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WW  ttyymm  nnuummeerrzzee:: 

KKaalleennddaarriiuumm::  

11  wwrrzzeeśśnniiaa    

Międzynarodowy Dzień Pokoju; Dzień 

Kombatanta (Dzień Weterana); Święto Wojsk 

Obrony Przeciwlotniczej 

88  wwrrzzeeśśnniiaa    

 Międzynarodowy Dzień Walki z 

Analfabetyzmem, Dzień Dobrych Wiadomości, 

Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa 

1177  wwrrzzeeśśnniiaa    

 Dzień Sybiraka 

1199  wwrrzzeeśśnniiaa  

 Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk 

2222  wwrrzzeeśśnniiaa  

 Europejski Dzień Bez Samochodu 

3300  wwrrzzeeśśnniiaa  

Dzień Chłopaka 

44  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  

Światowy Dzień Ochrony Zwierząt 

55  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  

Światowy Dzień Nauczyciela (ONZ) 

99  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  

Światowy Dzień Poczty (ONZ), Dzień Znaczka 

Pocztowego 

1144  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

1166  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  

DZIEŃ PAPIEŻA JANA PAWŁA II 

3311  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  

Halloween 

 1 września 2014 roku 

 Europejski Dzień Języków 

 Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

 Dzień Chłopca 

 Dzień Papieski 2014 

 Dzień Edukacji Narodowej 

 Organizacja roku szkolnego 2014/2015 

  SSPPOORRTT  

  HHUUMMOORR    

 

ZZeessppóółł  rreeddaakkccyyjjnnyy::  
mgr Katarzyna Marchwicka 

 mgr Marzena Bachera  

mgr Justyna Frasz – Ignaczak  

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.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-nauczyciela.html
http://halloween.friko.net/dzien-papieski.html
http://halloween.friko.net/halloween.html
http://www.gimslawsk.vgh.pl/
mailto:gimslawsk@op.pl
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1 IX 2014 
75. rocznica wybuchu II wojny światowej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzień pierwszego września jest obchodzony w szczególny sposób w dużych miastach 
Polski i przede wszystkim w tych mających ścisły z wiązek z wybuchem II wojny światowej, 
czyli tam gdzie pomniki upominają się o złożenie kwiatów, daty i miejsca pragną być 
powiązane, a wciąż żyjący świadkowie własnym słowem próbują zaświadczyć o okropności i 
grozie wojny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na Westerplatte uroczystość rozpoczęto o godzinie 4.45 odśpiewując hymn Polski. 
Następnie głos zabrał Donald Tusk. Z kolei o godz. 17.00 na Westerplatte rozpoczęły się 
uroczystości z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz prezydenta Niemiec 
Joachima Gaucka. Tego samego dnia, prezydent Rzeczpospolitej Polski (pierwszy polski 
prezydent w historii) odwiedził i wygłosił przemówienie w Bundestagu. Poruszane były 
głównie tematy odrodzonej przyjaźni polsko-niemieckiej oraz niepokojących obrotów spraw 
na Ukrainie. 

Rocznica niewątpliwie nieco ponura, przypominająca nam o jednym z wielu bardzo 
smutnych i tragicznych okresów w polskiej historii, lecz konieczna.  

Można obchodzić ją z mniejszym rozmachem, choćby poprzez niespieszne 
rozmyślanie i uhonorowaniem minutą (bądź dwiema) ciszy Polaków walczących na froncie 
II wojny światowej oraz ogromnej liczby zwykłych, nie wymienionych z nazwiska ludzi, 
którym wojna przewróciła świat do góry nogami, zabrała wolność, zdrowie lub bliskich. 
 

