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75 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 

 

Dnia 17 września 2014 r. (środa) uczniowie 

i nauczyciele Zespołu Szkół im. Jana 

Pawła  II wraz z dyrekcją spotkali się na 

krótkim apelu dla uczczenia 75. rocznicy 

wybuchu II wojny światowej 

i przypadającej w bieżącym roku 100. 

rocznicy rozpoczęcia I wojny 

światowej.(…) Więcej informacji i zdjęć na 

stronie http://www.zsbrzeziny.ehost.pl 

 

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 

Dnia 20 października 2014 roku  

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II  

w Brzezinach odbyło się ślubowanie 

klasy I Gimnazjum oraz I a i I b 

Szkoły Podstawowej. Swoją 

obecnością zaszczycił nas Wójt 

Gminy Morawica, pan Marian Buras 

oraz radni z Brzezin: p. Janusz 

Wojtyś i p. Damian Woźniak i Nidy: p. Stanisław Kubicki. Uczniowie przedstawili programy 

artystyczne w mistrzowski sposób, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Jednakże 

najważniejszym dla „głównych bohaterów” wydarzeniem było ślubowanie, a także pasowanie 

na ucznia, którego dokonał Pan Dyrektor Krzysztof Kubicki. Po części oficjalnej ślubujący 

otrzymali upominki od gości  

i przedstawicieli społeczności 

szkolnej. Tak zakończyła się 

uroczystość. Teraz uczniowie klas 

pierwszych są pełnoprawnymi 

członkami społeczności Zespołu Szkół 

im. Jana Pawła II w Brzezinach.   

 

 

 

Akademie, uroczystości 

 

http://www.zsbrzeziny.ehost.pl/
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Akademie, uroczystości 

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 

Szkolnych w naszej szkole odbyły się klasowe 

konkursy: rysunkowy w klasie pierwszej – Moja 

ulubiona postać bajkowa, w klasach  drugiej  

i trzeciej konkurs ze znajomości lektur Calineczka 

 i Kajtkowe przygody, w   klasach IV-VI konkurs 

frazeologiczny – Góra książek oraz konkurs  

na ułożenie hasła lub wierszyka zachęcającego  

do czytania książek. 

Apel podsumowujący obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych odbył się  

5 listopada na sali gimnastycznej w obecności całej społeczności szkoły podstawowej. 

Uczniowie klasy II przygotowali pod kierunkiem p. Grażyny Lach i p. Doroty 

Wawrzyckiej  teatrzyk promujący czytelnictwo w szkole. 

DZIEŃ PATRONA 

 „Jan Paweł II –  Świętymi Bądźcie” –  pod takim 

hasłem 16 października 2014, w 36. rocznicę 

wyboru Karola Wojtyły na papieża – zuchy  

i harcerze z naszej szkoły złożyli kwiaty i zapalili 

znicze pod pomnikiem Patrona Jana Pawła II. 

Uroczystą zbiórkę poprowadził druh Mateusz 

Engel, zdając raport o obecności  zuchów  

i harcerzy na ręce dyrektora szkoły p. Krzysztofa 

Kubickiego. Wokół pomnika Patrona zuchy, 

harcerze, dyrektor p. K. Kubicki, druhny   

J. Kasperek i B. Łabęcka zawiązali krąg, puścili 

iskierkę w podzięce za wyniesienie Jana Pawła II 

w poczet świętych. 

Zuchy  z klasy III 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

12 listopada cała społeczność szkolna zebrała 

się na sali gimnastycznej w odświętnych 

strojach, z biało-czerwonymi kotylionami na 

piersiach, by uczcić odzyskanie przez Polskę 

niepodległość w 1918r., po 123 latach 

zaborów. Uczniowie pod kierunkiem p. Beaty 

Podgajnej przygotowali i zaprezentowali 

piękny montaż słowno-muzyczny zbliżający 

wszystkim historię naszego kraju.   
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PAMIĘTAJMY 

W naszej szkole 29 października 

odbył się apel  „Pamiętajmy”. 

Montaż słowno - muzyczny 

został przygotowany jak co roku 

przez zuchy. 

