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Oddajemy w Wasze ręce ostatni w tym roku
szkolnym numer naszego czasopisma „Echo Szkoły”.
Tym
razem
tematem
przewodnim
wydania
uczyniliśmy bicie rekordu w jednoczesnym czytaniu –
akcję, w którą włączyli się również uczniowie,
nauczyciele oraz kierownictwo Naszej Szkoły. Więcej
na ten temat znajdziecie w artykule opublikowanym
na stronie 3. Poza tym jak zwykle przygotowaliśmy
dla naszych czytelników wiele ciekawych wiadomości
oraz sporą dawkę rozrywki. Już wkrótce wakacje.
Z tej okazji życzymy Wam wspaniałego wypoczynku,
przepięknej pogody i niezapomnianych przeżyć.
Pamiętajcie jednak o bezpieczeństwie! Tekst na ten
temat także znalazł się w naszej gazetce.
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O TYM SIĘ MÓWI…
W tym miejscu zawsze prezentowaliśmy dla Was informacje dotyczące sukcesów
uczniów Naszej Szkoły w różnego rodzaju konkursach i zawodach międzyszkolnych.
Tym razem te wiadomości odszukacie na kolejnych stronach, a tutaj przypomnimy
najważniejsze – naszym zdaniem – wydarzenia mijającego roku szkolnego 2015/2016.
11 września 2015 r. w sali Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie odbyła
się wielka Gala 10-lecia programu eTwinning. Na tę uroczystość zaproszona została Pani
Dyrektor Alicja Procner. Naszą Szkołę reprezentowali również nauczyciele realizujący
projekty eTwinning: Pani Renata Wojtaś oraz Pani Aldona Słonka. Warto zaznaczyć, że w ten
sposób wyróżniono jedynie dziesięć szkół i przedszkoli z całej Polski – w tym tylko cztery
szkoły podstawowe. Spotkanie prowadził redaktor TVP Marek Zając. Wydarzenie to
Honorowym Patronatem objęli: Minister Edukacji Narodowej i Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji. Najważniejszą częścią konferencji było wręczenie wyróżnień dla szkół, instytucji
oraz osób, dzięki którym eTwinning rozwijał się tak doskonale i z ogromnymi sukcesami.
Wyróżnione szkoły, poprzez międzynarodową współpracę w ramach eTwinning, wdrażały
innowacyjne metody nauczania, stanowiąc tym samym wzór dla innych placówek.
Wyróżnienie dyrektorom szkół, które otrzymały tytuł Top School of the Decade in Poland,
wręczyła Pani Minister Ewa Dudek oraz Dyrektor FRSE Mirosław Marczewski. Wśród
wyróżnionych szkół znalazła się Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej.
11 lutego w godzinach od 18.00 do 21.00 odbyło się „I Wieczorne Czytanie
w Bibliotece”, które ze względu na dużą liczbę uczestników przerodziło się w „I Wieczorne
Czytanie w Szkole”. Wzięło w nim bowiem udział aż 121 dzieci: 81 uczniów klas młodszych
i 40 uczniów klas starszych. Koordynatorem zajęć była Pani Renata Pysz – nauczyciel
bibliotekarz, z którą współpracowało kilkoro nauczycieli. Spotkanie to miało na celu
popularyzację książek i czytelnictwa oraz pokazanie biblioteki jako magicznego miejsca.
10 marca w Naszej Szkole zorganizowana została uroczystość dla przyszłorocznych
pierwszoklasistów, podczas której można było dokładniej poznać działalność naszej placówki.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 16.00 w szkolnej auli od wystąpienia Pani Dyrektor Alicji
Procner, która przywitała serdecznie wszystkich gości i przybliżyła działalność SP 32. Potem
mogliśmy obejrzeć interesującą część artystyczną, podczas której swoje talenty
zaprezentowali uczniowie Naszej Szkoły. Po tej części rodzice wraz z dziećmi mogli udać się
do sal lekcyjnych, w których czekały na nich liczne niespodzianki.
13 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 32 im. L. Waryńskiego w Bielsku-Białej
odbył się VI Przegląd Teatrzyków Anglojęzycznych „WAPIENICA 2016”. Impreza ta od lat
gromadzi młodych ludzi w szczególny sposób zainteresowanych z jednej strony – aktorstwem,
a z drugiej – komunikacją w języku angielskim. Pomysł tego ciekawego przedsięwzięcia
zrodził się w wyniku długoletniej pracy nauczycielki języka angielskiego – Pani Bogumiły
Szczerbowskiej – zatrudnionej w SP 32 i przygotowującej co roku przedstawienia w języku
angielskim. Co roku, w kwietniu, w pięknej auli Szkoły Podstawowej nr 32 spotykają się więc
uczniowie z różnych szkół i prezentują owoce swojej kilkumiesięcznej pracy. Celem przeglądu
nie jest wyłonienie najlepszego zespołu, a zaprezentowanie się poszczególnych grup
teatralnych, wymienienie się doświadczeniami, nawiązanie nowych znajomości
oraz podzielenie się refleksjami na temat przygotowań do występu. W tym roku wystąpiło
pięć grup teatralnych.
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REKORD CZYTANIA
W piątek (10 czerwca) o godz. 10:00 uczniowie Naszej Szkoły wraz z nauczycielami
i Dyrekcją wzięli udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu czytania w jednym
momencie, której organizatorem była „Biblioteka w Szkole”. Celem tego wydarzenia była
promocja czytelnictwa i bibliotek szkolnych.
Akcja była również odpowiedzią
na wyniki badań: 63% dorosłych Polaków
nie czyta książek. Chcieliśmy pokazać,
że dzieci czytają! Wszyscy uczestnicy akcji
przynieśli swoje książki i wspólnie czytali
w ogrodzie szkolnym. Nieco wcześniej
chętni uczniowie wzięli udział w zabawie,
która polegała na zapisaniu na specjalnej
kartce jak najdłuższego tytułu książki.

Każda klasa miała też za zadanie
przygotować hasło promujące czytanie
lub bibliotekę szkolną, zaś uczniowie klasy
5b wykonali na boisku wspaniałe graffiti.
