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Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI w Sierpcu – 
Józef Bieńkowski – przedstawił sprawozdanie z działalności 
Prezydium Zarządu za 2011 rok . 

Razem można więcej – PZERiI jest organizacją  
ogólnopolską. Posiada swoje oddziały terenowe, które skupiają 
koła gminne i miejskie. Oddział w Sierpcu zrzesza gminy: 
Gozdowo, Mochowo, Szczutowo, Zawidz i Sierpc oraz miasta 
Bieżuń i Sierpc. Liczy 790 członków. Na walnym zebraniu 
delegatów poszczególnych kół wybierany jest 21 osobowy 
zarząd. Obecnie na jej czele stoi Józef Bieńkowski. Jego  
zastępcami są Aniela Bogacka i Zdzisław Dudkiewicz. Skarb-
nikiem wybrano Teresę Liszewską a sekretarzem Urszulę  
Lewandowską. Związek zajmuje się organizacją życia kultu-
ralnego, poprawianiem warunków socjalno-bytowych oraz 
dbanie o stan zdrowia członków. Od 14 lat organizowany jest 
przegląd emeryckich zespołów artystycznych. W 2011 roku 
wzięły w nim udział aż 24 grupy z trzech województw.  
Corocznie odbywają się bale karnawałowe, impreza taneczna  
z okazji Dnia Seniora, spotkanie wigilijne. Dużą popularnością 
cieszy się również rajd rowerowy z metą w skansenie. 

W 2011r. członkowie PZERiI wzięli udział w turnusie  
rehabilitacyjnym w Łebie. Dużym zainteresowaniem cieszą się 
także wyjazdy nad morze i w góry.  W minionym roku na  

tygodniowy pobyt do Mielna wyjechało 32 osoby,  
zaś 44 osobowa grupa wypoczywała w Piwnicznej-Zdrój.  
Spodobał się także pomysł wyjazdu do Płockiego teatru na 
sztukę „Mieszczanin szlachcicem”. Zarząd organizuje również 
pomoc finansową. W 2011r. skorzystało z niej osiem osób. 
Podpisano również kartę współpracy z Bankiem Żywności  
w Płocku. Artykuły spożywcze rozdzielono pomiędzy osoby  
o dochodach nie przekraczających 800,-zł. Rozdano ponad  
800 kg żywności. Przedstawiona informacja o działalności 
Zarządu ukazuje różnorodność podejmowanych inicjatyw, 
mających na celu poprawę warunków życia naszych członków. 
Działania te i osiągnięte efekty budują prestiż naszej organiza-
cji. Za dotychczasową aktywną pracę dziękuję wszystkim 
członkom prezydium, komisjom oraz kierownikom zespołów – 
powiedział Józef Bieńkowski. Także rok 2012 zapowiada się 
pracowicie. W planach są wycieczki m.in. do Elbląga,  
Chorwacji, Kołobrzegu. Zarząd oddziału zamierza zorganizo-
wać turnus rehabilitacyjny do Świeradowie – Zdrój.  
Odbędzie się także  XV Jubileuszowy Przegląd Twórczości 
Emeryckich Zespołów Artystycznych. 

 
 Kazimierz  Czermiński 

 

SPORTOWIEC ROKU 2011 

W dniu 9 marca 2012 roku, w Urzędzie Miejskim  
w Sierpcu, odbyła się uroczystość uhonorowania osób  
wyróżnionych w konkursie Sportowiec Roku 2011 Miasta 
Sierpca. Laureatów wyłoniła Kapitała, powołana przez  
Burmistrza, w porozumieniu z podległymi samorządowi  
miejskiemu szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami  
sportowymi. W skład Kapituły weszli:  

− Zbigniew Leszczyński - przewodniczący,  

− Wojciech Miążkiewicz,  
− Paweł Wierzbicki,  
− Zdzisław Peszyński,  
− Stanisław Urbanowicz,  
− Kazimierz Czermiński. 

Ideą plebiscytu było wyłonienie, a następnie nagrodzenie 
najbardziej zaangażowanych, utalentowanych i odnoszących 
sukcesy osób – zarówno sportowców, jak i trenerów. 

Konkurs realizowany był w pięciu kategoriach: Trener  
Roku, Niepełnosprawny Sportowiec Roku, Młodzieżowy Spor-
towiec Roku, Sportowiec Roku, Pasjonat Sportu Miasta  
Sierpca. 

O miano Trenera i Sportowca Roku 2011 Miasta Sierpca 
mogli ubiegać się, reprezentujący, w ubiegłym roku, nasze 
miasto sportowcy ze szkół, zawodnicy - członkowie klubów  
i organizacji sportowych oraz trenerzy. 

Nominacje w poszczególnych kategoriach były składane, 
zgodnie z regulaminem, w formie pisemnej. W dniu 15 lutego 
Kapituła zweryfikowała wnioski i w drodze jawnego  
głosowania dokonała wyboru sportowców oraz trenera Miasta 
Sierpca za rok 2011. 

 

Za udział w Konkursie Sportowiec Roku Miasta 

Sierpca 2011 wyróżniono:  

− Waldemara Goczyńskiego- zgłoszonego przez  
TKKF Kubuś  

− Piotra Sołdańskiego – zgłoszonego przez SP Nr3 
− Sarę Rosiak – zgłoszoną przez SP Nr3 
− Angelikę Słupecką- zgłoszoną przez KS Taekyon 
− Wojciecha Skorłutowskiego- zgłoszonego przez UKS 

Mechanik 

Zwycięzcami konkursu w poszczególnych katego-

riach zostali:  

TRENER ROKU  
− Artur Balcerowski  - nominowany przez KS Taekyon. 

NIEPEŁNOSPRAWNY SPORTOWIEC ROKU 2011 
− Anna Wejchinand  - zgłoszona przez Stowarzyszenie 

„Szansa na Życie”. 

MŁODZIEŻOWY SPORTOWIEC ROKU 2011 

− Nagrodę główną w tej kategorii, a zarazem miejsce 
pierwsze, otrzymał Dominik Cielicki ,  reprezentujący 
Szkołę Podstawową Nr 2 w Sierpcu.  

− II miejsce kapituła przyznała Agacie Czachorowskiej, 
reprezentującej Klub Pływacki „SHARK”. 

− Na III miejscu  uplasował się Jakub Malinowski , 
reprezentujący „Klub Pływacki SHARK”  

SPORTOWIEC ROKU 2011  
Tytuł Sportowca Roku 2011 Miasta Sierpca zdobyli  

egzekwo: Damian Słupecki, zgłoszony przez KS Taekyon  
oraz  Dariusz Szałecki - zgłoszony przez TKKF Kubuś. 
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III miejsce przypadło zawodniczce, reprezentującej  
Uczniowski Klub Sportowy Mechanik -  Anecie Ostrowskiej.  

Kapituła Konkursu na Sportowca Roku 2011 Miasta 
Sierpca przyznała także wyróżnienie pozakonkursowe. Zgod-
nie z propozycją Burmistrza Pasjonatem Sportu Miasta 
Sierpca został Jerzy Listkowski.  

Nagrodzonym Serdecznie Gratulujemy. 

SYLWETKI NAGRODZONYCH OSÓB 

ARTUR BALCEROWSKI 

• prezes i trener KS Teakyon, 
• instruktor rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona, 
• brązowy medal mistrza Polski Seniorów  - Damian 

Słupecki, 

• złoty medal  i tytuł Mistrza Polski juniorów w kat +78kg - 
Krzysztof Miklaszewski, 

• srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorów w kat do 73kg - 
Aleksander Dobrzeniecki, 

III m i brązowy medal  Mistrzostw Polski Juniorów w kat - 
59 kg - Damian Słupecki. 

ANNA WEJCHINAND 

• Jest najaktywniejszym członkiem Stowarzyszenia, 
uczestniczy we wszystkich zawodach dla osób niepełno-
sprawnych: 

• I m w XIX memoriale Ryszarda Bramczewskiego,  
• II m w III biegu Niepodległości w Sierpcu, 
• III m w turnieju warcabowym w Sierpcu, 
• IV m w mini maratonie w Ciechocinku,  
• udział w  XII międzypowiatowym mitingu w Pułtusku, 

XIV sierpeckim Mini Maratonie, VIII biegu Sierpienicy,  
VI integracyjnym festynie w Zwoleniu, XIX olimpiadzie w 
Dobrej Woli.  

JAKUB MALINOWSKI 

• Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3, od 2010r trenuje w 
Klubie Smark Sierpc: 

• I m stylem dowolnym w kategorii 9 lat i młodsi - Płocka 
Liga Pływacka, 

• II m  stylem grzbietowym w kategorii 9 lat i młodsi - 
Płocka Liga Pływacka, 

• III m stylem grzbietowym w XIII Grand Prix Legionowa w 
Pływaniu,  

• II m stylem grzbietowym w kategorii 9 lat i młodsi - Płocka 
Liga Pływacka, 

• I m w szkolnych zawodach pływackich stylem dowolnym 
jak i grzbietowym, 

• I m w Powiatowych Zawodach Pływackich. 

AGATA CZACHOROWSKA 

• Uczennica IV klasy Szkoły Podstawowej Nr 3, 
zawodniczka Klubu Pływackiego „SHARK” Sierpc: 

• III m stylem grzbietowym - Płocka Liga Pływacka, 
• I m stylem dowolnym jak i grzbietowym w 

Międzyszkolnych zawodach pływackich, 

• VI m stylem grzbietowym w XIII Grand Prix Legionowa, 
• III m stylem grzbietowym - Płocka Liga Pływacka, 
• III m stylem grzbietowym w Drużynowym Wieloboju 

Pływackim w Ciechanowie, 
• IV m stylem zmiennym w Drużynowym Wieloboju 

Pływackim w Ciechanowie, 

• II miejsce stylem zmiennym z czasem 1.28.06 - Płocka 
Liga Pływacka. 

DOMINIK CIELICKI 

• Jest wszechstronnie uzdolniony. Osiąga znaczące wyniki w 
lekkiej atletyce i grach zespołowych: 

• IV m w Rejonowych Biegach Przełajowych w Płocku, 
• I m w III Biegu Pamięci Narodowej w Sierpcu, 
• II m w Biegu Sierpienicy, 
• I m w III Biegu Niepodległości,  
• IV m w XXIV Crossie Szczutowskim. 
• Zespołowe 
• III m w Powiatowych Zawodach w Siatkówce, 
• I m w Powiatowych Zawodach w Sztafetowych Biegach 

Przełajowych, 
• I m w Powiatowych Zawodach Piłki Ręcznej,  
• Swoją postawą i osiąganymi wynikami przyczynił się do 

zajęcia przez Szkołę Podstawową Nr 2 pierwszego miejsca  
w klasyfikacji na najbardziej usportowioną szkołę w 
powiecie Sierpeckim. 

ANETA OSTROWSKA 

• Jest zawodniczką UKS Mechanik, klubu działającego przy 
Zespole Szkół Nr 1. Uprawia dyscypliny sportów siłowych, 
takie jak Trójbój Siłowy oraz wyciskanie sztangi leżąc. 

• Wicemistrzyni Polski Juniorów w Trójboju Siłowym w 
Warszawie, 

Brązowy medal w Mistrzostwach Polski juniorów w wyciska-
niu sztangi leżąc -Cetniewo. 

DAMIAN SŁUPECKI 

• Jest zawodnikiem KS Taekyon, członkiem Kadry 
Narodowej juniorów: 

• III m i brązowy medal Mistrzostw Polski Seniorów w 
Lublinie, 

• III m Juniorów Mistrzostw Polski w Bornym Sulimowie, 
• II m na turnieju eliminacyjnym do Mistrzostw Polski 

Juniorów, 

• I m na Otwartym Międzynarodowym Turnieju – Bydgoszcz 
Cup, 

• Damian, w 2011 roku, uczestniczył w czterech turniejach 
międzynarodowych, w tym dwóch turniejach klasy A 
(turnieje brane pod uwagę do rankingu Światowej Federacji 
Taekwondo WTF).  
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DARIUSZ SZAŁECKI 

• Członek Ogniska TKKF „Kubuś”: 
• Mistrz Mazowsza Juniorów w biegach przełajowych na 

dystansie 3,5km, 

• I miejsce w Mistrzostwach Mazowsza Juniorów w Biegach 
Przełajowych w Józefowie, 

• I m w Biegu Abstynenta w Szczutowie, 
• I m w Memoriale LA im. Ryszarda Bramczewskiego, 
• I m w Biegu Solidarności w Płocku, 
• I m w biegu w XIX Europejskich Biegach Młodych 

Olimpijczyków - Bielice Sochaczew.  

• II m w Mistrzostwach Mazowsza Juniorówna 3000m w 
Warszawie. 

 
 

NOWINKI  ZE  „SŁONECZNEJ JEDYNKI”

Witamy w Miejskim Przedszkolu Nr 1 „Słoneczna  
Jedyneczka” w Sierpcu. Szybko minął kolorowy okres jesien-
nych zabaw oraz zimowych chłodów, obecnie dzieci z niecier-
pliwością oczekują wiosennego słońca a wraz z nim kolejnych 
wyzwań i atrakcji życia przedszkolnego.  

Cieszymy się z wyróżnienia, jakie spotkało nasze przed-
szkole. „Słoneczna Jedyneczka” otrzymała certyfikat Europej-
skiej Jakości Wychowania Przedszkolnego za stosowanie naj-
lepszych metod wychowania przedszkolnego, wykorzystanych 

w pakiecie „Entliczek, Pentliczek”, uhonorowanym pierwszą 
nagrodą Best European Schoolbook Award jako najlepszy 
pakiet edukacyjny w Europie w 2009r. 

