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Przedstawiamy pierwszy numer roku szkolnego 

2020/2021  

w nowej odsłonie. 

 

 

W numerze: 

 "Jak pies z kotem" - wszystko  

o naszych pupilach 

 "Co w trawie piszczy", czyli niektóre 

szkolne wydarzenia ostatnich miesięcy 

w pigułce 

 Pasje naszych uczniów 

 Z cyklu "Ocalić od zapomnienia"  

- wspomnienia mieszkańców 
 

 

 

Redakcja: 

Joanna Wolak-Machnik; Małgorzata Plottek 
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„Jak pies z kotem  i .... królikiem” 

 

    O ludzkich pasjach można rozmawiać godzinami, zwłaszcza, jeśli są 

to zwierzęta. Pies czy kot okazują się nie tylko towarzyszami zabaw, 

ale i przyjaciółmi.  Oto milusińscy uczniów kl. 6. 

 

Cookie       

 

      Hultaj 
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Muszka 

  Saba 
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Mili                                                Dżaspi 

 

Garfield i Łatka 
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       Tytuś 

 

           Bugs           
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„Dziś inaczej... dziękujemy nauczycielom” 

 

 Pandemia pokrzyżowała plany. Wyjątkowo w Dniu Nauczyciela 

nie odbył się apel dedykowany wszystkim pedagogom                     

oraz pracownikom oświaty. Uczniowie za to na swój własny sposób 

podziękowali nauczycielom za trud włożony w ich edukację. Każda 

klasa przygotowała niespodzianki... Były przedstawienia multimedialne 

ukazujące nauczycieli z czasów, gdy sami byli dziećmi, scenki  rodem 

z „życia szkoły”, testy  sprawdzające wiedzę pedagogów o nich 

samych. W owych quizach nie zabrakło pytań trudnych, 

podchwytliwych, a rozwiązujący je nauczyciele mogli wrócić myślami 

do czasów, gdy sami byli uczniami. Okazuje się, że walka                    

z upływającym  w okamgnieniu czasem może mocno nadwyrężyć nerwy 

ludzi także już dorosłych.  

 Czasem wystarczy odrobina fantazji, odwagi, kreatywności,             

by świętować wyjątkowe dni w zupełnie inny sposób.                                                                                                             

M.P. 

 

 

 



W poWIĘKSZeniu; NR 1 2020/2021 Strona 8 
 

 

 

     

 

 



W poWIĘKSZeniu; NR 1 2020/2021 Strona 9 
 

 

„Poezja zachowuje od zniszczenia tchnienie boskości w człowieku” 

                                                                                  P.B. Shelly 

    Czy poezja jest niemodna? Wcale nie! Udowodnili to uczniowie naszej szkoły, 

zgłaszając się do konkursu recytatorskiego pod hasłem: „Miłość najpiękniej 

wyrazić wierszem”. Młodzież dodatkowo wykazała się wyjątkową odwagą, 

nagrywając swoje deklamacje- ze względu na pandemię koronawirusa konkurs 

został przeprowadzony w trybie on-line. 

      Do poetyckich zmagań -30.10.2020r.- stanęło aż 16 uczniów naszej szkoły. 

Recytując utwory Szymborskiej, Baczyńskiego, Miłosza, Mickiewicza, Norwida, 

Osieckiej i Kulmowej udowodnili, że poezja nadal fascynuje odbiorców,                

a współczesna młodzież poszukuje w niej wartości, które, dziwnym trafem, 

wydają się już być niemodne w XXI wieku. Młodzi poszukiwacze tego,                

co zaginione, słowami i gestem malowali przeróżne obrazy poetyckie, wzruszając  

jury. A jaki był wynik zmagań naszych uczestników- być może przyszłych poetów? 

I miejsce, w kategorii: uczniowie kl. V-VI, zajęła Maria Szafarczyk, II- Emilia 

Konieczny, III- Julia Cińcio, IV- Maja Stachelczyk. W kategorii: uczniowie       

kl. VII-VIII - I miejsce należało do Roksany Zmarzły, II- Mai Rypy, III- 

Agnieszki Pankali, IV- Bartłomieja Wistuby.  Laureaci  wynagrodzeni zostali  

tomikami poezji, prezentem- „niespodzianką” oraz dyplomami. Zwycięzcom jak     

i pozostałym zawodnikom gratulujemy, bo przecież nie wynik się liczy, a chęci, 

zdolność interpretacji i wrażliwość na to, co piękne.                                                                                                                                               

M. P. 
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„Szkoła do Hymnu" 

 

Po raz kolejny wzięliśmy udział w akcji „Szkoła do Hymnu". Niestety, 

tegoroczna edycja w niczym nie przypominała poprzedniej - tym 

razem spotkaliśmy się zdalnie. Nie powstrzymało nas to od głośnego 

wyśpiewania "Mazurka Dąbrowskiego" - uczniowie wszystkich klas 

szkoły połączyli się z nauczycielami o godzinie 11:11 i razem oddali 

cześć bohaterom Ojczyzny tą jakże ważną dla nas pieśnią. W akcji 

brało też udział przedszkole - najmłodsi również odśpiewali hymn 

Polski, ale już w formie stacjonarnej. 

