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WIADOMOŚCI PRZEDSZKOLAKA

31  października  w  naszym  przedszkolu  odbyło  się  „Święto 
Dyni”. W tym dniu dzieci przyszły przebrane za duszki, czarownice, 
sympatyczne wampiry lub ukryły twarze za maskami.  Atrakcją dnia 
była  impreza  przedszkolna,  podczas  której  przedszkolacy 
uczestniczyli  w licznych  konkursach,  zabawach i  tańcach.  Punktem 
kulminacyjnym  spotkania  były  zabawy przy  muzyce,  tańce  i  pląsy 
przeplatane słodkim poczęstunkiem. Wszyscy świetnie się bawili!!!



KLASA I
Spotkanie z panią policjant

19 września klasa pierwsza gościła bardzo ważnego gościa – 
panią  młodszą  aspirant  Monikę  Śliwińską  z  Komendy Miejskiej  w 
Jaworznie,  która  przeprowadziła  prelekcję  „Bezpieczna  droga  do 
szkoły”. 

Pani  policjant  przypomniała  dzieciom  zasady  ruchu 
drogowego,  jakie  obowiązują  pieszych.  Zadawała  też  dzieciom 
pytania,  na  które  pierwszacy  wspaniale  odpowiadali,  za  co  zostali 
pochwaleni  przez  naszego gościa.  Na zakończenie  spotkania  każdy 
otrzymał  drobny  upominek  i  wszyscy  stanęli  do  wspólnego 
pamiątkowego zdjęcia. 

Mamy  nadzieję,  że  pierwszacy  wiedzę  zdobytą  w  czasie 
prelekcji będą stosować codziennie zarówno w drodze do szkoły, jak i 
ze szkoły. Pani Monice gorąco dziękujemy za spotkanie.
 

GŁOŚNE CZYTANIE Z GANGIEM 
SŁODZIAKÓW 

 Z  okazji  wydania  ilustrowanych  opowieści  o  przygodach 
Gangu Słodziaków sieć sklepów Biedronka ogłosiła konkurs dla szkół 
podstawowych  Szkolne Przygody Słodziaków, który ma inspirować 
dzieci  do  codziennego  czytania.  Uczniowie  klas  I  –  III  wraz  z 
wychowawcami postanowili wziąć w nim udział.

Pierwsza  część  konkursu  polegała  na  przeczytaniu  książki. 
Dzieci czytały ją w domu, jak również na lekcjach z wychowawcami i 
na  zajęciach  świetlicowych,  aby  jak  najwięcej  zapamiętać.  Każdy 
uczeń, który poświęcał przynajmniej 10 minut na codzienne czytanie, 
otrzymywał naklejkę słodziaka i wklejał ją do swojego albumu.

Kolejnym  etapem  było  zorganizowanie  10  października  w 
naszej  szkole  obchodów  Dnia  Głośnego  Czytania  na  podstawie 
książki R. Piątkowskiej  Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe  
przygody Gangu Słodziaków.  Wszyscy uczniowie  byli  przebrani  za 
bohaterów książki lub warzywa. Oprócz uczniów klas I – III w akcji 
udział  wzięła  grupa  przedszkolna  Sówki  oraz  pani  dyrektor,  pani 
higienistka  szkolna,  pani  bibliotekarka  i  rodzice  pierwszoklasistów. 
Na początku pani higienistka zapoznała zebranych ze swoją pracą, a 
następnie  odbyło  się  głośne  czytanie  jednego  z  opowiadań  książki 
przez panią dyrektor, następnie czytała pani Marta oraz pani Małgosia 
z biblioteki  i  pani higienistka.  Potem odbyła się gorąca rywalizacja 
pomiędzy  klasami  na  temat  znajomości  przeczytanej  książki. 
Wszystkie  klasy  odpowiadały  genialnie  na  bardzo  szczegółowe 
pytania  przygotowane  przez  wychowawcę  klasy  III,  panią  Renię. 
Kiedy komisja podliczała  wyniki,  przedszkolaki  odgadywały nazwy 
warzyw i owoców po dotyku. Różnica w punktacji pomiędzy klasami 
była  minimalna.  Po podliczeniu  wyników klasa  pierwsza  zajęła  III 
miejsce i wygrała jednego słodziaka, klasa druga – drugie miejsce i 
dwa słodziaki, a klasa trzecia – I miejsce i trzy słodziaki.