Uczniowie przedstawili  wiersze 

mówiące o jesiennej zadumie,  

o przemijaniu, wędrowaniu, 

niepotrzebnym  lęku przed 

śmiercią oraz oddali hołd 

obrońcom ojczyzny  i naszemu 

Patronowi  Świętemu Janowi 

Pawłowi II. Zuchy po uroczystości udały się pod pomnik Patrona, gdzie złożyły wiązankę, 

zapaliły znicze oraz pełniły honorową wartę.   

mgr Beata Łabęcka 

 

TAJEMNICA BOŻEGO NARODZENIA 

Dnia 19 XII 2014 roku, o godzinie 10.00 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach 

zaprezentowano montaż słowno - muzyczny pt. „Tajemnica Bożego Narodzenia”.  Scenariusz 

napisała mgr Katarzyna Gruszczyńska.  Opracowaniem muzycznym kolęd i pastorałek zajęła 

się mgr Beata Podgajna. Wspaniałą w swej prostocie i wymowie scenografię - według 

pomysłu p. Katarzyny Gruszczyńskiej – zaprojektowała i wykonała wraz z członkami koła 

plastycznego mgr Agata Kurdek.  

Zespół Brzezina i jego przedstawiciele z klas IV, V i VI szkoły podstawowej wnieśli swój 

widoczny wkład w śpiew kolęd i pastorałek, zaś uczniowie z klasy I gimnazjum 

zaprezentowali wiersze o tematyce bożonarodzeniowej zaczerpnięte z antologii poezji 

polskiej.(…)  

Katarzyna 

Gruszczyńska 

Więcej informacji 

 i zdjęć na stronie 

http://www.zsbrzeziny.

ehost.pl 

Akademie, uroczystości 

 

http://www.zsbrzeziny.ehost.pl/
http://www.zsbrzeziny.ehost.pl/
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MIKOŁAJ W SZKOLE 

5 grudnia okazało się, że do naszej 

szkoły uczęszczają tylko grzeczne 

dzieci, bo do każdego z nich zawitał 

Mikołaj z prezentem - słodycze  

i owoce. Oprócz uczniów, 

obdarowani zostali również 

nauczyciele ogromną ilością 

naturalnych witamin. Nikogo nie 

zdziwił fakt, że do takiej ilości 

prezentów Mikołaj miał do pomocy 

członków Rady Rodziców, którzy 

dwoili się i troili, by nikt nie 

pozostał bez upominku. 

 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

21 stycznia 2015r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Na uroczystość przybył tłum gości. Nikt przecież z zaproszonych osób nie odmówi 

ukochanym wnukom wyrażenia przez nich dowodów wdzięczności za wszelką miłość 

i dobroć od nich płynącą. Uczniowie klas 1-3 prezentowali się wspaniale. Nie zawiódł jak 

zwykle szkolny zespół taneczny. Gościnnie program artystyczny przedstawili nasi uczniowie, 

którzy uczęszczają na naukę tańca 

zorganizowaną w świetlicy wiejskiej. 

mgr Beata Pabian 

 

 

 

 

Więcej zdjęć na stronie 

http://www.zsbrzeziny.ehost.pl

Akademie, uroczystości 

 

http://www.zsbrzeziny.ehost.pl/
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Gminny Konkurs Plastyczny  

ARTYŚCI SĄ WŚRÓD NAS – RYSUJĘ JAK DA VINCI 

15 grudnia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach odbył się Gminny Konkurs 

Plastyczny ARTYŚCI SĄ WŚRÓD NAS – RYSUJĘ JAK DA VINCI.  Wzięli w nim udział 

uczniowie z gimnazjów naszej gminy. Każdą szkołę reprezentowało trzech młodych artystów. 

Gimnazjum w Bilczy reprezentowali: Natalia Rokicka, Patryk Gałęzowski, Maja Zielińska, 

Gimnazjum w Morawicy – Magdalena Sołtys, Katarzyna Leska, Emilia Strójwąs, Gimnazjum 

w Obicach – Natalia Dziewięcka, Emil 

Nowak, Bartosz Gawior, 

nasze  gimnazjum – Monika Kawecka, 

Kamila Podsiadło i Aleksandra Gawior. 

Młodzież tworzyła martwą naturę  

w technikach rysunkowych. Chociaż do 

wyboru mieli: suchą pastel, pastel 

olejną, sepię, węgiel, to wszyscy 

zdecydowali się tworzyć w ołówku. 

Po trzech godzinach artystycznych działań młodzież udała się na obiad, a do pracy przystąpiła 

Komisja Konkursowa w składzie: p. Hanna Kuta, p. Edyta Pietryka i p. Ewa Tarach. 

