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czyli ...   

...MIKOŁAJKI DLA FILIPA 
 „Mikołajki dla...” to nazwa akcji charytatywnych prowadzonych 
przez uczniów naszej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum od grudnia 
2005 roku. Rezygnując z tradycyjnego losowania w klasach  
i wzajemnego kupowania prezentów postanowiliśmy zrobić 
wspólnie coś dobrego dla osób znajdujących się w szczególnej 
potrzebie. W tym roku postanowiliśmy pomóc choremu  
na białaczkę Filipowi, który spędził w naszych szkołach 
(podstawowej i gimnazjum) 10 lat. Dziś jest już naszym 

absolwentem, a od września uczniem LO im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie. Od marca tego roku Filip jest 
poddawany leczeniu szpitalnemu. Teraz potrzebne są fundusze na dalszą terapię, na leki, które mogą być 
podawane w warunkach domowych. 
 

Janek Mela odpowiadał na wszystkie pytania 
 

Spotkanie z Jankiem Melą  
W trakcie kilku dni odbyło się wiele imprez, które miały na celu zebranie pieniędzy  
dla Filipa, ale także integrację środowiska lokalnego i całej społeczności szkolnej. Nasze 
mikołajki rozpoczęliśmy w piątek, 5 grudnia spotkaniem z Jankiem Melą, 
niepełnosprawnym zdobywcą obydwu biegunów Ziemi oraz najwyższego szczytu Afryki, 
Kilimandżaro. Najpierw okazję do zadawania pytań gościowi mieli młodsi uczniowie, 
którzy przybyli na spotkanie w pierwszej 
turze. Mogli także obejrzeć film i zdjęcia  
z wypraw, na których był Janek. Drugą 
grupę stanowili szóstoklasiści  

i gimnazjaliści, którzy wysłuchali opowieści dziewiętnastoletniego 
dziś podróżnika i studenta psychologii z dużym zainteresowaniem. 
Gość wzbudził podziw wszystkich obecnych swoim optymizmem, 
życzliwością, energią i brakiem skrępowania w opowiadaniu  
o wypadku, któremu uległ kilka lat temu oraz wynikającej z niego 
niepełnosprawności. Najważniejsze chyba słowa, jakie można było 
usłyszeć, to te, że nie żyjemy sami dla siebie i każdy może 
zrobić coś dla innych. Obydwa spotkania poprowadzili 
uczestnicy zajęć kółka dziennikarskiego. 

Każda dziewczyna chciała mieć autograf Janka – choćby na ręce... 
 

Koncert Orkiestry Dętej OSP z Nadarzyna w Podkowie Leśnej  
W niedzielę, 7 grudnia, w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej  
z Nadarzyna pod dyrekcją Mirosława Chilmanowicza. Orkiestra jest laureatem I Nagrody Koncertowej  
w Mistrzostwach Europy Orkiestr Dętych 2008 w Rastede (Niemcy) i mieliśmy okazję się przekonać, że jest to tytuł  
w pełni zasłużony. W programie znalazły się utwory klasyczne, jazzowe, samba i zagadka muzyczna związana z muzyką 
filmową. Wspaniały poziom muzyków i profesjonalne prezentacje w wykonaniu Dyrygenta stworzyły niezwykłą 
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atmosferę spotkania, które miało na celu zgromadzenie środków na pomoc finansową dla Filipa.  
W przerwach pomiędzy kolejnymi częściami koncertu zostały odczytane fragmenty Jego pamiętnika -  wzruszające  
i bardzo mądre świadectwo przyspieszonego dojrzewania szesnastolatka borykającego się z cierpieniem, lękiem  
i świadomością powagi sytuacji, w jakiej się znalazł.♣ Honorowymi gośćmi wieczoru byli: Mama Filipa, Pani Doktor 
Janina Pacholska, która jest lekarzem prowadzącym Filipa, przedstawiciele władz samorządowych  
z Brwinowa (ofiarodawcy cennych darów na aukcję) i Piotr Kurkus - zdobywca złotego medalu  w tegorocznym 
Pucharze Świata Taekwon-do w Riva del Garda we Włoszech, który swoje trofeum przekazał na licytację. Hucznymi 
oklaskami licznie zgromadzona publiczność nagrodziła decyzję hojnego uczestnika aukcji, który wylicytowany medal 
przekazał Filipowi, mówiąc, że to on jest prawdziwym wojownikiem.  