11..wwrrzzeeśśnniiaa  11993399  rrookkuu,,  nniieemmiieecckkii  ppaanncceerrnniikk  ""SScchhlleesswwiigg--HHoollsstteeiinn””    

oo  ggooddzz..  44..4455,,  zzaaaattaakkoowwaałł    ppoollsskkąą  WWoojjsskkoowwąą  SSkkłłaaddnniiccęę  TTrraannzzyyttoowwąą  

ww  GGddaańńsskkuu  nnaa  ppóółłwwyyssppiiee  WWeesstteerrppllaatteettttee..  33..  wwrrzzeeśśnniiaa  tteeggoo  ssaammeeggoo  

rrookkuu  pprrzzyyssttąąppiiłłyy  ddoo  wwoojjnnyy  WWiieellkkaa  BBrryyttaanniiaa  ii  FFrraannccjjaa..  TTaakk  

rroozzppoocczzęęłłaa  ssiięę  IIII  wwoojjnnaa  śśwwiiaattoowwaa  --  nnaajjwwiięękksszzyy  kkoonnfflliikktt  zzbbrroojjnnyy  

ww  hhiissttoorriiii  śśwwiiaattaa,,  oobbeejjmmuujjąąccyy  zzaassiięęggiieemm  ddzziiaałłaańń  wwoojjeennnnyycchh  pprraawwiiee  

ccaałłąą  EEuurrooppęę,,  wwsscchhooddnniiąą  ii  ppoołłuuddnniioowwoo--wwsscchhooddnniiąą  AAzzjjęę,,  ppóółłnnooccnnąą  

AAffrryykkęę,,  cczzęęśśćć  BBlliisskkiieeggoo  WWsscchhoodduu  ii  wwsszzyyssttkkiiee  oocceeaannyy..  GGłłóówwnnyymmii  

ssttrroonnaammii  kkoonnfflliikkttuu  bbyyłłyy  ppaańńssttwwaa  OOssii  ii  ppaańńssttwwaa  kkooaalliiccjjii  

aannttyyhhiittlleerroowwsskkiieejj  ((aalliiaannccii))..  WW  wwoojjnniiee  uucczzeessttnniicczzyyłłoo  11,,77  mmlldd  lluuddzzii..  

WWeeddłłuugg  rróóżżnnyycchh  sszzaaccuunnkkóóww  zzggiinnęęłłoo  ww  nniieejj  oodd  5500  ddoo  7788  mmiilliioonnóóww  

lluuddzzii..  NNaajjwwiięękksszzee  ssttrraattyy  ppoonniioossłłaa  PPoollsskkaa,,  ww  kkttóórreejj  zzggiinnęęłłoo  aażż  

1166  pprroocceenntt  lluuddnnoośśccii..  

Pomnik Żołnierzy Września 1939 r. w Suwałkach 

(po prawej)             
Uroczystości 

upamiętniające 
wybuch  II Wojny 

Światowej w 
Cieszynie 

Obchody  
75.rocznicy 

wybuchu II wojny 
światowej na 
Westerplatte 

A.R. 



GIMBUS 1/2014 

EEUURROOPPEEJJSSKKII  DDZZIIEEŃŃ  JJĘĘZZYYKKÓÓWW  

W dniu 25 września uczniowie Zespołu Szkół w Sławsku świętowali Europejski Dzień 

Języków, który w Europie obchodzony jest od 2001 roku. Święto ustanowione przez Radę 

Europy jest okazją do  świętowania językowej różnorodności w Europie, a także 

propagowania wśród obywateli znajomości większej liczby języków. Każdego roku 

26 września w całej Europie odbywają się akcje, które mają zachęcić młodych ludzi do 

uczenia się języków obcych.  

Motywem przewodnim Europejskiego  Dnia  Języków w Zespole Szkół w Sławsku 

stała się Zielona Irlandia.  

 

W tym dniu Szkołę odwiedził specjalny gość – Pani Justyna Schramm z Fundacji 

Kultury Irlandzkiej w Poznaniu, która  przybliżyła najważniejsze zagadnienia związane 

z Irlandią dzieciom i młodzieży podczas grupowych spotkań. Zajęcia odbyły się w ramach 

projektów prowadzonych przez Fundację Kultury Irlandzkiej – „Z Seanem przez Świat” – 

projekt kierowany dla przedszkolaków oraz „Irlandia w Szkole” – projekt dla uczniów Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum. W trakcie zajęć prowadzonych przez p. Justynę Schramm 

uczniowie poznali nie tylko historię , kulturę i  sztukę  Irlandii. Zaprezentowana została także 

muzyka, taniec, sport  i wiele innych elementów charakteryzujących Zieloną Wyspę. 

