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Agaton i Stefan Gillerowie patronami Gimnazjum w Opatówku
Szko a ze wzgl du na rol jak# spe nia w &yciu ka&dego cz owieka i ca ego spo ecze)stwa,
jest niezmiernie wa&n# instytucj#. Istotne wydarzenia zwi#zane z jej funkcjonowaniem powinny by.
z uwag# i &yczliwo/ci# zauwa&ane w /rodowisku lokalnym.
Szczególn# dat#, która wpisuje si

w pi kn# histori

Gimnazjum w Opatówku jest

15 maja 2009 r. - to dzie) nadania szkole imienia Agatona i Stefana Gillerów.
Rodzina Gillerów jest znana mieszka)com opatóweckiej ziemi od XIX w. Rodzice Agatona
i Stefana to Franciszka ze Szpadkowskich i oficer wojsk napoleo)skich Jan Kanty Giller, którzy
cieszyli si du&ym uznaniem i zaufaniem opatowian. Jan Kanty by wieloletnim burmistrzem naszego
miasteczka. Jego synowie urodzili si na pocz#tku lat trzydziestych XIX w. w szczególnym okresie
w dziejach Królestwa Polskiego, po upadku powstania listopadowego.
Prze/ladowania Polaków w zaborze rosyjskim i wielka mi o/. do nieistniej#cej wolnej Ojczyzny
wpajana w serca ch opców odbi y si g bokim echem w ich &yciu.
Agaton zosta

dzia aczem politycznym, dziennikarzem i historykiem. Za dzia alno/.

niepodleg o/ciow# by wi ziony w zaborze austriackim, pruskim i rosyjskim. Sze/. lat sp dzi na
zes aniu syberyjskim, dok#d dotar pieszo, z a)cuchami na nogach. By cz onkiem Rz#du
Narodowego w powstaniu styczniowym. Zmuszony do opuszczenia ziem polskich aktywnie dzia a
w/ród emigracji. Zwi#zek Narodowy Polski w Ameryce uwa&a go za swojego ojca duchowego.
Redagowa

czasopisma

patriotyczne,

napisa

wiele

prac

historycznych,

biograficznych

i publicystycznych.
Stefan to jeden z najbardziej cenionych nauczycieli szkó kaliskich. Uczy m odzie& mi o/ci do
ojczystego j zyka, literatury i historii. Aktywnie uczestniczy w &yciu spo ecznym i kulturalnym. By
poet# i prozaikiem. W jego utworach znajdujemy uczucia narodowe i kult rodzinnej tradycji.
Podpisywa si

pseudonimem Stefan Sulita lub Stefan z Opatówka. By nazywany ostatnim

romantykiem.
Agaton i Stefan byli niezwykle pracowici i skromni. Potrafili pokona. wiele trudno/ci w d#&eniu
do celu. Z mi o/ci do ma ej i wielkiej Ojczyzny gotowi byli na wiele wyrzecze) i cierpie). Podkre/lali
ogromn# rol nauki i wychowania w kszta towaniu si wolnego spo ecze)stwa.
W dzieci)stwie Stefan i Agaton biegali ulicami naszego miasteczka. Bawili si

z innymi

ch opcami w ró&ne zabawy. Chodzili na spacery w miejsca odwiedzane przez nasz# m odzie&.
Wyro/li na m#drych, znanych i cenionych obywateli.
14 maja 2008r. spo eczno/. Gimnazjum w Opatówku wybra a ich patronami Szko y.
Na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorz#du Szkolnego 30 wrze/nia 2008r. Rada
Gminy Opatówek podj a uchwa

nr 130/08 w sprawie nadania szkole imienia Agatona i Stefana

Gillerów.
Z okazji tak wa&nej uroczysto/ci oddajemy w Pa)stwa r ce to specjalne wydanie "Wiadomo/ci
Gminnych" po/wi cone naszemu Gimnazjum.

Wiadomo ci Gminne - Wydanie Specjalne

str. 2/20

Nasze Gimnazjum wczoraj i dzi
Gimnazjum

w

Opatówku

powsta o

w wyniku reformy w szkolnictwie i rozpocz o
swoj# dzia alno/. pierwszego wrze/nia 1999 r.
Pocz#tkowo mie/ci o si

w budynku

szko y podstawowej. W pierwszym roku nauki
uczniowie korzystali z czterech sal lekcyjnych
i go/cinnie z sali gimnastycznej, auli i zbiorów
biblioteki szko y podstawowej. Wielk# rado/ci#
by o

oddanie

do

u&ytku

nowej

sali

komputerowej z pe nym wyposa&eniem.
Dzi ki staraniom w adz gminy w maju 2006 r. Gimnazjum otrzyma o nowo wybudowany,
dwupi trowy budynek. Znajduj# si w nim po trzy pracownie j zyka polskiego i j zyka angielskiego,
dwie pracownie matematyki oraz historyczna, geograficzna, biologiczna, fizyczna, chemiczna,
komputerowa i j zyka niemieckiego. S# te& oddzielne sale do nauki sztuki i religii. Swój pokój maj#
tak&e uczniowie korzystaj#cy z nauczania indywidualnego. Prawie przy ka&dej pracowni znajduje si
dodatkowe pomieszczenie - magazynek. Szko a jest wyposa&ona w sal audiowizualn#, bibliotek
z du&# czytelni# i zaplecze kuchenne. Dwie szatnie umo&liwiaj# uczniom pozostawianie w szkole
obuwia zmiennego.
Nowoczesna hala sportowa i boisko pozwalaj# na prowadzenie ciekawych lekcji wychowania
fizycznego i SKS-u.
Do najwa&niejszych organizacji m odzie&owych dzia aj#cych w szkole nale&# Samorz#d
Szkolny i Szkolny Klub Europejski "Opatus". Dzia aj# te& ko a zainteresowa): humanistyczne,
teatralne, ekologiczne, j zyka angielskiego, j zyka niemieckiego, turystyczno - krajoznawcze,
informatyczne, chemiczne, kawiarenka internetowa i chór szkolny.
Uczniowie maj#cy problemy w nauce otrzymuj# pomoc na zaj ciach wyrównawczych.
Dzi ki wiedzy, do/wiadczeniu i zapa owi do pracy nauczyciele z gimnazjum wygrywali
konkursy na realizacj ró&nych projektów edukacyjnych.
Zrealizowano mi dzy innymi: w r. szk. 2002/2003 "Szko
"Pracowni

