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  Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 w naszej Gminie 

 

Sędzia Anna Maria Wesołowska już od progu została 

powitana gromkimi brawami przez gimnazjalistów. Spotkanie 

rozpoczęła od opowiedzenia nam o swoim życiu 

i doświadczeniach związanych z trzydziestoletnią pracą w tym 

zawodzie. Mogliśmy się dowiedzieć, ile trwają studia 

prawnicze oraz jak wygląda codzienna praca sędziego 

orzekającego w sprawach karnych. Sędzia stwierdziła, że 

celem jej spotkań z młodzieżą w całej Polsce – jest edukacja 

prawna.  

Uświadomiła nam, iż to co my uważamy często za błahostki 

(nękanie, wyśmiewanie, wymuszanie) jest przestępstwem 

i podlega każe. Każde przestępstwo popełniane przez nas 

często z głupoty i chęci zaimponowania rówieśnikom 

omówiła na prawdziwych przypadkach z sali rozpraw. 

Przestrzegała przed niebezpieczeństwami, jakie ściągamy na 

siebie korzystając nieumiejętnie z Internetu. Na zakończenie 

spotkania mieliśmy możliwość uzyskania fachowej 

odpowiedzi na nurtujące nas pytania.  

Uważam spotkanie za bardzo udane, ponieważ sędzia A. M. 

Wesołowska zwróciła nam uwagę na istotną rzecz - 

„nieznajomość prawa nie zwalnia nas z jego przestrzegania”. 

Emilia Grzybowska 

 Anna Maria Wesołowska – polska sędzia Sądu Okręgowego w 

Łodzi w IV Wydziale Karnym. Występowała w programie Sędzia 

Anna Maria Wesołowska, emitowanym na antenie telewizji TVN 

(http://pl.wikipedia.org) 

Dzień 

Chłopaka 

30 września w naszym 

gimnazjum świętowaliśmy 

Dzień Chłopaka. 

Dziewczęta z wszystkich klas       

w tym dniu pamiętają 

szczególnie o swoich kolegach. 

Co roku staramy się przygotować 

nietuzinkowe prezenty dla nich. 

Naszych chłopców z klasy 

obdarowałyśmy koszulkami. 

Pamiętając o was w tym dniu 

dziękujemy za każde miłe chwile     

spędzone z Wami! 

KarolinaBubak 

 

 

 

Nr 1 wrzesień/październik 2014 

 

„Uśmiech jest najprawdziwszym, 

kiedy jednocześnie uśmiechają się 
oczy”- ksiądz Jan od biedronek. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%99dzia
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%85d_okr%C4%99gowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%99dzia_Anna_Maria_Weso%C5%82owska
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%99dzia_Anna_Maria_Weso%C5%82owska
http://pl.wikipedia.org/wiki/TVN
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Młodzieżowa Rada Gminy 

Wielka Wieś 

Pod koniec roku szkolnego 2013/2014 ogłoszono, 

że na terenie naszej gminy ma powstać 

Młodzieżowa Rada Gminy. Tworzyć ją będą 

uczniowie z dwóch gimnazjów: Modlnicy 

i Białego Kościoła oraz Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych z Giebułtowa. 

                        

W naszej gminie rozpoczęła swoją działalność 

Młodzieżowa Rada Gminy. Pomysł jej powołania 

spodobał się młodzieży. Wszyscy zainteresowani 

udziałem w tym projekcie wystartowali 

w międzyszkolnych wyborach. Odbyły się one 

29 maja 2014 roku. Z każdej szkoły do 

Młodzieżowej Rady mogło zostać wybranych pięć 

osób. Łącznie miała ona liczyć piętnastu radnych, 

którzy swój mandat sprawować będą przez rok. 

Z naszego Gimnazjum wybrani zostali: Wiktoria 

Krawiec, Karolina Bubak, Łukasz Grudnik, 

Radosław Zdybał i Natalia Nowotarska.  

