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 11 stycznia Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy za-
grała po raz pierwszy w naszej 
szkole. Akcją dowodziła opie-
kunka SU pani Agata Frączek  
a w organizację przedsięwzię-
cia zaangaŜowały się równieŜ: 
opiekunka Klubu 4H pani L. Si-
wek, oraz panie I. Kukla, M. 
Sornat.  Wolontariusze z kl. 
VI kwestowali od rana przy ko-
ściele w Stojewsku i kaplicy  
w Mieczynie. Główna impreza 
rozpoczęła się o godzinie 16.00 
w sali gimnastycznej. Zebrali-
śmy 1137zł  + 2 euro.  Składa-
my serdeczne podziękowa-
nia  sponsorom: P.W. RAF-POL 
Rafał Chruściel,  piekarni 
„Nowa” Z. Palacz z Łopuszna, 
Ubezpieczeniom od A do Z, Z. 
Frączek oraz wszystkim, któ-
rzy otworzyli swoje serca na 
tak szczytny cel. 

/Agata Frączek/ 
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Gazetka wydawana przez uczniów Szkoły Podstawowej  
imienia Prymasa Tysiąclecia  

w Mieczynie   
  Numer 1/2009 

„Z drobiazgów Ŝyciowych wykonywanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka ” 
/Kardynał Stefan Wyszyński/ 
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 Po przedstawieniu przez uczennice 
klasy VI kilku rad, jak naleŜy pracować 
przy komputerze oraz jakie zagroŜenia 
dla zdrowia czyhają na osoby niewłaści-
wie uŜywające komputera i Internetu, 
uczestnicy apelu obejrzeli kreskówkę  
o przygodach Sieciaków, przekazującą 

 Dnia 10 lutego 2009 roku obcho-
dziliśmy po raz pierwszy w naszej szkole 
Dzień Bezpiecznego Internetu. Obchody 
DBI polegają na rozpowszechnianiu idei 
bezpiecznego Internetu dla dzieci i mło-
dzieŜy. Celem akcji jest, aby jak naj-
większa liczba osób dowiedziała się, jak 
bezpiecznie korzystać z Sieci i jak re-
agować na znalezione w niej szkodliwe 
treści i zagroŜenia. 

dzieciom podstawowe zasady bezpieczne-
go korzystania z Sieci.   

A. Szymczyk  

Z KRONIKI SZKOLNEJ: Dzień Bezpiecznego Internetu 

 Dnia 06.03.09 r. odbył się  
w naszej szkole apel pod hasłem 
„Tolerancja – stop przemocy”. 
Uczniowie kl. VI oraz najmłodsze 
dzieci z oddziału przedszkolnego 
zachęcały do bycia tolerancyj-
nym. Zapoznały społeczność 
szkolną ze sposobami radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach oraz 
do okazywania sobie Ŝyczliwości  
i wzajemnej pomocy. Na znak te-
go, Ŝe uczniowie naszej szkoły są 
tolerancyjni, odśpiewali piosenkę 
trzymając się za ręce. 

I. Kukla 

M. Sornat 

Z KRONIKI SZKOLNEJ: Tolerancja -Stop Przemocy 
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VI prezentując swoje talen-
ty plastyczne, wokalne, ta-
neczne, sportowe,  pokazali 
jak moŜna świetnie się bawić 
 nie okazując przy tym 
 agresji czy innych niewłaści-
wych zachowań. 
    Rozwijanie talentów  
i moŜliwość ich pokazania in-
nym jest sposobem na spę-
dzanie wolnego czasu, walkę 
z nieśmiałością. rozwijanie 
mocnych stron osobowości. 
Taka forma przedstawienia 
siebie cieszy się w naszej 
społeczności szkolnej wiel-
kim zainteresowaniem. Z ro-
ku na rok coraz większa licz-
ba uczniów pokonuje swoją 
nieśmiałość i chętnie prezen-
tuje się przed innymi. 

     Kalendarzowa wiosna 
rozpoczęła się 21 marca, 
ale w naszej szkole chcieli-
śmy ją uroczyście  powitać 
25 marca i chyba obraziła 
się, bo przywitała nas 
 pierzyną białego puchu. 
Mamy jednak nadzieję,  Ŝe 
a r t y s t y c z ne  p o p i s y 
uczniów skutecznie prze-
goniły zimę. 
Dzieciaki z oddziału przed-
szkolnego przygotowały 
Marzannę i krótki  pro-
gram słowno  - muzyczny 
na poŜegnanie zimy. Wspo-
mogli ich w tym uczniowie 
klasy pierwszej. 

