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Agaton i Stefan Gillerowie patronami Gimnazjum w Opatówku 
 

Szkoła ze względu na rolę jaką spełnia w życiu każdego człowieka i całego społeczeństwa, 
jest niezmiernie ważną instytucją. Istotne wydarzenia związane z jej funkcjonowaniem powinny być
z uwagą i życzliwością zauważane w środowisku lokalnym. 

Szczególną datą, która wpisuje się w piękną historię Gimnazjum w Opatówku jest 
15 maja 2009 r. - to dzień nadania szkole imienia Agatona i Stefana Gillerów. 

Rodzina Gillerów jest znana mieszkańcom opatóweckiej ziemi od XIX w. Rodzice Agatona 
i Stefana to Franciszka ze Szpadkowskich i oficer wojsk napoleońskich Jan Kanty Giller, którzy 
cieszyli się dużym uznaniem i zaufaniem opatowian. Jan Kanty był wieloletnim burmistrzem naszego 
miasteczka. Jego synowie urodzili się na początku lat trzydziestych XIX w. w szczególnym okresie 
w dziejach Królestwa Polskiego, po upadku powstania listopadowego. 

Prześladowania Polaków w zaborze rosyjskim i wielka miłość do nieistniejącej wolnej Ojczyzny 
wpajana w serca chłopców odbiły się głębokim echem w ich życiu. 

Agaton został działaczem politycznym, dziennikarzem i historykiem. Za działalność
niepodległościową był więziony w zaborze austriackim, pruskim i rosyjskim. Sześć lat spędził na 
zesłaniu syberyjskim, dokąd dotarł pieszo, z łańcuchami na nogach. Był członkiem Rządu 
Narodowego w powstaniu styczniowym. Zmuszony do opuszczenia ziem polskich aktywnie działał
wśród emigracji. Związek Narodowy Polski w Ameryce uważa go za swojego ojca duchowego. 
Redagował czasopisma patriotyczne, napisał wiele prac historycznych, biograficznych 
i publicystycznych. 

Stefan to jeden z najbardziej cenionych nauczycieli szkół kaliskich. Uczył młodzież miłości do 
ojczystego języka, literatury i historii. Aktywnie uczestniczył w życiu społecznym i kulturalnym. Był
poetą i prozaikiem. W jego utworach znajdujemy uczucia narodowe i kult rodzinnej tradycji. 
Podpisywał się pseudonimem Stefan Sulita lub Stefan z Opatówka. Był nazywany ostatnim 
romantykiem. 

Agaton i Stefan byli niezwykle pracowici i skromni. Potrafili pokonać wiele trudności w dążeniu 
do celu. Z miłości do małej i wielkiej Ojczyzny gotowi byli na wiele wyrzeczeń i cierpień. Podkreślali 
ogromną rolę nauki i wychowania w kształtowaniu się wolnego społeczeństwa. 

W dzieciństwie Stefan i Agaton biegali ulicami naszego miasteczka. Bawili się z innymi 
chłopcami w różne zabawy. Chodzili na spacery w miejsca odwiedzane przez naszą młodzież.
Wyrośli na mądrych, znanych i cenionych obywateli. 

14 maja 2008r. społeczność Gimnazjum w Opatówku wybrała ich patronami Szkoły. 
Na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego 30 września 2008r. Rada 
Gminy Opatówek podjęła uchwałę nr 130/08 w sprawie nadania szkole imienia Agatona i Stefana 
Gillerów. 

Z okazji tak ważnej uroczystości oddajemy w Państwa ręce to specjalne wydanie "Wiadomości
Gminnych" poświęcone naszemu Gimnazjum. 
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Nasze Gimnazjum wczoraj i dziś

Gimnazjum w Opatówku powstało

w wyniku reformy w szkolnictwie i rozpoczęło

swoją działalność pierwszego września 1999 r. 

Początkowo mieściło się w budynku 

szkoły podstawowej. W pierwszym roku nauki 

uczniowie korzystali z czterech sal lekcyjnych 

i gościnnie z sali gimnastycznej, auli i zbiorów 

biblioteki szkoły podstawowej. Wielką radością

było oddanie do użytku nowej sali 

komputerowej z pełnym wyposażeniem. 

Dzięki staraniom władz gminy w maju 2006 r. Gimnazjum otrzymało nowo wybudowany, 

dwupiętrowy budynek. Znajdują się w nim po trzy pracownie języka polskiego i języka angielskiego, 

dwie pracownie matematyki oraz historyczna, geograficzna, biologiczna, fizyczna, chemiczna, 

komputerowa i języka niemieckiego. Są też oddzielne sale do nauki sztuki i religii. Swój pokój mają

także uczniowie korzystający z nauczania indywidualnego. Prawie przy każdej pracowni znajduje się

dodatkowe pomieszczenie - magazynek. Szkoła jest wyposażona w salę audiowizualną, bibliotekę

z dużą czytelnią i zaplecze kuchenne. Dwie szatnie umożliwiają uczniom pozostawianie w szkole 

obuwia zmiennego. 

Nowoczesna hala sportowa i boisko pozwalają na prowadzenie ciekawych lekcji wychowania 

fizycznego i SKS-u. 

Do najważniejszych organizacji młodzieżowych działających w szkole należą Samorząd

Szkolny i Szkolny Klub Europejski "Opatus". Działają też koła zainteresowań: humanistyczne, 

teatralne, ekologiczne, języka angielskiego, języka niemieckiego, turystyczno - krajoznawcze, 

informatyczne, chemiczne, kawiarenka internetowa i chór szkolny. 

Uczniowie mający problemy w nauce otrzymują pomoc na zajęciach wyrównawczych. 

Dzięki wiedzy, doświadczeniu i zapałowi do pracy nauczyciele z gimnazjum wygrywali 

konkursy na realizację różnych projektów edukacyjnych. 