Zadaniem jury było wybranie trzech najlepszych prac, a to okazało się nie takie łatwe, 

ponieważ wszystkie prace były bardzo dobre. Po wnikliwej analizie pierwsze miejsce 

przyznano Katarzynie Leska z gimnazjum w Morawicy, drugie – Emilowi Nowakowi  

z gimnazjum w Obicach i trzecie – Emilii Strójwąs z gimnazjum w Morawicy. W kategorii 

najlepszej szkoły zwyciężyło gimnazjum z Obic, następnie z Morawicy, Bilczy i Brzezin. 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody, wszyscy uczestnicy upominki umożliwiające 

rozwój talentu plastycznego. 

Uczestnikom gratulujemy i życzymy, by idąc za głosem natchnienia, tworzyli dzieła 

naprawdę wartościowe i piękne. Opiekunom dziękujemy za umożliwienie uczniom wzięcia 

udziału w konkursie.  

organizator 

konkursu Agata 

Kurdek  

Konkursy 
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ŚWIĘTO DRZEWA 

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzezinach po raz kolejny 

przystąpili  do tego projektu, celem którego było zainspirowanie 

dzieci i nauczycieli do podejmowania lokalnych działań 

proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzew.  

W naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pt. "Kasztanowe 

drzewko". Na zaproszenie koordynatora projektu p. Beaty 

Łabęckiej do szkoły 27 października przybyła  p. Leśniczy   

z Nadleśnictwa Kielce. Uczniowie wysłuchali  prelekcji 

zaproszonego gościa na temat znaczenia i potrzeby dbania 

o drzewostan, po której padło mnóstwo pytań związanych 

z tematyką leśną. Na zakończenie odbyło się wręczenie nagród  

w konkursie plastycznym, zostały one ufundowane przez dyrektora 

szkoły. Dyrektor p. Krzysztof Kubicki przypomniał uczniom,  

że las może istnieć bez nas, ale my nie możemy istnieć bez lasu. 

mgr Beata Łabęcka 

Ogólnopolski Konkurs   

W listopadzie 2014 roku 11 uczniów Szkoły Podstawowej w Brzezinach wzięło udział  

w  Ogólnopolskim Konkursie Alfik Matematyczny. W matematycznej rozgrywce wzięło 

udział 52 566 uczestników z całej Polski, wśród których wyłoniono 329 laureatów. Jednym  

z laureatów jest uczeń  klasy II naszej szkoły - Igor Chmielewski. Zajął on 1. miejsce  

w województwie świętokrzyskim, a 21. miejsce w kraju (liczba uczestników z klas drugich-

9 693). Igorowi przyznano nagrodę – tygodniowy pobyt na Obozie Talentów o wartości 

750zł. Bardzo dobry wynik uzyskała również drugoklasistka Julia Ziopaja -  zajęła 7. miejsce 

w województwie świętokrzyskim i 567. miejsce w kraju. Na uwagę zasługuje również uczeń 

klasy VI Bartłomiej Domański, który zajął 14. miejsce w województwie i 1689. miejsce  

w kraju (na 6 066 uczestników z klas VI). 

Koordynator konkursu Dorota Wawrzycka 

IV SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY 

16 stycznia 2015 r. odbył się w gimnazjum IV Szkolny Konkurs Matematyczny. W tym 

roku pod hasłem - „Jednostki miar”. Uczniowie musieli wykazać się znajomością jednostek 

miar dotyczących różnych wielkości. W teście wystąpiły zarówno jednostki używane dziś jak 

i dawniej, w Polsce i na świecie. Pojawiły się takie ciekawe jednostki jak: arszyn, jutrzyna, 

wielki gros, box. W zmaganiach udział wzięło 6 uczniów. Najlepsze wyniki uzyskali: 

1.         Lisowicz Weronika – kl. II 

2.         Lisowicz Dominika – kl. I 

3.         Dziewięcka Oliwia – kl. II 

Gratulacje dla zwycięzców. 

Opiekun Koła Matematycznego – mgr Jolanta Krąż  

Konkursy 
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GMINNY KONKURS WIEDZY O PROFILAKTYCE 

15 stycznia 2015 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach 

odbyła się pierwsza edycja Gminnego Konkursu Wiedzy  

o Profilaktyce. W jury zasiedli: p. Anna Kowalska – sekretarz 

GminyMorawica, p. Marianna Węgrzyn – prezes Stowarzyszenia 

Mieszkańców Brzezin i Podwola oraz p. Anna Dziewięcka – 

pielęgniarka z Przychodni w Morawicy. Do konkursu przystąpili 

uczniowie ze szkół podstawowych z Dębskiej Woli, Brzezin, 

Morawicy oraz Bilczy. Wszyscy uczestnicy wykazali się 

niezwykłą wiedzą oraz zdumiewającymi umiejętnościami 

aktorskimi. Ostatecznie laur zwycięzcy otrzymali uczniowie  

ze szkoły z Morawicy, drugie miejsce przypadło gospodarzom konkursu, zaś trzecie uczniom 

z Bilczy. 