30 września br. odbyło się pierwsze posiedzenie 

MRG. Rozpoczęło się uroczystym złożeniem 

przysięgi przez radnych. Następnie odczytano 

i przyjęto porządek obrad I sesji Młodzieżowej 

Rady Gminy. Swoich młodszych kolegów 

i koleżanki powitała przewodnicząca dorosłej Rady 

Gminy Pani Krystyna Sułko. Sesja rozpoczęła się od 

wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących 

Rady Gminy oraz Komisji Skrutacyjnej. Kolejnym 

punktem tego spotkania była prezentacja Statutu 

Młodzieżowej Rady Gminy przez zastępcę wójta 

Gminy Wielka Wieś Pana Krzysztofa Wołosa oraz 

projektu „Festyn dla najmłodszych”.  Po zapoznaniu 

się z dokumentem i założeniami projektu przyszła 

pora na zadawanie pytań. 

I sesja zakończyła się zapisaniem zgłaszanych przez 

radnych wniosków z obrad. Pani przewodnicząca 

zaprosiła nas na spotkanie Rady Gminy, gdzie 

mieliśmy możliwość zobaczyć jak pracują nasi 

Radni. 

Zapraszamy do śledzenia działalności Młodzieżowej 

Rady Gminy. 

Relacje ze spotkania przygotowała dla Was 

Wiktoria Krawiec 

Comenius 

Nasze Gimnazjum bierze udział       

w międzynarodowym projekcie     

„W zdrowym ciele zdrowy duch”. 

Wspólnie z nami realizują go Czesi, 

Słoweńcy, Niemcy i Węgrzy. Celem 

projektu jest promowanie wśród 

młodzieży aktywnego stylu życia. 

Rozpoczął się drugi rok realizacji 

międzynarodowego projektu Comenius 

„W zdrowym ciele zdrowy duch”. 

Naszymi partnerami są uczniowie 

z Czech, Niemiec, Węgier i Słowenii. 

W ramach projektu organizowane będą 

konkursy, które mają wśród młodzieży 

promować aktywny styl życia. Przez 

rok zbieramy punkty z trzech 

przedmiotów: biologii, języka 

niemieckiego i WF. Kolejne punkty  

zdobywamy uczestnicząc w organizow

anych w ramach projektu konkursach. 

Nagrodą dla najlepszych jest wyjazd na 

Węgry w maju 2015 roku! 

Karolina Bubak 
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Uśmiechnij się! :) 

,,Kilku urwisów chce zszokować 

nową nauczycielkę, więc na 

początku lekcji zamiast w ławce 

siadają na kaloryferze. 

- Chłopcy – mówi nauczycielka – 

kiedy już wysuszycie bieliznę, 

usiądźcie na swoich miejscach’’. 

 

 

 

[,,Nasza Droga’’, 5 (647)/2012] 
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Szkolna rodzina 
 
W czerwcu 2014 roku odbyły się wybory do 

Samorządu Szkolnego. W trwającej kampanii 

kandydaci prezentowali swoje programy. 

Uczniowie w demokratycznym głosowaniu 

wyłonili nowy skład Rady uczniowskiej. 

 

Czerwcowe wybory do Samorządu 

Uczniowskiego wywołują wiele emocji. 

Każdy z kandydatów chce do siebie 

przekonać jak największą liczbę wyborców. 

Szkolne korytarze zapełniają się plakatami 

wyborczymi. A potem przychodzi ten długo 

oczekiwany moment –wybory. 

Najwięcej głosów zdobyła Mariola Pogan, 

wtedy uczennica klasy I a. Równie sporo 

głosów uzyskał Łukasz Mazela z klasy II a. 

Wyborcy w gronie władz Samorządu 

Uczniowskiego widzieli również Łukasza 

Grudnika z klasy II b. Pomimo zwycięstwa 

Mariola nie mogła zostać przewodniczącą,   

nie przewiduje tego regulaminie.                       

Jest w nim zapis, że pierwszak nie może 

piastować tej funkcji. 

W nowym roku szkolnym na czele 

Samorządu stanął Łukasz Mazela, zastępcą 

została Mariola Pogan. Odpowiedzialny za 

finanse Samorządu będzie Łukasz Grudnik. 

Samorząd szkolny chce dbać o dobre imię 

szkoły, organizować różnego rodzaju akcje 

charytatywne. Zmobilizować uczniów do 

większej aktywności na rzecz szkoły          

i środowiska. 