Najciekawsze zdjęcia upamiętniające to
wydarzenie opublikowaliśmy w naszej
fotogalerii
na
szkolnej
stronie
internetowej.
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NASZE SUKCESY (2015/2016)
~ Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „KLASA ZE SNÓW” (organizator – ViDiS S.A.
we Wrocławiu): Godło Szkoły Zorientowanej Technologicznie. Opiekun: p. Grzegorz
Wójtowicz.
~ Europejska Odznaka Jakości eTwinning za projekt „EUROPEAN SPORTS CLUB” (organizator Centralne Biuro Akcji eTwinning). Opiekun: p. Aldona Słonka, p. Renata Wojtaś.
~ XV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Klas Trzecich Szkół Podstawowych „Mistrz
Ortografii” (organizator – Szkoła Podstawowa nr 3 w Bielsku-Białej): Robert Panek –
wyróżnienie. Opiekun: p. Marta Białobrzycka.
~ Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2016” (organizator – Towarzystwo
Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych pod patronatem Wydziału Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu): Kajetan Kolek – wynik bardzo
dobry, Martyna Mazur – wyróżnienie, Kinga Krzykowska – wyróżnienie, Filip Filipczak –
wyróżnienie, Magdalena Kapała – wyróżnienie, Bartosz Maciejewski – wyróżnienie, Krzysztof
Radoń – wyróżnienie, Hubert Tyrna – wyróżnienie, Natalia Jurek – wyróżnienie, Franciszek
Ślusarczyk – wyróżnienie, Kacper Wojciuch – wyróżnienie, Aleksandra Filipczak – wyróżnienie.
Opiekunowie: p. Mariola Kozina, p. Katarzyna Kornacka, p. Łucja Dendys, p. Małgorzata
Różewicz-Dubiel, p. Bożena Hubert, p. Monika Korowaj, p. Ewa Szering.
~ IX Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik” dla Szkół Podstawowych
(organizator – Akademia Młodych Odkrywców pod patronatem Wydziału Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego): Franciszek Ślusarczyk – Nagroda
Główna. Opiekun: p. Jolanta Telec.
~ XVIII Międzyszkolny Festiwal Piosenki „O Złotą Nutkę” (organizator – Szkoła Podstawowa
nr 37 w Bielsku-Białej): zespół w składzie: Aleksandra Fijak, Wiktoria Przybyła, Julia
Ciecierska, Oliwia Markowicz, Marcelina Suława - I miejsce w kategorii zespołów, Seweryn
Segieda - III miejsce w kategorii solistów. Opiekun: p. Joanna Iskrzycka.
~ IX Dziecięcy Przegląd Piosenki Ulubionej „Moja nutka” (organizator - Ognisko Pracy
Pozaszkolnej w Bielsku-Białej): reprezentacja w składzie: Aleksandra Fijak, Wiktoria Przybyła,
Julia Ciecierska, Oliwia Markowicz, Marcelina Suława – I miejsce w kategorii „zespół”,
Dominika Bojda – wyróżnienie w kategorii „solista”, Seweryn Segieda – wyróżnienie
w kategorii „solista”. Opiekun: p. Joanna Iskrzycka.
~ Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pod hasłem „Inny nie znaczy gorszy” (organizator –
Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej): Julia Borek – I miejsce. Opiekun: p. Sabina Bysko.
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~ XXIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach” (organizator - Gminny
Ośrodek Kultury w Świnnej):
- Julia Kuś – II miejsce (mama, tata i ja), Joanna Janasik – wyróżnienie (formy przestrzenne),
Milena Wilk - wyróżnienie (rysunek) – opiekun: p. Renata Małysz;
- Aleksandra Goryl – wyróżnienie (rysunek) – opiekun: p. Bronisława Byrdy;
- Izabela Ryrych – I miejsce (rysunek), Nadia Sikorska – III miejsce (wyklejanka), Emilia Golec
– wyróżnienie (kogel-mogel), Filip Leszczyński – wyróżnienie (rysunek), Jonatan Czyż
– wyróżnienie (formy przestrzenne) – opiekun: p. Urszula Ficoń;
- Julia Ślusarczyk – II miejsce (formy przestrzenne), Justyna Taratuta – wyróżnienie (kogelmogel) – opiekun: p. Iwona Golec;
- Zuzanna Pawlusiak – III miejsce (formy przestrzenne) – opiekun: p. Małgorzata RóżewiczDubiel;
- Kamil Pałucha – II miejsce (mama, tata i ja), Karina Zdrowak – III miejsce (formy
przestrzenne) – opiekun: p. Łucja Dendys;
- Patrycja Kogut – wyróżnienie (rysunek) – opiekun: p. Agnieszka Maks;
- Emilia Smyczyńska – II miejsce (makieta), Wiktoria Kucia – wyróżnienie (wyklejanka)
– opiekun: p. Katarzyna Włodek;
- Julia Then – I miejsce (wyklejanka), Amelia Dyrduł – III miejsce (wyklejanka) – opiekun:
p. Aleksandra Jasińska;
- Jakub Florek – wyróżnienie (wyklejanka) - opiekun: p. Mariola Plaza-Panewka;
- Magdalena Mazgaj – wyróżnienie (wyklejanka) – opiekun: p. Marta Białobrzycka;
- Jakub Kijowski – I miejsce (mama, tata i ja), Wiktoria Pietrzak – II miejsce (mama, tata i ja),
Maja Olszanicka – II miejsce (wyklejanka) Marcin Madrak – wyróżnienie (wyklejanka), Zuzanna
Wilk – wyróżnienie (makieta), Maksymilian Matuszny – wyróżnienie (rysunek) – opiekun:
p. Adriana Cora;
- Paulina Klus – wyróżnienie (makieta) – opiekun: p. Katarzyna Kornacka;
- Franciszek Ślusarczyk – wyróżnienie (makieta) – opiekun: p. Bożena Hubert;
- Michał Dobija – wyróżnienie (mama, tata i ja) – opiekun: p. Katarzyna Giźlar;
- Wiktoria Świeńczyk – I miejsce (nicią malowane) – opiekun: p. Sabina Bysko;
- Julia Nowy – I miejsce (poezja), Alicja Ryrych – I miejsce (poezja), Maja Jeleśniańska
– II miejsce (poezja), Maria Nitsch – III miejsce (poezja), Zuzanna Kłopotowska – wyróżnienie
(poezja), Emilia Bogacz – wyróżnienie (poezja), Sławomir Muzyka – wyróżnienie (poezja),
Debora Nalborczyk – wyróżnienie (poezja), Julia Borek – III miejsce (fotografia), Marcin
Krzempek – III miejsce (multimedia), Dawid Łaciak – III miejsce (multimedia) – opiekun:
p. Grzegorz Wójtowicz.
