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Nasze osiągnięcia ...                              

 
KONKURS ORTOGRAFICZNY 

 
„Łap byka za rogi” 

 
Pod takim hasłem odbył się 18 marca 2005 r. II Gminny Konkurs Or-

tograficzny w Bukowie. W wyniku przeprowadzonego w naszej szkole 
współzawodnictwa między uczniami kl. IV – VI wytypowano do etapu 
gminnego 4 osoby. Szkołę reprezentowali: 
            Katarzyna Kowalczyk (kl. IV),  
 Katarzyna Tatar (kl. V) 
            Kamil Klimczyk (kl. VI),  
 Krzysztof Kowalczyk (kl. VI) 
            Mateusz Ptak (kl. VI). 

Dziękujemy im za udział i wytrwałość  
w przygotowaniach. Szczególne gratulacje składamy Krzysztofowi Kowal-
czykowi za zajęcie II miejsca i Kamilowi Klimczykowi za zajęcie IV 
miejsca. 

Anna Sobczyk.  

 
TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 

 
Dnia 12 kwietnia 2005 roku w Krasocinie, odbył się etap gminny Ogól-

nopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Za każdym ra-
zem, na etapie gminnym zajmowaliśmy miejsca w pierwszej trójce. Również 
i w tym roku nasza reprezentacja z klasy VI: Damian Staciwa, Hubert Cy-
gan, Arkadiusz Mazur, po zaciętej walce  uplasowała się na miejscu II.  
 
 

Relacje ...                       
 

DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI W NASZEJ SZKOLE 
 

Dwudziestego pierwszego marca w Szkole Podstawowej w 
Mieczynie odbył się Dzień Samorządności Uczniowskiej. 

Nareszcie szkoła znalazła się w naszych rękach! 
Na pierwszych dwóch godzinach nauczyciele dali pole do popisu 
swoim podopiecznym, pozwalając im na prowadzenie lekcji. Na-
wet w przedszkolu! 
Każdy „świeżo upieczony nauczyciel” starał się, jak mógł, niektó-
rzy robili nawet krótkie kartkówki! 
Jednak prawdziwą samorządnością wykazaliśmy się dopiero od 
trzeciej godziny lekcyjnej, kiedy to „obchody” przeniesiono do 
sali gimnastycznej.  

Najpierw odbył się klasowy Konkurs Piosenki Rajdowej. 
Wygrali czwartoklasiści z repertuarem ''Stokrotka" w kategorii 
klas IV – VI i klasa „0” spośród młodszych uczestników. Następ-
nie odbył się konkurs indywidualny „Idol”, w którym pierwsze 
miejsce zajęły ex aequo Agnieszka Jedlińska i Ewa Kowalczyk. 
Wszystkich zadziwił występ chłopaków z szóstej klasy, którzy za-
śpiewali piosenkę „Biały miś”.  
Potem szanowną publiczność rozbawili autorzy śmiesznych ske-
czy. W tej dziedzinie najlepsi okazali się : Daniel Włodarczyk, 
Damian Staciwa i Michał Robak.  



Relacje c. d. 
 
Mieliśmy również możliwość wzięcia udziału  

w konkursie na najoryginalniejsze przebranie. Na scenie zapre-
zentowały się: cyganeczki, biedroneczki a także wybitni sportow-
cy, szewcy, diabliki itd. (patrz zdjęcia na str.10). 

Kolejnym punktem naszej zabawy była inscenizacja balla-
dy „Pani Twardowska” w wykonaniu uczniów klasy IV zakończo-
na czmychnięciem Mefistofelesa przed Panią Twardowską przez 
dziurkę od klucza. 