O podjętych działaniach będziemy 

informować na łamach szkolnej gazetki. 

Chciałabym, by proponowane przez nas 

inicjatywy sprawiły, że będziecie w szkole 

czuć się dobrze. 

 

Mariola Pogan 
 

Ślubowanie klas pierwszych 
 

14 października przypada rocznica utworzenia w 

1773 roku Komisji Edukacji Narodowej przez 

Sejm. W tym dniu pamiętamy szczególnie 

o nauczycielach oraz pracownikach szkoły. 

Długoletnią tradycją naszej placówki jest 

przyjęcie w poczet uczniów pierwszoklasistów. 

 

Obchody 241 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji 

Narodowej rozpoczęli pierwszoklasiści tanecznym 

krokiem. Zaprezentowali się po raz pierwszy 

zaproszonym gościom oraz społeczności szkolnej 

tańcząc poloneza. Za swój występ zebrali gromkie 

brawa od publiczności. 

Następnie w imieniu Samorządu Szkolnego Łukasz 

Mazela oraz Mariola Pogan powitali wszystkich, 

zapraszając na przedstawienie poświęcone 

ślubowaniu. 

Pierwszoklasiści w specjalnie przygotowanym na tę 

okazję spektaklu, odtworzyli przysięgi składane 

przez przedstawicieli różnych zawodów: np. 

strażaka, policjanta, lekarza czy adwokata. 

Przypomnieli jak ważny to moment w życiu 

każdego, nie zależnie od wieku i okoliczności. 

Wypowiadane uroczyście słowa zobowiązują potem 

do ich rzetelnego wypełniania. Po czym sami złożyli 

przysięgę, że będą dbać o honor szkoły, wypełniać 

obowiązki ucznia, czcić i szanować symbole szkoły. 

Widać było, że nasi młodsi koledzy i koleżanki 

bardzo przeżywają te chwile. Za kilka lat z łezką 

w oku wspominać będą moment przyjęcia ich 

w poczet uczniów Gimnazjum im. ks. Jana 

Twardowskiego. 

Po ślubowaniu głos zabrała Pani Dyrektor Bożena 

Turek oraz Wójt Gminy Wielka Wieś Tadeusz 

Wójtowicz. 

Na zakończenie uroczystości uczniowie złożyli 

życzenia nauczycielom oraz pracownikom szkoły 

z okazji ich święta. 

 

Mariola Pogan, Paulina Seweryn 

 

 

 

CO NOWEGO?  

Inicjatorem powstania świetlicy środowiskowej w Gimnazjum 

w Białym Kościele jest Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum  

,,Pozytywka’’.  We wrześniu rozpoczęły się przygotowania          

i remont pomieszczeń przeznaczonych do użytkowania dla 

młodzieży. Można tam będzie spędzić miło czas;  więcej na ten 

temat w następnym numerze ,,SzkolneEcho Biały Kościół’’.  
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Gimnazjaliści w Operze 

Krakowskiej 

5 października chętni uczniowie z klas 

gimnazjalnych  wraz z nauczycielami 

wybrali się  do Opery Krakowskiej na 

balet oparty na motywach baśni 

„Kopciuszek”. 

W niedzielne popołudnie 5 października 

wybraliśmy się do Opery Krakowskiej na balet 

„Kopciuszek”, a wraz z nami nauczycielka              

- Maria Habuda - Szumiec. 

Każdy z dzieciństwa pamięta historię dziewczynki, 

która najpierw traci matkę, a potem umiera ojciec. 

Zmuszona jest mieszkać z okropną macochą i jej 

złośliwymi córkami, pełniąc rolę służącej. 

Pewnego dnia wszystko zmienia się za sprawą 

balu, na który zaprasza wszystkie dziewczęta król. 

Życie Kopciuszka w jednej chwili zmienia się, 

służąca staje się żoną królewicza. 

Byłam ciekawa, jak za pomocą tańca i śpiewu 

opowiedziana zostanie ta baśń. 

Twórcą baletu opartego na motywach znanej baśni 

jest wybitny choreograf pochodzący z Mediolanu 

Giorgio Madia. Jest też autorem libretta. 

