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WW  ttyymm  nnuummeerrzzee:: KKaalleennddaarriiuumm::  
ROK 2016 OGŁOSZONO: 

 
Rokiem Henryka Sienkiewicza  

  (w 100 rocznicę śmierci oraz 170 rocznicę urodzin)  

 
Rokiem Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski   

 

Rokiem Feliksa Nowowiejskiego    (w 70 

rocznicę śmierci) 

Rokiem Cichociemnych- żołnierzy polskich 
szkolonych w Wielkiej Brytanii do zadań specjalnych. 

W lutym mija 75 lat od pierwszego spadochronowego 
zrzutu tych żołnierzy na teren okupowanej Polski. 

1 Stycznia 
Nowy Rok 

Święto Najświętszej Marii Panny Rodzicielki 
Światowy Dzień Pokoju 

6 Stycznia 
Trzech Króli 
21 Stycznia 
Dzień Babci 
22 Stycznia 

Dzień Dziadka 
27 Stycznia 

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach 
Holokaustu (ONZ) 

2 Lutego 
Ofiarowanie Pańskie 

4 Lutego 
Światowy Dzień Walki z Rakiem 

4Lutego 
Tłusty Czwartek 

8 Lutego 
Dzień Bezpiecznego Internetu 

10-11 Lutego 
Światowy Dzień Chorego 

14 Lutego 
Walentynki 
10Lutego 
Popielec 

21 Lutego 
Dzień Języka Ojczystego (ONZ) 
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  PPOODDSSUUMMOOWWAANNIIEE  II  PPÓÓŁŁRROOCCZZAA      
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  WWAALLEENNTTYYNNKKII  

  TTŁŁUUSSTTYY  CCZZWWAARRTTEEKK  

  DDZZIIEEŃŃ  PPRRAAWW  DDZZIIEECCKKAA  

  DDZZIIEEŃŃ  BBEEZZPPIIEECCZZNNEEGGOO  IINNTTEERRNNEETTUU  
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ZZeessppóółł  rreeddaakkccyyjjnnyy::  
mgr Sylwia Andrzejak 

mgr Marzena Bachera 

mgr Katarzyna Marchwicka 

Julia Karmowska 

Andżelika Kunicka 

Agata Rosicka 

 
Adres szkoły: 

Zespół Szkół w Sławsku 
Publiczne Gimnazjum w Sławsku 

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

  www.spslawsk.edupage.org 
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://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
http://halloween.friko.net/nowy_rok.html
http://halloween.friko.net/trzech_kroli.html
http://halloween.friko.net/dzien-babci.html
http://halloween.friko.net/dzien-dziadka.html
http://halloween.friko.net/tlusty_czwartek.html
http://halloween.friko.net/walentynki.html
http://halloween.friko.net/tlusty_czwartek.html
mailto:gimslawsk@op.pl
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Międzynarodowe święto przypadające 1 stycznia każdego roku (w kalendarzu 

gregoriańskim), w Polsce jest to dzień wolny od pracy. W powszechnie przyjętym 

zwyczaju obchodzenie święta należy rozpocząć od otworzenia butelki szampana o 

północy z dnia 31 grudnia na 1 stycznia następnego roku. Dzień poprzedzający Nowy 

Rok nosi w polskiej tradycji miano sylwestra od imienia świętego, który wspominany 

jest w tym dniu w liturgii w Kościele  rzymskokatolickim − św. Sylwester. 

Szampana piccolo, 

Brokatu na czoło, 

Uśmiechu na twarzy, 

Szampańskiej zabawy, 

Życzeń serdecznych,  

Wspomnień najlepszych 

oraz braku kaca  

kiedy w Nowym Roku pamięć 

wraca …                          
 

  

 

 

Niech się spełnią świąteczne życzenia: 

te łatwe i trudne do spełnienia. 

Niech się spełnią te duże i te małe, 

te mówione głośno lub wcale. 