~ IV Konkurs Fotograficzny „Wapienica dla turystów – co warto zobaczyć i jak aktywnie
spędzić czas wolny” (organizator - Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy): Maria Nitsch Grand Prix, Zuzanna Kłopotowska - I miejsce, Weronika Szczotka - II miejsce, Franciszek
Ślusarczyk - II miejsce, Maciej Jura - III miejsce, Karina Zdrowak - III miejsce, Emilia Bogacz wyróżnienie, Julia Borek - wyróżnienie, Zuzanna Czajka - wyróżnienie, Patrycja Janik wyróżnienie, Maja Jeleśniańska - wyróżnienie, Emilia Kasińska - wyróżnienie, Urszula
Klimczak - wyróżnienie, Sławomir Muzyka - wyróżnienie, Debora Nalborczyk - wyróżnienie,
Agata Płócienniczak - wyróżnienie, Jakub Zdeb - wyróżnienie. Opiekun: p. Grzegorz
Wójtowicz.
~ Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Moje miasto, moja okolica” (organizator – Zespół Szkół
Plastycznych w Bielsku-Białej): Julia Nowy – Nagroda w kategorii szkół podstawowych.
Opiekun: p. Sabina Bysko.
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~ III Międzyszkolny Konkurs Palm Wielkanocnych (organizator – Dom Kultury w Kamienicy):
Julia Borek, Martyna Iwanek i Dawid Łaciak – wyróżnienie w kategorii grupowej. Opiekun:
p. Sabina Bysko.
~ Międzyszkolny Konkurs Muzyczny „Taniec w twórczości kompozytorów polskich - F. Chopin,
St. Moniuszko, K. Szymanowski, W. Lutosławski, H. M. Górecki, W. Kilar, K. Penderecki”
w ramach XX Festiwalu Kompozytorów Polskich im. prof. H. M. Góreckiego (organizator –
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej):
Franciszek Ślusarczyk – I miejsce, Wiktoria Świeńczyk – wyróżnienie. Opiekun: p. Joanna
Iskrzycka.
~ XIX Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Biblijny „JONASZ” (organizator – Wydział
Katechetyczny Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Ewangelickie Towarzystwo Ekumeniczne
„JONASZ”): Franciszek Ślusarczyk – laureat (III miejsce), Jakub Florek – laureat. Opiekunowie:
p. Anna Bykowska, ks. Przemysław Gorzołka.
~ Igrzyska Młodzieży Szkolnej (organizator – Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej): drużyna
w składzie: Mateusz Wytulany, Dawid Brzeźniak, Dominik Lelito, Patryk Marszałek, Dominik
Rycak, Mateusz Linnert, Wojciech Juchnik – III miejsce w minipiłce nożnej chłopców. Opiekun:
p. Anna Wojtyczka.
~ Igrzyska Młodzieży Szkolnej (organizator – Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej):
reprezentacja w składzie: Radosław Śpiewak, Patryk Marszałek, Dominik Rycak, Mateusz
Linnert, Maciej Dębski, Miłosz Kluzik, Patryk Pisarek, Wojciech Juchnik, Mateusz Wytulany
– V miejsce w minipiłce koszykowej chłopców. Opiekun: p. Anna Wojtyczka.
~ XXII edycja zawodów „Czwartki lekkoatletyczne – 17 września 2015 r.” (organizator –
Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” z Warszawy): Wiktoria Świeńczyk - III miejsce
w skoku w dal. Opiekun: p. Anna Wojtyczka.
~ XXII edycja zawodów „Czwartki lekkoatletyczne – 5 maja 2016 r.” (organizator –
Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” z Warszawy): Kamil Konieczny – III miejsce w biegu
na 60 m. Opiekun: p. Anna Wojtyczka.
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JUNIOR
SPECJALNY DODATEK DLA UCZNIÓW KLAS I - III

DZIEŃ DZIECKA
1 czerwca 2016 roku – z okazji Dnia Dziecka – dla uczniów klas 1 – 3
przygotowana została impreza integracyjna. Międzynarodowy Dzień Dziecka
ma swoje początki w Światowej Konferencji na Rzecz Dobra Dzieci, która
odbyła się w Genewie (Szwajcaria) w 1925 r. Nie jest jasne, dlaczego
obchody tego święta wyznaczono na 1 czerwca. W Polsce święto dzieci
obchodzone jest 1 czerwca począwszy od 1952 r.
Na początku spotkania każda
klasa przywitała nas specjalnym
okrzykiem oraz zaprezentowała strój
dziecka wylosowanej przez siebie
narodowości. Uczniowie przynieśli
też
ucharakteryzowane
sylwety
dzieci różnych ras, które następnie
wyeksponowaliśmy
wokół
przygotowanej
wcześniej
kuli
ziemskiej.
Następnie
wspólnie
odśpiewaliśmy
piosenkę
Majki
Jeżowskiej pt. „Kolorowe dzieci”.
Potem
przeprowadzono
konkurs
„1
z
10”,
podczas
którego
reprezentanci
wszystkich
klas
odpowiadali na pytania z różnych
dziedzin wiedzy oraz rozwiązywali
zagadki
logiczne.
Na
koniec
uczestnicy
otrzymali
dyplomy.
W salach na dzieci czekał słodki
poczęstunek przygotowany przez
wychowawczynie.
Podczas
uroczystości, którą przygotowała

Pani Katarzyna Kornacka, obecna
była również Pani Dyrektor Alicja
Procner.
