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Urząd Gminy

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
zwołanych przez Wójta Gminy Kwidzyn w styczniu i lutym 2016 r. 

Zebrania wiejskie rozpoczną się dnia 13 stycznia 2016 r. i potrwają do 3 lutego 2016 r. Proponujemy mieszkańcom nową 
formułę zebrań opierającą się na rozszerzeniu kontaktu z mieszkańcami oraz zwięzłym przekazaniu informacji i spra-

wozdań. W mniejszych sołectwach w ciągu jednego dnia będą odbywały się dwa zebrania – na godzinę 1600 oraz 1800. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do uczestniczenia w tych corocznych spotkaniach. 

Lp. Sołectwo
Data

zebrania

Termin
(II termin 

30 minut później)

Miejsce

zebrania

Radni uczestniczący

w zebraniu

1. Bronno 13.01.2016 1600 Gimnazjum w Liczu J. Tumiłowicz

2. Ośno 13.01.2016 1800 Gimnazjum w Liczu L. Banaś

3. Dankowo 14.01.2016 1600 Urząd Gminy Kwidzyn B. Muchowski 

4. Górki 14.01.2016 1800 dwór w Górkach B. Muchowski

5. Licze 15.01.2016 1600 Gimnazjumw Liczu J. Tumiłowicz

6. Pawlice 18.01.2016 1600 świetlica wiejska J. Wdowiak

7. Rakowice 18.01.2016 1800 świetlica wiejska J. Wdowiak

8. Rakowiec 19.01.2016 1600 świetlica wiejska
ul. Sportowa 3 

K. Rupar
D. Wierzba

9. Brokowo 20.01.2016 1600 świetlica wiejska P. Spaczyński

10. Dubiel 20.01.2016 1800 świetlica wiejska L. Banaś

11. Kamionka 21.01.2016 1600 świetlica wiejska P. Spaczyński

12. Brachlewo 21.01.2016 1800 Zielona Szkoła L. Banaś

13. Tychnowy 22.01.2016 1600 Szkoła Podst.
w Tychnowach

W. Namiak

14. Gurcz 25.01.2016 1600 świetlica wiejska R. Świerczyński

15. Podzamcze 25.01.2016 1800 świetlica wiejska L. Kędziora

16. Baldram 26.01.2016 1600 Sala konferencyjna Eko - Tec P. Spaczyński

17. Mareza Osiedle 26.01.2016 1800 świetlica wiejska
ul. Osiedlowa 6

Ł. Kogut

18. Gniewskie Pole 27.01.2016 1600 świetlica wiejska S. Wudarczyk

19. Pastwa 27.01.2016 1800 świetlica wiejska S. Wudarczyk

20. Lipianki 28.01.2016 1600 świetlica wiejska S. Wudarczyk

21. Nowy Dwór 28.01.2016 1800 Gimnazjum
 Nowy Dwór

K. Rublewska

22. Mareza 29.01.2016 1600 świetlica wiejska
ul. Długa 5

L. Kędziora
Ł. Kogut

23. Szałwinek 1.02.2016 1600 Blok nr 9 (świetlica w piwnicy) R. Świerczyński

24. Janowo 1.02.2016 1800 Szkoła Podst.
w Janowie

R. Świerczyński

25. Obory 2.02.2016 1600 Świetlica
Gosp. Obory

F. Sokołowski

26. Rozpędziny 2.02.2016 1800 świetlica wiejska F. Sokołowski

27. Grabówko 3.02.2016 1600 Gimnazjum Nowy Dwór K. Rublewska

28. Korzeniewo 3.02.2016 1800 Szkoła Podst. w Korzeniewie H. Ordon28. Korzeniewo
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WARSZTATY PAPIERU CZERPANEGO W JANOWIE
Na niezwykle pasjonujące zajęcia zaprosiła dzieci biblioteka w Janowie. 

Janowo – 
WYSTAWA POŚWIĘCONA 
JANOWI PAWŁOWI II

Zapraszamy wszystkich czytelników Biblioteki Publicznej 
Gminy Kwidzyn Filii w Janowie do zapoznania się z książ-

kami poświęconymi papieżowi Polakowi, które zgromadzono 
na wystawie w bibliotece w przeddzień 37 rocznicy pontyfi -
katu. Jak sam Jan Paweł II powiedział: „Pewne prawdy jakoś 
nie mijają, powracają do ludzi wciąż”. Takimi prawdami są sło-
wa, które kierował do nas w ciągu całego życia i których ni-
gdy dość przypominania. 

Małgorzata Lasota

Pierwsze zajęcia zumby 
dla dzieci w Janowie 
3 grudnia 2015 r. odbyły się pierwsze zajęcia zumby dla 
dzieci, zainicjowane przez bibliotekę.

Młodzi tancerze mieli możliwość wkroczenia w świat fi tnes-
su we wspaniałej atmosferze dobrej zabawy, jaka pano-

wała na zajęciach. Zumba dla dzieci promuje zdrowy tryb 
życia, uczy wzajemnego szacunku, pracy zespołowej, odpo-
wiedzialności i zaufania. Podczas zajęć dzieci uczą się nie tyl-
ko tańca, ale i koordynacji ruchów, utrzymania równowagi. 

25 listopada 2015 r. odbyły się tam warsztaty czerpania 
papieru, poprowadzone przez panią Anetę Czaplę. Dzię-

ki nim dzieci zapoznały się z dawną sztuką wytwarzania pa-
pieru, dowiedziały się, w jaki sposób ludzie wpadli na pomysł, 
by w ogóle wytwarzać coś takiego jak papier. Dzieje papieru 
opowiedziała dzieciom pani Wiesława Szkutnik, nauczycielka 
historii, korzystając przy tym z materiałów przygotowanych 
przez bibliotekę. Podczas zajęć każde dziecko mogło wykonać 
kartkę papieru z zatopionymi w niej roślinami i pachnącymi 
dodatkami ziół, kawy, przypraw. Szczególną frajdę sprawiało 
wyciskanie papieru w ręcznej prasie. Wykonane na warszta-
tach prace stały się własnością dzieci, a tym samym wspania-
łą pamiątką lub prezentem dla najbliższej osoby. Zapraszamy 
do obejrzenia fotorelacji.

Małgorzata Lasota

Biblioteka
KULTURA

Kształtują i rozwijają swą kreatywność, dyscyplinę oraz pa-
mięć! Zumba dla dzieci to połączenie Zumba Fitness (Salsa, 
Cumbia, Reggaeton, Hip-Hop i inne style) oraz treningu, ma-
jącego na celu zapewnienie maksimum zabawy i fi tnessu w tym 
samym czasie. Są to zajęcia bezpieczne i skuteczne. Serdecz-
nie zapraszamy do biblioteki na kolejne spotkanie już w przy-
szły czwartek. Obok przedstawiamy fotorelację z zajęć.

Małgorzata Lasota(Zdjęcia: BPGK)

KULTURA
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KULTURA
Biblioteka

Biblioteka 
w Korzeniewie – 
FILMOWE LATO
W czasie tegorocznego lata akcją 
„Filmowe Lato” rozpoczęliśmy 
naszą przygodę z fi lmem. 

To dobry sposób na spotkanie ze sztu-
ką X Muzy, spędzenie wolnego czasu, 

spotkania towarzyskie i dyskusyjne. Pa-
nie uczestniczące w naszym BKF- ie, czy-
taj Bibliotecznym Klubie Filmowym, do-
szły do wniosku, ze jesień i zima to rów-
nie dobra, a może jeszcze lepsza pora na 
oglądanie fi lmów niż lato, a więc przed 
nami kolejne seanse.

Małgorzata Lasota

Biblioteka w Korzeniewie – 
MIKOŁAJKI
 Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas w roku, 
czas w którym czujemy i dostrzegamy potrzebę jedności, wspólnoty, 
dzielenia się z innymi, a przede wszystkim potrzebę sprawiania radości, 
szczególnie naszym najmłodszym. 

Biblioteka w Korzeniewie – BIBLIOTEKA PARTNEREM 
PROJEKTU CZWARTKOWYCH MAM – NIEFORMALNEJ GRUPY 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn, Filia w Korzeniewie, była partnerem projektowym Czwartkowych Mam – 
nieformalnej grupy społeczności lokalnej, która realizowała projekt zatytułowany „Fiku myku na patyku – teatrzyk 
lalkowy Czwartkowych Mam”. 

Wszyscy ulegamy magii zbliżających 
się Świąt, dlatego w kalendarzu na-

szych imprez nie może zabraknąć przed-
świątecznych spotkań z Mikołajem. Tak 
było i w tym roku. Mikołajki odbyły się 
5 grudnia, a ich organizatorem była na-
sza Biblioteka, sołtys Renata Krupa, 
Rada Sołecka, Koło Kobiet Korzeniew-
skich oraz Czwartkowe Mamy. Atmosfe-
rę mikołajkowego spotkania tworzyły 

kolędy i pastorałki śpiewane przez Wik-
tora Wiśniewskiego, ucznia Szkoły Pod-
stawowej w Korzeniewie, pyszne ciasta 
przygotowane przez organizatorów 
i oczywiście Mikołaj – jak prawdziwy. 
Sponsorami słodkich upominków byli 
sołtys Renata Krupa i Przewodniczący 
Rady Gminy Henryk Ordon. 

  Alicja Bryksy

Projekt był jedną z inicjatyw konkursu „Inicjatywy lokalne 
w Gminie Kwidzyn”, ogłoszonego  i realizowanego przez 

GOK w Kwidzynie w ramach programu Domy Kultury + Inicja-
tywy Lokalne 2015. W Bibliotece odbywały się warsztaty, pod-
czas których mamy przygotowywały kukiełki, warsztaty ani-
macji oraz końcowe przedstawienie, będące ukoronowaniem 
wielotygodniowej pracy. Dzięki współpracy z zaprzyjaźnioną 
biblioteką Centrum Kultury „Zamek” w Nowem pilotowaliśmy, 
odbywający się w ramach projektu, wyjazd na spotkanie z Pa-
nem Stefanem Gełdonem wybitnym twórcą i propagatorem 
polskiego teatru lalkowego. Pan Gełdon podczas spotkania za-
prezentował swój dorobek, przybliżył historię teatru lalkowe-
go i techniki tworzenia lalek. Mieliśmy też okazję obejrzeć 
przedstawienie pt. „O kozie rogaty”, zaprezentowane przez 
Teatr Lalek i Cieni „Bajkowy Świat”, prowadzony również przez 
Stefana Gełdona.

Małgorzata Lasota (Zdjęcia: BPGK)
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Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn Filia w Korzeniewie – 
250 LAT TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE 
Rok 2015 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Polskiego Teatru Publicznego w związku 
z 250. rocznicą powstania Teatru Narodowego w Warszawie. 

Biblioteka w Korzeniewie – 
SPOTKANIE AUTORSKIE Z ALICJĄ GÓRSKĄ 
W piątek 25 września 2015 roku odbyło się spotkanie z Alicją Górską, autorką 
powieści „Skazani”. 

Biblioteka

Powołanie w 1765 roku Teatru Narodowego stało się jed-
nym z fundamentalnych wydarzeń, ustanawiających sys-

tem opieki państwa nad powszechnie dostępną kulturą, a tym 
samym ustanawiających w Polsce instytucję teatru publicz-
nego. Z tej okazji nasza Biblioteka zorganizowała cykl „Spo-
tkań z Teatrem”, w którego ramach widzowie mogli obejrzeć 
spektakl teatralny pt. „Wizyta” w wykonaniu nauczycieli i dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej Nr 6, spektakl wystawiany był 
w Teatrze Miejskim w Kwidzynie. Kolejne „Spotkania z Teatrem” 

odbywały się już w naszej Bibliotece. Gościliśmy teatr amator-
ski SuperNova z Obrzynowa z przedstawieniem pt. „Bieda z nę-
dzą” w reżyserii Agnieszki Suwińskiej i Doroty Mosakowskiej 
oraz Zespół teatralny Plama z Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego w Kwidzynie, który zaprezentował przedstawienie 
zatytułowane „Słowa ze stali” według scenariusza Wandy 
Masalskiej-Szymanek, w reżyserii Moniki Lipińskiej i Tomasza 
Podgórskiego. Dzięki „Spotkaniom z Teatrem” widzowie mogli 
poznać ludzi, dla których teatr jest pasją, szansą autoprezen-
tacji, sztuką pozwalającą lepiej zrozumieć świat i ludzi.