Wszyscy uczestnicy mieli wpływ na wybór najlepszych 
drogą głosowania. 
      Po rozdaniu dyplomów część dzieci udała się do domów, a 
reszta została, aby rozegrać Mistrzostwa Szkoły  
w Piłkę Ręczną. Szóstoklasiści wygrali wysoko z każdą drużyną, 
a najbardziej ich potęgę poczuła klasa piąta przegrywając 17:3. 
Najlepszymi strzelcami w drużynie byli: Damian Staciwa, Mate-
usz Ptak i Kamil Klimczyk. 
     Świetna zabawa, emocje, możliwość odkrycia nowych talen-
tów i zaprezentowania swoich zdolności to główne cele wspólnie 
spędzonego czasu.  
Więcej takich dni w naszej szkole! 
 

Kamil Klimczyk 

 
 
 

Wywiady ... 
  

Wywiad z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mieczynie 
Panią Małgorzatą Klimczyk 

 
 

-Ile lat pracuje Pani w naszej szkole? 

Moja droga zawodowa związana jest tylko ze Szkołą Podsta-
wową w Mieczynie. Pracuję w naszej szkole od roku 1983.  
We wrześniu bieżącego roku szkolnego minęło już 21 lat. 
 
-Czy zawsze chciała Pani uczyć matematyki? 

Potrzebne tu jest małe sprostowanie. Pracuję w nauczaniu zin-
tegrowanym, a tu nie ma typowego podziału na przedmioty. 
Tak więc nie jestem nauczycielem matematyki. O takim przy-
p o r z ą d k o w a n i u  m ó w i m y  t y l k o  
w kl. IV- VI. Zawsze chciałam pracować z najmłodszymi 
dziećmi i to właśnie robię. 
 
-Czy uczyła Pani wcześniej innych przedmiotów? 

 Zanim objęłam stanowisko dyrektora pracowałam  
w pełnym wymiarze godzin w nauczaniu początkowym – tak 
się wówczas nazywało pracę z klasami I-III.  
W pierwszych latach mojej pracy uczyłam również języka pol-
skiego w kl. IV, ale to krótko trwało.  



Wywiady c. d. 
 

 

-Czy praca dyrektora szkoły jest trudna. 

Tak, jest trudna i bardzo odpowiedzialna.  
 

-Czy lubi ją Pani. 

O sukcesach, osiągnięciach możemy mówić tylko wtedy, gdy 
to co robimy, wykonujemy z pasją. I nie dotyczy to tylko mnie 
czy też innych nauczycieli, ale generalnie wszystkich ludzi, 
również was uczniów. Ja jestem przede wszystkim nauczycie-
lem. Takiego wyboru kiedyś dokonałam i dziś jestem z niego 
zadowolona. Lubię pracę  
z dziećmi. Sprawia mi ona przyjemność i daje satysfakcję. 
Praca na stanowisku dyrektora ma nieco inny charakter.  
 
-Jakie jest Pani największe marzenie. 

Moje marzenia związane są zarówno ze  szkołą jak  
i życiem prywatnym.   
Chciałabym odremontować budynek (dach, elewacja). Marzy 
mi się ładne boisko sportowe i stołówka  
z prawdziwego zdarzenia. Prywatnie natomiast - podróż do 
Egiptu.  

 
Dziękujemy za rozmowę. 

Patrycja Klimczyk, Katarzyna Tatar 

Pożegnaliśmy ...                                 
 

PANI HELENA BARCICKA NIE ŻYJE 
 

4 stycznia 2005 r. odeszła od nas na zawsze Pani Helena 
Barcicka. Była nauczycielką historii. Przepraco-
wała na terenie gminy Krasocin 33 lata.  

Początek Jej drogi zawodowej związany 
był ze Szkołą Podstawową  
w Brygidowie, gdzie uczyła przez 6 lat. Następ-
nie podjęła pracę w naszej szkole  
i była wśród nas przez 27 lat aż do odejścia na 
emeryturę.  

Zawsze bardzo aktywna, czynna i ener-
giczna chętnie dzieliła się swoją wiedzą i do-
świadczeniem. Dużo czasu poświęcała pracy społecznej na rzecz 
szkoły. 
Jej nagła śmierć była ogromnym zaskoczeniem. Pani Helena na 
zawsze pozostanie w naszej pamięci.  



Pożegnaliśmy c.d.                   
 

