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W TYM NUMERZE: 

 Witamy Was w najnowszym numerze „Echa 

Szkoły”! 

Po raz kolejny przygotowaliśmy dla Was ciekawe 

artykuły oraz sporą dawkę rozrywki. Tematem 

wydania uczyniliśmy wizytę uczniów Naszej 

Szkoły na Beskidzkim Festiwalu Dobrej Energii. 

Uczestnicy imprezy korzystali z licznych atrakcji 

przygotowanych przez organizatorów. Więcej na 

ten temat przeczytacie na str. 6. 

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru na-

szej gazety! 
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WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU 
ORTOGRAFICZNEGO DRUGICH 

KLAS 

W dniu 26 kwietnia 2022 roku odbył się 
Szkolny Konkurs Ortograficzny Drugich Klas. 
Jego celem było: podnoszenie sprawności 
ortograficznej uczniów, rozbudzanie zaintere-
sowania ortografią, zachęcenie do podejmo-
wania wysiłku w pokonywaniu trudności or-
tograficznych, ukazanie ortografii jako rodza-
ju zabawy ze słowem. W konkursie uczestni-
czyło 11 uczniów. Uczestnicy pisali dyktando 
oraz rozwiązywali różne łamigłówki pełne 
„pułapek” ortograficznych. W trudnej rywali-
zacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali 
się najlepszą znajomością zasad pisowni i 
umiejętnością ich zastosowania w praktyce. 
Konkurs zorganizowała Pani Katarzyna Wło-

dek. 

Wyniki konkursu: 

I miejsce – Zofia Romik (2a) 

II miejsce – Rafał Narewski (2c) 

III miejsce –Jan Ślusarczyk (2a) 

Laureatom konkursu – gratulujemy! 

SUKCESY NASZYCH LEKKOATLE-

TÓW  

Odbyły się drużynowe zawody lekkoatletycz-
ne dziewcząt i chłopców w ramach Miejskich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej (organizator – 
Sport Szkolny Bielsko-Biała). Wzięli w nich 
udział uczniowie Naszej Szkoły z klas 7-8. 
Rywalizacja odbyła się w następujących kon-
kurencjach: biegi na dystansach 100 m, 300 
m, 600 m, 1000 m i sztafeta 4 x 100 m, skoki 
w dal i wzwyż oraz pchnięcie kulą. I tak Cy-
prian Tomala zajął I miejsce w skoku w dal 
(4,57 m). Ponadto sztafeta dziewcząt w skła-
dzie: Weronika Dyczek, Wiktoria Płoskonka, 
Hanna Klimczak i Lena Gądkowska wywal-

czyła III miejsce! 

Naszą szkołę reprezentowali następujący ucz-

niowie: 

- dziewczęta: Wiktoria Bojdys, Patrycja Ko-
gut, Maria Anczakowska, Lena Gądkowska, 
Julia Michalik, Paulina Panek, Hanna Klimczak 
i Wiktoria Płoskonka, Julia Ślusarczyk, Wero-
nika Wojtas, Wiktoria Chmielewska, Nikola 
Handzlik, Amelia Kwaśniewska, Wiktoria 

Walewander oraz Weronika Dyczek; 

- chłopcy: Mikołaj Ropiak, Jakub Dziurla, Jakub 
Wiśniewski, Jakub Kozak, Antoni Słonka, Domi-
nik Łukosz, Jordan Machalica, Cyprian Tomala, 
Arkadiusz Wolny, Hubert Janas, Simon Loch-
mann, Marcel Pawłowski, Jakub Dyczka, Michał 

Waluś oraz Paweł Wilk. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy! Nauczyciele 
przygotowujący uczniów do zawodów: Pani Do-
rota Rybińska, Pani Aldona Słonka, Pani Anna 
Wojtyczka, Pani Barbara Beruś-Kluka, Pan Jakub 

Chojnacki oraz Pan Piotr Nowak. 

WYNIKI BIOLOGICZNEGO KONKUR-

SU WIOSENNEGO 

Szkolny Biologiczny Konkurs Wiosenny dla 
uczniów klas 5 i 6 rozstrzygnięty! Zadaniem 
uczestników było udzielenie odpowiedzi na dwa 

pytania dotyczące załączonych zdjęć: 

• Jaki organizm przedstawiono na zdjęciu? 

• Co wiesz o tym organizmie? 