Małgorzata Lasota

Powieść to debiut literacki młodej 
mieszkanki Korzeniewa i czytelniczki 

naszej Biblioteki. Alicja wydała ją pod 
pseudonimem Alice Hill. Książka w zamy-
śle jest pierwszą częścią trylogii pod ty-
tułem „Przed Czasem”, należącą do gatun-
ku fantasy i kierowaną do młodzieży. Jest 
ona niezwykłą opowieścią mającą swoje 
podłoże w mitologii hebrajskiej, pełną za-
gadek , ciekawych postaci, zaskakujących, 
niesamowitych wydarzeń. Pisząc swą 
pierwszą powieść Alicja podniosła po-
przeczkę bardzo wysoko, ale opłaciło się, 
to bardzo udany debiut. Na spotkaniu Ala 
odpowiadała na pytania czytelników do-

tyczące książki i jej bohaterów, powiedzia-
ła nam też dużo o tym, jak wyglądała pra-
ca nad jej tworzeniem. Spotkanie z Alą 
Górską to nie tylko spotkanie z debiutu-
jącą pisarką, ale przede wszystkim spo-
tkanie z młodym wyjątkowym człowie-
kiem – studentką kulturoznawstwa ze 
specjalnością twórczego pisania na Uni-
wersytecie Łódzkim, fi lmoznawcą, autor-
ką blogu kulinarnego „Życie zamknięte 
w smaku” ,współautorką blogu z recenzja-
mi fi lmów, książek, seriali Rec- en-zen’t , dzia-
łającą także na fi lmaster.pl, secretum.pl, du-
zeka.pl oraz zazyjkultury.pl – młodą dziew-
czyna pełną pasji, energii, ale przede 
wszystkim pełną optymizmu, życzliwości 
i pozytywnego nastawienia do ludzi.

 Gorąco polecamy książkę „Skazani”, 
która dostępna jest we wszystkich bi-
bliotekach na terenie gminy Kwidzyn.

„To trudne, kiedy wszyscy czegoś od 
ciebie oczekują, kiedy wokół panuje tyle 
zasad, ale tylko osobowości zmieniają 
świat. Nie kopie z tłumu”.

 Alice Hill „Skazani”

http://recenzent.com.pl/1/recenzja-ksiazki-skazani-pierwszego-tomu-serii-przed-czasem-alice-hill-jak-z-paranormal-romansu-wyciagnac-cos-wiecej-niz-fantasy-i-milostke/

KULTURA

Małgorzata Lasota (Zdjęcia: BPGK)

KULTURA
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KULTURA
Biblioteka

Mareza – wycieczka integracyjna do Rodowa
18.09.2015 r. grupa złożona z dzieci uczestniczących w zajęciach bibliotecznych i świetlicowych w Marezie, członkiń 
Stowarzyszenia „Seniorzy 50+” oraz wychowanków kwidzyńskiego Centrum Domów dla Dzieci wybrała się na 
wycieczkę do Centrum Artystyczno-Ekologicznego w Rodowie. 

Wycieczka będąca inicjatywą senio-
rów to jeden z etapów realizacji pro-

jektu Stowarzyszenia w ramach „Rocz-
nego programu współpracy Gminy Kwi-
dzyn z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego na rok 
2015”. Gościem specjalnym oraz naszym 
przewodnikiem po „Wiosce Cudów” był 
Andrzej Ochał, któremu serdecznie dzię-
kujemy za interesujące opowieści oraz 
propozycję dalszej współpracy. Po dotar-

z technik rysunku pastelą i ołówkiem, 
prowadzonych przez Ewę Łozińską – in-
struktora GOK w Kwidzynie. Za zaanga-
żowanie w twórczość i wytrwałą pracę 
nad swymi dziełami wszyscy otrzymali 
nagrody, a następnie udali się na ogni-
sko z kiełbaskami. Ponieważ uczestnika-
mi wyprawy były maluchy, nie mogło za-
braknąć słodkiego poczęstunku i zabaw 
pod chmurką. Pogoda, humory i apetyty 
dopisały i o szybkim powrocie do domu 
nie było mowy. 

Małgorzata Lasota

Międzypokoleniowe 
Warsztaty 
Plecionkarskie 
w Marezie

Wycieczka 
do Prabut
9 października 2015r. dzieci 
zaprzyjaźnione z biblioteką 
i świetlicą w Marezie, wraz 
z opiekunami, odwiedziły Prabuty 
– miasto leżące opodal, a tak mało 
nam znane. 

Postanowiliśmy to zmienić, korzystając z zaproszenia, jakie otrzymaliśmy 
podczas integracyjnej wyprawy do Rodowa, od Andrzeja Ochała, mieszkańca 

Prabut i wielkiego miłośnika miejscowej historii. Pan Andrzej oprowadził nas po 
najciekawszych zabytkach swego miasta, opowiadając o początkach ich 
powstania, zdradzając tajemnice i niezwykłe fakty z długich dziejów Prabut. 
Zobaczyliśmy m. in. mini rekonstrukcję prabuckiego zamku, gotycką Bramę 
Kwidzyńską, w której znajduje się sala wystawowa im. Wernera Zebrowskiego 
oraz konkatedrę świętego Wojciecha. Największą atrakcją dla uczestników 
wycieczki było zwiedzanie świetnie zachowanych murowanych wodociągów z lat 
1726-1730. Przejście wąskimi korytarzami w ciemności przysporzyło nam wiele 
strachu, ale też i frajdy. Ruiny wodociągów zaprowadziły nas pod kolejny zabytek 
Prabut, którym jest fontanna Rolanda – dzieło Franza Schwechtena z 1900 roku. 
Wycieczka zakończyła się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Serdecznie dziękujemy 
naszemu przewodnikowi za zaproszenie nas do Prabut oraz zapoznanie z historią 
i zabytkami tego urokliwego miasteczka. Małgorzata Lasota

ciu na teren Zielonej Szkoły wszyscy 
uczestnicy wzięli udział w zajęciach 

cionkarstwa oraz przedstawiającej pod-
stawowe materiały i sploty plecionkar-
skie. Członkini stowarzyszenia pani Ja-
dzia Rozpiątkowska opracowała część 
artystyczną spotkania: opowiedziała 
o egzotycznym materiale – rattanie 
i jego pochodzeniu – wymyśliła także za-
bawne wierszyki, które zaprezentowały 
dzieci uczestniczące w zajęciach kultu-
ralno-oświatowych w świetlicy i biblio-
tece. Wreszcie nadszedł najbardziej wy-
czekiwany przez uczestników moment, 

czyli próba sił w tym niełatwym rzemio-
śle, jakim jest plecionkarstwo. Zadaniem 
każdego uczestnika było wyplecenie 
kwiatka ze wspomnianego wyżej ratta-
nu. Choć na początku wszyscy mieli duże 
obawy, czy sprostają temu wyzwaniu, to 
jednak końcowe efekty były piękne i nie-
powtarzalne. Niektórzy pokusili się na-
wet o wykonanie innych form, np. koszy-
ków oraz oplatanie butelek. Zapraszamy 
do obejrzenia fotogalerii. 

Małgorzata Lasota

17 listopada 2015 r. w świetlicy w Ma-
rezie odbyło się ostatnie w tym 

roku działanie projektowe Stowarzysze-
nia „Seniorzy 50+” w ramach „Rocznego 
programu współpracy Gminy Kwidzyn 
z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015”. Zaję-
cia pod nazwą Międzypokoleniowe 
Warsztaty Plecionkarskie poprowadziła 
pani Ewa Lipińska, absolwentka techni-
kum plecionkarskiego, stażystka w Bi-
bliotece Publicznej Gminy Kwidzyn. 
Uczestnikami warsztatów, oprócz dzieci 
z Marezy i seniorek, były także uczenni-
ce z Koła Plastycznego działającego 
w Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie wraz 
z opiekunem panią Anitą Lasotą. Zajęcia 
rozpoczęły się od wyświetlenia prezen-
tacji przybliżającej historię i tradycję ple-

(Zdjęcia: BPGK)
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Andrzejki dla dorosłych w Marezie
Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie wyrazem szacunku 
dla tradycji i obrzędów ludowych. 

DZIEŃ SENIORA W MAREZIE
Dzień Seniora to święto osób starszych, którym należy się szacunek i uznanie 
za trud, jaki wkładają w wychowywanie kolejnych pokoleń. 

Ten niezwykły obyczaj znalazł również 
miejsce w naszym programie zajęć. 

26 listopada w bibliotece w Marezie po 
raz pierwszy zorganizowaliśmy wieczór 
andrzejkowy dla osób pełnoletnich. Na 
początku spotkania zapoznaliśmy przy-
byłych z historią tradycji Andrzejek. In-
formacje zaczerpnęliśmy z książki pt. 
„Encyklopedia tradycji polskich”. Następ-

nie każdy z naszych gości odczytał na 
głos etymologię i znaczenie swojego 
imienia ze „Skarbca imion”. Jako trzecią 
atrakcję przygotowaliśmy dedykacje ze 
złotych myśli wybieranych drogą loso-
wania. Myśli te dostarczyły uczestnikom 
wiele wzruszeń i powodów do zadumy. 
Najwięcej radości i uśmiechu natomiast 
przyniosła tradycyjna wróżba pt. „Lanie 
wosku”. Okazało się, że dorośli umieją się 
bawić i używać wyobraźni zupełnie, jak 
dzieci. Inne wróżby, mające na celu uchy-
lić rąbka tajemnicy tego, co nas w życiu 
czeka, nosiły nazwy „O czym marzysz?” 
i „Co Cię czeka w przyszłości?”. Dziękuje-
my wszystkim za przybycie i miłą atmos-
ferę. Do zobaczenia za rok na następnym 
wieczorze andrzejkowym.

Małgorzata Lasota

By uczcić ten dzień, we wtorek 10 li-
stopada 2015 r. w bibliotece w Mare-

zie zorganizowaliśmy spotkanie, na któ-
re przybyli zaprzyjaźnieni z biblioteką 
seniorzy, czyli członkowie stowarzysze-
nia „Seniorzy 50+” z panią prezes Ewą 
Stec, członkowie Kwidzyńskiego Oddzia-
łu Polskiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów, nasi czytelnicy oraz se-
niorzy uczestniczący w prowadzonych 
przez nas kursach komputerowych. Te-
matem przewodnim Dnia Seniora była 
muzyka, zaś mottem przyświecającym 
spotkaniu złota myśl Marka Twaina: „Lu-
dzie nie dlatego przestają się bawić, że 
się starzeją, lecz starzeją się, bo przesta-
ją się bawić”. Po uroczystym przywita-
niu gości przez dyrektora Biblioteki Mał-
gorzatę Lasotę przystąpiliśmy do zaba-
wy, mającej na celu zapoznanie się gości. 
Polegała na dopisaniu do liter imienia 
cech charakteru, skojarzeń związanych 
z imieniem, pseudonimów, a następnie 
zaprezentowanie ich przed całą grupą. 
Kolejnym punktem programu były popi-
sy solo: panie ze Stowarzyszenia „Senio-
rzy 50+” Ewa Stec i Irena Szwedko zapre-

zentowały wiersze „Oda do starości” oraz 
W. Szymborskiej „Jak ja się czuję”. Pani 
Irena Olszewska odczytała humoreskę 
pt. „Sanatorium”. Konkurencje, jakie 
przygotowaliśmy dla naszych seniorów, 
nazywały się „Jaka to melodia” oraz „Jak 
to leciało”. Zadaniem uczestników było 
podanie tytułów oraz dokończenie tek-
stów popularnych polskich utworów. Ry-
walizacja była zacięta, a znajomość pio-
senek tak duża, że ciężko było wyłonić 
zwycięzcę, dlatego każdy uczestnik 
otrzymał nagrodę. 
W trakcie zabawy zo-
stały wyświetlone 
fi lmiki „motywacyj-
ne”, pokazujące, że 
nie tylko młodzi, ale 
także seniorzy mają 
swoje, czasami zu-
pełnie „młodzieżo-
we” pasje i potrafi ą 
się bawić, wykazując 
dużo dystansu do 
powagi swego wie-
ku. Na zakończenie 
śpiewaliśmy ulubio-

ne piosenki biesiadne, uczestnicząc 
w karaoke. Spotkanie przyniosło wiele 
radości i śmiechu, a także deklarację dal-
szych wspólnych działań. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim paniom za wkład 
kulinarny wniesiony do naszego biesiad-
nego stołu oraz panu Edwardowi Gada-
czowi, który zasponsorował owoce i na-
poje, a wszystkim uczestnikom za obec-
ność i stworzenie przesympatycznej at-
mosfery. 

