
 

 Już po raz trzynasty nasza społeczność uczestniczyła w Tygodniu Kultury Szkolnej. W bogatej ofercie aktywności 

każdy mógł znaleźć coś dla siebie i tym samym włączyć się do udziału w wybranych działaniach. Koordynatorami 

powyższego przedsięwzięcia były: Renata Sobieszyńska, Anna Werner, Małgorzata Zielonka i Mariola Górecka. 

 

 24 listopada odbyła się uroczystość „Wszyscy Razem”, która rozpoczynała  

XIII edycję Tygodnia Kultury Szkolnej. Spotkanie było podsumowaniem 

rocznych działań na rzecz integracji, tak istotnej w strategii wychowawczej 

naszej Szkoły, a także dniem związanym z obchodami Międzynarodowego 

Dnia Osób Niepełnosprawnych. Co roku witamy wtedy znakomitych gości. 

Zaprosiliśmy do nas grupę teatralną „Odnowa” działającą przy Zespole 

Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Płocku, która wystąpiła dla 

uczniów klas 4. 5. i 6. w spektaklu pt. „Złodzieje czasu”. Na spotkaniu 

gościliśmy również Rzecznika Osób Niepełnosprawnych pana - Tomasza 

Gorczycę,  który podzielił się z nami refleksjami po obejrzeniu 

przedstawienia. 

  Bardzo radosnym i barwnym akcentem kończącym imprezę 

„Wszyscy Razem” był występ artystyczny uczniów klas integracyjnych -    

I a i III a. Ponadto, w ramach spotkania, trzecioklasiści uczestniczyli w 

warsztatach plastycznych zorganizowanych i przeprowadzonych przez 

uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie. Wspólnymi 

siłami powstały niezwykłe prace. 

 

Koordynatorami uroczystości były: p. Anna Werner, p. Alicja Wojda, p. Katarzyna Wysocka,                                  

p. Agnieszka Sołtysiak, p. Justyna Kamelska-Brzeszcz. 

Całe serce w przygotowanie tej uroczystości włożyły również panie: Renata Sobieszyńska, Mariola Górecka, 

Małgorzata Zielonka, Anna Kowalska, Małgorzata Adamska, Małgorzata Brudnicka, Elżbieta Wójcik, Anna Ejnik, Emilia 

Heljasińska – Schmidt. 

 

 

 

 



25 listopada był Dniem Patrona Szkoły. Z tej okazji 

pierwszoklasiści zostali zaproszeni na przedstawienie pt. „Janusz 

Korczak – patron dziecięcych marzeń”. Tematem przewodnim 

spektaklu były dziecięce marzenia, do czego inspiracji dostarczyła 

twórczość Janusza Korczaka. Nadworni kucharze króla Maciusia      

I-szego przedstawili niezawodny przepis na spełnienie pragnień. Po 

doświadczeniach kulinarnych dzieci obejrzały prezentację 

multimedialną przedstawiającą marzenia dzieci z różnych stron 

świata, przy akompaniamencie piosenki Majki Jeżowskiej pt. „ Marzenia się spełniają”. Pierwszoklasiści, zgodnie z  ideą 

Janusza Korczaka dotyczącą niesienia pomocy biednym i potrzebującym, 

zgromadzili prezenty dla dzieci z płockich domów dziecka. W tym roku 

były to pluszowe misie w związku z obchodzonym tego dnia Świętem 

Pluszowego Misia. Król 

Maciuś Pierwszy przekazał 

wszystkim pierwszakom 

prezenty od Janusza 

Korczaka, w podziękowaniu za pomoc biednym dzieciom, w których 

znajdowały się cukierki dla całej klasy oraz list od patrona szkoły.  

 

  W przedstawieniu wystąpili: uczeń klasy 1h – Michał Karolewski  , 

Alicja Staniewska z klasy 2c, Miłosz Morze z klasy 2d, uczniowie klasy 2f- Wojtek Bońkowski, Karol Dobaczewski, Zosia 

Białaszewska, Julia Michalska, z klasy 2g- Zuzia Jakubiak, Oskar Sudomir, Michał Twardowski, Julia Gawin z klasy 2h 

oraz trzecioklasiści – Julia Młodziejewska, Hubert Pawlak.  

  Za poświęcony czas i serce włożone w przygotowania do przedstawienia młodym aktorom dziękują organizatorzy 

– p. Urszula Synakowska, p. Iwona Spiek, p. Beata Chrobot – Tutkaj, p. Agnieszka Matlęga i p. Martyna Skrodzka. 

 Koordynatorami imprezy były p. Martyna Skrodzka i p. Beata Chrobot-Tutkaj. 

 

 

 



27 listopada wielbiciele poezji z klas I-III spróbowali swoich sił w konkursie recytatorskim  pod hasłem 

„Korczak w poezji – mój ulubiony wiersz”.  

Uczestnicy byli oceniani w trzech kategoriach wiekowych: klasy I, 

klasy II, klasy III.  

Ocenie podlegały:  

 dobór repertuaru,  

 interpretacja, 

 dykcja. 

