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WW  ttyymm  nnuummeerrzzee:: KKaalleennddaarriiuumm::  
8 Marca 

Dzień Kobiet 
Dzień Praw Kobiet i Pokoju Na Świecie (ONZ) 

10 Marca 
Międzynarodowy Dzień Mężczyzn 

11 Marca 
Międzynarodowy Dzień Chorego 

14 Marca 
Dzień Liczby Pi 

17 Marca 
Światowy Dzień Morza, Dzień Świętego Patryka 

21 Marca 
Wiosna 2014 - pierwszy dzień, Dzień Wagarowicza 
Jare (etniczne słowiańskie), Światowy Dzień Poezji 

(ONZ) 
Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją 

Rasową (ONZ) 
25 Marca 

Dzień Świętości Życia (katolickie) 
27 Marca 

Międzynarodowy Dzień Teatru (ONZ) 
1 Kwietnia 

Prima aprilis 
Międzynarodowy Dzień Ptaków 

5 Kwietnia 
Dzień Leśnika i Drzewiarza 

7 Kwietnia 
Światowy Dzień Zdrowia (ONZ) 

Dzień Pamięci o Holocauście 
10 Kwietnia 

Dzień Służby Zdrowia 
13 Kwietnia 

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia 
14 Kwietnia 

Dzień Ludzi Bezdomnych 
15 Kwietnia 

Międzynarodowy Dzień Kombatanta 
17-19 Kwietnia 

Triduum Paschalne 
20Kwietnia 
Wielkanoc 

21 Kwietnia 
Drugi Dzień Świąt Wielkiej Nocy 

Śmingus - Dyngus 
22 Kwietnia 
Dzień Ziemi 
23 Kwietnia 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (ONZ) 

  88  mmaarrccaa  DDZZIIEEŃŃ  KKOOBBIIEETT  

  PPIIEERRWWSSZZYY  DDZZIIEEŃŃ  WWIIOOSSNNYY  

  PPooddssuummoowwaanniiee  pprroojjeekkttuu  NNAAUUKKII  ŚŚCCIISSŁŁEE  ......  

  HHUUMMAANNIISSTTAA  RROOKKUU  

  RRaaddoossnnee  AAlllleelluujjaa!!  

  DDZZIIEEŃŃ  ZZIIEEMMII  

  ŚŚwwiięęttyy  JJaann  PPaawweełł  IIII  

  SSPPOORRTT  

  HHUUMMOORR    
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Adres szkoły: 

Zespół Szkół w Sławsku 
Publiczne Gimnazjum w Sławsku 

ul. Okólna 3, 62-586 Rzgów 
 tel. 063 249 31 38 

www.gimslawsk.vgh.pl 
e-mail:  gimslawsk@op.pl 

 

TTEELLEEFFOONNYY  AALLAARRMMOOWWEE  

Z telefonu stacjonarnego: 
999:Pogotowie 

998:StrażPożarna 
997:Policja 

 Młodzieżowy Telefon Zaufania 

Konin tel. (63) 242-33-84  

http://halloween.friko.net/dzien_kobiet.html
http://halloween.friko.net/dzien_kobiet.html
http://halloween.friko.net/dzien-chlopaka.html
http://halloween.friko.net/dzien-liczby-pi.html
http://halloween.friko.net/dzien-swietego-patryka.html
http://halloween.friko.net/swieto-wiosny.html
http://halloween.friko.net/dzien-wagarowicza.html
http://halloween.friko.net/dzien-poezji.html
http://halloween.friko.net/dzien-poezji.html
http://halloween.friko.net/dzien-teatru.html
http://halloween.friko.net/prima-aprilis.html
http://halloween.friko.net/triduum-paschalne.html
http://halloween.friko.net/wielkanoc.html
http://halloween.friko.net/smingus-dyngus.html
http://halloween.friko.net/smingus-dyngus.html
http://halloween.friko.net/dzien-ziemi.html
http://halloween.friko.net/dzien-ksiazki.html
http://www.gimslawsk.vgh.pl/
mailto:gimslawsk@op.pl
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Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone 8 marca jako wyraz szacunku dla ofiar 

walki o równouprawnienie kobiet. Ustanowione zostało w 1910 roku. Dzień Kobiet 

w Polsce był obchodzony na szeroką skalę do 1993 roku. 