Małgorzata Lasota

Małgorzata Lasota

(Zdjęcia: BPGK)
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KONCERT PAPIESKI W TYCHNOWACH
W niedzielę 18 października 2015 r. w kościele pw. Św. Jerzego w Tychnowach miał miejsce koncert papieski 
zorganizowany przez Bibliotekę w Tychnowach, przy współpracy Szkoły Podstawowej w Tychnowach. 

Koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II był jednym z wydarzeń 
zaplanowanych w naszych bibliotekach w związku z ogło-

szeniem przez Sejm RP roku 2015 Rokiem Św. Jana Pawła II.

Biblioteka
KULTURA

MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE 
Z OKAZJI DNIA SENIORA W TYCHNOWACH
24 listopada 2015 r. Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn Filia w Tychnowach wspólnie ze Szkołą Podstawową 
w Tychnowach zorganizowała kolejne spotkanie międzypokoleniowe z okazji Dnia Seniora. 

By umilić ten wieczór zarówno młodszym, jak i starszym uczestnikom, biblioteka zaprosiła niezwykłych gości. Jednym z nich 
była podróżniczka pani Beata Szwed. Zgromadzeni wysłuchali interesującej, wzbogaconej prezentacją zdjęć, relacji z po-

dróży do Armenii. Do wspólnego śpiewu, a nawet tańca porwał biesiadników żywiołowy występ zespołu „Cyganeczki”. Czas 
spotkania upłynął w miłej, serdecznej atmosferze, aż żal było się rozstawać, bo następna taka impreza dopiero za rok. 

Małgorzata Lasota

Koncert w Tychnowach zainicjował Kwidzyński Chór Kate-
dralny prowadzony przez pana Bartłomieja Górala, zakończył 
zaś młodzieżowy zespół muzyczny, działający przy parafi i 
Św. Wojciecha w Kwidzynie. Pomiędzy występami wokalnymi, 
w montażu słownym, prezentowały się dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej, przygotowane przez panią Annę Wiechowską. Dzie-
ciom towarzyszyła prezentacja multimedialna. Kolejnym punk-
tem w programie był fi lm dokumentalny poświęcony piel-
grzymkom papieża do Polski.

Uczestnicy imprezy mieli także okazję zapoznać się 
z dostępnymi w bibliotece książkami o Janie Pawle II, które 
zostały zgromadzone na wystawie przygotowanej z okazji 
koncertu.

Za pomoc techniczną w organizacji koncertu papieskiego 
Biblioteka serdecznie dziękuje Panom Wiesławowi Zitterman-
nowi i  Tomaszowi Ansionowi.

Małgorzata Lasota

(Zdjęcia: BPGK)

(Zdjęcia: BPGK)
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MARCIN PAŁASZ W TYCHNOWACH 
21 października 2015 r. do Tychnów zawitał popularny pisarz, autor książek i słuchowisk dla dzieci 
oraz młodzieży – Marcin Pałasz. 

Nasz gość zadebiutował w 2004 roku 
książką pt. „Opowieści z Krainy Po-

tworów”. Od tamtej pory jego twórczość 
zyskała spore uznanie młodych czytel-
ników oraz została doceniona przez kry-
tykę literacką. Marcin Pałasz jest bo-
wiem laureatem prestiżowej Ogólnopol-
skiej Nagrody Literackiej im. Kornela Ma-
kuszyńskiego za „ Sposób na Elfa” oraz 
dwukrotnego wyróżnienia w tym kon-
kursie (2006 – „Wakacje w wielkim mie-
ście”, 2008 – „Wszystko zaczyna się od 
marzeń”). Niegdyś związany ze światem 
reklamy, obecnie zajmuje się tylko pisar-
stwem. 

Spotkanie w Tychnowach przebiegło 
w bardzo miłej atmosferze. Pan Marcin 
opowiadał o swojej twórczości w nie-
zwykle dowcipny sposób, czym wywo-
ływał salwy śmiechu na sali, utrzymu-
jąc przy tym skupioną uwagę dzieci do 
samego końca spotkania. Jedna z za-
bawniejszych opowieści dotyczyła 
książki, która w zamierzeniu autora mia-
ła być horrorem, a stała się komedią, 
gdyż duchy, będące głównymi bohate-

rami powieści, zamiast straszyć miesz-
kańców starej kamienicy, same były 
straszone. 

Organizatorki spotkania poprosiły 
autora, aby wybrał najładniejsze prace 
plastyczne wykonane przez dzieci do 
przeczytanych wcześniej książek jego 
autorstwa oraz by wręczył nagrody lau-

reatom. Nagrodzone prace plastyczne 
wykonały: Alicja Detmer, Wiktoria Przy-
sowa, Kinga Schneider, Nicola Skalmow-
ska, Victoria Voigt, Julia Wendt. 

Na koniec spotkania można było ku-
pić książkę i, rzecz jasna, otrzymać au-
torską dedykację.

Spotkanie przygotowane zostało 
wspólnie przez Bibliotekę Publiczną Gmi-
ny Kwidzyn – Filię w Tychnowach oraz 
Szkołę Podstawową w Tychnowach. Na-
grody książkowe ufundowała Rada Ro-
dziców.

Małgorzata Lasota

Janowo, Tychnowy – spotkanie autorskie 
z Jolantą Szwalbe „UMIEJ CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM”
Biblioteki w Janowie i Tychnowach gościły 7.10.2015 r. twórczynię antologii 
cytatów Jolantę Szwalbe. 

Autorka wierzy, że złote myśli, które 
zamieściła w swoich 5 książkach, 

mogą być inspiracją do aktywnego ży-
cia, aż po jego kres oraz do odkrywania 
w sobie nowych pasji. Uważa, że jeste-
śmy twórcami własnego istnienia, któ-
re dzięki świadomemu działaniu może 

stać się fascynującą przygodą. Powyżej 
zamieszczamy fotorelacje ze spotkań. 
Zapraszamy też do bibliotek, gdzie cze-
kają na czytelników te niezwykle moty-
wujące zbiory pełne mądrości, przeka-
zywanej nam na przestrzeni dziejów 
przez wielkich i spełnionych ludzi. 

Małgorzata Lasota

Jesteśmy 
twórcami 
własnego 
istnienia, 

które dzięki 
świadomemu 

działaniu 
może stać się 
fascynującą 

przygodą
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20 listopada br. spotkaliśmy się 
z realizatorami inicjatyw, za-

proszonymi gośćmi i mieszkańcami na-
szej Gminy w świetlicy w Rakowcu, by 
podsumować wspólną realizację rocz-
nego projektu. Przypominamy, że 
Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie 
otrzymał grant z Narodowego Cen-
trum Kultury w ramach programu Dom 
Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015 r. 
I etap zadania polegał na diagnozie po-
trzeb kulturalnych mieszkańców Gmi-
ny Kwidzyn i ogłoszeniu Konkursu Ini-
cjatyw Lokalnych w Gminie Kwidzyn 
oraz wydaniu Przewodnika Kultural-
nego o Gminie Kwidzyn, natomiast 
II etap zadania polegał na przeprowa-
dzeniu projektów kulturalnych przez 
6 zwycięskich grup nieformalnych na 
terenie naszej Gminy. Od sierpnia do 
listopada br. odbyło się blisko 40 wy-
darzeń zainicjowanych oddolnie!!! Dla 
naszego Ośrodka Kultury było to duże 
wyzwanie i wielka przyjemność współ-
pracy z grupami. Lokalne inicjatywy 
opanowały naszą Gminę, było bardzo 
smacznie, wyjątkowo artystycznie, za-
bawnie, literacko i sentymentalnie, 
z przeszłością. Przypomnijmy raz jesz-
cze, kto był pomysłodawcą inicjatyw 
oraz w jakich wydarzeniach mogliśmy 
uczestniczyć. GRUPA NIEFORMALNA 
– AKTYWNI DLA BRACHLEWA zrealizo-
wała projekt, który nazwała „BRA-
CHLEWO DAWNIEJ I DZIŚ”, „CZWART- Grupa nieformalna „Czwartkowe mamy” podczas premiery 

spektaklu „Teatrzyku Fiku Myku na Patyku”.

SUKCES „INICJATYW LOKALNYCH” 
GOK KWIDZYN WYZNACZA NOWE STANDARY W KULTURZE LOKALNEJ.

Grupa nieformalna „Aktywni dla Brachlewa” podczas 
uroczystego podsumowania projektu.

Grupa nieformalna z Podzamcza podczas Wystawy 
poplenerowej – Wernisażu prac w świetlicy w Podzamczu. 

Grupa nieformalna „Kulinarne Trio” podczas warsztatów kulinarnych z Celiną Statkiewicz.

Grupa nieformalna „Kulturalny Team” podczas spotkania 
podsumowującego projekt.

Grupa nieformalna „Ośniaczki z dzikiej Paczki” podczas 
Artystycznego Pikniku Rodzinnego.

Inicjatywy

KOWE MAMY” zainicjowały TEATRZYK 
FIKU MYKU NA PATYKU – TEATRZYK 
LALKOWY. GRUPA NIEFORMALNA 
Z PODZAMCZA zrealizowała plener ma-
larski: „POD ZAMKIEM? – GDZIE TO 
JEST?”, TROPEM PĘDZLA...”. GRUPA 
NIEFORMALNA – OŚNIACZKI Z DZIKIEJ 
PACZKI pracowały wspólnie przy pro-
jekcie: „ARTYSTYCZNY MISZ MASZ POD 
CHMURKĄ”. GRUPA NIEFORMALNA – 
KULTURALNY TEAM zrealizowały ini-
cjatywę „ARTYSTA – WIERSZOKLETA 
– TO TY I JA. WARSZTATY ARTYSTYCZ-
NE GRUPA NIEFORMALNA – KULINAR-
NE TRIO, bardzo smacznie gotując, zre-
alizowała inicjatywę: „O JEDZENIU NA 
POWIŚLU. W POSZUKIWANIU KULINAR-
NYCH ŹRÓDEŁ”. Każda z inicjatyw była 
wyjątkowa, angażująca zarówno gru-
pę inicjatywną, jak i lokalną społecz-
ność. Grupy inicjatywne odkryły w so-
bie duży potencjał, odnalazły się w no-
wej roli inicjatora wydarzenia kultu-
ralnego, a realizacje projektów wyzwo-
liły w nich nową energię. Dzięki pro-
gramowi DK + nasz Ośrodek stworzył 
możliwości do realizacji oddolnych ini-
cjatyw społeczno-kulturalnych, zysku-
jąc godnych partnerów wzajemnej 
współpracy – członków grup inicja-
tywnych. Już dziś zapowiadamy kon-
tynuację Konkursu Inicjatyw w naszej 
Gminie w przyszłym roku i zaprasza-
my do wspólnej realizacji „kultural-
nych” pomysłów. 