W przedstawieniu wykorzystał muyzkę z oper 

słynnego Giaocchino Rossiniego. Kostiumy oraz 

scenografię przygotowała Cordelia Matthes. 

W spektaklu oprócz tancerzy występują śpiewacy, 

balet, chór Opery Krakowskiej oraz orkiestra pod 

batutą włoskiego dyrygenta Damiano Binetti. 

Spektakl bardzo mi się podobał i jednocześnie 

pozytywnie zaskoczył. Stroje nie przypominały 

bajkowych, tylko współczesne z ubiegłego wieku. 

Fakt, że w postać macochy oraz jej córek wcielili 

się panowie. A ich taniec w sukienkach i butach na 

obcasach był majstersztykiem. Spodobał mi się 

również pomysł pokazania historii Kopciuszka do 

momentu zamieszkani  z macochą za pomocą 

teatru cieni. Wspomnę jeszcze o jednym 

elemencie, który mnie rozbawił. A mianowicie 

podróż kopciuszka na bal. Za koła karety posłużyły 

kręcące się parasole, a konie to służący ubrani 

w czapki symbolizujące końskie grzywy.  

A i wróżka nie przypominała mi tej baśni. Ubrana 

w szlafrok z wałkami na głowie, jakby szykowała 

się sama na ów bal. 

Spektakl nie tylko był wzruszający, ale również 

momentami zabawny. Wracając do domu wszyscy 

byliśmy pod wrażeniem kunsztu artystów oraz 

pomysłowości autora Libretta. Gorąco Wam 

polecam, wybierzcie się koniecznie. 

       
 

 

A co po szkole?                               

Wspólnota Sursum Corda 

W naszej parafii pw. Świętego Mikołaja w Białym Kościele 

powstała wspólnota o nazwie „Sursum Corda”, do której 

należy młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna. Opiekunem 

grupy jest siostra Ewelina Feliszek pod kierunkiem, której 

działa też schola „Alba Ecclesia” 

Wspólnota Sursum Corda powstała w 2013 roku, kiedy do naszej parafii 

z Włoch została skierowana siostra Ewelina. Miejscem spotkań grupy 

jest dawna salka katechetyczna znajdująca się przy plebanii. Spotykamy 

się raz w tygodniu, gdzie pod czujnym „okiem i uchem” siostry Eweliny, 

siostry Asi oraz Moniki ćwiczymy i gamy, piosenki itd. Swoim śpiewem 

ubogacamy niedzielną liturgię, z powodzeniem startujemy w konkursach 

zajmując wysokie miejsca. Wspólnota „Sursum Corda” organizuje też 

koncerty w kościele parafialnym w Białym Kościele dla mieszkańców 

Gminy. Usłyszeć nas też można po sąsiedzku w parafii 

w Bolechowicach. Podczas jednej z prób zrodził się pomysł odnowienia 

salki, w któej kilkanaście lat temu odbywały się lekcje religii oraz 

w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przez pewien czas służyła 

za salę dydaktyczną pobliskiej Szkole Podstawowej im. Królowej 

Jadwigi. Propozycja wszystkim się spodobała  Z zapałem zabraliśmy się 

do pracy. Posprzątaliśmy zbędne rzeczy, aby salka była pusta i gotowa 

do remontu - ale to był dopiero początek. Potrzebne nam były fundusze 

na prace remontowe. Z prośbą o wsparcie finansowe zwróciliśmy się do 

mieszkańców parafii. Dzięki sponsorom i za uzbieraną kwotę udało się 

wymienić okna oraz wstawić nowe drzwi. Za resztę kupiliśmy farby 

i jeszcze inne rzeczy, potrzebne do wyposażenia salki. Po generalnym 

remoncie nasza salka wypiękniała, a my zyskaliśmy przytulne miejsce 

spotkań. Wiele osób pomagało nam wyremontować salkę, za co jesteśmy 

im z całego serca wdzięczni. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy 

chcieliby dołączyć do naszej wspólnoty lub scholii „Alba Ecclesia” do 

odnowionej salki w pierwsze środy miesiąca o 19:00. 

Anna Wieszczecińska 
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http://www.opera.krakow.pl(Fot.JacekWrzesińskI) 

 

 

Wiktoria 

Krawiec 


