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Rozpoczęcie roku szkolnego 
to ważny dzień w życiu każde-
go ucznia. 3 września 2018 roku 
uczniowie uroczyście pożegna-
li wakacje, a przywitali nowy rok 
szkolny 2018/2019. Uroczystość 
rozpoczęła się apelem w sali gimna-
stycznej, podczas którego uczczono 
pamięć poległych podczas II wojny 
światowej.  Następnie pan Dyrek-
tor Tomasz Gruszczyński serdecz-
nie powitał wszystkich rodziców, 
grono pedagogiczne, uczniów, a  w 
szczególności tych, którzy po raz 
pierwszy przyszli do naszej szko-

ły. Po tym wystąpieniu słowa do 
uczniów i nauczycieli oraz rodziców 
skierował Wójt Gminy Piekoszów – 
pan Zbigniew Piątek, który cieszył 
się, że progi szkoły przekroczyło 
więcej uczniów niż w roku ubie-
głym, bowiem w tym roku szkol-
nym utworzono dodatkowy oddział 
przedszkolny. Po części oficjalnej 
uroczystości, uczniowie udali się 
na spotkania z wychowawcami. Ży-
czymy wszystkim uczniom wielu 
sukcesów, wytrwałości, ciekawych 
doświadczeń oraz radosnych chwil 
spędzonych w naszej szkole.

Inauguracja roku 
szkolnego 2018 / 2019
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4 minuty do życia – to tytuł filmu 
zrealizowanego przez Wydział Ruchu 
Drogowego kieleckiej komendy, w któ-
rym wystąpili adepci Małej Akademii 
Strażaka z Brynicy wraz z dyrektorem 
placówki, a jednocześnie ratownikiem 
Tomaszem Gruszczyńskim. 

Inauguracja spotu edukacyjnego, 
który w całym województwie będzie 
promował skuteczne ratownictwo od-
była się w Kieleckim Parku Technolo-
gicznym. Młodzi adepci ratownictwa 
doskonale wiedzą jak się zachować na 
wypadek zdarzenia i przekonują, że ra-
towania nie należy się bać. - Należy za-
chować bezpieczeństwo i spokój na miej-
scu zdarzenia – mówi Amelia Kobiec. 
- Musimy zadbać też o nasze bezpieczeń-
stwo – podkreśla Wiktor Krauze. - Trze-
ba głośno mówić do poszkodowanego, a 
jeśli nie jest przytomny to przystępujemy 
do ratowania. W między czasie trzeba 
dzwonić po karetkę – dodaje Kacper 
Plech. - Trzydzieści ucisków po środku 
klatki piersiowej i dwa oddechy – instru-
uje Mateusz Banaś.

Wszyscy bryniccy młodzi adepci po-
żarnictwa brali udział w nagraniu spotu 
edukacyjnego, mającego być przykła-
dem dla innych. Akademia Małego Stra-
żaka w Brynicy powstała z inicjatywy 
Dariusza Śliwy, prezesa Zarządu Gmin-
nego OSP w Piekoszowie, a zarazem 

prezesa OSP w Brynicy oraz dyrektora 
brynickiej szkoły, Tomasza Gruszczyń-
skiego. Młodzi druhowie przez kilka 
miesięcy uczyli się ratowania ludzkiego 
życia. Teraz uczą swoich rówieśników 
jak ratować. Jak się okazało w tym co 
robią są na tyle świetni, że zostali za-
proszeni do wzięcia udziału w nagraniu 
spotu edukacyjnego, który dosłownie 
lada dzień trafi do szkół województwa 
świętokrzyskiego. - Od października 
uczymy dzieci jak należy zachowywać 
się w przypadku zagrożeń, jak prawi-
dłowo przeprowadzić resuscytację i ewa-
kuację – wymienia dyrektor SP w Bry-
nicy, Tomasz Gruszczyński, który sam 

jest ratownikiem. - Ogromnie się cieszę, 
że nasze działania zostały docenione i 
dzieci mogły wziąć udział w spocie, któ-
ry będzie promował ratowanie ludzkiego 
życia – podkreśla Tomasz Gruszczyński, 
dyrektor SP w Brynicy. Obecny pod-
czas inauguracji filmu 4 minuty do życia 
wójt gminy Piekoszów, Zbigniew Pią-
tek, był pod wrażeniem zarówno samej 
produkcji, jak i umiejętności młodych 
strażaków. - Stworzenie Małej Akademii 
Strażaka to doskonały pomysł. Maluchy 
nie tylko wiedzą jak prawidłowo zacho-
wać się w trakcie wszelkiego rodzaju za-
grożeń, ale wiedzą także jak pomóc in-
nym. Większość dorosłych nie umiałaby 
zachować zimnej krwi podczas sytuacji 
zagrażających życiu i zdrowiu, a dzieci 
z brynickiej szkoły już od najmłodszych 
lat zgłębiają tajniki udzielania pierw-
szej pomocy, czym mogły pochwalić się 
podczas nagrywania filmu edukacyj-
nego. Stanowią doskonały przykład dla 
innych. Cieszę się, że nasi mali strażacy 
rozpoczęli edukację swoich rówieśników 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
i wzięli udział w filmie, który szerokim 
echem odbije się w całym województwie 
świętokrzyskim. Ten sukces to wielka za-
sługa dzieci, ale też dyrektora Tomasza 
Gruszczyńskiego i Dariusza Śliwy, preze-
sa Zarządu Gminnego OSP w Piekoszo-
wie – zaznaczył Zbigniew Piątek, wójt 
gminy Piekoszów, nie kryjąc dumy z 
małych strażaków. 

/Paula Goszczyńska/

Cztery minuty życia - film edukacyjny
Młodzi strażacy z Brynicy wzięli udział w filmie edukacyjnym, którey będzie promował bezpieczeństwo.
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Ponad 22 tysiące złotych zebrano podczas wielkiego 
festynu, jaki zorganizowano przy Szkole Podstawowej w 
Brynicy. Trzeba przyznać, że mieszkańcy okazali wielkie 
serca. Były licytacje, konkursy, rajdy, biegi, degustacje 
dań regionalnych, pokazy ratownictwa, ekstremalne prze-
jażdżki i fantastyczna zabawa.