Zrealizowano między innymi: w r. szk. 2002/2003 "Szkołę z klasą" oraz "Ligę XXI wieku". 2003/2004 

"Pracownię ekologiczną" i "Jestem odpowiedzialny za stan środowiska najbliższej okolicy", 

2004/2005 "Nie jesteś sam", 2005/2006 "Szkołę Marzeń", V-XII 2007 r. "Podróże historyczne - 

kulturowe w czasie i przestrzeni". W bieżącym roku szkolnym realizowany jest projekt "E-szkoła

Wielkopolska - 2009", "uniwersytet gimnazjalisty", "Saper", "Szkoła bez przemocy" a w nim 

"Opakobaje" oraz "Bezpieczna Szkoła". 
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O dobrej pracy uczniów i nauczycieli świadczą wysokie wyniki uczniów na egzaminach 

gimnazjalnych oraz laury zdobywane w różnych konkursach i zawodach sportowych. 

W obecnym roku szkolnym nie wszystkie konkursy zostały rozstrzygnięte, ale do największych 

osiągnięć uczniów należy zaliczyć sukcesy: 

- Andrzeja Słowińskiego - został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Historycznego (opiekun 

mgr Bożena Banasiak), 

- Mateusza Walczaka - został posłem na sejm XV Sesji Dzieci i Młodzieży i finalistą

Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (ostatni etap 22.05.09 - opiekun 

mgr Bożena Banasiak). 

Drużyna w składzie: Piotr Kasprzak, Wiktor Grzesiak, Michał Prus i Bartłomiej Woźniak zdobyła

III miejsce w V Powiatowym Konkursie Wiedzy Technicznej (opiekun: mgr inż. Elżbieta 

Wojciechowska). 

W szkole oprócz nauki jest też czas przeznaczony na zabawę. Okazją do tego są np. szczególne dni 

w roku takie jak Dzień Chłopca, Andrzejki, Mikołajki, Święto Zakochanych, Dzień Kobiet. Wesołe

konkursy, zabawy na długo pozostają w pamięci. 

Ważną rolę w integracji uczniów mają klasowe wigilie, wycieczki i dyskoteki szkolne. 

Szczególne miejsce w pracy szkoły mają uroczystości świąt narodowych, kawiarenka literacka 

i festiwal nauki. 

Dobrze układa się współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym, a szczególnie z Gminną

Biblioteką Publiczną im. Braci Gillerów, z Parafią Rzymsko - Katolicką, z Muzeum Historii Przemysłu, 

Gminnym Ośrodkiem Kultury i Policją.

Dyrektorem szkoły od września 1999 r. do sierpnia 2007 r. była mgr Elżbieta Rogozińska, 

a od września 2007 r. placówką kieruje mgr inż. Jolanta Pokojowa. Wicedyrektorem Gimnazjum jest 

mgr Beata Tomczak. 

W bieżącym roku szkolnym Rada Pedagogiczna liczy 26 członków, spośród których trzynastu 

to nauczyciele dyplomowani. Dwie osoby zostały nagrodzone przez Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty (mgr Elżbieta Rogozińska, mgr Bożena Banasiak). Obecny skład grona pedagogicznego: 

mgr inż. Jolanta Pokojowa, mgr Beata Tomczak, mgr Bożena Banasiak, mgr Izabella Bugajna, 

mgr Karolina Gaworkiewicz, mgr Donata Janiszewska - Marciniak, mgr Urszula Jaskuła, mgr Anna 

Kobierska, mgr Wojciech Koch, mgr Elżbieta Kołomecka, mgr Agnieszka Kowalczyk, mgr Edyta 

Kowalska, mgr Zofia Marciniak, mgr Anita Marciniak-Maciaszek, mgr Anna Marszał-Olejnik, 

mgr Dariusz Michalak, mgr Anna Nowacka, mgr Monika Ratajczyk, mgr Elżbieta Rogozińska, 

mgr Magdalena Sorbian, mgr Arkadiusz Stach, mgr Małgorzata Stasińska, mgr Honorata 

Warszewska, mgr inż. Elżbieta Wojciechowska, mgr Bogusława Kowalczyk, p. Natalia Szczot. 

Nauczyciele emeryci to: p. Janina Machulska, mgr Janina Tomaszewska, mgr Barbara 

Wrześniewska. 
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W minionych latach pracowali w szkole także inni nauczyciele, mile wspominani przez uczniów 

oraz koleżanki i kolegów. Sekretarzem szkoły od początku jej istnienia jest p. Aneta Aleksandrzak. 

W Gimnazjum zatrudnionych jest sześciu pracowników obsługi. 

Obecnie do naszej szkoły uczęszcza 292 uczniów. 
 
************************************************************************************ 
 

Zaszczytny tytuł "Szkoła z klasą"

W roku szkolnym 2002/2003 nasze Gimnazjum 

przystąpiło do programu "Szkoła z klasą" przygoto-

wanego przez "Gazetę Wyborczą". Patronat nad 

przedsięwzięciem objął ówczesny prezydent RP, 

Aleksander Kwaśniewski. 

Od maja 2002 r. do października 2003 r. trwała

I edycja tej ogólnopolskiej akcji. Wzięło w niej udział

ponad 4,3 tys. szkół, z których 3118, między innymi 

nasze Gimnazjum, zrealizowało wszystkie zadania 

i uzyskało tytuł "Szkoły z klasą". Uroczyste zakoń-

czenie I edycji odbyło się 20 października 2003 r. 

w Pałacu Prezydenckim. 

Spośród wielu obszarów i zadań przygo-

towanych przez organizatorów, każda szkoła biorąca 

udział w programie musiała wybrać 6 do realizacji 

w ciągu roku szkolnego. Po wykonaniu poszcze-

gólnych zadań należało przedstawić szczegółowe 

sprawozdania, na podstawie których organizator 

oceniał sposób i efektywność podjętych działań. Do każdego zadania wyznaczony był nauczyciel - 

szef zespołu zadaniowego, którego wspierali członkowie zespołu. W realizację zadań zaangażowane 

było całe grono pedagogiczne oraz uczniowie naszej szkoły. 