Dzień Kobiet jest obecnie oficjalnym świętem w Albanii, Algierii, Armenii, 

Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Brazylii, Bułgarii, Burkina Faso, 

Kamerunie, Chinach, Kubie, Laosie, Kazachstanie, Kirgistanie, Macedonii, Mołdawii, 

Mongolii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Tadżykistanie, Ukrainie, 

Uzbekistanie, Wietnamie, Włoszech i Zambii. Mężczyźni wręczają wtedy znajomym 

kobietom – matkom, żonom, partnerkom, koleżankom kwiaty i drobne podarunki. 

W niektórych krajach (jak Rumunia) dzień ten jest równoważny z dniem matki, podczas 

którego dzieci ofiarują drobne prezenty swoim matkom i babciom. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.L. 
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21 marca 2014 roku w naszym gimnazjum odbył się DZIEŃ WIOSNY!  

Wszyscy bardzo się zaangażowali w pracę nad przygotowaniem całego dnia.  

W klasach przygotowywane było zdrowe śniadanie, które później oceniane było 

przez jury. Obserwowaliśmy także jak nasi koledzy i koleżanki przemieniają się 

w projektantów mody i tworzą wspaniałe kreacje z bibuł, papieru i worków na 

śmieci. Tą konkurencję podsumował krótki pokaz mody w wykonaniu 

ubieranych modeli. Kolejną konkurencją był wiosenny taniec, który wykonali 

przedstawiciele klas. Pod koniec miał miejsce quiz na logikę do którego była 

wyznaczona jedna osoba z klasy. Całą zabawę podsumował  

BIEG PO MARCHEWKĘ,  
w którym czynny udział wzięli także nauczyciele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
K.Ś. 
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PPOODDSSUUMMOOWWAANNIIEE  PPRROOJJEEKKTTUU    
„„NNAAUUKKII  ŚŚCCIISSŁŁEE  ––  wwsszzeecchhssttrroonnnnoośśćć  wwyykkoorrzzyyssttaanniiaa  ww  żżyycciiuu  ccooddzziieennnnyymm””  

Dnia 21 marca 2014 roku w naszym gimnazjum odbyła się uroczystość poświęcona 

przedmiotom matematyczno - przyrodniczym. Tegoroczna V EDYCJA projektu przebiegała 

pod hasłem NAUKI ŚCISŁE  od strony kuchni. Uczniowie od listopada do lutego wykonywali 

następujące zadania: 

 Prezentacje multimedialne pt.   „„NNaajjddzziiwwnniieejjsszzee  ppoottrraawwyy  śśwwiiaattaa""  --   I miejsce Marta 

Klamrzyńska, Marta Kubacka, Martyna Szambelan i Kinga Świerczewska z klasy IIIb 

 Plakaty „NNIIEEZZWWYYKKŁŁYY  ŚŚWWIIAATT  OOWWOOCCÓÓWW  II  WWAARRZZYYWW" --   I miejsce Kamila 

Klamrzyńska i Damian Urbaniak z klasy Ia. 

 Promocję wybranych owoców: "Jakie są walory zdrowotne spożywania owoców?" --   

I miejsce  Natalia Michalak i Marcelina Siwik z klasy IIIa.  

 Plakaty - "MMAATTEEMMAATTYYKKAA  NNAA  TTAALLEERRZZUU""  --   I miejsce  Natalia Bartczak, Agnieszka 

Lewandowska i Dominika Sobczak z klasy IIIa. 

 Prezentacje multimedialne pt: ,,,,PPrrzzeemmiiaannyy  cchheemmiicczznnee  ww  mmoojjeejj  kkuucchhnnii""  --   I miejsce  Oskar 

Kubasik i Wojtek Antczak z klasy Ia. 

