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Zespół Szkół SRWWiO im.
Jana Pawła II w Starym
Waliszewie
Stary Waliszew 20a
99-423, Stary Waliszew
Numer 5 01/17

 *NASZA GALERIA*NASZA GALERIA*NASZA GALERIA*
TU WYPROMUJEMY WASZE TALENTY!

Paczki dla samotnych. 
Akcja szkolnego koła Caritas

Z miłą wizytą
 u  mieszkańców

Stroiki

Uczniowie należący
do Szkolnego Koła
Caritas tradycyjnie
już postanowili
przed Bożym
Narodzeniem
odwiedzić
samotnych
mieszkańców
Starego Waliszewa
i pobliskich wiosek.
Młodzież
obdarowała

samotnych
własnoręcznie
wykonanymi
stroikami oraz
owocami i
słodkościami. W
tym roku wsparli ich
uczniowie klasy I.
Maluchy
przygotowały
lukrowane
pierniczki i
pomagały

w pakowaniu
prezentów.
Chcemy dawać
radość, nieść
pocieszenie, budzić
nadzieję.
Cieszymy się z
tego, że potrafimy
dzielić się tym, co
mamy i tym, co
potrafimy zrobić
sami. 

z wizytą u mieszkańców
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25. finał WOŚP 
w naszym sztabie

Rozgrywki
sportowe...

Oj.... działo się,
działo...................

Zespół Szkół SRWWiO  po raz
siódmy zagrał z Wielką Orkiestrą

Sztab liczył  40 wolontariuszy

Kwesta w łowiczu

15 stycznia (tj.
w niedzielę) od
 godziny 8.00
kwestowaliśmy
w Starym
Waliszewie,
Orłowie,
Bąkowie,

Łowiczu oraz w
Łodzi. 
O godz. 15.00 w
 hali sportowej
rozpoczęła się
 impreza, w
ramach której

goście mogli
obejrzeć bajkę
"Dary czterech
wróżek" Ewy
Szelburg-
Zarembiny w

wykonaniu
uczniów kl. IV i
V oraz
wysłuchać
przepięknej
pastorałki,

którą zaśpiewał
Kuba Ulatowski
z klasy II. 

Licytację
rzeczy
przekazanych
na orkiestrę jak
w latach
ubiegłych
poprowadził
pan Cezary
Olejniczak.
Rada
Rodziców,

podobnie jak  w
ubiegłych
latach
przygotowała
słodki
poczęstunek.
Uczniowie
Zespołu Szkół
zorganizowali
kiermasz oraz
sprzedaż
soków. 

W tym roku
na rzecz
WOŚP

przekazaliśmy
16.183,00 zł. 

Dziekujemy!!!
wolontariuszom
sponsorom
darczyńcom

rodzicom

Tego dnia
odbył się
turniej piłki
siatkowej, w
którym
zwycięska
okazała się
drużyna z Woli
Gosławskiej. Po
meczach wiele

emocji
wzbudziły
rozgrywki
sportowe 
w tenisie
stołowym.
Gratulujemy
sportowcom.
Wpisowe
przekazano 

na WOŚP.

przedstawienie

turniejlicytacja

przed kwestą
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Zimą pomagamy
zwierzętom

Cała szkoła
śpiewa kolędy...

Z Choinką Nadziei w Urzeczu. Warsztaty
 z papieroplastyki, życzenia świąteczne...

Tegoroczną
Choinkę Nadziei
ofiarowaliśmy
tradycyjnie już
podopiecznym
Warsztatów
Terapii
Zajęciowej 
w Urzeczu.
Drzewko na ten
cel przekazał
nam p. Adam
Krysicki.

W tym roku
postanowiliśmy
ustroić choinkę
wspólnie z
obdarowanymi.
Podopieczni
WTZ w Urzeczu
pod kierunkiem
uczennic z
klasy III
gimnazjum
własnoręcznie
wykonali 
ozdoby
 choinkowe. 
Coroczne
spotkania przy
Choince Nadziei
dają nam wiele
radości, są
niezapomnianą
lekcją empatii i
tolerancji. 
Następne
spotkanie
pewnie w
okolicach świąt
Wielkiej Nocy.

warsztaty

W okresie zimowym chętnie
pomagamy zwierzętom.
dokarmiamy ptaki i wspieramy
instytucje, które zajmują się
bezdomnymi czworonogami.
W tym roku zbieraliśmy plastikowe
nakrętki, koce i karmę dla
podopiecznych przytuliska dla
zwierząt Arkadia w Głownie.
Uczniowie klas I - III osobiście
zawieźli zebrane dary kotkom i
pieskom ze schroniska. Poznali
warunki, w których żyją zwierzęta i
postanowili regularnie angażować
się w zbiórki. Wszystkie merdające
ogonki dziękowały dzieciom.w schronisku

W przeglądzie kolęd i pastorałek
wzięło udział 14 uczniów. Oto
laureaci pierwszych miejsc. W
swoich kategoriach wiekowych
zwyciężyli: Kuba Ulatowski, Ewa
Gawrysiak i Amelia Latosiewicz. 
Konkurs organizowany jest przez
szkolne koło Caritas.
Kolędy faktycznie śpiewali
wszyscy: uczestnicy, komisja,
publiczność i technicy sprzętu
nagłaśniającego. 
Fotorelacja na ostatniej stronie
gazetki szkolnej.
Gratulujemy talentu i odwagi!
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Amelka L.

Kuba U.

publiczność technicy
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