TANECZNE SUKCESY 

Dnia 26 października 2014r. w hali sportowej 

BILCZA odbył się I Przegląd Szkolnych Zespołów 

Tanecznych Gminy Morawica. Naszą szkołę 

reprezentowali uczniowie, którzy pod kierunkiem 

p. Beaty Podgajnej przygotowali układ taneczny  

pt. "Koty i mysie psoty". Nasi artyści wytańczyli 

III miejsce w kategorii wiekowej klasy 4-6. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

 

II GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY 

Uczniowie klasy III szkoły podstawowej 

Bartłomiej Januchta, Jakub Łabęcki i Filip Soja 

reprezentowali naszą szkołę na II Gminnym 

Konkursie Ekologicznym w Obicach. 

Do konkursy przystąpiło 7 szkół z terenu gminy 

Morawica. Nasi uczniowie rozwiązywali test, 

krzyżówkę, zagadki, rebusy, segregowali śmieci 

do odpowiednich pojemników, a także doskonale 

spisali się w konkurencji sportowej - rzut 

kręglarski. Wykazali się doskonałą znajomością 

zagadnień dotyczących ochrony środowiska. 

Zajęli II miejsce zaraz po gospodarzach. Wszyscy 

uczestnicy konkursu otrzymali gry planszowe,  

a szkoły dyplomy. Gratulujemy wiedzy  

i zaangażowania.  

mgr Beata Łabęcka 

Konkursy 
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NAGRODY W DZIEDZINIE KULTURY 

28 stycznia w Samorządowym Centrum Kultury odbyło się uroczyste 

wręczenie Nagród Wójta Gminy Morawica w Dziedzinie Kultury. 

Nagrody uroczyście wręczył  laureatom wójt gminy Morawica Marian 

Buras. Zaszczytne wyróżnienie otrzymało czternastu artystów i jeden 

zespół wokalny. Wśród laureatów znalazły się uczennice z Zespołu 

Szkół w Brzezinach Anna Woś i Laura Olchawa. Podczas koncertu 

laureatów dziewczęta zaprezentowały swoje umiejętności wokalne 

wzruszając swym śpiewem zgromadzoną publiczność.   

 

PASJA IGORA 

Na prośbę wychowawczyni klasy II Doroty Wawrzyckiej informacje o pasji i sukcesach Igora 

Chmielewskiego z klasy II szkoły podstawowej przekazała mama pani Dorota Chmielewska.   

Gry w szachy Igor nauczył się w wieku 5 lat. Grać 

nauczył go dziadek Bogdan, który pokazał mu 

pierwsze ruchy. Szachy tak podobały się Igorowi,  

że codziennie przed pójściem spać rozgrywał z tatą 

jedną lub dwie partie. Jeszcze chodząc do przedszkola 

nauczył się grać tak dobrze, że uczył inne dzieci  

w grupie gry w szachy. (…) 

6 grudnia 2014 roku wziął udział w Turnieju Mikołajkowym Grand Prix Polski Dzieci  

i Młodzieży w Szachach w Woli Mieleckiej (woj. 

podkarpackie),  skąd wrócił z pucharem za zajęcie I miejsca  

w grupie chłopców. 

Szachy stały się pasją Igora. Aktualnie Igor posiada IV 

kategorię szachową. Uczy się gry w szachy w Wojewódzkim 

Domu Kultury w Kielcach pod okiem pana Stanisława 

Dulińskiego- instruktora, który wyszkolił wiele pokoleń 

szachistów osiągających sukcesy na skalę krajową. Igor jeździ 

na zajęcia dwa razy w tygodniu, a oprócz tego codziennie 

ćwiczy z tatą w domu (grają i rozwiązują mnóstwo zadań 

szachowych). Szachy okazały się dla Igora wspaniałą grą, 

która uczy koncentracji uwagi i wytrwałości, myślenia, 

przewidywania skutków i konsekwencji podejmowanych 

decyzji, planowania różnych wariantów działania. Gra w 

szachy, szczególnie na turniejach, uczy radzenia sobie pod 

presją czasu, radzenia sobie ze stresem i porażkami, szacunku 

dla przeciwnika. 