Najmłodsi uczniowie poznali kilka podstawowych kroków tańca irlandzkiego. 

Podczas Europejskiego  Dnia  Języków w Zespole Szkół w Sławsku na uczniów 

czekało wiele atrakcji. W trakcie przerw uczniowie wzięli udział w „Waka Waka Show” , 

obejrzeli wystawę prac przygotowanych przez gimnazjalistów na temat różnorodności 

języków w Europie a także wysłuchali mini recitalu piosenki anglojęzycznej. Najmłodsi 

z wielkim entuzjazmem poddali się artystycznemu talentowi starszych koleżanek podczas 

malowania twarzy. Na każdej małej uśmiechniętej buzi znalazła się flaga jednego z Państw 

Europejskich. Kolejną atrakcją była prezentacja pt. „Dzień Świętego Patryka w Naszej 

Szkole” podczas której uczniowie mogli jeszcze raz przeżyć  zorganizowaną w nasze szkole 

Paradę Świętego Patryka  - patrona Irlandii. 

 Wspólny taniec uczniów na holu szkoły zakończył obchody Europejskiego Dnia 

Języków. 

 

S.A. ,M.B. 
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WYBORY  

2014 

W ramach ogólnopolskiej 

akcji SAMORZĄDY  MAJĄ  

GŁOS 30 września 2014 roku 

odbyły się wybory do Samorządu 

Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum w Sławsku. Wspólny dzień wyborów 

ma na celu promocję angażowania uczniów w życie szkoły. Relacje i wyniki 

wyborów publikowane są na specjalnej platformie –  wybory.ceo.org.pl. 

Organizatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej.  

Uczniowie oraz pracownicy szkoły mogli oddawać swoje głosy na każdej 

przerwie do godziny 12.00. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania 

czuwała komisja wyborcza w składzie: Karina Goińska, Natalia Korczewska 

i Paulina Pawłowska. 

Po podliczeniu głosów komisja przedstawiła wyniki: 

 

przewodnicząca: Dominika Bartosik kl. IIb 

zastępca: Kacper Michalak kl. IIIb 

skarbnik: Julia Karmowska kl. Ia 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy  

w roku szkolnym 2014/2015  

 

 

 

 

http://www.wybory.ceo.org.pl/
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Obchody Dnia Chłopca 

Dzień Chłopca to święto obchodzone w Polsce 30 września, 
głównie wśród młodzieży szkolnej. Podczas tego dnia dziewczęta 
obdarowują swoich kolegów upominkami, organizowane są imprezy czy 
konkursy.  

Obecnie Dzień Chłopca celebrowany jest w kilku krajach w ten sam 
sposób, ale w różnych terminach, np. w Norwegii - 7 listopada, 
w Wielkiej Brytanii i Irlandii - 5 kwietnia, w Indiach i Meksyku - 
19 listopada, w Brazylii - 15 lipca.  

Państwem, w którym ma on najdłuższą tradycję jest Japonia. Już 
w VI wieku n.e. zapoczątkowane zostały tam obchody święta Dnia 
Chłopca (Tango no Sekku), w którym rodziny cieszyły się z rozwoju 
i postępów w nauce męskiej części swojego potomstwa. Po II wojnie 
światowej święto to zostało przemianowane na Dzień Dziecka (Kodomo 
no Hi) i poświęcone jest wszystkim dzieciom. 

Geneza wydarzenia  w Polsce nie jest jasna. Faktem pozostaje 
jednak to, że święto zyskuje coraz więcej zwolenników i jest coraz 
bardziej popularne. 