z klas#" oraz "Lig XXI wieku". 2003/2004

ekologiczn#" i "Jestem odpowiedzialny za stan /rodowiska najbli&szej okolicy",

2004/2005 "Nie jeste/ sam", 2005/2006 "Szko

Marze)", V-XII 2007 r. "Podró&e historyczne -

kulturowe w czasie i przestrzeni". W bie&#cym roku szkolnym realizowany jest projekt "E-szko a
Wielkopolska - 2009", "uniwersytet gimnazjalisty", "Saper", "Szko a bez przemocy" a w nim
"Opakobaje" oraz "Bezpieczna Szko a".
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O dobrej pracy uczniów i nauczycieli /wiadcz# wysokie wyniki uczniów na egzaminach
gimnazjalnych oraz laury zdobywane w ró&nych konkursach i zawodach sportowych.
W obecnym roku szkolnym nie wszystkie konkursy zosta y rozstrzygni te, ale do najwi kszych
osi#gni . uczniów nale&y zaliczy. sukcesy:
-

Andrzeja S owi)skiego - zosta finalist# Wojewódzkiego Konkursu Historycznego (opiekun
mgr Bo&ena Banasiak),

-

Mateusza Walczaka - zosta

pos em na sejm XV Sesji Dzieci i M odzie&y i finalist#

Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorz#dzie Terytorialnym (ostatni etap 22.05.09 - opiekun
mgr Bo&ena Banasiak).
Dru&yna w sk adzie: Piotr Kasprzak, Wiktor Grzesiak, Micha Prus i Bart omiej WoKniak zdoby a
III miejsce w V Powiatowym Konkursie Wiedzy Technicznej (opiekun: mgr in&. El&bieta
Wojciechowska).
W szkole oprócz nauki jest te& czas przeznaczony na zabaw . Okazj# do tego s# np. szczególne dni
w roku takie jak Dzie) Ch opca, Andrzejki, Miko ajki, Lwi to Zakochanych, Dzie) Kobiet. Weso e
konkursy, zabawy na d ugo pozostaj# w pami ci.
Wa&n# rol

w integracji uczniów maj# klasowe wigilie, wycieczki i dyskoteki szkolne.

Szczególne miejsce w pracy szko y maj# uroczysto/ci /wi#t narodowych, kawiarenka literacka
i festiwal nauki.
Dobrze uk ada si

wspó praca szko y ze /rodowiskiem lokalnym, a szczególnie z Gminn#

Bibliotek# Publiczn# im. Braci Gillerów, z Parafi# Rzymsko - Katolick#, z Muzeum Historii Przemys u,
Gminnym O/rodkiem Kultury i Policj#.
Dyrektorem szko y od wrze/nia 1999 r. do sierpnia 2007 r. by a mgr El&bieta Rogozi)ska,
a od wrze/nia 2007 r. placówk# kieruje mgr in&. Jolanta Pokojowa. Wicedyrektorem Gimnazjum jest
mgr Beata Tomczak.
W bie&#cym roku szkolnym Rada Pedagogiczna liczy 26 cz onków, spo/ród których trzynastu
to nauczyciele dyplomowani. Dwie osoby zosta y nagrodzone przez Wielkopolskiego Kuratora
O/wiaty (mgr El&bieta Rogozi)ska, mgr Bo&ena Banasiak). Obecny sk ad grona pedagogicznego:
mgr in&. Jolanta Pokojowa, mgr Beata Tomczak, mgr Bo&ena Banasiak, mgr Izabella Bugajna,
mgr Karolina Gaworkiewicz, mgr Donata Janiszewska - Marciniak, mgr Urszula Jasku a, mgr Anna
Kobierska, mgr Wojciech Koch, mgr El&bieta Ko omecka, mgr Agnieszka Kowalczyk, mgr Edyta
Kowalska, mgr Zofia Marciniak, mgr Anita Marciniak-Maciaszek, mgr Anna Marsza -Olejnik,
mgr Dariusz Michalak, mgr Anna Nowacka, mgr Monika Ratajczyk, mgr El&bieta Rogozi)ska,
mgr Magdalena Sorbian, mgr Arkadiusz Stach, mgr Ma gorzata Stasi)ska, mgr Honorata
Warszewska, mgr in&. El&bieta Wojciechowska, mgr Bogus awa Kowalczyk, p. Natalia Szczot.
Nauczyciele emeryci to: p. Janina Machulska, mgr Janina Tomaszewska, mgr Barbara
Wrze/niewska.
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W minionych latach pracowali w szkole tak&e inni nauczyciele, mile wspominani przez uczniów
oraz kole&anki i kolegów. Sekretarzem szko y od pocz#tku jej istnienia jest p. Aneta Aleksandrzak.
W Gimnazjum zatrudnionych jest sze/ciu pracowników obs ugi.
Obecnie do naszej szko y ucz szcza 292 uczniów.
************************************************************************************

Zaszczytny tytu "Szko a z klas""
W roku szkolnym 2002/2003 nasze Gimnazjum
przyst#pi o do programu "Szko a z klas#" przygotowanego przez "Gazet

Wyborcz#". Patronat nad

przedsi wzi ciem obj#

ówczesny prezydent RP,

Aleksander Kwa/niewski.
Od maja 2002 r. do paKdziernika 2003 r. trwa a
I edycja tej ogólnopolskiej akcji. Wzi o w niej udzia
ponad 4,3 tys. szkó , z których 3118, mi dzy innymi
nasze Gimnazjum, zrealizowa o wszystkie zadania
i uzyska o tytu "Szko y z klas#". Uroczyste zako)czenie I edycji odby o si

20 paKdziernika 2003 r.