 Doświadczenia chemiczne --   I miejsce "LLAAMMPPAA  LLAAWWAA""  --   Oskar Kubasik i Wojtek Antczak 

z klasy Ia. 

 Prezentacje multimedialne pt: „FFIIZZYYKKAA  WW  KKUUCCHHNNII""  --   I miejsce  Tomasz Radziemski 

z klasy Ia.  

 Doświadczenia fizyczne --   I miejsce ""  NNIIEETTYYPPOOWWEE  BBAAŃŃKKII  MMYYDDLLAANNEE""  - Dominika 

Grabowska,  Natalia Michalak i Marcelina Siwik z klasy IIIa. 

 Filmik pt. "FIZYKA W DOMU PAŃSTWA NEWTONÓW" - autorki: Dominika 

Grabowska,  Natalia Michalak i Marcelina Siwik z klasy IIIa. 

Wszystkie zadania zostały ocenione przez nauczycieli uczących danego przedmiotu, którzy 

przydzielili odpowiednią liczbę punktów dla klasy. Podsumowując zdobyte punkty,  najlepsze okazały 

się klasy:  

 

I miejsce – klasa I a 

 

II miejsce – klasa III a 

 

III miejsce – klasa III b 

 

 

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!!! 
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HUMANISTYCZNY SZCZYT PONOWNIE ZDOBYTY! 
PROJEKT „HUMANISTA ROKU” 2014 – ROZSTRZYGNIĘTY! 

           Teoria literatury, gimnazjalne lektury, poezja, proza i dramat, na dokładkę 

powstania narodowe – listopadowe i styczniowe, na osłodę - Marcin ze Sławska i 
Urbanowska Zofia, książki historia i budowa, wiedza o Biblii, reklama książki, a nawet – 

malowanie poetyckiego słowa… Tego wszystkiego musiała być pełna głowa!  

          Jak co roku – już od sześciu lat – w sławskim gimnazjum realizowany był – na zasadzie wieloetapowego 
konkursu – projekt  „Humanista Roku” – skierowany do tych, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu 
przedmiotów humanistycznych, a przy okazji zdobyć dodatkowe oceny celujące i bardzo dobre. Każdy z 
pedagogów – polonista, nauczyciel historii, plastyki, bibliotekarz i katecheta, przygotowywał własną  część – z 
zakresu swego przedmiotu, poprzedzając przeprowadzenie testu wykładem, ćwiczeniami, warsztatami lub 
przekazując uczniom materiały do samodzielnej pracy. Projekt trwał ponad cztery miesiące, a jego uwieńczenie to 
uroczysty finał, który miał miejsce 16.04.2014r. Wzięło w nim udział sześcioro najlepszych, którzy na forum 
szkoły prezentowali swoje umiejętności humanistyczne. Oto ci, którzy w klasyfikacji generalnej uzyskali 

największą liczbę punktów: 

 Natalia Michalak z klasy IIIa  

 Natalia Bartczak z klasy IIIa 

 Agnieszka Lewandowska z klasy IIIa  

 Aleksandra Perczyńska z klasy IIb  

 Dominika Sobczak z klasy IIIa  

 Oskar Kubasik z klasy Ia  

 

          Rywalizacja do samego końca była zacięta i bardzo wyrównana. Jury miało niezwykle trudne zadanie, 

choćby w ocenie porywających popisów oratorskich. Finaliści zmierzyli się także na polu ortografii, gramatyki, 

teorii literatury i znajomości lektur, ale też musieli wyjaśniać zawiłości historii Polski. Publiczność tez miała 

sposobność wykazać się 

wiedzą i w nagrodę 

zdobyć… słodkości. Kto 

zwyciężył w tej 

ostatecznej – finałowej 

rozgrywce 

przygotowanej przez 

Panią Jadwigę 

Maciejewską i Panią 

Monikę Frasz? 

Zaszczytny tytuł 

Humanisty Roku 

2014 zdobyła 

NATALIA MICHALAK! Tuż za nią – na humanistycznym podium – znalazła się NATALIA 

BARTCZAK, a na trzecim miejscu – AGNIESZKA LEWANDOWSKA. 