Zgodnie z bogatą ofertą uroczystości przedszkolnych oraz 
nieodpłatnych zajęć dodatkowych, realizowanych na podstawie 
opracowanych przez nauczycielki programów własnych, 
przedszkolaki rozwijają swoje zainteresowania i zdolności.  
Z dodatkowych zajęć plastycznych, teatralnych, wokalno – 
tanecznych, rytmiczno – tanecznych, przyrodniczo – ekolo-
gicznych oraz spotkań z bajką korzystają dzieci ze wszystkich 
grup wiekowych zdobywając wiedzę i umiejętności wykracza-
jące ponad podstawę programową wychowania przedszkolne-
go. W ramach realizacji pomocy psychologiczno – pedago-
gicznej w przedszkolu prowadzone są również zajęcia korek-
cyjno – kompensacyjne z elementami logopedii. 

Staramy się aby przedszkolaki ze „Słonecznej Jedyneczki” 
wszechstronnie rozwijały się oraz zdobywały wiedzę  
i doświadczenia. Oto kilka przykładów atrakcyjnych spotkań  
i uroczystości, w których uczestniczyły dzieci oraz cała spo-
łeczność przedszkolna.  

„Czary - Mary, wosku lanie... czyli wróżby andrzejkowe” 
"Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, 
śnieg na polu długo leży". 

TRENER ROKU 2011 – ARTUR BALCEROWSKI 
W TOWARZYSTWIE BURMISTRZA – M. KOŚMIDRA ORAZ 

Z. LESZCZYŃSKIEGO – Z-CY BURMISTRZA 

PASJONAT SPORTU MIASTA SIERPCA – JERZY LISTKOWSKI 
ORAZ BURMISTRZ, M. KOŚMIDER I Z-CA, Z. LESZCZYŃSKI 

KAPITUŁA: W. MIĄŻKIEWICZ, S. URBANOWICZ, D. SZAŁECKI 

- SPORTOWIEC ROKU 2011, K. CZERMIŃSKI, P. WIERZBICKI, 

Z. LESZCZYŃSKI – PRZEWODNICZĄCY, Z. PESZYŃSKI 
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Dnia 30.11.2011r. w „Słonecznej Jedyneczce” panowała 
atmosfera zaciekawienia i niecierpliwości w oczekiwaniu na 
wróżby andrzejkowe. Spotkania te cieszą się zawsze dużym 
zainteresowaniem, są okazją do zabawy, uśmiechu i oderwania 
się od codzienności. Nauczycielki, które wcieliły się w rolę 
cyganek, rozpoczęły spotkanie wierszem Doroty Gellner 
„Wieczór Andrzejkowy” oraz opowiedziały o tradycjach an-
drzejkowych. Potem zachęciły do wrzucania do miski z wodą 
symbolicznego zabawkowego grosika, wypowiadając zaklęcie 
„Hokus - pokus, czary - mary, aby wróżby się spełniały,  
złóżmy dary”. Tym darem była piosenka „Andrzejkowe  
wróżby”, która na dobre rozpoczęła imprezę. 

Nastąpiła oczekiwana przez wszystkich pora wróżb.  
W kilku punktach sali zostały wyznaczone miejsca z tajemni-
czymi przedmiotami do odprawiania czarów. Różnorodność 
wróżb np.: Buciki, Łódeczki, Kim będę w przyszłości?,  
Cukierkowe przepowiednie czy też Czarodziejski supełek, 
zadowoliły nawet najbardziej wymagających. Na zakończenie 
wszyscy zaśpiewali i zatańczyli, w radosnej atmosferze spędzi-
li śmy miło czas. 

„Koncert mikołajkowy dla Jasia” 
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sierpcu im.  

M. Kamińskiego, wspólnie ze Stowarzyszeniem Osób  
Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa na życie”, była 
organizatorem koncertów charytatywnych na rzecz 2-letniego 
Jasia Szpakowskiego. Dnia 06.12.2011r. w sali koncertowej 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Sierpcu odbył sie  Koncert 
Mikołajkowy dla sierpeckich przedszkolaków, w którym 
uczestniczyły dzieci ze „Słonecznej Jedyneczki”. Uczniowie 
Szkoły Muzycznej zaprezentowali swoje umiejętności oraz 
duży talent. W koncercie usłyszeliśmy kolędy i pastorałki.  
Sala była wypełniona dziećmi. Po każdym występie uczniowie 
byli nagradzani dużą ilością braw. W tym wyjątkowym dniu 
pojawił się także Mikołaj, który przywiózł dla dzieci w swoich 
saniach słodką niespodziankę. Miła atmosfera sprawiła,  
że koncert był bardzo wzruszający oraz pełen wrażeń i na dłu-
go pozostanie w pamięci przedszkolaków. 

Imieniny Mikołaja w przedszkolu 

Dnia 6 grudnia są obchodzone imieniny Św. Mikołaja.  
To najpiękniejsze święto nie tylko dla Mikołaja ale i dla  
dzieci, które przez cały rok czekają na jego przybycie.  
W naszym przedszkolu jak co roku o tej porze, odwiedził nas 
Mikołaj. Grupa 4 - 5 latków postanowiła urządzić niespodzian-
kę dla miłego gościa - wspaniały występ artystyczny wraz  
z prezentem imieninowym. Mikołaj podziękował za udana 
zabawę i obiecał, że jeszcze nas odwiedzi. 

Spotkanie z panem leśniczym 

Przedszkole, wychodząc naprzeciw potrzebom poznaw-
czym dzieci, codziennie organizuje bezpośredni lub pośredni 
kontakt ze środowiskiem przyrodniczym. Obecnie realizujemy 
program przyrodniczo - ekologiczny „Mali Odkrywcy”.  
Od wielu lat działa u nas Przedszkolne Koło Ligi Ochrony 
Przyrody, dzieci zdobywają wiedzę i doświadczenia, odwie-
dzają różnorodne środowiska przyrodnicze /łąka, staw, las, 
park itp./ oraz spotykają się z ciekawymi ludźmi.  

 

Dnia 07.12.2011 roku odbyło się spotkanie z panem  
leśniczym. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z pracą 
leśnika, ekosystemem leśnym oraz ochroną tego środowiska. 
Dzieci słuchały z zainteresowaniem opowiadań o lesie, jego 
mieszkańcach i skarbach przyrody. Bardzo ważną sprawą,  
na którą gość zwrócił uwagę było poprawne zachowanie się  
w lesie – „domu zwierząt i roślin”. Przedszkolaki obejrzały 
film o mieszkańcach lasu oraz zadawały ciekawe pytania.  
Na zakończenie dzieci podziękowały miłemu gościowi  
za interesujące spotkanie. Na ręce pani dyrektor przekazane 
zostały książki przyrodnicze, filmy oraz multimedialna pomoc 
dydaktyczna „Młody Ekolog”.  

Za wszystkie dary serdecznie dziękujemy i chętnie z nich 
korzystamy w naszych codziennych zabawach przyrodniczych. 

Przy wigilijnym stole 

Święta Bożego Narodzenia to czas pełen refleksji  
i spotkań z bliskimi. W naszej ,,Słonecznej Jedyneczce”  
panuje wyjątkowa, rodzinna atmosfera, która sprzyja takim 
spotkaniom. 

Dzieci z  grupy 5-6 letniej od dłuższego czasu przygoto-
wywały się do klasowej wigilii z rodzicami. Poznawały  
tradycje bożonarodzeniowe, wykonały aniołki oraz dekoracje 
świąteczne. Dopełnieniem tych działań była oczekiwana wigi-
lia.  

W tym dniu nasi mali aktorzy zaprezentowali gościom  
inscenizację ,,Choinka dla aniołków”. Były piękne pastorałki, 
wspólne kolędowanie i życzenia, ale takie płynące prosto  
z serca. Nie zabrakło też wzruszeń. Dla wszystkich dzieci były 
słodycze. 

Cieszymy się, że mamy takich rodziców i dzieci, które  
nasze przedszkole traktują jak drugi dom. 
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Wizyta wesołego Mikołaja 

W grudniu w przedszkolu gościli śmy „Wesołego Mikoła-
ja”, który zaprezentował  program estradowy dla dzieci.  
Na powitanie przedszkolaków zaśpiewał swoją wędrowną, 
optymistyczną piosenką "Dziadzio Mikołaj", opowiedział  
o przebytej drodze, o zimie oraz o zbliżających się Świętach 
Bożego Narodzenia. Potem wszystkie dzieci zaprosił  
do wspólnej zabawy przy śpiewie zimowych i świątecznych 
piosenek z gitarą elektryczną. Wraz z Mikołajem przedszkolaki 
przeszły szybką naukę tańców (walczyka, poleczki, rock and 
rolla oraz disco samby).  

Na zakończenie Mikołaj zaśpiewał najbardziej znane  
i lubiane przez dzieci polskie kolędy oraz rozdał oczekiwane 
prezenty. Nie obyło się bez pamiątkowych zdjęć z „Wesołym 
Mikołajem”. 

Święta, święta, pełne magii… 
Dnia 21 grudnia w ,,Słonecznej Jedyneczce” po raz kolejny 

gościli śmy Mikołaja, z którym odbyliśmy niezwykłą podróż w 
celu utrwalenia tradycji Świąt Bożego Narodzenia. W rolę 
aktorów wcieliły się przedszkolaki z grupy 5-6 letniej. Dzieci 
zaprezentowały świąteczny montaż słowno – muzyczny nagro-
dzony gromkimi brawami. Zaśpiewały również piękne kolędy  
i pastorałki. 

Pani dyrektor złożyła wszystkim uczestnikom spotkania 
świąteczne życzenia. Ten wyjątkowy nastrój, prezenty, piękna 
dekoracja i atmosfera wpłynęły na to, że dzień ten był niepo-
wtarzalny. 

,,XXI Sierpeckie Hufcowe kolędowanie” 
To już tradycja, że przedszkolaki ze ,,Słonecznej  

Jedyneczki” biorą udział w kolędowaniu. Tak było i tego roku. 
Grupa starszaków na XXI Sierpeckim Hufcowym Kolędowa-
niu, które odbyło się w sali Browaru, zaprezentowała zespoło-
wo dwie kolędy pt.: ,,Boski pastuszek” i ,,Była noc”.  
Śpiew kolęd jest wspaniałą tradycją, dającą możliwość spotka-
nia się, jak również zaprezentowania umiejętności wokalnych. 

Wróciliśmy do przedszkola zadowoleni, z pamiątkowymi 
dyplomami i słodkimi nagrodami. 

XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  
,,Serca - Sercom” 

Jak co roku, w styczniowy, mroźny dzień wolontariusze 
związani z WOŚP zbierali pieniądze na zakup sprzętu  
medycznego dla szpitali w całej Polsce. 

Dzieci ze ,,Słoneczne Jedyneczki” również włączyły się 
czynnie w akcję orkiestry. Podczas Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy spotkały się z mieszkańcami Sierpca  
w Szkole Podstawowej nr3. Przekazały kwotę 296 złotych dla 
dzieci za wcześnie urodzonych, jak również na zakup pomp 
insulinowych dla kobiet w ciąży, chorych na cukrzycę.  
Zaprezentowały taniec dyskotekowy oraz zaśpiewały piosenkę 
mówiącą o przyjaźni, przypominającą jak ważna jest pomoc 
drugiemu człowiekowi. Mali artyści zostali nagrodzeni  
brawami oraz symbolem orkiestry - czerwonymi serduszkami. 

Dziękujemy naszym przedszkolakom za wielkie serca. 

Choinka Osiedlowa - Współpraca z Zarządem Osiedla Nr 3 
oraz Stowarzyszeniem „MAMA” 

W styczniowe popołudnie, w Szkole Podstawowej Nr 2  
w Sierpcu, spotkały się dzieci z Osiedla Nr 3 oraz ze  
Stowarzyszenia „MAMA” na wspólnej zabawie choinkowej, 
którą poprowadziły nauczycielki naszej „Słonecznej  

Jedyneczki” - Agnieszka Kożuchowska oraz Dorota Dudziń-
ska.  

Dzieci licznie przybyły w kolorowych strojach karnawało-
wych i rozpoczęła się wesoła zabawa przeplatana konkursami: 
„Kolorowe puzzle”, „Taniec z balonami”, „Magiczne pudeł-
ko”, „Najlepszy strój karnawałowy” itp. Maluchy bardzo chęt-
nie uczestniczyły w konkursach, za co otrzymywały  
ciekawe nagrody. Bawiły się też wesoło przy zabawach  
muzyczno – ruchowych prowadzonych przez nauczycielki. 
Oczywiście zabawę choinkową odwiedził specjalny i bardzo 
oczekiwany gość – Mikołaj z wielkim koszem słodkich  
niespodzianek. Dzieci z balu wracały trochę zmęczone,  
ale szczęśliwe. 

Dzień Babci i Dziadka 
W dniach 21 i 22 stycznia świętujemy Dzień Babci  

i Dzień Dziadka. To jest dobra okazja, by przypomnieć sobie  
o osobach, którym często zawdzięczamy większość najpięk-
niejszych chwil z dzieciństwa. Nasze przedszkolaki również 
pamiętały o złożeniu im życzeń. Przecież wnuczęta to dla babć 
i dziadków największy skarb i radość. U Babci zawsze jest 
przyjemnie, ciepło i miło. Z Dziadkiem można porozmawiać  
o dawnych czasach, które znane są nam tylko z kart książek 
historycznych. Dla Dziadków zawsze wnuczęta są najważniej-
sze. Babcia i dziadek okazują ogromną cierpliwość, wyrozu-
miałość, dobroć, miłość oraz duże doświadczenie życiowe.  

