
NA TROPIE PRZYRODY 

 

ECHO SZKOŁY 

DWUMIESIĘCZNIK UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

NR 32 IM. JANA III SOBIESKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ 

 

 

 

 

2021 / 2022 

IX / X 

NR 88 

Witamy w pierwszym powakacyjnym numerze „Echa 
Szkoły”! Mamy nadzieję, że pełni zapału wróciliście do 
szkoły i że za nami tęskniliście. Tematem przewodnim 
tego wydania naszego dwumiesięcznika uczyniliśmy  
nowy cykl spotkań „Na tropie przyrody”. Jeśli chcecie 
się dowiedzieć więcej na ten temat, przeczytajcie arty-
kuł ze strony 4. Oprócz tego jak zwykle przygotowali-
śmy dla Was sporą dawkę rozrywki oraz teksty, dzięki 
którym wzbogacicie swoją wiedzę. Dzięki naszej gazet-
ce przypomnicie sobie, jakie uroczystości szkolne zor-
ganizowane zostały w ostatnich dwóch miesiącach! Za-
praszamy wszystkich do lektury naszego czasopisma! 
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WYNIKI SZKOLNEGO KONKUR-

SU NA NAJCIEKAWSZĄ FOTO-

GRAFIĘ Z WAKACJI 

Informujemy, że w Konkursie na Najcie-

kawszą Fotografię z Wakacji 2021 zorga-

nizowanym przez Panią Martę Barbasz-

Sztajno I miejsce zajęła praca „Nasz Pięk-

ny Bałtyk”, której autorem jest Jonatan 

Czyż. Jury przyznało dwa równorzędne 

drugie miejsca zdjęciom: „Drzewko na 

plaży, Łazy 2021” Nikoli Pudełko oraz 

„Poranek w Orzechowie” autorstwa Kin-

gi Czyż. Dodatkowo wyróżniono pracę 

Kacpra Filipczaka „Zdjęcie 3”. Zwycięz-

com i pozostałym uczestnikom serdecznie 

gratulujemy! Zachwyciły nas Wasze foto-

grafie! Wszystkie nadesłane na konkurs 

prace można podziwiać na wystawie na I 

piętrze w budynku B Naszej Szkoły. 

I miejsce - Jonatan Czyż „Nasz Piękny Bał-

tyk”  

II miejsce - Nikola Pudełko „Drzewko na pla-

ży, Łazy 2021”  

II miejsce - Kinga Czyż „Poranek w Orze-

chowie”  
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Wyróżnienie - Kacper Filipczak „Zdjęcie 3”  

WYGRALIŚMY!!!  

Ogłoszono wyniki głosowania w ramach 

Budżetu Obywatelskiego. Nasz projekt 

„Cyfrowa Szkoła Podstawowa nr 32 w 

Wapienicy” o wartości 200 000 złotych 

zdobył aż 810 głosów i tym samym zwycię-

żył! Warto zaznaczyć, że uzyskał on najwię-

cej głosów spośród wszystkich projektów 

osiedlowych w Bielsku-Białej! Natomiast 

Wapienica okazała się najaktywniejszym 

osiedlem – oddano tutaj łącznie 1016 waż-

nych głosów! Jeszcze raz bardzo serdecznie 

dziękujemy wszystkim, którzy oddali na nas 

swój głos oraz tym, którzy w jakikolwiek 

sposób wsparli nasze starania. DZIĘKUJE-

MY!!! 

Szczegóły opublikowano tutaj: https://

obywatelskibb.pl/wyniki 

 

SUKCESY TENISISTÓW STOŁO-

WYCH! 

Spieszymy ze wspaniałą wiadomością! Otóż 

w ramach Miejskich Igrzysk Dzieci w teni-

sie stołowym dziewcząt i chłopców 

(organizator – Sport Szkolny Bielsko-Biała) 

drużyna chłopców w składzie: Michał Smy-

czyński (5c), Adrian Rzepka (7d), Krystian 

Karpiński (7a) i Krzysztof Zając (5d) zajęła 

III miejsce. Z kolei drużyna dziewcząt w 

składzie: Emilia Smyczyńska (7b) i Maja 

Heczko (7b) wywalczyła IV miejsce. Ponad-

to Vanessa Pawłowska (5d) indywidualnie 

również uplasowała się na IV miejscu. Ser-

decznie gratulujemy! Uczniów do zawo-

dów przygotowała Pani Anna Wojtyczka. 
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INAUGURACJA PROJEKTU „NA TROPIE PRZYRODY”! 