Jury w osobach p. Iwony Blank, p. Iwony Jędrzejewskiej, p. Marleny 

Karaszewskiej, p. Karoliny Gościniak stanęło przed trudnym wyborem, 

ponieważ uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani do zmagań w dziedzinie deklamacji.  

Zaprezentowane utwory bawiły publiczność, ale również przekazywały walory dydaktyczne – uczyły właściwego 

postępowania. 

 

Laureatami zostały następujące osoby. 

 

KLASY PIERWSZE 

I miejsce – Julia Kubera (klasa 1h) 

II miejsce – Olga Kępczyńska (klasa 1 f) 

III miejsce – Antoni Domański (klasa 1d) 

wyróżnienie – Zuzanna Dąbkowska (klasa 1i) 

 

KLASY DRUGIE 

I miejsce – Miłosz Morze (klasa 2d0 

II miejsce – Małgorzata Formela (klasa 2c) 

III miejsce – Franciszka Ostrowska (klasa 2e) 

wyróżnienie – Hubert Bartkowski (klasa 2b) 

 

KLASY TRZECIE 

I miejsce – Mateusz Kaszubski (klasa 3e) 

II miejsce – Aleksandra Szewczuk (klasa 3b) 

III miejsce – Monika Stawicka (klasa 3c) 

 

Mistrzowie recytacji otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. 

 

Koordynatorem konkursu była p. Dorota Wojciechowska współpracująca z p. Ewą Rudowską  

i Agnieszką Szypszak. 

 

 

 



Dzień później, tj. 28 listopada 2014 r., w  szkolnej bibliotece odbył się również finał konkursu recytatorskiego – 

„Dziecko w poezji” prowadzonego przez panią Renatę Markiewicz. 

Spotkanie finałowe poprzedziły eliminacje, które odbywały się na każdym  poziomie, czyli wśród uczniów klas 4. 

5. i 6. Spośród chętnych wyłoniono najlepszych recytatorów. 

Komisja przyznawała punkty według następujących kryteriów: 

 dobór repertuaru, 

 interpretacja utworu, 

 kultura utworu, 

 wrażenie artystyczne. 

Pod przewodnictwem pani Iwony Blank w jury zasiadły także 

panie: Monika Krystek,        Marlena Karaszewska. 

Laureatami zostały najlepsze osoby. 

 

KLASY CZWARTE 

 I miejsce - Jan Cichocki 

II miejsce - Patrycja Umińska 

III miejsce - Sara Jarębska 

 

KLASY PIĄTE 

I miejsce – Emila Rychlewska 

II miejsce – Weronika Niedzielska 

III miejsce – Roksana Szulińska i Gabriela Majewska 

wyróżnienia – Natasza Sokolnicka i Gabriel Wiciński 

 

Uczniom klas szóstych komisja przyznała miejsca I i II. 

 

KLASY SZÓSTE 

I miejsce – Zuzanna Dobaczewska 

II miejsce – Julia Pawlak 

 

Również publiczność, w wyniku głosowania, wybrała swojego ulubieńca. Została nim Emilia Rychlewska. 

Uczniowie zaskoczyli nas wysokim poziomem recytacji i doskonałym doborem repertuaru.  

 

Konkurs przygotowały: p. Małgorzata Piotrowska, p. Anna Cybulska, p. Adrianna Brzezińska,  

p. Ewa Rudowska. Koordynatorzy to p. Beata Sokolnicka, p. Renata Markiewicz. 

 

 

 

 

 



 W ramach Dnia Praw Ucznia – „Moje prawa i obowiązki”      

27 listopada 2014 r. uczniowie klas drugich, poprzez 

aktywności jakie podejmowali podczas słuchania ,,Bajki    o 

Ćwierćlandzie” Giny Ruch Paquel, mieli możliwość przekonania się 

jak trudna jest droga do poszanowania praw innych ludzi.  Z wielkim 

zaciekawieniem słuchali o tym, co działo się w czterech kolorowych 

krainach i dzięki temu mogli skonfrontować prezentowane poglądy z 

emocjami, które towarzyszyły konkretnym, trudnym sytuacjom, 

pojawiającym się w bajce. Poprzez umiejętność współpracy w grupie 

uczniowie kształtowali postawę tolerancji, poszanowania praw i wolności innych ludzi. Uczestnicy apelu byli zgodni co 

do tego, że wszyscy mamy równe prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie dla uczniów klas drugich przygotowały: p. Emilia Heljasińska-Schmidt, p. Marzena Łukasik, p. 

Małgorzata Zielonka, p. Magdalena Stefańska i koordynator p. Małgorzata Rogalska-Włodarska. 

 

 

Ponadto pedagog szkolny pan Mariusz Łakomski i psycholog - pani Beata 

Cieśleńska wraz  ze studentami Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 

przygotowali  dla 

poszczególnych klas 4. 5. i 

6.  krótką prezentację na 

temat zawarty w tytule 

spotkania. Następnie 

uczniowie wyżej wymienionych klas zostali podzieleni na grupy 

klasowe i samodzielnie pracowali nad stworzeniem mapy swoich praw 

i obowiązków. 

 

Koordynatorzy uroczystości: pan Mariusz Łakomski i pani Beata Cieśleńska. 

 