Na koniec  wszyscy otrzymali  pamiątkowe dyplomy i  kubek 
świeżego  soku  z  owoców  i  warzyw  wyciśnięty  dzięki  pomocy 
rodziców pierwszoklasistów, pań z obsługi oraz pani Marty z grupy 
przedszkolnej.  Chcemy  również  gorąco  podziękować  za  piękną 
dekorację  pani  Oldze  –  nauczycielce  plastyki,  a  pani  pedagog  za 



piękne  dyplomy.  Zwycięzcom  gratulujemy  i  zaczynamy  pracę  nad 
drugą częścią  konkursu,  tzn.  klasy I  rysują  swoje historie,  klasy II 
tworzą  komiksy  (rysunki  z  elementami  tekstów),  a  klasy  III  piszą 
krótkie historie i je ilustrują.

   

   

Ślubowanie Pierwszoklasistów 
„Ślubuję  być  dobrym  Polakiem,  dbać  o 
dobre imię swojej klasy i szkoły…”

Te słowa rozbrzmiały  18  października  2018  roku  w Szkole 
Podstawowej  nr  19  w  Jaworznie,  gdzie  uczniowie  klasy  I  zostali 
przyjęci w poczet społeczności szkolnej. Cała uroczystość rozpoczęła 
się  podniosłym  polonezem  w  wykonaniu  pierwszoklasistów. 
Następnie,  pod  okiem  wychowawczyni  Marzeny  Bieńkowskiej, 
uczniowie przedstawili program artystyczny składający się z wierszy i 
piosenek.  Zanim  nastąpił  najważniejszy  moment  uroczystości,  nasi 
bohaterowie  przeszli  specjalny  test  przygotowany  przez  ciało 
doradcze  pani  dyrektor,  czyli  samorząd  uczniowski.  Zadaniem 
pierwszoklasistów było wypicie soku z cytryny i pokazanie swojego 
pięknego uśmiechu. Nasi śmiałkowie zdali ten test celująco. 

W obecności dyrektora szkoły, rodziców, uczniów klasy II i III 
oraz przedszkolaków – pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie 
na  sztandar  szkoły.  Każdy  uczeń  otrzymał  pamiątkowy  dyplom, 
kolorowy  biret  oraz  róg  pełen  słodyczy.  Następnie  głos  zabrała 
dyrektor  szkoły  Kinga  Jędrzejek,  składając  uczniom  klasy  I  i  ich 
rodzicom życzenia.

Uroczystość  zakończyły  pamiątkowe  zdjęcia  i  wspólna 
degustacja  pysznych  ciast  upieczonych  przez  mamy 
pierwszoklasistów.  Wszystkim  rodzicom,  którzy  przyczynili  się  do 
uświetnienia  tej  najważniejszej  dla  szkolnych debiutantów imprezy, 
serdecznie dziękujemy.

„Wiedzę  możemy  zdobywać  od  innych,  ale  mądrości 
musimy  nauczyć  się  sami”–  te  słowa  Adama  Mickiewicza 
towarzyszyły  nam podczas  uroczystości  i  mamy  nadzieję,  że  będą 
wskazówką dla  obecnych  pierwszoklasistów przez  ich  całe  szkolne 
życie.