 
ŻEGNAJ  OJCZE 

 

6 kwietnia 2005 r. uczniowie, nauczyciele i pozostali pra-
cownicy szkoły wzięli udział w uroczystej mszy świętej w inten-
cji Papieża Jana Pawła II, odprawionej przez naszego księdza 
Marka Szybę.   
W ten sposób złożyliśmy hołd zmarłemu 2 kwietnia 2005 r.  
o godz. 21.37 Ojcu Świętemu – najbliższemu z wielkich  
i największemu z najbliższych. 

 
Kim jest dla mnie Jan Paweł II? To pytanie w ostatnim cza-

sie zadawało sobie wielu z nas. Przytaczamy niektóre  
z wypowiedzi. 

 
„Papież Jan Paweł II, nasz rodak. Był dla mnie wzorem, 

który chcę naśladować. Miał wyjątkową osobowość, autorytet  
i charakter. Bardzo lubił dzieci, a szczególnie ukochał młodzież. 
Za to bardzo Go cenię i na zawsze pozostanie w mej pamięci”. 

Weronika, kl. VI 

Pożegnaliśmy c. d.                                             
 

„Jan Paweł II apelował o pokój na świecie i prowadził rozmowy na 
ten temat. Cenię Go za to, że nie bał się przeciwstawić wojnie i przemocy”. 

Małgosia L., kl. VI 

„Ojciec Święty był dla mnie wielkim człowiekiem. Dokonał wielu 
wspaniałych rzeczy. Przyczynił się do obalenia komunizmu w Polsce. Wiem, 
że tacy ludzie zdarzają się raz na tysiąc lat”. 

Kamil K., kl. VI 

„Ojciec Święty był bardzo dobrym człowiekiem. Odmienił życie wie-
lu ludzi, umacniał naszą wiarę w Boga”.   

*** 
„Jan Paweł II nadal błogosławi z okna – powiedział rzecznik Watyka-

nu. Ja też tak myślę. Uważam, że Jego duch jest z nami”. 
Mateusz P., kl. VI 

„Jan Paweł II – następca Piotra zesłany przez Boga. Dawał ludziom 
pokój i szczęście”. 

Radek L, kl. VI 

„Dzięki Ci, Boże za Ojca Świętego, Polaka, który przygotował świat 
do Twojego przyjścia”. 

„Śmierć jest krótka, życie ... wieczne”. 
Krzysztof K, kl. VI 

„To człowiek, który dawał nam i naszym rodzicom nadzieję na lepsze 
jutro”. 

*** 
„Dziękuję Ci, Boże za najwspanialsze rekolekcje w moim życiu”. 

*** 
„Jan Paweł II jest dla mnie wielkim człowiekiem, chciał zjednoczyć 

ludzi na całym świecie. Myślę, że Polska długo nie będzie miała takiego 
człowieka”. 

Krystian K, kl. IV 
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 „ Śmierć Ojca Świętego była dla mnie wielkim przeżyciem”. 
Łukasz, kl. IV 

„Ojciec Święty dużo zmienił w moim życiu, zacząłem się przykładać do lek-
cji” 

Dawid, kl. IV 

„Bardzo mnie zadziwiło to, że Papież przebaczył swojemu zamachowcy”. 
Kamil, kl. IV  

A oto wiersze nawiązujące do tych ostatnich, głębokich przeżyć. 
 
Ojcze Święty, mój kochany 
Na całym świeci uwielbiany. 
Zostawiłeś nas tu samych,  
A my teraz nie wiemy, co ze sobą zrobić mamy. 
Chodzimy tutaj po tym świecie 
i myślimy: 
- Co Ty, Ojcze Święty robisz tam w Niebie? 
Spoglądamy ciągle do góry ze łzami 
I czekamy na znak od Ciebie. Kochany. 