 
 
Dyrygent i jego 
orkiestra 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Licytacja cennych 
darów – m.in. 
portretu Józefa 
Piłsudskiego 

 
 

Licznie 
zgromadzona 

publiczność 
zasłuchana  

w słowa 
pamiętnika Filipa 

 
 

„Najlepsze tosty u Tytusa i Roberta...” 
 

Pomysły  szkolne i klasowe  
Poniedziałek, 8 grudnia, był czasem dla inicjatyw klasowych. Wśród kawiarenek, 
gdzie można się było posilić, były też stoiska z biżuterią, kartkami świątecznymi, 
upominkami – oczywiście własnoręcznie wykonanymi przez dzieci i młodzież. 
Rano w MOK-u można było obejrzeć przedstawienie o Szewczyku Dratewce  
w wykonaniu klasy 1 szkoły podstawowej i spektakl przygotowany przez kółko 
teatralne. Wielu uczniów (solistów i zespołów stworzonych na potrzeby tego dnia) 
wzięło udział w Koncercie Młodych Talentów. W tym dniu można było także 
wygrać atrakcyjne fanty, kupując 
uprzednio losy na loterii, a także 
wylicytować wiele ciekawych i cennych 
przedmiotów na aukcji przedpo-

łudniowej i wieczornej. 
Ten obfity w wydarzenia dzień zwieńczył koncert piosenek Anny 
Jantar w wykonaniu gimnazjalistek z klasy I i III i według ich pomysłu. 
Koncert i późniejsza aukcja zgromadziły bardzo liczną publiczność, 
która dość hojnie otwierała portfele, chcąc zdobyć licytowane dary. 
Wśród nich znalazła się m.in. piłka siatkowa z podpisami zawodniczek 
z narodowej drużyny siatkarskiej, czyli popularnych Złotek. 

Koncert piosenek Anny Jantar - finał 
                                                 
♣♣♣♣ Całość wspomnień, spisanych przez Filipa, można przeczytać na naszej stronie internetowej. 
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KSIĄDZ KANTORSKI WYRÓŻNIONY PRZEZ PREZESA NBP 
Ponad stu uczestników walk o wolną Polskę w latach 1939-1989 - kombatantów i działaczy niepodległościowych 
w PRL wzięło udział w uroczystej promocji monet i banknotu kolekcjonerskiego, wyemitowanych przez 
Narodowy Bank Polski z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości. W spotkaniu, które odbyło się  

w poniedziałek, 3 listopada w siedzibie NBP w Warszawie, uczestniczyli 
również: prezes NBP Sławomir Skrzypek, prezes IPN Janusz Kurtyka, 
nuncjusz apostolski arcybiskup Józef Kowalczyk oraz kurator działu 
zbiorów głównych Muzeum Wojska Polskiego Roman Matuszewski. 
Wśród osób wyróżnionych srebrnymi monetami znalazł się ks. Leon 
Kantorski, obok ks. Jana Sikorskiego i ks. Stanisława Małkowskiego. 
Wśród działaczy Solidarności uhonorowani zostali m.in.: Zbigniew Bujak, 
Zbigniew Janas, Seweryn Jaworski, Tadeusz Mazowiecki oraz Zofia  
i Zbigniew Romaszewscy. Na zdjęciu ks. Leon Kantorski i Zofia 
Romaszewska. 

 
 

 

 
KONKURS RECYTATORSKI POEZJI MICKIEWICZA 
Marianna Walewska z klasy I gimnazjum zajęła II miejsce w konkursie recytatorskim poezji Mickiewicza, 
który odbył się 17 listopada w Bibliotece Miejskiej w Podkowie Leśnej. Oprócz niej szkołę reprezentowały: Zofia 
Rawa i Zuzanna Szafranowska z klasy I gimnazjum, Klaudia Bukato i Aleksandra Jarzyna z klasy 4 oraz Alicja 
Chibowska z klasy 6. 
 
KONKURS WIEDZY O MICKIEWICZU  
Cztery uczennice z klasy I gimnazjum wzięły udział w konkursie wiedzy o Mickiewiczu, organizowanym przez 
Bibliotekę Publiczną w Podkowie Leśnej. Wszystkie zostały nagrodzone: Zofia Rutkiewicz – II miejscem, 
natomiast Antonina Chrabelska, Marta Rutkiewicz, Zuzanna Szafranowska – III miejscem. Finał konkursu odbył 
się 20 listopada. 
 