W konkursie uczestniczyło 11 uczniów. A oto 

wyniki rywalizacji: 

I miejsce – Zofia Pięta z klasy 6a 

II miejsce – Vanessa Pawłowska z klasy 5d 

III miejsce – Sonia Frydel z klasy 5b 

Uczennice bezbłędnie rozpoznały i opisały orga-

nizmy na zdjęciach oraz wykonały prezentację 

lub plakat. Gratulacje i podziękowania wszystkim 

Konkursowiczom składa organizatorka – Pani 

Maria Joniec. 
INAUGURACJA CZWARTKÓW LEKKO-

ATLETYCZNYCH 

I kolejna świetna informacja! W pierwszej w tym 

sezonie edycji Czwartków Lekkoatletycznych 

rozegranej na stadionie „SPRINT” w Bielsku-

Białej znakomicie zaprezentowali się uczniowie 

Naszej Szkoły. Kinga Pałucha zajęła II miejsce w 

biegu na 60 m oraz V miejsce w skoku w dal, 

natomiast Krzysztof Zając uplasował się na III 

miejscu w rzucie piłeczką palantową. W impre-

zie wzięło udział ponad 300 dzieci! Tym bardziej 

gratulujemy sukcesów! Organizatorami imprezy 

są: Klub Sportowy „SPRINT”, Urząd Miejski w 

Bielsku-Białej oraz BBOSIR. 

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU Z 
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JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Końcem kwietnia przeprowadzono Szkolny 
Konkurs z Języka Angielskiego dla drugich i trze-
cich klas. Wśród uczniów drugich klas rywaliza-
cja okazała się wyjątkowo wyrównana, gdyż 
pierwsze miejsce ex aequo zajęli: Zofia Romik z 
klasy 2a, Martyna Lis z klasy 2b i Rafał Narewski 
z klasy 2c. Spośród uczniów trzecich klas najlep-
szy był Miron Hordziejewicz z klasy 3b, drugie 
miejsce przypadło Oskarowi Czubie z klasy 3c, a 
trzecie miejsce zajęła Milena Hanus z klasy 3a. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy! Dyplomy i 
nagrody zostaną wręczone niebawem. Konkurs 
dla drugich klas przygotowała i przeprowadziła 
Pani Aurelia Woźniak, a dla trzecich klas – Pani 

Marta Barbasz-Sztajno. 

 

KONKURS „JESTEM NAJLEPSZYM BIO-

LOGIEM” ZAKOŃCZONY! 

Tradycyjnie, jak co roku, zainteresowani ucznio-

wie Naszej Szkoły wzięli udział w konkursie, 

którego celem było poszerzenie wiedzy biolo-

gicznej oraz nadanie zaszczytnego miana 

„Najlepszego Biologa” w bieżącym roku szkol-

nym. Konkurs przebiegał w trzech etapach. 

Uczestnicy musieli wykazać się dużą wiedzą i 

umiejętnościami dotyczącymi zagadnienia wpły-

wu stylu życia na nasze zdrowie. Pierwsze miej-

sce w konkursie i zaszczytny tytuł „Najlepszego 

Biologa” zdobyła Lena Gądkowska – uczennica 

klasy 8a. Drugie miejsce wywalczyła sobie Zofia 

Pięta – uczennica klasy 6a, a trzecie zdobyła Ka-

rolina Kisiała z klasy 8d. Gratulacje i podzięko-

wania wszystkim Konkursowiczom składa orga-

nizatorka konkursu – Pani Maria Joniec. 

WYNIKI KONKURSU „COŚ Z NICZE-

GO” 

W kwietniu w Naszej Szkole został zorganizo-
wany konkurs dla uczniów młodszych klas pt. 
„Coś z niczego”. Zadaniem dzieci było wykona-
nie pracy plastycznej z materiałów recyklingo-
wych w czasie zajęć świetlicowych oraz na zaję-
ciach kółka artystycznego. Jury, oceniając prace, 
brało pod uwagę następujące kryteria: pomysło-
wość, estetykę, dobór odpowiednich materia-

łów oraz samodzielność wykonania pracy. 

Laureatami konkursu zostali: 

- w kategorii klas I: 

I miejsce – Lena Dudek (1c) 

II miejsce – Maria Szarska (1c), Oskar Rzeźni-

czak (1b)  

III miejsce – Emilia Gołębiowska (1c) 

- w kategorii klas II i III: 

I miejsce – Zofia Romik (2a) 

II miejsce – Patryk Nowak (3c) 

III miejsce – Artem Yanchuk (2a), Norbert Łoś 

(2a) 

Jury przyznało również wyróżnienia. Otrzymali 
je: Eryk Danielczyk (1b), Zuzanna Rogalska 
(2a), Katarzyna Chmielewska (2a), Maksym 
Tovstukha (3c). Serdecznie gratulujemy zwy-

cięzcom! 