Wydarzenie rozpoczęło się punktualnie w samo południe. 
– Po godzinie 13 odbył się rajd rowerowy dla dorosłych, któ-
rzy ścigali się na dystansie osiemnastu kilometrów. Udział w 
rajdzie wziął również wójt gminy Piekoszów, Zbigniew Piątek. 
Potem odbyły się rajdy rowerowe dla dzieci i młodzieży. Był 
też rajd na rolkach i deskorolkach – wymienia pomysłodawca 
i główny organizator wydarzenia Dariusz Śliwa, prezes Za-
rządu Gminnego OSP w Piekoszowie, a zarazem naczelnik 
OSP w Brynicy. – Wszystko to zorganizowaliśmy, aby pomóc 
w leczeniu małego Adrianka – podkreśla.

Zabawa trzeba przyznać była znakomita, a przez cały 
dzień przewinęło się tu mnóstwo ludzi. Przyszli po to, aby 
przede wszystkim pomagać. – To niesamowite, jak mieszkań-
cy Brynicy potrafią się integrować dla słusznej idei – mówił 
senator Krzysztof Słoń, który wylicytowany na szczytny cel 
tort podzielił pomiędzy uczestniczące w festynie dzieci. A 

do licytacji było znacznie więcej. Atmosferę przez cały czas 
podgrzewał prowadzący licytację, dyrektor brynickiej szko-
ły, Tomasz Gruszczyński. – W najśmielszych snach nawet nie 
przypuszczałem, że ludzie będą tak chętnie licytować. Prezes 
Dariusz Śliwa miał znakomity pomysł. To człowiek o wielkim 
sercu. Bardzo oddany ludziom. Ogromnie zaangażował się w 
organizację tego festynu – mówił dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Brynicy, Tomasz Gruszczyński, który licytację popro-
wadził brawurowo. Na zakup wystawionych przedmiotów 
było wielu chętnych. – Udało mi się wylicytować zdjęcie pa-
noramy Piekoszowa. Zawiśnie w honorowym miejscu – mówił 
wójt gminy Piekoszów, Zbigniew Piątek. Byli też tacy, którzy 
wylicytowane przedmioty oddawali z powrotem na licytację. 
A na liście wystawionych pod młotek rzeczy znalazł się mię-
dzy innymi samochód KIA na weekend z pełnym bakiem, 
przelot samolotem, rękawice Joanny Jędrzejczyk, koszulka 
Michała Kwiatkowskiego, czy kubek z autografem Macieja 

Giemzy i wiele innych. Pieniądze zbierano także podczas lo-
terii fantowej, w której każdy los wygrywał, a do wygrania 
były między innymi: szaliki i koszulki znanych klubów spor-
towych, piłki i kubki z autografami cenionych sportowców, 
złote kolczyki, Samochód KIA z pełnym bakiem na weekend 
i trzy przeloty turystycznym samolotem nad Kielcami.

Podczas festynu charytatywnego na wszystkich czekał fe-
stiwal ciast i festiwal regionalnych potraw. Najmłodsi ucie-

szyli się z możliwości skorzystania z fantastycznego placu 
zabaw, a także z licznych gier rodzinnych i konkursów, w 
których do wygrania były cenne nagrody, a wśród nich jazdy 
konne, zabiegi kosmetyczne, miesięczne zajęcia karate, wej-
ściówki na basen OLIMPIC w Strawczynku i bilety do Oce-
anarium w Zagnańsku. Nie zabrakło również lodów i waty 
cukrowej, a nawet pysznej grochówki. Ci nieco starsi chętnie 
korzystali z ekstremalnych przejażdżek. Dla dzieciaków będą 
przejażdżki kucykami. Były też występy zespołów ludowych, 
spektakularne pokazy ratownictwa drogowego, prezentacje 
najnowszych modeli KIA, grill i ognisko dla wszystkich. Ma-
gicznym zakończeniem niezwykłego dnia było puszczanie 
lampionów szczęścia do nieba i dyskoteka pod gwiazdami

Organizatorami wielkiego festynu charytatywnego dla 
Adrianka była Ochotnicza Straż Pożarna z Brynicy oraz 
Klub Sportowy „Orzeł” z Brynicy, a współorganizatorem jest 
Szkoła Podstawowa w Brynicy oraz Koło Aktywna Brynica.

/Agnieszka Olech/

Zebraliśmy ponad 22 tysiące dla Adrianka
Moc atrakcji sprawił, że wszyscy byli bardzo hojni. Zebrana kwota przerosła oczekiwania.
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19 października 2018 roku ucznio-
wie klasy I złożyli uroczyste ślubowa-
nie. 

Świadkami tego wydarzenia był  pan 
dyrektor Tomasza Gruszczyńskiego, 
Grono Pedagogiczne, rodzice oraz ko-
leżanki i koledzy. Na uroczystość przy-
byli także zaproszeni goście: wójt gmi-
ny Piekoszów – pan Zbigniew Piątek 

oraz pani Justyna Robak.
Dzieci zaprezentowały swoje talen-

ty wokalne, recytatorskie, wykazały się 
znajomością przepisów drogowych, 
udowodniły, że potrafią przestrzegać  
szkolnego regulaminu wzbudzając 
aplauz wśród zgromadzonej publicz-
ności. Wreszcie nadszedł  oczekiwany 
moment  ślubowania, a po nim  paso-

wania na ucznia. Pan Dyrektor wielkim 
ołówkiem  pasowała pierwszoklasistów 
na uczniów naszej szkoły. Na zakoń-
czenie wszyscy uczniowie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy.

Nie zabrakło też upominków i słody-
czy, które przygotowali uczniowie klasy 
II i III, rodzice oraz przybyli goście.

W dniu 29 października 2018 r. 
obchodziliśmy dzień Patrona na-
szej szkoły – Stefana Żeromskiego w 
dwóch odsłonach. 

W I części uroczystości odbył się 
apel przygotowany przez uczniów kla-
sy V oraz VIII. Uczniowie przedstawili 
wybrane fragmenty utworów Stefana 
Żeromskiego oraz odtworzyli insceni-
zację dotyczącą życiorysu pisarza.