w Pa acu Prezydenckim.
Spo/ród wielu obszarów i zada) przygotowanych przez organizatorów, ka&da szko a bior#ca
udzia w programie musia a wybra. 6 do realizacji
w ci#gu roku szkolnego. Po wykonaniu poszczególnych zada) nale&a o przedstawi. szczegó owe
sprawozdania,

na

podstawie

których

organizator

ocenia sposób i efektywno/. podj tych dzia a). Do ka&dego zadania wyznaczony by nauczyciel szef zespo u zadaniowego, którego wspierali cz onkowie zespo u. W realizacj zada) zaanga&owane
by o ca e grono pedagogiczne oraz uczniowie naszej szko y.
Nad tymi zadaniami pracowali/my w roku szkolnym 2002/2003:
ZASADA 1 Szko a dobrze uczy ka&dego ucznia
Wyja/nia, zaciekawia, dba, aby wszyscy uczniowie osi#gali coraz lepsze wyniki, rozwijali aspiracje
&yciowe.
Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa. do egzaminów
ZASADA 2 Szko a ocenia sprawiedliwie
Uczniowie wiedz#, czego maj# si nauczy., znaj# i rozumiej# zasady oceniania.
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Zadanie 2 B: Poinformujmy, jak oceniamy
ZASADA 3 Szko a uczy my le) i rozumie) wiat
Szko a uczy twórczego i krytycznego my/lenia, pomaga zrozumie. /wiat i rozwi#zywa. realne
problemy.
Zadanie 3 C: Festiwal nauki
ZASADA 4 Szko a rozwija spo ecznie, uczy wra&liwo ci
Szko a rozwija spo ecznie, uwra&liwia, uczy wspó pracy, dzia ania na rzecz innych i dla dobra
wspólnego.
Zadanie 4 D: Nasza ma a i wielka ojczyzna
ZASADA 5 Szko a pomaga uwierzy) w siebie, tworzy dobry klimat
Szko a pomaga uczniom uwierzy. w siebie. Panuje w niej &yczliwa, pe na wzajemnego szacunku
atmosfera.
Zadanie 5 C: Nasz szkolny kodeks
ZASADA 6 Szko a przygotowuje do przysz o ci
Szko a przygotowuje do &ycia w nowoczesnym /wiecie. Uczy j zyków obcych, pos ugiwania si
komputerem i Internetem, wprowadza w /wiat kultury.
Zadanie 6 D: Uczniowie wchodz# do Europy
Sprawozdania z realizacji zada) s# nadal dost pne na internetowej stronie "Szko y z klas#", a nasze
Gimnazjum nie poprzesta o na jednorazowej akcji doskonalenia procesu edukacyjnego - wiele
inicjatyw podj tych w ramach realizacji programu kontynuowanych jest po dzie) dzisiejszy.
************************************************************************************

Turniej Szkó "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 szkó wzi a udzia w finale Ogólnopolskiego
Interdyscyplinarnego Turnieju Szkó "Liga XXI wieku", zorganizowanego przez Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne. Dwa dni rywalizacji przynios y najwi kszy sukces - Gimnazjum w Opatówku zaj o
pierwsze miejsce w Polsce! Oprócz tego brawurowo przedstawiona prezentacja pt. "My Europejczycy
z Opatówka", w której mieli wzi#. udzia zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, zebra a najwi ksze
brawa i otrzyma a honorow# nagrod publiczno/ci.
Zanim jednak osi#gni ty zosta ten sukces, trzeba by o przej/. przez kolejne etapy turnieju,
pokonuj#c wiele szkó z ca ego kraju. Jesieni# 2002 roku Szkolny Klub Europejski "Opatus",
dzia aj#cy pod opiek# nauczycielki historii mgr Bo&eny Banasiak, przyst#pi do I etapu konkursu.
Nale&a o wówczas przygotowa. plakat reklamuj#cy Polsk na arenie europejskiej. Uczniowie wybrali
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posta. Fryderyka Szopena i wykonali pi kn#
prac

plastyczn#, dzi ki której nasza szko a

zosta a

zakwalifikowana

do

nast pnego

etapu.
Kolejnym zadaniem by o przygotowanie
ulotki

informuj#cej

spo eczno/.

lokaln#

o zmianach, jakie nast#pi# po wst#pieniu
Polski do Unii Europejskiej. W realizacj tego
projektu w #czyli si
j zyka

polskiego,

równie& nauczycielka
Honorata

Warszewska

(Nurawik), oraz nauczyciel informatyki, Bogdan Warszewski. Ulotka przygotowana przez naszych
uczniów zosta a bardzo wysoko oceniona, dzi ki czemu zostali/my zakwalifikowani do etapu
trzeciego - fina owego.
Oprócz
zada)

umiej tno/ci

praktycznych,

wykaza. si

rozwi#zywania

uczniowie

musieli

równie& wiedz# teoretyczn#

dotycz#c# Unii Europejskiej, nad czym na
bie&#co czuwa a pani Bo&ena Banasiak.
Ca oroczne zmagania zosta y zwie)czone
ogromnym sukcesem, a nasza reprezentacja
dodatkowo

zosta a

organizatorów

i

postaw

play

fair

wyró&niona

innych
oraz

przez

uczestników

za

spontaniczno/.,

zgranie zespo owe, kreatywno/. i wzorowe zachowanie podczas fina u.
Zwyci ska ekipa przywioz a ze sob# cenne nagrody dla szko y, m.in. komputer, skaner,
drukark z faksem, komplet encyklopedii szkolnych.
Uczniowie:

Paulina

G#siorowska,

Izabela Janik, Kamila Mania, Natalia Prus,
Justyna Sieradzka, Artur Banasiak, Piotr
Banasiak,

Pawe

Cichocki,

Bartosz

KaKmierczak, Filip Rajkowski - za udzia
w konkursie i zwyci stwo zostali nagrodzeni
przez

organizatorów,

ponadto

otrzymali

aparaty cyfrowe, ufundowane przez Wójta
Gminy Opatówek.
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"Szko a Marze3"

Gimnazjum w Opatówku w latach 2005/2006 realizowa o projekt "Szko a Marze)". Na jego
realizacj
w

szkole

szko a, uczestnicz#c w konkursie, pozyska a 88 000 z . Dzi ki funduszom z projektu
zorganizowano

atrakcyjn#

palet

zaj .,

zaspakajaj#cych

ró&norodne

potrzeby

i zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych, przeci tnych, a tak&e tych, którzy wymagali
szczególnej troski ze wzgl du na ró&ne dysfunkcje lub trudn# sytuacj
M odzie& kszta ci a si

materialn# w rodzinie.