Organizatorkami konkursu były: Pani Beata 
Dudek, Pani Magdalena Hanus oraz Pani Ma-

riola Plaza-Panewka. 

UCZNIOWIE SP 32 – LAUREATAMI 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU!  

Ogłoszono wyniki XV Ogólnopolskiego Kon-
kursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. Jego 
uczestnicy zmierzyli się z pytaniami z zakresu 
różnych nauk przyrodniczych, a wcześniej mu-
sieli przygotować się z doświadczeń przyrodni-
czych. Oto tegoroczne sukcesy naszych 

uczniów: 

- nagroda główna (laureat I miejsca): Szymon 

Ślusarczyk (5a) 

- nagroda (laureat II miejsca): Liliana Walaszek 

(1c), Jan Ślusarczyk (2a), Julia Ślusarczyk (8c) 

- wyróżnienie: Wiktor Tyrna (1a), Laura Rę-
bisz-Zarębska (1c), Wojciech Borówka (1c), 
Rafał Narewski (2c), Martyna Szkorupa (3d), 
Katarzyna Halama (5d), Aleksandra Kapała 

(6b) 

Uczniów do konkursu przygotowali: Pani Re-
nata Małysz, Pani Łucja Dendys, Pani Urszula 
Ficoń, Pani Małgorzata Józefowicz, Pani Izabela 
Szczepanek oraz Pan Marcelin Makowski. Ser-

decznie gratulujemy! 

III MIEJSCE NASZYCH PIŁKARZY 

Reprezentacja chłopców Naszej Szkoły w skła-
dzie: Miłosz Polański, Jakub Górniok, Sebastian 
Marek, Wiktor Wrona, Kacper Then, Michał 
Smyczyński, Dawid Sobkowski, Bartłomiej Ko-
nieczny, Krzysztof Zając i Aleksander Bartków 
zajęła III miejsce w finale rozgrywek w piłce 
nożnej chłopców w ramach Miejskich Igrzysk 
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Dzieci zorganizowanych przez Sport Szkolny 
Bielsko-Biała. Uczniów do zawodów przygoto-
wała Pani Anna Wojtyczka. Serdecznie gratulu-

jemy! 

NASZE SUKCESY W MIĘDZYNARO-

DOWYM KONKURSIE 

Aż 47 uczniów Naszej Szkoły wzięło udział w 
Międzynarodowym Konkursie Matematycznym 
KANGUR 2022, z czego aż 12 zdobyło nagro-

dzone miejsca! I tak: 

- wynik bardzo dobry: Oskar Czuba (3c), Re-
migiusz Śledź (4d), Aleksandra Kapała (6b), Ma-

ja Forma (7c); 

- wyróżnienia: Zofia Romik (2a), Jan Ślusarczyk 
(2a), Julia Włodarczyk (2a), Milena Konicka 
(4a), Szymon Ślusarczyk (5a), Wiktoria Kucia 

(7b), Martyna Mazur (8e), Julia Ślusarczyk (8c). 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

Uczniów do konkursu przygotowały: Pani Iza-

bela Morys, Pani Urszula Ficoń, Pani Ewa Szer-

ing, Pani Monika Hutyra i Pani Bożena Hubert. 

22 maja 

KINGA PAŁUCHA – NASZĄ MISTRZYNIĄ! 

 

Przedstawiamy następną znakomitą wiado-

mość! W kolejnych zawodach z cyklu Czwart-

ków Lekkoatletycznych rozegranej w ubiegły 

czwartek na stadionie „SPRINT” w Bielsku-

Białej uczennica Naszej Szkoły – Kinga Pałucha 

z klasy 4c – zdobyła I miejsce w skoku w dal 

oraz I miejsce w biegu na 60 m. Serdecznie 

gratulujemy i życzymy kolejnych sportowych 

osiągnięć! Organizatorami imprezy są: Klub 

Sportowy „SPRINT”, Urząd Miejski w Bielsku-

Białej oraz BBOSIR. Uczennicę do zawodów 

przygotowała Pani Anna Wojtyczka. 