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DZIAŁO SIĘ…
17 maja w szkolnej auli odbyło się spotkanie z Panem Ryszardem Bateldem
- specjalistą od wiertnictwa. Wzięli w nim udział pierwszoklasiści oraz uczniowie
klasy 3a i 3d. Nasz gość przybliżył dzieciom charakterystykę swojego zawodu,
przekazał wiele ciekawych informacji na temat wydobywania ropy naftowej
i gazu ziemnego. Uczniowie mieli okazję obejrzeć krótki film oraz zapoznać się
z prezentacją przygotowaną specjalnie na dzisiejsze spotkanie. Wiele emocji
wzbudziły przyniesione przez naszego gościa próbki ropy, fragmenty skał
oraz inne ciekawe przedmioty. Na prelekcji obecna była również Pani Dyrektor
Alicja Procner.
19 maja 2016 roku w ramach „Spotkań z ciekawymi ludźmi” do Naszej
Szkoły zawitał Pan Krzysztof Czader - rzeźbiarz, artysta malarz, hobbysta
owadów oraz miłośnik przyrody. Podczas spotkania gość nie tylko przekazał
dzieciom swoją wiedzę przyrodniczą, ale również zaprezentował kolekcję
motyli, chrabąszczy i innych owadów. Uczniowie mieli okazję obejrzeć rzeźby
z kamienia i drewna. Pan Krzysztof bardzo ciekawie opowiadał o swoich
zainteresowaniach i jednocześnie zachęcał do obserwacji przyrody,
a w szczególności świata owadów. W spotkaniu zorganizowanym przez Panią
Martę Białobrzycką wzięły udział klasy pierwsze oraz 2a, 2b, 2c i 3d.
17 maja w życiu naszej świetlicowej społeczności miało miejsce niezwykłe
wydarzenie – uroczyście obchodziliśmy Światowy Dzień Rodziny. Z tej okazji
dzieci z klas I – III systematycznie uczęszczające na zajęcia przygotowały
dla swoich rodziców piękny program artystyczny. Składał się on z wierszy,
piosenek, układów choreograficznych i grupowych tańców. Każde dziecko było
tego dnia aktorem. Uroczystość odbyła się w szkolnej auli pięknie udekorowanej
pracami dzieci i portretami rodziców. Wzięło w niej udział 95 uczniów! Aula
z trudem zmieściła prawie 160 rodziców ze wzruszeniem oglądających swoje
pociechy. Impreza miała niepowtarzalny klimat, który docenili wzruszeni
rodzice, nie szczędząc dzieciom pochwał i niekończących się braw. Imprezę
przygotowały: Pani Beata Dudek, Pani Magdalena Hanus, Pani Aleksandra
Jasińska z pomocą Pani Marioli Plazy-Panewki i Pani Renaty Loranc-Klajner.
18 maja uczniowie klasy 1a zaprosili swoich rodziców na przedstawienie
pt. „Ratujmy Ziemię”. Dzieci, wcielając się w postacie leśnych zwierząt,
propagowały zachowania proekologiczne, dzięki którym niczego nieświadomi
ludzie mogli zmienić swoje postępowanie i naprawić wyrządzone szkody.
Na zakończenie spotkania dzieci odśpiewały serdeczne życzenia dla swoich Mam
i Tatusiów oraz wręczyły własnoręcznie przygotowane upominki. Rodzinne
spotkanie okazało się sukcesem, a rodzice gromkimi brawami nagrodzili swoich
małych artystów.
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CIEKAWOSTKI
1. Jeśli ośmiornica głoduje, potrafi zjeść swoją własną mackę.
2. Tygrysy mają paski nie tylko na futrze, ale również na skórze.
3. Pchła potrafi skoczyć na wysokość aż 200 razy większą niż ona sama.
4. Na każdego człowieka na ziemi przypada ponad milion mrówek.
5. Gdy ślimak straci oko, potrafi na jego miejsce wytworzyć nowe.
6. Kolibry to jedyne ptaki, które potrafią latać w tył.
7. Pamięć złotej rybki trwa zaledwie trzy sekundy.
8. Serce krewetki umiejscowione jest w jej głowie.
9. Ślimak może zapaść w sen na trzy lata.
10. Oko strusia jest większe od jego mózgu.
11. Podczas wylatywania z jaskini nietoperze skręcają zawsze w lewo.
12. DNA szympansa i człowieka są zgodne w 98,4%.
13. Słonie to jedyne ssaki, które nie potrafią skakać.
14. Krew pasikoników jest koloru białego.
15. Konie i króliki nigdy nie wymiotują.
16. Złote rybki trzymane w ciemności tracą kolor i stają się biało-szare.
17. W Australii żyje dwa razy więcej kangurów niż ludzi.

WYTĘŻ UMYSŁ!
Znajdź 5 różnic pomiędzy rysunkami.
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O BEZPIECZEŃSTWIE
O bezpieczeństwie trzeba pamiętać również w wakacje. Ten czas sprzyja dużej
liczbie wypadków – rozluźnieni letnią atmosferą beztroski zapominamy o zasadach
prawidłowego poruszania się po drogach czy bezpiecznego surfowania w Internecie.
Alkohol i papierosy nie są dla młodzieży - dorośli znów prawią kazania, prawda? Uwierz
- używki naprawdę nie są dla Ciebie. Nawet dorośli powinni ich unikać. Gdy ktoś Cię częstuje,
zawsze możesz powiedzieć „nie”. W odmowie nie ma niczego wstydliwego - w ten sposób
dbasz o swoje bezpieczeństwo. Słowa „nie, dziękuję” przydadzą Ci się również, gdy ktoś
nieznajomy oferuje słodycze lub zaprasza w nieznane miejsca. Skoro kogoś nie znasz,
nie możesz mu przecież zaufać - skąd wiesz, że słodycze to nie narkotyki albo nowo poznana
osoba nie chce zrobić Ci krzywdy?
Rok szkolny zazwyczaj oznacza pośpiech. Szybko wracamy do domu, szybko idziemy
do szkoły, by się nie spóźnić, a po drodze trzeba jeszcze wstąpić do kolegi po zeszyty.