Niech się spełnią wszystkie one krok po 

kroku, 

tego życzę w Nowym Roku. 
A.K. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoria%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoria%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwyczaj
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szampan
https://pl.wikipedia.org/wiki/31_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sylwester_%28%C5%9Bwi%C4%99to%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sylwester_I
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Chrześcijańskie święto mające uczcić objawienie się Boga człowiekowi, obecność 

Boga  w historii człowieka, a także uzdolnienie człowieka do rozumowego 

poznania Boga. Symbolami święta jest historia opisana w Ewangelii Mateusza, 

według której Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon 

Jezusowi.                                                                       

Objawienie Pańskie w Kościele katolickim obchodzone jest 6 stycznia. 

W tradycji polskiej, ale nie tylko, Objawienie Pańskie nazywane jest potocznie 

świętem Trzech Króli. 

 

 

 

 

 

 

Od XVIII wieku upowszechnił się także zwyczaj święcenia kredy, którą zwyczajowo w 

święto Trzech Króli na drzwiach wejściowych w wielu domach katolickich pisano litery: 

C†M†B lub K+M+B oraz datę bieżącego roku. Litery te są skrótem od łacińskiego 

życzenia Christus Mansionem Benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu domowi), 

choć święty Augustyn tłumaczy je jako Christus Multorum Benefactor (Chrystus 

dobroczyńcą wielu) albo skrótem imion trzech mędrców przekazanych przez legendę 

średniowieczną: Kacpra, Melchiora i Baltazara. 

A.K. 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3g
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia_Mateusza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzej_Kr%C3%B3lowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Betlejem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/C%E2%80%A0M%E2%80%A0B
https://pl.wikipedia.org/wiki/Augustyn_z_Hippony
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XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
  

  

    

  

  

  

  

  

 

 

 

WOŚP działa także w naszej szkole i to od wielu lat. Oprócz tradycyjnego  

wolontariatu polegającego na zbieraniu datków do puszek, na finale  

Wielkiej Orkiestry w naszej szkole zostało zorganizowane także wiele  

innych atrakcji łączących dobrą zabawę i pomaganie, w tym:  
*popisy wokalne uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej 

*spektakl pt. „Kolędnicy” w wykonaniu strażaków sławskiej OSP 

* malowanie twarzy 

*udostępnienie Fotobudki „Amuzo” 

*bufet z pysznościami przygotowanymi przez rodziców uczniów  

*tradycyjnie atrakcyjne licytacje „orkiestrowe” 

*loteria (wśród wygranych: urządzenia gospodarstwa domowego, obrazy,  

talony zniżkowe na zakup akumulatorów, torby, parasole, tablet 

 i kosiarka spalinowa) 

Atrakcje wieczoru zasiliły WOŚP kwotami: 

-sprzedaż losów -2118 zł 

-malowanie twarzy, bufet, „Świąteczny Kiermasz Serc” i „Fotobudka” 

 -724,70zł 

-zbiórka pieniędzy przez 44 wolontariuszy ze Sławska-17969,09zł  

i z Grabienic-13343,93 zł 

 

AA..RR..  

Na pewno nie ma w naszym najbliższym środowisku, a może nawet w kraju 

osoby, która nie słyszałaby o organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, której finał jest hucznie obchodzony w każdą drugą niedzielę roku od 

przeszło dwóch dekad. 

Pierwszy finał WOŚP odbył się 3 stycznia 1993. Od tamtego roku Orkiestra 

gra nieprzerwanie po dzień dzisiejszy zbierając pieniądze na zakup 

specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali w całej Polsce- szczególnie 

troszcząc się o dzieci.  

Co roku pieniądze zebrane przez WOŚP są przekazywane na inny, szczytny 

cel. Do tej pory zbieraliśmy pieniądze nam.in. Ratowanie życia dzieci 

poszkodowanych w wypadkach, Ratowanie życia dzieci z chorobami nerek, 

Ratowanie życia dzieci z wadami wrodzonymi. W tym roku jest to zbiórka na 

GODNĄ OPIEKĘ OSÓB STARSZYCH. 

 

Dzięki zaangażowaniu 

naszych niezawodnych 

uczniów, dyrekcji, 

nauczycieli, pracowników 

szkoły, rodziców dziś 

możemy się pochwalić 

zawrotną sumą, jaką 

zebraliśmy dla WOŚP. W 

tym roku jest to kwota 35 

970,72 zł,  a w ciągu 15 

lat – 194 323, 57zł. 
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Dzień Babci i Dziadka 
 

Kochanej Babci! 