W II części odbył się I Wielki Test 
o Stefanie Żeromskim. Dwuosobo-
we drużyny uczniów, nauczycieli oraz 
zaproszonych gości zmierzyły się w 5 
rundach i walczyły o Tytuł Mistrza.

Podczas konkursu można usłyszeć 
było fragmenty prozy pisarza oraz 
najpopularniejsze tematy muzyczne z 
ekranizacji znanych powieści, takich 
jak m.in.: Przedwiośnie, Wierna rzeka. 
Po serii pytań komisja konkursowa w 
składzie: pan Dyrektor Tomasz Grusz-
czyński, Pani Joanna Jaworska, Pani 
Agnieszka Ciołak oraz Pani Alina Dą-

browska ogłosiła wyniki. Tytuł Mistrza 
wśród uczniów zdobyli Karol Arabasz i 
Konrad Nowak uczniowie klas VIII, II 
miejsce zajęli Oliwia Pytlas oraz Kacper 
Ziaja z klasy VI, zaś III Wiktor Guzy i 
Szymon Szostak z klasy VIII.

Uroczystość uświetniła obecność 
Pani Justyny Robak – Kierownika Re-
feratu Edukacji Urzędu Gminy Pie-
koszów oraz Pani Pauliny Bies z Mu-

zeum Narodowego w Kielcach.
Serdecznie podziękowania składamy 

Panu Wójtowi Zbigniewowi Piątkowi, 
Panu Dyrektorowi Muzeum Narodo-
wego w Kielcach dr hab. Robertowi Ko-
towskiemu oraz Pani Krystynie Nowa-
kowskiej Dyrektor Centrum Edukacji 
i Kultury Szklany Dom za ufundowa-
nie nagród rzeczowych dla laureatów 
Wielkiego Testu o Stefanie Żeromskim.

Świętowaliśmy dzień patrona
Uroczysty apel oraz konkurs wiedzy znalazły się w programie obchodów dnia patrona.

Ślubowanie pierwszaków
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W czerwcu 2018 r. odbył się konkurs 
gminny  zorganizowany przez Wójta 
Gminy Piekoszów p. Zbigniewa Piątka, 
dotyczący Projektów Unijnych w Gmi-
nie Piekoszów. Patronat nad projektem 
objęła poseł do Parlamentu Europej-
skiego p. Beata Gosiewska.

Czterej laureaci konkursu, ucznio-
wie Szkół Podstawowych Gminy Pie-
koszów: Zajączkowa,  Brynicy, Pie-
koszowa, otrzymali nagrodę główną 
- wyjazd do Brukseli.

Uczestnicy wycieczki zdobyli wie-
dzę  z zakresu historii oraz WOS-u do-
tyczącą panującej dynastii, rodu króla 
Filipa I Koburg, Statuy Króla Alberta 
I, pomnika Charlesa Bulsa, Pomnika 
Godfryda de Buillon, Pałacu Królew-
skiego,  Kościoła Św. Jakuba, Galerii 
Królewskiej, Rue du Marche aux Her-
bes 88, Grand Plac, Ratusza, Kościóła 
Św. Mikołaja, Giełda Rue au Beurre, 
Katedre Św. Michała i Św. Guduli, Ato-
mium – symbolu Brukseli.

Zwiedziliśmy miasta: Brugię, Bruk-

selę, Mastricht - Holanda. Zwiedzili-
śmy najwęższą uliczkę w Brugii, Mu-
zeum Hemlinga, Kościół Najświętszej 
Marii Panny, Most Świętego Bonifa-
cego, Plac Targowy, Plac Burg, Ratusz, 
Bazylikę Św. Krwi, Plac Markt, wieżę 
Belfort, Pomnik tkacza i rzeźnika Jana 
Bregdela Pietera de Coninca, Katedrę 
Św. Zbawiciela  w Brugii, Sale Koncer-
tową w Brugii. Miasto zwane jest też 
małą Wenecją.

W Brukseli mieliśmy możliwość 

zobaczenia  miejsca, w którym podej-
mowane są najważniejsze decyzje doty-
czące Europy. Rozmawialiśmy z panią 
Beatą Gosiewską, która oprowadzała 
nas  po Europarlamencie. Przyjęci zo-
staliśmy w sali konferencyjnej, w której 

można było zadawać pytania związa-
ne z  pracą w Europarlamencie, pyta-
nia dotyczące planów na kolejne lata. 
Rozmowa była bardzo miła. Podczas 
zwiedzania  Europarlamentu p. Beata 
Gosiewska  pokazała nam rzeźbę stoją-
cą przy wejściu, opowiedziała anegdotę 
i historię dotyczącą tej rzeźby tj. jeżeli 
dotknie się jeden element tej rzeźby,  to 
wraz za nim jednocześnie poruszają się 
pozostałe elementy. Rzeźba ta jest sym-
bolem spójności. Kolejnym miejscem 

wycieczki było miasto Osten - położo-
ne nad morzem. Mogliśmy poznać jego 
historię i pospacerować wzdłuż plaży. 
Kolejnym miastem było Mastricht w 
Holandii, poznaliśmy kulturę tego kra-
ju i zwyczaje. Zwiedziliśmy Kościoły, 
rynek i zakupiliśmy pamiątki. 

Wycieczka z pewnością zostanie na 
długo w pamięci uczestników.

Z wizytą w Brukseli
Uczniowie ze szkół z terenu gminy w nagrodę za najlepsze prace konkursowe pojechali za granicę.

W dniu 12 października 2018 r. w 
naszej szkole obchodziliśmy Dzień 
Edukacji Narodowej. Młodzi aktorzy 
z klasy VI, VII i VIII wcielili się nie 
tylko w rolę uczniów ale w skeczu Z 
życia szkoły w sposób brawurowy i z 
przymrużeniem oka wcielili się w swo-
ich nauczycieli. Program artystyczny 
uświetnił występ tanecznego zespołu 
Efekt. 

Dziś również poznaliśmy Rzecznika 
Praw Ucznia. Pan dyrektor nominował 
na to stanowisko Pana Rafała Malic-
kiego, który w wyborach przeprowa-
dzonych w dniach 10-11 października 
zdobył największą liczbę głosów. 

