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W holu naszej szkoły stanęły 

już pięknie przystrojone 

choinki, a więc święta tuż, 

tuż… 

 

 
Drodzy Czytelnicy, 

z okazji zbliżających się  

świąt Bożego Narodzenia 

życzymy Wam 

 dużo miłości, radości, spokoju 

oraz magicznej, rodzinnej 

atmosfery,  

a Nowy Rok 2021 niech 

przyniesie Wam wytchnienie 

od wszelkich trosk i pozwoli 

spełnić najskrytsze marzenia. 

 

Redakcja 
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                                                                                                                                  MUCHOBORSKIE NOWINKI 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 
2020/2021 

  
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 
wszystkim na długo zapadnie w pamięć. Nie 
dlatego, że było wyjątkowo uroczyste, ale 
dlatego, że   w ogóle   się   odbyło i przyszliśmy   
do  szkoły. W czasie wakacji   pewnie          
większość z nas zastanawiała się, jak będzie 
wyglądał     nowy    rok    szkolny   i  czy w ogóle  
do   szkoły   przyjdziemy.   Pamiętamy przecież,  
że od marca uczyliśmy się w domu. Dlatego też 
nawet ci, którzy za tradycyjnym nauczaniem 
nie    przepadają,    z     radością     pojawili        się   
1  września w budynku szkoły. 

 Oczywiście, tradycyjnego rozpoczęcia 
nie było. Wszystko odbyło się w znanym nam 
od     kilku     miesięcy     reżimie      sanitarnym:  
z maseczkami na twarzy, dezynfekcją rąk i bez 
uroczystości inaugurującej nowy rok szkolny. 
Uczniowie każdej klasy wchodzili do szkoły 
oddzielnym wejściem i w wyznaczonych salach 
lekcyjnych spotkali się ze swoimi 
wychowawcami.   Tam   zostali poinformowani  
o zasadach pracy w nowym roku szkolnym, 
otrzymali plany lekcji. Nie zabrakło również 
wspomnień z wakacji. 

Ta nietypowa inauguracja roku 
uświadomiła nam, że brak szkoły nie jest takim 
szczęściem, jak nam się kiedyś wydawało. Miło 
było powrócić na wydeptane ścieżki szkolnych 
korytarzy i życzyliśmy sobie, aby taki stan 
"normalności" trwał jak najdłużej.  

 
 
 

                               Aleksander Szylko kl.6e 
 
                                               

                                                                                      
 

W tym roku szkolnym musimy szczególnie  
przestrzegać zasad, które uchronią nas przed 
zakażeniem COVID-19. 
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              ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY 
 
 17 września każdego roku obchodzimy 

Święto Patrona Szkoły, którym jest Franciszek 

Juszczak.  Tegoroczne uroczystości miały inny 

przebieg niż zwykle, a to z powodu pandemii 

koronawirusa i związanych z tym obostrzeń. Nie 

odbyła się szkolna uroczystość upamiętniająca 

postać    Patrona.    Nie    zapomnieliśmy   jednak  

o 131. rocznicy urodzin Franciszka Juszczaka. 

Uczniowie przybyli w tym dniu do szkoły ubrani 

w stroje galowe.     

              Odbyły    się    rozmowy   z nauczycielami  

i     wspomnienia     zasług      naszego     Patrona.    

W salach lekcyjnych i na korytarzach pojawiły się 

przygotowane przez nas okolicznościowe 

gazetki, a pod pamiątkową tablicą w holu szkoły 

złożono kwiaty.  

 Chociaż tegoroczne święto wyglądało 

inaczej niż zwykle, to pokazaliśmy, że w każdych 

okolicznościach pamiętamy o osobach ważnych 

dla naszej szkolnej społeczności. 

 

                                              Hanna Stępień kl.6e 

Przypomnienie sylwetki Franciszka Juszczaka 

 

 
               Franciszek Juszczak urodził się w 1889 

roku we wsi Baranów  koło  Kępna.    Ukończył 

ośmioletnią    szkołę    elementarną,     później 

rozpoczął naukę zawodu.  Terminował między 

innymi w Gostyniu w zakładzie krawieckim.  

W tym czasie związał się z kilkoma organizacjami 

społecznymi          i      patriotycznymi,          m.in.  

z Towarzystwem   Gimnastycznym   „Sokół”. 