Kto mnie może kochać więcej? 

Zmarznę-grzejesz moje ręce 

Zszywasz spodnie, budzisz rano 

Miód smarujesz mi na chlebie 

Ty mnie kochasz –a ja, Babciu 

Bardzo ,bardzo kocham Ciebie.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kochanemu 

Dziadkowi! 

Z okazji Dnia Dziadka  

życzę Tobie ciepłych kapci. 

Niechaj uśmiech z ust nie znika 

A twa miłość nie przemyka. 

Nie wierzę już w bajki, 

Ale pamiętam je wciąż, 

Bo czytałeś mi je zawsze 

Proszę zostań tu na zawsze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

jk 
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Walentynki  

  

  

Walentynki (ang. Valentine's Day) coroczne święto zakochanych przypadające 14 

lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele 

katolickim obchodzone jest również tego dnia. 

 

 

 

 

 

Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często 

pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, 

czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do 

obdarowywania się drobnymi upominkami.  

jk 

  

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/14_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/14_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Walenty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wspomnienie_liturgiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiersz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone


GIMBUS 3/2016 
  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W Polsce oraz w katolickiej części 

Niemiec, wedle tradycji, w tym dniu dozwolone jest objadanie się, a stałą przekąską w tym 

dniu są oczywiście pączki. Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje 

ani jednego pączka – w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło. 
 
Władysław Broniewski 

Tłusty czwartek 
Góra pączków, za tą górą 
tłuste placki z konfiturą, 
za plackami misa chrustu, 
bo to dzisiaj są zapusty. […] 

 
 

 

 

Geneza tłustego czwartku sięga starożytności. Był to dzień, w którym świętowano odejście 

zimy i nadejście wiosny. Ucztowanie opierało się na jedzeniu tłustych potraw, szczególnie 

mięs oraz piciu wina, a zagryzkę stanowiły pączki. Były przygotowywane z ciasta chlebowego 

i nadziewane słoniną. 

  AA..RR..  

12 LUTEGO 
 „Powiedział Bartek, że dziś tłusty 

czwartek, a Bartkowa uwierzyła, 
dobrych pączków nasmażyła” 

Dzień: ostatni czwartek przed wielkim postem 

Symbole: pączki, faworki 

Inne nazwy:  Combrowy Czwartek, znany 
także jako zapusty 

Następny taki: w 2017-2 lutego 
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Prawa dziecka, podobnie jak prawa człowieka podzielone są według kategorii na 

prawa: 

*osobiste: prawo do życia, prawo do tożsamości, prawo do rozwoju, prawo do 

wychowania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do 

informacji; 

*polityczne lub publiczne: prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do 

uczestniczenia w stowarzyszeniach; 

*socjalne: prawo do godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia, prawo 

do opieki zdrowotnej, prawo do odpoczynku; 

*ekonomiczne: prawo do nauki. 

  

I nasza szkoła postanowiła zastanowić się czy prawa, które gwarantuje 

dzieciom Konwencja Praw Dziecka są przestrzegane. Samorząd Uczniowski 

zorganizował debatę dotyczącą krajowego i globalnego spojrzenia na problem 

łamania praw dziecka. Dyskutowały między sobą dwie grupy gimnazjalistów- 

Optymiści i Pesymiści- pod czujnym okiem Tomasza Marcinka i Artura 

Krzyżanowskiego. 

 Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego ogłosili również wyniki konkursu plastycznego 

„Prawa Dziecka oczami Dzieci i Młodzieży”. 
A.R. 

  

  

  

  

  

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ  

PRAW DZIECKA 

 

20 listopada w Polsce po raz 

drugi obchodzony był 

Ogólnopolski Dzień Praw 

Dziecka. 