w ró&nych dziedzinach, od artystycznych (warsztaty teatralne, muzyczne,

taneczne, plastyczne, r kodzie a artystycznego), poprzez lingwistyczne, matematyczne, ekologiczne,
po ruchowo - rekreacyjne (basen, gimnastyka korekcyjna, rajdy, wycieczki po okolicy). Dla wielu
uczniów bezp atne wyjazdy do aqua parku, na basen, do teatru czy kina to atrakcje, na które ze
wzgl du na ograniczone mo&liwo/ci finansowe, nie mogliby sobie pozwoli.. Ponadto w/ród
korzystaj#cych z zaj . "Szko y Marze)" by a m odzie& niepe nosprawna ucz#ca si w szkole.
W ramach wspó pracy z Muzeum Historii Przemys u w Opatówku wystawiony by spektakl
"O powstaniu Opatówka", odbywa y si przedstawienia w ramach Kawiarenki Literackiej, spotkania
z mieszka)cami np. z Ko em Gospody) Wiejskich.
Dzi ki pozyskanym funduszom Gimnazjum wzbogaci o si o sprz t audiowizualny (projektor
multimedialny, komputery), pomoce dydaktyczne, ksi#&ki, elementy scenograficzne.
Mo&liwo/ci i dokonania uczniów naszego Gimnazjum by y podziwiane na Targach
Edukacyjnych w Poznaniu.
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Realizacj# projektu kierowa a mgr Beata
Tomczak pe ni#ca rol

szkolnego koordynatora,

a poszczególne zadania wspólnie z uczniami
wykonywali nast puj#cy nauczyciele: mgr Izabella
Bugajna, mgr Bo&ena Banasiak, mgr Donata
Janiszewska - Marciniak, mgr Urszula Jasku a,
mgr

Anna

Kobierska,

mgr

Wojciech

Koch,

mgr Agnieszka Kowalczyk, mgr Zofia Marciniak,
mgr Anna Marsza - Olejnik, mgr Anna Nowacka,
mgr Aleksandra Rychlewska, mgr Janina Tomaszewska, mgr in&. El&bieta Wojciechowska,
mgr Barbara Wrze/niewska, ks. Marcin Za &ny.
Nad ca o/ci# czuwa a dyrektor szko y El&bieta Rogozi)ska. Realizacja zada) "Szko y Marze)"
mo&liwa by a tylko we wspó pracy z w adzami
gminy i przedstawicielami spo eczno/ci lokalnej.
Bogata

gama

zaj .

projektu

"Szko a

Marze)" wspiera a z pewno/ci# rozwój intelektualny m odzie&y, umo&liwi a twórcze sp dzanie
czasu wolnego i przez to przyczyni a si
wyrównywania

szans

edukacyjnych

do

uczniów

z obszaru wiejskiego.
************************************************************************************

Nauczyciele Gimnazjum w Opatówku zawsze pozostawali otwarci dla nowych wyzwa3,
wprowadzania innowacji edukacyjnych. Obecnie trwaj" prace nad nowymi projektami, które
potwierdzaj", &e nasza szko a to prawdziwa placówka XXI wieku.
Program "eSzko a"
Gimnazjum w Opatówku otrzyma o propozycj

udzia u w programie rozwojowym "eSzko a

Wielkopolska-2009". Program ten od trzech lat konsekwentnie rozwija Ogólnopolska Fundacja
Edukacji Komputerowej. W bie&#cym roku partnerem Fundacji jest Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Projekty realizowane w ramach programu finansowane b d# ze /rodków Europejskiego
Funduszu Spo ecznego - Program Operacyjny Kapita Ludzki za po/rednictwem Wojewódzkiego
Urz du Pracy w Poznaniu. Celem programu jest modernizacja systemu o/wiaty poprzez
wprowadzenie us ug cyfrowych dla nauczycieli i uczniów, pozwalaj#cych na uzupe nienie kszta cenia
stacjonarnego o elementy e-learningu i wykorzystanie platform edukacyjnych jako nowego /rodka
komunikacji pomi dzy nauczycielami, uczniami i rodzicami. Dzi ki udzia owi w programie, gimnazjum
wyposa&one zostanie w odpowiednie us ugi informatyczne oraz infrastruktur . Po uko)czeniu
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projektu nasza szko a stanie si lokalnym centrum wiedzy i w ci#gu najbli&szych lat b dzie s u&y.
innym placówkom z powiatu kaliskiego jako centrum kszta cenia inspiruj#ce budow

lokalnych

spo eczno/ci informacyjnych oraz wdra&anie technologii informatycznych na naszym terenie. Pe ni.
te& b dzie funkcj

"Szko y wzorcowej" programu "eSzko a Wielkopolska". Znalezienie si

w/ród

75 szkó wzorcowych na terenie województwa Wielkopolskiego to dla naszego gimnazjum ogromne
wyró&nienie. 17 lutego 2009 roku, wspólnie z wytypowanym szkolnym Liderem programu, p. El&biet#
Wojciechowsk#, wzi li/my udzia w konferencji inauguracyjnej programu, która odby a si

na

Wydziale Biologii UAM w Poznaniu. Realizacja projektów w ramach programu "eSzko a
Wielkopolska" ju& si rozpocz a i trwa. b dzie do listopada 2009 roku.
Program "Szko a bez przemocy"
Siedem szkó z województwa wielkopolskiego znalaz o si

w/ród laureatów konkursu grantowego

programu "Szko a bez przemocy". Pieni#dze zosta y przekazane na realizacj

najciekawszych

projektów. Jury wybra o 80 najlepszych projektów spo/ród prawie tysi#ca zg oszonych z ca ej Polski.
W/ród nagrodzonych jest projekt naszych nauczycieli: El&biety Ko omeckiej i Anny Nowackiej
z Gimnazjum w Opatówku - w kategorii kultura i sztuka - pt. "Opakobaje - czyli bajki na opak.
Przygody Z o/nika i Spokojnika". Projekt ten zdoby grant w wysoko/ci 4 970 z . Eksperci, którzy
oceniali nades ane propozycje, brali pod uwag przede wszystkim wspó prac placówek z lokaln#
spo eczno/ci# - zgodnie z mottem tegorocznej edycji programu - "Szko a dla spo eczno/ci spo eczno/. dla szko y". Projekty opracowano w kategoriach: kultura i sztuka, mój region, sport,
tolerancja i integracja, wolontariat. 14 stycznia 2009 roku odby a si