             W latach 1910-1912 odbył obowiązkową 

służbę      wojskową      w      niemieckiej      armii.  

Po powrocie z wojska wrócił do pracy w zakładzie 

krawieckim i nadal działał w organizacjach 

skupiających Polaków w zaborze pruskim. 

Z chwilą wybuchu I wojny światowej został 

zmobilizowany   i   wysłany   na   front wschodni.  

W jednej z bitew na  Lubelszczyźnie    został    

ranny i stracił nogę. Na rekonwalescencję 

wysłano go do Wrocławia, z miastem tym 

związał się już na zawsze. 

 Po zakończeniu I wojny światowej  

pozostał   we   Wrocławiu   i   kontynuował pracę  

w swoim zawodzie. Kiedy powstał Związek 

Polaków w Niemczech, Juszczak został 

mianowany    mężem    zaufania   tej   organizacji  

na obszar Dolnego śląska, a następnie pełnił 

funkcję prezesa     oddziału      dolnośląskiego     

związku. W okresie międzywojennym był 

aktywnym   organizatorem    życia      kulturalnego    

Polaków we    Wrocławiu,    współtworzył    i    brał  

udział    w     pracach      kilku     organizacji    

społecznych i kulturalnych zrzeszających 

Polaków,    organizował      imprezy     kulturalne   

i sportowe, koncerty. 

 W marcu 1938 roku na Kongresie 

Związku Polaków w Niemczech ( odbywającym 

się w Berlinie) odznaczono  go    Odznaką   Wiary   

i Wytrwania. Na początku II wojny światowej 

został aresztowany przez Niemców, następnie 

zwolniony i do końca wojny prowadził swój 

warsztat krawiecki we Wrocławiu. 

 Po wojnie był działaczem Polskiego 

Związku Zachodniego oraz Towarzystwa 

Rozwoju Ziem Zachodnich. Został również 

prezesem     Dolnośląskiej    Izby    Rzemieślniczej  

we Wrocławiu i udzielał się w Towarzystwie 

Miłośników Wrocławia. Za swoje zasługi został 

odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim 

Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 23 lutego 1976 

roku, pochowany został na Cmentarzu 

Osobowickim. 

 

                              Źródło: Wikipedia 
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Dzień Edukacji Narodowej 

 inaczej niż zwykle 

 

 
  14 października co roku 

obchodzimy Święto Edukacji Narodowej. 

Niestety,    tegoroczna    sytuacja  związana  

z   pandemią   koronawirusa   nie pozwoliła  

na tradycyjne świętowanie  w naszej 

szkole.  Nie     odbyła    się    uroczysta    

akademia z udziałem całej społeczności 

szkolnej.  Nie znaczy to jednak, że zabrakło 

kwiatów, podziękowań i życzeń dla naszych 

nauczycieli.  

 Tego   dnia   uczniowie   spotkali  się  

ze swoimi wychowawcami i nauczycielami 

na zajęciach opiekuńczo - wychowawczych, 

które odbywały się w zespołach klasowych. 

Były okazje do rozmowy, zabaw 

integracyjnych    oraz    życzeń    i   kwiatów  

dla tych, którzy na co dzień wkładają tyle 

trudu i serca, aby przekazywać nam wiedzę 

z różnych dziedzin. 

 Uczniowie każdej klasy 

przygotowali również dla swoich 

nauczycieli własnoręcznie wykonane laurki 

z życzeniami, które umieścili na gazetkach 

ściennych w swoich salach lekcyjnych.  

 Pomimo tego, że dzień ten wyglądał 

inaczej niż  zwykle, to  upłynął  w  radosnej  

i miłej atmosferze. 