SZKOLNI MISTRZOWIE MATEMATY-

KI  

W maju został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs 
Matematyczny pt. „Matematyczne fantazje” dla 
drugich i trzecich klas. Dwuetapowe zmagania 
wyłoniły czworo najlepszych matematyków. 

Oto oni: 

1. Rafał Narewski (2c) 

2. Lena Nowak (3d) 

3. Oleksandra Trofymova (3c) i Miron Hordziejewicz 

(3b) 

Rozwiązując zadania, uczniowie wykazali się przede 
wszystkim umiejętnością uważnego czytania i analizo-
wania zadań, korzystania ze zdobytych wiadomości 
matematycznych, a także logicznym myśleniem. Zwy-
cięzcy zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami książ-
kowymi. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzy-

my dalszych sukcesów! 

NASI LAUREACI MIĘDZYNARODOWEGO 

KONKURSU 

Finał XXV edycji Międzynarodowego Ekumenicznego 
Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz” odbył się 11 maja 
2022 r. w gmachu Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej w 
Bielsku-Białej. Po przerwie spowodowanej pandemią 
młodzi ludzie ze szkół podstawowych i średnich z tere-
nu Śląska i Małopolski, ale także z innych zakątków 
Polski znowu mogli się spotkać na ostatnim i najtrud-
niejszym etapie zmagań. Tematem tegorocznej edycji 
była Ewangelia św. Marka. Laureatami konkursu z Na-
szej Szkoły zostali: Jan Ślusarczyk (klasa 2a), który zajął 
II miejsce oraz Remigiusz Śledź (klasa 4d). Ponadto ty-
tuł finalistki uzyskała Julia Ślusarczyk (klasa 8c). 
Uczniów do konkursu przygotowali: Ks. Tomasz Kra-
marczyk oraz Ks. Dawid Kubień. Wszystkim uczestni-
kom, również tym z etapu szkolnego i rejonowego, 
gratulujemy rozległej wiedzy. Kolejna edycja konkursu 

już za rok!! 

NASZE ÓSMOKLASISTKI – WYRÓŻNIONE! 

Rozstrzygnięto konkurs „Cycle. Moja apka” zorganizo-

wany w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjne-

go „Akademia Dojrzewania Lactacyd”, do którego 

przystąpiła Nasza Szkoła, realizując jego założenia na 

zajęciach wychowania do życia w rodzinie. Z przyjem-

nością informujemy, że zespół uczennic ósmych klas w 

składzie: Julia Ślusarczyk (8c), Justyna Taratuta (8c) i 

Karolina Kisiała (8d) zdobył wyróżnienie! Dzięki wysił-

kom dziewcząt Nasza Szkoła otrzyma plansze eduka-

cyjne, a uczennice – zestawy kosmetyków Lactacyd. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli nas 

wesprzeć, oddając głosy, by projekt ósmoklasistek 

mógł trafić pod obrady jury. Wyróżnionym serdecznie 

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Prace nad 

projektem konkursowym koordynowała Pani Aurelia 

Woźniak. 
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OSIĄGNIĘCIA NASZYCH LEKKOATLE-

TÓW 

2 czerwca rozegrane zostały finały „Czwartków 

lekkoatletycznych”, których organizatorem jest 

Klub Sportowy „SPRINT”, Urząd Miejski w Biel-

sku-Białej oraz BBOSIR. Tym razem także mamy 

się czym pochwalić! Kinga Pałucha zajęła I miejsce 

w biegu na 60 m i II miejsce w skoku w dal, Szy-

mon Ślusarczyk uplasował się na II miejscu w rzu-

cie piłeczką palantową, natomiast Magdalena 

Grzesiowska znalazła się na III miejscu w biegu na 

300 m. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolej-

nych sportowych sukcesów. Uczniów do zawo-

dów przygotowała Pani Anna Wojtyczka. 

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU CHE-

MICZNEGO 

30 maja 2022 roku odbył się Szkolny Konkurs 
Chemiczny „Woda i roztwory wodne” adresowa-
ny do uczniów siódmych klas. Uczestnicy wykazali 
się znajomością różnych rodzajów wód, ustalali 
rozpuszczalność substancji, obliczali stężenia pro-
centowe roztworów oraz rozpoznawali zjawiska 
związane za zmianami stanów skupienia wody. 

Poniżej przedstawiamy wyniki rywalizacji. 