Nad tymi zadaniami pracowaliśmy w roku szkolnym 2002/2003: 

ZASADA 1 Szkoła dobrze uczy każdego ucznia 
Wyjaśnia, zaciekawia, dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki, rozwijali aspiracje 

życiowe. 

Zadanie 1 D: Lepiej przygotować do egzaminów 

ZASADA 2 Szkoła ocenia sprawiedliwie 
Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć, znają i rozumieją zasady oceniania. 
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Zadanie 2 B: Poinformujmy, jak oceniamy 

ZASADA 3 Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat 
Szkoła uczy twórczego i krytycznego myślenia, pomaga zrozumieć świat i rozwiązywać realne 

problemy. 

Zadanie 3 C: Festiwal nauki 

ZASADA 4 Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości 
Szkoła rozwija społecznie, uwrażliwia, uczy współpracy, działania na rzecz innych i dla dobra 

wspólnego. 

Zadanie 4 D: Nasza mała i wielka ojczyzna 

ZASADA 5 Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat 
Szkoła pomaga uczniom uwierzyć w siebie. Panuje w niej życzliwa, pełna wzajemnego szacunku 

atmosfera. 

Zadanie 5 C: Nasz szkolny kodeks 

ZASADA 6 Szkoła przygotowuje do przyszłości 
Szkoła przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie. Uczy języków obcych, posługiwania się

komputerem i Internetem, wprowadza w świat kultury. 

Zadanie 6 D: Uczniowie wchodzą do Europy 

Sprawozdania z realizacji zadań są nadal dostępne na internetowej stronie "Szkoły z klasą", a nasze 

Gimnazjum nie poprzestało na jednorazowej akcji doskonalenia procesu edukacyjnego - wiele 

inicjatyw podjętych w ramach realizacji programu kontynuowanych jest po dzień dzisiejszy. 

************************************************************************************ 
 

Turniej Szkół "Liga XXI wieku" 
 

W dniach 30 i 31 maja oraz 1 czerwca 2003 roku grupa nauczycieli oraz uczniów naszego 

Gimnazjum wraz z reprezentacjami 14 innych szkół wzięła udział w finale Ogólnopolskiego 

Interdyscyplinarnego Turnieju Szkół "Liga XXI wieku", zorganizowanego przez Wydawnictwa Szkolne 

i Pedagogiczne. Dwa dni rywalizacji przyniosły największy sukces - Gimnazjum w Opatówku zajęło

pierwsze miejsce w Polsce! Oprócz tego brawurowo przedstawiona prezentacja pt. "My Europejczycy 

z Opatówka", w której mieli wziąć udział zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, zebrała największe 

brawa i otrzymała honorową nagrodę publiczności. 

Zanim jednak osiągnięty został ten sukces, trzeba było przejść przez kolejne etapy turnieju, 

pokonując wiele szkół z całego kraju. Jesienią 2002 roku Szkolny Klub Europejski "Opatus", 

działający pod opieką nauczycielki historii mgr Bożeny Banasiak, przystąpił do I etapu konkursu. 

Należało wówczas przygotować plakat reklamujący Polskę na arenie europejskiej. Uczniowie wybrali 
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postać Fryderyka Szopena i wykonali piękną

pracę plastyczną, dzięki której nasza szkoła

została zakwalifikowana do następnego 

etapu. 

Kolejnym zadaniem było przygotowanie 

ulotki informującej społeczność lokalną

o zmianach, jakie nastąpią po wstąpieniu 

Polski do Unii Europejskiej. W realizację tego 

projektu włączyli się również nauczycielka 

języka polskiego, Honorata Warszewska 

(Żurawik), oraz nauczyciel informatyki, Bogdan Warszewski. Ulotka przygotowana przez naszych 

uczniów została bardzo wysoko oceniona, dzięki czemu zostaliśmy zakwalifikowani do etapu 

trzeciego - finałowego. 

Oprócz umiejętności rozwiązywania 

zadań praktycznych, uczniowie musieli 

wykazać się również wiedzą teoretyczną

dotyczącą Unii Europejskiej, nad czym na 

bieżąco czuwała pani Bożena Banasiak. 

Całoroczne zmagania zostały zwieńczone 

ogromnym sukcesem, a nasza reprezentacja 

dodatkowo została wyróżniona przez 

organizatorów i innych uczestników za 

postawę fair play oraz spontaniczność,

zgranie zespołowe, kreatywność i wzorowe zachowanie podczas finału. 

Zwycięska ekipa przywiozła ze sobą cenne nagrody dla szkoły, m.in. komputer, skaner, 

drukarkę z faksem, komplet encyklopedii szkolnych. 

Uczniowie: Paulina Gąsiorowska, 

Izabela Janik, Kamila Mania, Natalia Prus, 

Justyna Sieradzka, Artur Banasiak, Piotr 

Banasiak, Paweł Cichocki, Bartosz 

Kaźmierczak, Filip Rajkowski - za udział

w konkursie i zwycięstwo zostali nagrodzeni 

przez organizatorów, ponadto otrzymali 

aparaty cyfrowe, ufundowane przez Wójta 

Gminy Opatówek. 
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"Szkoła Marzeń"

Gimnazjum w Opatówku w latach 2005/2006 realizowało projekt "Szkoła Marzeń". Na jego 

realizację szkoła, uczestnicząc w konkursie, pozyskała 88 000 zł. Dzięki funduszom z projektu 

w szkole zorganizowano atrakcyjną paletę zajęć, zaspakajających różnorodne potrzeby 

i zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych, przeciętnych, a także tych, którzy wymagali 

szczególnej troski ze względu na różne dysfunkcje lub trudną sytuację materialną w rodzinie. 