 

 

KLASA 2

Wyjazd na spektakl 
„Jak Rumcajs Cypiska uratował”

11  października  wychowankowie  klas  0-III  wraz  z 
wychowawcami udali się do MOKSiR w Chełmku na rozśpiewany i 
roztańczony spektakl „Jak Rumcajs Cypiska uratował”. 

Narodowy  Teatr  Edukacji  w  niezwykle  udany  sposób 
przypomniał  dzieciom  jedną  z  bajek  dzieciństwa  ich  rodziców,  w 
której jasno i czytelnie zawarte były podbudowane głębokim morałem 
nieprzemijające  wartości  wychowawczo-edukacyjne.  „W 
Rzacholeckim  Lesie,  nieopodal  Jilczyna  mieszkał  słynny  rozbójnik 
Rumcajs ze swoją żoną Hanką i synkiem Cypiskiem...” - w ten sposób 
zaczęła się piękna czeska bajka. 

Twórcy  Narodowego  Teatru  Edukacji  wraz  z  dzielnym 
Rumcajsem  zabrali  widzów  na  ekscytującą  wycieczkę  w  głąb 
niesamowitego  Rzacholeckiego  Lasu.  Celem  wyprawy  było 
odnalezienie zaginionego Cypiska i raz na zawsze rozprawienie się ze 
złem czającym się w głębi tego nieprzebytego boru.

Przedszkolaki   i  uczniowie  powrócili  do  szkoły  pełni 
głębokich przeżyć. Chętnie podzielili się wrażeniami ze spektaklu ze 
szkolnymi kolegami i koleżankami.



KLASA 3

WAKACYJNE WSPOMNIENIA TRZECIOKLASISTÓW 

W te  wakacje  byłem aż  w trzech miejscach  i  na  półkolonii 
z PTTK. Na początek opowiem o moim pobycie w Świnoujściu. 

Pierwszą  przygodę  mieliśmy  już  w  trakcie  podróży.  Na 
autostradzie z dachu naszego samochodu spadł rower. Na szczęście 
skończyło  się  tylko na wymianie  koła.  Podczas jednej  z wycieczek 
rowerowych na drodze spotkaliśmy sarnę. Na rowerach pojechaliśmy 
do  Niemiec  i  zwiedziliśmy  Alhbeck.  Wieczorami  na  plaży 
oglądaliśmy mecz. 

Po  powrocie  do  Jaworzna  zacząłem  chodzić  na  półkolonie. 
Byliśmy na wycieczce  w Sztolni  Czarnego Pstrąga w Tarnowskich 
Górach, na basenie i w kinie. Najbardziej podobało mi się na zamku w 
Rabsztynie, który zwiedzaliśmy. 

Pod  koniec  wakacji  pojechaliśmy  do  Torunia  na  festiwal 
świateł.  Nocami  oglądaliśmy  pokazy  laserów,  świateł  i  ognia. 
Najbardziej  podobał  mi  się  pokaz  „Laserman”,  był  to  tańczący 
w świetle laserów pan. A potem pojechaliśmy do Kruszwicy, słynnej z 
Mysiej  Wieży  i  pięknego  jeziora.  Płynęliśmy  tam  statkiem 
i rowerkiem wodnym. W jeziorze Gople udało mi się złowić dziesięć 
ryb  jednego  wieczoru.  Do  Jaworzna  wróciłem  wypoczęty 
i szczęśliwy, ciesząc się na powrót do szkoły. 

                                                                   Maksymilian Ryczek

W  czasie  tegorocznych  wakacji 
odwiedziłem  kilka  miejsc. 
W Krakowie: zwiedziłem Wawel wraz 
z  grotą  smoka,  muzeum  lotnictwa 
polskiego i Kopiec Kościuszki. Byłem 
u babci i dziadka, gdzie miło bawiłem 
się z moją kuzynką Leną. Pojechałem 
też, jak co roku, do Rabki Zdrój. Tam 
wspinałem się na szczyt Maciejowa na 
wysokość 852 m n.p.m. Odwiedziłem 
też  mojego  kuzyna  Franka,  który 
mieszka w Kłodawie.