Katarzyna Bednarek
(Zdjęcia: GOK Kwidzyn)
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Naszemu konkursowi nieustannie przyświeca jeden cel, ten 
sam, jak siedem lat temu, kiedy zaczynaliśmy gminne po-

tyczki ze słowem mówionym, a więc popularyzowanie twór-
czości polskich autorów, rozwijanie zdolności recytatorskich 
i zainteresowanie uczestników poezją. Chcemy zachęcać do 
występów na scenie, prezentacji umiejętności uczestników 
oraz uczyć rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Jak co 
roku konkurs odbywa się w świetlicy w Gurczu i przy-
biera formę prezentacji dowolnego utworu poetyckie-
go, wiersza lub fragmentu prozy. Opiekunem konkur-
su jest instruktor GOK – Elżbieta Jabłońska. W tym 
roku do konkursu przystąpiło 55 osób w wieku od 6-16 
lat (dzieci i młodzież reprezentujące szkoły, biblioteki 
oraz świetlice z terenu naszej Gminy), a komisja konkurso-
wa w składzie Elżbieta Szapecka, Anna Bołt oraz Ewelina Wą-
sik nie miała łatwego zadania, gdyż poziom, jak latami po-
przednimi, był wysoki. Dla oceniających ważny był dobór tek-

Poeci-wierszokleci naszej Gminy 

,,Poetycki październik” VII Gminny Konkurs Recytatorski

Poeci

występów na scenie, prezentacji umiejętności uczestników 
oraz uczyć rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Jak co 
roku konkurs odbywa się w świetlicy w Gurczu i przy-

lat (dzieci i młodzież reprezentujące szkoły, biblioteki 
oraz świetlice z terenu naszej Gminy), a komisja konkurso- stu i jego pamięciowe opanowanie, interpretacja tek-

stu, kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny (uzasadnio-
ny gest sceniczny, element ruchu, strój). Komisja wyłoniła 16 
laureatów w czterech kategoriach wiekowych.

Kategoria I: 6 – 8 lat
Miejsce I – Julia Piowczyk – Dorota Gellner „Straszydło” 
Miejsce II – Stanisław Woźniak – Małgorzata Strzałkowska „Drzewo”
Miejsce III – Maja Tyrau – Agnieszka Frączek „Miss stonoga”

Wyróżnienie: 
Amelia Osowska – Agnieszka Frączek „Kot bezpański nie ma źle”

Kategoria II: 9 – 11 lat
Miejsce I – Julia Ciszkowska – Małgorzata Strzałkowska „Kłótnia”
Miejsce II – Wiktoria Szumalska – Marcin Brykczyński „Słowa”
Miejsce III – Maja Wyrzykowska – Marcin Brykczyński „Krowa”

Wyróżnienie: 
Hanna Perfi kowska – Sergiusz Michałkow „Historia jakich wiele”

KULTURA

W naszej Pracowni Haftu Artystycz-
nego w Pastwie odbyły się bożo-

narodzeniowe warsztaty decoupage. 
Były to praktyczne zajęcia, polegające 
na ozdobieniu drewnianego pudełka 
techniką serwetkową. Uczestnicy pod-
czas spotkania poznali podstawowe 
materiały i media używane w technice 

Aktywnie-twórczo-przedświątecznie!!!
Warsztaty rękodzieła – pudełeczka na świąteczne ciasteczka w Pracowni Haftu Artystycznego.

decoupage, m.in. klej, jednoskładniko-
we medium, przeznaczone do uzyska-
nia spękanej powierzchni w technikach 
decoupage, a także farby akrylowe i la-
kier. W trakcie warsztatów uczestnicy 
dowiedzieli się, jak nakładać oraz dobrać 
kolor farby akrylowej, w jaki sposób na-
łożyć crackle, aby uzyskać efekt spękań 

oraz jak nałożyć wierzchnią farbę i przy-
kleić wzór. Warsztaty przebiegły w bar-
dzo miłej i twórczej atmosferze, a ich 
efektem były kreatywnie wykonane pu-
dełka z motywami świątecznymi. Pra-
cownię tego dnia odwiedziło 41 osób 
z terenu naszej Gminy.

Aneta Czapla

Kategoria III: 12 – 13 lat
Miejsce I – Wiktor Wiśniewski – Grażyna Świerczyńska „Muzyka”
Miejsce II – Angelika Żak – Jan Twardowski „Złośnica”
Miejsce III – Martyna Lipska – Hanna Niewiadowska „Moja babcia”

Wyróżnienie: 
Aleksandra Stankiewicz – Wanda Chotomska „Hipopotam” 

Kategoria IV 14 – 16 lat
Miejsce I – Katarzyna Komorowska – Aleksander Fredro „Paweł i Gaweł”
Miejsce II – Marcelina Gruszka – Danuta Wawiłow „Wędrówka”
Miejsce III – Agata Skrzypek – Wisława Szymborska „Jak się czuję”

Wyróżnienie: 
Olimpia Kozioł – Wisława Szymborska „Cebula”

Katarzyna Bednarek

(Zdjęcia: GOK Kwidzyn)

(Zdjęcia: GOK Kwidzyn)



Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn / Wydanie Specjalne122015

KULTURA
Pasje

2015 Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn12

Taniec od zarania dziejów zajmuje nie-
zwykle ważne miejsce niemalże we 

wszystkich kręgach kulturowych. Taniec 
jest zwykle rezultatem i wyrazem rado-
ści. Ponadto ma moc jednoczenia ludzi. 

Tańczyć to czuć radość i szczęście, 
które wyraźnie widać w piątkowe popo-
łudnia w naszej świetlicy w Rakowcu. 
Przedstawiamy nasze tancerki z trzech 

grup tanecznych pod kierunkiem instruk-
tor tańca Magdy Majewskiej. Próby trzech 
grup tanecznych odbywają się w świetli-
cy w Rakowcu w każdy piątek, szczegóły 
na naszej stronie. Zachęcamy gorąco do 
udziału!!! Dziewczyny nieźle sobie radzą, 
już wkrótce będziemy mogli oglądać 
efekty ich ciężkiej pracy. 

Katarzyna Bednarek

W GOK-u SIĘ 
TAŃCZY!!!

Z goła niepozorna miejscowość naszej 
Gminy wybrzmiewa tradycjami re-

gionu Dolnego Powiśla. Pracownia Haftu 
Artystycznego mieszcząca się w świetli-
cy kulturalno-oświatowej jest w naszej 
Gminie miejscem szczególnym, wartym 
chwalenia i mówienia o nim z dumą. To 
tu właśnie odbywają się aktywne warsz-
taty edukacyjne dla mieszkańców po-
wiatu,popularyzujące ginące rzemiosło 
jakim jest hafciarstwo, ale nie tylko, bo 
każdy uczestnik naszych warsztatów ma 
niecodzienną możliwość wykonywania 
tradycyjnych czynności gospodarskich, 
zajęć domowych, a także samodzielnie 
odkrywać tajniki wiejskiego rzemiosła. 
Wszyscy zdobywają wiedzę na temat 
dawnych obrzędów i zwyczajów oraz po-
znają stroje ludowe regionu Dolnego Po-
wiśla. Staramy się nie zapominać o  tra-
dycji naszego regionu, dlatego podczas 
naszych zajęć twórczo działamy, uczy-
my się i bawimy!!! Jesteś ciekawy, jak 
niegdyś wypiekano chleb? A może jak po-
wstaje masło? Odwiedź nas!!! A dowiesz 
się, skąd brały się dawniej tkaniny, jakich 

Podtrzymywać 
naszą tradycję to sztuka!!!
Pracownia Haftu Artystycznego w Pastwie miejscem wyjątkowym.

surowców i narzędzi trzeba było użyć, 
by je wytworzyć. Oferta edukacyjna ad-
resowana jest do różnych grup wieko-
wych – przedszkolaków, dzieci ze szkół 
podstawowych, młodzieży gimnazjalnej, 
uczniów szkół średnich oraz dorosłych. 
Dostosujemy się do twoich potrzeb. 
Bezustannie staramy się zaskakiwać 
naszych gości czymś nowym, prezentu-
jemy gadżety promocyjne naszej Pra-
cowni – ręcznie malowane kamienie 
z fragmentem naszego rodzimego haftu 
powiślańskiego. 

Katarzyna Bednarek

(Zdjęcia: GOK Kwidzyn)

(Zdjęcia: GOK Kwidzyn)
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GRUPA NIEFORMALNA Z PODZAMCZA DZIAŁA DALEJ!!!
Warsztaty malarskie w Podzamczu – jesienne inspiracje

Pasje

Młodzież z naszej Gminy wzięła udział 
w warsztatach malarskich, będących 

pokłosiem realizowanego wcześniej pro-
jektu Grupy Nieformalnej z Podzamcza. 
Warsztaty odbyły się przy wsparciu 
Gminnego Ośrodka Kultury, pod czujnym 
i życzliwym okiem prowadzącej Katarzy-
ny Parafi niuk. Uczestnicy spotkania prze-

RZEŹBIENIE?
– TO JEST 
ZARAŹLIWE!!!
Pracownia Rzeźby w Rakowcu – 
twórcze miejsce w naszej Gminie.

Pracownia Rzeźby w Rakowcu to miej-
sce coraz bardziej rozpoznawalne 

oraz kojarzone w naszym powiecie z miej-
scem aktywności rzeźbiarskiej, miejsce 
twórcze, otwarte dla każdego w każdym 
wieku. Drewno, mydło, glina czy nawet 
dynia to materiał stanowiący wyzwanie 
dla każdego artysty. Naszą Pracownię od-
wiedzają młodzi adepci tej sztuki z całe-
go powiatu, najchętniej najmłodsi. 
Plener, warsztaty edukacyjne, podczas 
których można własnoręcznie wykonać 
rzeźbę, obcować z prawdziwą sztuką – 

lali na płótno nasyconą barwami jesieni 
martwą naturę, wykorzystując wyrazi-
ste farby akrylowe. Poznali również za-
sady kompozycji i mieszania kolorów. 
Płótna powoli zapełniały się soczystymi 
barwami i każda praca nabierała indywi-
dualnego charakteru. Młodzież pracowa-
ła z wielkim zaangażowaniem i cierpliwo-

ścią, korzystając ze wskazówek pani Kasi. 
Końcowym efektem warsztatów są pięk-
ne i różnorodne prace, które było można 
zobaczyć podczas podsumowania reali-
zacji inicjatyw lokalnych w gminie Kwi-
dzyn w Rakowcu.

Katarzyna Piekarska

rzeźbami, poznać narzędzia i techniki rzeź-
biarskie, a także pokazy i warsztaty dynio-
we to tylko namiastka tego, co proponuje 
nasza Pracownia i prowadzący zajęcia in-
struktor GOK Piotr Jakubowski. Tu nie ma 
ograniczeń!!! Przyjazna atmosfera miej-
sca, swobodne niewymuszone działanie 
oddają charakter naszej Pracowni.

Katarzyna Bednarek

KULTURA
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(Zdjęcia: GOK Kwidzyn)

(Zdjęcia: GOK Kwidzyn)
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Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Marezie

Sprzątamy Świat

18 września dzieci 5- i 6-letnie aktywnie 
uczestniczyły w akcji „Sprzątanie Świa-

ta”. Pamiętając o zachowaniu wszelkich 
zasad bezpieczeństwa, dzieci ubrane w fo-
liowe rękawice ruszyły do boju. Wszystkie 
dzieci po uprzednim zapoznaniu się z regu-
laminem akcji udały się w okolice przedszko-
la, aby zbierać śmieci. Po zakończeniu akcji 
worki ze śmieciami zostały złożone w usta-
lonym wcześniej miejscu, a następnie wywie-
zione.

Nasze zaangażowanie na rzecz ochrony 
środowiska ma zawsze odzwierciedlenie 
w konkretnym działaniu. Jesteśmy z siebie 
dumni i mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
również będziemy mogli wziąć udział w po-
dobnym przedsięwzięciu.

Wycieczka do lasu

17 września dzieci z naszego przedszko-
la pojechały autokarem na wycieczkę 

do lasu i mini zoo w miejscowości Miłosna. 
Wycieczka była okazją do obserwowania 
zwierząt, obejrzenia pobliskiej stadniny 
koni oraz podziwiania uroków gasnącego 
lata. Obserwacja przyrody i zabawy spor-
towe sprawiły dzieciom wiele radości.