Młodzież kształciła się w różnych dziedzinach, od artystycznych (warsztaty teatralne, muzyczne, 

taneczne, plastyczne, rękodzieła artystycznego), poprzez lingwistyczne, matematyczne, ekologiczne, 

po ruchowo - rekreacyjne (basen, gimnastyka korekcyjna, rajdy, wycieczki po okolicy). Dla wielu 

uczniów bezpłatne wyjazdy do aqua parku, na basen, do teatru czy kina to atrakcje, na które ze 

względu na ograniczone możliwości finansowe, nie mogliby sobie pozwolić. Ponadto wśród 

korzystających z zajęć "Szkoły Marzeń" była młodzież niepełnosprawna ucząca się w szkole. 

W ramach współpracy z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wystawiony był spektakl 

"O powstaniu Opatówka", odbywały się przedstawienia w ramach Kawiarenki Literackiej, spotkania 

z mieszkańcami np. z Kołem GospodyńWiejskich. 

Dzięki pozyskanym funduszom Gimnazjum wzbogaciło się o sprzęt audiowizualny (projektor 

multimedialny, komputery), pomoce dydaktyczne, książki, elementy scenograficzne. 

Możliwości i dokonania uczniów naszego Gimnazjum były podziwiane na Targach 

Edukacyjnych w Poznaniu. 
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Realizacją projektu kierowała mgr Beata 

Tomczak pełniąca rolę szkolnego koordynatora, 

a poszczególne zadania wspólnie z uczniami 

wykonywali następujący nauczyciele: mgr Izabella 

Bugajna, mgr Bożena Banasiak, mgr Donata 

Janiszewska - Marciniak, mgr Urszula Jaskuła, 

mgr Anna Kobierska, mgr Wojciech Koch, 

mgr Agnieszka Kowalczyk, mgr Zofia Marciniak, 

mgr Anna Marszał - Olejnik, mgr Anna Nowacka, 

mgr Aleksandra Rychlewska, mgr Janina Tomaszewska, mgr inż. Elżbieta Wojciechowska, 

mgr Barbara Wrześniewska, ks. Marcin Załężny. 

Nad całością czuwała dyrektor szkoły Elżbieta Rogozińska. Realizacja zadań "Szkoły Marzeń"

możliwa była tylko we współpracy z władzami 

gminy i przedstawicielami społeczności lokalnej. 

Bogata gama zajęć projektu "Szkoła

Marzeń" wspierała z pewnością rozwój intelek-

tualny młodzieży, umożliwiła twórcze spędzanie 

czasu wolnego i przez to przyczyniła się do 

wyrównywania szans edukacyjnych uczniów 

z obszaru wiejskiego. 
 
************************************************************************************ 
 
Nauczyciele Gimnazjum w Opatówku zawsze pozostawali otwarci dla nowych wyzwań,

wprowadzania innowacji edukacyjnych. Obecnie trwają prace nad nowymi projektami, które 
potwierdzają, że nasza szkoła to prawdziwa placówka XXI wieku. 

 

Program "eSzkoła" 

Gimnazjum w Opatówku otrzymało propozycję udziału w programie rozwojowym "eSzkoła

Wielkopolska-2009". Program ten od trzech lat konsekwentnie rozwija Ogólnopolska Fundacja 

Edukacji Komputerowej. W bieżącym roku partnerem Fundacji jest Uniwersytet Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. Projekty realizowane w ramach programu finansowane będą ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki za pośrednictwem Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Poznaniu. Celem programu jest modernizacja systemu oświaty poprzez 

wprowadzenie usług cyfrowych dla nauczycieli i uczniów, pozwalających na uzupełnienie kształcenia 

stacjonarnego o elementy e-learningu i wykorzystanie platform edukacyjnych jako nowego środka 

komunikacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami. Dzięki udziałowi w programie, gimnazjum 

wyposażone zostanie w odpowiednie usługi informatyczne oraz infrastrukturę. Po ukończeniu 
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projektu nasza szkoła stanie się lokalnym centrum wiedzy i w ciągu najbliższych lat będzie służyć

innym placówkom z powiatu kaliskiego jako centrum kształcenia inspirujące budowę lokalnych 

społeczności informacyjnych oraz wdrażanie technologii informatycznych na naszym terenie. Pełnić

też będzie funkcję "Szkoły wzorcowej" programu "eSzkoła Wielkopolska". Znalezienie się wśród 

75 szkół wzorcowych na terenie województwa Wielkopolskiego to dla naszego gimnazjum ogromne 

wyróżnienie. 17 lutego 2009 roku, wspólnie z wytypowanym szkolnym Liderem programu, p. Elżbietą

Wojciechowską, wzięliśmy udział w konferencji inauguracyjnej programu, która odbyła się na 

Wydziale Biologii UAM w Poznaniu. Realizacja projektów w ramach programu "eSzkoła

Wielkopolska" już się rozpoczęła i trwać będzie do listopada 2009 roku. 

 
Program "Szkoła bez przemocy" 

Siedem szkół z województwa wielkopolskiego znalazło się wśród laureatów konkursu grantowego 

programu "Szkoła bez przemocy". Pieniądze zostały przekazane na realizację najciekawszych 

projektów. Jury wybrało 80 najlepszych projektów spośród prawie tysiąca zgłoszonych z całej Polski. 

Wśród nagrodzonych jest projekt naszych nauczycieli: Elżbiety Kołomeckiej i Anny Nowackiej 

z Gimnazjum w Opatówku - w kategorii kultura i sztuka - pt. "Opakobaje - czyli bajki na opak. 

Przygody Złośnika i Spokojnika". Projekt ten zdobył grant w wysokości 4 970 zł. Eksperci, którzy 

oceniali nadesłane propozycje, brali pod uwagę przede wszystkim współpracę placówek z lokalną

społecznością - zgodnie z mottem tegorocznej edycji programu - "Szkoła dla społeczności -

społeczność dla szkoły". Projekty opracowano w kategoriach: kultura i sztuka, mój region, sport, 

tolerancja i integracja, wolontariat. 14 stycznia 2009 roku odbyła się w Belwederze w Warszawie 

uroczysta gala wręczenia nagród zwycięskim szkołom. Uroczystość prowadził znany dziennikarz 

telewizyjny Maciej Orłoś. Nagrody wręczyli przedstawiciele rady programu "Szkoła bez przemocy". 