Więcej informacji i zdjęć na stronie http://www.zsbrzeziny.ehost.pl  

Nasze talenty 

 

http://www.zsbrzeziny.ehost.pl/
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PIERWSZA GMINNA SPARTAKIADA LEKKOATLETYCZNA 

 
7 września na gminnym 

stadionie  KLUBU MORAVIA 

zainaugurowano Rok Sportowy 

2014/2015. Do konkurencji 

lekkoatletycznych stanęli 

uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjaliści i ich rodzice. 

Wszyscy ambitnie walczyli o jak 

najlepsze wyniki. Rywalizacja 

była zacięta, zabawa przednia. 

Każdy uczestnik tej sportowej 

imprezy mógł się posilić gorącą 

potrawą. Po podsumowaniu 

wyników nasza szkoła podstawowa zajęła II miejsce, a gimnazjum IV.   

BIEGI INDYWIDUALNE NA STADIONIE MORAVIA 

27 września uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum 

uczestniczyli w gminnych zawodach sportowych - 

indywidualne biegi przełajowe, które odbyły się na stadionie 

MORAVIA. Uczniowie naszej szkoły zmierzyli się  

z rówieśnikami z innych gminnych szkół. Jesienna aura nie 

przeszkodziła w zaciętej rywalizacji. Gimnazjum w Brzezinach 

reprezentowali: Damian Stokłosiński, Jakub Mojecki, Albert 

Kozak, Dominika Kruk, Aleksandra Gawior, Monika Kawecka,  

Julia Jurasz, Aleksandra Krawczyk, a szkołę podstawową: 

Bartosz Januszek, Jakub Sołtys, Filip Wołowiec, Paulina Podsiadło, Laura Olchawa, Julia 

Rędzia, Magdalena Kuchta, Emilia Kasperek, Mikołaj Kozak. 

 

PIŁKA NOŻNA GIMNAZJALISTEK 

11 października dziewczęta z naszego 

gimnazjum: Aleksandra Gawior, Dominika 

Kruk, Weronika Lisowicz, Magdalena 

Więcek, Małgorzata Malicka, Sandra 

Raczyńska, Klaudia Krzyszkowska, Maria 

Ślusarczyk, Dominika Lisowicz, Klaudia 

Woś, Julia Jurasz uczestniczyły  

w gminnych rozgrywkach piłki nożnej. 

Dziewczęta swoją postawą i walecznością 

sprawiły niespodziankę zwłaszcza swoim 

rywalkom. Pokonały drużynę z Bilczy, 

zremisowały z reprezentacją Morawicy, uległy jedynie gospodarzom z Obic.  

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.  

Sport 
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GMINNE ZAWODY W PŁYWANIU 

GIMNAZJALISTÓW 

15 listopada odbyły się zawody w pływaniu na basenie KORAL  w 

Morawicy. Naszą szkołę reprezentował Bartosz Mojecki, który 

wywalczył I miejsce w pływaniu grzbietem na dystansie 25m i III 

miejsce stylem dowolnym, również na 25m. GRATULUJEMY!   

 

KOSZYKÓWKA GIMNAZJALISTÓW 

13 grudnia  na sportowej hali BILCZA nasi uczniowie 

rywalizowali w koszykówkę z rówieśnikami z pozostałych 

gimnazjów z gminy Morawica. Do rozgrywek stanęli: Bartosz 

Mojecki, Damian Stokłosiński, Daniel Rabiej, Norbert 

Lużyński, Mateusz Engel, Adam Sołtys, Albert Kozak, Jakub 

Rabiej, Jakub Ślusarczyk, Jakub Mojecki.  

Nasza reprezentacja wywalczyła drugie miejsce. 

 

NASZE DRUŻYNY SIATKARSKIE (foto) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sport 
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ZJAZD RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II 

9 października zuchy i harcerze z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach wraz 

z dyrektorem p. Krzysztofem Kubickim, opiekunami p. Aleksandrą Głodek, p. Justyną 

Kasperek i p. Beatą Łabęcką oraz rodzicami wyruszyli na XVI pielgrzymkę Rodziny Szkól 

im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Pod jasnogórskimi wałami zgromadziło się ponad 20 tysięcy 

pątników z przeszło 500 szkół noszących imię świętego Jana Pawła II. Jasnogórski szczyt 

zdobiło ponad 400 sztandarów. 