W „Słonecznej Jedyneczce”, we wszystkich grupach  
wiekowych odbyły się również uroczyste spotkania z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Po powitaniu zaproszonych gości,  
wnuczęta zaprezentowały swój program artystyczny. Na twa-
rzach gości można było zaobserwować uśmiech, radość,  
łzy szczęścia i wzruszenia. Wielką przyjemność sprawiły  
Babciom i Dziadkom drobne upominki w postaci laurek, wrę-
czone przez wnuków. Wspólny poczęstunek był okazją do 
rozmów w czasie, których mogliśmy podzielić się wrażeniami. 
Dziadkowie byli pełni uznania dla swoich wnuków. Podziwiali 
ich postawę i umiejętności.  

Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła spotkaniu była 
okazją do umocnienia więzi rodzinnej, miłego spędzenia czasu 
oraz bliższego poznania się. Jeszcze raz wszystkim Babciom  
i Dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia  
i wszelkiej pomyślności. 

 

Jak to w karnawale bywało ... czyli  „Bal u króla". 
Jednym z głównych zadań "Słonecznej Jedyneczki" jest 

przekazywanie dzieciom wartości związanych z dziedzictwem 
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kulturowym. Olbrzymim zainteresowaniem cieszą się karna-
wałowe bale. W tym roku dnia, 10.02.2012r., dzieci z Miej-
skiego Przedszkola Nr 1 otrzymały zaproszenie na dwór  
królewski, na którym odbył sie wspaniały bal. Tego dnia 
przedszkole zmieniło swój codzienny wystrój, który wywołał 
ciepły i radosny nastrój. Dzieci korowodem wkroczyły na salę 
balową prezentując swoje stroje. Powitała je królewska para 
wraz księżniczkami - dobrą i rozsądną oraz niegrzeczną  
i niesforną. Po chwili na balu pojawiła się wiedźma, która 
zakłóciła przebieg zabawy swymi czarami i zaklęciami.  
Ale straż królewska dała sobie z nią radę. Królewski zespół 
muzyczny "TAKT" swym pięknym śpiewem i muzyką, rozpo-
czął wspaniałe tańce. Zabawy integracyjne wprowadziły gości 
w wesołą atmosferę a konkursy i nagrody sprawiły wiele rado-
ści wśród dzieci i rodziców. Przedszkolaki rozśmieszały 
wszystkich swymi pomysłami na nowoczesny taniec, co wy-
wołało gorący aplauz na sali. Chwile wesołej zabawy zostały 
oczywiście utrwalone na pamiątkę. Nie zabrakło także słodkie-
go poczęstunku. W miłej atmosferze przedszkolaki, ich rodzice 
oraz nauczyciele wspólnie wspaniale się bawili. Pani dyrektor 
serdecznie podziękowała „rodzinie królewskiej”, zespołowi 
„TAKT” oraz wszystkim uczestnikom balu za wspólną zaba-
wę.  

Wspólne zabawy z rodzicami Metodą Ruchu Rozwijającego 
Weroniki Sherborne. 

"Nikt nie potrafi robić wszystkiego każdy jednak może na 
swój sposób wykorzystać własne możliwości ruchowe  
i uzdolnienia" 

Z myślą o nowych, ciekawych formach współpracy z ro-
dzicami w "Słonecznej Jedyneczce" w dniach 23-24.02.2012r., 
w godzinach popołudniowych, „maluszki” zaprosiły rodziców 
na wspólne zabawy i ćwiczenia gimnastyczne poprowadzone 
Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. 

Metoda ta jest prosta, naturalna i możliwa do zastosowania 
w każdych warunkach, bez konieczności używania  
przyrządów. Rodzice wraz z dziećmi ćwiczyli boso w  niekrę-
pujących ruchy strojach, bez elementów współzawodnictwa. 

Zajęcia poprowadziła pani Mirka Krydzińska, rozpoczyna-
jąc "śpiewającym" zaproszeniem do zabawy we wspólnym 
kręgu. Następnie witały się różne części ciała np.: noski, uszy, 
ręce itp. Zabawa w parach pozwoliła poznać się wzajemnie 
również z rodzicami kolegów i koleżanek z grupy. Po części 
wstępnej rozpoczęła się część główna w czasie, której zabawy 
prowadzone były na podłodze w niskich bezpiecznych  
pozycjach np.: „Ptaszki w gniazdach", „Odwracanie kłód", 
„Przeszkoda w lesie", czy „Mrowisko". Na zakończenie  
wykonane zostały masaże relaksacyjne: „Idą dzieci", 
„Rzeczka". 

Stosowanie tej metody pozwala rozwijać: świadomość  
w schemacie ciała, orientację w czasie i przestrzeni, poczucie 
bezpieczeństwa, zaufanie do siebie i partnera, spontaniczności 
ruchów oraz opanowanie nad emocjami 

Atmosfera była bardzo przyjemna, rodzice reagowali śmie-
chem na niektóre propozycje ćwiczeń. Cenimy sobie te spotka-
nia, ponieważ jest to czas, który rodzice poświęcają swoim 
dzieciom. Jest to czas na przytulanie, pogłaskanie i wiele  
ciepłych słów, których każde dziecko potrzebuje.  

 Dyrektor i Rada Pedagogiczna 
  Miejskiego Przedszkola Nr1 

  „Słoneczna Jedyneczka” 
w Sierpcu 

„KRÓLOWA ŚNIEGU”  

NIEZWYKŁE PRZEDSTAWIENIE  

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 2 

Rodzina i przedszkole są najważniejszymi środowiskami 
wychowawczymi małego dziecka, odpowiedzialnymi za 
wprowadzenie go w świat ludzi dorosłych i uczenie sztuki 
życia. W naszym przedszkolu traktujemy rodziców jak  
swoich partnerów i sprzymierzeńców. Proponujemy rodzicom 
wiele różnorodnych form współpracy, są to między innymi: 
popołudniowe spotkania, w których biorą udział dzieci wraz  
z rodzicami, wspólne wycieczki, uroczystości itd. 

 

W bieżącym roku szkolnym rodzice dzieci 4-letnich  
włączyli się w realizację programu literackiego „W świecie 
bajek i baśni” i postanowili przygotować niezwykły prezent dla 
swoich pociech – a mianowicie przedstawienie pt.  
„Królowa Śniegu”. 

Ta piękna opowieść o przyjaźni i wielkiej miłości znakomi-
cie wpisała się w zimowy klimat panujący za naszymi oknami. 
Jest to historia dwójki przyjaciół, którzy za sprawą złej królo-
wej zostali rozdzieleni. Do serca Kaja dostaje się odłamek 
szkła, który powoduje, że chłopiec staje się zimny  
i obojętny. Królowa Śniegu uprowadza go do zimnego pałacu. 
Przyjaciółka Gerda wyrusza na poszukiwania Kaja.  

 

W trakcie kilku popołudniowych prób rodzice opanowali 
tekst przedstawienia, z wielkim zaangażowaniem uczyli się gry 
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aktorskiej, proponując często własne rozwiązania interpreta-
cyjne. Wspólnie opracowaliśmy układy choreograficzne,  
na scenie pojawiła się odpowiednia dekoracja, rekwizyty, pod-
kłady muzyczne oraz wypożyczone z teatru piękne stroje. 

Każdy grający w spektaklu starał się, by efekt końcowy ro-
bił duże wrażenie. Najważniejszy jednak aspekt tego  
wydarzenia to odbiór „Królowej Śniegu” przez przedszkola-
ków. Aktorów bardzo wzruszyła reakcja dzieci – silne emocje 
w trakcie przedstawienia, komentarze, nucenie melodii, okrzy-
ki w charakterystycznych momentach, wreszcie autentyczne 
owacje na koniec. Takie zachowania widzów, ich szczere, 
żywe reakcje utwierdziły nas w przekonaniu, że pomysł był 
naprawdę trafiony. 

Rodzice – aktorzy stali się rozpoznawani i nazywani imio-
nami postaci z baśni niemal przez wszystkich przedszkolaków. 
Nastąpiła silna integracja środowiska przedszkolnego   
i rodzinnego, a także powstała więź między samymi rodzicami. 

Przedsięwzięcie, jakim jest wystawienie przedstawienia 
przez rodziców dla ich maluchów, to świetny pomysł i na pew-
no jest wart kontynuacji. Takie wydarzenia, które silnie działa-
ją na pozytywne emocje dziecka, powodują, że jego pobyt  
w przedszkolu staje się przyjemniejszy i szczęśliwszy! 

Dziękuję Rodzicom moich 4-latów! 

 Agnieszka Domańska 
 Miejskie Przedszkole Nr 2 

Z ŻYCIA  MIEJSKIEGO PRZED-

SZKOLA NR 3  
kalendarium wydarzeń 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

W naszym przedszkolu dzieci są wrażliwe na potrzeby dru-
giego człowieka. Bezinteresownie podejmują trud niesienia 
pomocy potrzebującym i dzielenia się tym, co mają. Dlatego 
już od kilku lat podejmowane są działania, które mają na celu 
uwrażliwianie dzieci na potrzeby otaczających ich ludzi. 
Zwrócenie ich uwagi na ludzkie nieszczęście, chorobę,  
podkreślenie potrzeb innych jest ważnym elementem realizo-
wanego programu wychowawczego przedszkola. Dlatego każ-
dego roku bierzemy udział w wielu akcjach charytatywnych. 
W dniu 8 stycznia 2012 r. nasze przedszkole po raz kolejny 
wzięło udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 
Przedszkolaki podczas XX Finału zaprezentowały program 
artystyczny i przekazały zebrane pieniądze na rzecz WOŚP. 
Swoimi umiejętnościami muzyczno-wokalnymi popisywały się 
dzieci z młodszych grup przedszkolnych (4,5 latki) a nasza 
solistka Maja miała zaledwie 3 lata i była najmłodszą śpiewa-
jącą uczestniczką XX Finału WOŚP. w Sierpcu. 

Przedszkolne Zuchy kolędują 
Od wielu lat zuchy z naszego przedszkola z VII gromady „ 

Różowe stokrotki” biorą udział w Sierpeckim Hufcowym Ko-
lędowaniu, organizowanym przez Komendę Hufca ZHP  
w Sierpcu. Podczas dorocznych przeglądów zespołów  
harcerskich i zuchowych, uczestnicy wykonują  kolędy  
i pastorałki. Także i w tym roku, dzieci z przedszkolnej  
Gromady uczestniczyły w XXI już Hufcowym Kolędowaniu. 
Zaśpiewały pastorałkę dziecięcego zespołu Arka Noego pt. 
„Świeć gwiazdeczko, świeć” oraz „Boże Narodzenie”.  
Wśród publiczności zapanował świąteczny nastrój. Wszyscy 

uczestnicy zostali nagrodzeni głośnymi brawami oraz słody-
czami przygotowanymi przez organizatorów i sponsorów. 

 
Zuchy kolędują 

Kolędowanie odbyło się w Sali Konferencyjnej Browaru w 
obecności licznych gości. Uroczystość ta pozwoliła  
dzieciom kultywować tradycje bożonarodzeniowe i integrować 
się z dziećmi z innych gromad zuchowych i drużyn harcer-
skich. 

Dzień Babci i Dziadka 
Święto Babci i Dziadka to ważne dni w roku. Na tę 

szczególną okazję dzieci ze wszystkich grup wiekowych przy-
gotowały szereg niespodzianek. Były wiersze i piosenki dedy-
kowane kochanym Babciom i Dziadkom. Nie zabrakło również 
gorącego „100 lat”. Występy dzieci dostarczyły szanownym 
gościom wielu wzruszeń. Po części artystycznej przyszedł czas 
na wręczenie własnoręcznie wykonanych przez dzieci upomin-
ków, złożenie życzeń oraz słodki poczęstunek, uroczystość w 
oddziale dzieci 4-letnich zakończyły wspólne tańce Babć  
i Dziadków z Wnukami. 

 
Wspólne tańce Babć i Dziadków z wnukami 

Niepowtarzalna atmosfera tych spotkań z pewnością na 
długo pozostanie w pamięci nas wszystkich zarówno dzieci, 
dziadków oraz pracowników przedszkola.  
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„ Czas tańców i przebierańców” –  bal karnawałowy 

„Z Nowym Rokiem szedł karnawał ,przebieraniem się 
zabawił. Przebrał dzieci, spójrzcie sami są Indianie z 
piratami. Jest karnawał, dzieci tańczą, gra orkiestra 
przebierańcom!.....”. 

Tradycyjnie jak każdego roku w okresie karnawału organi-
zowany jest bal dla dzieci uczęszczających do naszego przed-
szkola. W tym roku Bal Karnawałowy odbył się 3 lutego 2012 
r. o godzinie 10.00. 

Przygotowania do balu trwały kilka dni. Pracownicy przed-
szkola dołożyli wszelkich starań, aby wystrój sali balowej 
wprowadził dzieci w radosny nastrój oraz inspirował do zaba-
wy. Uroczystego otwarcia balu dokonała Dyrektor  
Marzanna Domżalska, która powitała wszystkich uczestników  
i życzyła udanej zabawy. 

Na bal przybyli tłumnie: wróżki, królewny, księżniczki, ry-
cerze, kowboje, Indianie, klauni, Zorro, motylki i wiele innych 
postaci z bajek. Potem rozpoczęły się tańce i wesoła zabawa. 