Zakończyło się pierwsze spotka-
nie z cyklu „Na tropie przyrody”. 
Na północnym stoku Goruszki w 
Jaworzu mieliśmy wabić ćmy do 
światła. Jednak ze względu na pro-
gnozowaną niekorzystną pogodę 
spotkaliśmy się w Muzeum Fauny i 
Flory Morskiej i Śródlądowej w 
Jaworzu. Pan Bartosz Czader w 
bardzo ciekawy sposób opowiadał 
o ćmach, ich zwyczajach i gatun-
kach oraz cechach odróżniających 
je od motyli dziennych. Potem 
przeszliśmy do motylarni, gdzie 
można było obejrzeć przepiękne 
motyle, pająki, skorpiony, patycza-
ki i inne stworzenia zamieszkujące 
to miejsce. Było interesująco, kli-
matycznie i ekscytująco. Nie mo-
żemy się już doczekać kolejnego 
spotkania! Na październik zapla-
nowaliśmy obserwację przelotów 
jesiennych ptaków, liczenie ich i 
rozpoznawanie gatunków. Zapo-
wiada się znakomicie! Już wkrótce podamy szczegóły. Bądźcie czujni! Jeszcze raz serdecznie 

dziękujemy Panu Bartoszowi za wspaniałe spotkanie!  
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ZA NAMI DRUGIE SPOTKANIE Z CYKLU „NA TROPIE PRZYRODY” 

Nie bacząc na niską tempera-
turę, odważni śmiałkowie sta-
wili się na północnym zboczu 
Goruszki w Jaworzu, aby ob-
serwować jesienne przeloty 
ptaków. Było to już drugie 
spotkanie z cyklu „Na tropie 
przyrody” zorganizowane we 
współpracy z Muzeum Fauny i 
Flory Morskiej. Jak zwykle 
znakomicie poprowadził je 
Pan Bartosz Czader. Podczas 
obserwacji ostatnich przelo-
tów udało się oznaczyć 5000 
ptaków, jednak w sobotę by-
ło za zimno i zobaczyliśmy 
tylko kilka osobników. Nic 
jednak straconego ponieważ 
poznaliśmy historię gloriety, 
wysłuchaliśmy opowieści na 
temat wzgórz Jaworza oraz 
ludów, które w przeszłości 
zamieszkiwały te tereny. Do-
wiedzieliśmy się także, jaki 
ptak jest najpospolitszy w Be-
skidach. Nie możemy się już 
doczekać kolejnego spotka-
nia! Na listopad zaplanowali-
śmy wizytę w obserwatorium 

nietoperzy w Brennej. 
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Uwaga, uwaga!!! Nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczęty! Ze wzglę-

dów bezpieczeństwa zrezygnowaliśmy z uroczystej akademii, nato-

miast uczniowie klas II-VIII o różnych godzinach spotkali się ze swoimi 

wychowawcami w salach lekcyjnych, gdzie przeprowadzona została 

pogadanka o bezpiecznej drodze do szkoły i z powrotem oraz przed-

stawione zostały podstawowe zasady bezpieczeństwa dotyczące CO-

VID-19. Szczególnie ciepło zostali przyjęci nasi pierwszoklasiści, którzy dopiero zaczynają 

swoją przygodę z edukacją. Spotkali się oni w szkolnej auli z nowym wychowawcą oraz Pa-

nią Dyrektor Edytą Zaczek i Panem Wicedyrektorem Grzegorzem Wójtowiczem. Dzieci 

złożyły uroczystą przysięgę i otrzymały pamiątkowe dyplomy. Uczniom SP 32 im. Jana III 