„Nie ma dzieci, są ludzie.” 
-Janusz Korczak 
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DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 

 
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji 
Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na 
rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W 
Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez 
Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) 
– tworzących Polskie Centrum Programu Safer Internet. Głównym partnerem 
wydarzenia jest Fundacja Orange. W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu 
przebiegał pod hasłem „Lepszy Internet zależy od Ciebie” a honorowym patronem 
obchodów był Rzecznik Praw Dziecka oraz Ministerstwo Cyfryzacji. 16 lutego br. 
uczniowie Publicznego Gimnazjum oraz klasy VI Szkoły Podstawowej wzięli 
udział w spotkaniu z przedstawicielem Zespołu do spraw Prewencji Kryminalnej, 
Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Miejskiej Policji w Koninie. Spotkanie 
odbyło się z inicjatywy Samorządów Uczniowskich działających w ZS w Sławsku. 
Podczas spotkania uczniowie obejrzeli filmy dotyczące problematyki nadużywania 
Internetu oraz bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych. Przedstawiciel 
Komendy Miejskiej Policji w Koninie  - asystent sztabowy P. Katarzyna 
Wiśniewska przybliżyła uczestnikom spotkania zagrożenia wynikające z 
niewłaściwego korzystania z Internetu między innymi:  udostępniania  danych, 
„hejtowania”  i uzależnienia od gier i portali społecznościowych. 

  

  

  

SS..AA..  
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PPOODDSSUUMMOOWWAANNIIEE  II  PPÓÓŁŁRROOCCZZAA  

RROOKKUU  SSZZKKOOLLNNEEGGOO    22001155//22001166  

SSZZKKOOLLNNEE  GGWWIIAAZZDDYY,, czyli uczniowie ze średnią 4,75 i więcej 

  

KKLLAASSAA  II  �  

Kubasik Beata -5,50 

Gradecki Wojciech -5,14 

Szumigalski Mateusz 4,86 

KKLLAASSAA  IIIIaa  

Karmowska Julia - 5,67  

Makowski Karol - 5,60 

Kunicka Andżelika - 5,47 

Szczecińska Klaudia 5,00 

Janiak Adam - 4,87 

Grabowska Łucja - 4,80 

Kubiak Kacper - 4,80  

  

KKllaassaa  IIIIII  aa  

Kubasik Oskar- 5,67  

Pawłowska Paulina -5,20 

Andrzejak Emilia -5,00 

Korczewska  Natalia 4,80 

  

ŚŚRREEDDNNIIAA  

SSZZKKOOŁŁYY::33,,9911  

ŚŚRREEDDNNIIEE  KKLLAASS::    

II      ––  33,,9900      

IIIIAA––  44,,2222  IIIIBB––  33,,7777  

IIIIIIAA––  33,,8866  IIIIIIBB--  33,,7799  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

KKllaassaa  IIII  bb  

Zakrzewski Sebastian -5,20  

  

  

  

  

  

  

  

KKllaassaa  IIIIII  bb�� 

Bartosik Dominika -5,53 

Rosicka Agata -5,33Janczak Martyna -5,20 

Pietryk Alicja -4,80 
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Nauczyciel na lekcji polskiego mówi do Jasia: 

- Jasiu, odmień w czasie teraźniejszym czasownik 

gonić. 

- Ja gonię, ty gonisz..., my gonimy, wy gonicie... 

- A oni? - pyta nauczyciel. 

- Oni uciekają, panie profesorze.  

 

  

  

- Mamusiu, ty to jesteś dziwna - mówi Jasio. 

- Dlaczego tak myślisz? - pyta mama. 

- Najpierw nauczyłaś mnie mówić, a teraz każesz 

mi siedzieć cicho.  

 

 

  

Pani nauczycielka - Jasiu kiedy odrabiasz pracę 

domową ? 

Jasio - Po obiedzie . 

Pani nauczycielka - To dlaczego nie masz 

odrobionej pracy domowej ? 

Jasio - Ponieważ jestem na diecie . 

  
 

  

  

W liście z kolonii Jasiu pisze do rodziców: 

- Tutaj jest pięknie, jestem bardzo zadowolony, 

dużo leżę i odpoczywam. Bądźcie spokojni i nie 

martwcie się o mnie. 

PS. Co to jest epidemia? 
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