 

 

 

                                  Erwin Brożyniak kl.6c 
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LIGA KLAS 
 

               Jeśli lubicie rywalizację, zwłaszcza tę 
grupową, to przeczytajcie o projekcie, który jest 
jednym z wielu pomysłów wcielanych w życie 
przez Samorząd Uczniowski. 
 Inicjatywa   Ligi   Klas   polega   na    tym,  
że   wszystkie   klasy   4- 8    konkurują   ze   sobą  
w różnych kategoriach. Współzawodnictwo o to, 
która klasa okaże się najlepsza, trwa przez cały 
rok szkolny.  
 Konkurencje są rozmaite. Do tej pory 
oceniane      było      zaangażowanie        uczniów  
w zorganizowanie Dnia Kolorów Jesieni. 
Zwycięzcą miała zostać ta klasa, której uczniowie 
najliczniej ubrali się w barwach liści spadających 
z drzew.  Kolejne zadanie polegało na wykonaniu 
okolicznościowych gazetek ściennych 
poświęconych patronowi naszej szkoły, 
Franciszkowi Juszczakowi. Z kolei z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej  uczniowie wykonywali 
laurki w formie plakatu dla swoich 
wychowawców. Wybierane były najpiękniejsze 
plastyczne dzieła przygotowane dla nauczycieli.  
 Oprócz tych wymienionych, Samorząd 
przygotował jeszcze wiele innych „bitew” dla 
klas. Taka    różnorodność   konkursów  świadczy  
o dużej kreatywności Samorządu Uczniowskiego 
i pozwala zintegrować się zespołom klasowym. 
Uczniowie działają nie tak jak zazwyczaj-na 
swoje indywidualne konto, aby zdobyć jak 
najlepsze    oceny – ale    współpracują    ze sobą  
po to, by osiągnąć wspólny cel – pokonać inne 
klasy.  Jest to jednak bezkrwawa i zdrowa 
rywalizacja, dzięki której mamy okazję przekonać 
się, że szkoła to nie tylko nauka i lekcje…  
                                                                                                                                   
 
                                           Aleksander Szylko kl.6e 
  
 

Wywiad z panią Zytą Sendecką- 
Rzecznikiem Praw Ucznia 

O.P.: W jakich okolicznościach została Pani    
         rzecznikiem praw ucznia? 
Z.S. : Zostałam   wybrana   podczas wyborów  
         na    Rzecznika     Praw  Ucznia  w Szkole                           
         Podstawowej    nr  25    w   październiku  
         2018 r. 
O.P.: Na jaki czas objęła Pani tę funkcję? 
Z.S.:  Funkcja       Rzecznika      Praw     Ucznia  
          w  szkole   nie    ma   określonego czasu  
          trwania.       Może         rzecznik       sam  
          zrezygnować,     można    go      odwołać  
          ze  stanowiska. 
O.P.: Na czy polega praca rzecznika? 
Z.S.:  Przede     wszystkim    na    wysłuchaniu  
          ucznia:  z   czym    ma    problem.   Jeżeli  
          wszystkie  możliwe  wcześniejsze  drogi  
          rozwiązania sprawy zawiodły, a  pomoc  
          leży w gestii Rzecznika – podejmuję  się  
          pracy na rzecz ucznia. 
O.P.:  Z jakimi   problemami    zgłaszają   się  
          Najczęściej  do  Pani uczniowie i w jaki  
          sposób to robią? 
Z.S.:   Najczęściej     sprawy     dotyczą    zadań  
           domowych    i     ilości     sprawdzianów.  
           Uczniowie     przychodzą       osobiście –  
           Indywidualnie  lub  interweniuje u mnie  
           w    tej    sprawie  przewodniczący klasy. 
O.P.:  W jaki sposób stara się  Pani pomóc     
           uczniom, którzy zgłaszają się do Pani ? 
Z.S.:   Przede wszystkim pytam, czy rozmawiał   
           z   nauczycielem   przedmiotu,    którego  
           sprawa   dotyczy.   Jeżeli  nie,  to proszę,  
           żeby      to       zrobił       (określamy czas)  
           i przekazał  mi  informację  zwrotną, czy  
           sprawa   została   załatwiona.   Jeżeli już  
           rozmawiał    i   rozmowa  nie  przyniosła  
           oczekiwanego    efektu,    i    potwierdzę        
           złamanie        praw        ucznia        wtedy 
           interweniuję u  wskazanego nauczyciela.  
 O.P.: Jak godzi Pani pracę rzecznika z pracą  
           nauczyciela biologii i chemii? 
Z.S.:   Nie  ma z tym   najmniejszego problemu.   
           Spraw,       w        których         powinnam  
           interweniować,     nie    ma wiele, jak na  
           taka dużą szkołę. 
                              Wywiad przeprowadziła: 
                                  Oliwia Pięcińska z kl.8c 
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             PRZERWA NA CZYTANIE 

 
23 października  2020 r. społeczność 

Szkoły Podstawowej nr 25 we Wrocławiu wzięła 

udział      w       I     międzynarodowej       edycji   

V ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie 

osób    czytających    na    przerwie pt. „Przerwa  

na czytanie”.   