Fundatorem grantów jest Fundacja Grupy Telekomunikacji Polskiej. Nauczycielom serdecznie 

gratulujemy wspaniałego projektu!  

 

Program "Saper - czyli jak rozminować agresję"
Wraz z początkiem II półrocza Gimnazjum Opatówku rozpoczęło realizację programu 

profilaktycznego "Saper - czyli jak rozminować agresję". Celem programu jest zapobieganie 

problemowi agresji i przemocy wśród młodzieży gimnazjalnej oraz zagrożeniom związanym 

z uzależnieniami. Program realizowany jest ze środków Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych przy UG w Opatówku. Środki przekazane zostały na wniosek dyrekcji oraz 

nauczycieli z zespołu ds. tworzenia i ewaluacji szkolnego programu profilaktyki w Gimnazjum 

w Opatówku. W każdym z zespołów klasowych zrealizowane zostaną cztery godziny warsztatów 

poświęconych doskonaleniu umiejętności radzenia sobie z negatywnym wpływem grupy 

rówieśniczej, wzmacniające poczucie własnej wartości u uczniów. Projekt zakłada także



Wiadomości Gminne - Wydanie Specjalne str. 11/20 

doskonalenie kadry nauczycieli. Zajęcia szkoleniowe przeprowadzone zostały w styczniu przez 

p. Sylwię Melkę, która pozostaje jednocześnie głównym koordynatorem programu. 
 
************************************************************************************ 
 

O działalności "Opatusa" słów kilka 
 

Szkolny Klub Europejski "Opatus" jest 

organizacją skupiającą młodzież w Gimnazjum 

w Opatówku. Rozpoczął swoją działalność we 

wrześniu 2002 r., a uroczyste otwarcie nastąpiło

14 marca 2003 r. Uczniowie opracowali statut i logo 

klubu, co roku wybierają też zarząd. 

Do ważniejszych celów tej organizacji należą:

- rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej 

na gruncie miłości do małej i wielkiej Ojczyzny, 

- przygotowanie uczniów do życia, nauki i pracy 

w zjednoczonej Europie, 

- propagowanie idei zjednoczonej Europy, przestrzegania praw człowieka, 

- kształtowanie postaw prospołecznych (tolerancja narodowościowa, kulturowa, wyznaniowa). 

Klubowicze od lat podejmują szereg zadań związanych z edukacją europejską. Na bieżąco

śledzą sytuację międzynarodową i komentują wydarzenia. Biorą udział w spotkaniach, wykładach, 

seminariach, konferencjach służących poznaniu Europy. Swoją wiedzą wykazali się w wielu 

konkursach. Reprezentowali naszą szkołę w etapach wojewódzkich, wygrywali wiele konkursów 

międzyszkolnych i powiatowych. Najważniejszym osiągnięciem 

było zdobycie I miejsca w Ogólnopolskim Turnieju 

Interdyscyplinarnym "Liga XXI wieku". Trzon drużyny szkolnej 

tworzyli klubowicze, ponieważ wszystkie zadania na 

poszczególnych etapach konkursu dotyczyły Europy i Unii 

Europejskiej. Członkowie klubu mają też duży wkład 

w uzyskaniu przez gimnazjum tytułów "Szkoła z klasą" i "Szkoła

Marzeń". 

Swoją działalnością klub propaguje wiedzę o krajach 

europejskich wśród innych osób. Wspaniale przygotowanym 

programem artystycznym pt. "Korowodem przez Europę"

uczniowie zachwycili przedstawicieli najwyższych władz RP, 

władz wojewódzkich i powiatowych oraz uczniów innych szkół
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na Festynie Szkolnych Klubów Europejskich z okazji Krajowej Inauguracji Kampanii 

Przedreferendalnej w 2003 r. Za ten program uczniowie zdobyli też wiele gratulacji od władz 

gminnych, oświatowych, zaprzyjaźnionych szkół a także społeczności lokalnej. Członkowie 

"Opatusa" uświetnili również swoimi występami pobyt w Muzeum Historii Przemysłu delegacji 

rosyjskiej - gości starosty kaliskiego. 

Dużym powodzeniem w środowisku lokalnym cieszyła się też zorganizowana w szkole 

w formie wystawy prezentacja państw europejskich. Ekspozycję stanowiły charakterystyczne 

przedmioty przywiezione przez opatowian 

z różnych miejsc w Europie. 

Efektem współpracy uczniów gimnazjum 

z innymi klubami europejskimi był zorganizowany 

w naszej szkole i przyległym lesie rajd pod hasłem 

"Szlakiem po Unii Europejskiej" dla gimnazjalistów 

ze szkół powiatów grodzkiego i ziemskiego pod 

patronatem Starosty Kaliskiego i Wójta Gminy 

Opatówek. Szczególnie dobrze układa się

współpraca ze Szkolnym Klubem Europejskim "Euro Echo" z Brzezin. Wspólne spotkania, dzielenie 

się wiedzą i doświadczeniem owocują zawieraniem nowych znajomości i wieloletnich przyjaźni. 

Ważnym elementem pracy klubu jest poznawanie przeszłości i tradycji związanych 

z Opatówkiem, służących budowaniu miłości do Ojczyzny. Klubowicze aktywnie uczestniczą

w uroczystościach środowiskowych związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi. Od lat 

przedstawiają montaże słowno-muzyczne podczas mszy za Ojczyznę 11 XI i 3 V. Przygotowują

szkolne akademie i poranki, opiekują się zabytkowymi grobami i mogiłami zasłużonych opatowian na 

cmentarzu parafialnym. 

Wiązanie aktualnych wydarzeń społecznych, politycznych i kulturalnych z przeszłością

zaowocowało w ostatnim czasie wspaniałym sukcesem Mateusza Walczaka, ucznia kl. III d, który 

dzięki doskonałej pracy pt. "Młodzi wobec wydarzeń 1989 r." zdobył mandat posła XV Sesji Sejmu 

Dzieci i Młodzieży, którego posiedzenie odbędzie się 1 czerwca 2009 r. w Warszawie. 