A jak było w naszym gimnazjum? Wspólnie ze szkołą podstawową 
zorganizowaliśmy dyskotekę. Brało w niej udział ponad 150 uczniów. 
Podczas trwania zabawy, dziewczyny z różnych klas dedykowały 
chłopcom utwory. Pierwszą imprezę w roku szkolnym można zaliczyć do 
udanych! 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. K. 
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DDeeccyyzzjjąą  KKoonnffeerreennccjjii  EEppiisskkooppaattuu  PPoollsskkii  tteeggoorroocczznnyy  DDzziieeńń  PPaappiieesskkii  

bbęęddzziieemmyy  oobbcchhooddzziillii  1122  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  ppoodd  hhaassłłeemm  „„JJaann  PPaawweełł  IIII  ––  ŚŚwwiięęttyymmii  

BBąąddźźcciiee!!””..  TTeemmaatt  śśwwiięęttoośśccii,,  jjaakkoo  ffuunnddaammeennttaallnnyy  ww  nnaauucczzaanniiuu  KKoośścciioołłaa  ii  ttyymm  

ssaammyymm  ww  mmyyśśllii  śśwwiięętteeggoo  JJaannaa  PPaawwłłaa  IIII  ppoowwrraaccaa  jjaakkoo  ttrreeśśćć  kkoolleejjnneeggoo  DDnniiaa  

PPaappiieesskkiieeggoo..  JJuużż  ww  22001100  rrookkuu  ppoosszzuukkiiwwaalliiśśmmyy  ww  nnaauucczzaanniiuu  PPaappiieeżżaa  

mmoottyywwóóww  sskkłłaanniiaajjąąccyycchh  nnaass  ddoo  „„ooddwwaaggii  śśwwiięęttoośśccii””..  NNiieewwąąttpplliiwwiiee  śśwwiięęttoośśćć  

jjeesstt  ddllaa  ddzziissiieejjsszzeeggoo  śśwwiiaattaa  tteemmaatteemm  zz  jjeeddnneejj  ssttrroonnyy  wwssttyyddlliiwwyymm  ii  wwrręęcczz  

nniieecchhcciiaannyymm,,  aa  zz  ddrruuggiieejj,,  cczzaasseemm  ccoo  pprraawwddaa  nniiee  wwpprroosstt,,  aallee  nniieezzwwyykkllee  

ppoożżąąddaannyymm..  NNiieekkttóórrzzyy  zzddaajjąą  ssiięę  nniiee  iinntteerreessoowwaaćć  śśwwiięęttoośścciiąą  ww  ooggóóllee,,  cczzaasseemm  

ooddrrzzuuccaajjąą  jjąą  jjaakkoo  nniieemmoożżlliiwwąą  ddoo  oossiiąąggnniięęcciiaa  lluubb  nnaawweett  nniikkoommuu  nniieeppoottrrzzeebbnnąą..  

TToolleerruujjąą  śśwwiięęttoośśćć  oo  ttyyllee,,  oo  iillee  ddoottyycczzyy  oonnaa  pprraaggnniieeńń  iinnnnyycchh..  JJeeddnnaakk  wwccaallee  

nniieemmaałłaa  rrzzeesszzaa  lluuddzzii  ppoosszzuukkuujjee  śśwwiięęttoośśccii,,  łłaakknniiee  jjeejj  ii  zzaa  nniiąą  ttęęsskknnii..  

WWaarrttoo  ppooddcczzaass  XXIIVV  DDnniiaa  PPaappiieesskkiieeggoo  zzoobbaacczzyyćć  tteenn  pprroobblleemm  ww  śśwwiieettllee  

nnaauucczzaanniiaa  śśww..  JJaannaa  PPaawwłłaa  IIII,,  zzwwłłaasszzcczzaa  ww  rrookkuu  jjeeggoo  kkaannoonniizzaaccjjii..  