Najmilej  wspominam wyjazd do 
Chorwacji, która jest pięknym krajem. 
Opalałem  się  na  plaży  i  kąpałem  w 

morzu. Pierwszy raz nurkowałem w morzu ze sprzętem nurkowym. 
Płynąłem statkiem w rejs do parku narodowego Krka i podziwiałem 
tam  piękne  wodospady.  Mieszkałem  w  mieście  portowym,  gdzie 
cumowały piękne jachty i  żaglówki.  Jednego dnia  wypożyczyliśmy 
motorówkę, którą pływaliśmy wzdłuż wybrzeża. Podziwiałem piękne 
okolice,  jeżdżąc  z  tatą  na  skuterze.  Na  pamiątkę  z  wakacji 
przywiozłem sobie muszle i kamienie z morza. 

                                                                               Kamil Kubiak

Na  początku  wakacji  pojechałem  do  Chorwacji.  Było  tam 
bardzo fajnie ze względu na piękną pogodę. Codziennie chodziliśmy 
na plażę, często nurkowałem z bratem, podziwiając rybki. Pewnego 
dnia popłynęliśmy statkiem w rejs nad wodospady, gdzie podziwiałem 
piękne widoki. Razem z tatą i bratem poszliśmy na inną plażę, żeby 
poskakać  z  pomostu  do  wody.  Wspaniałą  przygodą  było  wspólne 
kibicowanie  z  Chorwatami  ich  narodowej  drużynie  podczas  finału 
mistrzostw świata w piłce nożnej. 

Pod koniec  wakacji  pojechaliśmy do babci  na  wieś.  Razem 
z kuzynami wybraliśmy się do parku wodnego. Tegoroczne wakacje 



były  bardzo  udane  i  już  nie  mogę  doczekać  się  następnych.  Mam 
nadzieję, że pojedziemy z całą rodziną w nowe, ciekawe miejsce. 

                                                                   Szymon Bieńkowski

Tegoroczne  wakacje  spędziłam  w  Holandii.  Mieszkaliśmy 
u pewnej  babci,  która była  bardzo miła.  W Holandii  zwiedzaliśmy 
wiele ciekawych miejsc,  między innymi delfinarium. Delfiny robiły 
salta i fikołki. Jeden wykonał wysoki skok w powietrze i kopnął piłkę 
ogonem.  Głaskałam  również  rekiny  i  płaszczki.  Były  bardzo  miłe 
w dotyku. Pojechaliśmy też do Hagi, gdzie była bardzo szeroka plaża. 
Morze  było  bardzo  słone.  Złapałam  meduzę  i  mama  chciała  ją 
dotknąć.  

Byłam też w Amsterdamie, którego większość zwiedziliśmy na 
rowerach.  Widzieliśmy  też  ogromny statek,  w  którym  można  było 
nocować. Jednak najbardziej podobał mi się najmniejszy dom świata, 
który  był  szerokości  drzwi.  Zwiedziliśmy  też  Madurodam.  Jest  to 
park, w którym można zobaczyć Holandię w miniaturze. Holandia jest 
bardzo ładnym krajem, chciałabym tam jeszcze kiedyś wrócić. 

                                                                           Oliwia Szuster

Agencja informacyjna
klas starszych

Śladami Józefa Piłsudskiego w Krakowie
5  X  2018r.   uczniowie  klas  VI-VII  wraz  z 

wychowawczyniami – p. I. Oleksiewicz i p. P. Piechną – wybrali się 
na wycieczkę historyczną Śladami Józefa Piłsudskiego w Krakowie. 