Klubowicze nie pozostają obojętni wobec osób potrzebujących pomocy. Pomagali m.in. 

dzieciom po tragedii w Biesłanie, małym mieszkańcom Afganistanu i choremu chłopcu z naszej 

gminy. Zbierali też podpisy pod petycją przeciwstawiającą się zamknięciu polskiego muzeum 

w Rapperswil w Szwajcarii. 

Działalność klubu jest niezwykle szeroka. Członkowie "Opatusa" dla swoich poczynań uzyskali 

szerokie poparcie dyrekcji i rodziców. Szczególnie aktywni i wytrwali otrzymują tytuł honorowego 

członka klubu. 
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Kawiarenka literacka 
 

Kawiarenka literacka prowadzona do 2008 r. przez Izabellę Bugajną, obecnie przez Honoratę

Warszewską, działa w gimnazjum od początku istnienia szkoły. Jej celem jest rozwój kulturowo - 

artystyczny uczniów oraz propagowanie literatury pięknej i wzbogacanie życia kulturalnego naszej 

miejscowości. Młodzież przez te lata przygotowała i zaprezentowała wiele różnorodnych pod 

względem treści i formy programów literackich, które cieszą się w środowisku uznaniem 

i popularnością. Spektakle i wieczorki poetyckie prezentowane były w budynku szkoły, Kościele 

Parafialnym, Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów, Muzeum Historii Przemysłu

w Opatówku. 
 
************************************************************************************ 
 

Festiwal Nauki 
 

Jest taki dzień w roku, gdy oblicze Gimnazjum 

w Opatówku zmienia się jak za dotknięciem czarodziejskiej 

różdżki. Korytarze zamieniają się w wielobarwne galerie 

uczniowskich prac, w salach, gdzie na co dzień trwają lekcje 

pojawiają się wystawy, pokazy, a na hali sportowej występy. 

I choć nie ma mowy o siedzeniu w ławce nauka w tym dniu 

nabiera szczególnego wymiaru. 

31 maja 2003 r. w opatóweckim gimnazjum po raz 

pierwszy odbył się Festiwal Nauki. Inicjatorkami imprezy były

nauczycielka fizyki - p. Barbara Wrześniewska i nauczycielka 

matematyki - p. Urszula Jaskuła. Organizacja tego typu 

przedsięwzięcia miała na celu popularyzację przedmiotów 

matematyczno - przyrodniczych. 

W przygotowania Festiwalu Nauki zaangażowali się
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nauczyciele i uczniowie. Przez kilka miesięcy

pracowali wspólnie nad projektami, pokazami 

multimedialnymi, wystawami, a także przygoto-

wywali się do scenek czy konkursów związanych 

z tematem przewodnim imprezy. 

Przychylne komentarze ze strony zapro-

szonych gości i aktywnych uczestników festiwalu 

stanowiły zachętę do zaplanowania i przepro-

wadzenia następnego w kolejnym roku szkolnym. 

Na pierwszym Festiwalu gimnazjaliści, wcielając się

w przypisane im role i wykorzystując różnorodne techniki, zapoznali przybyłych gości z historią liczby 

π i najsłynniejszymi matematykami. Przybliżyli historię odkryć cywilizowanego świata od 

starożytności do czasów współczesnych. Festiwalowi Nauki towarzyszą zawsze rozgrywki sportowe, 

rajd turystyczny i zajęcia terenowe. 

Ze względu na swą atrakcyjność, Festiwal Nauki wpisał się w tradycję Gimnazjum 

w Opatówku i jest organizowany każdego roku. 

Każdej imprezie przyświeca hasło przewodnie, 

które jest wyznacznikiem przedsięwzięć związa-

nych z realizacją projektu. Tematyka poszcze-

gólnych Festiwali to: "Ekogmina, Ekoregion, 

Ekoświat", "Rok 2006 - rokiem języka polskiego", 

"Uczyć bawiąc", "Rok 2008 rokiem dialogu 

międzykulturowego". Z pewnością lista tematów 

będzie dłuższa, bo opatóweccy gimnazjaliści 

podejmą wyzwanie. 
 
************************************************************************************ 
 

Sukcesy uczniów szczególnie uzdolnionych 
 

Dbamy o wszechstronny rozwój młodzieży. Proces dydaktyczny jest wspierany przez bogatą

ofertę zajęć pozalekcyjnych. Stwarzamy odpowiednie warunki, aby uczniowie mogli rozwijać swoje 

zainteresowania i wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w licznych konkursach 

przedmiotowych. Jest to możliwe dzięki wyrozumiałości lokalnego samorządu, który zawsze wspierał

i wspiera potrzeby oświaty. W ciągu dziesięciu lat istnienia Gimnazjum w Opatówku wielu naszych 

wychowanków zdobywało laury, nagrody i wyróżnienia. Zdolna i chętna do pracy młodzież rozwijała
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swe różnorodne talenty w licznych kołach zainteresowań prowadzonych przez wysoko 

wykwalifikowanych pedagogów. 

Warto podkreślić to, że wszechstronność dziedzin i tematyki pozwoliła uczniom wybrać te 

konkursy, które najbardziej ich interesowały, a tym samym pozwalały im wykazać się zdobytą wiedzą

i rozszerzyć posiadane już umiejętności. Były to konkursy nie tylko przedmiotowe, ale i takie, które 

podnosiły jakość świadomości uczniowskiej, np. w tematyce przeciwpożarowej, ekologicznej czy 

zdrowotnej. 

 

Do historii sukcesów konkursowych weszli w roku szkolnym: 

2000/2001 
Karolina Tułacz, Anna Banasiak, Marcin Sulwiński, Marta Kliber, Karolina Szulist, Magdalena 

Kwietniak, Magdalena Cichocka. 

2001/2002 

Marta Kliber, Małgorzata Sulwińska, Marcin Sulwiński. 