WWyynniieessiieenniiee  nnaa  oołłttaarrzzee  JJaannaa  PPaawwłłaa  IIII  jjeesstt  zznnaakkoommiittyymm  mmoottyywweemm  

ddoo  ppoonnoowwnneeggoo  ppoossttaawwiieenniiaa  ppyyttaanniiaa  oo  śśwwiięęttoośśćć,,  zzaarróówwnnoo  ww  żżyycciiuu  jjeeddnnoosstteekk,,  

jjaakk  ii  ccaałłyycchh  ssppoołłeecczznnoośśccii,,  aażż  ppoo  wwiieellkkąą  rrooddzziinnęę  lluuddzzkkąą..  
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DDZZIIEEŃŃ  EEDDUUKKAACCJJII  NNAARROODDOOWWEEJJ  
Obchodzone w tym dniu święto to rocznica upamiętniająca powstanie w 1773 roku 

Komisji Edukacji Narodowej (KEN), która została utworzona z inicjatywy króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dzień Edukacji Narodowej został ustanowiony 
27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy "Karta praw i obowiązków nauczyciela" pod nazwą 
Dnia Nauczyciela, a następnie  w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej. 

Obchody Dnia Nauczyciela na świecie 
W Albanii święto to obchodzi się 7 marca. Z  tej okazji, każdego roku nauczyciele 

spotykają się z dziećmi   w szkole, otrzymują od nich drobne prezenty, a następnie wszyscy 
wspólnie jedzą posiłek. Oprócz tego uczniowie śpiewają także piosenki dedykowane swoim 
nauczycielom oraz urządzane są zabawy taneczne. 

W Chinach nauczyciele dostają pół dnia wolnego. Uczniowie, podobnie jak 
w Polsce, wręczają im kwiatki,  o ile mają na to ochotę.  

W Stanach  Zjednoczonych pierwszy pełny tydzień maja świętowany jest 
jako Teacher Appreciation Week,  z którego wtorek jest dniem szczególnym jako National 
Teacher Day.  

Nauczyciele w Tajlandii cieszą się wysokim statusem. W hierarchii społecznej zaj-
mują trzecie miejsce po rodzinie królewskiej i buddyjskich mnichach. W szkole Dzień 
Nauczyciela zwany Wai Kru to szereg ceremonii, podczas których , uczniowie padają do 
stóp nauczycieli wręczając im kwiatowe rzeźby i wianuszki   z jaśminu. 

Tajwański Dzień Nauczyciela obchodzony jest 28 września. Data ta związana jest 
z urodzinami Konfucjusza (chińskiego filozofa). Obchody święta rozpoczynają się 
o godzinie 6 rano, kiedy to władze oraz mieszkańcy miasta składają ofiarę i hołd wielkiemu 
nauczycielowi. W rytuale podzielonym na 36 kolejnych etapów, uczestniczą także rektorzy 
12 szkół wyższych. Obrządkom  towarzyszy tradycyjna chińska muzyka. 

Obchody święta w Polsce 
Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych 

z oświatą. Jest okazją do nagradzania wyróżniających się dla niej nauczycieli i 
pracowników  niepedagogicznych.  Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom 
złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody 
Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Odznaczenia    
i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane są przez kuratorów oświaty, władze samorządowe 
oraz dyrektorów szkół na uroczystych galach. 

Obchody święta w naszej szkole 
Przedstawienie z okazji Dnia Nauczyciela przygotował pan  Sławomir 

Kaliszewski. Przebiegało ono w formie konkursu  dla nauczycieli i pracowników obsługi. 
Podzielono ich na trzy drużyny : PO, SLD I PIS. Gimnazjum  reprezentowały pani 
Monika Frasz  i pani Justyna Frasz-Ignaczak. Na początku  drużyny musiały rozpoznać  
tytuły  utworów  po odsłuchaniu krótkich fragmentów. Później sami musieli wykonać  
wylosowany  utwór. Było bardzo zabawnie, wszyscy  świetnie się bawili i na pewno długo 
nie zapomną tego dnia. 