Wszystkim młodym aktorom gratu-
lujemy, a nauczycielom życzymy dużo 
radości sukcesów i oczywiście cierpli-
wości.

/Samorząd Uczniowski/

Dzień Edukacji 
Narodowej
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Ponad czterysta biało-czerwo-
nych balonów, niesamowita sceno-
grafia, czterdziestu młodych akto-
rów na scenie, którzy zabrali gości 
w prawdziwą podróż przez dzie-
je Polski, a na koniec dosłownie 
deszcz biało-czerwonego konfetti 
i własnoręcznie wypieczone przez 
uczniów biało-czerwone ciastka – z 
wielkim rozmachem w Szkole Pod-
stawowej w Brynicy świętowano 
niepodległość Ojczyzny. 

Do uczczenia setnej rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości 
uczniowie brynickiej szkoły szyko-
wali się długo. Już od samego rana 
wspólnie piekli ciasteczka, które ma-
lowali na biało-czerwono. Wspólnie 
szykowali też scenografię, która zro-
biła piorunujące wrażenie na wcho-
dzących gościach. Sala wypełniła się 
dosłownie po brzegi, a młodzi akto-
rzy przypomnieli zebranym drogę 
naszej Ojczyzny do wolności, pełnej 

poświęcenia i męczeństwa aż do od-
zyskania niepodległości.

Wzruszająca opowieść o dziejach 
Polski przeplatana była pieśnia-
mi legionowymi. – O naszej histo-
rii powinniśmy pamiętać zawsze 
– podkreślali zgodnie uczniowie. 
Wspaniałe stroje, wymownie ode-
grane sceny i rozbrzmiewająca gło-
śno pieśń patriotyczna raz smutna, 
raz rzewna i pełna zadumy, a często 
przepełniona nadzieją i radością 
skłaniała do refleksji nad własną hi-
storią, tożsamością, przeszłością i 
perspektywą czasu przyszłego. 

Wspólnie z występującymi ak-
torami śpiewała zgromadzona pu-
bliczność. Zabrzmiały nuty pieśni 
patriotycznych takich jak: „Wojenko, 
wojenko”, „Rozkwitały pąki białych 
róż”, „Pierwsza kadrowa”, „O mój 
rozmarynie”, „Szara piechota”, „Nie-
podległa, niepokorna”, czy „Żeby 
Polska była Polską”. – Naród polski 

przetrwał czas niewoli właśnie dzięki 
pieśni powstańczej, religijnej i patrio-
tycznej. W czasach totalnego zniewo-
lenia jedynie pieśń ostała się wolna. 
Ona dźwiga z kolan, upadku i rezy-
gnacji, daje radość i uskrzydla – pod-
kreślali zgodnie uczniowie.

Pieśń zagrzewała Polaków do ko-
lejnych zrywów narodowowyzwo-
leńczych, budziła w sercach Pola-
ków siłę i wzruszenie. Tak też było 
podczas niezwykłego spektaklu, jaki 
zafundowali zebranym uczniowie z 
brynickiej szkoły. W trakcie wspól-
nego wykonania ostatniego utworu 
na tłumnie zebranych w sali gości 
spadł dosłownie deszcz biało-czer-
wonego konfetti.

Pod wrażeniem uroczystości byli 
także zaproszeni goście. – Stulecie 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości jest okazją do świętowania 
wydarzeń z przeszłości, ale również 
zachętą do budowania wspólnej przy-

Świętowaliśmy Twoją Niepodległość Ojczyzno
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Świętowaliśmy Twoją Niepodległość Ojczyzno
szłości – mówił poseł Krzysztof Li-
piec, który wspólnie z najmłodszymi 
uczniami powiedział wiersz „Kto Ty 
jesteś? Polak mały”, a na ręce dyrek-
tora Tomasza Gruszczyńskiego prze-
kazał prezent w postaci książki o Jó-
zefie Piłsudskim autorstwa Andrzeja 
Garlickiego. Przekazał też przesłanie 
reprezentantom młodego pokolenia, 
prosząc by troszczyli się o ojczyznę 
i pamiętali o najważniejszych war-
tościach: Bogu, honorze i ojczyź-
nie. – Potrzebni byli wielcy Polacy 
jak Józef Piłsudski, aby po 123 latach 
niewoli Polska odzyskała niepodle-
głość. Dzisiaj potrzebni są wspaniali 
nauczyciele i uczniowie, którzy dar 
niepodległości poniosą w przyszłość 
– podkreślał, a Tomasz Pleban, wi-
cekurator oświaty mówił o wadze 
słowa patriotyzm. – Musimy być 
nauczycielami patriotyzmu dla na-
szych dzieci. Patriotyzm jest i będzie 
najgłębszą wartością obecnych i przy-
szłych pokoleń. W szkole w Brynicy 
pamięta się o tym w sposób szczegól-
ny. Jestem pod wielkim wrażeniem – 
mówił Tomasz Pleban, świętokrzy-

ski wicekurator oświaty, przekazując 
podziękowania na ręce dyrektora 
placówki, Tomasza Gruszczyńskie-

go. – Dziś możemy głośno, odważnie 
i bez lęku śpiewać patriotyczne pieśni, 
bo jesteśmy wolnym narodem. Prze-
trwały one w naszych sercach i są 
przekazywane z pokolenia na poko-
lenie. Dziś, w tak wyjątkowym czasie 
jubileuszu stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości gorąco dziękuję 
całej społeczności szkolnej za pamięć 

o polskości – dziękował wójt gminy 
Piekoszów Zbigniew Piątek.

Na zakończenie jubileuszowego 

wydarzenia uczniowie częstowali go-
ści własnoręcznie upieczonymi biało
-czerwonymi ciastkami. Publiczność 
zgotowała młodym aktorom i gronu 
pedagogicznemu owacje na stojąco, 
dając tym samym wyraz uznania 
pięknego, patriotycznego spektaklu.

/Agnieszka Olech/
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Najlepsi w recytowaniu
9 listopada br. uczniowie naszej 

szkoły wzięli udział w gminnym kon-
kursie poezji polskiej i angielskiej, któ-
ry co roku organizuje Szkoła Podstawo-
wa w Zajączkowie.

