowali wspólnie z uczniami przedstawienie bożonarodzeniowe. 



  

Dzieci z dużym zaangażowaniem recytowały słowa biblijnych bohaterów.  Kolorytu 

dodawały odpowiednio przygotowane stroje, a kolędy śpiewane przez szkolnych chórzystów 

wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. 

  

 

W czasie, gdy po raz kolejny przeżywaliśmy radość z Bożego Narodzenia, uczniowie 

Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach wraz z dyrektorem panem Piotrem Obrempalskim 

przywieźli do naszej szkoły Betlejemskie Światło Pokoju, które zostało zapalone w miejscu 

narodzenia Chrystusa i dociera do najdalszych zakątków świata.  

  

Pan dyrektor Waldemar Woźniak podziękował za ten dar, który kryje w sobie głęboką 

religijną symbolikę. Światło Betlejemskie zostało umieszczone pod tablicą patrona naszej 

szkoły Edwarda Haruzy, na jego grobie oraz pod Jodłą Papieską i Dębem Katyńskim. 

Pan dyrektor złożył wszystkim obecnym na uroczystości serdeczne życzenia, by czas Bożego 

Narodzenia został spędzony w rodzinnej, serdecznej atmosferze i dobrym zdrowiu.  

 

 



NOWOCZESNA SZKOŁA 

Dyrektor naszej szkoły pan Waldemar Woźniak dba o stałe uzupełnianie wyposażenia szkoły 

w nowoczesne pomoce i sprzęt przydatny do pracy z dziećmi. 

W miesiącu grudniu nasza szkoła wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne i wyposażenie 

takie jak: 4 laptopy, 2 rzutniki multimedialne, z których jeden został zainstalowany w izbie 

przedszkolnej, a drugi wymieniony w klasie polonistycznej. Zostało również zakupione nowe 

nagłośnienie oraz nowa kolorowa kserokopiarka, a także drukarka do izby lekcyjnej nr 9, 

dotychczasowa drukarka z biblioteki została przeniesiona do kl. polonistycznej. W ten sposób 

wszystkie izby lekcyjne oprócz 7 i przedszkola zostały wyposażone w drukarki. Zostały 

zakupione fotele obrotowe dla uczniów do centrum multimedialnego w bibliotece oraz dla  

nauczycieli do klas. Wszystkie izby lekcyjne posiadają już laptopy,  projektory multimedialne 

oraz komplet rolet, którymi można regulować naświetlenie klas. W rolety został również 

wyposażony dolny hol, gdzie odbywają się apele, podczas których wykorzystywany jest 

projektor multimedialny.  

W izbie lekcyjnej nr 7 zostały wymienione meble - regały i szafy. 

Szkoła posiada także pracownię językową i dwie tablice interaktywne oraz wiele pomocy 

dydaktycznych, które służą zarówno nauczycielom, jak i uczniom. 

 

KONKURSY SZKOLNE I POZASZKOLNE 

„Wy(ko)miksuj się z dopalaczy” – ogólnopolski konkurs plastyczny zorganizowany przez 

MEN- kl. I – III i IV-VI- udział. 

Konkurs Klubu 4 H  - „Logo Klubu 4 H - projekt na koszulkę”- udział. 

 „Kartka Świąteczna”- konkurs plastyczny zorganizowany przez Europejskie Centrum Bajki 

im. Koziołka Matołka w Pacanowie dla klas I – VI- udział uczniów. 

Udział uczniów w konkursie: „Bezpieczeństwo na piątkę” na szczeblu powiatowym 

zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej. 

W Przeglądzie Kolęd i Pastorałek zorganizowanym przez Muzeum Ziemi Koszyckiej im. 

Stanisława Boducha nasi uczniowie zaprezentowali się znakomicie: 

  



 

I miejsce - zespół wokalny – Jessica Biel, Nikola Czyżewska, Natalia Bochenek, Marta 

Marzec, Kacper Pietras, Kacper Staniszewski, Paulina Grudzień, Filip Sagan, Kamila Wicher.  

I miejsce - duet- Paulina Grudzień i Filip Sagan. Do występu przygotował dzieci pan Janusz 

Leszczyński. 

  

Udział zespołu wokalnego w IV Przeglądzie Kolęd i Pastorałek zorganizowanym w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach. 

  

 



  

 

  

 

Udział uczniów w I rundzie Powiatowej Ligi Tenisa Stołowego w Kazimierzy Wielkiej 

 

Zespół redakcyjny: Renata i Janusz Leszczyńscy, obróbka zdjęć: Jadwiga Woźniak 

 