A.K. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Edukacji_Narodowej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Zas%C5%82ugi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_Komisji_Edukacji_Narodowej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kurator_o%C5%9Bwiaty
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ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 

Rok szkolny trwa od 1 września 2014r. do 31 sierpnia 2015r. 

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 września 2014r., a kończą 26 czerwca 2015r. 

TTEERRMMIINNYY  II  PPÓÓŁŁRROOCCZZAA::         1 września 2014r. – 31 stycznia 2015r.  

1.      Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i 

nagannych: do 19 grudnia 2014r. 

2.      Termin poinformowania uczniów i rodziców o wystawionych ocenach półrocznych i wpisanie ich 

do dzienników: do 20 stycznia 2015r. 

3.      Zimowa przerwa świąteczna: 22 grudnia – 31 grudnia 2014r. 

4.      Spotkania z rodzicami: 

  04.09.2014r.   - kl. I - III Gim (czwartek - godz. 1730) 

  18.11.2014r.   – kl. I – III Gim (wtorek – godz.1730) 

  29.01.2015r.   – kl. I – III Gim. (czwartek – godz. 1730) 

5.      Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

-        31 października 2014r.,      10 listopada 2014r.,        2 stycznia 2015r.,  5 stycznia 2015r.  

6.      Ferie zimowe: 16 lutego 2015r. – 1 marca 2015r. 

7.      Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych:  

-       11 listopada 2014r. , 6 stycznia 2015r.  

TTEERRMMIINNYY  IIII  PPÓÓŁŁRROOCCZZAA::    1 lutego 2015r. – 26 czerwca 2015r.  

1.      Rekolekcje Wielkopostne: ........................................ marca 2015r. 

2.      Egzamin gimnazjalny: 21, 22, 23 kwietnia 2015r. 

3.       Wiosenna przerwa świąteczna: 2 kwietnia – 7 kwietnia 2015r. 

4.      Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych 

niedostatecznych i nagannych: do 22 maja 2015r. 

5.      Terminy poinformowania uczniów o wystawionych ocenach końcowych i wpisanie ich do 

dzienników: do 12 czerwca 2015r. 

6.      Zakończenie roku szkolnego: 26 czerwca 2015r. 

7.    Egzaminy poprawkowe: 24 sierpnia 2015r. – 31 sierpnia 2015r. 

8.    Proponowane dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

 -        21,22,23 kwietnia 2015r.  – uczniowie kl. I – II Gim. 

 -        5 czerwca 2015r. 

9.  Spotkania z rodzicami: 

  03 marca 2015r.         – kl. III Gim. (wtorek – godz.1630) 

  21 maja 2015r.           – kl. I – III Gim. (wtorek – godz. 1730) 

10.  Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych: 

-        01 maja 2015r., 04 czerwca 2015r. 

11.  Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2015r. 
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SZTAFETOWE  
BIEGI PRZEŁAJOWE 

 

Etap gminny odbył się w Sławsku, w dniu 27 września 2014r. Uczniowie mieli do 

pokonania trasę 10x1000m –  chłopcy oraz 10x800m – dziewczyny. Bez większego 

problemu reprezentacja chłopców i dziewcząt ze Sławska pokonała Gimnazjum 

ze Rzgowa i awansowała do etapu powiatowego.  

MISTRZOSTWA POWIATU odbyły się 30 września 2014 roku na lotnisku 

w Kazimierzu Biskupim. Do rywalizacji przystąpiło 10 najlepszych szkół z powiatu 

konińskiego. Nasza reprezentacja, zarówno dziewcząt jak i chłopców zdobyła 

WICEMISTRZOSTWO POWIATU – II miejsce 

Wicemistrzostwo wybiegali: Izabela Andrzejewska,  Emilia Andrzejak, 

Martyna Janczak, Martyna Szczepaniak, Monika Jaszczak, Sandra Juszczak, 

Aleksandra Antczak, Martyna Jamrużka, Małgorzata Juszczak, Klaudia 

Jaszczak.  