Pierwszym  punktem  programu  było  zwiedzenie  katedry 
wawelskiej.  Pani  przewodniczka  w  ciekawy  i  przystępny  sposób 
przedstawiła  młodzieży  jej  historię,  najważniejsze  obiekty  oraz 
architekturę.  Uczniowie  mieli  niepowtarzalną  okazję  wejść  (po 
niezliczonych  stromych  schodach,  niejednokrotnie  wciągając 
brzuchy w wąskich przejściach…) na Wieżę Zygmuntowską, gdzie 
podziwiali  potężny dzwon.  A potem udali  się  w głąb  katedry,  by 
zobaczyć  krypty  –  czyli  groby  –  królów  Polski  oraz  Polaków 
zasłużonych  dla  ojczyzny  (w  tym,  oczywiście  sarkofag  Józefa 
Piłsudskiego). 

Następnym  punktem  wycieczki  był  spacer  po  stolicy 
Małopolski śladami Marszałka. Uczniowie wybrali  się najpierw na 
Cmentarz  Rakowicki,  czyli  największą nekropolię  Krakowa,  gdzie 
pod  pomnikiem  i  kwaterami  poległych  legionistów  przypomnieli 
sobie najważniejsze wydarzenia I wojny światowej. Następnie udali 
się na ulicę Szlak – pod kamienicę,  w której mieszkał Piłsudski – 
oraz  na  ulicę  Oleandry,  skąd  w  1914  roku  wyruszyła  Pierwsza 
Kompania Kadrowa, kierując się na terytorium zaboru rosyjskiego.

Ostatnim  punktem  wyjazdu  było  wejście  na  Kopiec 
Niepodległości  im. Józefa Piłsudskiego. To wysokie wzniesienie  – 
najwyższy kopiec w Polsce – usypane w 1937 roku pozwoliło nam 
nie  tylko  poczuć  ducha  historii,  ale  też  podziwiać  niesamowity 
widok niemal na całe miasto, a nawet lotnisko w Balicach i lądujące 
tam samoloty.

Późnym  popołudniem  –  zmęczeni,  ale  zadowoleni  – 
wróciliśmy pod szkołę. To była bardzo udana lekcja historii.



Święto Pieczonego Ziemniaka
12  października  obchodziliśmy  w  naszej  szkole  Święto 

Pieczonego Ziemniaka. Na ten dzień czekałem przez cały rok. Idąc na 
lekcje, czułem już zapach pieczonych. 

Po przekroczeniu progu szkoły ujrzałem przez okno palące się 
ogniska, a w nich garnki. Na pierwszej lekcji wielu z nas nie mogło 
usiedzieć  w oczekiwaniu  na  ucztę.  Po  godzinie  ziemniaki  były  już 
gotowe. Jednak nie tak łatwo było je otrzyma. Każda klasa musiała 
zaśpiewać  piosenkę.  Moja  klasa  wykonała  utwór  „Stokrotka”.  Po 
zaśpiewaniu piosenki otrzymaliśmy talerze z pieczonymi.  Ziemniaki 
były pyszne. Na ten dzień zaproszono nauczycieli, którzy nie pracują 
już w naszej szkole. Bardzo miło było ich znowu zobaczyć.

Po powrocie do domu musiałem położyć się, żeby odpocząć po 
obfitej  degustacji.  Moja mama dziwiła się, że nie chcę jeść obiadu. 
Ale ja wiedziałem, że to z powodu ziemniaczanej uczty.

Filip Kaszuba, kl. IV

Listopadowe „Top Model”

26 października odbył się w naszej szkole konkurs klasowy na 
najlepsze  przebranie  związane  ze  zwyczajem  Halloween. 
Reprezentanci  klas  mieli  za  zadanie  przejść  po  wybiegu  w 
przygotowanej  kreacji  i  opowiedzieć,  z  czego  składa  się  strój. 
Zadaniem niespodzianką był  lot  na miotle.  Każdy uczestnik musiał 
wybrać jedną miotłę z kilkunastu, która najbardziej mu odpowiadała i 
z  którą  uznał,  że  poleci  najdalej.  Techniki  lotu  były  różne,  ale 
wszystkie bardzo udane.