Myślisz, że łatwo jest utrzymać równowagę? Mimo natłoku zajęć i obowiązków staraj się
nie zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W mieście
należy chodzić wyłącznie po chodniku, a poza miastem – poboczem z lewej strony drogi.
Przez jezdnię przechodzimy wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Przechodzimy,
a nie przebiegamy - nawet na przejściu dla pieszych. Biegnąć, łatwo się potknąć
i przewrócić. Przed wejściem na jezdnię zawsze uważnie rozglądamy się w obie strony
i sprawdzamy, czy nie nadjeżdża samochód.
Do tornistra i na ubranie przyczepiamy elementy odblaskowe - trzeba o nie poprosić
rodziców lub opiekunów. To bardzo ważne nie tylko dlatego, że prawo nakazuje noszenie
elementów odblaskowych wszystkim dzieciom do lat 15, a dlatego, iż kierowca widzi odblaski
już z odległości 150 metrów. Dzięki nim, nawet gdy jedzie bardzo szybko, zdąży nas ominąć
lub zahamować.
Jadąc samochodem z rodzicami, pamiętamy o zapinaniu pasów bezpieczeństwa,
które mogą uratować życie w razie wypadku. Przypomnienie dla opiekunów - pasażerowie
do 12 roku życia muszą być przewożeni w foteliku ochronnym i nie ma od tej reguły
odstępstw.
Zapewne znasz podstawowe numery alarmowe i masz je zapisane w swoim telefonie
komórkowym. Jeśli nie, nie zapomnij ich dodać: centrum powiadamiania ratunkowego – 112,
policja - 997, straż pożarna - 998, pogotowie ratunkowe - 999. Dobrym pomysłem jest również
stworzenie w telefonie kontaktu ICE. Skrót ICE to ogólnoświatowy symbol ratujący życie.
Powinieneś pod nim zapisać numer telefonu osoby, którą należy powiadomić w razie
wypadku. Tak zapisany kontakt pozwala ratownikom na zadzwonienie pod wskazany numer
i uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanej osobie, takich jak grupa krwi, przyjmowane
leki itp. Jeśli masz kilka osób, które mogą udzielić informacji na twój temat, ich numery
zapisz jako nazwy kontaktów ICE1, ICE2 itd. Więcej na temat ICE możesz przeczytać
na stronie internetowej www.icefon.eu.
Surfowanie w Internecie to wspaniała zabawa i znakomita pomoc w nauce. Rozmowy
na GG, czatach i internetowych forach dostarczają wrażeń oraz pomagają nawiązywać
znajomości. Pamiętaj jednak, że podobnie jak na ulicy, tak w Internecie nie wolno ufać
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nieznajomym. Nigdy nie umawiaj się przez Internet na spotkania, nie podawaj swojego adresu
i numeru telefonu - nie widzisz przecież swojego rozmówcy, więc skąd wiesz, czy jest tym,
za kogo się podaje? Jeśli chcesz skorzystać ze strony WWW, np. z opracowaniami lektur,
na której trzeba podać swoje dane do rejestracji, najpierw zapytaj o zgodę rodziców
albo opiekunów. Ufasz im przecież i wiesz, że nie pozwolą Cię skrzywdzić. Jeśli koniecznie
musisz spotkać się ze znajomym z Internetu, powiedz o tym rodzicom i poproś,
żeby towarzyszył Ci ktoś dorosły. Mama i tata będą Ci wdzięczni za okazane zaufanie.

SŁOWO DO MAMY I TATY
Podczas opieki nad młodym internautą kluczowe znaczenie ma zaufanie pociechy
do opiekuna. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem. Bywa, że młody człowiek sprawniej
porusza się w sieci od Ciebie. Może warto wówczas poprosić go, by stał się przewodnikiem
w wirtualnym świecie?
Ucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w sieci. Mali internauci
powinni być świadomi, że nie wszystkie wiadomości są wiarygodne. Ucz dziecko korzystać
z encyklopedii, słowników, książek i innych źródeł wiedzy, w których będzie mogło
zweryfikować dane. Ważne, by młody internauta miał do Ciebie zaufanie i nie bał się
powiedzieć, że przypadkowo trafił na niedozwoloną dla niego stronę. Dziecko nie może
ukrywać przed opiekunami sytuacji, w których poczuło się niezręcznie, coś je zawstydziło
lub przestraszyło. Musi wiedzieć, iż może się wówczas do Ciebie zwrócić, a Ty nie skrzyczysz,
nie wyśmiejesz i nie zakażesz, a spokojnie rozwiążesz problem oraz wytłumaczysz przyczynę
niezręcznej sytuacji.
Nic nie zwalnia rodziców z obowiązku uczulenia dziecka na niebezpieczeństwa
związane z nawiązywaniem znajomości w sieci i ostrzeganiem przed ludźmi, którzy mogą
chcieć zrobić mu krzywdę. Choć te rozmowy bywają niełatwe, dyskutuj z dzieckiem
o zagrożeniach i sposobach ich unikania. Okazuj mu zaufanie i nie zabraniaj nawiązywać
przyjaźni w sieci, jednak wytłumacz, że nie wolno nikomu podawać swoich danych osobowych
ani numeru telefonu, a spotkanie ze znajomymi z wirtualnego świata może być
niebezpieczne, więc zanim do niego dojdzie, powinno zapytać cię o zgodę. Poproś po prostu
dziecko o okazanie sobie zaufania. Jeśli tylko masz z nim dobry kontakt, zrobi to.
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WYWIAD Z KS. P. GORZOŁKĄ
Na nasze pytania odpowiada Ksiądz Przemysław Gorzołka, który w Naszej Szkole
uczy religii. Przeczytajcie, co nasz rozmówca powiedział o Naszej Szkole, swoim
dzieciństwie, zainteresowaniach oraz uczniach SP 32. Zapraszamy do lektury.
„ECHO SZKOŁY”: Kim chciał Ksiądz zostać,
gdy był dzieckiem?