Pielgrzymi w swoich sercach 

przynieśli całoroczny bagaż 

doświadczeń, trosk, zmartwień, 

smutków i radości.(…) Więcej 

informacji i zdjęć na stronie 

http://www.zsbrzeziny.ehost.pl 

mgr Beata Łabęcka 

 

NIEZWYKŁA LEKCJA W PODZAMCZU CHĘCIŃSKIM 

26 listopada gimnazjaliści zobaczyli w Podzamczu pod Chęcinami unikatową wystawę „Świat 

Leonarda da Vinci”, która do tej pory była pokazywana w takich miejscach jak Tokio, Nowy 

Jork czy Chicago. (…) 

Centrum Nauki to fajne miejsce, by zobaczyć interaktywne eksponaty, m.in.: peryskop, wir 

wodny, telegraf akustyczny, kołyska Newtona i laserowa harfa. Każdy odwiedzający, bez 

względu na wiek czy też 

zainteresowania, znalazł dla siebie coś 

odpowiedniego. 

Więcej informacji i zdjęć na stronie 

http://  www.zsbrzeziny.ehost.pl 

 

 

 

 

 

W październiku Centrum odwiedzili także 

uczniowie szkoły podstawowej z klas III – VI. 

  

Wycieczki 

 

http://www.zsbrzeziny.ehost.pl/
http://www.zsbrzeziny.ehost.pl/
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 „MAJSTERKOWO” W CASTORAMIE 

18 listopada 2014r. uczniowie klasy II z wychowawczynią p. Dorotą Wawrzycką odbyli 

wycieczkę do Kielc do Castoramy, gdzie uczestniczyli w warsztatach "Majsterkowo". (…) 

 Największą atrakcją dla uczniów były jednak 

własnoręcznie wykonane karmniki dla ptaków, 

które mogli zabrać ze sobą. Zadowolenie 

uczniów sięgnęło więc zenitu. Z wycieczki 

wszyscy wrócili  zadowoleni i szczęśliwi.  

Więcej informacji na stronie 

http://www.zsbrzeziny.ehost.pl 

Wychowawczyni klasy II Dorota Wawrzycka 

PRZYWIEZIONE Z MIECHOWA: BOMBKI I MNÓSTWO WRAŻEŃ 

Dnia 3 grudnia cała moja klasa czwarta i uczniowie klasy drugiej 

wraz z wychowawcami zebrali się o godz. 6.20 przed szkołą.  

Z niecierpliwością czekaliśmy na wyjazd do fabryki bombek, która 

znajduje się w Miechowie. Po przybyciu na miejsce każdy z nas 

mógł samodzielnie zaprojektować i ozdobić  swoją bombkę, którą 

potem zabrał do domu. Ogromną frajdą było malowanie pięknych 

ozdób. Po skończonym malowaniu pracownik fabryki oprowadził 

nas po niej. Poznaliśmy wszystkie etapy produkcji szklanej 

bombki oraz obserwowaliśmy jej ręczne zdobienie. Bardzo nam 

się to wszystko podobało. Wracaliśmy do domu trochę zmęczeni, 

ale szczęśliwi, ponieważ każdy wiózł ze sobą swoje arcydziełko. 

Będą one wisiały na honorowym miejscu na naszych choinkach 

i przypominały o przeżytej przygodzie.   

Marysia Dziewięcka, kl. IV 

WYCIECZKA DO PACANOWA 

Dnia 2 grudnia uczniowie klasy Ib i III wzięli udział w wycieczce  

do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Dzieci odbyły podróż 

po „bajkowym świecie”. Czegóż tam nie było…  i rozpoznawanie 

przedmiotów pochodzących z różnych bajek, interaktywna zabawa 

polegająca na doprowadzeniu bajkowej postaci do kraju, z którego się 

wywodzi, podróż zaczarowanym wagonikiem (min. pod ziemię,  

w morskie głębiny, przestworza i kosmos), pobyt w czarodziejskim 

ogrodzie, odkrywanie tajemnic bajek polskich, projekcja filmu 

animowanego „Przygody Koziołka Matołka”, pokonywanie Skał 

Strachu czy wreszcie wizyta w Skarbnicy Bajek. 

Ekspozycja przedstawiona dzieciom miała na celu pobudzenie wyobraźni i zaangażowanie 

dziecka aktywnie w proces zdobywania wiedzy z zakresu bajek, baśni i legend. 

To był wspaniale spędzony czas. 