w Belwederze w Warszawie

uroczysta gala wr czenia nagród zwyci skim szko om. Uroczysto/. prowadzi znany dziennikarz
telewizyjny Maciej Or o/. Nagrody wr czyli przedstawiciele rady programu "Szko a bez przemocy".
Fundatorem grantów jest Fundacja Grupy Telekomunikacji Polskiej. Nauczycielom serdecznie
gratulujemy wspania ego projektu!
Program "Saper - czyli jak rozminowa) agresj "
Wraz

z

pocz#tkiem

II

pó rocza

Gimnazjum

Opatówku

rozpocz o

realizacj

programu

profilaktycznego "Saper - czyli jak rozminowa. agresj ". Celem programu jest zapobieganie
problemowi agresji i przemocy w/ród m odzie&y gimnazjalnej oraz zagro&eniom zwi#zanym
z uzale&nieniami. Program realizowany jest ze /rodków Gminnej Komisji do spraw Rozwi#zywania
Problemów Alkoholowych przy UG w Opatówku. Lrodki przekazane zosta y na wniosek dyrekcji oraz
nauczycieli z zespo u ds. tworzenia i ewaluacji szkolnego programu profilaktyki w Gimnazjum
w Opatówku. W ka&dym z zespo ów klasowych zrealizowane zostan# cztery godziny warsztatów
po/wi conych

doskonaleniu

umiej tno/ci

radzenia

sobie

z

negatywnym

wp ywem

grupy

rówie/niczej, wzmacniaj#ce poczucie w asnej warto/ci u uczniów. Projekt zak ada tak&e
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doskonalenie kadry nauczycieli. Zaj cia szkoleniowe przeprowadzone zosta y w styczniu przez
p. Sylwi Melk , która pozostaje jednocze/nie g ównym koordynatorem programu.
************************************************************************************

O dzia alno ci "Opatusa" s ów kilka
Szkolny

Klub

Europejski

"Opatus"

jest

organizacj# skupiaj#c# m odzie& w Gimnazjum
w Opatówku. Rozpocz#

swoj# dzia alno/. we

wrze/niu 2002 r., a uroczyste otwarcie nast#pi o
14 marca 2003 r. Uczniowie opracowali statut i logo
klubu, co roku wybieraj# te& zarz#d.
Do wa&niejszych celów tej organizacji nale&#:
-

rozwijanie to&samo/ci europejskiej budowanej
na gruncie mi o/ci do ma ej i wielkiej Ojczyzny,

-

przygotowanie uczniów do &ycia, nauki i pracy
w zjednoczonej Europie,

-

propagowanie idei zjednoczonej Europy, przestrzegania praw cz owieka,

-

kszta towanie postaw prospo ecznych (tolerancja narodowo/ciowa, kulturowa, wyznaniowa).
Klubowicze od lat podejmuj# szereg zada) zwi#zanych z edukacj# europejsk#. Na bie&#co

/ledz# sytuacj mi dzynarodow# i komentuj# wydarzenia. Bior# udzia w spotkaniach, wyk adach,
seminariach, konferencjach s u&#cych poznaniu Europy. Swoj# wiedz# wykazali si
konkursach. Reprezentowali nasz# szko

w wielu

w etapach wojewódzkich, wygrywali wiele konkursów

mi dzyszkolnych i powiatowych. Najwa&niejszym osi#gni ciem
by o

zdobycie

I

miejsca

w

Ogólnopolskim

Turnieju

Interdyscyplinarnym "Liga XXI wieku". Trzon dru&yny szkolnej
tworzyli

klubowicze,

poniewa&

wszystkie

zadania

na

poszczególnych etapach konkursu dotyczy y Europy i Unii
Europejskiej.

Cz onkowie

klubu

maj#

te&

du&y

wk ad

w uzyskaniu przez gimnazjum tytu ów "Szko a z klas#" i "Szko a
Marze)".
Swoj# dzia alno/ci# klub propaguje wiedz

o krajach

europejskich w/ród innych osób. Wspaniale przygotowanym
programem artystycznym pt. "Korowodem przez Europ "
uczniowie zachwycili przedstawicieli najwy&szych w adz RP,
w adz wojewódzkich i powiatowych oraz uczniów innych szkó
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na

Festynie

Szkolnych

Klubów

Europejskich

z

okazji

Krajowej

Inauguracji

Kampanii

Przedreferendalnej w 2003 r. Za ten program uczniowie zdobyli te& wiele gratulacji od w adz
gminnych, o/wiatowych, zaprzyjaKnionych szkó

a tak&e spo eczno/ci lokalnej. Cz onkowie

"Opatusa" u/wietnili równie& swoimi wyst pami pobyt w Muzeum Historii Przemys u delegacji
rosyjskiej - go/ci starosty kaliskiego.
Du&ym powodzeniem w /rodowisku lokalnym cieszy a si

te& zorganizowana w szkole

w formie wystawy prezentacja pa)stw europejskich. Ekspozycj
przedmioty

stanowi y charakterystyczne

przywiezione

przez

opatowian

z ró&nych miejsc w Europie.
Efektem wspó pracy uczniów gimnazjum
z innymi klubami europejskimi by zorganizowany
w naszej szkole i przyleg ym lesie rajd pod has em
"Szlakiem po Unii Europejskiej" dla gimnazjalistów
ze szkó powiatów grodzkiego i ziemskiego pod
patronatem Starosty Kaliskiego i Wójta Gminy
Opatówek.