KSIĄDZ PRZEMYSŁAW GORZOŁKA: Chciałem
zostać piłkarzem. Przez wiele lat byłem
fanatykiem sportowym! Namiętnie śledziłem
wyniki meczów piłkarskich, wiele godzin
spędzałem na graniu w Fifę i menadżery
piłkarskie (chłopcy pewnie wiedzą, o czym
mówię), no i oczywiście na grze w piłkę...
To była moja pasja. Z czasem jednak
zrozumiałem, że nie jestem mistrzem w tej
dziedzinie i będzie mi trudno zrobić karierę
jako piłkarz. Wtedy zacząłem myśleć o tym,
by zostać trenerem piłkarskim!
„ECHO SZKOŁY”: Jak Ksiądz wspomina czasy
szkolne? Jakim był Ksiądz uczniem?
KSIĄDZ PRZEMYSŁAW GORZOŁKA: Szkołę
wspominam bardzo miło. Ale zacznę może
od początku. W czasie pierwszych trzech lat
szkoły miałem fantastyczną wychowawczynię
– miłą, cierpliwą i serdeczną. Była jak druga
mama! Byłem grzecznym i spokojnym
uczniem, choć do dzisiaj pamiętam,
jak pewnego dnia spotkała mnie straszliwa
kara... Otóż w czasie krótkiej przerwy
nie mogliśmy wychodzić na plac zabaw, który był przed szkołą, ja jednak razem z kolegami
i koleżankami wyszedłem się trochę pobawić. Kiedy wróciliśmy do klasy, nasza pani była
bardzo zasmucona. Za dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce zbieraliśmy na specjalnej
tablicy czerwone serduszka, a za złe zachowanie – czarne serca. I każda z osób, które złamały
zakaz wychodzenia na dwór, musiała własnoręcznie narysować sobie czarne serce. Do dziś
pamiętam, jak drżała mi przy tym ręka... W szkole podstawowej nie byłem orłem, zresztą
piłka nożna i komputer były wtedy dla mnie ważniejsze od nauki. Jak to celnie określiła moja
nauczycielka chemii z gimnazjum: „zdolny, ale leniwy”. Moim ulubionym przedmiotem
w podstawówce był chyba wf. Na drugim miejscu – informatyka. Choć tak naprawdę wszystkie
przedmioty lubiłem – nie było takiego, którego chciałbym unikać. W gimnazjum zaś
pokochałem chemię. Miałem wspaniałą nauczycielkę, która zmobilizowała mnie do pracy.
To był dla mnie przełom!
„ECHO SZKOŁY”: Dlaczego Ksiądz zdecydował się na wybór takiej właśnie drogi życiowej?
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KSIĄDZ PRZEMYSŁAW GORZOŁKA: Czułem powołanie. Miałem swoje plany. Idąc do liceum,
myślałem o czymś związanym z chemią – zostaniem nauczycielem tego przedmiotu
lub farmaceutą. W liceum jednak bardzo wiele się w moim życiu zmieniło. Zacząłem
interesować się religią. Najpierw zapisałem się na konkurs (Olimpiada Teologii Katolickiej).
Było dla mnie ważnym odkryciem, że prawdy wiary i to wszystko, co głosi Kościół, to nie są
jakieś brednie, ale to rzeczywiście droga do szczęścia. Że przyjmując te prawdy, będziemy
naprawdę szczęśliwi. Później dołączyłem do młodzieżowej wspólnoty religijnej, czyli oazy.
Po pierwszej klasie liceum zostałem także lektorem w parafii (choć nigdy wcześniej
ministrantem nie byłem!). I coraz wyraźniej czułem w sercu, że KTOŚ mnie wzywa...
Buntowałem się. Myślałem przecież o założeniu rodziny, a tu musiałbym ze wszystkiego
zrezygnować... Ten wewnętrzny głos był jednak silniejszy... Przez pięć lat seminarium
(seminarium to szkoła dla przyszłych księży) zastanawiałem się jeszcze, czy to na pewno moja
droga. I ciągle towarzyszyło mi przekonanie, że tak! Dlatego rok temu przyjąłem święcenia
diakonatu, a w tym roku (dokładnie 28 maja) „ksiądz został księdzem” (jak to mówią moi
kochani uczniowie z trzecich klas).
„ECHO SZKOŁY”: Jaka jest różnica pomiędzy księdzem a diakonem?
KSIĄDZ PRZEMYSŁAW GORZOŁKA: Diakon może głosić kazania, prowadzić grupy parafialne
(ja towarzyszyłem ministrantom i lektorom) i uczyć religii w szkole. Nie może jednak
sprawować Mszy Świętej, spowiadać czy namaszczać chorych. To może jedynie ksiądz. Bycie
diakonem było wspaniałe, ale – jak to widzę przez ostatnie dwa tygodnie – bycie księdzem
jest jeszcze wspanialsze!
„ECHO SZKOŁY”: Jak się Księdzu pracuje w Naszej Szkole?
KSIĄDZ PRZEMYSŁAW GORZOŁKA: Bardzo dobrze. Spotykam się z wielką życzliwością
ze strony dyrekcji, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Mam dobre relacje
z rodzicami uczniów. I co najważniejsze – mam wspaniałych uczniów! Oczywiście, moi
„wspaniali” nie zawsze mnie słuchają, czasem moje wysiłki wydawały mi się daremne,
ale cieszy mnie, że mogę tu być i pracować. To dla mnie wspaniałe doświadczenie.
„ECHO SZKOŁY”: Co Ksiądz sądzi o uczniach Naszej Szkoły?
KSIĄDZ PRZEMYSŁAW GORZOŁKA: Niestety, miałem okazję poznać tylko część uczniów,
ale odpowiem na to pytanie na podstawie tego, co wiem: macie w sobie ogromny potencjał!
Na pierwszym miejscu mam tu na myśli swoich uczniów. Uczę w jednej klasie pierwszej
i we wszystkich trzecich klasach. Wiele jest tam osób zdolnych, ambitnych i kreatywnych.