Jolanta Janic

Wycieczki 

 

http://www.zsbrzeziny.ehost.pl/
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ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA 

Gromada zuchowa "Leśne Skrzaty" rozpoczęła swoją działalność  

w październiku ogniskiem integracyjnym w gospodarstwie państwa Latkowskich  

w Nidzie. Na miejsce spotkania zuchy przybyły ze swoimi rodzicami, którzy zostawili 

je pod czujnym okiem druhny Beaty Łabęckiej i druhny Magdaleny Gawior. Zbiórka 

rozpoczęła się zuchowym powitaniem i piosenką "Leśne zuchy". Tematem 

przewodnim były ziemniaki. Zuchy odgadywały zagadki, śpiewały piosenki  

i rozwiązywały rebusy. Nie zabrakło też zabaw i pląsów, oczywiście z ziemniakami  

w roli głównej, które poprowadziła druhna Magda. Zmęczone zuchy posiliły się 

własnoręcznie upieczonymi 

kiełbaskami, aby potem 

wziąć udział w grze 

terenowej nad brzegiem 

Nidy. Na koniec wszyscy  

ze smakiem zjedli upieczone 

w ognisku  ziemniaki, które 

wyśmienicie im smakowały. 

Zuchy w wesołych nastrojach 

bezpiecznie wróciły do domu. 

 

Dziękujemy państwu Latkowskim za przygotowanie ogniska. 

Zuchy z klasy III 

HARCERSKI BIWAK 

W dniach 5 - 7 grudnia odbył się mikołajkowy biwak 

harcerski 44KDH i 75KDH w Bilczy, o konwencji 

kryminalistycznej. 

 Rozpoczął się on apelem w piątek o godzinie 17
00  

w Zespole Szkół im. Piotra Ściegiennego. Następnie 

dostaliśmy tajemnicze listy informujące nas o sali  

w której będziemy spać, oraz o grupie do której należymy (były trzy grupy: 

dziennikarze, policjanci, detektywi). Naszym pierwszym zadaniem było 

stworzenie plakatu charakteryzującego naszą grupę. Kiedy skończyliśmy, 

udaliśmy się na pyszną kolację. Po kolacji graliśmy i poznawaliśmy sylwetki 

największych zbrodniarzy w dziejach świata. Około godziny 22
00

 

uczestniczyliśmy w kominku.(…) 

Więcej informacji na stronie http://www.zsbrzeziny.ehost.pl           

Paulina Sołtys

Zuchy i harcerze 

 

http://www.zsbrzeziny.ehost.pl/
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SZLACHETNE DZIEŁO 2014 

Gdy późną  jesienią świat kurczy się z chłodu, gdy wieje zimny wiatr, a  deszcz ze śniegiem 

dzwoni o szyby, wtedy w Brzezinach rosną i rozgrzewają się serca. Myśl o tym, że nie dla 

wszystkich będą one „szczęśliwe, spokojne i radosne”, spędza sen z powiek tutejszej młodzieży. 

Wtedy zuchy i harcerze znów tworzą misterny plan pomocy dla 

tych, którzy jej potrzebują. Pamiętając o sukcesie ubiegłorocznej 

zbiórki, po raz drugi drużyna harcerska i zuchowa przystąpiły  

do udziału w akcji SZLACHETNA PACZKA. 

W tym roku przedsięwzięcie również przebiegało wielotorowo. 

W dniach 21-23 listopada w Delikatesach Centrum wolontariusze 

prowadzili zbiórkę żywności. Było jej baaaardzo dużo. Dobrze, 

że właściciel placówki, pan Tomasz Malicki (absolwent szkoły 

w Brzezinach)  udostępnił pomieszczenie na przechowanie tej 

ogromnej ilości zgromadzonych produktów… (Panu Tomaszowi 

dziękujemy!). Na terenie szkoły do akcji włączyli się uczniowie 

wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Swoja zbiórkę 

potrzebnych produktów prowadzili w dniach 28 listopada - 8 grudnia przy ogromnym 

zaangażowaniu Rodziców, Nauczycieli i Dyrektora Szkoły, Pana 

Krzysztofa Kubickiego. We współpracy z księdzem Józefem 

Knapem, proboszczem Parafii pw. Wszystkich Świętych  

w Brzezinach, zorganizowano przed kościołem kwestę,  

w wyniku której udało się zgromadzić 1400 zł na potrzeby 

rodzin. Jedna z rodzin, którą w tym roku zaopiekowała  się 

młodzież z Brzezin, potrzebowała wersalki. Nie do wiary, ale 

dobry człowiek ofiarował i ten mebel.  

Nie pierwszy raz społeczność Brzezin okazała wielką 

ofiarność.  Zgromadzonych tak obficie różnego rodzaju 

produktów wystarczy dla dwóch rodzin (każda otrzyma po 21 paczek z produktami), a pozostałe  

7 paczek żywnościowych trafi do innych gospodarstw domowych potrzebujących wsparcia. 