 

 

ZWYCIĘŻCZYNIOM GRATULUJEMY 

OGROMNEJ WIEDZY, PRACOWITOŚCI 

I KREATYWNOŚCI. 

DZIEWCZYNY – MOŻECIE BYĆ Z SIEBIE 

DUMNE! 
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RRaaddoossnnee  AAlllleelluujjaa  !!  
Wielkanoc to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa, obchodzone na pamiątkę 

Zmartwychwstania Chrystusa. Jest to święto ruchome, a w tym roku wypada 20 i 21 kwietnia. 

Ze świętami wielkanocnymi wiąże się wiele zwyczajów i tradycji, które są nam znane, a także 

są takie o których nie mieliśmy pojęcia np.  

 Topienie Judasza w Wielką Środa. Młodzież, zwłaszcza chłopcy, topili tego dnia 

Judasza. Ze słomy i starych ubrań robiono wielka kukłę, którą następnie wleczono na 

łańcuchach po całej okolicy. Przy drodze ustawiali się gapie, którzy okładali kukłę 

kijami. Na koniec wrzucano „zdrajcę” do stawu lub bagienka. Wymierzanej w ten 

sposób sprawiedliwości stawało się zadość. 

 Pogrzeb żuru-ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do święta. W te 

dni robiono „pogrzeb żuru” – potrawy spożywanej przez cały post., Kiedy więc zbliżał 

się czas radości i zabawy, sagany żuru wylewano na ziemię. 

 Wieszanie śledzia- w równie widowiskowy sposób rozstawano się też ze śledziem – 

kolejnym symbolem wielkiego postu. Z wielką radością i satysfakcją „wieszano” go, 

czyli przybijano rybę do drzewa. W ten sposób karano śledzia za to, że przez sześć 

niedziel „wyganiał” z jadłospisu mięso. 

UWAGA ! Specjalnie dla dziewcząt   
Dziewczyny jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w której gotowały się jajka 

na święconkę, to znikną piegi i inne mankamenty. 

  N.M 

 
Gdy nadejdzie Wielkanocny poranek 

Niech spełnią się życzenia tęczowych pisanek! 

Mazurków kajmakowych, bazi srebrzystych,  

Bogatego zająca i kurczaczków puszystych. 

Świątecznego nastroju, biesiady obfitej,  

Lukrowego baranka, a w dyngusa - głowy wodą zmytej! 

 

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych, wszystkim nauczycielom oraz uczniom 

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia obfitości na świątecznym 

stole, smacznego jajka, mokrego Dyngusa oraz wiosennego nastroju 

w rodzinnym gronie      K.Ś. 
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POMÓŻMY NASZEJ PRZYJACIÓŁCE! 
 

Każdy chciałby żyć na pięknej, kolorowej i pachnącej wiosną planecie. Ty także, 
prawda? Więc chociaż raz w roku, w Dzień Ziemi, postaraj się, aby Twoje 

otoczenie było czyste! Wracając ze szkoły, podnieś papierek na chodniku, tym 
razem butelką traf do kosza, zamiast rzucać nią koledze pod nogi. Małe gesty, 

a mogą tak wiele zmienić.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Światowy Dzień Ziemi to akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem 
jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy 

Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy 
jest ekosystem planety ludzi. 

Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne 
instytucje. Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, będącą 

okazją do wykorzystania sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie udanych 
imprez masowych. 

 
 
 
Dzień, w którym przypada Dzień Ziemi,  
to równonoc wiosenna- 22 kwietnia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

D. B.  

Nieoficjalna flaga Dnia Ziemi stworzona przez Johna McConnela 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiosna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Promocja_(marketing)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekosystem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przesilenie_letnie
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Droga Jana Pawła II do świętości została uznana za najszybszą 
w nowożytnej historii Kościoła. Proces kanonizacyjny zaczął się błyskawicznie: 

Benedykt XVI zgodził się na otwarcie procesu beatyfikacyjnego swego poprzednika 
miesiąc i 11 dni po jego śmierci. 5 lipca papież Franciszek zgodził się na 

kanonizację Jana Pawła II. Jej data została wyznaczona na konsystorzu 30 września 
- papież i kardynałowie ustalili, że Polak zostanie świętym 27 kwietnia. 
 