Sobieskiego w Bielsku-Białej życzymy samych sukcesów, ich rodzicom – jak najwięcej ra-
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Nasza Szkoła po raz kolejny wzięła udział w 
Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania. Święto 
jest obchodzone w Polsce od 2001 r. z inicjaty-
wy Polskiej Izby Książki. Dlaczego 29 września? 
Otóż jest to dzień urodzin wybitnej polskiej pisarki Janiny Porazińskiej. Głównym celem 
święta jest propagowanie czytelnictwa wśród młodych czytelników. To czytelnicze wyda-
rzenie jest okazją do zapoznania uczniów z ciekawymi pozycjami książkowymi ze szkolnej 
biblioteki. Głośne czytanie odbywało się na początku lub pod koniec lekcji. Uczniowie 
klas pierwszych słuchali czytania w bibliotece. Na zakończenie wydarzenia otrzymali albu-
my na naklejki, które będą nagrodą za potwierdzone przez rodziców codzienne samo-
dzielne czytanie lub słuchanie czytania dorosłych. Zachęcamy, aby Dzień Głośnego Czyta-

nia obchodzić w rodzinach codziennie! 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ 

GŁOŚNEGO CZYTANIA 



JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH I-III 
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Na początkowym etapie nauki języka obcego nadrzędnym celem jest samo zaintereso-

wanie ucznia przedmiotem, uwrażliwienie go na język angielski spotykany w codzien-

nych sytuacjach poprzez rozwijanie różnych sprawności lingwistycznych, aż do komuni-

kacji na poziomie prostych zdań. Należy pamiętać, że często pierwszy kontakt uczniów 

z językiem angielskim może decydować w znacznym stopniu o ich nastawieniu do jego 

nauki w przyszłości. Mając to na uwadze, staramy się realizować lekcje języka angiel-

skiego w Naszej Szkole w sposób atrakcyjny i budzący ciekawość dzieci. Nie zapomina-

my, że uczniowie klas młodszych najczęściej uczą się zagadnień językowych nie wprost, 

ale poprzez kontekst, a gry i zabawy to nieodłączny element naszych lekcji. Zachęcamy 

do obejrzenia krótkiej fotorelacji z aktywności. 



ZA NAMI JESIENNE WYCIECZKI 
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Uczniowie Naszej Szkoły pod opieką swoich wychowawców wybrali się na intere-
sujące eskapady. Niektórzy zdecydowali się na górskie wyprawy na Kozią Górę, 
Dębowiec lub Błatnią albo na spacer po najbliżej okolicy, np. Doliną Wapienicy. Byli i 
tacy, którzy woleli spędzić czas z rówieśnikami w Zagrodzie Edukacyjnej Alpaquero 
w Międzyrzeczu Górnym, w ZOO w Chorzowie lub w Międzynarodowym Mia-
steczku Edukacji Ekologicznej w Olsztynie. Popularnością cieszył się także Park 
Rozrywki Zatorland oraz Zaczarowany Las. Niezależnie od celu wyjścia – każdemu 
z nich towarzyszyła znakomita zabawa na świeżym powietrzu! Z niecierpliwością 
czekamy na wiosnę, kiedy to odbędą się kolejne wyprawy. Dziękujemy serdecznie 
Rodzicom za pomoc w organizacji wycieczek! Cieszymy się, że możemy na Pań-

stwa liczyć. 
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W Naszej Szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie każdej klasy 

wybierali dwóch spośród ośmiu kandydatów. W wyniku głosowania Przewodniczącą Samorzą-

du Uczniowskiego została: 

Weronika Wojtas (8c) 

Zastępcy powierzono 

 Jakubowi Dyczce (8e).  

 

Ponadto członkami Samorządu Uczniowskiego zostali:  

Natalia Haja (8e),  

Paweł Wilk (8e),  

Laura Gnatowsky (7a), 

Maja Gruszka (5d).  

 

Opiekę nas Samorządem Uczniowskim objęła w tym roku: 

Pani Barbara Beruś-Kluka. 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia! 

Str. 10 

WYBRALIŚMY SAMORZĄD UCZNIOWSKI 



EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 
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W sesji jesiennej swoje pierwsze uprawnienia do kierowania rowerem 

uzyskali uczniowie klas szóstych i siódmych Naszej Szkoły. Egzamin na 

kartę rowerową składał się z dwóch etapów: teoretycznego, podczas 

którego uczniowie zmagali się z testem wiedzy o przepisach ruchu drogowego oraz 

praktycznego polegającego na wykazaniu się umiejętnością jazdy na rowerze po nowym, 

stworzonym na potrzeby egzaminu placu manewrowym miasteczka ruchu drogowego 

przy szkole. Aby przejść do etapu praktycznego, z części teoretycznej egzaminu należało 

zdobyć co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania. Wszystkim tym, którzy zdali 

egzamin, serdecznie gratulujemy ich pierwszego prawa jazdy! 