            Organizatorem akcji jest Biblioteka 

Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka 

Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. 

Honorowymi patronami wydarzenia są: Fundacja 

„ABC XXXI – CAŁA POLSKA CZYTA 

DZIECIOM, Lubuski Kurator Oświaty oraz 

Prezydent Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego.    Wydarzenie     odbywa     się  

w ramach Międzynarodowego Miesiąca 

Bibliotek Szkolnych oraz kampanii 

społecznej Cała Polska czyta dzieciom.  
          „Przerwa    na     czytanie”    to    pomysł  

na promocję czytelnictwa, pokazanie dzieciom, 

że czytanie jest ciekawe. Akcja ma  na celu 

zachęcenie do sięgnięcia po książkę w każdej 

sytuacji i w każdym miejscu.     
            Uczniowie czytali podczas przerw 

międzylekcyjnych. Trzeba przyznać, że były to 

przerwy niezwykłe, zupełnie odmienne 

od wszystkich dotychczasowych. Pełne 

skupienia i zaczytania. Uczniowie mieli 

możliwość przyniesienia ze sobą wybranej  

książki. Dla tych, którzy zapomnieli egzemplarza 

ze swojej domowej biblioteczki, z pomocą 

przyszły zasoby szkolnej biblioteki.  
           W ramach akcji dzieci przygotowały 

piękne    plakaty,    rysunki   ulubionych   postaci  

z bajek, a nawet ulotki promujące to wydarzenie. 

Zarówno uczniowie klas młodszych,  ich starsi 

koledzy, uczniowie uczęszczający do świetlicy 

szkolnej oraz Mały Samorząd Uczniowski 

aktywnie wzięli udział w akcji.   
           Bardzo nam miło, że wszyscy 

tak  chętnie  przyłączyli się do akcji 

Podziękowania  należą się również 

nauczycielom za ich zaangażowanie, życzliwość 

i miłą współpracę. Mamy nadzieję, że za rok 

znów się spotkamy podczas „Przerwy 

na czytanie” i będzie nas jeszcze więcej!  

 

                                Katarzyna Leszczyńska-  

                                nauczyciel, bibliotekarz  
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Narodowe Święto Niepodległości 

 

 

 
 Pandemia koronawirusa i nauczanie zdalnie uniemożliwiły 

nam    wspólne     świętowanie     102.     Rocznicy     Odzyskania 

Niepodległości. To nie znaczy jednak, że nie uczciliśmy tego 

wyjątkowego dnia.  Uczniowie wirtualnie włączyli się do akcji „Szkoła 

do hymnu 2020”, a nauczyciele muzyki przygotowali dla nas koncert 

„Pamiętamy”. 

 

                                                                                                   Redakcja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                       

 

„MY, PIERWSZA BRYGADA” 

1. Legiony to żołnierska nuta,  

Legiony to straceńców los!  

Legiony to żołnierska buta,  

Legiony to ofiarny stos.  

 

My pierwsza brygada, strzelecka gromada  

Na stos rzuciliśmy nasz życia los,  

Na stos, na stos! x2 

2. O ileż mąk, ileż cierpienia,  

O ileż krwi, wylanych łez,  

Pomimo to nie ma zwątpienia,  

Dodawał sił wędrówki kres. 

 

My pierwsza brygada, strzelecka gromada  

Na stos rzuciliśmy nasz życia los,  

Na stos, na stos! x2 

3. Mówili, żeśmy stumanieni 

Nie wierząc w to, że chcieć to móc! 

Lecz trwaliśmy osamotnieni 

A z nami był nasz drogi wódz! 

 

My pierwsza brygada, strzelecka gromada 

Na stos rzuciliśmy nasz życia los, 

Na stos, na stos! x2 

4. Nie chcemy już od was uznania 

Ni waszych mów ni waszych łez 

Skończyły się dni kołatania 

Do waszych dusz, do waszych kies. 