Graczyk Remigiusz, Zieliński Kacper, Szczepaniak Albert, Przybylski 

Sebastian, Michalak Filip, Kałużny Mateusz, Jakub Szambelan, Kacper 

Michalak, Borowski Patryk, Karmowski Janusz,  
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DRUŻYNOWY TENIS STOŁOWY 
Etap gminny odbył się w Osieczy, w dniu 11 października 2014r. EMILIA ANDRZEJAK 
i PATRYCJA KRUSZYŃSKA zajęły I miejsce, MARTYNA SZCZEPANIAK i MONIKA 
JASZCZAK – II miejsce,  
Chłopcy zajęli: Lebioda Maciej, Łukasiewicz Beniamin, Witkowski Szymon – III miejsce 
Durski Sebastian, Sobczak Wiktor – IV miejsce 
 
 
 
 
   
 
 

 

 

 

Rozgrywki małego rejonu odbyły się 24 października 2014 roku w ZS w Grodźcu. 
W zawodach wystartowały cztery szkoły: Żychlin, Sławsk, Krzymów i Grodziec. Mecze 
rozegrano systemem „każdy z każdym”. Dziewczęta przegrały z  drużyną z Żychlina 
(0:2,2:0,0:2,1:2) i Krzymowa (0:2, 1:2, 1:2), wygrały swój pojedynek z drużyną z Grodźca 
(2:0,2:0.2:0).Emilia i Patrycja ostatecznie zajęły II miejsce.  

SZKOLNY TURNIEJ  BADMINTONA DZIEWCZYN  
odbył się w październiku. 

I miejsce – PAWŁOWSKA PAULINA (IIA) 
II miejsce – KRUSZYŃSKA PATRYCJA  (IIA) 
III miejsce – JANCZAK MARTYNA (IIB) 
IV miejsce – JASZCZAK MONIKA (IB) 
V miejsce – SZCEPANIAK MARTYNA (IB) 
VI miejsce – JANC ALEKSANDRA (IB 
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DRUŻYNOWY BADMINTON 

18 października, na sali w Sławsku  rozegraliśmy zawody gminne. Zwyciężyły 
drużyny Naszego Gimnazjum . Zarówno dziewczęta jak  i chłopcy wygrali  swoje 
pojedynki 3:0, nie dając rywalom najmniejszych szans na nawiązanie walki. 
PAULINA PAWŁOWSKA i PATRYCJA KRUSZYŃSKA  - I miejsce 
JANCZAK MARTYNA i AGATA ROSICKA – II miejsce 
ALBERT SZCZEPANIAK, JANUSZ KARMOWSKI, KACPER MICHALAK – I miejsce 
JAKUB SZAMBELAN i FILIP MICHALAK – II miejsce 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zawody Międzygminne odbyły się 31 października, w Starym Mieście.  

W zawodach wystartowały 3 drużyny dziewczyn i chłopców : Sławsk, Stare Miasto, 
Żychlin, PATRYCJA KRUSZYŃSKA I PAULINA PAWŁOWSKA zajęły I miejsce , Janusz 
Karmowski, Albert Szczepaniak, JAKUB SZAMBELAN również zajęli I miejsce 
pokonując drużyny ze Starego Miasta i Żychlina 

 MISTRZOSTWA POWIATU - odbyły się 4 i 6 listopada w Mąkolnie.  
PAWŁOWSKA PAULINA , KRUSZYŃSKA PATRYCJA i JANCZAK MARTYNA powtórzyły 
wyniki z ubiegłych lat i zajęły III miejsce w powiecie.  