W związku z tym, że sezon rowerowy trwa, przypominamy o kilku bardzo ważnych za-

sadach. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź stan techniczny swojego roweru. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na elementy, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. 

Sprawne hamulce, oświetlenie oraz dzwonek to podstawa wymagana przepisami prawa. 

Aby jazda rowerem była przyjemna, warto również przed wyjazdem sprawdzić, czy ma-

my czysty i nasmarowany łańcuch oraz właściwie dobrane ciśnienie w oponach. Przegląd 

roweru można zrobić samemu, ale – aby mieć pewność, że jazda będzie bezpieczna – 

najlepiej wybrać się do profesjonalnego warsztatu rowerowego. 
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OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 

W Naszej Szkole uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W obu budynkach przygotowa-

no piękne akademie, które zostały następnie zarejestrowane i wyemitowane przez wychowawców w 

salach lekcyjnych. 

W budynku A mogliśmy obejrzeć film, w którym bohaterami byli trzecioklasiści. Pod opieką swoich wy-

chowawców śpiewali, tańczyli, recytowali, a nawet grali na dzwonkach. Nagranie można obejrzeć tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=MZCJoR9jLu8. 

Z kolei w budynku B uczniowie klasy 7c pod kierunkiem Pani Anny Sądej, także recytowali wzruszające 

wiersze, ale przygotowali ponadto dowcipne i niezwykle słodkie życzenia, ale żeby się o tym przekonać, 

musicie sami obejrzeć nagranie do końca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy serdeczne życzenia Kierownictwu, Nauczycielom, Wycho-

wawcom i pozostałym Pracownikom Naszej Szkoły – radości, wytrwałości i zadowolenia z wykonywanej 

pracy oraz niegasnącego zapału do kształtowania młodych charakterów. Jednocześnie dziękujemy za 

dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, za towarzyszenie uczniom w chwilach radości, ale i w momen-

tach smutku, za dbanie o to, aby każdy dzień spędzony przez nich w szkole był przyjemny, odkrywczy i 

bezpieczny. 
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ABC DOBREGO WYCHOWANIA 

Początkiem października w oddziałach pierwszej klasy odbyły się warsztaty z cyklu "ABC 

Dobrego Wychowania". Zajęcia miały na celu wprowadzenie najmłodszych uczniów Na-

szej Szkoły do projektu, który od wielu lat z powodzeniem realizowany jest w klasach I-

III. Pierwszoklasiści powtórzyli podstawowe zasady dobrego wychowania, które towa-

rzyszą nam każdego dnia. Aktywnie uczestniczyli w zabawach mających na celu utrwale-

nie magicznych słów: "proszę", "dziękuję" i "przepraszam". Z ogromnym zaciekawieniem 

oglądali prezentację multimedialną i słuchali piosenek, które w bardzo przystępny sposób 

ukazały najmłodszym, że kultura obowiązuje nas zawsze i wszędzie. Uczniowie na zakoń-

czenie zajęć rozwiązywali quiz, którego wyniki potwierdziły, że wiele już potrafią i wie-

dzą, jak należy zachowywać się kulturalnie. Warsztaty z cyklu "ABC Dobrego Wychowa-

nia" przygotowała Pani Marcelina Piechota. 
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NASZA TWÓRCZOŚĆ 

„Jesień” 

Jesień jest pomarańczowa jak soczysta pomarańcza. 

Z drzew spadają nam kolorowe liście. 

Na naszych stołach pojawiają się jesienne bukiety. 

 

Zaczyna się sezon dyniowy. 

Gdy zapadnie zmrok, oczy dyniom zaświecą się, 

Jak gwiazdy w noc. 

 

Paulina Panek, Amelia Kopiczko, klasa 8a 

 

 

Wakacje się kończą zabawy już brak, 

Jesień się zbliża nauki już czas. 

 

Zima nadchodzi na narty pora 

I ośnieżona już cała zapora. 

 

Rzeki zamarzają, a niedźwiedzie zasypiają. 