Zmagania konkursowe zostały po-
dzielone na dwa etapy. Pierwszy to 
klasy I-III, a drugi to klasy IV-VIII. 
Naszą szkołę reprezentowało czworo 
uczniów. W kategorii pierwszej prze-
pięknie zaprezentowały się Zuzanna 
Piłat oraz Inga Kobiec. Obie dziew-
czynki to uczennice klasy II. Natomiast 
w kategorii drugiej - szkołę ponownie 
reprezentował Kacper Malicki  kl. VII 
oraz Amelia Kobiec z kl. IV, która mia-
ła przyjemność startować w konkursie 
pierwszy raz. 

Wszyscy uczestnicy konkursu recy-
towali na bardzo wysokim poziomie. 
Jury miało trudny wybór. Jednak re-
prezentanci naszej szkoły znów stanęli 
na wysokości zadania. Kacper Malicki 
wywalczył miejsce II, zaś Amelka Ko-
biec miejsce III, natomiast Inga Kobiec 
została wyróżniona. 

Zwycięzcom i uczestnikom gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
Opiekunem konkursu była p. M. Kę-
dziora i p. A. Dąbrowska.

Z historią za pan brat
6 listopada 2018 r. uczniowie na-

szej szkoły uczestniczyli w konkursie 
historycznym zorganizowanym przez 
Biblioteka Centrum Kultury w Pieko-
szowie z okazji 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. Tematyka 
konkursu obejmowała nie tylko czas 
odzyskiwania niepodległości czy woj-
ny światowe, ale również wydarzenia 
wcześniejsze. Uczniowie odpowiadali 
na pytania w dwuosobowych zespo-
łach. 

Drugie miejsce wywalczyli Kacper 
Malicki i Karol Arabasz, a miejsce trze-
cie Jakub Zapała i Szymon Szostak. Do 
konkursu uczniów przygotowywała 
pani Agnieszka Ciołak. Gratulujemy!

Wygrali grę terenową
9 listopada 2018 r. drużyna uczniów 

Szkoły Podstawowej w Brynicy pod 
opieką p. Aliny Dąbrowskiej wzięła 

udział w grze terenowej pod hasłem 
„Droga do Niepodległości”, zorganizo-
wanej w ramach projektu „Wolno ma-
lować”, realizowanego przez Bibliotekę 
Centrum Kultury w Piekoszowie.

W trakcie gry na każdej z 8 baz pa-
trol musiał wykonywać zadania. Były 
to m.in. ratowanie rannego, nauka 
musztry, strzelanie do celu, wykazanie 
się wiedzą historyczną, poszukiwanie 
ukrytych portretów bohaterów odzy-

skania niepodległości czy też krojenie 
warzyw. O godz. 11:11 w trakcie gry 
w lesie w Zajączkowie odśpiewaliśmy 
hymn Polaki. Ta forma nauki nie tylko 
uczy efektywnie historii, ale też współ-
pracy, jak podkreślił Dawid Czerwiak, 
uczestnik gry. W grze terenowej „Dro-
ga do Niepodległości” drużyna Szkoły 
Podstawowej w Brynicy zajęła I miej-
sce.

Nasi uczniowie wygrywają konkursy w gminie Piekoszów i poza nią
W pierwszej połowie roku szkolnego nasi uczniowie wzięli udział w wielu konkursach na terenie gminy i w Kielcach. Wyniki przerozły najśmielsze oczekiwania. Oby tak dalej.
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Nasi uczniowie wygrywają konkursy w gminie Piekoszów i poza nią
W pierwszej połowie roku szkolnego nasi uczniowie wzięli udział w wielu konkursach na terenie gminy i w Kielcach. Wyniki przerozły najśmielsze oczekiwania. Oby tak dalej.

Grali dla niepodległej
21 listopada z okazji 100 rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Pol-
skę 4 - osobowa drużyna uczniów na-
szej szkoły w składzie: Kacper Malicki, 
Jakub Zapała, Wiktor Guzy i Szymon 
Szostak, wzięła udział w zorganizowa-
nym przez Urząd Wojewódzki w Kiel-
cach Wielkim Świętokrzyskim Quizie 
Historycznym „Gramy dla Niepodle-
głej”. 

W konkursie wzięło udział 80 szkół 
podstawowych i III klas gimnazjalnych 
z województwa świętokrzyskiego. Na-
sza drużyna odpowiedziała poprawnie 
na większość zadanych pytań quizu. 
Niestety, ale to pojedyncze punkty de-
cydowały o wyłonieniu tylko i wyłącz-
nie 3 zwycięskich zespołów. Wszyscy 
uczniowie biorący udział w tym przed-
sięwzięciu otrzymali od Świętokrzy-
skiego Wojewody p. Agaty Wojtyszek 
Patriotyczną Grę Planszową ,,Droga do 
Niepodległości - Szlakiem I Kompanii 
Kadrowej” wydaną z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. 

Opiekunem uczniów była p. 
Agnieszka Ciołak

Kontrabasista Kacper
3 grudnia 2018 r. reprezentant na-

szej szkoły wziął udział w Konkursie 

Wojewódzkim „Miniatury sceniczne” 
organizowanym przez BCK Piekoszów. 
Kacper Malicki uczeń klasy VII zapre-
zentował się w monodramie pt. „Kon-
trabasista” Patricka Süskinda. 

Jury było bardzo wymagające jednak 
Kacprowi udało się wywalczyć wyróż-
nienie. Serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

Opiekunem ucznia była p. Agata 
Paździerz.

Dobrze znają lektury
21 listopada 2018 r. czworo uczniów 

z naszej szkoły wzięło udział w gmin-
nym konkursie czytelniczym „Znam 
lektury jak mało który”, który zorgani-
zowała Biblioteka Centrum Kultury w 
Piekoszowie. Zmagania zostały podzie-
lone na sześć modułów. Każdy z nich 
składał się z kilkunastu pytań doty-
czących lektur szkolnych. W tym roku 
uczestnicy musieli wziąć pod lupę: 
„Opowieść wigilijną”, „Tomka w krainie 
kangurów”, „Balladynę” oraz „Tajem-
niczy ogród”. Uczniowie na udzielenie 
odpowiedzi mieli zaledwie 10 sekund. 