ZAKRYCIE WENUS  
1 grudnia miało miejsce zjawisko astronomiczne zakrycia Wenus 
przez tarczę Księżyca. Niestety, warunki pogodowe nie pozwoliły 
na jego obserwację. Kilkoro fanów astronomii mogło się jedynie 
zadowolić obejrzeniem prezentacji o planecie przygotowanej przez 
Janka Traczyka i Mateusza Marzocha - uczniów kl. III gimnazjum. 
Następne takie zjawisko będzie za 36 lat, 1 kwietnia 2044 roku. 

Podczas całej akcji mikołajkowej udało się zebrać ponad 23 tysiące złotych.  
Grupa zaprzyjaźnionych rodziców ufundowała także laptop,  

tak potrzebny Filipowi do kontaktów ze światem.  
 

Wszystkim, którzy wzięli czynny udział w Mikołajkach dla Filipa,  
podarowali przedmioty na aukcję i loterię,  

instytucjom i urzędom, mieszkańcom Podkowy Leśnej i okolic  
– serdecznie dziękujemy! 
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KONKURS NA WYKONANIE HYMNU O MIŁOŚCI   
Duet: Marianna Walewska i Zuzanna Szafranowska (kl. I gimnazjum) oraz zespół wokalny złożony z kilkorga 
gimnazjalistów (Paulina Szulejewska, Marianna Walewska, Maria Łusakowska, Kamila Brzeczkowska, Lolita 
Prokopowicz, Małgorzata Tusińska, Filip Gawryś oraz Olaf Piotrowski) otrzymali dwie równorzędne pierwsze 
nagrody w konkursie na wykonanie Hymnu o miłości z Listu św. Pawła do Koryntian. Wykonawcy zaśpiewali Hymn 
w różnych aranżacjach: duet w wersji Antoniny Krzysztoń, a zespół w wykonaniu chóralnym, w którym zwrotki 
jako solistki śpiewały Paulina i Marianna. Kamil Bukato z klasy III gimnazjum zdobył trzecią nagrodę  
za recytację.  
Około dziesięciu wykonawców indywidualnych i grup z Podkowy Leśnej i okolic recytowało i śpiewało jeden  
z najbardziej znanych tekstów z Pisma Świętego. Jedno z wykonań było w języku angielskim, stąd konsultantką  
w jury była p. Aneta Pleskot, nauczycielka języka angielskiego. Konkurs zorganizowany został przez proboszcza 
Parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej ks. Wojciecha Osiala, a odbył się w ostatnią niedzielę listopada  
w kawiarence Betania pod kościołem. 

 
 
 

ZIMOWISKO NARCIARSKIE 2009  

        BAL DLA RODZICÓW 

 
            

�    Pożegnanie    � 

 

                  

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy Państwu 
 

radości, że Bóg jest z nami, 
pokoju serca, miłości w rodzinach 
oraz błogosławieństwa Nowonarodzonego. 

 

               Wesołych Świąt i Do Siego Roku! 
 
 
 

W piątek, 5 grudnia, zginął tragicznie p. Wiesław Matejczukp. Wiesław Matejczukp. Wiesław Matejczukp. Wiesław Matejczuk,  
prezes Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu pod koniec lat 80.  

Komitet znacząco wspomagał naszą szkołę w początkach jej działalności  
– właśnie za kadencji p. Wiesława. 

Pogrzeb zmarłego odbył się w sobotę, 13 grudnia, w kościele pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Grodzisku Maz. przy ul. Piaskowej. 
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BIULETYN REDAGUJE 
Iwona Zubka-Krawczyk 

Informacje i teksty  proszę przesyłać na adres: 
iwona.krawczyk@op.pl 

����Zbiórka bagaży: sobota, 27 grudnia,  
godz. 9.00 – 10.30 

����Wyjazd: piątek, 2 stycznia 2009  
7.30 – zbiórka na Dworcu Centralnym  
w Warszawie, hala główna 

����Powrót: piątek, 9 stycznia 2009 
21.55 – przyjazd Ekspresu Tatry na Dworzec 
Centralny 

 

Więcej informacji - także o ekwipunku i sprzęcie  
– na naszej stronie internetowej 

http://www.szkolakik.strona.pl/zimowisko.php 
 

Bal karnawałowy dla Rodziców, 
Nauczycieli i Przyjaciół szkoły odbędzie 
się w przedostatnią sobotę karnawału, 

14 lutego 2009. 
Zabawa tradycyjnie w MOK-u  

w Podkowie Leśnej. 