Ptaki odlatują wszyscy się radują, 

 

Na bitwę śnieżkową już czas,  

Więc ruszajmy wszyscy wraz. 

 

Magdalena Grzesiowska, Krzysztof Ryszka, klasa 5a 
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NASZA TWÓRCZOŚĆ 

„Wrześniowa jesień” 

 

Gdy na drzewach liście kolorowe,  

Każdy ma sny kasztanowe. 

Spadają żołędzie zielone, 

Z nich są żołnierzyki brązowe. 

Na stołach pojawiają się dynie, 

Każdy z ich smaku w środku się rozpłynie.  

Bo są to nasze jesienne dynie. 

 

Po południu, po lekcjach, 

Do lasu się wybiorę. 

Wiewiórce orzeszki podrzucę, 

Dzikowi kasztanów nazbieram. 

A sobie z liści bukiecik zrobię. 

Z darów jesieni pełno dekoracji będzie, 

Wszyscy na pole z domów wybiegają w szybkim pędzie. 

Każdy się cieszy, każdy kasztanów szuka, 

A sówka z drzewa na nich luka. 

 

Julia Michalik, klasa 8a 
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NASZA TWÓRCZOŚĆ 

Jak zareagowałaś na swoją wygraną w 

wyborach? 

Mimo, że wiedziałam, jak silną mam konku-
rencję, nie poddawałam się i mocno wierzy-
łam w swoją wygraną. Strasznie się ucieszy-
łam, gdy dowiedziałam się, że zostałam prze-
wodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Bar-

dzo się cieszę, że tak wiele osób mi zaufało. 

 

Dlaczego zgłosiłaś swoją kandydaturę 

w wyborach do Samorządu Szkolnego? 

 Zdecydowałam się startować, ponieważ 
chciałam, aby w tym roku szkolnym było 
więcej atrakcji oraz żeby zarówno ucznio-
wie, jak i nauczyciele miło wspominali te 10 

miesięcy. 

 

Co należy do Twoich obowiązków? 

Z racji tego, jak ważną i odpowiedzialną 
funkcję pełnię w szkole, moimi obowiązkami 
są m.in. reprezentowanie szkoły, utrzymy-
wanie dobrych kontaktów z uczniami i nau-
czycielami oraz wdrażanie nowych pomy-

słów w życie szkoły. 

Na nasze pytania odpowiada Weronika Wojtas – Przewodnicząca Samo-
rządu Uczniowskiego. Przeczytajcie, co nasza rozmówczyni powiedziała o 

swoich obowiązkach, pasjach oraz reakcji na wygraną w wyborach. 

Co Ci się podoba w Naszej Szkole najbardziej? 

 W Naszej Szkole najbardziej podoba mi się muzyka 
puszczana na przerwach, do której można wspólnie 

tańczyć i śpiewać oraz radiowęzeł z pozdrowieniami. 

 

A czy jest coś, co chciałabyś zmienić w Naszej 

Szkole? 

Najbardziej chciałabym zmienić zakaz przemieszczania 
się między piętrami oraz możliwość spędzania przerw 

na świeżym powietrzu. 

 

Co chcesz robić po skończeniu szkoły podsta-

wowej? 

 Po zakończeniu szkoły podstawowej chciałabym pójść 
do liceum na profil biologiczno-chemiczno-

matematyczny. 

 

 Jakie masz zainteresowania? 

Od 8 lat gram na fortepianie, trochę krócej - bo od 
początku roku szkolnego samodzielnie próbuję opano-

wać gitarę. Lubię również malować i rysować. 

 

Kim chciałabyś zostać w przyszłości? 

 W przyszłości chciałabym zajmować się kryminalistyką 

lub być mikrobiologiem. 

 

Dziękujemy za rozmowę. 

Również dziękuję. 
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PRZYWITALIŚMY PANIĄ JESIEŃ! 