Szczególnie

dobrze

uk ada

si

wspó praca ze Szkolnym Klubem Europejskim "Euro Echo" z Brzezin. Wspólne spotkania, dzielenie
si wiedz# i do/wiadczeniem owocuj# zawieraniem nowych znajomo/ci i wieloletnich przyjaKni.
Wa&nym elementem pracy klubu jest poznawanie przesz o/ci i tradycji zwi#zanych
z Opatówkiem, s u&#cych budowaniu mi o/ci do Ojczyzny. Klubowicze aktywnie uczestnicz#
w uroczysto/ciach /rodowiskowych zwi#zanych z wa&nymi wydarzeniami historycznymi. Od lat
przedstawiaj# monta&e s owno-muzyczne podczas mszy za Ojczyzn

11 XI i 3 V. Przygotowuj#

szkolne akademie i poranki, opiekuj# si zabytkowymi grobami i mogi ami zas u&onych opatowian na
cmentarzu parafialnym.
Wi#zanie aktualnych wydarze) spo ecznych, politycznych i kulturalnych z przesz o/ci#
zaowocowa o w ostatnim czasie wspania ym sukcesem Mateusza Walczaka, ucznia kl. III d, który
dzi ki doskona ej pracy pt. "M odzi wobec wydarze) 1989 r." zdoby mandat pos a XV Sesji Sejmu
Dzieci i M odzie&y, którego posiedzenie odb dzie si 1 czerwca 2009 r. w Warszawie.
Klubowicze nie pozostaj# oboj tni wobec osób potrzebuj#cych pomocy. Pomagali m.in.
dzieciom po tragedii w Bies anie, ma ym mieszka)com Afganistanu i choremu ch opcu z naszej
gminy. Zbierali te& podpisy pod petycj# przeciwstawiaj#c# si

zamkni ciu polskiego muzeum

w Rapperswil w Szwajcarii.
Dzia alno/. klubu jest niezwykle szeroka. Cz onkowie "Opatusa" dla swoich poczyna) uzyskali
szerokie poparcie dyrekcji i rodziców. Szczególnie aktywni i wytrwali otrzymuj# tytu honorowego
cz onka klubu.
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Kawiarenka literacka

Kawiarenka literacka prowadzona do 2008 r. przez Izabell Bugajn#, obecnie przez Honorat
Warszewsk#, dzia a w gimnazjum od pocz#tku istnienia szko y. Jej celem jest rozwój kulturowo artystyczny uczniów oraz propagowanie literatury pi knej i wzbogacanie &ycia kulturalnego naszej
miejscowo/ci. M odzie& przez te lata przygotowa a i zaprezentowa a wiele ró&norodnych pod
wzgl dem tre/ci i formy programów literackich, które ciesz# si

w /rodowisku uznaniem

i popularno/ci#. Spektakle i wieczorki poetyckie prezentowane by y w budynku szko y, Ko/ciele
Parafialnym, Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów, Muzeum Historii Przemys u
w Opatówku.
************************************************************************************

Festiwal Nauki
Jest taki dzie) w roku, gdy oblicze Gimnazjum
w Opatówku zmienia si

jak za dotkni ciem czarodziejskiej

ró&d&ki. Korytarze zamieniaj# si

w wielobarwne galerie

uczniowskich prac, w salach, gdzie na co dzie) trwaj# lekcje
pojawiaj# si

wystawy, pokazy, a na hali sportowej wyst py.

I cho. nie ma mowy o siedzeniu w awce nauka w tym dniu
nabiera szczególnego wymiaru.
31 maja 2003 r. w opatóweckim gimnazjum po raz
pierwszy odby si

Festiwal Nauki. Inicjatorkami imprezy by y

nauczycielka fizyki - p. Barbara Wrze/niewska i nauczycielka
matematyki - p. Urszula Jasku a. Organizacja tego typu
przedsi wzi cia mia a na celu popularyzacj

przedmiotów

matematyczno - przyrodniczych.
W
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nauczyciele i uczniowie. Przez kilka miesi cy
pracowali wspólnie nad projektami, pokazami
multimedialnymi, wystawami, a tak&e przygotowywali si

do scenek czy konkursów zwi#zanych

z tematem przewodnim imprezy.
Przychylne komentarze ze strony zaproszonych go/ci i aktywnych uczestników festiwalu
stanowi y zach t

do zaplanowania i przepro-

wadzenia nast pnego w kolejnym roku szkolnym.
Na pierwszym Festiwalu gimnazjali/ci, wcielaj#c si
w przypisane im role i wykorzystuj#c ró&norodne techniki, zapoznali przyby ych go/ci z histori# liczby
P i najs ynniejszymi matematykami. Przybli&yli histori

odkry. cywilizowanego /wiata od

staro&ytno/ci do czasów wspó czesnych. Festiwalowi Nauki towarzysz# zawsze rozgrywki sportowe,
rajd turystyczny i zaj cia terenowe.
Ze wzgl du na sw# atrakcyjno/., Festiwal Nauki wpisa

si

w tradycj

Gimnazjum

w Opatówku i jest organizowany ka&dego roku.
Ka&dej imprezie przy/wieca has o przewodnie,
które jest wyznacznikiem przedsi wzi . zwi#zanych z realizacj# projektu. Tematyka poszczególnych

Festiwali

to:

"Ekogmina,

Ekoregion,

Eko/wiat", "Rok 2006 - rokiem j zyka polskiego",
"Uczy.

bawi#c",

"Rok

2008

rokiem

dialogu

mi dzykulturowego". Z pewno/ci# lista tematów
b dzie

d u&sza,

bo

opatóweccy

gimnazjali/ci

podejm# wyzwanie.
************************************************************************************

Sukcesy uczniów szczególnie uzdolnionych
Dbamy o wszechstronny rozwój m odzie&y. Proces dydaktyczny jest wspierany przez bogat#
ofert zaj . pozalekcyjnych. Stwarzamy odpowiednie warunki, aby uczniowie mogli rozwija. swoje
zainteresowania

i wykorzystywa.