Po trzykrotnym przedstawieniu 

Franciszkowi prośby o wpisanie obu 
papieży w poczet świętych ogłosił on 
uroczyście Jana XXIII i Jana Pawła II 
świętymi. 

 Na chwałę Trójcy Przenajświętszej, 
dla wywyższenia katolickiej wiary i 
wzrostu chrześcijańskiego życia, na 
mocy władzy naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, świętych Apostołów 
Piotra i Pawła, a także Naszej, po 
uprzednim dojrzałym namyśle, po licznych prośbach o pomoc Bożą i po 
wysłuchaniu opinii naszych Braci w biskupstwie orzekamy i ogłaszamy 
świętymi błogosławionych Jana XXIII i Jana Pawła II i wpisujemy ich w poczet 
świętych i polecamy, aby w całym Kościele byli oni czczeni z oddaniem pośród 
świętych. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

 
Po wygłoszeniu przez papieża Franciszka formuły 

kanonizacyjnej do ołtarza przyniesiono relikwie świętych Jana 
XXIII i Jana Pawła II. W niemal identycznych relikwiarzach 
znajduje się relikwia krwi Jana Pawła II przygotowana na 
beatyfikację przed trzema laty oraz relikwia skóry Jana XXIII, 
pobrana w chwili ekshumacji po tym, gdy został ogłoszony 
błogosławionym w 2000 roku. 
 
 
 

 
 

Uroczyste ogłoszenie obu papieży 
świętymi przyjęto owacją na placu Świętego 
Piotra i w jego okolicach, gdzie zebrały się 
setki tysięcy ludzi. 
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15.03. 2014r, odbyły się w Naszej szkole  

II MISTRZOSTWA GMINY  W  UNIHOKEJU    

 
I MIEJSCE CHŁOPCÓW ZE SŁAWSKA 

 
I MIEJSCE DZIEWCZYN ZE SŁAWSKA 

WYNIK MECZU 5:1 
 

Skład drużyny: NALEWSKA JULITA, MAJKOWSKA SARA, 
OLEJNIK ARNIKA MICHALAK NATALIA, LEBIODA WERONIKA, 
SIWIK MARCELINA, GRABOWSKA DOMINIKA, ŚWIERCZEWSKA 
KINGA, JANCZAK MARTYNA, ROSICKA AGAT 

ZAWODY O TYTUŁ MISTRZA POWIATU W UNIHOKEJU 
DZIEWCZYN odbyły się 18 marca 2014r. w Budzisławiu Kościelnym. 

Dziewczęta przegrały w meczu o 3 miejsce z drużyną z Gimnazjum w 

Brzeźnie 0:1 i ostatecznie zajęły IV miejsce w powiecie 
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Siatkarki z Gimnazjum w Sławsku na podium! 
Dnia 12 kwietnia b.r. w Kole odbył się  

MEMORIAŁ im. AGATY MRÓZ – OLSZEWSKIEJ, byłej 
reprezentantki Polski. Po jej śmierci, co roku odbywają się zawody piłki 
siatkowej dziewczyn szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych, 
zorganizowane na jej cześć. W tym roku siatkarki z Naszego Gimnazjum 
rozegrały świetne mecze i zajęły zaszczytne II miejsce (w ubiegłym roku 
zajęły IV miejsce). Dziewczęta przywiozły ze sobą puchar, medale i koszulki 
z logo turnieju.  
Srebrne medale wywalczyły: Julita Nalewska, Arnika Olejnik, Sara 
Majkowska, Kinga Świerczewska, Marta Klamrzyńska, Patrycja 
Stałanowska, Antczak Aleksandra, Izabela Andrzejewska, a opiekunem i 
trenerem jest Justyna Frasz – Ignaczak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
W turnieju startowało 10 drużyn: Gimnazjum nr 1 w Kole, Gimnazjum nr 2 w Kole, Z.S. 
nr 1 w Kole, Siatkarz Koło, Gim. Łubianka, Gim. Babiak, Gim. Brdów, Zjednoczeni 
Rychwał, Gim. Sompolno, Gim. Sławsk. Mecze rozgrywano w dwóch grupach.  Mecze 
grupy A z udziałem dziewczyn: 
Sławsk – Z.S. Koło – 2:0 (25:19, 25:9) 
Sławsk – Gim. nr 2 w Kole – 2:0 (25:13, 25:15) 
Sławsk – Brdów – 2:0 (25:12, 25:11) 
Sławsk – Gim. nr 1 w Kole – 0:2 (13:25, 15:25) 
Mecz półfinałowy: Sławsk–Siatkarz Koło  2:1 (25:22,20:25,15:12) 