Tradycyjnie, jak co roku, w Naszej Szkole odbyła się zabawa integracyjna 
„Witamy Panią Jesień” dla uczniów wszystkich oddziałów pierwszej klasy. 
Respektując obowiązujące obostrzenia, każda klasa bawiła się we własnym 
gronie w innym czasie. Pierwszoklasiści poznali charakterystyczne cechy je-
siennej aury, zwyczaje zwierząt, dary jesieni i nauczyli się rozpoznawać liście. 
Wszystkie zdobyte wiadomości mogli wykorzystać podczas zadań interak-
tywnych. Pojawił się akcent muzyczny w postaci krótkiej zabawy rytmicznej, 
a także artystyczny – uczniowie ozdabiali liście, którymi udekorowane zo-
stało jedno, wspólne dla wszystkich klas, drzewo. Zwieńczeniem wysiłków 
uczniów było rozdanie dyplomów i słodkości. Organizatorem wydarzenia 

była Pani Aurelia Woźniak. 
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Żółw i wąż bawią się w chowanego. 

Żółw liczy: 

-Raz, dwa, trzy… 

Wąż mu nagle przerywa: 

-Jak mnie nie znajdziesz, to  będę w szafie! 

 

-Tato, gdzie leżą Tatry? 

-Nie wiem, kochanie. 

Niczego nie ruszałem na twoim biurku.  

 
 

Mówi szef do jamnika: 

-Proszę posprzątać także w windzie… 

-Dobrze, ale czy na wszystkich piętrach? 

  

 

Justyna pyta babcię: 

-Babuniu, powiedz mi, czy wierzysz w horoskopy? 

-Ależ skąd, w żadnym wypadku, moje dziecko! 

My, wodniki, jesteśmy bardzo nieufne 

  

 

- Gdzie są rzeki bez wody? 

-Na mapach. 

  

 

Mąż mówi do swojej żony: 

-Jaka jest dzisiaj pogoda? 

A żona na to: 

-Nie wiem. Pada deszcz, jest mgła, więc nic nie widzę. 

  

 

- Kaziu, czy umyłeś już uszy? 

-Nie, ale jeszcze słyszę. 

Strefa rozrywki 



Przepisy 
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KOLEJNI SZKOLNI GLOBTROTERZY 

Dwunastą osobą, która pokonała wszystkie trasy w ramach nasze-
go projektu, jest Wiktoria Frydel. Serdecznie gratulujemy!!! 
Wrzesień to kolejny miesiąc, w którym aktywność uczniów w na-

szym programie jest zdumiewająco wysoka! Bardzo nas to cieszy!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia Frydel, Kinga Czyż i Jonatan Czyż jako kolejni pokonali wszystkie trasy w ramach naszego 
projektu i dołączyli do zaszczytnego grona Szkolnych Globtroterów! Serdecznie gratulujemy!!! 

Innym uczestnikom naszej zabawy też już niewiele brakuje. Trzymamy za Was kciuki!  

 

Agnieszka Guszpil, Jakub Brandys i Kacper Brandys to kolejni uczniowie, którzy pokonali 
wszystkie trasy w ramach naszego projektu! Gratulujemy!!! Już wkrótce zostaną im wręczone 
certyfikaty i unikatowe odznaki. Oprócz tego mają szansę na nagrody rzeczowe na zakończenie 
całego projektu. Zapraszamy do wzięcia udziału pozostałych uczniów oraz ich rodziny – nie jest 

jeszcze za późno, by do nas dołączyć!  
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To był naprawdę rekordowy miesiąc dla naszych wędrowców! We wrześniu do naszego 
projektu dołączyło kolejnych 6 uczestników. Łącznie wędruje z nami już 55 uczniów, któ-
rzy w ostatnim miesiącu podczas 50 wycieczek pokonali w sumie prawie 340 km! Jesteśmy 
pod wrażeniem! Tym razem najchętniej odwiedzanym miejscem była Błatnia szlakiem z Ja-
worza Nałęża oraz Palenica, Kopany, Ewangelicki Kościół Leśny w Jaworzu. Obie trasy wy-
brało 8 uczniów. We wrześniu tytuł Szkolnego Globtrotera za pokonanie wszystkich tras 
zdobyło aż 7 uczniów: Wiktoria Frydel, Sonia Frydel, Kinga Czyż, Jonatan Czyż, Agnieszka 
Guszpil, Jakub Brandys i Kacper Brandys. Gratulujemy! Do podjęcia wyzwania zapraszamy 
pozostałych uczniów Naszej Szkoły! Do zakończenia naszego projektu pozostały 3 miesią-