2002/2003 

Natalia Prus, Artur Banasiak, Kamila Mania, Izabela Janik, Paulina Gąsiorowska, Justyna Sieradzka, 

Filip Rajkowski, Piotr Banasiak, Bartosz Kaźmierczak, Paweł Cichocki, Anna Urbaniak, Małgorzata 

Kujawa, Aleksandra Foltyńska, Anna Pospieszyńska, Michał Szafarz, Katarzyna Mikołajczyk, Łukasz 

Jakubczak, Grzegorz Wojciechowski, Michał Mroziński, Łukasz Marczak, Małgorzata Janiak, Paulina 

Orczykowska, Tatiana Pukacz, Justyna Ugorna. 

2003/2004 
Joanna Juszczak, Adam Walczak, Zuzanna Kiermasz, Łukasz Jakubczak. 

2004/2005 
Sara Żywiołowska, Joanna Kisielińska, Lidia Janiak, Adam Walczak, Mariusz Kliber, Natalia Sowa, 

Anna Drangowska, Zuzanna Kiermasz, Marcin Zimny, Aleksandra Olszewska, Kajetan Czechowski, 

Izabela Janik, Małgorzata Marczak, Remigiusz Tomczak, Monika Marczak, Justyna Dziedzic, Joanna 

Marszał, Konrad Lisiecki, Rafał Jakubczak. 

2005/2006 

Joanna Kisielińska, Konrad Lisiecki, Adrian Juszczak, Artur Perskawiec, Klaudia Kępa, Sara 

Żywiołowska, Aleksandra Włodarz, Aleksandra Olszewska, Joanna Gibus, Mariusz Kliber, Marcin 

Zimny, Sebastian Świerek, Sandra Król, Joanna Mikołajczyk, Martyna Mikołajczyk, Anna 

Drangowska, Ewa Garstka, Magdalena Szmajdzińska, Paulina Gawłowicz. 

2006/2007 
Maciej Prus, Martyna Albrecht, Sara Szymczak, Monika Romańczyk, Sara Żywiołowska, 

Michał Kawala. 
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2007/2008 
Krzysztof Pawlaczyk. 

 

Wśród wymienionych uczniów są laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych, 

którzy ujawnili swe talenty w różnych dziedzinach naukowych i artystycznych. Sukcesy te były

możliwe dzięki dobrej organizacji pracy szkoły. 

Dyrekcja gimnazjum nie szczędziła i nie szczędzi starań we wspieraniu wszelkich twórczych 

inicjatyw swych nauczycieli, co korzystnie wpływa na rozwój poziomu kształcenia uczniów. 
 
************************************************************************************ 
 

Osiągnięcia sportowe 
 

Rok szkolny 1999/2000 
1. III miejsce Justyny Papierskiej w biegu na 100 m w Rejonowych Indywidualnych Mistrzostwach 

w Lekkiej Atletyce. 

2. II miejsce drużyny w Finale Rejonu w piłkę nożną 11 - osobową.

3. II miejsce w powiecie kaliskim w "Ogólnopolskim Piłkarskim Turnieju Coca - Cola". 

4. III miejsce w powiecie kaliskim (grodzkim i ziemskim) w piłkę koszykową.

5. III miejsce w IV Turnieju w Piłce Koszykowej z okazji Święta Miasta Kalisza. 

6. III miejsce w powiecie kaliskim (grodzkim i ziemskim) w drużynowym tenisie stołowym. 

7. I miejsce w Powiatowej Lidze Tenisa Stołowego. 

8. Udział w Finale Województwa Wielkopolskiego w drużynowym tenisie stołowym chłopców. 

 

Rok szkolny 2000/2001 
1. Ogólnopolski Bieg Ptolemeusza - IV miejsce Eweliny Gibus. 

2. I miejsce chłopców i II miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach 

przełajowych. 

3. Drużynowe Mistrzostwa Szkół w Pływaniu - IV miejsce dziewcząt. 

4. VI miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatów w Tenisie Stołowym. 

5. II miejsce w Finale Rejonu Kaliskiego w Piłce Koszykowej chłopców. 

6. II miejsce na szczeblu powiatu "Piłkarska Kadra Czeka …". 

7. Mini Turniej Piłkarski Coca - Cola Cup - 2001 - drużyna dotarła do 1/8 finału Polski. 

 

Rok szkolny 2001/2002 
1. II miejsce w Finale Powiatu w Piłce Koszykowej. 
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2. III miejsce w Finale Powiatu w Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców. 

3. II miejsce w Finale Powiatu w Piłce Siatkowej. 

4. III miejsce drużyny dziewcząt w Finale Powiatu w Drużynowych Mistrzostwach w Tenisie 

Stołowym. 

5. IV miejsce w biegu na 600 m i IV miejsce w Sztafecie Szwedzkiej w Finale Rejonu Kaliskiego 

w Indywidualnych Mistrzostwach w Lekkiej Atletyce. 

 

Rok szkolny 2002/2003 
1. Awans do finału wojewódzkiego ucznia Kamila Łuczaka w indywidualnych biegach przełajowych. 

2. II w Finale Powiatu Kaliskiego w piłce koszykowej chłopców. 

3. I miejsce w finale powiatowym w piłce siatkowej chłopców - awans do 1/2 finału rejonu. 

4. III miejsce w finale rejonu kaliskiego w piłce siatkowej chłopców. 

 

Rok szkolny 2003/2004 
1. Finał Województwa Wielkopolskiego w Lekkiej Atletyce: 

- IV miejsce w województwie w skoku w dal. 

- VI miejsce w województwie w skoku w dal. 

- VIII miejsce w województwie w biegu na 100m. 

- XII miejsce w województwie w pchnięciu kulą.

- VI miejsce w województwie w pchnięciu kulą.

- III miejsce w rejonie - Sztafeta Szwedzka. 