Mecz finałowy : Sławsk – Gim. nr 1 Koło – 0:2 (16:25, 20:25) 
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Konińska Liga piłki siatkowej kobiet w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych w edycji jesień 2013/wiosna 2014 

 

Była to pierwsza edycja dla kobiet. W lidze startowały 3 szkoły 
ponadgimnazjalne (III LO, ZSMed., ZST-H) i 1 gimnazjum (Publiczne 
Gimnazjum Sławsk).  Po I kolejce: III LO – 7 pkt, Gimnazjum Sławsk – 6 pkt, 
Szkoła Medyczna z Konina – 5 pkt, ZSHT z Konina – 3pkt. Od lutego 
rozpoczęły się mecze rundy rewanżowej. W pierwszym meczu 
Gimnazjalistki ze Sławska przegrały z III L.O. z Konina 1:2, w drugim meczu 
z ZST-H wygrały 3:0. Trzeci mecz decydował o ostatecznym miejscu w lidze 
– był to mecz z ZS Medycznych, który w drugiej rundzie zdecydowanie 
poprawił swoją grę i wygrał mecz 2:1.(pokonał również III L.O. 3:0 i  ZST-H 
3:0) Ostatecznie Gimnazjalistki ze Sławska zajęły III miejsce w lidze  

 

28 kwietnia odbył się w Koninie  Turniej na        
podsumowanie ligi kobiet 

Startowały w nim 3 najlepsze zespoły. 
Gimnazjalistki ze Sławska zajęły w nim II miejsce, pokonując ZS 

Medycznych 2:0 i przegrywając 0:2 z III L.O.  

 
W turnieju zagrały : Nalewska Julita, Olejnik Arnika, Majkowska Sara, 

Klamrzyńska Marta, Świerczewska Kinga, Stałanowska Patrycja, 
Szambelan Martyna, Antczak Aleksandra.  
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MISTRZOSTWA POWIATU 
w Indywidualnych Biegach Przełajowych odbyły 

się 21.04. br. w Kazimierzu Biskupim,  
 

Uczennica klasy IA, EMILIA ANDRZEJAK zajęła III miejsce 
i tym samym wywalczyła awans do MISTRZOSTW 
WIELKOPOLSKI. W mistrzostwach startowały również: 
Andrzejewska Izabela, Korczewska Natalia, Agata Rosicka, Julita 
Nalewska, Olejnik Arnika, Kubacka Marta. 

26 kwietnia 2014r. EMILIA ANDRZEJAK 
reprezentowała powiat koniński w Finałach Mistrzostw 

Wielkopolski w Indywidualnych Biegach Przełajowych, 
które odbyły się w 
Żerkowie.  Ukończyła 
bieg na 64 miejscu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW NA ORLIKU 