Żywa lekcja historii

Dnia 22 września nasze przedszkole od-
wiedzili niecodzienni goście, byli to ... ry-

cerze z bractwa „Kerin”. Dzieci dowiedziały 
się: kto mógł zostać rycerzem, o bitwie pod 
Grunwaldem oraz czym był kodeks rycerski. 
A ponadto obejrzały walkę rycerską i ekwi-
punek: miecze, tarcze, topory, hakownice, 
kolczugi i wiele innych. Dzień ten dostarczył 
wszystkim dużo wrażeń. 

Święto plonów

2 października odbyło się w naszym przed-
szkolu jesienne spotkanie integracyjne, 

które organizujemy już po raz trzeci. W tym 
spotkaniu uczestniczyły dzieci ze wszyst-
kich grup wiekowych oraz rodzice. Była we-
soła zabawa – tańce, śpiewy, spożywanie 
owoców i warzyw, surowych i przetworzo-
nych... Dobra pogoda jak zwykle dopisała!

Przedszkola
OŚWIATA

Spotkanie z Paniami Policjantkami

30 września nasze przedszkole odwiedziły panie policjantki z Komendy Policji w Kwi-
dzynie. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Bądź ostrożny, bądź widoczny”. Nasi go-

ście zwrócili dzieciom uwagę na potrzebę troski o zachowanie bezpieczeństwa podczas 
poruszania się po drodze, jak również w kontaktach z nieznajomymi. Uświadomili dzie-
ciom, jak ważne jest noszenie odblasków, by być widocznym na drodze. Dzieci mogły za-
prezentować swoją wiedzę i umiejętności na temat poruszania się po drodze w czasie 
spaceru na skrzyżowaniu. Dzieci były zachwycone, gdy mogły „zwiedzić” policyjny wóz.

Pasowanie na starszaka i przedszkolaka

W dniu 29 października 2015 r. odbyła się w grupie III uroczystość „Pasowanie na star-
szaka”, a 6 listopada dzieci 3-letnie były „pasowane na przedszkolaki”. Dzieci wystąpi-

ły przed rodzicami, w krótkim programie artystycznym, po którym złożyły ślubowanie. Uro-
czystość przebiegła w miłej atmosferze, a zakończyła się wspólnym poczęstunkiem.

WRZESIEŃ 2015

Żeby zdrowym być…

W ramach zajęć o zdrowym odżywianiu 
gościliśmy w przedszkolu panie diete-

tyczki. Opowiedziały one dzieciom o swojej 
pracy, przedstawiły ciekawą prezentację na 
temat „Wiem, co jem”. Przedszkolaki miały 
też okazję przygotować wspólnie z paniami 
dietetyczkami zdrową sałatkę warzywną 
i owocową, którą z apetytem zjadły :-). 

PAŹDZIERNIK 2015

Dzień Seniora

17 października dzieci z grupy III uświet-
niły swoim występem „Dzień Seniora”. 

Uroczystość ta została zorganizowana przez 
Polski Związek Emerytów i Rencistów o/Kwi-
dzyn. Wśród zaproszonych gości obecni byli 
przedstawiciele lokalnych władz samorzą-
dowych oraz licznie przybyli emeryci i ren-
ciści z naszego rejonu.
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Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Marezie

LISTOPAD 2015

GRUDZIEŃ 2015

Warsztaty rzeźbiarskie 

19 listopada dzieci z najstarszej grupy 
wiekowej wyjechały na warsztaty 

rzeźbiarskie do Rakowca. Okazało się, że wy-
konanie rzeźby to nie jest łatwa praca… Ale 
pod okiem fachowca dzieciom udało się zro-
bić pierwszą rzeźbę z gliny. Prace można 
oglądać i podziwiać na wystawie w przed-
szkolu.

Wyjście do Teatru

Dnia 3 grudnia dzieci z naszego przed-
szkola brały udział w widowisku pt. 

„Spotkanie z  Mikołajem”, czyli rzecz 
o świętym Mikołaju, jego pomocnikach, 
Śnieżynkach i nadchodzącej nowej porze 
roku. Zabawy, śmiechu i radości było co 
niemiara! Na koniec każde dziecko zosta-
ło obdarowane prezentem. 

Spotkanie ze stomatologiem  

20 i 26 listopada dzieci z grupy II i III odwiedziły gabinet stomatologiczny, dowiedziały 
się, jak dbać o zęby i higienę jamy ustnej, pani stomatolog zapoznała dzieci ze sprzę-

tem potrzebnym do leczenia chorych zębów i dokonała przeglądu uzębienia dzieci. Na ko-
niec przedszkolaki dowiedziały się, co należy robić, aby zęby jak najdłużej były zdrowe, a na 
twarzy gościł zdrowy uśmiech :). 

Warsztaty w pracowni 
haftu artystycznego

Dnia 24 listopada dzieci z grupy II odwie-
dziły Pracownię Haftu Artystycznego 

w Pastwie. Dzieci miały możliwość obejrzeć 
stroje regionalne, w tym strój Dolnego Po-
wiśla. Następnie wzięły udział w warszta-
tach, gdzie własnoręcznie wykonały serwet-
ki z papieru, poznały haft krzyżykowy oraz 
narzędzia do wyrobu nici i wełny. 

Teatralia 2015

Dnia 29.11.2015 r. w Teatrze Miejskim w Kwidzynie odbył się po raz kolejny 
przegląd teatrzyków przedszkolnych „Teatralia 2015”. Impreza zgromadzi-

ła wielu małych aktorów z kwidzyńskich przedszkoli i z okolicy.
Dzieci z naszego przedszkola wystąpiły w przedstawieniu pt. „Na straganie”.
Przedstawienie bardzo podobało się publiczności. Mali aktorzy również byli bardzo 

zadowoleni ze swojego występu.Hokus-pokus, 
                  czary-mary

30 listopada w naszym przedszkolu ob-
chodziliśmy ludowy zwyczaj Andrzej-

ki. Tego dnia w nastroju niezwykłości i ta-
jemniczości dzieci poznały swoją przyszłość, 
bawiąc się w łódeczki, kubeczki, buciki i rzu-
canie monet do miski z wodą. Tajemnicze 
wróżenie przeplatane było zabawą przy mu-
zyce. „Magiczny dzień” dostarczył dzieciom 
wielu wrażeń, emocji i radości. 

Spotkanie z Mikołajem

Dnia 5 grudnia do naszego przedszkola zawitał Święty Mikołaj. W skupieniu od rana ocze-
kiwaliśmy na jego przybycie. I jest…! Najpierw opowiedział dzieciom skąd przybywa 

i z jaka misją. A potem wysłuchał, co dzieci miały mu do powiedzenia i zaśpiewania. Ale naj-
ważniejsze były oczywiście prezenty… 

M. Sienkiewicz

Przedszkola

(Zdjęcia: Przedszkole „Słoneczko")

OŚWIATA

Biblioteka

Najstarsze przedszkolaki odwiedziły bi-
bliotekę. Udział w ciekawych zajęciach 

był kontynuacją akcji „Dzień Pluszowego Mi-
sia”. Dzieci poznały również zasady korzysta-
nia z biblioteki i wypożyczania książek. Z pew-
nością tu wrócą – tym razem z rodzicami!
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Wycieczka do Zielonej Szkoły w Brachlewie

Przedszkolaki z grup Motylki i Smerfy wybrały się na wycieczkę do lasu. Piękna pogoda dopisała 
i dzieci mogły przebywać na łonie natury. Wycieczka była okazją do rozbudzania zainteresowań 

otaczającą przyrodą, wzbogacenia wiedzy oraz kształtowania postaw proekologicznych u dzieci.

Warsztaty z techniki decoupage

W przedszkolu odbyły się warsztaty plastyczne z udziałem rodziców z techniki zdobienia deco-
upage. Zajęcie przeprowadzone zostało w ramach funduszu akumulator społeczny, fi nansowa-

nego przez fundusz inicjatyw obywatelskich. Uczestnicy zajęcia zapoznali się z nową techniką 
plastyczną i wykonali prześliczne zakładki do książek i bransoletki. Zajęcie było bardzo ciekawe. 

Dzień Edukacji Narodowej 

14 października to wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników oświaty, ponieważ w tym dniu 
obchodzimy  Dzień Edukacji Narodowej. Nasze przedszkolaki również chciały podziękować swoim 

ukochanym paniom i pracownikom przedszkola za trud włożony w ich nauczanie i wychowanie. Pla-
cówkę zaszczycili swoją obecnością: Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn Henryk Ordon, Radny Sta-
nisław Wudarczyk, sołtysi wsi: Korzeniewo – Renata Krupa, wsi Obory – Barbara Sęk, Lipianki – Bog-
dan Pich. Dzieci  zaprezentowały piękny program artystyczny, w którym nie zabrakło wierszy, życzeń, 
piosenek i tańca. Każdy z pracowników otrzymał upominki wykonane z tej okazji przez małych arty-
stów oraz od zaproszonych gości.

Udział dzieci w „Teatraliach”

„Smerfy” wzięły udział w XXV Przeglądzie  zespołów i grup teatralnych „Teatralia” 2015 r. Na 
scenie Kwidzyńskiego Teatru po podniesieniu kurtyny  dzieci prezentowały „Smerfną orkie-

strę”, która pod batutą Pani Marzeny w brawurowym stylu zagrała akompaniament  perkusyjny 
do  utworu Wolfganga Amadeusza Mozarta „Divertimento”. Swoją grą dzieci podkreśliły nieza-
przeczalne piękno muzyki klasyka wiedeńskiego, z którego utworami  niejednokrotnie obcują na 
co dzień podczas zajęć w przedszkolu. Smerfy  zaprezentowały się i zagrały pięknie, czym zasłu-
żyły na burzliwe oklaski  zachwyconej widowni.  Do przedszkola grupa wróciła z pamiątkową  sta-
tuetką, a wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatorów słodkie upominki.

Wycieczka do Centrum Twórczej Zabawy w Kwidzynie

Przedszkolaki z grupy „Motylki” wybrały się na wycieczkę do Centrum Twórczej Zabawy 
„GAMA” w Kwidzynie. Celem wycieczki było rozwijanie sprawności ruchowej oraz kształto-

wanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej poprzez wspólną zabawę. W sali za-
baw przedszkolaki mogły skorzystać z licznych atrakcji, m.in. z basenu z tysiącem kulek, który 
już na samym początku wzbudził najwięcej emocji. Poza tym dzieci mogły przeciskać się przez 
liczne tunele, zjeżdżać na zjeżdżalniach, skakać na trampolinie, dmuchanym zamku, budować 
obiekty z dużych klocków oraz korzystać z wielu innych atrakcji. Zadowolone i pełne wrażeń 
dzieci wróciły do przedszkola z nadzieją, że wkrótce ponownie odwiedzą salę zabaw. 

Wycieczka do Opery „Nova” w Bydgoszczy

„Smerfy” oraz ich rodzice mieli niezwykłą okazję do przeniesienia się w świat muzyki, magii 
i tańca, a to wszystko dzięki wyjazdowi do Opery „Nova” w Bydgoszczy na spektakl baleto-

wy pt. „Magiczne zabawki”. Bajecznie kolorowy i magiczny spektakl podobał się  zarówno dzie-
ciom, jak i towarzyszącym im rodzicom. Na pewno wrażenia artystyczne na długo pozostaną 
w pamięci wszystkich uczestników wycieczki, a pojęcie opera będzie od tej pory kojarzyło się 
z pięknymi,  kolorowymi doznaniami.

Wizyta pielęgniarki 

Przedszkolaki miały okazję lepiej poznać zawód pielęgniarki. Nasz gość w bardzo ciekawy 
sposób opowiedział, na czym polega ta praca, jak jest trudna, a jednocześnie przynosi wie-

le radości. W czasie spotkania dzieci dowiedziały się także, w jaki sposób można zapobiegać in-
fekcjom, jak należy dbać o zdrowie, a także obejrzały strzykawki, kroplówkę i wszystkie niezbęd-
ne przyrządy i opatrunki potrzebne w tej trudnej i odpowiedzialnej pracy. 