Pani Dyrektor wraz z nauczycielkami i rodzicami pełniły 
rolę wodzirejów i prowadziły wiele zabaw tanecznych oraz 
korowodów. Dużą porcję muzyki dostarczyła dzieciom rada 
rodziców, która zorganizowała zespół muzyczno-wokalny pod 
nazwą: „Rodzic - bend”(w skład zespołu weszli rodzice  
naszych przedszkolaków). Nasi milusińscy mogli popisać się 
swoimi umiejętnościami wokalnymi śpiewając znane piosenki 
razem z naszym zespołem muzycznym. Przedszkolaki ze 
swymi paniami tańczyły przy największych, dziecięcych  
przebojach. Dorośli również radośnie skakali w rytm muzyki,  
a w między czasie robili pamiątkowe fotografie. Wszyscy 
bawili się wspaniale. Wesołą zabawę przerywały konkursy z 
nagrodami tj. „taniec z balonem”, „taniec wokół krzeseł”,  
i wiele innych. Małe „co nieco” przygotowane dla wszystkich 
bawiących się to słodycze, napoje oraz faworki upieczone 
przez nasze panie kucharki.  

 
Faworki naszych kucharek smakowały wyśmienicie 

Dla grupy 3-latków był to pierwszy bal. „Maluchy” dosko-
nale odnalazły się w nowej rzeczywistości. Dotrzymywały 
kroku w pląsach, korowodach za swoimi paniami, starszymi 
kolegami i koleżankami. 

Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem rodzi-
ców, którzy stanęli na wysokości zadania i dołożyli starań,  
aby dzieci pięknie prezentowały się na balu, co z pewnością 

przyczyniło się do wspaniałego samopoczucia przedszkolaków  
i niezapomnianych przeżyć. 

 
Uczestnicy konkursu „Taniec z balonem” 

Czas wesołej zabawy oraz magicznej atmosfery szybko mi-
nął. Pozostała jednak nadzieja, że bajkowe postacie jeszcze do 
nas powrócą. Do zobaczenia na kolejnym balu – już za rok. 

Baśniowa rewia na lodzie. 

Wraz z nadejściem wiosny, w naszym przedszkolu rozpo-
czął się sezon wycieczek. W miesiącu marcu dzieci 6-letnie 
wraz ze swymi paniami wyruszyły do Torunia.  
Celem wycieczki było obejrzenie widowiska artystów  
moskiewskiej rewii na lodzie. Dzieci podziwiały fantastyczne, 
baśniowe przedstawienie oparte na motywach baśni: „Śpiąca 
Królewna”. Na przedszkolakach ogromne wrażenie zrobiły 
wspaniałe kostiumy aktorów, dekoracja, światła oraz efekty 
pirotechniczne. Po przedstawieniu przedszkolaki zwiedziły 
Stare Miasto, Dom Mikołaja Kopernika, a przy pomniku  
wielkiego astronoma robiły pamiątkowe zdjęcia. Wycieczka  
ta dostarczyła dzieciom wiele niezapomnianych wrażeń. 

Wiosna w Kąciku przyrody 

Wszyscy z utęsknieniem oczekujemy wiosny. By ją  
przyspieszyć, panie nauczycielki zaplanowały ożywienie 
przedszkolnych kącików przyrody wiosennymi eksponatami. 
Wspólnie z dziećmi przygotowały mini uprawy. Wysiały: 
owies, fasolę, groch, rzeżuchę, rzodkiewkę oraz wysadziły 
cebulę na szczypior, korzenie pietruszki na natkę, cebulki hia-
cyntów, żonkili i tulipanów. W wazonach pojawiły się gałązki 
przycinanych w sadzie drzew i krzewów ozdobnych: jabłoni, 
czereśni, leszczyny i forsycji. Tak zaaranżowane otoczenie 
umożliwiło dzieciom dokonywanie codziennych obserwacji 
wzrostu roślin, warunków jakie są im do życia potrzebne oraz 
poznawanie ich budowy.  

Dzieci już wiedzą jak wygląda wiosna – gościła w przed-
szkolnych kącikach przyrody – teraz będą jej szukać podczas 
spacerów. 
 

 Agnieszka Malanowska,  
 Joanna Łukowska 

 Marzanna Domżalska 
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„PRZEDSZKOLE BLISKIE JAK 

DRUGI DOM” – ZIMOWE  

WIEŚCI Z PODWÓRKA  
CZERWONEGO KAPTURKA 

„ Spotkania z Mikołajem” 

Ile masz lat Mikołaju?, czym przyjechałeś do nas?,  
jak długa jest twoja broda? – to tylko niektóre z pytań, jakie 
zadawały przedszkolaki podczas wizyty Mikołaja w dniu jego 
imienin 6 grudnia. Dzieciom chodziło nie tylko o prezenty, 
chciały się również dowiedzieć ciekawych rzeczy o Mikołaju. 
A prezenty oczywiście były w postaci słodkich upominków,  
a nawet zabawek ufundowanych przez rodziców. Rodzice 
bowiem muszą pomagać Mikołajowi, ponieważ on sam nie 
poradziłby sobie z dostawą upominków na czas. 

Dla nas dorosłych - wszystkich pracowników przedszkola, 
mikołajkowym prezentem było odebranie przez dyrektor Ma-
rzannę Kupniewską „Medalu za Długoletnią Służbę jako na-
grody za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obo-
wiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie  
Państwa”, nadanego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego, na wniosek Burmistrza Miasta. 
GRATULUJEMY! 

Corocznie, dzieci z najstarszych grup są zapraszane na 
Koncert Mikołajkowy w Państwowej Szkole Muzycznej.  
Z uwagą wysłuchaliśmy utworów muzyki poważnej i klasycz-
nej granych na różnych instrumentach.  

Gościli śmy w przedszkolu młodzież z Technikum  
Mechanicznego w Sierpcu, która zorganizowała wspólną  
zabawę mikołajkową. DZIĘKUJEMY. 

Nasi starsi koledzy z Publicznego Gimnazjum  
w Mochowie odwiedzili nas w przedszkolu i zaprezentowali 
koncert kolęd i pastorałek. Z wielką przyjemnością słuchali-
śmy tych utworów, które sprawiły, że poczuliśmy się wzrusze-
ni i w każdym z nas zakiełkowała myśl, że magia świąt  
mogłaby trwać cały rok. Inicjatorami tego niezwykłego  
spotkania byli nauczyciele Gimnazjum: Wiesław Dołasiński, 
Małgorzata Chęcińska i Krzysztof Woźnicki. Cieszymy się 
bardzo, że znaleźli śmy kolejnych przyjaciół, a to pierwsze 
spotkanie jest zalążkiem dalszej współpracy. 

„W świątecznym nastroju” 

Jak co roku, zwykłym rytmem nadszedł do wszystkich  
cudowny czas – Boże Narodzenie. Dla każdego z nas,  
dorosłych i dzieci, to ważny okres. Dom pachnie wtedy  
ciastem i choinką. Dzieci doświadczają czegoś nowego, wzbo-
gacają się o nowe doznania, nowe wartości. Powoli zaczynają 
„wrastać” w tradycje. W życiu przedszkolaka dzieją się wtedy 
także rzeczy magiczne. Sale dziecięcych zabaw zmieniają swój 
wystrój.  

Za sprawą nauczycielek w grupach i rodziców,  
w klasach odbyły się uroczyste spotkania wigilijne. Dzieci 
przedstawiły program artystyczny, po obejrzeniu którego  
nastąpił ważny moment dzielenia się opłatkiem i składania 
sobie życzeń. Po wspólnym posiłku wszyscy śpiewaliśmy 
kolędy. 

W przedświątecznym okresie w salach przedszkolnych  
rozbrzmiewały dźwięki kolęd, słowa recytowanych wierszy,  
nastał bowiem czas przygotowań do Jasełek. Trudno wyobra-

zić sobie Boże Narodzenie bez przedstawienia jasełkowego  
w wykonaniu przedszkolaków ze wszystkich grup i z udziałem 
zaproszonych gości. W pięknej scenerii, przy blasku choinki 
dzieci przedstawiły opowieść biblijną o narodzeniu Pana Jezu-
sa. Były życzenia świąteczne i wspólne śpiewanie kolęd. 

 

„Pomagamy jak co roku” 

Kolejny raz uczestniczyliśmy w finale WOŚP. Przedszko-
laki zaprezentowały swoje artystyczne umiejętności przed 
sierpecką publicznością – były tańce, śpiewy, koncert gry na 
instrumentach perkusyjnych. Dzieci mają świadomość, że tego 
typu akcje pozwalają zbierać pieniążki dla chorych i potrzebu-
jących.  

„Moja Babcia i mój Dziadek to wspaniali są Dziadkowie” 

Styczeń, to miesiąc obchodów Świąt Babci i Dziadka.  
Z tej okazji przedszkolaki w swoich grupach przygotowały 
uroczystości. Były recytowane okolicznościowe wiersze, śpie-
wane piosenki, wręczane upominki. Życzenia zdrowia, szczę-
ścia i długich, radosnych lat życia – na zawsze pozostaną w 
pamięci Babć i Dziadków i na pewno się spełnią. 

 

„W krainie dnia i nocy – bal karnawały” 

Tym razem na wielki bal przedszkolaki zostały zaproszone 
przez dwie wróżki do Krainy Dnia i Nocy. Wystój sali  
i radosna muzyka w wykonaniu zespołu Dionizos wprowadziły 
dzieci w balowy nastrój. Nauczycielki wraz z rodzicami zadba-
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ły o to, aby wszystkie przedszkolaki były pięknie przebrane. 
Wśród pląsających na parkiecie nie zabrakło wróżek, pszczó-
łek, motylków, piratów itp. W trakcie zabawy były konkursy, 
w których dzieci chętnie brały udział zdobywając nagrody.  
Za oprawę muzyczną zespołowi Dionizos serdecznie  
DZIĘKUJEMY. 

„Le śne Jagódki” 

Gromada Zuchowa kolejny raz brała udział w Turniejadzie 
Mikołajkowej organizowanej przez ZHP w Sierpcu, uczestni-
czyły w różnych konkurencjach sportowych. Dużą pomoc 
okazali rodzice. Turniejada zakończyła się wspólnym zdjęciem 
z Mikołajem i słodkim poczęstunkiem.  

Nasze „zuszki” uczestniczyły też w XXI Hufcowym  
Kolędowaniu. Zaśpiewały kolędy „Wesołych Świąt” oraz pa-
storałkę „Drogi Święty Mikołaju”. Z dyplomem i prezentami,  
w dobrych nastrojach wróciły do przedszkola. Przed zuchami 
wyjazd do Szkoły Podstawowej w Gójsku na Przegląd  
Twórczości Artystycznej. 

 

 Dyrektor i Rada Pedagogiczna 
 Przedszkola Nr 4

 

DZIEŃ PATRONA W SZKOLE  

PODSTAWOWEJ NR 2 W SIERPCU
„Idzie zaginione pokolenie,  
cierpki żal, niedobite sumienie. 
Idą w las co księżycem się złoci,  
gdzie zakrwawiony kwitnie kwiat paproci.” 

Zbigniew Kabata –„ A jeżeli padnę...”  

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu 
wierna jest swym tradycjom związanym z  patriotycznym  
wychowaniem młodzieży. Nasza placówka szczyci się wielo-
letnią współpracą ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii 
Krajowej. Cyklicznie również świętujemy Dzień Patrona.  
W bieżącym roku zbiegł się on z 70-tą rocznicą powołania 
Armii Krajowej, gdyż już od 15 lat nasza szkoła nosi imię tej 
organizacji. Podczas uroczystości w 1997r. towarzyszyło nam 
wielu kombatantów, obecnie z  nielicznymi, możemy już świę-
tować ten jubileusz. 

 
Występ solistki 

Dnia 17 lutego 2012r., w Dniu Patrona, zaszczycili nas swą 
obecnością szczególni goście: Stefan Kośmider – żołnierz AK, 
Barbara Gutowska i Janina Olechowska – żony zmarłych żoł-
nierzy AK, przyjaciół szkoły, Henryka Piekarska – członek 
nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy AK. Na uro-
czystość przybyli przedstawiciele władz miasta: burmistrz 
Zbigniew Leszczyński, przewodniczący Rady Miasta Marek 
Chrzanowski, wiceprzewodniczący Zbigniew Mroczkowski 
oraz radni miejscy: Zdzisław Dumowski, Jerzy Stachurski, 
Dariusz Malanowski i Wojciech Jaworowski, dyrektorzy  
placówek oświatowych naszego rejonu oraz komendantka ZHP 
Hufca Sierpc im. Janusza Korczaka, phm Katarzyna Kordula-
sińska.  

 
Przedstawienie 

Wśród gości znalazły się także zespoły wokalne uczestni-
czące w XII Przeglądzie Piosenki Patriotycznej, rodzice,  
uczniowie, nauczyciele i sympatycy naszej szkoły.  
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W wygłoszonym powitaniu, dyrektor szkoły Hanna Kurta 
podkreśliła znaczenie patriotyzmu oraz pamięci o AK w  
wychowaniu i kształceniu postaw młodego pokolenia,  
przypomniała również historię Armii Krajowej. 

Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego kilka 
tygodni temu Andrzeja Olechowskiego – żołnierza AK, wielo-
letniego przyjaciela szkoły. Część oficjalną zakończyło wystą-
pienie komendantki hufca ZHP Sierpc, która podkreśliła rolę 
wychowania patriotycznego młodzieży i podziękowała pani 
dyrektor oraz instruktorom harcerskim za propagowanie tych 
idei w środowisku szkolnym. 

 
Przedstawienie 

W tygodniach poprzedzających uroczystość dzieci dogłęb-
nie zapoznały się z historią AK i obejrzały filmy dokumental-
ne. Wcześniej zwiedzały Muzeum Powstania Warszawskiego, 
uczestniczyły w wycieczkach „Szlakiem Armii Krajowej, brały 
udział w spotkaniach z kombatantami i historykami. Swoją 
wiedzę na temat AK przedstawiły w albumach, folderach, 
plakatach i rysunkach zaprezentowanych na wystawie towa-
rzyszącej obchodom.  