 

Rok szkolny 2004/2005 
1. Finał powiatu kaliskiego w indywidualnej lekkiej atletyce: 

- I miejsce na 100m - Edyta Grzybowicz 

- I miejsce w pchnięciu kulą - Justyna Jarczewska 

- I miejsce w Sztafecie Szwedzkiej dziewcząt

- I miejsce na 1000m - Konrad Sztandera  

- II miejsce na 1000m - Dawid Małecki  

- I miejsce na 300m - Daniel Dryjański

- II miejsce na 300m - Hubert Fibigier  

- II miejsce w skoku w dal - Mariusz Sznelewski 

- III miejsce w skoku w dal - Tomasz Pasik 

2. Finał rejonu kaliskiego w indywidualnej lekkiej atletyce - awans do Finału Wojewódzkiego 

Mariusza Sznelewskiego w skoku w dal. 
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3. Finał województwa wielkopolskiego - Na Olimpijskim Szlaku "Od Aten do Aten": 

- IX miejsce - Michał Pietura 

- XV miejsce - Mariusz Sznelewski 

- XX miejsce - Sandra Król 

4. Finał powiatu kaliskiego i Miasta Kalisza na ergometrze wioślarskim - I miejsce uczniów: Macieja 

Prusa, Mariusza Tułacza, Michała Kawali i Mateusza Grzegorczyka. 

5. Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego w Tenisie Stołowym - I miejsce Filipa Rajkowskiego 

i Marcina Janika. 

6. Finał powiatu kaliskiego w piłce koszykowej chłopców - I miejsce i awans do finału rejonu 

kaliskiego. 

 

Rok szkolny 2005/2006 
1. Finał Wojewódzki w indywidualnej lekkiej atletyce: 

- III miejsce - Damian Pietrasiak 

- VIII miejsce - Michał Kawala 

- VII miejsce - Daniel Dryjański

2. Finał powiatu kaliskiego w piłce koszykowej chłopców - I miejsce i awans do finału rejonu 

kaliskiego. 

3. Finał powiatu kaliskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych - I miejsce Dominika 

Skoniecznego i Konrada Sztandery - awans do finału województwa. 

4. Finał powiatu kaliskiego w indywidualnej lekkiej atletyce - awans do finału rejonu kaliskiego. 

 

Rok szkolny 2006/2007 
1. Finał Województwa Wielkopolskiego w lekkiej atletyce: 

- I miejsce - Damian Pietrasiak - rzut oszczepem 

- III miejsce - Michał Kawala - skok w dal. 

 

Rok szklony 2007/2008 

1. I miejsce Daniela Tułacza w Mistrzostwach powiatu kaliskiego w warcabach. 

2. II miejsce w finale powiatu kaliskiego w piłce koszykowej dziewcząt. 

3. II i IV miejsce w finale powiatu kaliskiego w piłce siatkowej chłopców. 

4. XII miejsce Ewy Dobrzańskiej w finale województwa w indywidualnych biegach przełajowych. 

5. Miejsca od I do III w finale powiatu kaliskiego w indywidualnej lekkiej atletyce. 

6. I miejsce Damiana Pietrasiaka i VI miejsce Przemysława Cichego w finale rejonu kaliskiego 

w lekkiej atletyce. 

7. I miejsce Damiana Pietrasiaka w finale województwa wielkopolskiego w lekkiej atletyce. 
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Uchwała Nr 130/08 
Rady Gminy Opatówek 

z dnia 30 września 2008 roku 
 

w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Opatówku 
 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) w związku z § 1 ust 3 załącznika nr 3 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624 z 2001 roku ze 
zmianami) oraz § 3 Statutu Gimnazjum w Opatówku stanowiącego załącznik do Uchwały nr 90/99 
Rady Gminy Opatówek z 22.10.1999 r. w sprawie nadania statutów utworzonym gimnazjom 
w Gminie Opatówek Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
§ 1

Gimnazjum w Opatówku nadaje się imię "Agatona i Stefana Gillerów". 
 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 maja 2009 roku. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 /-/ Andrzej Michalski 
 

Uzasadnienie 
do Uchwały Nr 130/08 

Rady Gminy Opatówek 
z dnia 30 września 2008 roku 

 
w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Opatówku 

 
W związku ze wspólnym wnioskiem Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego Gimnazjum w Opatówku oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 
publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624 z 2001 r. ze zmianami), które stanowi, że do zadań organu 
prowadzącego należy nadanie imienia szkole, podjęcie przedmiotowej uchwały stało się
uzasadnione. 
 

Wójt Gminy Opatówek 
 /-/ Sebastian Wardęcki

************************************************************************************ 
 
Urząd Gminy w Opatówku, Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek,      tel. (0-62) 76-18-453, 76-18-454, faks (0-62) 76-18-017 
 

strona internetowa: www.opatowek.pl, e-mail: gmina@opatowek.pl,                                   WG Nr 3 (573) / 2009 / 600 egz. 
 

Opracowanie: Jolanta Pokojowa - dyrektor Gimnazjum w Opatówku, Beata Tomczak - z-ca dyrektora, nauczyciele: 
Bożena Banasiak, Izabella Bugajna, Anna Kobierska, Elżbieta Kołomecka, Agnieszka Kowalczyk, Edyta Kowalska, 
Anna Marszał-Olejnik, Anna Nowacka, Honorata Warszewska 
 

Skład: Łukasz Kruk 
 

Korekta: Krzysztof Dziedzic 
 
************************************************************************************ 
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STEFAN 
 

I AGATON 
 

GILLEROWIE 

Stefan January Giller (1833-1918) 
źródło: Biblioteka Kórnicka PAN 

Agaton Giller (1831-1887) 
źródło: GBP w Opatówku 

Dom rodzinny Gillerów w Opatówku 
źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Opatówku 

Stefan Giller wśród nauczycieli kaliskiej szkoły
źródło: Biblioteka Kórnicka PAN 

Grób Stefana Gillera 
i jego rodziców w Opatówku 
źródło: GBP w Opatówku 

Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu w Szwajcarii, 
w którym Agaton Giller pracował w latach 1878-1884 

źródło: GBP w Opatówku 

Grób Agatona Gillera na cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie 
źródło: GBP w Opatówku 