A.M. 

 

 
Natomiast uczniowie klas 4 - 8 wzięli udział w Ogólnopolskim 

Dyktandzie na Święto Niepodległości zorganizowanym online            

na portalu dyktanda.pl 
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„Żywa lekcja historii... tym razem języka polskiego” 

 

 Ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią koronawirusa  

w tym roku nie odwiedziła nas  żadna grupa teatralna.                      

To nic, uczniowie klasy VII mieli za to okazję sami przedstawić słynną 

komedię  na deskach bardzo małego teatru, jakim jest szkoła.    

Młodzi aktorzy zmierzyli się z fragmentami „Zemsty” A. Fredro, 

wykazując się niemałym talentem aktorskim. Zachwycali przy tym nie 

tylko strojami, kunsztem aktorskim, ale także podejściem do zadania.  

I tak na scenie pojawił się Papkin- Lew Północy, jego obiekt 

westchnień- Klara i, jak zwykle spokojny oraz opanowany, Rejent 

Milczek.  Uczniowie, swoim zaangażowaniem,  udowodnili,                  

że nieśmiertelny dramat  Fredry można nie tylko dobrze znać,        

ale przede wszystkim całkiem nieźle  się przy nim  bawić.    

Rozbawiona  i zachwycona była nawet... pani dyrektor.  
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„Talent i pasja” 

 

 O pasjach pisaliśmy już wcześniej, ale oprócz zwierząt można 

poświęcić się  fotografii lub malarstwu.  Zamiast siedzieć  godzinami 

przed komputerem  i przebywać w wirtualnym świecie,  warto wziąć 

do ręki  aparat lub siąść przed kartką i zająć się czymś nieco 

bardziej twórczym....Oto świat w obiektywie i na kartkach uczniów... 
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"Ocalić od zapomnienia - wspomnienia mieszkańców" 

 

 W okresie świątecznym, rozmawiając z babcią o tej naszej 

jakże dziwnej nauce zdalnej w okresie pandemii koronawirusa , 

zeszliśmy na temat szkoły, jaka została utworzona w naszej 

miejscowości dawno temu. Babcia, jako była mieszkanka Większyc, 

doskonale pamięta  historię tej placówki. W 1871r. wybudowano 

przepiękny zespół pałacowy, w którym od 1946r. do 1987r. 

funkcjonował Uniwersytet Ludowy. Dyrektorem był Henryk Hahn. 

Rozpoczęcie nauki odbyło się 29 kwietnia 1946r.                                                                                                                                                                                                           

Prowadzone tam były roczne kursy gotowania, szycia i różnych 

robótek ręcznych. Każdy kurs liczył około 50-60 uczestników. 

Większość stanowiły dziewczęta i mówiło się, że „uniwersytet,          

to szkoła dobrych żon”. Kursantki przyjeżdżały tam z całej Polski       

i zamieszkiwały w pałacu  w internacie.  Co roku władze uniwersytetu, 

dla mieszkanek Większyc, urządzały Dzień Kobiet. Dziewczęta 

przygotowywały herbatę, pączki  a także program artystyczny. 

Tradycją było też to, że w czerwcu cała wieś żegnała  panie,        

które kończyły kurs. Odbywał się wtedy festyn dla wszystkich 

mieszkańców. Prezentowano pokazy taneczne, śląskie przyśpiewki     

w strojach ludowych, robótki ręczne wykonywane w  czasie trwania 

kursu. Większyczanie chętnie uczestniczyli w tym wydarzeniu. 

Ostatni kurs odbył się w roku 1987r.                                                                                                                                                                                                                
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Kończąc mój artykuł, myślę, że to  wielka szkoda, iż Uniwersytet 

Ludowy zakończył swoją działalność. Na pewno wiele dziewcząt          

w dzisiejszych czasach chętnie skorzystałoby z możliwości nauki       

w takiej szkole.                                                                                                                                        

Mateusz Rząsa 

                                                    

   

 