 

My pierwsza brygada, strzelecka gromada 

Na stos rzuciliśmy nasz życia los, 

Na stos, na stos! x2 

5. Umieliśmy w ogień zapału  

Młodzieńczych wiar rozniecić skry  

Nieść życie swe dla ideału  

I swoją krew i marzeń sny. 

 

My pierwsza brygada, strzelecka gromada  

Na stos rzuciliśmy nasz życia los,  

Na stos, na stos! x2 

6. Potrafim dziś dla potomności  

Ostatki swych poświęcić dni.  

Wśród fałszów siać zew namiętności.  

Miazgą swych ciał, żarem swej krwi. 

 

My pierwsza brygada, strzelecka gromada  

Na stos rzuciliśmy nasz życia los,  

Na stos, na stos! x2 

 

Autorzy tekstu: Andrzej Hałaciński ,       

Tadeusz Biernacki 
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Wybory do Samorządu   

Uczniowskiego 

 
 Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

zbliżają się wielkimi krokami. Przygotowania do 

tego wydarzenia odbywają się pod kierunkiem 

opiekunów Samorządu Uczniowskiego: 

 p. Joanny Liguzińskiej i p. Macieja Palucha.  Na 

korytarzach szkoły pojawiły się plakaty niezbędne 

do przeprowadzenia dobrej kampanii.  Uczniowie 

zapoznali się z projektami kandydatów i być może, 

postanowili już, na kogo oddadzą swój głos. 

 Szkoła została zamknięta z powodu 

wzrostu zakażeń COVID-19 i od 26 października 

przeszliśmy na pracę zdalną. Jednak Mały 

Samorząd Uczniowski zdążył przeprowadzić 

wybory, w których najwięcej głosów otrzymali 

uczniowie:  

Kacper Duś – przewodniczący 

Hanna Kułak –zastępca 

Mikołaj Suprynowicz – sekretarz 

Dorota Woźny – sekretarz 

 Nadal nie wybrano przewodniczącego 

Szkolnego Samorządu, a o to stanowisko ubiega 

się pięcioro uczniów klas ósmych: 

- Antonina Sztonyk kl.8a 

- Karolina Brzegowy kl.8b 

- Alicja Polańska kl.8c 

- Julia Kwapiszewska kl. 8d 

- Maja Kisiel kl.8e 

 Jeden z czterech przedstawicieli klas 

siódmych będzie zajmować stanowisko zastępcy 

przewodniczącego: 

- Hania Boniecka kl. 7d 

- Olga Pawlik kl. 7e 

- Otylia Szczykowska kl.7f 

- Natalia Bednarczuk kl.7g 

 W tym roku do Samorządu wejdzie 

również trzech radnych. W głosowaniu na nich 

wyborcy będą musieli podjąć decyzję, które trzy 

osoby  z  dziesięciu kandydatów  z klas 4-6 wybrać 

w głosowaniu: 

- Gabriela Gostkowska kl.4a 

- Samuel Rombel kl.4d 

- Martyna Cudakiewicz kl.5b 

 - Marta Maniewska kl.5e 

- Krzysztof Idaszek kl.6a 

- Jan Rewak kl.6c 

- Aleksander Szylko kl.6e 

- Jakub Smoleń kl.6g 

- Anna Kuźmińska kl.6h 

- Hanna Stefańska kl.6i 

 Każdy uczeń czy uczennica, którzy 

pragną kandydować do Samorządu Szkolnego 

muszą spełniać określone warunki. Przede 

wszystkim taka osoba musi mieć co najmniej 

bardzo dobra ocenę z zachowania. Od 

kandydatów oczekuje się również umiejętności 

swobodnego wypowiadania się na różne tematy 

i uzasadniania własnego zdania, a także 

ciekawych pomysłów na pracę Samorządu. 

 Obecnie trwają prace nad 

przygotowaniem wyborów. Grupa projektowa 

Akademia Demokracji stara się znaleźć sposób 

na przeprowadzenie głosowania on-line dla 

szkół.   Bez   tej   pomocy  szkoły miałyby problem  

z przeprowadzeniem wyborów, ponieważ nie 

posiadają specjalnych programów 

informatycznych, które umożliwiłyby sprawne 

głosowanie.  