Po podliczeniu głosów okazało się, 
że drużyna reprezentująca naszą szko-
łę (Klaudia Zarychta z kl. V A i Natalia 
Słoń z kl. VII) uplasowała się na trze-
cim miejscu. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych 

miłych chwil spędzonych z książką.
Akademia Obywatelska

9 października 2018 roku Pani 
Agnieszka Ciołak wraz z uczniami kla-
sy VI - Aleksandrą Piętą i Alicją Ko-
zieł uczestniczyła w Świętokrzyskim 
Kongresie Obywatelskim, kończącym 
projekt „Akademia Obywatelska 1918”, 
który od listopada 2017 roku był reali-
zowany w naszej szkole. 

Rozpoczął się on od udziału uczniów 
w konkursie na znak graficzny nawią-
zujący do obchodów 100. rocznicy od-
zyskania przez Polskę Niepodległości 
(wyróżnienie zdobyła Gabriela Mo-
mot). W ramach projektu nasza szkoła 
przygotowała różnorodne inicjatywy:
- konkurs z okazji 150. rocznicy uro-
dzin marszałka Józefa Piłsudskiego; 
- cykliczne lekcje wyjazdowe w IPN 
„Przystanek Historia” w Kielcach;
- przedstawienie z okazji Dnia Żołnie-
rzy Wyklętych;
- występ podczas gminnych obchodów 
święta Konstytucji 3 maja;
- koncert pieśni patriotycznych pod ha-
słem „Śpiewam mojej Ojczyźnie”.

Podczas kongresu szkoła otrzyma-
ła podziękowanie w postaci pakietu 
edukacyjnego, w których znalazły się 
między innymi mapy, historyczne gry 
dydaktyczne i książki historyczne.
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Brynickie dzieci sprzątają śmieci, 
baterie i makulaturę by chronić natu-
rę.

Jak co roku w trzeci weekend wrze-
śnia odbywa się w Polsce akcja Sprzą-
tanie Świata. W tym roku  hasłem 
przewodnim akcji było hasło AKCJA 
- SEGREGACJA, 2x więcej dwa razy 
czyściej.                                           

Celem tegorocznej edycji jest wspo-
możenie selektywnej zbiórki odpadów. 
Aktualnie z gospodarstw domowych 
do recyklingu trafia ok. 13% odpadów, 
a musimy w ciągu dwóch lat zacząć 
zbierać ich poprzez selektywną zbiór-
kę trzykrotnie więcej!. Chcąc przy-
pomnieć uczniom kolory recyklingu 
powstała w naszej szkole kolorowa ga-

zetka informująca jakie surowce wrzu-
camy do odpowiednich koszy oraz 
wystawa prac uczniów. Pomysłodawcą 
gazetki była p. E. Paterek – Kaczmar-
czyk. Uczniowie kl. 5a wraz z wycho-
wawcą podczas lekcji wychowawczej 
uczestniczyli w akcji sprzątając cały 
teren szkoły. 

Uczniowie naszej szkoły czynnie 
biorą udział w akcjach zbiórki makula-
tury i baterii czym przyczyniają się do 
ochrony zasobów naturalnych Ziemi. 
Zachęcam do wzięcia udziału w zbiórce  
surowców pod hasłem Dbam o brynic-
kie środowisko, nie wyrzucam cennych 
surowców do Promnika na śmietnisko.

 

Pamiętaj:

1. Przynieś surowce  
(baterie i makulaturę).

2. Podpisz je swoim  
imieniem i nazwiskiem.

3. Zważ makulaturę  
lub przelicz baterie.

4. Oddaj surowce do  
pani Woźnej.

W roku szkolnym 2018/2019 Sa-
morząd Uczniowski wraz z nauczy-
cielem wychowania fizycznego p. 
Rafałem Malickim podjęli próbę zor-
ganizowania cyklicznych rajdów pod 
hasłem „W poszukiwaniu…” . Jak do 
tej pory odbyły się dwa.

W poszukiwaniu babiego lata
14 września klasy V, VI, VII i VIII  

Szkoły Podstawowej w Brynicy wzięły 
udział w rajdzie pieszym zorganizo-
wanym przez Samorząd Uczniowski, 
nauczyciela wychowania fizycznego 
oraz wychowawców ww klas. Celem 
wycieczki było zintegrowanie uczniów, 
zdobycie wiedzy o otaczających nas za-
bytkach i miejscach oraz skorzystanie 
z ostatnich chwil relaksu przed ciężką 
pracą w nowym roku szkolnym i szu-
kanie ostatnich oznak lata.

O godzinie 8.00 spod szkoły wyru-
szyliśmy autokarem, który dowiózł nas 
w okolice Muzeum H. Sienkiewicza, 
skąd rozpoczęła się nasza piesza wę-
drówka, która zakończyła się zdoby-
ciem Perzowej Góry.  Po drodze czekała 
nas wspaniała atrakcja ognisko i pie-
czenie kiełbasek. Okazało się, że las był 
dla nas łaskawy i po drodze zebraliśmy 
piękne okazy grzybów.

To był bardzo udany dzień, zmęczeni 
ale zadowoleni wróciliśmy do domów.

Diałby i Biała Dama
W dniu 8.10. 2018 r. odbył się kolej-

ny rajd z cyklu „W poszukiwaniu…”.
Tym razem uczniowie klas IV – VIII 

tropili diabły i Białą Damę. O 8:00 pod 
szkołę podjechały autokary, którymi 
dojechaliśmy do Gałęzic. Stąd wyru-
szyliśmy pieszo w stronę Jaskinie Pie-
kło, którą strzegą piękne wyrzeźbio-
ne diabły. Uczniowie poznali legendy 
związane z tym miejscem. Ci odważni 
postanowili zajrzeć do środka i spraw-

dzić czy żadna ciemna postać nie kryje 
się w jej wnętrzu. Następnie udaliśmy 
się na polanę, gdzie rozpaliliśmy ogni-
sko,  piekliśmy kiełbasę. Zadowoleni i 
nasyceni wyruszyliśmy w dalszą drogę 
niebieskim szlakiem. Doprowadził on 
nas do Zamku Królewskiego na Górze 
Zamkowej. Niestety Białej Damy nie 
spotkaliśmy, ale z tajemniczych źródeł 
dowiedzieliśmy się, że w każdą sobotę 
i niedzielę w okolicach zmierzchu po-
jawia się na murach warowni. Stamtąd 
Ścieżką Mnicha udaliśmy się  do Rynku 
w Chęcinach.