Jury miało  bardzo trudne zadanie,  by wybrać  ze wszystkich 
klas dwie, które zostaną wyróżnione, ale po długich dyskusjach udało 
się  je  wyłonić -  klasy  I  i  VI.  Wszystkie  klasy  bardzo  się 
zaangażowały  i  pokazały,  jakie  są  kreatywne.   Każdy  uczestnik 
otrzymał za udział magiczny cukierek z dyni. Gratulujemy jeszcze raz 
wspaniałych kreacji i dziękujemy za dobrą zabawę! 
 

Samorząd Uczniowski

Kasztany i żołędzie na wagę złota!

W październiku  odbyła  się  zbiórka  kasztanów i  żołędzi  dla 
leśnych zwierząt, dla których te dary są w zimie pożywieniem. Akcja 
trwała przez dwa tygodnie. W ciągu tak krótkiego czasu udało nam się 
zebrać około 200 kg. W zbiórkę zaangażowało się ponad 25 uczniów 
z  różnych  klas. Rekordziści,  Karolinka  i  Kacper Baranowie, 
przynieśli do szkoły ponad 65kg i - jak mówili - zbierali je przez cały 
weekend. Punkty dodatkowe zostały już przyznane. 

Upominki, które ufundowało Nadleśnictwo Chrzanów zostaną 
rozdane na apelu w listopadzie.



A czy wiecie,  jakie zwierzęta  jedzą kasztany i żołędzie? Na 
przykład jelenie,  dziki,  sarny czy łosie,  które na pewno będą Wam 
bardzo wdzięczne! :) 

Akcja będzie w przyszłym roku kontynuowana. 

WYWIAD Z...
 
W  tym  roku  szkolnym  w  naszym  gronie  pedagogicznym 

pojawiły się nowe panie: pani pedagog Ewelina Fułek i pani Mariola 
Wilkosz-Owczarek,  która  uczy  chemii,  fizyki  i  informatyki. 
Uczniowie klasy VI postanowili przedstawić Wam bliżej obie panie, 
dlatego przeprowadzili z nimi wywiad.

Wywiad z panią Mariolą Wilkosz-Owczarek:

− W  imieniu  uczniów  naszej  klasy  witamy  Panią  bardzo 
serdecznie. Czy możemy zadać kilka pytań?

− Tak, oczywiście.

− Czy nasza  szkoła  jest  pierwszą  placówką,  w  której  pracuje 
Pani jako nauczyciel?

− Nie. Pracuję już w szkole od 24 lat.
− W jaki  sposób  postrzega  Pani  uczniów  naszej  szkoły?  Czy 

uważa Pani, że sprawiają kłopoty, czy też nie?
− Uczniowie nie sprawiają kłopotów, raczej są pilni.
− Szkoła, do której Pani chodziła kojarzy się Pani z...
− Drugim domem.
− Jaka uczennicą Pani była?
− Pilną, ale bardzo energiczną.
− Wiadomo, że każdy z nas ma jakieś pasje. A czym interesuje 

się Pani?
− Chemią, a obecnie gram z synem w różne gry komputerowe.
− Jak to się stało, że wybrała pani pracę nauczyciela?
− Zdecydowałam w trakcie studiów.
− Najchętniej spędza Pani wolny czas...
− Grając na komputerze lub chodzę do kina na ciekawe filmy 

akcji.
− Czy chciałaby Pani za pośrednictwem naszej gazetki przekazać 

jakąś myśl uczniom naszej szkoły?
− Należy być wytrwałym i nie poddawać się.
− Dziękujemy  uprzejmie  za  wywiad.  Życzymy  przyjemnej  i 

owocnej pracy.

Wywiad z panią Eweliną Fułek:

− W  imieniu  uczniów  naszej  klasy  witamy  Panią  bardzo 
serdecznie. Czy możemy zadać kilka pytań?