 Opisany, nowy system głosowania ma 

sprawić, że uczniowie klas czwartych czy piątych 

mogliby być stopniowo wprowadzani w system 

szkolnej demokracji. Wybory do Małego 

Samorządu Uczniowskiego są natomiast ważnym 

elementem       życia      szkoły,     ponieważ     już  

w   tym    wieku    dzieci    są      przygotowywane  

do prawdziwego głosowania w przyszłości.  Na 

każdym z etapów  wyborca musi pamiętać, aby 

głosować zgodnie ze swoimi przemyśleniami   

i sumieniem. 

                                                   Jakub Smoleń kl.6g 

 

                                                                                                                     

Z ostatniej chwili: 

 

              W ostatnim tygodniu listopada 

dokonano wyboru Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego: 

 

przewodnicząca: Karolina Brzegowy z kl.8b 

wiceprzewodnicząca: Olga Pawlik z kl. 7e 

członkowie:  Hanna Stefańska z kl.6i 

                        Jakub Smoleń z kl.6g 

                        Jan Rewak z kl. 6c 
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                                                       NASZ SZKOLNY GWIAZDOZBIÓR 

 

 

 

   Pani Mariola Adamik-Beda, 

wychowawczyni     klasy 3a,    napisała do    nas  

o sukcesach swojej uczennicy, Hani 

Nowakowskiej. 

 

 

Hania jeszcze nie chodziła, a już tańczyła. 

Od czwartego roku życia uczęszcza do szkoły 

tańca „Artia” . Od czterech lat trenuje w formacji 

turniejowej. Jej talent został szybko   zauważony  

i     w     styczniu     2019    roku    wytypowano  ją  

do treningu    indywidualnego       w        stylach      

jazz     i   modern dance, by mogła reprezentować 

szkołę w turniejach tańca w klasie open.  

 Obecnie, oprócz dwóch programów 

indywidualnych, dziewczynka regularnie tańczy 

w dwóch formacjach, dodatkowo w jednej 

mistrzowskiej, trenuje również akrobatykę. 

Bardzo dużo czasu poświęca swojej pasji, ma 5-6 

dwugodzinnych treningów w tygodniu pod 

okiem trenerów. 

 Największym  sukcesem  Hani  był  udział  

w    Mistrzostwach    Polski,    które    odbyły   się  

we wrześniu tego roku w Ossie, gdzie wytańczyła 

wicemistrzostwo Polski w stylu jazz, pokonując 

17 zespołów z całego kraju.  

 W przyszłości Hania chciałaby zostać 

choreografem, ale wcześniej marzy o zdobyciu 

mistrzostwa świata. 

 

 

                                       Mariola Adamik-Beda 
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OSIĄGNIĘCIA NASZYCH KOLEŻANEK I KOLEGÓW 

W związku z pandemią COVID-19 do tej pory nie odbyło się wiele konkursów międzyszkolnych 

i zawodów sportowych. Jednak uczniowie naszej szkoły zdążyli jeszcze we wrześniu, przed przejściem 

na nauczanie zdalne,  wziąć udział w Mistrzostwach Wrocławia Igrzysk Dzieci w Biegach Przełajowych 

oraz w październiku w szkolnych etapach konkursu zDolny Ślązak z różnych przedmiotów. 

 

 

           W kategorii biegi przełajowe 
indywidualnie poszczęściło się: 
Agacie Głowackiej z kl. 5a   - II miejsce 
Gustawowi Podlejskiemu z kl. 5e  - III miejsce 
 
W sztafetowych biegach przełajowych w 
kategorii chłopców reprezentanci naszej szkoły 
zajęli IV miejsce, a sztafeta dziewcząt 
uplasowała się na V pozycji: 
 
Damian Garbaciak kl. 6a     
Jakub Siemiradzki kl. 6b       
Grzegorz Kochman kl. 6c     
Dominik Nowak kl. 6f           
Eryk Olawiński kl. 6f            
Jakub Grygiel kl. 6g              
Sebastian Herbut kl. 6g       
 
 
Marta Maniewska kl.5e 
Zuzanna Małecka kl. 6c 
Zuzanna Skóra kl.6d 
Alicja Golińska kl.6i 
Anastasiya Suchanka kl.6i 
Julianna Podlejska kl.7a 
Krystyna Tubicz kl.7g 
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        Do etapu powiatowego zDolnego Ślązaka 
zakwalifikowali się następujący uczniowie: 
 