Monika, kl. V 

 

Już nam błogosławi 
Z okna w domu Pańskim 
Bólu czuł nie będzie 
Śpiewał będzie wszędzie 
Ku chwale Boga 
Nie ma lepszego 
Od Jana Pawła II 
Karola Wojtyły 
Papieża naszego 
Ze szczepu polskiego 

Grzegorz, kl. VI 

 
Dym biały prosto w niebo się wznosił, 
Watykan światu nowinę głosił: 
Papieżem został Karol Wojtyła. 
Pochodzi z Polski. Jest taka? Była? 
Kto wówczas słyszał o naszym kraju? 

Potem ją Ojciec Święty rozsławił. 
Jan Paweł II, Polak – Słowianin, 
Jakże przez cały świat ukochany. 
Nie przesiadywał w pięknych komnatach, 
Odwiedzał wszystkie narody świata. 
Wszystkie religie, wszystkie wyznania, 
Chciał, by powstała jedna owczarnia. 

By jeden pasterz stał nad owcami, 
bo tylko tak świat można ocalić. 
Kiedy dla brata brat będzie bratem,  
to zapanuje pokój nad światem. 
On się pochylał nad najsłabszymi, 
ciężko chorymi, odrzuconymi. 

Często zmęczony, bez odpoczynku,  
tulił do serca małych Murzynków . 
W malutkie, czarne rączęta brali 
krzyż z Jego piersi i całowali. 
Bo Ojciec Święty miłość roznosił 
i światu Dobrą Nowinę głosił. 

Krzyż drogowskazem jest do zbawienia, 
więc Ojciec Święty swoje cierpienia 
znosił cierpliwie tak, jak Pan Jezus. 
Krzyż tego świata wziął na ramiona 
i niestrudzenie modlił się za nas. 

Ducha Świętego prosił o pomoc, 
by się oblicze Polski zmieniło. 
Wznosił wysoko do Boga ręce 
i uczył prosić o pomoc w męce. 
W męce, ucisku, prześladowaniu,  
W życiu niełatwym i umieraniu. 

Pani Jadwiga Kowalczyk 



Pożegnaliśmy c. d. 

 „ Śmierć Ojca Świętego była dla mnie wielkim przeżyciem”. 
Łukasz, kl. IV 

„Ojciec Święty dużo zmienił w moim życiu, zacząłem się przykładać do lek-
cji” 

Dawid, kl. IV 

„Bardzo mnie zadziwiło to, że Papież przebaczył swojemu zamachowcy”. 
Kamil, kl. IV  

A oto wiersze nawiązujące do tych ostatnich, głębokich przeżyć. 
 
Ojcze Święty, mój kochany 
Na całym świeci uwielbiany. 
Zostawiłeś nas tu samych,  
A my teraz nie wiemy, co ze sobą zrobić mamy. 
Chodzimy tutaj po tym świecie 
i myślimy: 
- Co Ty, Ojcze Święty robisz tam w Niebie? 
Spoglądamy ciągle do góry ze łzami 
I czekamy na znak od Ciebie. Kochany. 

Monika, kl. V 

 

Już nam błogosławi 
Z okna w domu Pańskim 
Bólu czuł nie będzie 
Śpiewał będzie wszędzie 
Ku chwale Boga 
Nie ma lepszego 
Od Jana Pawła II 
Karola Wojtyły 
Papieża naszego 
Ze szczepu polskiego 

Grzegorz, kl. VI 
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UWAGA ! WYNIKI KONKURSU ! 
 

Został już rozstrzygnięty konkurs na gazetkę ścienną pod ha-
słem „Higiena osobista naszą domeną” .  

Komisja w składzie: p. dyr. Małgorzata Klimczyk, p. Irena 
Kukla, i p. Agata Szymczyk oraz przedstawiciele klas II i V, wy-
brała najlepszą pracę w dwóch grupach wiekowych.  
W kategorii klas młodszych zwyciężyła klasa III, natomiast  
w kategorii klas starszych zwyciężyła klasa IV.  

Zwycięzcom gratulujemy!     
Nagrodzone prace ozdobią szkolny korytarz, a zwycięskie kla-

sy otrzymają nagrody. 