W dniu uroczystości uczniowie zaprezentowali przedsta-
wienie oraz montaż poetycki, a zwieńczenie obchodów  
Dnia Patrona stanowił Przegląd Piosenki Patriotycznej.  

Przedstawienie pt. „Pokolenie AK” oparte było na kanwie 
wspomnień kombatantów Armii Krajowej. Prezentowało życie 
ludności polskiej podczas II wojny światowej - zmagania z 
trudną codziennością czasów okupacji, walkipartyzanckie, 
pierwsze uczucia, piosenki, które podtrzymywały na duchu.  

 
Występ chóru Szkoły Podstawowej w Goleszynie 

Następnie laureaci szkolnego konkursu recytatorskiego za-
prezentowali utwory poetyckie o tematyce wojennej.  
Ich występom towarzyszyła muzyka Fryderyka Chopina.  

Istotną częścią obchodów Dnia Patrona był XII Międzysz-
kolny Przegląd Piosenki Patriotycznej, impreza otwarta, pod-
czas której zaprezentowali się soliści, zespoły wokalne i chóry 
szkolne. W tegorocznej imprezie wzięło udział 13 szkół  
z Sierpca i powiatu sierpeckiego, łącznie 160 wykonawców.  

   Recytacja wiersza przez  
uczennicę Darię Cichewicz 

Wśród przedstawionych utworów znalazły się zarówno tra-
dycyjne pieśni żołnierskie, jak i piosenki współczesne np.  
„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”, „O mój rozmarynie”,  
„Tęsknota żołnierska”, „Róża czerwona”, „Żeby Polska była 
Polską”, „Warszawo ma”, „Szare Szeregi”, „Ballada o Janku 
Wiśniewskim”, „Serce w plecaku”, „Gdzie są kwiaty  
z tamtych lat”, „Pierwsza Kadrowa”.  

Celem Przeglądu było zachęcenie do śpiewania piosenek 
patriotycznych, a także prezentacja dorobku artystycznego  
i wymiana doświadczeń.  

Fundatorzy nagród XII Międzyszkolnego Przeglądu  

Piosenki Patriotycznej to:  

• PZU SA. Odział Sierpc  
• Rada Rodziców SP nr 2 Sierpc 
• Masarnia "Staropolska Strzecha" S.C. Lilla i Mirosław 

Nadratowscy 

• Usługi Transportowe- Zimnawoda Mariusz – Sierpc. 

 Ilona Radomska 
  Agata Urbańska 
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WIEŚCI Z DWÓJKI
Minęły kolejne trzy miesiące naszej pracy, nauki.  

Czas dość krótki, ale działo się naprawdę wiele. Było dużo 
pracy, nowych wyzwań, ale chyba wszyscy zgodzą się  
ze stwierdzeniem, że było miło i bardzo ciekawie. 

Każdego roku czekamy na dzień, w którym dowiemy się 
czegoś nowego i dobrego o naszej przyszłości, czyli Andrzejki. 
Wróżbom w całej szkole nie było końca. Tym razem jednak 
uczniowie klasy IIIb przygotowali wiele niezwykłych przepo-
wiedni dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Wiedzę czer-
pali ze starych ksiąg, pamiętników i poradników. To niezwykle 
ważne zadanie wykonali czarująco. Zabawę rozpoczęła wróż-
ka, która częstując pysznymi cukierkami zachęcała do wróże-
nia. Wszyscy poznali imiona przyszłych mężów lub żon, liczbę 
dzieci, a nawet wnucząt, szczęśliwe numery i wykonywany w 
przyszłości zawód. To nic, że niektórym dziewczynkom zda-
rzyło się raz być zakonnicą a innym razem matką pięciorga 
dzieci, a chłopcom lotnikiem lub górnikiem. Atmosfera była 
bardzo miła, dzieci grzeczne i chętne do zabawy. Na koniec, 
aby wróżby się spełniły każdy „zerówkowicz” musiał wykonać 
niezwykle trudne zadanie. Tym razem były drobne kłopoty, ale 
wspólnymi siłami daliśmy radę. Dzieci obdarowane magicz-
nymi sercami, rysunkami i numerkami, pełne wrażeń i wiado-
mości dla rodziców pomaszerowały do swojej sali, a „trzecia-
ki” z wielkim apetytem zaczęły jeść otrzymane od dzieci  
„magiczne czekolady”.  

 

Dnia 1 grudnia w przytulnej i urządzonej licznymi  
pracami dzieci świetlicy szkolnej odbyło się ,,Ślubowanie  
i Pasowanie na Świetlika”. W uroczystości brały udział  regu-
larnie na nią uczęszczające dzieci z klas 0-1. Przybyłych gości 
gorąco i serdecznie przywitała prowadząca imprezę wycho-
wawca świetlicy Anna Biegańska. W obecności dyrektor  
Hanny Kurty, licznej grupy rodziców, wychowawców klas 
pierwszych, dzieci czekał sprawdzian gotowości świetlicowej, 
w którym musiały wykazać się swoimi umiejętnościami  
i wiadomościami w kolejnych czterech próbach, by w końcu 
przystąpić do ślubowania. Cała uroczystość miała na celu roz-
budzenie poczucia wspólnoty świetlicowej, dbałość o wygląd  
i porządek oraz odpowiedzialność za kolegów z grupy.  
Wychowawców zapoznano z zasadami i normami spędzania 
wolnego czasu w formie wspólnej, przyjemnej i wesołej zaba-
wy. Jako pierwszą sprawność, dzieci zaliczały próbę smaku. 
Polegała ona na rozpoznawaniu smaku owocu lub warzywa 
(marchew, ogórek, papryka) przy zamkniętych oczach. Przy 
głośnym dopingu, dzieci pokonywały najtrudniejszą z prób - 
próbę sprawności. Dziecko miało do wykonania zadanie  

wymagające precyzji i sprytu np. nawleczenie igły, zawiązanie 
sznurowadeł czy zatemperowanie ołówka. Z niewielką pomocą 
pań ze świetlicy próby wspaniale się powiodły. Imprezę za-
kończyły słodki akcent dla wszystkich uczestników uroczysto-
ści w postaci pralinek i podziękowania dzieciom za  właściwą 
postawę a gościom za liczne przybycie. 

Od początku  grudnia wszyscy myśleli już o nadchodzą-
cych Świętach. W całej szkole panowała cudowna atmosfera, 
wszyscy pięknie dekorowali swoje klasy. Powodem był kon-
kurs na najpiękniej przystrojoną salę. Trzeba przyznać,  
że zadanie zostało rewelacyjnie wykonane przez wszystkie 
klasy. Najbardziej uwagę przykuwały piękne, kolorowe choin-
ki. W oczekiwaniu na Święta dzieci z naszej zerówki spotkała 
wielka niespodzianka. Do grupy 0B przybył Święty Mikołaj. 
Sympatyczny i uśmiechnięty obdarował wszystkie dzieci 
wspaniałymi prezentami. Ale zanim dzieci dostały upominki, 
zaśpiewały dla Mikołaja piosenki i recytowały wiersze.  
Radość z upominków i ze spotkania z niezwykłym gościem 
była ogromna.  

15 grudnia mieliśmy ogromną przyjemność wysłuchania w 
naszej szkole Koncertu Mikołajkowego przygotowanego przez 
uczniów i nauczycieli z Państwowej Szkoły Muzycznej I St. 
im. Marcina Kamińskiego z Sierpca. Był to koncert charyta-
tywny, a zebrane pieniądze mają pomóc w leczeniu i rehabili-
tacji Jasia Szpakowskiego. Nasi przyjaciele zaprezentowali 
bardzo ciekawy repertuar. Wysłuchaliśmy kilku kolęd, ale 
przedstawiono także utwory największych kompozytorów. 
Wszyscy artyści grali przepięknie. Koncert prowadzony był 
przez Andrzeja Wojtasa. Na początku uczniów i nauczycieli 
przywitała dyrektor Hanna Kurta, która poprosiła zebranych, 
by otworzyli swoje serduszka i hojnie przekazali na leczenie 
chłopca choć symboliczną złotówkę. Nasi uczniowie, niektórzy 
jeszcze bardzo mali, pokazali, jak wielkie serca posiadają, gdyż 
udało się nam zebrać sporą sumę, którą Samorząd  
Uczniowski naszej szkoły wpłacił na konto Jasia. Do akcji 
włączyły się także nasze Zuchy z 1 Gromady „Uśmiechnięte 
słoneczka”, które zebrane przez siebie pieniądze na konto 
chłopca  przelały nieco wcześniej.  

 

Serdecznie dziękujemy uczniom oraz nauczycielom ze 
szkoły muzycznej za piękny koncert. Cieszymy się, że w na-
szym mieście są ludzie, którzy mimo codziennego zgiełku 
potrafią się zatrzymać, rozejrzeć dookoła i pomagać tym, któ-
rzy pomocy naprawdę potrzebują.  



 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

Nasz  SIERPC – 1/2012   33 

Tuż przed rozpoczęciem przerwy świątecznej, jak co  
roku, świętowanie zaczęli śmy w szkole. Uczniowie klas I-III 
zorganizowali szkolne kolędowanie, gdzie każda z klas śpie-
wała lub grała kolędę. Wszystkie występy były bardzo piękne, 
oprócz tradycyjnych i znanych kolęd, pojawiły się nowe, cie-
kawe pastorałki. Uczniowie klas starszych przygotowali dla 
swoich kolegów i nauczycieli, oraz przybyłych gości, jasełka, 
które wszyscy oglądaliśmy z wielkim zaciekawieniem.  
Nie obyło się również bez tradycyjnych wigilii klasowych  
z życzeniami i dzieleniem się opłatkiem.  

Tuż po powrocie ze świątecznych ferii, dzieci z klasy II  
a zaprosiły swoje Babcie i Dziadków na przedstawienie bożo-
narodzeniowe. Uczniowie wcielili się w rolę Św. Rodziny, 
Pasterzy, Aniołków i Trzech Króli. Byli też narratorzy, kolęd-
nicy i dzieci. Wszyscy śpiewali kolędy i pastorałki. Były  
życzenia. Rodzice przygotowali herbatkę i ciasteczka.  
Wzruszone dzieci gościły w swojej klasopracowni ukochane 
Babcie i Dziadków, składając im najgorętsze życzenia. Dziad-
kowie zaś przepełnieni miłością do wnucząt nie kryli swojego 
zadowolenia i szczęścia. Wiemy, jak ważne jest kultywowanie 
dobrych rodzinnych tradycji i podtrzymywanie więzi pokole-
niowej. 

W czwartek 2 lutego sala gimnastyczna zamieniła się  
w salę balową, na ten dzień przystrojoną kolorowymi  balona-
mi i serpentynami. W szkole zaroiło się od księżniczek,  
wróżek, rycerzy, postaci z bajek oraz różnego rodzaju  
zwierząt. Stroje były ciekawe, barwne, bardzo estetycznie 
wykonane. Niektórzy byli nie do poznania inni budzili podziw, 
a niekiedy nawet przerażenie. Humor wszystkim dopisywał. 
Do tańca grał jak zwykle pan Marek Okraszewski, a całą  
imprezę prowadziła Kasia Burczyk, przebrana za królewnę. 
Były konkursy, korowody, kółeczka i tańce w parach. 
Z głośników leciały znane przeboje. Wspaniała atmosfera, 
rytmiczna muzyka zachęcała do tańca wszystkie dzieci.  
Tegoroczny bal przebierańców należał do wyjątkowo   
udanych. Wszyscy byli zmęczeni tańcami, ale zadowoleni. 

Pewnej słonecznej soboty, zaprosiliśmy do naszej placówki 
przedszkolaków wraz z rodzicami. To niezwykły czas dla 
wszystkich pracowników szkoły. Pierwsze spotkanie  
z przyszłymi uczniami. W tym roku na Dzień Otwarty przyby-
ło wyjątkowo dużo gości. Dyrektor Hanna Kurta szczególnie 
serdecznie powitała dzieci siedmio, sześcio i pięcioletnie oraz 
ich rodziców. Najpierw goście obejrzeli prezentację multime-
dialną „Z życia naszej szkoły”, przedstawienie teatralne  
o zagubionym osiołku, wysłuchały wierszy i piosenek zachęca-
jących do nauki, przygotowanych przez uczniów klas trzecich i 
obejrzały taniec w wykonaniu dziewczynek z klasy drugiej. 

Następnie odbył się sprawdzian umiejętności pisania lite-
rek, rozwiązywania zagadek i rozpoznawania przedmiotów 
potrzebnych uczniom w szkole, który wszyscy zdali na szóst-
kę.  

Z dużym zainteresowaniem „maluchy” zwiedzały szkołę. 
Wszędzie czekały na nich niespodzianki ,  wyklejanie bałwan-
ków i malowanie balonów w świetlicy, konkursy w bibliotece, 
lepienie z ciastoliny, sztuka makijażu i zabawa z odciskaniem 
dłoni lub paluszków, na pamiątkę wizyty w naszej szkole. 
Pięknie udekorowane klasy zachęcały do ich zwiedzania. 
Dzieci pisały na tablicy swoje pierwsze litery i oglądały pod-
ręczniki.Ale najwięcej radości sprawiły wszystkim harce w 
hali sportowej i w salach zabaw Radosnej Szkoły. Tu dopiero 
wszyscy pokazali jacy są odważni i wytrzymali. Pożegnaliśmy 
naszych gości pysznymi goframi z bitą śmietaną i owocami 
oraz słodkim kompotem. Apetyt dopisywał wszystkim.  