Czasami zaskakiwali mnie swoimi pomysłami. Ale nie tylko swoich uczniów miałem okazję
poznać. Uczestniczyłem też w akademiach i występach szkolnych. I byłem pod wrażeniem
talentów, jakie macie. Taneczne, muzyczne, piosenkarskie, retoryczne, malarskie... Dlatego
mam do Was wielką prośbę – nie zaniedbajcie tego! Rozwijajcie się! Bądźcie kreatywni! Macie
przed sobą olbrzymie możliwości. Nie zakopujcie Waszych talentów. Oczywiście – to wymaga
wysiłku, systematycznej pracy, ale uwierzcie mi – warto!
„ECHO SZKOŁY”: Jakimi wartościami kieruje się Ksiądz w życiu?
KSIĄDZ PRZEMYSŁAW GORZOŁKA: Najważniejszy jest dla mnie Bóg. Nie zawsze tak było.
Pamiętam, jak kiedyś podobne pytanie zadano nam w gimnazjum. I większość moich kolegów
i rówieśników odpowiedziało tak, jak ja dzisiaj. I przyznaję, że pod wpływem grupy
odpowiedziałem tak samo, ale zupełnie bez przekonania. Bóg zdecydowanie nie stał wtedy
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na pierwszym miejscu w moim życiu. Były rzeczy ważniejsze – komputer, przyjemności...
Z czasem jednak zrozumiałem, że w Jezusie mam Najlepszego Przyjaciela. Kogoś, do Kogo
mogę się zwrócić ze WSZYSTKIM. I Kogoś, Kto mnie akceptuje takim, jakim jestem – z wadami
i zaletami. Na drugim miejscu stawiam rodzinę – rodziców, brata, dziadków i dalszych
krewnych. Nie poświęcam im tyle czasu, ile chciałbym (z racji obowiązków), ale choć
w modlitwie codziennie o nich pamiętam. I na drugim miejscu (ex aequo) – parafia. Bo parafia
stała się moją nową rodziną. Wszyscy, których spotykam – dzieci i młodzież, dorośli i osoby
starsze, chorzy i samotni – to moja nowa rodzina. I staram się z całego serca służyć im
najlepiej, jak potrafię. Wartości, które są dla mnie bardzo ważne, to uczciwość, pracowitość,
życzliwość i skromność. Próbuję się nimi kierować.
„ECHO SZKOŁY”: Jakie Ksiądz ma zainteresowania? Co Ksiądz robi w wolnym czasie?
KSIĄDZ PRZEMYSŁAW GORZOŁKA: Jakiś czas temu pokochałem chodzenie po górach.
Szczególnie po Tatrach, ale też po niższych szczytach. Takie górskie wędrówki pozwalają mi
rzeczywiście odpocząć. Bardzo lubię sport – szczególnie piłkę nożną i bieganie. Pochwalę się,
że w ostatnich latach startowałem w półmaratonie i maratonie – ten drugi bieg liczy ponad 42
km! Największą moją radością było to, że dobiegłem do mety – jeszcze nigdy nie byłem tak
zmęczony, jak podczas tego biegu... W końcu trwał ponad 3,5 godziny! Lubię też czytać
książki i podróżować. Miałem to szczęście, że dwukrotnie byłem w Rzymie i dwukrotnie
w Rumunii. Z tą Rumunią to jest ciekawa sprawa – nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę,
że jest tam dosyć dużo Polaków! Właśnie do mniejszości polskiej, a dokładnie do tamtejszych
dzieci jechałem wraz z kolegami, żeby przeprowadzić wakacyjne rekolekcje. Chodziło w nich
przede wszystkim o zorganizowanie czasu wolnego dzieciakom, które nigdzie przez wakacje
nie wyjeżdżają, a często muszą ciężko pracować w gospodarstwie, pomagając swoim
rodzicom... Dlatego kieruję do Was gorący apel – bardzo ceńcie sobie to, co macie! Bo macie
bardzo dużo. I nie wszyscy mają się tak dobrze...
„ECHO SZKOŁY”: Jakie Ksiądz ma plany na przyszłość?
KSIĄDZ PRZEMYSŁAW GORZOŁKA: Cóż, niestety mija czas mojej pracy w Wapienicy. Już
od września będę w innej parafii i uczyć będę również w innej szkole. A później – któż to wie?
Chodzi mi po głowie myśl o wyjeździe na misje... Przez jakiś czas myślałem o Papui – Nowej
Gwinei (zadanie z geografii: sprawdźcie, gdzie to jest!). Ale na to mam jeszcze czas...
„ECHO SZKOŁY”: Co poradziłby Ksiądz uczniowi, który w przyszłości chciałby także zostać
Księdzem?
KSIĄDZ PRZEMYSŁAW GORZOŁKA: To piękna droga! Widzę, że można być bardzo szczęśliwym
jako ksiądz. Nie ma więc co się bać. Na pewno warto rozwijać swoje zainteresowania, pasje,
talenty, zdobywać wiedzę i... cieszyć się życiem! A w tym wszystkim nie zapominać o Panu
Bogu, który naprawdę chce naszego szczęścia. Decyzja o zostaniu księdzem jest trudna
i trzeba ją dobrze przemyśleć i przemodlić. Warto porozmawiać z jakimś kapłanem
i dowiedzieć się, jak wygląda życie codzienne księdza i czy to nam odpowiada. Można
przeczytać jakąś książkę o powołaniu do kapłaństwa. Najważniejsze jednak, to pytać Pana
Boga: czy powołujesz mnie, Panie? Czy to moja droga? A On odpowie.
„ECHO SZKOŁY”: Dziękujemy za rozmowę!
KSIĄDZ PRZEMYSŁAW GORZOŁKA: Dziękuję!
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STREFA ROZRYWKI
Lekcja języka polskiego. Pani pyta:
- Kaziu, kiedy używamy wielkich liter?
- Wtedy, kiedy mamy słaby wzrok.
Nauczyciel opowiada klasie o małpach.
Dostrzega, że mała Zuzia nie słucha.
Zwraca więc jej uwagę:
- Zuziu! Słuchaj uważnie i patrz na mnie,
bo nie będziesz wiedziała, jak wygląda
małpa!
Przed klasówką:
- Mam nadzieję, że dzisiaj nikogo
nie przyłapię na ściąganiu!
- My również, proszę pani!