Mistrzostwa Gminy - I miejsce 

Międzygminne zawody – II miejsce 

Mistrzostwa Powiatu – I miejsce  

Mistrzostwa Rejonu – V miejsce 
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Dnia 30 kwietnia b.r. ,na boisku w Sławsku odbyły się Mistrzostwa 
Gminy Gimnazjów w Lekkiej Atletyce. Chłopcy i dziewczyny 
rywalizowali w 10 konkurencjach, w których mogło startować po 
4 przedstawicieli z danej szkoły. Trzech najlepszych zawodników 
w poszczególnych konkurencjach otrzymało medale, a zwycięscy 
wywalczyli sobie awans do Mistrzostw Powiatu,  
Złote medale  i awans wywalczyli: Julita Nalewska w rzucie oszczepem, 
Sara Majkowska w pchnięciu kulą, Emilia Andrzejak w biegu na 
1000m, Izabela Andrzejewska w biegu na 300m, Patrycja Stałanowska 
w biegu na 600m, Natalia Michalak w skoku w dal, sztafeta 4x100m 
w składzie: Świerczewska Kinga, Olejnik Laura, Goińska Karina, 
Janczak Martyna, sztafeta szwedzka w składzie: Sobczak Dominika, 
Majkowska Sara, Andrzejewska Izabela, Nalewska Julita. Dawid 
Kubasik w biegu na 1000m, Albert Szczepaniak w skoku w dal 
i w skoku wzwyż, w biegu na 300m, sztafeta szwedzka chłopców. 
Srebrne medale zdobyli: Arnika Olejnik w skoku wzwyż (awans do etapu 
powiatowego), Laura Olejnik w biegu na 100m i 300m, Kinga Świerczewska 
w skoku w dal, Antczak Aleksandra w biegu na 1000m, Grzegorczyk Joanna 
w biegu na 600m, Skąpska Monika w rzucie oszczepem 
Brązowe medale zdobyli: Klamrzyńska Marta w skoku wzwyż, Michalak 
Natalia w biegu na 100m, Janczak Martyna w biegu na 300m, Rosicka Agata 
w biegu na 600m, Marta Kubacka w biegu na 1000m, Szambelan Martyna 
w rzucie oszczepem. 
W zawodach startowali również: Lebioda Weronika, Luiza Widelska, 
Grzegorzewska Martyna, Janczak Agata, Michalak Weronika, Czechowska 
Daria, Pawłowska Paulina 
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HHuummoorr    
Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmena:  

- Panie prezesie, zima przyszła! 

- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby przyszła jutro!  

 

 

Spotykają się dwie blondynki i jedna mówi: 

- Ty, słuchaj wiesz że w tym roku Sylwester wypada w piątek? 

A na to druga:  

- Kurcze, żeby tylko nie trzynastego! 

 
 

W pociągu jadą garbaty i niewidomy. Garbaty był złośliwy i chciał dociąć niewidomemu 

mówiąc na głos, niby do siebie: 

- O, jakie piękne widoki za oknem. Jaka wspaniała natura, zieleń drzew, błękit nieba... 

Na to wkurzony niewidomy, nachylając się do garbatego i przyjaźnie klepiąc go po 

garbie: 

- A kolega z tym plecakiem to też w góry? 
 

 

- Jasiu dlaczego spóźniłeś się na lekcję? 

- Bo użądliła mnie pszczoła. 

- Pokaż! 

- Nie mogę! 

- Usiądź! 

- Też nie mogę! 

 
 

Dziadek dał Jasiowi 20 zł na urodziny.  

Mama obserwuje Jasia, wreszcie mówi:  

- Jasiu, podziękuj dziadziusiowi.  

- Ale jak?  

- Powiedz tak, jak ja mówię, gdy tatuś daje mi pieniążki.  

Jasiu zwraca się do dziadzia:  

- Czemu tak mało? 
 

http://kawaly.tja.pl/dowcip,dziadek-dal-jasiowi-20-zl-na-urodziny.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dziadek-dal-jasiowi-20-zl-na-urodziny.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dziadek-dal-jasiowi-20-zl-na-urodziny.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dziadek-dal-jasiowi-20-zl-na-urodziny.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dziadek-dal-jasiowi-20-zl-na-urodziny.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dziadek-dal-jasiowi-20-zl-na-urodziny.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dziadek-dal-jasiowi-20-zl-na-urodziny.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dziadek-dal-jasiowi-20-zl-na-urodziny.html
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