 
 

Na pamiątkę każde dziecko otrzymało notesik z logo szko-
ły. Mamy nadzieję, że udało nam się przybliżyć szkołę przed-
szkolakom i zachęcić ich do nauki właśnie w Dwójce.  

Mimo, że za nami miesiące zimowe, to uczniowie naszej 
szkoły nie rezygnowali z wycieczek i wyjazdów. 

Ciepło ubrani, zaopatrzeni w dobre humory wybraliśmy się 
na wycieczkę pomimo dużego mrozu. Naszym celem był Teatr 
Dramatyczny w Płocku, gdzie obejrzeć mieliśmy przedstawie-
nie pt: „Cudowna lampa Alladyna”. Już po wejściu naszą uwa-
gę zwróciła ciekawa scenografia ale na szczególną uwagę 
dzieci zasłużyły piękne kostiumy bohaterów spektaklu.  Sztuka 
okazała się bardzo ciekawa, trzymająca w napięciu. Wszyscy 
uczniowie klasy IIa i IId wyszli z budynku teatru bardzo zado-
woleni, ale i nieco głodni. W celu zaspokojenia głodu pojecha-
li śmy do restauracji, gdzie zadowolone  dzieciaki mogły wydać 
swoje kieszonkowe. Najedzeni, szczęśliwi wyjechaliśmy  
z Płocka jadąc na ulicę Płocką naszego miasta, gdzie czekali 
już rodzice naszych pociech, ciekawi relacji swoich dzieci. A 
mimo, że wycieczka krótka,  to chyba było o czym opowia-
dać… 

Innym  z powodów do organizowania  atrakcji była akcja 
"Zima 2012" w Dwójce. Wypoczynek zimowy w naszej szkole 
został przeprowadzony w formie jednodniowych wyjazdów  
i wyjść. 16 stycznia uczniowie klas IV – VI wybrali się do  
Torunia. W planie wycieczki było  Muzeum Drukarstwa  
i Piśmiennictwa, kino i lodowisko.  

Tego samego dnia odbył się wyjazd do Aqua Parku  
w Warszawie, a klasa IIa bawiła się świetnie w sierpeckim 
Smykolandzie. W czasie ferii zorganizowany był także wyjaz-
dy dzieci do Torunia na lodowisko oraz do kina, a pierwszaki 
pojechały do Płocka.  

Odbyły się także zajęcia z projektowania i składania biżute-
rii z posrebrzanych półproduktów „Przygoda z biżuterią”. 

Udało nam się także wyjechać do Centrum Nauki Koper-
nik. W tym ciekawym miejscu większość z nas była po raz 
pierwszy. Na początku poruszaliśmy się niepewnie i ostrożnie. 
Ogromny gmach budził lekkie przerażenie, a tłumy zwiedzają-
cych, strach przed zgubieniem się.  Na szczęście ciekawość 
zwyciężyła i „ruszyliśmy do ataku”. Na początku przywitał nas 
Robothespian – robot, który recytuje wiersze oraz kwestie 
filmowe. Centrum Nauki Kopernik składa się z zespołów zwa-
nych galeriami: Człowiek i środowisko, Korzenie cywilizacji, 
Strefa światła, Świat w ruchu, które pozwoliły nam na cały 
dzień zamienić się w odkrywców. Mogliśmy zagrać na lasero-
wej harfie, wykopywać szczątki prehistoryczne, unosić się na 
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latającym dywanie, poczuć trzęsienie ziemi, robić wielkie 
bańki mydlane i chować się w nich, unieść samego siebie, 
sprawdzić swoją szybkość reakcji.  Udało nam się własnoręcz-
nie oczyścić wodę, sprawdzać ile wody mamy w naszych  
organizmach, tworzyć podkłady muzyczne do filmów, spraw-
dzać swoją wytrzymałość na łożu Fakira – kładąc się na gwoź-
dziach i wiele , wiele innych doświadczeń. 

 

Nikt nie narzekał na nudę. Były zabawy z prądem i wodą. 
Można było sprawdzić swoją wytrzymałość, siłę i głośność. 
Zabawne były powiększające lustra i pająki, ukryte w tajemni-
czych pudłach. Choć spędziliśmy tam przeszło 4 godziny,  
czas szybko minął i nadeszła pora powrotu. Wróciliśmy  
wieczorem troszkę zmęczeni, ale zadowoleni i pełni pozytyw-
nych przeżyć i emocji, jakie wywarło na nas Centrum Nauki 
Kopernik. To było naukowe przeżycie!!! 

Dużo się uczymy, a swoją wiedzę i umiejętności uwielbia-
my potwierdzać sukcesami  i wyróżnieniami w różnorakich 
konkursach.  

W grudniu, tradycyjnie, w klasach młodszych odbył się 
konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Świąteczną. Dzieci włożyły 
wiele wysiłku w swoje piękne kartki, o czym można było  
przekonać się, oglądając wystawę prac konkursowych. Słodkie 
nagrody otrzymało ponad 100 dzieci, czyli wszyscy biorący 
udział w konkursie! 

W tradycje naszej szkoły wpisał się już konkurs mitolo-
giczny, który przeprowadzamy cyklicznie od wielu lat. Jest to 
konkurs skierowany do uczniów klas piątych. Uczniowie mogą 
sprawdzić swoją wiedzę z mitologii  i kultury antycznej. Kon-
kursowi towarzyszy  pokaz starożytnych strojów oraz prezen-
tacja wybranych mitów, a także przedstawienie wybra-
nych  olimpijskich dyscyplin sportowych. Ponadto uczniowie 
rozwiązują krzyżówki, dobierają związki frazeologiczne,  
dopasowują  odpowiedniki bogów greckich i rzymskich, wska-

zują atrybuty poszczególnych bogów. Największe emocje 
wzbudza zawsze przygotowanie specjalnego nektaru – napoju 
bogów, którego pierwszym recenzentem jest nasz „Zeus  
w spódnicy”, czyli dyrektor Hanna Kurta. Salę, w której  
odbywa się konkurs zdobią prace plastyczne dzieci z klas pią-
tych poświęcone mitologii. Zwieńczeniem konkursu jest pokaz 
tańca w rytm muzyki greckiej. Tegoroczne wyniki  
rywalizacji są następujące: I miejsce- klasa Va, II miejsce- 
klasa Vb, III miejsce- klasa Vc, IV miejsce- klasa Vd. 

W dniu 16 lutego odbył się etap szkolny konkursu  
Wiedzy Obywatelskiej i Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 
i Ziemi Sierpeckiej. Udział w nim wzięli wszyscy obecni tego 
dnia uczniowie klas piątych w liczbie 88 osób. Największą 
liczbę punktów na 51 możliwych uzyskali: Zuzanna Liszewska 
kl. Vb –  47pkt., Daria Olszewska kl. Vb – 43pkt., Natalia 
Sobolewska kl. Vb – 42pkt., Justyna Sekulska kl. Vb – 42pkt. 
oraz Katarzyna Pleśniak kl. Vb – 40pkt i Mateusz Grzegrzółka 
kl. Vd – 40pkt 

Wzięli śmy także udział w Teście Oxford plus z języka an-
gielskiego. Oprócz uczniów klas IV-VI swoich sił spróbowali 
też trzecioklasiści i trzeba przyznać, że większość z nich za-
prezentowała się bardzo dobrze. A oto najlepsi : laureat  
I stopnia z wyróżnieniem: Natalia Jankowska (kl.5a), laureaci  
I stopnia: Jakub Budka (kl.5a), Daria Cichewicz (kl.5a),  
Mateusz Korzeniewski (kl. 5c), Agata Michalczyk (kl. 3b), 
Adam Urbański (kl. 4c), Martyna Maciejewska (kl. 5a), Maja 
Peszyńska (kl.6a), Aleksandra Sławińska (kl. 6a), Katarzyna 
Woźniak (kl. 6b),  laureaci II stopnia: Zuzanna Liszewska 
(kl.5b), Adam Gruk (kl. 5b), Jakub Jankowski (kl. 5a),  
Aleksandra Peszyńska (kl.6a), Zuzanna Dołasińska (kl. 6b), 
laureaci III stopnia: Patryk Sikorski (kl. 5a), Cezary  
Lewandowski (kl. 3c), Krzysztof Szpakowski (kl. 5a),  
Arkadiusz Frąckiewicz (kl. 5b), Aleksandra Klemarczyk  
(kl. 6c), Patryk Wilkanowski (kl.6a) 

Anna Ostrowska 
 

Z ŻYCIA SPORTOWEGO UCZNIÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  

W SIERPCU 

Tytuł Młodzieżowego Sportowca Roku 

2011 dla ucznia „Dwójki” 
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Jak co roku, także i w tym nasza szkoła wzięła udział  
w organizowanym przez Urząd Miejski Sierpca Plebiscycie na 
Młodzieżowego Sportowca Roku. Nominowanym do tego 
tytułu sportowcem został Dominik Cielicki - jeden z najzdol-
niejszych zawodników w szkole w 2011 roku. Jest on wszech-
stronnie uzdolniony w lekkiej atletyce i grach zespołowych.  

Dominik swoje sukcesy sportowe osiągał już w klasie 
czwartej i piątej reprezentując szkołę na zawodach powiato-
wych, rejonowych i mazowieckich. Bardzo dobre wyniki spor-
towe zawdzięcza swojej ciężkiej pracy i zaangażowaniu.  
Jest kapitanem szkolnej drużyny piłki nożnej. 

Swoją postawą i osiąganymi wynikami przyczynił się do 
zajęcia przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Armii Krajowej  
I miejsca w klasyfikacji na najbardziej usportowioną szkołę  
w powiecie w roku szkolnym 2011. 

Do największych sukcesów sportowych Dominika 

należą: 

− Memoriał Tadeusza Wiśniewskiego– Goleszyn, I miejsce w 
biegu na 1000m, II miejsce w biegu na 60m 

− I miejsce - Biegi Pamięci Narodowej, 
− I miejsce - XVI Bieg Niepodległości – Skrwilno, 
− I miejsce - III Bieg Niepodległości – Sierpc, 
− II m. w klasyfikacji drużynowej w Rejonowych 

Indywidualnych Biegach Przełajowych – Płock,  

− I m. w Powiatowych Zawodach w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych – Sierpc, 

− I m. w Rejonowych Zawodach w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych – Podgórze,  

− VIII m. w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w 
Sztafetowych Biegach Przełajowych – Pułtusk, 

− I m. w Powiatowych Zawodach w Piłce Ręcznej – Sierpc, 

− I m. w Powiatowych Zawodach w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych – Sierpc, 

− I m. w Rejonowych Zawodach w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych –Podgórze, 

− I m. w Powiatowych Zawodach w Piłce Koszykowej - 
Sierpc,  

− I m. w Powiatowych Zawodach w Halowej Piłce Nożnej 
Sierpc, 

Sukcesy w grach zespołowych 

Dnia 11.01.2012 dziewięć szkół przyjechało do Sierpca na 
finał powiatowy w halowej piłce nożnej chłopców. Turniej 
rozegrano systemem „każdy z każdym” w dwóch grupach 
eliminacyjnych. Największy opór szkołom z Sierpca stawiały 
drużyny z gminy Mochowo i dwie z nich stanęły na podium.  

Nasi zawodnicy niesieni dopingiem kolegów ze szkoły, 
gładko wygrali swoją grupę eliminacyjną pokonując SP Gole-
szyn 4:0, SP Szczutowo 3:0.  W meczu o awans do wielkiego 
finału reprezentacja SP Nr 2 dopiero po rzutach karnych (2:1) 
wygrała z reprezentacją SP Bożewo. 

Jak się okazało, w meczu finałowym ponownie zmierzyli-
śmy się ze Szkołą Podstawową z Mochowa, z którą byliśmy w 
jednej grupie eliminacyjnej. Po remisie w fazie grupowej, nasi 
zawodnicy rozstrzygnęli finał na swoją korzyść pokonując 2:1  
SP Mochowo i zajmując I miejsce w Turnieju. Skład  
zwycięskiej drużyny: Jakub Słomiński, Radosław Gadziński, 

Szymon Jagodziński, Kamil Zarzycki, Dominik Cielicki,  
Hubert Borucki, Krzysztof Szpakowski, Paweł Żółtowski, 
Sylwester Lisicki, Seweryn Krasiński, Zbigniew Stocki. 

Tuż po feriach, w dniu 31.01.2012r. odbył się w Mochowie 
Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt. Nasze uczennice 
podbudowane zwycięstwem swoich kolegów bardzo chciały 
powtórzyć wynik chłopców, jednak sztuka ta nie udała się. 
Zawodniczkom z SP nr 2 zabrakło bardzo niewiele, gdyż  
wygrywając swoja grupę eliminacyjną awansowały do dalszej 
fazy turnieju. Po dramatycznym półfinale zakończonym zwy-
cięstwem dziewcząt z „Dwójki” w rzutach karnych, pozostał 
tylko mecz finałowy, by powtórzyć sukces kolegów. Niestety 
zawodniczki gospodarzy okazały się zbyt silne tego dnia  
i nasza reprezentacja ostatecznie zajęła II miejsce w całym 
turnieju. Podczas wręczania nagród bardzo miłym akcentem 
było uhonorowanie naszej zawodniczki - Agnieszki Jaworskiej 
statuetką Najlepszej Zawodniczki Turnieju. Skład Drużyny: 
Natalia Pilichowska, Marcelina Balcerowska, Kasia Kowalska, 
Agnieszka Mirecka, Agnieszka Jaworska, Ola Boguszewska, 
Weronika Muchiewicz. 