Język polski: 
Natalia Sułkowska kl.8b 
 
Język angielski: 
Michał Kozdrój kl.8a 
Paulina Krawiec kl.8d 
Julia Kwapiszewska kl.8d 
Alicja Moroz kl.6g 
Martyna Piesch kl.8d 
Amelia Odrzywolska kl.8b 
Zofia Śliwińska kl.6g 
Jakub Turczyński kl.8e 
 
Język niemiecki: 
Julian Postrożny kl.8d 
Maciej Ragan kl.8e 
 
Matematyka: 
Maja Domagała kl.8e 
Julia Kwapiszewska kl.8d 
Olga Pawlik kl.7e 
 
Biologia: 
Tymoteusz Bem kl.8b 
Katarzyna Dąbrowska kl.7e 

 
 
 
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów. 
                                     
                                                             Redakcja 
 
  

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sukces naszej koleżanki 

 
 9 grudnia 2020r. Pani Dyrektor Jolanta 

Dołęgowska poinformowała nas o sukcesie 

uczennicy z klasy 7c-Neli Kłaczek, wyróżnionej 

przez redakcję Radia Wrocław za udział w 

mikołajkowej akcji Zdolny Zdalny Uczeń oraz  

nagrodzonej tabletem ufundowanym przez 

Centrum Handlowe Aleja Bielany. 

Oto, co napisała pani Dyrektor: 

„Nela udzieliła wywiadu na temat 

funkcjonowania szkoły i uczniów w okresie 

pandemii           COVID-19.              Opowiedziała   

o problemach młodego człowieka w czasie 

izolacji i nauki zdalnej oraz wyraziła 

podziękowania nauczycielom za stworzenie 

możliwości udziału dzieci i młodzieży naszej 

szkoły        w          zajęciach            rozwijających  

i wspomagających ucznia w tym trudnym   

czasie,         organizowanych           od        ponad  

3 tygodni w naszej szkole. Z tego miejsca, 

dołączając się do głosu Neli, pragnę 

podziękować Państwu Nauczycielom, 

Specjalistom, Wicedyrektorkom Szkoły oraz 

wszystkim         zaangażowanym          Rodzicom  

za       włączenie     się     w      organizację   zajęć     

w szkole,  za empatię i rozumienie jakże ważnej 

istoty spotkań i relacji międzyludzkich 

budujących w każdym człowieku najwyższą 

wartość jaką jest ŻYCIE. Pozdrawiam Państwa 

serdecznie, a Neli jeszcze raz GRATULUJĘ.                                                           

Jolanta Dołęgowska” 

 

 

 

My również przyłączamy się do gratulacji  

i podziękowań. 

 

                                                         Redakcja                                        
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                                Konkurs czytelniczy „Miłośnicy książek” dla klas 4-8: 

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do udziału w konkursie, który już się rozpoczął                  

i zakończy się w czerwcu 2021 r.  

Zainteresowani uczniowie czytają po pięć książek oraz wykazują się znajomością ich treści, 

odpowiadając na pytania w testach.  

Poniżej przedstawiam pełną listę książek: 

1. klasy 4-6 czytają 

• Maleszka „Magiczne drzewo. Pojedynek” (już się odbył) 

• na 18 XII-A. Stelmaszyk „Kroniki Archeo. Klątwa złotego smoka” 

• na 12 II 2021-T. Jansson „Zima Muminków” 

• na 16 IV-E. Nesbit „Pięcioro dzieci i coś” 

• na 11 VI-M. Musierowicz „Kwiat kalafiora” 

2. klasy 7-8 czytają 

• Faber „Kroniki Jaaru. Księga luster” (termin przeniesiony) 

• W. B. Cameron „Był sobie pies” (już się odbył) 

• na 15 I 2021- R. Riordan “Greccy bogowie wg Percy'ego Jacksona” 

• na 12 III-K. Brubaker Bradley „Wojna, która ocaliła mi życie” 

• na 14 V- J. Flanagan „Zwiadowcy. Księga 2. Płonący most” 

 

                                                            Organizatorzy: 

                                                                                                   Marzena Golub - nauczyciel-bibliotekarz 

                                                                                      Katarzyna Leszczyńska - nauczyciel-bibliotekarz 

 

 

 
 

 

 

 

 