W poszukiwaniu babiego lata
Integracja, zdobywanie wiedzy o zabytkach i rozrywka to cele zorganizowanego rajdu.

Akcja - segregacja 2 x więcej 2 x czyściej
Świadomość ekologiczna to wielka wartość. Jej budowanie należy zacząć od najmłodszych.



11PULS ŻYCIA SZKOŁY

Uczniowie klasy V „b” Dzień 
Chłopca obchodzili na słodko. 

4 października, wraz z wychowaw-
cą Magdaleną Kędziorą i opiekunem 
p. Agatą Skalską, udali się na warszta-
ty origami do Apteki Wyobraźni przy 
Muzeum Zabawy i Zabawek w Kiel-
cach. Zajęcia wymagały od uczniów 
skupienia i uwagi. Dzięki temu każdy 
samodzielnie wykonał swojego żura-
wia metodą origami. Radości z wyko-
nanej pracy było co nie miara. Dlatego 
w nagrodę wszyscy udali się na pokaz 
tworzenia karmelowych słodkości do 
Manufaktury Słodyczy. Po pouczają-
cym pokazie każdy z uczestników mógł 
wykonać swojego autorskiego lizaka, a 
ponadto kupić cukierki o różnych sma-
kach. 

Uczniowie zadowoleni i zaopatrzeni 
w słodkości wrócili do szkoły.

9 października 2018 r. ucznio-
wie klas 0 - III wraz z wychowaw-
cami uczestniczyli w kinie Moskwa 
w Kielcach w multimedialnej lek-
cji „Skąd są dźwięki tej piosenki? 
O muzyce w filmach dla dzieci”.

Organizatorem lekcji w kinie było 
Centrum Edukacji Filmowej. Dzieci 
podczas spotkania przekonały się, 
jak ważną rolę odgrywa muzyka w 
filmie, odkryli kim jest taper i zoba-
czyli jego pracę, dowiedzieli się, jak 
wyglądały filmy na początku istnie-
nia kina, poznali instrumenty i zwy-
czaje muzyczne z różnych zakątków 
świata, zobaczyli, jak nagrywa się 

muzykę do filmu oraz odkryli, czym 
jest muzyka ilustracyjna. Na podsu-
mowanie lekcji spróbowali swoich 
sił w piosence oraz rozwiązali test 
prowadzony przez „Nutkę”.

W drugiej części spotkania wszy-
scy obejrzeli film „Balerina inna niż 
wszystkie”, gdzie muzyka wystąpiła 
w głównej roli. Po wyjściu z kina 
spacerowali po parku, karmili kacz-
ki,  podziwiali piękne barwy jesieni. 
Pełni wrażeń wrócili do szkoły.

Są kolorowe, funkcjonalne i nowo-
czesne – mowa o nowych szafkach, ja-
kie właśnie zamontowano w oddziale 
zerowym w Szkole Podstawowej w 
Brynicy. Uczniowie już mogą korzy-
stać z nowoczesnych szafek. W przy-
szłości szkoła planuje zakupić także 
szafki dla pozostałych uczniów.

Najmłodsi uczniowie ze szkoły mogą 
mieć prawdziwy powód do zadowole-
nia. Właśnie zakupiono i zamontowa-
no specjalnie dla nich nowe, kolorowe 
i funkcjonalne szafki. – Wcześniej na 
ścianach były po prostu haczyki. Teraz 
uczniowie mogą schować do swoich wła-
snych szafek książki czy swoje rzeczy oso-
biste. Bardzo mi zależało na tym, żeby 
przeprowadzić remont tej szatni. Środki 
na ten cel zbieraliśmy od początku roku 
i udało nam się zebrać z wynajmu sali 
gimnastycznej kwotę, za którą mogli-
śmy dać dzieciom nowe szafki – mówi 
Tomasz Gruszczyński, dyr. Szkoły Pod-
stawowej w Brynicy i już zapowiada, że 
nowe szafki dostaną również wszyscy 
uczniowie. – Nowoczesne szafki z za-
mknięciem na klucz lub zamek cyfrowy 
dostaną wszyscy uczniowie, a mamy ich 
180. Szafki zostaną zamontowane w 
przyszłym roku szkolnym – zapewnia 

dyrektor, Tomasz Gruszczyński.
Nie tylko szafki i odnowiona szat-

nia spełniają oczekiwania samych ma-
luchów, jak i ich rodziców. – Jesteśmy 
pod wielkim wrażeniem działań szkoły. 
Dzieje się tu bardzo dużo i z prawdzi-
wym rozmachem. Nasza szkoła działa 
na najwyższym poziomie – chwalili ro-
dzice, którzy byli pod wrażeniem no-
wych szafek. Podobnie jak dzieci, któ-
re w wyjątkowy sposób podziękowały 
władzom gminy oraz dyrekcji szkoły. 
W zamian za piękny występ otrzymali 
w prezencie od wójta