ce, więc jeszcze nie jest za późno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda nas nie rozpieszcza, więc postano-
wiliśmy przypomnieć sobie ostatnie słoneczne dni. W ostatnim czasie 10. trasę pokonali: 
Laura Dyczek i Norbert Łoś! Gratulujemy! Zapowiada się słoneczny weekend, zatem za-
praszamy do udziału w naszej zabawie pozostałych uczniów oraz ich rodziny – nie jest 

jeszcze za późno, by do nas dołączyć!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby zachęcić Was do pieszych wędrówek, publikujemy kolejne zdjęcia relacjonujące wy-
prawy naszych śmiałków, którzy walczą o zaszczytny tytuł Szkolnego Globtrotera. A w 
ostatnim czasie 10. trasę pokonali: Konrad Guszpil, Martyna Szkorupa i Michał Orkisz. 
Gratulujemy! Do udziału w naszej zabawie zapraszamy pozostałych uczniów oraz ich rodzi-
ny – nie jest jeszcze za późno, by do nas dołączyć! Ranking Szkolnych Globtroterów, zasa-
dy zabawy, mapy oraz opisy wszystkich tras znajdują się tutaj: 

https://www.sp32bb.pl/szkolny-globtroter. 
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KĄCIK LOGOPEDYCZNY 



W skrócie 
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O BEZPIECZEŃSTWIE NA DRODZE Z PA-

NEM DZIELNICOWYM 

Dzisiaj w szkolnej auli budynku A odbyło się 

spotkanie pierwszoklasistów z Panem Marci-

nem Adamczykiem – dzielnicowym. Głów-

nym tematem prelekcji były zasady bezpie-

czeństwa w drodze do szkoły i z powrotem. 

Dzieci chętnie zadawały pytania i bezbłędnie 

odpowiadały na te formułowane przez poli-

cjanta. W podziękowaniu za poświęcony czas 

Pan Marcin Adamczyk otrzymał od dzieci 

piękną kartę okolicznościową. 

 

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POLI-

CJI 

Dzisiaj w Naszej Szkole w ramach Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły od-

była się prelekcja prowadzona przez aspiranta 

Rafała Kobyłeckiego, podczas której uczniom 

klasy 7 i 8 przekazane zostały podstawowe 

informacje dotyczące odpowiedzialności kar-

nej nieletnich oraz przejawów demoralizacji. 

W czasie prelekcji przedstawiciel Komendy 

Miejskiej Policji w Bielsku-Białej poruszył po-

nadto temat agresji wśród młodzieży. Przed-

stawił również konsekwencje wulgarnego i 

agresywnego zachowania w stosunku do in-

nych uczniów, jak i nauczycieli oraz pracow-

ników szkoły. Omówiono także skutki posia-

dania różnych środków psychoaktywnych. 

Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczest-

niczyli w spotkaniu. Chętnie odpowiadali na 

pytania i z wielkim zainteresowaniem słuchali 

prelekcji. 

 

NORDIC WALKING PODCZAS WYCHO-

WANIA FIZYCZNEGO  

W Naszej Szkole zajęcia wychowania fizycz-

nego przybierają różnorodną formę, co jest 

odpowiedzią na potrzeby i zainteresowania 

uczniów. Ostatnio był to nordic walking. Ko-

rzystając z pięknej aury, wyruszyliśmy Doliną 

Luizy wzdłuż rzeki Wapienicy. Oprócz mar-

szu, były również ćwiczenia rozciągające, po-

znawanie najbliższego otoczenia oraz obserwo-

wanie zmian zachodzących w przyrodzie. Prze-

de wszystkim jednak ważny był ruch na świe-

żym powietrzu. Nie byłoby to możliwe bez Ra-

dy Rodziców działającej przy Naszej Szkole, 

która w ubiegłym roku szkolnym zakupiła 27 

zestawów kijów do nordic walking. Jeszcze raz 

bardzo dziękujemy!  

 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA 

Kolejny rok z rzędu Nasza Szkoła wzięła udział 

w EU Code Week, czyli w Europejskim Tygo-

dniu Kodowania. W tym roku #Code tego ty-

godnia uczniowie klas 4-6 na zajęciach informa-

tyki uczyli się kodowania na stronie code.org. 