− Oczywiście.
− Czy nasza szkoła jest pierwszą placówką, w której pracuje 

Pani jako pedagog?
− Jako pedagog w szkole pierwszy raz. Wcześniej pracowałam 

jako pedagog w świetlicy socjoterapeutycznej jako nauczyciel 
wspomagający  dla  dziecka  z  zespołem  Aspergera  oraz 
prowadziłam grupy wsparcia dla dzieci z ubogich rodzin.



− W  jaki  sposób  postrzega  Pani  uczniów  naszej  szkoły.  Czy 
uważa Pani, że sprawiają kłopoty ,czy nie?

− Uważam, że dzieci w naszej szkole są wspaniałe. Mają wiele 
możliwości i ogromny potencjał. Wspaniale pracuje się z taką 
młodzieżą.

− Szkoła kojarzy się Pani z...
− Pierwszą  miłością,  dobrą  zabawą,  sprawdzianami  i  lekcjami 

wychowania  fizycznego  na  basenie  (dzięki  tym  zajęciom 
nauczyłam się pływać).

− Jako uczennica była Pani...
− Niegrzeczną,  ale  po  rozmowach  z  wychowawcą  zawsze 

poprawiałam swoje zachowanie.
− Wiadomo, że każdy z nas ma jakieś pasje. A czym interesuje 

się Pani?
− Kocham  bieganie  i  w  tym  roku  zrobiłam  Koronę  Pół 

Maratonów. Uwielbiam rajdy przygodowe, które łączą w sobie 
bieganie, jazdę na rowerze, pływanie, wspinaczkę i kajak. W 
tym  roku  będę  miała  możliwość  pierwszy  raz  skoczyć  na 
bungee.

− Jak to się stało, że wybrała Pani pracę pedagoga?
− Bo kocham dzieci.
− Najchętniej spędza Pani wolny czas....
− W górach i w lesie.
− Czy chciałaby Pani za pośrednictwem naszej gazetki przekazać 

jakąś myśl uczniom naszej szkoły?
− Żeby uczniowie pamiętali,  że  nigdy nie  są sami i  gdy mają 

jakiś problem to ja z przyjemnością im pomogę.
− Dziękujemy za wywiad. Życzymy przyjemnej i owocnej pracy.

Wywiady przeprowadzili uczniowie klasy VI: 
Julia Bołbot, Mateusz Wołek, Bartosz Wrona, Bartosz Bieńkowski

W przyszłym numerze zapraszamy na wywiad z panią plastyczką. 

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA 

W  środę  26  września  wybieraliśmy  zarząd  Samorządu 

Uczniowskiego, jego opiekuna, a także Rzeczników Praw Ucznia. 

Oto wyniki: 

• przewodniczącą  Samorządu  Uczniowskiego  została  Nadia 

Pieczara z kl. VII, 

• zastępcą Adam Łysik z klasy VII i Iga Dubiel z klasy VIII,

•  Rzecznikiem Praw Ucznia został Jakub Stroński z klasy VIII, 

a jego zastępcą Magdalena Urban z klasy VIII. 

• Członkami  Samorządu  są:również:  Bartosz  Bieńkowski  z 

klasy VI, Igor Gładysek z kl. VI, Adam Jamrozik z kl. VI i 

Mateusz Wołek z kl. VI 

• Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została Pani Ewelina 

Fułek,  natomiast  Rzecznikiem  Praw  Ucznia  Pani  Iwona 

Oleksiewicz. 

Nowy skład SU owocnie zabrał się do pracy, o czym świadczy 

zbiórka  jedzenia  dla  Kotów  z  Kociej,  konkurs  na  najstraszniejszy 

strój, czy też „Dzień koloru czerwonego”. Gratulujemy serdecznie i 

życzymy dalszej, owocnej pracy. 

Redakcja
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