Halina Dubiela

Przedszkole w Korzeniewie

(Zdjęcia: Przedszkole Korzeniewo)
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Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Rakowcu

Przedszkola

Dzień Marchewki

Wnaszej pracy staramy się przywiązywać 
dużą uwagę do szerzenia edukacji proz-

drowotnej. Wiemy, jak ogromne znaczenie 
w dorosłym życiu mają właściwe nawyki ży-
wieniowe, nabyte w dzieciństwie. Aby zachę-
cić dzieci do spożywania warzyw oraz uświa-
domić ich rolę w naszym jadłospisie, postano-
wiliśmy przedstawić powyższe zagadnienie 
w formie zabawy podczas imprezy pod hasłem 
„Dzień Marchewki”. Inicjatorem tego wydarze-
nia była nauczycielka Halina Totoń. 

Dzień Pieczonego 
Ziemniaka

Mikołajki

Dnia 8 grudnia wybraliśmy się na Mikołaj-
kową imprezę do Centrum Twórczej Za-

bawy „Gama” w Kwidzynie. Czekały tam na 
nas niespodzianki: list od samego Świętego 
Mikołaja oraz ukryte prezenty dla dzieci. Aby 
je odnaleźć, przedszkolaki musiały wykonać 
kilka bardzo trudnych zadań, takich jak: prze-
chodzenie przez komin, segregowanie bom-
bek, bitwa na śnieżki czy mikołajowy quiz. 
Oczywiście poradziły sobie świetnie i odna-
lazły ukryte prezenty. Następnie z radością 
oddały się zabawie! Sprawdzały, czy skacząc 
na trampolinie można dosięgnąć chmur, do-
konywały oblężenia dmuchanego zamku, 

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „GAMA” 
Pragniemy poinformować, iż z dniem 1 września 2015 r. Niepubliczne Przedszkole w Rakowcu zakończyło swą 
działalność pod nazwą „Tęcza”, a rozpoczęło wspaniałą przygodę pod nowym szyldem „GAMA”. Przedszkole 
prowadzone jest przez Magdalenę Filbrandt. 

Warsztaty świąteczne

Rodzinne Warsztaty Świąteczne zorganizowane zostały po raz pierwszy w naszej placów-
ce. Okazało się, że jest to wspaniała forma spędzenia czasu wspólnie ze swoim dziec-

kiem, a także okazja do integracji ze środowiskiem przedszkolnym. Wiedzą o tym rodzice 
naszych 5- i 6-ciolatków którzy 4 grudnia wykonali wraz z dziećmi przepiękne stroiki świą-
teczne, a także przystroili grupową choinkę, która ozdobiła nasze przedszkole. Gdy prace 
zostały zakończone, stworzyliśmy wspaniały świąteczny nastrój poprzez zapalenie świec, 
co skłoniło uczestników do wspólnego zaśpiewania kolędy. Kamila Joanna Major

Nadal jesteśmy tym samym ciepłym, ro-
dzinnym i pełnym radości miejscem, 

a zarazem zyskaliśmy świeże spojrzenie na 
edukację najmłodszych oraz wiele nowych 
możliwości!

W listopadzie wyremontowana została 
sala przeznaczona do aktywności sporto-
wej. Znajduje się w niej m.in. basen z piłka-
mi, zjeżdżalnia i wiele nowych atrakcji dla 
naszych milusińskich. W nowej sali odbywa-
ją się także zajęcia z wykorzystaniem tabli-

cy interaktywnej, która jest wspaniałą for-
mą nauki, łączącą zabawę z nowoczesną 
technologią. Ponadto w naszej bogatej ofer-
cie edukacyjnej znalazły się nowe zajęcia do-
datkowe, takie jak programowanie klocków 
LEGO WEDO. Dzięki współpracy z Centrum 
Twórczej Zabawy „Gama” w Kwidzynie mamy 
możliwość częstego korzystania z atrakcyj-
nej oferty kwidzyńskiej sali zabaw. 

Mimo tylu zmian nie zapomnieliśmy 
o tym, co było wcześniej. Dlatego pragnie-

my podziękować Pani Dyrektor Janinie Le-
śniak, która przez wiele lat sprawowała opie-
kę nad tym wspaniałym miejscem, za zaan-
gażowanie w życie zawodowe. Życzymy 
dobrego zdrowia, pogody ducha i spokoju 
w życiu osobistym, a także, aby wszystkie 
plany i marzenia odkładane na później speł-
niły się właśnie teraz.

Dyrekcja i Pracownicy 
przedszkola w Rakowcu

Dnia 7 października odbył się „Dzień Pie-
czonego Ziemniaka”, poprowadzony 

przez nauczycielkę Jolantę Kowalską. Nasze 
przedszkolaki uczestniczyły w imprezie ple-
nerowej, której główną atrakcją były ziem-
niaki upieczone w ognisku. Dzieci szukały 
ziemniaków zawiniętych w folię aluminiową 
i schowanych na placu przedszkolnym. Po-
nadto brały udział w konkurencjach sporto-
wych z wykorzystaniem ziemniaków, a tak-
że ozdabiały ziemniaki i tworzyły z nich róż-
ne stworki. Kiedy ziemniaki z ogniska były 
już gotowe, wszyscy zajadali się nimi, aż im 
się uszy trzęsły. 

Kamila Joanna Major

23 listopada wszystkie dzieci przyszły 
do przedszkola ubrane na pomarańczowo 
lub w strojach marchewek. Nasz gość – die-
tetyk, pani Anastazja Walczak – opowiedzia-
ła dzieciom o tym, jak ważny w naszej diecie 
jest karoten, a mama Michasia zrobiła dla 
nas pyszny sok marchwiowo-jabłkowy. 
Wśród poczęstunków znalazło się także cia-
sto marchewkowe upieczone przez mamę 
Jasia i Franka. 

Braliśmy udział w marchewkowym turnie-
ju, odgadywaliśmy marchewkowe zagadki, 
układaliśmy marchewkowe puzzle i tańczyli-

uczyły się pływać w basenie pełnym piłek, 
organizowały turnieje gry na Cymbergaju, 
wyruszały w dalekie podróże kolorowymi po-
jazdami i przeżywały niezwykłe przygody, 
przemierzając ścieżki krainy pełnej labiryn-
tów, ruchomych mostów. To był naprawdę 
bardzo udany dzień! Kamila Joanna Major

śmy. Ponadto rozstrzygnięty został konkurs 
plastyczno-konstrukcyjny na „Marchewkową 
pacynkę”, którą dzieci przygotowywały 
w domu z pomocą rodziców. Wszyscy uczest-
nicy zostali nagrodzeni i otrzymali piękne dy-
plomy. 

Dzięki takiej formie zabawy dzieci zapa-
miętały, dlaczego powinny spożywać dużo 
warzyw,  a motto powtarzane wielokrotnie 
w ciągu dnia zapadło w pamięć nie tylko ma-
łym, ale i dużym entuzjastom marchewki:

„Bo marchewka samo zdrowie, nawet ma-
luch ci to powie”. Kamila Joanna Major

 

(Zdjęcia: Przedszkole „Gama”)
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Szkoły

Zwiedzanie Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie

SP Tychnowy

Dnia 18 listopada 2015 roku zorganizowa-
na została wycieczka do Komendy Po-

wiatowej Policji w Kwidzynie. Głównym 
celem było zapoznanie przedszkolaków 
z pracą policjantów, zwiedzenie budynku ko-
mendy i przypomnienie ważnych zasad bez-
pieczeństwa. Podczas spotkania dzieci mia-
ły możliwość przymierzenia munduru poli-
cjanta, kamizelki kuloodpornej i kajdanek. 

Dowiedziały się również o wielu technikach 
kryminalistycznych, czyli w jaki sposób ścią-
ga się odciski palców i zbiera ślady. Ponad-
to na  parkingu policyjnym dzieci obejrzały 
radiowóz, w którym każde dziecko mogło so-
bie zrobić zdjęcie. Zaprezentowano sygnały 
świetlne i dźwiękowe. Wycieczka była bar-
dzo atrakcyjna, wywołała wiele wrażeń i po-
zytywnych emocji. 

Pierwszy etap Grand Prix 
Gminy Kwidzyn

W sobotę 21 listopada odbyło się spotka-
nie w Gimnazjum w Liczu na I etapie co-

rocznego Grand Prix Gminy Kwidzyn w indy-
widualnym tenisie stołowym. Szkołę Pod-
stawową w Tychnowach reprezentowała 
drużyna dziewiętnastoosobowa z klas I, II, 
III, IV, V i VI w kategorii dziewcząt i chłop-
ców. Medalistami I etapu zostali: Franciszek 
Tul, Damian Bojanowski, Jakub Obuchowski, 
Nicola Skalmowska.

Dzień Seniora

Dnia 24 listopada w szkole gościliśmy naj-
starszych mieszkańców okolicznych 

miejscowości. Spotkanie zostało zorganizo-
wane z okazji przypadającego w listopadzie 
Międzynarodowego Dnia Seniora. Było to 
spotkanie międzypokoleniowe, uczestniczy-
li w nim seniorzy, rodzice, uczniowie i dzie-
ci, które jeszcze nie chodzą do szkoły. Nasze 
zaproszenie przyjęła również wójt gminy 
Kwidzyn – pani Ewa Nowogrodzka oraz rad-
ny, a zarazem sołtys wsi Tychnowy – pan 
Wiesław Namiak. Wszyscy uczestnicy impre-
zy podczas biesiady, wysłuchali pani Beaty 
Szwed i obejrzeli prezentację, w której opo-
wiedziała o swoich wrażeniach z podróży do 
Armenii. Zobaczyliśmy też energetyczny wy-
stęp zespołu „Cyganeczki”. Spotkanie zor-
ganizowane zostało wspólnie z tychnowską 
filią Publicznej Biblioteki Gminy Kwidzyn 
oraz rodzicami naszych uczniów.

Anna Wiechowska

Andrzejkowa 
Noc 
Przyrodnika 
W ramach realizacji szkolnego prio-

rytetu „Uczę się, doświadczając” 
chętni uczniowie klas III-VI uczestni-
czyli w szkole w nocy z 27 na 28 listo-
pada w Andrzejkowej Nocy Przyrodni-
ka. Uczniowie obejrzeli prezentację 
„Niebo nocą”, uczestniczyli w kon-
kursach przyrodniczych, a na końcu, 
wspólnie ze swoimi nauczycielami, 
bawili się na dyskotece andrzejkowej 
połączonej z wróżbami.
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SP Janowo
DZIEŃ EDUKACJI 
NARODOWEJ

Żywa lekcja historii

Po raz kolejny zjawili się w naszej szko-
le rycerze, by zaprezentować nam 

stroje i uzbrojenie czasów średniowiecza. 
Uczniowie poznali nie tylko historie rycer-
skie, ale także nazwy poszczególnych 

25 września 2015 r. w naszej 
szkole odbyło się uroczy-

ste ślubowanie uczniów klasy 
pierwszej.  Wszystkie dzieci wraz 
z wychowawczynią panią Teresą 
Mielnik i rodzicami zaprosili całą 
społeczność szkolną na uroczy-
stość ślubowania, która rozpo-
częła się występem. Dzieci za-
prezentowały wierszyki, piosen-
ki, a także „zdały” wstępny eg-
zamin z wiedzy o szkolnym życiu. 
Następnie, z pełną powagą przy-
stąpiły do złożenia ślubowania. 
Gratulacji, życzeń i prezentów 
była cała moc !  Uczniowie otrzy-
mali życzenia od Dyrektora Szko-
ły p. Marka Strociaka, od Rady Ro-
dziców, a także od starszych ko-
legów i koleżanek. Wszystkim 
nam było bardzo miło przywitać 
ich w gronie uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Janowie.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada to wyjątkowe święto. Uczniowie brali udział w „Przy-
stanku Niepodległość” przygotowanym przez p. Wiesławę 

WYBORY
KANDYDATA NA 
PATRONA SZKOŁY 

16 października dokonaliśmy 
wyboru kandydata na pa-

trona szkoły Podstawowej w Ja-
nowie. To ważne wydarzenie, 
które podkreśli tożsamość na-
szej szkoły oraz pogłębi wzorzec 
postawy wychowawczej, patrio-
tycznej, etycznej i historycznej. 
Głosowali uczniowie, pracowni-
cy szkoły, rodzice i społeczność 
lokalna z obwodu szkoły. W wy-
niku głosowania wyłoniono kan-
dydaturę patrona szkoły.