JANUSZ KARMOWSKI, ALBERT SZCZEPANIAK i JAKUB SZAMBELAN zajęli 
IV miejsce w powiecie. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SZKOLNA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZYN  
– I runda rozegrana została w październiku. 
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IB : MIŚKIEWICZ OLA, SZCZEPANIAK MARTYNA, JASZCZAK MONIKA, JUSZCZAK SANDRA, JANC 

OLA, PRZYBYLSKA KLAUDIA, KLAMRZYŃSKA MONIKA, RZĄDKOWSKA DAGMARA 

IIAB: JANCZAK MARTYNA, KLAMRZYŃSKA KAMILA, PAWŁOWSKA PAULINA, KRUSZYŃSKA 

PATRYCJA, ANDRZEJAK EMILIA, GOŹDZIK WERONIKA, WIKTORIA LEWICKA 

IIIAB: ANDRZEJEWSKA IZA, SKĄPSKA MONIKA, ANTCZAK OLA, GRZEGORZEWSKA MARTYNA, 

MICHALAK WERONIKA, JASIAK JULITA, JANCZAK AGATA, PERCZYŃSKA OLA 

MECZE PIERWSZEJ RUNDY odbyły się: 

Mecz Ib – IIIab – 20.10.2014r. 

Mecz Ib – IIab – 22.10.2014r. 

Mecz IIab – IIIab – 24.10.2014r. 

 RUNDA I październik 
Punkty 

po  
I rundzie 

Punkty po 
 II rundzie 

Miejsce po 
I rundzie 

 
DRUŻYNA 

 

 
IB 

 
IIAB 

 
IIIAB 

   

 
IB 
  

1:2 
(15:9,11:15, 8:11) 

1 pkt 

0:2 
(4:15, 14:15) 

0 pkt 
1  III 

 
IIAB 

 

2:1 
(9:15,15:11,11:8) 

2 pkt  

1:2 
(15:14,4:15,10:11) 

1pkt 
3  II 

 
IIIAB 

 

2:0 
(15:4, 15:14) 

3 pkt 

2:1 
(14:15,15:4,11:10) 

2pkt  

5  I 

MECZE DRUGIEJ RUNDY odbędą się:  

Mecz Ib – IIIab – 24.11.2014r. – godzina 14:40 

Mecz Ib – IIab  - 26.11.2014r. – godzina 14:40 

Mecz IIab -  IIIab – 24.11.2014r. – godzina 15:30 

HALOWA PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW 

24 października reprezentacja 
chłopców ze Sławska, mimo dużego „apetytu” 
na wygraną, uległa gimnazjalistom 
ze Rzgowa 3:5.  
Gimnazjum w Sławsku reprezentowali: 
Szczepaniak Albert , Karmowski Janusz, Szwat 
Jakub, Fabisiak Kacper, Graczyk Remigiusz, 
Borowski Patryk, Szambelan Jakub, Przybylski 
Sebastian, Michalak Kacper, Michalak Filip, 
Staniszewski Kacper, Szymczak Kamil, Urbaniak 
Szymon, Urycki Krzysztof.  
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HHuummoorr    
Przychodzi Jasio ze szkoły, 

a mama pyta: 

-No to, Jasiu, policz mi do dziesięciu. 

-2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

- A gdzie jedynka??? 

- W dzienniczku. 

 

Wchodzi blondynka do sklepu RTV-AGD 

I mówi do sprzedawcy: 

-Poproszę ten telewizor. 

-Blondynkom nie sprzedajemy-odpowiada sprzedawca. 

Blondynka wychodzi ze sklepu. Nakłada na głowę 

pomarańczową perukę i znowu wchodzi do sklepu. 

- Poproszę ten telewizor-mówi do sprzedawcy. 

-Blondynkom nie sprzedajemy-odpowiada znowu sprzedawca. 

-A skąd pan wie, że jestem blondynką? 

-Wiem, bo przecież to nie jest telewizor, tylko mikrofalówka! 

 

Były sobie trzy mrówki: Guz, Zamknij się i Kultura. 

Pewnego dnia Guz zgubił się w lesie. 

Zamknij się i Kultura szukali go przez kilka godzin. 

Wreszcie postanowili pójść na komisariat. Zamknij się 

wszedł do środka, Kultura został na zewnątrz. Policjant pyta: 

-Jak się nazywasz? 

-Zamknij się. 

- Gdzie twoja kultura? 

-Stoi za drzwiami. 

- Co ty! Guza szukasz? 

-Tak, od kilku godzin! 
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