Kodując, podróżowali po świecie gry Minecraft, 

co dodatkowo sprawiło, że zadania rozwiązy-

wali chętnie i z wielkim zaangażowaniem. 

CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach 

której europejskie państwa „ścigają się” w licz-

bie zorganizowanych wydarzeń związanych z 

programowaniem. Polska jest jednym z jej lide-

rów – w 2020 r. zajęliśmy pierwsze miejsce w 

rankingu! Akcja co roku organizowana jest na 

terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, 

którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przy-

godę z programowaniem. Zagadnienie nauki 

programowania z roku na rok przybiera na sile 

ze względu na rosnące potrzeby rynku pracy i 

walory edukacyjne, takie jak rozwój umiejętno-

ści analitycznego i logicznego myślenia. 

 

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI KLUBU SENIO-

RÓW LOTNICTWA 

W dniu 18 października 2021 r. Naszą Szkołę 

odwiedzili przedstawiciele Bielskiego Klubu Se-

niorów Lotnictwa działającego przy aeroklubie 

na lotnisku w Aleksandrowicach. Naszymi Go-

śćmi byli: Pani Mariola Ostrowska-Jezierska, Pan 

ppłk. pilot Mieczysław Herzyk – oficer lotnictwa 

wojskowego (świadek otwarcia lotniska w 

Aleksandrowicach w 1936 roku), Pan mgr inż. 

Władysław Korzonkiewicz – Prezes Klubu Se-

niorów Lotnictwa, Pan Janusz Kalfas – syn Jana 
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p.  Anna Sądej 

Kalfasa, uczestnika II wojny światowej, lot-

nika bitwy o Anglię w 1940 roku oraz Pan 

Jan Olszewski – chorąży wojsk lotniczych. 

Bohaterowie i świadkowie przeszłości przy-

bliżyli uczniom ósmych klas historię lotniska 

w Aleksandrowicach, losy polskich lotni-

ków podczas II wojny światowej, a także 

dzieje polskiego lotnictwa w XX wieku. Na-

si Bohaterowie zaprezentowali także mate-

riały archiwalne oraz pamiątki z czasów II 

wojny światowej, między innymi mundur 

polskich lotników. Przedstawiono ponadto 

możliwości zdobywania wiedzy i kształcenia 

w zakresie lotnictwa, a także korzyści pły-

nące z wykonywania zawodu lotnika, kon-

struktora i mechanika lotniczego. Spotkanie 

zorganizował Pan Sławomir Porębski koor-

dynujący współpracę Naszej Szkoły z Biel-

skim Klubem Seniorów Lotnictwa. Bardzo 

dziękujemy za piękną lekcję historii, boha-

terstwa i odwagi. 

 

WIZYTA UCZNIÓW W BYŁYM OBOZIE 

AUSCHWITZ-BIRKENAU 

26 października 2021 r. wszystkie oddziały 

VIII klasy udały się do miejsca pamięci i 

martyrologii Auschwitz-Birkenau. Podczas 

przejścia przez teren byłego niemieckiego 

nazistowskiego obozu koncentracyjnego 

obserwowali nieludzkie warunki, w jakich 

przebywali więźniowie przywiezieni trans-

portami z wielu miejsc Europy. Odwiedza-

jąc poszczególne bloki obozu, uczniowie 

mogli obejrzeć zrabowane im przedmioty, 

które ze sobą zabrali. Szczególnie przygnę-

biające wrażenie zrobiły budynki kremato-

riów, w których palono ludzkie zwłoki. 

Młodzież miała możliwość przebywania w 

miejscu, które jest cmentarzem, miejscem 

kaźni ofiar niemieckiego nazizmu. Ucznio-

wie zapalili znicze pod ścianą straceń. Ucz-

cili pamięć tych, którzy byli ofiarami zbrod-

niczego systemu. Po przejechaniu do dru-

giej części obozu w Birkenau zobaczyli ba-

raki, w których więźniowie przebywali w 

W skrócie 

niehumanitarnych warunkach, a śmierć, choroby i cier-

pienie stały się ich codziennością. Wizyta ta nie była 

tylko lekcją historii, ale także ważnym osobistym do-

świadczeniem – postawiła przed nami wiele pytań i 

zmusiła do refleksji, dlaczego „ludzie ludziom zgotowali 

ten los”. 

 