zdobyt#

wiedz

i umiej tno/ci w licznych

konkursach

przedmiotowych. Jest to mo&liwe dzi ki wyrozumia o/ci lokalnego samorz#du, który zawsze wspiera
i wspiera potrzeby o/wiaty. W ci#gu dziesi ciu lat istnienia Gimnazjum w Opatówku wielu naszych
wychowanków zdobywa o laury, nagrody i wyró&nienia. Zdolna i ch tna do pracy m odzie& rozwija a
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swe

ró&norodne

talenty

w

licznych

ko ach

zainteresowa)

prowadzonych

przez

wysoko

wykwalifikowanych pedagogów.
Warto podkre/li. to, &e wszechstronno/. dziedzin i tematyki pozwoli a uczniom wybra. te
konkursy, które najbardziej ich interesowa y, a tym samym pozwala y im wykaza. si zdobyt# wiedz#
i rozszerzy. posiadane ju& umiej tno/ci. By y to konkursy nie tylko przedmiotowe, ale i takie, które
podnosi y jako/. /wiadomo/ci uczniowskiej, np. w tematyce przeciwpo&arowej, ekologicznej czy
zdrowotnej.
Do historii sukcesów konkursowych weszli w roku szkolnym:
2000/2001
Karolina Tu acz, Anna Banasiak, Marcin Sulwi)ski, Marta Kliber, Karolina Szulist, Magdalena
Kwietniak, Magdalena Cichocka.
2001/2002
Marta Kliber, Ma gorzata Sulwi)ska, Marcin Sulwi)ski.
2002/2003
Natalia Prus, Artur Banasiak, Kamila Mania, Izabela Janik, Paulina G#siorowska, Justyna Sieradzka,
Filip Rajkowski, Piotr Banasiak, Bartosz KaKmierczak, Pawe Cichocki, Anna Urbaniak, Ma gorzata
Kujawa, Aleksandra Folty)ska, Anna Pospieszy)ska, Micha Szafarz, Katarzyna Miko ajczyk, Qukasz
Jakubczak, Grzegorz Wojciechowski, Micha Mrozi)ski, Qukasz Marczak, Ma gorzata Janiak, Paulina
Orczykowska, Tatiana Pukacz, Justyna Ugorna.
2003/2004
Joanna Juszczak, Adam Walczak, Zuzanna Kiermasz, Qukasz Jakubczak.
2004/2005
Sara Nywio owska, Joanna Kisieli)ska, Lidia Janiak, Adam Walczak, Mariusz Kliber, Natalia Sowa,
Anna Drangowska, Zuzanna Kiermasz, Marcin Zimny, Aleksandra Olszewska, Kajetan Czechowski,
Izabela Janik, Ma gorzata Marczak, Remigiusz Tomczak, Monika Marczak, Justyna Dziedzic, Joanna
Marsza , Konrad Lisiecki, Rafa Jakubczak.
2005/2006
Joanna Kisieli)ska, Konrad Lisiecki, Adrian Juszczak, Artur Perskawiec, Klaudia K pa, Sara
Nywio owska, Aleksandra W odarz, Aleksandra Olszewska, Joanna Gibus, Mariusz Kliber, Marcin
Zimny, Sebastian Lwierek, Sandra Król, Joanna Miko ajczyk, Martyna Miko ajczyk, Anna
Drangowska, Ewa Garstka, Magdalena Szmajdzi)ska, Paulina Gaw owicz.
2006/2007
Maciej Prus, Martyna Albrecht, Sara Szymczak, Monika Roma)czyk, Sara Nywio owska,
Micha Kawala.
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2007/2008
Krzysztof Pawlaczyk.
W/ród wymienionych uczniów s# laureaci i finali/ci wojewódzkich konkursów przedmiotowych,
którzy ujawnili swe talenty w ró&nych dziedzinach naukowych i artystycznych. Sukcesy te by y
mo&liwe dzi ki dobrej organizacji pracy szko y.
Dyrekcja gimnazjum nie szcz dzi a i nie szcz dzi stara) we wspieraniu wszelkich twórczych
inicjatyw swych nauczycieli, co korzystnie wp ywa na rozwój poziomu kszta cenia uczniów.
************************************************************************************

Osi"gni cia 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 dru&yny w Finale Rejonu w pi k no&n# 11 - osobow#.
3. II miejsce w powiecie kaliskim w "Ogólnopolskim Pi karskim Turnieju Coca - Cola".
4. III miejsce w powiecie kaliskim (grodzkim i ziemskim) w pi k koszykow#.
5. III miejsce w IV Turnieju w Pi ce Koszykowej z okazji Lwi ta Miasta Kalisza.
6. III miejsce w powiecie kaliskim (grodzkim i ziemskim) w dru&ynowym tenisie sto owym.
7. I miejsce w Powiatowej Lidze Tenisa Sto owego.
8. Udzia w Finale Województwa Wielkopolskiego w dru&ynowym tenisie sto owym ch opców.
Rok szkolny 2000/2001
1. Ogólnopolski Bieg Ptolemeusza - IV miejsce Eweliny Gibus.
2. I miejsce ch opców i II miejsce dziewcz#t w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach
prze ajowych.
3. Dru&ynowe Mistrzostwa Szkó w P ywaniu - IV miejsce dziewcz#t.
4. VI miejsce w Dru&ynowych Mistrzostwach Powiatów w Tenisie Sto owym.
5. II miejsce w Finale Rejonu Kaliskiego w Pi ce Koszykowej ch opców.
6. II miejsce na szczeblu powiatu "Pi karska Kadra Czeka …".
7. Mini Turniej Pi karski Coca - Cola Cup - 2001 - dru&yna dotar a do 1/8 fina u Polski.
Rok szkolny 2001/2002
1. II miejsce w Finale Powiatu w Pi ce Koszykowej.
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2. III miejsce w Finale Powiatu w Dru&ynowym Tenisie Sto owym Ch opców.
3. II miejsce w Finale Powiatu w Pi ce Siatkowej.
4. III miejsce dru&yny dziewcz#t w Finale Powiatu w Dru&ynowych Mistrzostwach w Tenisie
Sto owym.
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 fina u wojewódzkiego ucznia Kamila Quczaka w indywidualnych biegach prze ajowych.
2. II w Finale Powiatu Kaliskiego w pi ce koszykowej ch opców.
3. I miejsce w finale powiatowym w pi ce siatkowej ch opców - awans do 1/2 fina u rejonu.
4. III miejsce w finale rejonu kaliskiego w pi ce siatkowej ch opców.
Rok szkolny 2003/2004
1. Fina 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 pchni ciu kul#.

-

VI miejsce w województwie w pchni ciu kul#.