    Ten dzień był równieŜ 
szkolnym Dniem Profilak-
tyki. Uczniowie klas II – 

Z KRONIKI SZKOLNEJ: Powitanie wiosny  

Z KRONIKI SZKOLNEJ: IV rocznica śmierci Jana Pawła II 

       02 kwietnia 2009r. minęła 
czwarta rocznica śmierci Jana 
Pawła II. Przedstawiciele Sa-
morządu Uczniowskiego przy-
pomnieli społeczności szkolnej 
sylwetkę tego Wielkiego Pola-
ka. W krótkim montaŜu słowno 
– muzycznym upamiętnili osobę 
Ojca Świętego wspomnieniami  
Jego najbliŜszego przyjaciela - 
Kardynała Stanisława Dziwisza. 
 Pod przewodnictwem ks. M. 
Szyby  pomodlili się równieŜ o 
rychłą beatyfikację  Jana Paw-
ła II i odśpiewali Jego ulubioną 
„Barkę”.  

 /Agata Frączek/   

Uczniowie klasy VI wraz z księdzem proboszczem. 
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PODSUMOWANIE PROJEKTU: „Wyzwól w sobie inwencję twórczą” 
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Patrycja: Moim zdaniem 
wycieczka do Antonielo-
wa była bardzo udana. 
Najpierw gospodarz za-
brał nas do stajni, gdzie 
oglądaliśmy konie. Na-
stępne zajęcia odbywały 
się w dwóch grupach: 
jedna jeździła na ko-
niach, a druga piekła 
kiełbaski. 
Karolina: Najbardziej 
podobały mi się konie i 
rzut podkową do beczki. 
Szczególnie bałam się 
jazdy konnej. Według 
mnie było fantastycznie.  
Izabela: Z wycieczki do 
Antonielowa najbardziej 
zapamiętałam jazdę kon-
ną. Najlepiej bawiłam się 
rzucając podkową do 
beczki. 

Kamil: Bardzo mi się po-
dobało na koniach. Wy-
jazd do Antonielowa i 
jazda konna była super! 
Na pewno długo nie zapo-
mnę tej wycieczki. 
Daniel: Jazda konna nie 
była taka trudna, ponie-
waŜ mieliśmy fajnego in-
struktora.  
Natalia: Podczas wy-
cieczki na konie wielu 
uczestników miało tre-
mę, ale przezwycięŜyli-
śmy ją dzięki wspaniałe-
mu instruktorowi jazdy 
konnej. 
Tomek: Na wycieczce 
do Antonielowa było bar-
dzo fajnie. Wszyscy cie-
szyli się, Ŝe mogą jechać 
na koniu. Niektórzy z 
nas po raz pierwszy do-
tykali konia. 
 

Martyna: Wycieczka do 
Antonielowa była naprawdę 
fajna. Panie zorganizowały 
ognisko  i jazdę konną. 
Chciałabym, aby takie wy-
prawy były częściej. 
Oskar: W Antonielowie 
było fantastycznie. Naj-
pierw mieliśmy ognisko, a 
potem jeździliśmy na ko-
niach. 

PODSUMOWANIE PROJEKTU: Wyjazd do Antonielowa 
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NOWE PROJEKTY: Lubimy szkołę; Skąd nasz ród 

 Nasza szkoła po raz kolejny ubiegała się o 

środki ze światowego Banku Rozwoju. Rywaliza-

cja była bardzo duŜa, poniewaŜ wiele instytucji 

ubiegało się  o środki finansowe na realizację 

zaplanowanych działań. Mimo to z naszej szkoły 

przeszły 2 projekty . Pierwszy pt; „Lubimy szko-

łę” dotyczył organizowania wyjazdu na basen, do 

teatru i kina uczniów klas 0 -III.  

  

 

 Z drugim projektem pt. „Skąd nasz 

ród” wystąpił Klub 4 H Orliki. Dzięki temu 

uczniowie  klas IV –VI wkrótce wyjadą na 

dwudniową wycieczkę do Gniezna- kolebki 

państwa polskiego. Przy tej okazji posta-

nowiliśmy dopłacić po 50 zł i przedłuŜyć 

naszą wycieczkę o dojazd do Zuzeli i An-

drzejewa. Są to miejsca lat dziecinnych 

naszego patrona Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego. Chcąc wcielać w Ŝycie jego na-

uki postanowiliśmy poznawać wszystko co 

jest  związane z  tym wielkim człowiekiem, 

przykładnym patriotą. 