Kontynuacją zwycięstwa w zawodach powiatowych w Mini 
Koszykówce Chłopców był awans naszej reprezentacji za  
zawody rejonowe, odbywające się w Szkole Podstawowej  
Nr 21 w Płocku dnia 21.02.2012r. Na zawodach tych stawili 
się mistrzowie wszystkich powiatów z rejonu płockiego.  
Zawodnicy naszej szkoły wywalczyli tam brązowe medale, 
choć niewiele zabrakło do zajęcia drugiego miejsca i uzyskania 
awansu na Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej.  
W Składzie brązowych medalistów byli: Dominik Cielicki, 
Radosław Gadziński, Jakub Słomiński, Szymon Jagodziński, 
Sebastian Stocki, Kamil Zarzycki, Przemysław Banasiak, 
Krzysztof Krydziński, Krzysztof Szpakowski, Paweł Żółtow-
ski, Jakub Budka, Sylwester Lisicki.  

 

W okresie zimowym w naszej szkole odbywały się  
w ramach społecznie prowadzonych zajęć SKS - Mistrzostwa 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w grach zespołowych. Zajęcia te, 
cieszące się wielkim zainteresowaniem, stanowiły podstawę do 
wyboru zawodników reprezentujących naszą szkołę na zawo-
dach różnego szczebla w piłce nożnej, siatkowej, ręcznej i 
koszykowej. Mistrzostwa te przeprowadzane były w dwóch 
kategoriach wiekowych: klasy III – IV oraz V – VI.  
Zwycięskie klasy zostały uhonorowane pamiątkowym pucha-
rem, a za pozostałe miejsca klasy otrzymały dyplomy.  

 Agata Urbańska 
 Dariusz Malanowski, Marcin Nowakowski
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Z ŻYCIA „TRÓJKI”
,,Trójka” – Kuźnią Talentów 

W roku szkolnym 2011/2012 Szkoła Podstawowa nr 3 uzy-
skała tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. Nasza placówka 
przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień 
dzieci i młodzieży.  

W dniach 15-16 lutego 2012r. w murach naszej szkoły od-
była się czwarta edycja szkolnego show „Odkrywamy talenty”. 

Występując przed licznie zgromadzoną publicznością, ucz-
niowie udowodnili, że posiadają różnorodne pasje, uzdolnienia, 
talenty. Widzowie mieli okazję podziwiać występy młodych 
artystów. Wszystkich zachwyciły popisy wokalne, taneczne, 
kabaretowe. Wzbudziły one podziw i żywą reakcję widowni- 
uczniów, rodziców, dziadków i nauczycieli. 

W tym roku jury nagrodziło: 

− w kategorii uczniów klas I-III:  
 

• I miejsce: 
Wiktoria Brodzińska II b,  
Julia Polowiec II b,  
Oliwia Ostrowska II b, 
Martyna Strześniewska II b,  
Patrycja Grubska II b,  
Malwina Mikołajczyk III c,  

• II miejsce:  
Zuzanna Dzięgielewska III b,  
Julia Lipińska III b,  
Maria Olendrzyńska I a,  
Dorota Parzych I a,  
Natalia Kulczyńska I a,  
Kinga Sadowska I a,  
Oliwia Zakrzewska I a,  
Anna Wierzbicka I a,  
Marta Włoczewska I c,  
Dominika Broniszewska I c,  
Patrycja Rama I c,  
Amelia Kosowska I c,  
Dagmara Żendarska I c, 

• III miejsce: 
Maciej Wiśniewski II a,  
Laura Szewczyk II c,  
Aleksandra Smykowska III d 

• Wyró żnienie:  
Mateusz Mazurowski III c, 

− wśród uczniów klas IV- VI zwyciężyli:  
• I miejsce:  

Piotr Wojda VI b, 
• II miejsce:  

Kabaret Vb: Filip Zalewski, Bartosz Wiśniewski, 
Kacper Koszalski , Oliwer Gajda, Oliwia Kratkowska – 
Vd 

• III miejsce:  
Julia Żmijewska IV a, 

• Wyró żnienia:  
Bartosz Radkowski VI d, 
Karolina Zielińska IV a, 
Małgorzata Wojtas IV a, 
Radosław Żmijewski V b,  

 

Tego rodzaju przedsięwzięcia z pewnością mogą pomóc 
uczniom w osiąganiu sukcesów. To doskonały sposób, by 
pokazać, jak wielkie i nieodkryte jeszcze możliwości drzemią 
w naszych wychowankach. 

Walentynki 

Dnia 14 lutego w naszej szkole i na całym świecie  
obchodzono Święto Zakochanych . W tygodniu poprzedzają-
cym walentynki, od poniedziałku do piątku, do biblioteki moż-
na było składać kartki z życzeniami. Wielu uczniów  
wzięło udział w tym święcie.  

14 lutego – w dniu św. Walentego Samorząd Uczniowski 
roznosił pocztę walentynkową. 

Początki walentynek sięgają średniowiecznej Anglii,  
ich patron, św. Walenty był biskupem rzymskim, który ponoć 
miał moc uzdrawiania, a prawie na pewno potrafił pocieszać 
zgnębionych i nieszczęśliwych. A wiadomo jak jest. Kto cho-
ciaż dwa razy był zakochany, ten przynajmniej raz był nie-
szczęśliwy . 

W dniu tak pięknym i wspaniałym, 
Życzymy wszystkim sercem całym, 

Dużo szczęścia, namiętności, 
Niekończącej się miłości. 

,,Trójka" zaprasza w swoje progi 

18 lutego 2012 roku gościli śmy najmłodszych sierpczan 
wraz z opiekunami. Byli to pięcio - i sześciolatkowie, wycho-
wankowie przedszkoli, którzy przyjęli nasze zaproszenie  
i zechcieli spędzić z nami sobotnie przedpołudnie. Rodzicami  
i dziećmi kierowała chęć poznania nowej szkoły i nauczycieli. 

Początkowa część spotkania odbyła się w małej sali  
gimnastycznej, w której przygotowano piękną, okolicznościo-
wą dekorację. Gości powitała dyrektor placówki Grażyna 
Krawczyńska, która zapoznała z harmonogramem Dnia  
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Otwartego oraz przedstawiła ofertę ,,Trójki", czyli to wszystko, 
co od lat wspomaga nasze działania i służy wszechstronnemu 
rozwojowi i dobru dziecka.  

 

Potwierdzeniem i wzbogaceniem wypowiedzi Pani Dyrek-
tor była prezentacja, której myśl przewodnia brzmiała 
,,Bawimy się ucząc, uczymy się bawiąc". Niemałą atrakcją 
okazały się występy naszych uczniów, którzy zostali nagro-
dzeni w szkolnym show ,,Odkrywamy talenty". Nie zabrakło 
również popisów zespołu cheerleaders. Pojawienie się młodych  
artystów na szkolnej scenie świadczy o tym, że dbamy  
o wszechstronny rozwój naszych uczniów i ich zainteresowań. 

Pani Dyrektor zaprosiła przedszkolaków i ich opiekunów 
do wspólnej zabawy w dużej sali gimnastycznej. Następnie 
nauczyciele klas I - III zaproponowali gościom zwiedzanie  
II piętra szkoły, czyli miejsca, gdzie odbywają się zajęcia  
lekcyjne. Kolorowy, estetyczny wygląd oraz nowoczesne  
wyposażenie sal lekcyjnych wzbudziły w zwiedzających  
niemały podziw. Największą jednak radość sprawiła dzieciom 
sala zabaw, stworzona w ramach programu ,,Radosna szkoła".  

Gości obdarowano drobnymi upominkami - z myślą  
o rodzicach przygotowano okolicznościowy, interesujący  
folder, zaś dzieci otrzymały pamiątkowy ,,medal" z logo 
,,Trójki". Na najmłodszych czekał jeszcze słodki poczęstunek. 

Mamy nadzieję, że Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej 
nr 3 stworzył okazję do lepszego poznania naszej szkoły.  
Goście obejrzeli bazę lokalową naszej placówki, poznali ludzi 
tu pracujących, którzy tworzą klimat i kontynuują wypracowa-
ną przez lata, docenioną przez wielu sierpczan dobrą tradycję 
szkoły. Wierzymy, że to spotkanie pomoże dzieciom i ich 
rodzicom podjąć ważną decyzję dotyczącą wyboru szkoły. 

,,Trójka" serdecznie zaprasza! 

Sprawozdanie z przebiegu szkolnego etapu Konkursu 
Wiedzy Obywatelskiej, Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i 
o Ziemi Sierpeckiej 

Dnia 16 lutego 2012 roku odbył się szkolny etap  
„Konkursu Wiedzy Obywatelskiej, Wiedzy o Samorządzie 
Terytorialnym i o Ziemi Sierpeckiej”. Do konkursu przystąpiło 
8 uczniów. Byli to: Bartosz Chojnacki kl. Vb, Aleksandra 
Czarnecka kl. Vd, Kinga Pokorska kl. Vd, Katarzyna  
Ronowicz kl. Vd, Paweł Sobczak kl. Vb, Joanna Szymańska 
kl. Vd, Katarzyna Wesołowska kl. Vb, Bartosz Wiśniewski  
kl. Vb. 

Dla uczestników przygotowano 10 zestawów po 5 pytań, 
które uczniowie wybierali drogą losowania. Wszystkie  
zdobywane przez uczniów punkty były notowane przez  
komisję konkursową w składzie: przewodnicząca – Alina Sta-
wiska, członkowie – Anna Kazimierowska, Anna  
Ozimkiewicz. 

 

Po odpowiedziach uczniów na wszystkie 5 pytań zawartych 
w zestawach, punktacja przedstawiała się następująco: pięcioro 
uczniów uzyskało maksymalną ilość punktów – 15, dwoje 
uczniów 14 punktów i jedna uczennica 12 punktów. Następnie 
przystąpiono do rundy pytań dodatkowych. Naszą szkołę  
w finale miejskim konkursu będą reprezentowali następujący 
uczniowie: Bartosz Chojnacki, Kinga Pokorska, Joanna  
Szymańska, Bartosz Wiśniewski.  

Jolanta Chyżyńska 

Dzień Języka Ojczystego w „Trójce” 

„A niechaj narodowie 
wżdy postronni znają, 
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” 

Ponadczasowa sentencja Mikołaja Reja towarzyszyła  ucz-
niom i nauczycielom podczas I edycji Dnia Języka Ojczystego 
w sierpeckiej „Trójce”. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczy-
stego jest to coroczne święto obchodzone 21 lutego. Zostało 
ustanowione 17 listopada 1999 roku przez UNESCO. W Szko-
le Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego obchodzono 
to święto bardzo uroczyście. Po raz pierwszy uczniowie pró-
bowali swoich sił w różnorodnych „konkurencjach” języko-
wych. 

Organizatorzy przygotowali stanowiska językowe,  
na których znajdowały się ciekawe propozycje ćwiczeń z róż-
nych dziedzin języka polskiego. 

Uczniowie sprawdzali swoje umiejętności w KRÓLE-
STWIE ORTOGRAFII, wpisując brakujące litery: u, ż, ch itp. 

Kształcili swoje umiejętności w zakresie fleksji i składni, 
uzupełniając teksty wyrazami z ramki we właściwej formie. 
Jednym z zadań było odszukiwanie różnych części mowy  
w ramce. 

Innym punktem językowym było stanowisko „Ze słowni-
kiem za pan brat”, na którym uczniowie określali, jakie  
informacje można znaleźć w poszczególnych słownikach. 
Najciekawiej było w KRÓLESTWIE FRAZEOLOGII,  
w którym można było wykazać się znajomością związków 
frazeologicznych, np. płakać jak bóbr, jastrzębi wzrok, czuć się 
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jak ryba w wodzie itp. Uczniowie chętnie rozwiązywali krzy-
żówki. 

Ostatni punkt zatytułowany WIEM I POTRAFIĘ sprawdzał 
znajomość znaczeń wyrazów i umiejętność wykorzystania ich 
w zdaniach. Wszystkie zadania były wykonywane pod okiem 
wytrawnych językoznawców, czyli najlepszych uczniów klas 
V – VI. Dzieci pracowały w grupach. Liderzy prezentowali 
wyniki. Uczniowie bardzo chętnie angażowali się w pracę. 
Ułatwieniem była też możliwość korzystania ze słowników, 
które były przygotowane przez organizatorów. 

 

Z okazji Dnia Języka Ojczystego przygotowano też  
ciekawe wystawki tematyczne prezentujące m.in. znanych 
językoznawców, różne błędy językowe zaczerpnięte  z gazet, 
ogłoszeń czy witryn sklepowych. 

Głównym celem I edycji Dnia Języka Ojczystego była tro-
ska o poprawność i piękno języka polskiego poprzez wykony-
wanie różnorodnych ćwiczeń. Uczniowie doskonali radzili 
sobie z zadaniami. Bardzo spodobał się im ten nowy pomysł 
doskonalenia umiejętności językowych. 

Ostatnim zadaniem wszystkich uczestników były ZABA-
WY, AŻ BRAK SŁÓW: SCRABLE  i TABU (kalambury). 

Na zakończenie zajęć każda klasa otrzymała przepustkę, 
czyli paszport uprawniający do udziału w kolejnej edycji Dnia 
Języka Ojczystego. 

Mamy nadzieję, że będziemy kontynuować zainicjowany 
pomysł. Starajmy się mówić i pisać poprawnie w naszym pięk-
nym języku ojczystym. 