Ani zuchy, ani harcerze nie byliby w stanie przechować, spakować i przewieźć prezentów. Znów 

nieoceniona okazała się pomoc Rodziców uczniów oraz dorosłych już absolwentów szkoły. 

Koordynatorem SZLACHETNEJ PACZKI w szkole była – podobnie jak w roku ubiegłym- Pani 

mgr Beata Łabęcka, a wspierała ją Pani mgr Justyna Kasperek. To szlachetne dzieło nie doszłoby 

do finału bez wielu Rodziców, którzy poświecili swój czas, zakasali rękawy, użyczyli swoich 

samochodów… Wyrazy wdzięczności za ogromne wsparcie należą się Pani Ewie Stokłosińskiej 

(mamie dwojga uczniów ZS w Brzezinach) – na 

przełomie listopada i grudnia rzadko bywała  

w domu… 

W sobotę 13 grudnia 2014 r.  o 11.30 w siedzibie 

Urzędu Gminy w Morawicy nastąpiło przekazanie 

SZLACHETNEJ PACZKI (SZLACHETNYCH 

PACZEK!) głównemu koordynatorowi  

p. Damianowi Woźniakowi.  

Gromada zuchowa Leśne Skrzaty i Zespół Szkół  

im. Jana Pawła II otrzymali podziękowanie. 

Inicjatorzy i organizatorzy akcji SZLACHETNA PACZKA przeprowadzonej w Brzezinach 

gorąco dziękują wszystkim wolontariuszom, uczestnikom oraz hojnym ofiarodawcom, dzięki 

którym w Wigilijny Wieczór zabłyśnie nie tylko pierwsza gwiazdka, ale również zabłysną 

uśmiechy obdarowanych. Dobro do Was wróci… 

mgr Katarzyna Telka z-ca dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach

Zuchy i harcerze 

 

Akcje charytatywne 
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Gazetka powstaje dzięki zaangażowaniu i współpracy  

nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 
 

Skład i łamanie:  p. Magdalena Głowacka 

Korekta: p.  Katarzyna Telka 

Zdjęcia i artykuły pochodzą ze strony internetowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach. 

    Strona internetowa: www.zsbrzeziny.ehost.pl 

    Adres Internetowy szkoły:  zsbjanpawel2@o2.pl 

 

 

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI 

Z okazji tygodnia profilaktycznego odbywającego się  w naszej szkole w dniach 26.11.2014 

do 02.12.2014 każda klasa od I do III gimnazjum miała zaprezentować własną 

interpretację  przydzielonego projektu.  Klasa I - „ Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”. 

Klasa II - „Grzecznie - to bezpiecznie”, klasa III -  „ Dziękuję -  nie palę , nie piję, nie biorę’’. 

Początek realizacji był najłatwiejszy, gdyż 

były to setki pomysłów, jak przedstawić 

innym uczniom nasz projekt. Następnym 

krokiem była konsultacja z wychowawcami, 

ponieważ wszystko musiało być przemyślane, 

zgodne z tematyką oraz przykuwające uwagę 

innych uczniów. Klasa I przygotowała ankiety 

żywieniowe, projekcje filmów edukacyjnych  

i zdrowy poczęstunek. Klasa II przygotowała 

znaki ostrzegawcze i dyżury uczniowskie w odblaskowych kamizelkach. Klasa III swój 

projekt przedstawiła  za pomocą znaków drogowych, które informowały jak skutecznie 

odmawiać nałogom. Przygotowali również gazetkę tematyczną oraz ulotki z najważniejszymi 

informacjami dotyczącymi nałogów. Każdy  

z trzech projektów był zrealizowany  

w oryginalny i odmienny sposób. Wszystkie 

były bardzo ciekawe i trudno było wybrać 

najlepszy. Jury oceniło wszystkie aspekty 

projektów, tj. sposób prezentacji, zgodność  

z tematyką oraz wyniki konkursu plastycznego  

i lekcję profilaktyczną na zajęciach religii. 

Ostatecznie wygrała klasa I gimnazjum. Nagrodą 

był  jeden wybrany przez nich dzień bez pytania 

i jakichkolwiek form sprawdzających wiedzę. To był pracowity tydzień dla wszystkich 

uczniów, ale dzięki temu mogliśmy pracować razem, w zespole oraz wzbogacić swoją wiedzę 

na temat różnych tematów związanych z profilaktyką. 

Koordynator projektu klasy III – Magdalena Więcek 

 

 
 

 

 

Profilaktyka 

 