Wygrała kandydatura „Małej 
Polski”, zdobywając 117 głosów, 
kandydatura Augustyna Czy-
żewskiego zdobyła 59 głosów. 
Razem oddano 177 głosów, 1 głos 
uznano za nieważny.

ŚLUBOWANIE 
KLASY PIERWSZEJ

14 października 
2015 r. obcho-

dziliśmy w  naszej 
szko le Dzień Edukacji 
Narodowej, święto 
nauczycieli i pracow-
ników szkoły. Autor-
ka przedstawienia, 
p. Ewa Deka, przygo-

towała przepiękną 
dekorację i występ 
uczniów, który zabrał 
nas wszystkich na 
wspaniałą artystycz-
ną przygodę. Podczas 
apelu uczniowie skła-
dali życzenia i  po-
dziękowania  nauczy-
cielom i  pracowni-
kom szkoły. Również Rada Rodziców, w imieniu wszystkich rodziców, 
złożyła życzenia z okazji Dnia Nauczyciela. „Zacną rzeczą jest uczyć 
się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać”.

części stroju rycer-
skiego. Najważniejszą 
częścią pokazu był 
moment, w którym to 
uczniowie mogli przy-
mierzyć elementy 
stroju.

Szkutnik. Na przygotowanych stacjach-przystankach układali puz-
zle, rozwiązywali krzyżówki i łamigłówki historyczno-patriotyczne. 
Podsumowaniem dnia był uroczysty apel, przygotowany przez 
uczniów klas IV-VI.
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SP Korzeniewo

Wycieczka 
Władysławowo-Hel 

25 IX 2015 r. chętni uczniowie z klas II b, 
IV a, V i VI  byli na całodniowej wy-

cieczce zorganizowanej przez opiekunów 
koła turystycznego. W Helu oglądali kar-
mienie fok w fokarium, weszli na latarnię 
morską i spacerowali kładką po cyplu na 
samym końcu Półwyspu Helskiego oraz 
zwiedzali miejscowość jeżdżąc melexami. 
We Władysławowie miło i ciekawie spędzi-
li czas w Ocean Parku. Pogoda dopisała, 
było słonecznie i ciepło.
 

Projekt „Ciekawe Korzeniewo i okolice” 
W Szkole Podstawowej w Korzeniewie od 16 czerwca do 15 grudnia 2015 r.
był realizowany projekt „Ciekawe Korzeniewo i okolice”. 

Fundusze na realizację projektu nauczycielki (Sabina Bonkowska, Halina Rybarczyk, Iwo-
na Knot) pozyskały od  Lokalnej Fundacji Filantropijnej PROJEKT w Kwidzynie w ramach 

działalności Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem głównym projektu była aktywi-
zacja społeczności lokalnej na rzecz poznania historii Korzeniewa i okolic poprzez udział 
w imprezach prozdrowotnych. Działania, jakie były prowadzone w ramach projektu: rajd 
rowerowy; założenie i działalność Klubu Nordic-Walking; założenie i zajęcia koła redakcyj-
nego; prowadzenie blogu: http://ciekawekorzeniewo.blogspot.com/; wycieczka do Muzeum 
Zamkowego w Kwidzynie; plenerowy konkurs malarski nad Wisłą z udziałem miejscowego 
artysty Zbigniewa Rybarczyka; wspólne warsztaty muzyczne dla uczniów naszej szkoły 
i uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie; impreza na zakończenie lata z kon-
kursem kulinarnym „Najlepsze żeberka z kapustą” i wystawą „Ciekawe Korzeniewo i okoli-
ce”; impreza podsumowująca projekt z konkursem wiedzowym „Znam Korzeniewo i okoli-
ce”; wykonanie albumu o Korzeniewie i okolicach; projekt, wykonanie i umiejscowienie na 
wiejskim placu zabaw w Korzeniewie tablicy wolnostojącej „Ciekawe Korzeniewo i okolice”; 
artykuły i informacje o projekcie w „Kurierze Kwidzyńskim”, „Pulsie Kwidzyna”, kwartalni-
ku „Nasza Gmina” oraz na stronie internetowej szkoły: www.spkorzeniewo.pl. W realizacji 
projektu aktywnie uczestniczyła Rada Rodziców. 

Rogale świętomarcińskie 

12 XI 2015 roku w naszej szkole po raz szósty obchodzili-
śmy Dzień Świętego Marcina. Na ten dzień rodzice i pracownicy 
szkoły upiekli tradycyjne rogale świętomarcińskie. Nad całą ak-
cją czuwała Pani Jolanta Zbyszyńska wraz z Radą Rodziców.

 

Wycieczka do Gniezna 

10 XI 2015 r. chętni uczniowie z klas II-VI byli w pierwszej sto-
licy naszego kraju podczas wycieczki, zorganizowanej przez 

opiekunów koła turystycznego. Pierwsze kroki skierowali do fa-
bryki ozdób choinkowych, aby zapoznać się z ręczną  technologią 
produkcji bombek. Wszyscy uczestnicy otrzymali bombkę ze swo-
im imieniem. Po świątecznych zakupach udali się z przewodnikiem 
do katedry. Tam poznali historię tego słynnego zabytku. Na koniec 
zajechali do swojej ulubionej restauracji na posiłek. Mimo listopa-
dowej pogody humory dzieciom dopisywały, szczególnie w czasie 
podróży, kiedy śpiewały wspólnie wesołe piosenki.

Tekst i zdjęcia: SP Korzeniewo

Spotkanie w Przywidzu 

10 X 2015 roku Wiktor Wiśniewski – 
zwycięzca eliminacji Powiatowych VI 

Edycji Konkursu Odkrywamy Talenty na Po-
morzu Energa 2015 – wyjechał do Przywi-
dza, aby wziąć udział w próbie generalnej 
przed galą fi nałową.  Celem spotkania była 
integracja uczestników. Występom przy-
glądali się główni jurorzy – Laura Łącz oraz 
Jarosław Jakimowicz. Po próbie można 
było skorzystać z konsultacji udzielanych 
przez panią Laurę. Spotkanie odbyło się 
w bardzo sympatycznej atmosferze.

Laureaci konkursu 
recytatorskiego 

20 X 2015 r. w świetlicy kulturalno-
oświatowej w Gurczu odbył się gmin-

ny konkurs recytatorski pod hasłem „Po-
etycki październik”. Uczestniczyło w nim 
54 recytatorów w czterech kategoriach. 
W kategorii drugiej – I miejsce zajęła Julia 
Ciszkowska. W kategorii trzeciej – I miej-
sce zajął Wiktor Wiśniewski, III miejsce Mar-
tyna Lipska. Wyróżnienie otrzymała Alek-
sandra Stankiewicz. 
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„Jesteśmy dla Rakowca”
Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Rakowca” we współpracy ze Szkołą 
Podstawową im.gen. Augusta Fieldorfa ps. „Nil” zrealizowało kolejny projekt 
przeznaczony dla mieszkańców Rakowca.

W dniach 2 i 9 października odbyły się spotkania kulinarne pod hasłem „Jedz z gło-
wą”, dofi nansowane z Funduszu Akumulator Społeczny ze środków Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej.
W czasie spotkań zaproszeni uczestnicy mieli okazję do wysłuchania prelekcji pani die-

tetyk i obejrzenia fi lmów zachęcających do prowadzenia zdrowego stylu życia. Głównym 
elementem spotkania było jednak wspólne przygotowywanie i smakowanie potraw. Orga-
nizatorzy zajęć pokazali, że zdrowe i dietetyczne posiłki nie muszą kojarzyć się z nudą i mają 
o wiele więcej zalet niż fast foody lub kupne dania. Ponadto wspólne gotowanie to dobra 
okazja do rozwijania więzi rodzinnych i znakomity sposób na aktywne spędzenie czasu.

W czasie zajęć przeprowadzono także konkursy rozwijające zmysły smaku i zapachu, 
a najlepsi smakosze otrzymali nagrody. 

Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 22 października 2015 r. w naszej 
szkole odbyło się Ślubowanie klas pierw-

szych, czyli przyjęcie najmłodszych w poczet 
uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. Augu-
sta Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Rakowcu. Uro-
czystość rozpoczął krótki egzamin, w ramach 
którego: uczniowie klasy I a opowiedzieli baj-
kę o piernikowym ludziku, uczniowie klasy I b 
zaśpiewali piosenkę pt.: „Witaj szkoło”, nato-
miast uczniowie klasy I c wyrecytowali wier-
sze. Następnie dzieci odśpiewały hymn szko-
ły i złożyły przysięgę. Po czym pan dyrektor 
Marek Szuwarowski pasował każdego pierw-
szaka na ucznia naszej szkoły i złożył im gra-
tulacje. Na zakończenie dzieci otrzymały 
upominki od Rady Rodziców i zapozowały do 
wspólnego zdjęcia. Po części ofi cjalnej wszy-
scy udali się na słodki poczęstunek.

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 14 października 2015 r. obchodzili-
śmy Dzień Edukacji Narodowej. Akade-

mię z tej okazji przygotowała klasa V b pod 
opieką swojej wychowawczyni p. Marleny Ol-
szewskiej. Tego roku występ był bardzo ory-
ginalny. Uczniowie przygotowali muzyczny 
kabaret o szkole, zamiast słów używali pio-
senek. 

Na koniec p. dyrektor Marek Szuwarowski 
złożył życzenia samych sukcesów i satysfak-
cji z pracy wszystkim pracownikom szkoły.

Warsztaty dyniowe

Rajd klas pierwszych

Dnia 18 września uczniowie klasy pierw-
szej ze swoimi wychowawczyniami wy-

brali się na rajd pieszy do Pawlicy. Oto krót-
ka relacja. W drogę wyruszyliśmy o godz. 8.15, 
wybraliśmy bezpieczną trasę polnymi droga-
mi. Do celu dotarliśmy ok. godz. 9.00. 

Na miejscu czekało na nas rozpalone 
ognisko, przy którym piekliśmy kiełbaski, 
żeby zjeść posiłek i odzyskać siły po meczą-
cej drodze. Następnie rozpoczęły się zabawy 
na boiskach: graliśmy w piłkę nożną, siatków-
kę, bawiliśmy się w ganianego i przeciąganie 
liny. Miłośnicy przyrody szukali i podziwiali 
polne zwierzęta. W międzyczasie opiekuno-
wie chętnym dzieciom malowali twarze. Za-
bawa była bardzo udana, a czas płynął bar-
dzo szybko. Nim zdążyliśmy się obejrzeć,  mu-
sieliśmy wracać do szkoły. 

Dnia 27 października 2015 r. uczniowie 
klasy I a i uczestnicy zajęć rewalidacyj-

nych wzięli udział w warsztatach dynio-
wych, które odbyły się w Świetlicy Kultural-
no-Oświatowej w Rakowcu. Uczestnicy zajęć 
pracę rozpoczęli od wykonania projektu, na-
stępnie rzeźbili swoje dynie, a na koniec usu-
nęli miąższ. Uczniowie pracowali pod czuj-
nym okiem p. Piotra i swoich nauczycielek. 
Powstały piękne dzieła, które społeczność 
szkolna podziwiać mogła na przygotowanej 
wystawie.

Apel z okazji 11 listopada

Dnia 10 listopada 2015 r. odbył się uro-
czysty apel z okazji Dnia Niepodległo-

ści. W części artystycznej zaprezentowali się 
uczniowie klas piątych i szóstych, przygoto-
wani przez p. Jacka Strociaka.
 

Tekst i zdjęcia: SP Rakowiec
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OŚWIATA
Szkoły

Gimnazjum w Liczu
Szkolny Klub Wolontariusza 
„NADZIEJA” 
Szkolny Klub Wolontariusza 
„NADZIEJA” W NASZYM Gimnazjum 
współpracuje z Domem Seniora „Elite 
Prestige” w Liczu. 