I choć można by powiedzieć, że szat-
nia dla dzieci nie jest spektakularną in-
westycją, to jest szczególnie ważna dla 
tych, którzy w najmłodszych klasach 
moją swoje dzieci. – Powinniśmy umieć 
cieszyć się ze wszystkim, nawet tych naj-
mniejszych rzeczy. Dziś otwieramy uro-
czyście odnowioną szatnię wraz z nowy-
mi szafkami, a już niebawem ruszy tu 
spektakularna inwestycja termomoder-
nizacji szkoły w Brynicy. Na to zadanie, 
jak i na termomodernizację innych szkół 
udało nam się pozyskać bardzo wyso-
kie unijne dofinansowanie. I może nie 
jest to wielka inwestycja, ale była ona 
ogromnie potrzebna. Dzięki jej realizacji 

polepszą się warunki i komfort funkcjo-
nowania najmłodszych uczniów – mówi 
wójt gminy Piekoszów, Zbigniew Pią-
tek, który podkreśla, że bardzo zale-
ży mu na tym, aby uczniowie z gminy 
Piekoszów mieli jak najlepsze warunki 
edukacyjne. – Powstają sale językowe, 
komputerowe, sale edukacyjne wypo-
sażone w najnowocześniejszy sprzęt. 
Ostatnio wszystkie szkoły w ramach do-
finansowania zewnętrznego podpisały 
już umowy na bezpłatne dostarczanie 
internetu przez najbliższych dziesięć. 
Inwestujemy także w termomoderniza-
cję placówek oświatowych. W tym roku 
pierwsze prace zrealizowaliśmy w szkole 
w Łosieniu, a niebawem ruszymy z pra-
cami w kolejnych szkołach. Na ten cel 
pozyskaliśmy bardzo duże unijne dofi-
nansowanie – przypomina wójt gminy 
Piekoszów, Zbigniew Piątek.

Za działania włożone w rozwój 
oświaty i wsparcie edukacji na terenie 
gminy Piekoszów wójt Zbigniew Piątek 
z początkiem września został uhonoro-
wany prestiżową statuetką „Laura Mi-
chała Anioła”.

/Agnieszka Olech/

Nowe meble w szatni już służą uczniom
Wcześniej haczyki, teraz nowe szafki. Kolejna inwestycja w szkole. A niedługi termomodernizacja.

Skąd są dźwięki tej piosenki?
Uczeniowie klas 0-III na lekcji w kinie Moskwa.

Dzień Chłopaka
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Akademia Małego Strażaka powsta-
ła w listopadzie 2017 r. w Szkole Pod-
stawowej w Brynicy.

- Z pomysłem stworzenia Małej Aka-
demii Strażaka wyszedł Dariusz Śliwa, 
prezes Zarządu Gminnego OSP w Pieko-
szowie, a zarazem prezes OSP w Brynicy. 

Początkowo sami nie przypuszczaliśmy, 
że siedmio-, ośmio- i dziewięciolatki 
będą w stanie opanować wszystkie trud-
ne czynności ratownicze. Szybko jednak 
okazało się, że dzieci z łatwością i wiel-
ką chęcią chłoną wiedzę, jaką wspólnie z 
druhami z Brynicy im przekazujemy. Po-
stępy widać było z każdym dniem – mówi 
Tomasz Gruszczyński, dyrektor SP w 
Brynicy. Ideę powołania do życia Aka-
demii Młodego Strażaka chwalił m.in. 

kpt. Michał Świąder, zastępca komen-
danta miejskiego PSP w Kielcach.  – Z 
moich informacji wynika, że w powiecie 
kieleckim jest to pierwsza taka Akade-
mia, która skupia dzieci klas I-III, a być 
może i pierwsza w całym województwie 
świętokrzyskim. 

Pierwsze mundury
W drugiej połowie marca trzyna-

stu młodych adeptów Akademii Małe-
go Strażaka z Brynicy odebrało swoje 
pierwsze w życiu mundury strażackie, 
które ufundował wójt gminy Piekoszów, 
Zbigniew Piątek. Wszystkie nabyte w 
ciągu ostatnich kilku miesięcy przez 
młodych druhów umiejętności można 
było podziwiać podczas specjalnego po-
kazu. – Dzieci dały pokaz ratownictwa 

medycznego i resuscytacji. Pokazały też 
jak prawidłowo włożyć poszkodowane-
go na deskę ratowniczą i przetranspor-
tować. Zaprezentowały również pokaz 
sprawności na torze przeszkód, a na 
koniec pokazały jak prawidłowo prze-
prowadzić ewakuację podczas pożaru 
– wymienia Dariusz Śliwa, prezes Za-
rządu Gminnego OSP w Piekoszowie. 
– Widać, że wszyscy złapali prawdziwego 
bakcyla strażackiego. Jestem spokojny o 
przyszłość brynickiej straży, bo widać, że 
rosną nam godni następcy – podkreślał z 
dumą prezes, Dariusz Śliwa. Pod wraże-
niem umiejętności młodych strażaków 
byli zarówno rodzice, jak i zaproszeni 
goście.
Z wizytą w Komendzie Miejskiej PSP

Akademia Młodego Strażaka z Bry-
nicy gościła w sali edukacyjnej „Ognik” 
w Komendzie Miejskiej PSP w Kielcach. 
Młodzi ochotnicy uczyli się radzenia so-
bie z zagrożeniami, które mogą ich spo-
tkać w domu lub mieszkaniu. Był m.in. 
„pożar” kuchenki gazowej i ewakuacja 
z zadymionej kuchni, w pokoju dzien-
nym „zapalił” się telewizor i choinka, 
„paliło się” też jedno z pomieszczeń za 
zamkniętymi drzwiami. Całe szczęście 
to było tylko szkolenie z zakresu bez-
pieczeństwa, które w ramach programu 
„Bezpieczna+” przeprowadzili strażacy 
w powstałej w kieleckiej straży sali edu-
kacyjnej „OGNIK”. – To druga taka sala 
do ćwiczeń praktycznych w wojewódz-
twie świętokrzyskim. Przypomina ona 
typowe mieszkanie wraz ze sprzętem i 
wyposażeniem, które mogą być źródłem 
zagrożenia. Chcieliśmy stworzyć warun-
ki do prowadzenia praktycznych zajęć 
edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego dla dzieci z przed-
szkoli oraz szkół podstawowych – mówi 
kpt. Michał Świąder, zastępca komen-
danta miejskiego PSP w Kielcach. – Pro-
wadzone przez nas szkolenia praktyczne 
podnoszą wiedzę i umiejętności reagowa-
nia w sytuacjach zagrożenia – dodaje. 
Uczniom w czasie wyjazdu towarzyszył 
p. Dariusz Śliwa, naczelnik OSP w Bry-
nicy i Prezes Zarządu Gminnego OSP w 
Piekoszowie, który na co dzień współ-
pracuje z Akademią.

Akademia Małego Strażaka
Młodzi strażacy z Brynicy ćwiczą, aby w przyszłości umieć pomagać potrzebującym.