                                      /Lidia Siwek/ 
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KONKURSY: „Zdrowe zęby, mocne kości, bo w mym Ŝyciu mleko gości” 

 Po raz kolejny odnieśliśmy suk-
ces w konkursie plastycznym organizo-
wanym przez Agencję Rynku Rolnego. 
Martyna Błaszczykiewicz  z kl. V zo-
stała laureatką II edycji konkursu 
„Zdrowe zęby, mocne kości, bo w mym 
Ŝyciu mleko gości”, W konkursie wzięło 
udział 2000 uczniów.  Nagrodę Marty-
na otrzymała 1.04.2009 r. w Woje-
wódzkim Domu Kultury w Kielcach na 
uroczystej gali finałowej.  

/Irena Kukla/ 
Praca Konkursowa Martyny Błaszczykiewicz 

KONKURSY: Najlepsza gazetka szkolna 

Nasza  szkolna gazetka „MiŚ” po raz kolejny stanęła do rywalizacji  

w powiatowym konkursie „Najlepsza gazetka szkolna 2008”. Do rywaliza-

cji przystąpiło dziewięć gazetek szkolnych redagowanych przez uczniów 

szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. NajwyŜsze po-

dium zdobyła Gazetka „Sami o sobie” ze szkoły w Olesznie. Gratulujemy!  

Do nagród dołączone były smaczne kanapki. 
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BEZPIECZEŃSTWO: Kolejny początek wiosny pod znakiem ludzkiej głupoty. 

 StraŜacy apelują do rozsądku, po-
licja straszy grzywnami, a pola jak płonę-
ły, tak płoną. Ledwie na niebie pokazało 
się słońce i zrobiło trochę cieplej, od ra-
zu rozpoczął się kolejny sezon bezmyśl-
n e g o  w y p a l a n i a  t r a w .  
Od początku roku spłonęło juŜ 198 hek-
tarów pastwisk. W tym czasie straŜacy 
wyjeŜdŜali do poŜarów traw ponad 400 
razy! Pierwsza interwencja miała miejsce 
juŜ 29 stycznia. Zimowa aura w marcu 
pokrzyŜowała podpalaczom plany, ale na 
krótko. Teraz koszmar straŜaka wraca z 
n o w ą  s i ł ą  
 Ale to dopiero początek. Nieraz 
wezwanie do wypalanej trawy okazywało 
się początkiem dramatycznej walki o 
ocalenie czyjegoś Ŝycia. Ogień często 
ucieka spod kontroli podpalacza. .  
 StraŜacy są tak zdesperowani 
bezradnością w walce z ludzką głupotą, 
Ŝe od kilku lat o pomoc proszą duchow-
nych. Kolejni metropolici wystosowują w 
tej sprawie listy do wiernych. Odwołują 
się do sumienia i proszą w nich o prze-
ciwstawienie się szkodliwym praktykom. 
Co roku wiosną apel arcybiskupa jest od-
czytywany przez księŜy podczas mszy.  
 Inny sposób walki z wypalaniem 
wybrała Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. Ich metodą jest 
odwołanie się do portfela podpalacza. - 
Jeśli podczas kontroli przeprowadzonej 
na polu rolnika stwierdzimy, Ŝe wypalał 
trawę, grozi mu odebranie dwudziestu 
procent dopłat obszarowych z powodu 
nieprzestrzeganie zasad dobrej kultury 
rolnej.  

 Podpalaczy straszy teŜ policja. Za wy-
palanie trawy grozi grzywna i kara więzienia 
do 5 lat, jeśli podpalacz spowoduje zagroŜe-
nie dla środowiska. Kara więzienia za podpale-
nie moŜe wynieść nawet do 10 lat, jeśli poŜar 
spowoduje zagroŜenie dla Ŝycia ludzi.  
 Jednak apele, prośby i groźby niewiele 
skutkują. W tym roku poŜarów jest mniej niŜ 
w ubiegłym, ale najprawdopodobniej to wy-
łącznie zasługa kiepskiej marcowej pogody. W 
2007 o tej porze straŜacy mieli juŜ na koncie 
trzykrotnie więcej wyjazdów. Spłonęło wów-
czas 511 hektarów lasów i łąk. W całym ubie-
głorocznym sezonie zanotowano 2048 inter-
wencji. Biorąc pod uwagę, Ŝe kaŜdy wyjazd 
duŜego wozu straŜackiego z załogą kosztuje 
około tysiąca złotych, wypalanie traw w na-
szym regionie kosztowało ponad dwa miliony 
złotych.  

 
/Na podstawie Internetu Patrycja  

Włodarczyk/ 
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♦ Wizyta biskupa z Francji 
 

♦ Relacja z II pielgrzymki szkół im.  
      Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

 
 
 
 
♦ Obchody Dnia Patrona 
♦ Relacja z dwudniowej wycieczki do 

Gniezna 