-

III miejsce w rejonie - Sztafeta Szwedzka.

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

I miejsce na 100m - Edyta Grzybowicz

-

I miejsce w pchni ciu kul# - Justyna Jarczewska

-

I miejsce w Sztafecie Szwedzkiej dziewcz#t

-

I miejsce na 1000m - Konrad Sztandera

-

II miejsce na 1000m - Dawid Ma ecki

-

I miejsce na 300m - Daniel Dryja)ski

-

II miejsce na 300m - Hubert Fibigier

-

II miejsce w skoku w dal - Mariusz Sznelewski

-

III miejsce w skoku w dal - Tomasz Pasik

2. Fina rejonu kaliskiego w indywidualnej lekkiej atletyce - awans do Fina u Wojewódzkiego
Mariusza Sznelewskiego w skoku w dal.

Wiadomo ci Gminne - Wydanie Specjalne

str. 17/20

3. Fina województwa wielkopolskiego - Na Olimpijskim Szlaku "Od Aten do Aten":
-

IX miejsce - Micha Pietura

-

XV miejsce - Mariusz Sznelewski

-

XX miejsce - Sandra Król

4. Fina powiatu kaliskiego i Miasta Kalisza na ergometrze wio/larskim - I miejsce uczniów: Macieja
Prusa, Mariusza Tu acza, Micha a Kawali i Mateusza Grzegorczyka.
5. Dru&ynowe Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego w Tenisie Sto owym - I miejsce Filipa Rajkowskiego
i Marcina Janika.
6. Fina powiatu kaliskiego w pi ce koszykowej ch opców - I miejsce i awans do fina u rejonu
kaliskiego.
Rok szkolny 2005/2006
1. Fina Wojewódzki w indywidualnej lekkiej atletyce:
-

III miejsce - Damian Pietrasiak

-

VIII miejsce - Micha Kawala

-

VII miejsce - Daniel Dryja)ski

2. Fina powiatu kaliskiego w pi ce koszykowej ch opców - I miejsce i awans do fina u rejonu
kaliskiego.
3. Fina

powiatu kaliskiego w Indywidualnych Biegach Prze ajowych - I miejsce Dominika

Skoniecznego i Konrada Sztandery - awans do fina u województwa.
4. Fina powiatu kaliskiego w indywidualnej lekkiej atletyce - awans do fina u rejonu kaliskiego.
Rok szkolny 2006/2007
1. Fina Województwa Wielkopolskiego w lekkiej atletyce:
-

I miejsce - Damian Pietrasiak - rzut oszczepem

-

III miejsce - Micha Kawala - skok w dal.

Rok szklony 2007/2008
1. I miejsce Daniela Tu acza w Mistrzostwach powiatu kaliskiego w warcabach.
2. II miejsce w finale powiatu kaliskiego w pi ce koszykowej dziewcz#t.
3. II i IV miejsce w finale powiatu kaliskiego w pi ce siatkowej ch opców.
4. XII miejsce Ewy Dobrza)skiej w finale województwa w indywidualnych biegach prze ajowych.
5. Miejsca od I do III w finale powiatu kaliskiego w indywidualnej lekkiej atletyce.
6. I miejsce Damiana Pietrasiaka i VI miejsce Przemys awa Cichego w finale rejonu kaliskiego
w lekkiej atletyce.
7. I miejsce Damiana Pietrasiaka w finale województwa wielkopolskiego w lekkiej atletyce.
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Uchwa a Nr 130/08
Rady Gminy Opatówek
z dnia 30 wrze nia 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 samorz#dzie gminnym
(Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) w zwi#zku z § 1 ust 3 za #cznika nr 3
Rozporz#dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó (Dz. U. nr 61, poz. 624 z 2001 roku ze
zmianami) oraz § 3 Statutu Gimnazjum w Opatówku stanowi#cego za #cznik do Uchwa y nr 90/99
Rady Gminy Opatówek z 22.10.1999 r. w sprawie nadania statutów utworzonym gimnazjom
w Gminie Opatówek Rada Gminy uchwala, co nast puje:
§1
Gimnazjum w Opatówku nadaje si imi "Agatona i Stefana Gillerów".
§2
Uchwa a wchodzi w &ycie z dniem 15 maja 2009 roku.
Przewodnicz#cy Rady Gminy
/-/ Andrzej Michalski
Uzasadnienie
do Uchwa y Nr 130/08
Rady Gminy Opatówek
z dnia 30 wrze nia 2008 roku
w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Opatówku
W zwi#zku ze wspólnym wnioskiem Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorz#du
Uczniowskiego Gimnazjum w Opatówku oraz zgodnie z rozporz#dzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkó (Dz. U. nr 61, poz. 624 z 2001 r. ze zmianami), które stanowi, &e do zada) organu
prowadz#cego nale&y nadanie imienia szkole, podj cie przedmiotowej uchwa y sta o si
uzasadnione.
Wójt Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Ward cki
************************************************************************************
Urz#d Gminy w Opatówku, Pl. Wolno/ci 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:
Bo&ena Banasiak, Izabella Bugajna, Anna Kobierska, El&bieta Ko omecka, Agnieszka Kowalczyk, Edyta Kowalska,
Anna Marsza -Olejnik, Anna Nowacka, Honorata Warszewska
Sk ad: Qukasz Kruk
Korekta: Krzysztof Dziedzic
************************************************************************************
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STEFAN
I AGATON
GILLEROWIE
Stefan January Giller (1833-1918)
Kród o: Biblioteka Kórnicka PAN

Agaton Giller (1831-1887)
Kród o: GBP w Opatówku

Dom rodzinny Gillerów w Opatówku
Kród o: Gminna Biblioteka Publiczna w Opatówku

Grób Stefana Gillera
i jego rodziców w Opatówku
Kród o: GBP w Opatówku

Stefan Giller w/ród nauczycieli kaliskiej szko y
Kród o: Biblioteka Kórnicka PAN

Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu w Szwajcarii,
w którym Agaton Giller pracowa w latach 1878-1884
Kród o: GBP w Opatówku
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Grób Agatona Gillera na cmentarzu
Pow#zkowskim w Warszawie
Kród o: GBP w Opatówku
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