Zdrowe odżywianie 
będzie medycyną jutra

Dnia 17 listopada w naszej szkole odbył się 
apel pod hasłem: „ZDROWE ODŻYWIANIE 

BĘDZIE MEDYCYNĄ JUTRA” poświęcony zdro-
wemu odżywianiu. Był on kontynuacją proz-
drowotnych działań prowadzonych w szko-
le. W czasie apelu uczniowie obejrzeli trzeci 
odcinek fi lmu z serii ŚMIETNIK W MOJEJ GŁO-
WIE oraz uczestniczyli w konkursie wiedzy 
o zdrowym odżywianiu, który jest zadaniem 
specjalnym TURNIEJU KLAS. 

Reprezentanci wszystkich klas rywalizo-
wali w trzech zadaniach konkursowych:
• Rozwiązywali krzyżówki z hasłem ZDROWIE. 
• Rozpoznawali owoce i warzywa po dotyku.
• Odgadywali hasła (przysłowia i aforyzmy 

o zdrowiu) – zdania z lukami (brak począt-
ku lub końca hasła).

Ponadto podczas apelu zostały ogłoszo-
ne wyniki pierwszego zadania specjalnego 
Turnieju Klas – konkursu na plakat z hasłem 
promującym zdrowy styl życia.

  Teatralia

Spotkanie adwentowe

9 grudnia w Gimnazjum w Liczu od-
było się spotkanie adwentowe 

z udziałem Towarzystwa Kulturalne-
go Ludności Niemieckiej „Ojczyzna” 
w Kwidzynie. W spotkaniu uczestni-
czyło około 70. gości ze wspomniane-
go powyżej Towarzystwa i Szkoły 
Podstawowej w Korzeniewie. Gościem 
specjalnym spotkania był wójt Gminy 
Kwidzyn, p. Ewa Nowogrodzka oraz 
pełnomocnik ds. oświaty, p. Eliza Po-
nikowska. Specjalnie na tą okazję 
uczniowie wyżej wymienionych szkół 
wykonali wieńce oraz kalendarze ad-
wentowe, będące ważnymi elementa-
mi kultury obchodzenia Świąt Bożego 
Narodzenia w krajach niemieckoję-
zycznych. Wykonane prace można 
obejrzeć na załączonych fotografi ach.

Czy baterie są jak bakterie
Ogólnopolski konkurs ekologiczny 
„Czy baterie są jak bakterie?” 
III m. Wojciech Żółtański. 31.10.2015 r.

Konkurs fi nansowany z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Był to program upowszechniania 
wiedzy na temat prawidłowego postępowa-
nia ze zużytymi bateriami pt. „Czy baterie są 
jak bakterie?”, którego celem było upo-
wszechnianie wiedzy na temat prawidłowe-
go postępowania ze zużytymi bateriami. 
Konkurs polegał na przygotowaniu krótkie-
go (do 5 minut) filmu reklamowego, który 
w sposób zabawny, a jednocześnie edukacyj-
ny promował prawidłowe postępowanie ze 
zużytymi bateriami.

Dnia 25.11.2015 r. grupa teatralna Mimoza 
wzięła udział XXV Kwidzynskich Spotka-

niach Teatralnych
Teatralia 2015 i zaprezentowała przed-

stawienie pt. „Królewna Śnieżka – historia 
prawdziwa”.

W przedstawieniu udział wzięli ucznio-
wie, nauczyciele oraz rodzice. W szkole reali-
zowana jest innowacja teatralna „Teatr po-
koleń”.

GÓRA GROSZA

W dniach od 23 listopada 
do 4 grudnia 2015 roku 

Gimnazjum w Liczu włączy-
ło się do XVI edycji Góry 
Grosza. Zebrane pieniądze 
przekażemy na pomoc naj-
bardziej potrzebującym 
dzieciom, które nie wycho-
wują się w swojej rodzinie.

Celem tej współpracy jest 
m.in. przeciwdziałanie wy-

kluczeniu społecznemu, izola-
cji i samotności mieszkańców 
Domu Seniora oraz zaangażo-
wanie młodzieży dobrej woli 

do świadomej, dobrowolnej 
i nieodpłatnej pomocy osobom 

starszym.
Wolontariuszki odwiedzają seniorów po-

południami, urozmaicając im czas wolny. Pro-
wadzą z nimi rozmowy, poznają się wzajem-
nie, zabierają seniorów na spacery, wspólnie 
śpiewają znane wszystkim piosenki, czytają 
ciekawe teksty. 24 listopada wolontariuszki 
przygotowały specjalnie dla pensjonariu-
szy i pracowników Domu Seniora wróżby 
andrzejkowe. Dziewczęta zapoznały pensjo-
nariuszy z etymologią i znaczeniem imion 
wszystkich obecnych na spotkaniu, przepro-
wadziły wróżbę z kostkami i kartami oraz 
odkryły seniorom symbolikę liczb numerolo-
gicznych. We wspólnej zabawie uczestniczy-
ło dwunastu seniorów i dziesięć wolonta-
riuszek.

Wojewódzki Konkurs Wiedzy 
o Aids i Uzależnieniach 

Zorganizowany przez Gimnazjum nr 2 
w Kwidzynie 1.12.2015 r. Julia Wolnik za-

jęła IV miejsce. Celem konkursu było upo-
wszechnianie wiedzy na temat zakażeń 
wirusem HIV, uzależnień oraz chorób przeno-
szonych drogą płciową.

Tekst i zdjęcia Gimnazjum w Liczu
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Szkoły
OŚWIATA

Gimnazjum w Nowym Dworze
„Kulturalnie, zdrowo i sportowo”

Dnia 3 października nasza 
szko ła uczestniczyła 

w dniu otwartym dla środo-
wiska pod hasłem „Kultural-
nie, zdrowo i  sportowo”. 
W tym dniu był również reali-
zowany projekt „Żyj smacz-
nie i zdrowo” oraz coroczny 
projekt „Trzymaj Formę”. Re-
alizujemy już VI edycję pro-
gramu „Żyj smacznie i zdro-
wo”, w ramach którego ucz -
niowie przygotowują warsztaty żywieniowe, zapoznają się z zasa-
dami zdrowego odżywiania.

W tym roku również koordynatorem programu była p. Wanda Me-
sanio, natomiast realizatorami młodzież klas pierwszych. Podczas im-
prezy na bieżąco uczennice przygotowywały zdrowe posiłki. Na szcze-
gólne uznanie zasługują soki przygotowane ze świeżych warzyw przez 
Karolinę Ciszkowską, Julkę Jaskułę, Natalię Dolatę z klasy I A.

 Spektakl „Książę szuka żony”

W tym samym dniu grupa te-
atralna wystawiła sztukę pt. 

„Książę szuka żony”, które swoją 
premierę miało podczas imprezy 
środowiskowej „Żyj zdrowo i spor-
towo”, która odbyła się w naszej 
szkole. Młodzi aktorzy mieli też 
swój debiut na deskach Teatru 
Miejskiego w Kwidzynie podczas 
tegorocznych TEATRALIÓW.

W naszej szkole każda klasa wytypowała 
swoich przedstawicieli, którzy reprezentowa-
li ich na szkolnym konkursie z tabliczki mno-
żenia. Najpierw uczniowie rywalizowali indy-
widualnie, a potem zmagali się z zadaniami 
w swoich drużynach klasowych.

Zwycięzcami I szkolnego konkursu Tablicz-
ki mnożenia zostali: Anna Huzarska – klasa 2A, 
Michał Dawert – klasa 2B, Agata Guzman – kla-
sa 3B. Natomiast drużynowo zwyciężyła klasa 1A. 

Cieszymy się, że wszyscy się świetnie się bawili i gratulujemy 
zwycięzcom.

Konkurs matematyczny

16 listopada 2015 r. odbył się szkolny etap wojewódzkiego kon-
kursu matematycznego. Na etapie rejonowym w styczniu 

naszą szkołę będzie reprezentowała Katarzyna Szella. Będziemy 
mocno trzymać kciuki.

Fundusz stypendialny IKEA Family

Program „Na Rodzinę Można Liczyć” realizowany jest od 2012 roku. 
Jego celem jest rozwój kapitału intelektualnego młodych lu-

dzi oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Polsce poprzez 
fundowanie w trakcie roku szkolnego stypendiów dla uczniów, któ-
rzy angażują się społecznie oraz chcą rozwijać swoje pasje, ale czę-
sto nie mają wystarczających środków na realizację swoich marzeń. 
Organizatorami programu są IKEA RETAIL oraz Fundacja Świętego 
Mikołaja. Stypendia otrzymali zdolni i zaangażowani społecznie ucznio-
wie naszej szkoły: Anna Huzarska, Julia Pyrka oraz Kacper Kordalski.

Szkoła Demokracji 

Od września 2015 r. nasza szkoła bierze udział w pilotażowym 
projekcie – Szkoła Demokracji – prowadzonym przez Centrum 

Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, którego celem jest zwiększe-
nie udziału uczniów w podejmowaniu decyzji o sprawach szkolnych. 
Uczniowie biorą także udział w Ogólnopolskich akcjach „Góra gro-
sza” i „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.

„Edukacja dla pracy”

Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez 
KOWEZiU dotyczących ogólnokrajowego projektu „Edukacja dla 

pracy”. W ramach tego projektu w szkole powstaje Wewnątrzszkol-
ny System Doradztwa Zawodowego, który ma wspierać uczniów 
i rodziców w podejmowaniu trudnych decyzji dotyczących wyboru 
szkoły ponadgimnazjalnej i przyszłego zawodu.

Wraz z nauczycielami innych szkół z terenu gminy Kwidzyn przy-
gotowywany jest wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na pozyska-
nie dodatkowych środków pozabudżetowych z Unii Europejskiej dla 
tych szkół.

 „Las ,myśliwi i jego zwierzyna”

Dnia 28 października 2015 r. uczennice naszej 
szkoły Andrzejczak Weronika, Sandra Zbyszyń-

ska i Wiktoria Białkowska brały udział w wojewódz-
kim konkursie wiedzy z zakresu ekologii, gwary 
i zwyczajów myśliwych: „Las, myśliwi i jego zwie-
rzyna”. Nasza drużyna zajęła II miejsce. Odbiór nagród odbył się po 
uroczystej mszy hubertowskiej w niedzielę 8 listopada na zamku.

O AKCJI WMT-DAY 

V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Nowym Dworze Światowy 
Dzień Tabliczki Mnożenia (World Multiplication Table Day – WMT-
Day) to bezpłatna akcja edukacyjna. Odbywa się w ostatni piątek 
września. W tym roku 25 września szkoły z różnych stron świata 
będą uczestniczyć w wydarzeniu.

Jaki jest cel akcji?
Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-

-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie 
tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest 
okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wa-
kacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując 
swoją świetną znajomość tabliczki mnożenia.

„Tabliczkowa wiedza” sprawdzana jest w niecodzienny sposób 
– podczas krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia. Egzaminatora-
mi są właśnie młodsi uczniowie. Tworzą oni specjalne Komi-
sje oraz Patrole Egzaminacyjne. Zaopatrzeni są w losy i przepytują 
starszych kolegów oraz osoby dorosłe.

Kto jest organizatorem?
Organizatorem Głównym jest Wydawnictwo WKM Rachmistrz ze 

Szczecinka, producent pomocy dydaktycznych do nauki matematy-
ki, m.in. kart matematycznych „Tabliczka mnożenia”. Wydawnictwo 
propaguje zabawową formę nauczania-uczenia się matematyki.

Gminny Dzień 
Edukacji 
Narodowej

Nasza szko ła by ła 
współ organizatorem 

gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Najbardziej wyróż-
niający się nauczyciele i dyrektorzy szkół zostali nagrodzeni praz 
Panią Wójt – Ewę Nowogrodzką. Podczas uroczystości grupa teatral-
na z naszej szkoły wystawiła sztukę „Książę szuka żony”.

Tekst i zdjęcia: Gimnazjum w Nowym Dworze
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ZapowiedziZapowiedzi

szczegóły  na www.gokkwidzyn.pl

w wykonaniu zespołu wokalnego

koncert przebojów 
świątecznych

Pas de nom

Serdecznie zapraszamy

W styczniu i lutym 2016 r. w świetlicach 
gminnych odbędzie się