Przyszedł ksiądz z kolędą. Po modlitwie
i poświeceniu domu zwrócił się do małej
dziewczynki:
- Umiesz się żegnać, dziecko?
- Umiem. Do widzenia.
Mama pyta Jasia:
- Czy zmieniłeś już rybkom wodę
w akwarium?
- Po co? One jeszcze tej nie wypiły.
Aby lepiej objaśnić omawiany problem,
nauczyciel posłużył się przykładem:
- Gdybym stanął na głowie, krew,
jak wiecie, spłynęłaby do niej i zrobiłbym
się czerwony na twarzy.
- Tak - odpowiada klasa.
- Więc dlaczego, gdy stoję w pozycji
normalnej, krew nie spływa z głowy
do stóp?
Jeden z uczniów odpowiedział:
- Ponieważ pana stopy nie są puste.
Jaś na lekcji polskiego odmienia rzeczownik
„kot” przez przypadki:
- Mianownik - kot.
Dopełniacz – kota.
Celownik – kotu.
Biernik – kota.
Narzędnik - z kotem.
Miejscownik – o kocie.
Wołacz – kici, kici!

Podczas świąt Jaś woła do mamy:
- Mamo, mamo, choinka się pali!
- Nie mówi się „pali”, tylko „świeci”
- poucza go mama.
- Mamo, mamo, firanki też się świecą!
Nauczycielka plastyki zadaje uczniom
narysowanie rzeki i wędkarza. Pod koniec
lekcji nauczycielka, sprawdzając prace
uczniów, pyta Jasia:
- A ty dlaczego nie narysowałeś wędkarza?
- Bo w rzece, którą narysowałem, łowienie
ryb jest zabronione!
Nauczyciel sprawdza zadanie domowe:
- Otwórzcie zeszyty... Kasiu,
kiedy ty odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To dlaczego tej pracy domowej
nie odrobiłaś?
- Bo jestem na diecie.
Mała dziewczynka stoi na ulicy i płacze.
Ludzie ją pytają:
- Dlaczego płaczesz?
- Bo się zgubiłam!
- A jak się nazywasz?
- Nie wiem...
- A znasz swój adres?
- Tak: www.basia.pl.
Jaś mówi do mamy:
- Mamo, to jest Kazio! Przyjrzyj mu się
uważnie!
- Dlaczego?
- Bo on się uczy jeszcze gorzej niż ja!
- Jasiu, jaka to część mowy - „małpa”?
- Jest to czas przeszły od rzeczownika
człowiek.
Rozmawiają dwaj koloniści:
- Ty, skąd masz tyle forsy?
- Z pisania.
- Oooo, a co piszesz?
- Listy do rodziców z prośbą o pieniądze.
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W SKRÓCIE…
12 maja 2016 r. odbył się w Naszej Szkole III Międzyszkolny Konkurs Matematyczny
„Przygoda z logiką”, którego koordynatorem jest nauczyciel matematyki – Pani
Monika Korowaj. Do uczestnictwa w rywalizacji zaproszeni zostali pasjonaci
matematyki z klas szóstych bielskich szkół podstawowych. Zaproszenie do udziału
w konkursie przyjęły: Szkoła Podstawowa nr 1, 3, 18, 22, 29, 31, 32, 33 i 37 – łącznie aż 25
uczniów. Główny cel konkursu to rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych.
Niekonwencjonalna formuła zadań konkursowych umożliwiła uczestnikom trening i rozwój
logicznego myślenia, które przydatne jest nie tylko w matematyce, ale także na innych
przedmiotach wymagających rozwiązywania problemów. Cieszymy się, że konkurs cieszy się
takim dużym zainteresowaniem.
18 maja w szkolnej auli uczniowie piątych i szóstych klas obejrzeli przedstawienie
w języku angielskim pt. „British and American Festivals”. Wcześniej
zaprezentowane ono zostało podczas VI Przeglądu Teatrzyków Anglojęzycznych
„WAPIENICA 2016” organizowanego przez Naszą Szkołę. Aktorzy byli jak zwykle
wspaniale przygotowani, zachwycali strojami i piękną wymową w języku angielskim.
Na koniec członkowie koła teatralnego podziękowali Pani Bogumile Szczerbowskiej za pomoc
w rozwoju ich pasji, za poświęconą uwagę i czas. Wręczyli także kwiaty. Do podziękowań
przyłączyła się również Pani Dyrektor Alicja Procner. Natomiast 3 czerwca w szkolnej auli
odbyło się niezwykłe spotkanie. Pani Bogumiła Szczerbowska oraz uczestnicy koła teatralnego
zaprosili rodziny, przyjaciół i znajomych na spektakl będący podsumowaniem rocznej
działalności koła. Jak zwykle publiczność była pod wrażeniem wymowy w języku angielskim,
kostiumów oraz gry aktorskiej młodych artystów. Na przybyłych gości czekał słodki
poczęstunek w postaci ciast i ciasteczek upieczonych przez rodziców. Na koniec uczniowie
i rodzice podziękowali Pani Szczerbowskiej za trud włożony w przygotowanie uczniów
do występów oraz wręczyli kwiaty.
8 czerwca 2016 roku odbyła się w Naszej Szkole 9. edycja Festiwalu Naukowego.
W ciągu tych 9 lat uczniowie rozwiązywali różne zadania, a najlepsi otrzymywali
nagrody. Na kolejnych festiwalach przedstawialiśmy inscenizacje, prezentacje,
teatrzyki… Było też spotkanie z pasjonatem wiedzy o naszym regionie dr. Jackiem
Proszykiem. Tym razem zaproponowaliśmy inną formułę – odbył się prawdziwy festiwal…
Festiwal, na którym zagościła muzyka i śpiew. Wystąpili przed nami uczniowie Naszej Szkoły
oraz goście specjalni: KWARTET KLARNETOWY w składzie: Adam Iskrzycki, Miłosz Szczotka,
Samuel Keitz i na klarnecie basowym Pan Łukasz Iskrzycki – nauczyciel klarnetu. Wszystkim
nagrodzonym jeszcze raz gratulujemy i wszystkich zapraszamy do wspólnej zabawy
w kolejnym roku szkolnym!
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