Dzień Kobiet 

„Świat bez kobiet byłby jak ogród bez róż” – dekoracje  
z powyższym hasłem mogli podziwiać wszyscy uczestnicy 
uroczystości z okazji Dnia Kobiet. Odbyła się ona 8 marca 
2012 roku o godzinie 1430 w Szkole Podstawowej nr 3  
w Sierpcu. Oczywiście najliczniej przybyły kobiety związane  
z „Trójką”. Nie zabrakło także zaproszonych gości, a wśród 
nich dyrektora Leonium ks. Stanisława Zarosy. W imieniu 
zgromadzonych panów złożył gorące życzenia, szczególnie 
ciepłe słowa skierował do pań – emerytek, które zgodnie  
z wieloletnią tradycją licznie przybyły na spotkanie.  
Część artystyczna pod wymownym tytułem „Od Ewy do  
teraźniejszości” zachwyciła wszystkich. Scenki przedstawiają-
ce relacje damsko – męskie na przestrzeni wieków rozbawiły 
do łez. Podziwiano Adama i Ewę, jaskiniowców, parę  
z czasów starożytnych, Apaczów z indiańskiej wioski oraz 
współczesnego chłopca i dziewczynę. Młodzi aktorzy wystąpili 
w pięknych kostiumach. Liczny zespół wokalny oraz solistki 
Tatiana Waśko i Oliwia Kratkowska zadbali o oprawę  
muzyczną widowiska. Teksty piosenek dostarczyły gościom 
wielu wzruszeń. Na zakończenie zaprezentowali się szerszej 
publiczności zwycięzcy szkolnego konkursu „Odkrywamy 
talenty” między innymi zdobywca I miejsca szóstoklasista 
Piotr Wojda, który z prawdziwą wirtuozerią zagrał na pianinie. 
Dyrektor Grażyna Krawczyńska podziękowała osobom  
odpowiedzialnym za przygotowanie uroczystości i zaprosiła na 
gorący poczęstunek. 

Mamy nadzieję, iż ta niezwykła tradycja w Szkole  
Podstawowej nr 3 będzie kontynuowana i spotkamy się za rok, 
aby… posłuchać znów różnych opinii o kobietach nawet tych 
ironicznych np. „Od kiedy zjawiła się baba na orbicie, nawet 
już tam w niebie trudno być aniołem”. 

 Dyrektor szkoły 
 mgr Grażyna Krawczyńska

Z  ŻYCIA  GIMNAZJUM  MIEJSKIEGO   

IM. MIKOŁAJA  KOPERNIKA  W  SIERPCU 
XX Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

9 grudnia 2011 roku w Gimnazjum Miejskim im. Mikołaja 
Kopernika w Sierpcu odbył się etap rejonowy XX Ogólnopol-
skiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, w któ-
rym wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych, którzy zajęli I i II miejsca w etapie szkolnym tego 
konkursu. Celem Olimpiady jest kształtowanie u młodzieży 
potrzeby dbania o własne zdrowie, rozbudzanie zainteresowa-
nia problematyką prozdrowotną. Pierwsze miejsce w kategorii 
szkół gimnazjalnych zajęła uczennica klasy IIId Gimnazjum 
Miejskiego w Sierpcu Klaudia Wiśniewska (opiekun Anna 
Kopycińska), która awansowała w ten sposób do etapu  

okręgowego Olimpiady, który odbędzie się w marcu w  
Warszawie. Awans do etapu okręgowego wymaga przygoto-
wania przez uczennicę akcji promującej zdrowie w środowisku 
szkolnym i lokalnym, a tematem prezentowanym były choroby 
spowodowane nieprawidłowym odżywianiem, ze szczególnym 
uwzględnieniem anoreksji i bulimii. Akcja została przeprowa-
dzona w Gimnazjum Miejskim, a jej zakres rozszerzono rów-
nież na sierpeckie szkoły podstawowe. 

Anna Kopycińska 



 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

Nasz  SIERPC – 1/2012   39 

„Kochaj mnie mądrze” 

Uczniowie naszego gimnazjum przygotowali montaż słow-
no – muzyczny pt. „Kochaj mnie mądrze”, skierowany do 
rodziców, wychowawców oraz młodzieży. Celem programu 
profilaktycznego było zwrócenie uwagi na trudne relacje mię-
dzy dorosłymi a dziećmi i wypływające z nich konsekwencje: 
różnego rodzaju uzależnienia, wpadanie w sidła złego towarzy-
stwa. Spektakl, którego problematyka okazała się interesująca 
dla młodzieży, został przygotowany pod kierunkiem nauczy-
cieli: Edyty Paciuszkiewicz, Joanny Marlęgi, Małgorzaty Mu-
rawskiej oraz Barbary Kuskowskiej. O stronę muzyczną zadba-
ła Małgorzata Trojanowska, a dekorację wykonała Elżbieta 
Gąsiorowska. 

Spektakl „Kochaj mnie mądrze” obejrzeli szóstoklasiści ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu 
oraz wierni zgromadzeni w kościele św. Maksymiliana Kolbe-
go, którzy byli bardzo wzruszeni przekazywanymi przez mło-
dzież treściami i nagrodzili uzdolnionych recytatorsko  
i wokalnie uczniów brawami na stojąco. 

 

Edyta Paciuszkiewicz 
Małgorzata Murawska 

Szkolne Misterium Bożonarodzeniowe 

Nauczycieli i uczniów naszego gimnazjum w świąteczny 
nastrój wprowadził koncert kolęd i pastorałek przeplatany 
przepiękną narracją związaną tematycznie z Bożym  
Narodzeniem. Dzięki rzewnym kolędom, wierszom Kazimiery 
Iłłakowiczówny i ks. Jana Twardowskiego oraz niecodziennej 
dekoracji, młodzież naszej szkoły mogła z refleksją i zadumą 
spojrzeć na dni, za którymi tak bardzo przez cały rok tęsknimy, 
mogła odkryć prawdziwe piękno i przesłanie Bożego Narodze-
nia. Uczniowie ze szkolnego koła teatralno – recytatorskiego 
zastanawiali się, dlaczego co roku obchodzimy te szczególne 
święta, dlaczego wypatrujemy pierwszej gwiazdy na niebie. 
Okazało się, że pytanie to nie było wcale banalne,  
a odpowiedź na nie tak oczywista, jakby się to wydawało. 
Odpowiedzi poszukiwał przecież niejeden uczony, teolog, 
filozof i poeta. Poszukiwał jej również ks. Jan Twardowski, 
który znalazł takie rozwiązanie - święto Bożego Narodzenia 
jest:  

„Dlatego, żeby uczyć się miłości do Pana Jezusa. 
Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 

Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie. 
Dlatego, żeby sobie przebaczać.” 

Szkolne Misterium Bożonarodzeniowe przygotowały: 
Aleksandra Dołasińska, Małgorzata Murawska, odpowiedzial-
na za świąteczną dekorację była Elżbieta Gąsiorowska. 

Wszystkim uczniom pracującym w zespole wokalnym  
i kole teatralno – recytatorskim dziękujemy za trud włożony  
w przygotowanie spektaklu. 

 

Małgorzata Murawska

Spotkanie szóstoklasistów z „Opowieścią wigilijną” 

Młodzież pracująca w szkolnym kole teatralno – recytator-
skim pod kierunkiem Małgorzaty Murawskiej przygotowała 
dla swych młodszych kolegów, uczniów sierpeckich szkół 
podstawowych, spektakl ma podstawie opowiadania Karola 
Dickensa pt. „Opowieść wigilijna”. Adaptacja książki  
angielskiego powieściopisarza tuż przed feriami zimowymi 
dostarczyła szóstoklasistom wielu niezapomnianych wrażeń  
i skłoniła do chwili zadumy i refleksji nad tym, co w życiu 
ważne i wartościowe. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2  
i Szkoły Podstawowej nr 3 w ciszy i skupieniu śledzili losy 
bezwzględnego, okrutnego i pozbawionego jakichkolwiek 
uczuć Scroog’a, którego nie interesował nikt inny poza jego 

własną osobą, i który uważał Boże Narodzenie za stratę czasu. 
Niezapomnianych emocji młodym widzom dostarczyły  
pojawiające się na tle przyprawiającej o dreszcze muzyki  
świąteczne duchy przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości. 
Ich zadanie polegało na pokazaniu Scoog’owi, że jego postę-
powanie, zamykanie się na świat, drugiego człowiek i jego 
potrzeby są niewłaściwe i nie dają szczęścia. To pod ich wpły-
wem bohater spektaklu musiał zdecydować, co jest  
w życiu ważniejsze – czy on sam, czy otaczający go ludzie. 
Chociaż decyzja była niełatwa, Scroog wybrał właściwą drogę. 
Zrozumiał, że pieniądze szczęścia nie dają – dają je człowie-
kowi miłość, życzliwość i czynienie dobra. Zaczął postępować 
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zgodnie z dewizą: „Nie złoto szczęście czyni”. To pouczające 
przesłanie dopełniły kolędy i pastorałki w wykonaniu zespołu 
wokalnego przygotowanego przez p. Małgorzatę Trojanowską 
i oryginalna scenografia, o którą zadbały Elżbieta Gąsiorowska 
i Małgorzata Murawska. Ciężka praca i umiejętności  
artystyczne gimnazjalistów zostały docenione przez szóstokla-
sistów. Młodych aktorów nagrodzono gromkimi brawami na 
stojąco. Młodsi koledzy gorąco podziękowali im za zaprosze-
nie na pełną emocji, przygotowaną profesjonalnie adaptację 
„Opowieści wigilijnej”. 

„Opowieść wigilijną” obejrzeli także pensjonariusze Domu 
Pomocy Społecznej w Szczutowie, z którym nasze gimnazjum 
współpracuje od kilku lat. Mieszkańcy ośrodka życzliwie przy-
jęli naszych gimnazjalistów i bardzo przeżyli spotkanie z adap-
tacją opowiadania Dickensa. Wśród zgromadzonej widowni 
trudno było dostrzec osobę, na której twarzy nie malowałoby 
się silne wzruszenie i głębokie emocje. Widać je było również 
na twarzach naszych uczniów. 

Małgorzata Murawska

Ferie zimowe w mieście - Aquapark Pluski 

17 stycznia 2012 r. był dla naszych gimnazjalistów dniem 
szczególnym. Uczestniczyli oni w organizowanej w ramach 
akcji „Ferie w mieście” wycieczce do Parku Wodnego  
w Pluskach koło Olsztyna. Wyjazd ten okazał się pełną wrażeń 
i emocji propozycją dla tych uczniów, którzy lubią spędzać 
czas wolny w aktywny sposób. 

Aquapark zaskoczył młodzież dużą ilością atrakcji.  
Nowoczesny obiekt zaoferował uczniom: 25- metrowy basen, 
zjeżdżalnie, tężnie solankowe, groty basenowe z podwodnymi 
akwariami, ławeczki do podwodnego masażu, gejzery oraz 
jacuzzi. Największych wrażeń dostarczały zjeżdżalnie:  
„Cebula” – ogromna beczka, w której po kilkukrotnym  
pokonaniu jej obwodu wpadało się do głębokiego basenu oraz 
„Kamikadze”- zjeżdżalnia przeznaczona dla wszystkich  
poszukujących mocnych i niezapomnianych wrażeń. Wiele 
przyjemnych emocji wzbudziło także jacuzzi położone na 
tarasie widokowym znajdującym się na zewnątrz kompleksu, 
w którym temperatura wody wynosiła +36 stopni, a wrażenia 
potęgowały dodatkowo przepiękny, biały, zimowy krajobraz  
i minusowa temperatura powietrza. 

 

 

 

Wycieczka do Parku Wodnego pozostanie na długo  
w pamięci jej uczestników, którzy po emocjonującej kąpieli 
mogli zrelaksować się w kinie „Helios” w Olsztynie i pośmiać 
z przygód filmowych bohaterów. Do zobaczenia za rok! 

 

Małgorzata Murawska,  Marta Turalska 
Waldemar Frydrychowicz,

Gimnazjaliści w Płockiej Orlen Arenie

 

Szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy i nabywa-
nia różnorodnych umiejętności. To również miejsce, które 
zachęca do rozwijania uzdolnień i aktywnego spędzania  
wolnego czasu. W lutym 2012 r. uczniowie naszego gimna-
zjum mieli świetną okazję do rozwijania swoich sportowych 
pasji, do rozwijania zainteresowań piłką ręczną. Było to moż-
liwe dzięki Waldemarowi Frydrychowiczowi, który po raz 
drugi zorganizował wyjazd młodzieży do Płockiej Orlen Areny 
na mecz Ligi Mistrzów. Odbył się on 19 lutego bieżącego 

roku. O 17.30 uczniowie zaczęli z uwagą śledzić wszystko to,  
co działo się na boisku. Do zaciętej walki stanęli szczypiorniści 
Orlen Wisły Płock  i HC Metalurg Skopje. Gimnazjaliści oka-
zali się sympatycznymi i głośnymi kibicami  polskiej  
drużyny. Do ostatnich sekund meczu ważyły się losy pojedyn-
ku z Macedończykami. Niestety, pomimo gorącego dopingu 
publiczności, Polakom nie udało się odnieść zwycięstwa. 
Sprawili tym samym zawód młodym kibicom i ponieśli poraż-
kę, przegrywając mecz 20:24. Mimo przegranej wyjazd  
dostarczył gimnazjalistom mocnych i niezapomnianych  
wrażeń i na długo pozostanie w ich pamięci.  

Opiekunami grupy byli: Waldemar Frydrychowicz,  
Joanna Ciesielka, Małgorzata Murawska i Witold Nawrocki. 

  

Małgorzata Murawska,  
Joanna Ciesielka,  

Waldemar Frydrychowicz