I miejsce: Maja Forma (7c) 

II miejsce ex aequo: Julia Antolak (7b) i Przemy-

sław Staszkiewicz (7c) 

Wyróżnienia: Natalia Burzec (7d) i Maksymilian 

Mazur (7b) 

Serdecznie gratulujemy! Zwycięzcom zostaną 

wręczone nagrody książkowe oraz dyplomy. Kon-

kurs zorganizowała i przeprowadziła Pani Dorota 

Kaczmarczyk-Robak. 

MARIIA – LAUREATKĄ MIĘDZYSZKOL-

NEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO! 

Miło nam poinformować, że uczennica Naszej 

Szkoły – Mariia Khoroshylova – została laureatką 

konkursu „Wiosenne sady pędzlem malowane”, 

który został zorganizowany przez Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej w Bielsku-Białej. Nagrodzoną II miej-

scem pracę Mariia wykonała na zajęciach w świe-

tlicy szkolnej pod kierunkiem Pani Beaty Dudek. 

Serdecznie gratulujemy sukcesu! 

WYNIKI KONKURSU WIEDZY O INTER-

NECIE 

2 czerwca 2022 roku odbył się Szkolny Konkurs 

Wiedzy o Internecie „Historia Internetu oraz 
bezpieczeństwo w sieci” adresowany do uczniów 
klas IV-VIII. Uczestnicy wykazali się znajomością 
najważniejszych dat związanych z rozwojem In-
ternetu na świecie i w Polsce oraz znajomością 
zagrożeń związanych z dostępem do sieci, a tak-
że sposobów ochrony przed tymi zagrożeniami. 

Poniżej przedstawiamy wyniki rywalizacji. 

I miejsce: Martyna Mazur (8e) 

II miejsce: Robert Zera (7f) 

III miejsce: Karyna Pishchenko (8b) 

Serdecznie gratulujemy! Zwycięzcom zostaną 

wręczone nagrody oraz dyplomy. Konkurs zor-

ganizowała i przeprowadziła Pani Joanna Krehut. 

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZ-

NEGO „PRZYRODA WAPIENICY” 

Szkolny Konkurs Fotograficzny dla uczniów klas 
IV-VIII rozstrzygnięty! Jego celem było zachęce-
nie młodzieży do poznawania walorów przyrod-
niczych najbliższego otoczenia oraz promowanie 

idei ochrony przyrody. Oto wyniki rywalizacji! 

I miejsce: Wiktoria Frydel (7b) – tytuł pracy 

„Wycieczka salamandry” 

II miejsce ex aequo: 

Dominik Łukosz (8c) – tytuł pracy „Pszczoła” 

Mikołaj Korczyk (7e) – tytuł pracy „Szpak” 

wyróżnienia: 

Maja Zdrowak (4d) – tytuł pracy „Motyla sto-

łówka” 

Karolina Kisiała (8d) – tytuł pracy „Nasze piękne 

góry” 

Serdecznie gratulujemy! Konkurs zorganizowała 

Pani Dorota Kaczmarczyk-Robak. 

ZWYCIĘSTWO EMILKI 

Uwaga, uwaga! Emilia Smyczyńska, uczennica kla-

sy 7b, zajęła I miejsce w mobilnej grze rodzinnej 

„W(ko)miksuj się w klimat Superpiątki”. Kon-

kurs odbył się 7 czerwca w ramach Beskidzkiego 

Festiwalu Dobrej Energii. Uczennica otrzymała 

tablet i wygrała całodniowy pobyt w parku „W 

dechę” dla całej swojej klasy. Warto wspomnieć, 

że Naszą Szkołę reprezentowali także rodzice, 

których aż czwórka znalazła się w pierwszej 

dziesiątce. Również oni zdobyli atrakcyjne nagro-

dy. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaan-

gażowanie! 
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7 czerwca 2022 r. uczniowie Naszej Szkoły uczestniczyli w Beskidzkim Festiwalu Dobrej Energii. Na po-
czątku piętnaścioro przedstawicieli SP 32 ze swoimi ZaJakami wysłuchało wystąpienia Prezydenta miasta 
Bielska-Białej, który podsumował program „Dbam o siebie” i podziękował nauczycielom oraz uczniom za 
zaangażowanie. Następnie uczniowie szkół, które włączyły się w akcję, uczestniczyli w paradzie, prezentu-
jąc swoje ZaJaki. Pochód przeszedł ulicami miasta – od Placu Ratuszowego do Parku J. Słowackiego. Pod-
czas pochodu było wesoło i bardzo głośno! Grała orkiestra, przez megafony organizatorzy promowali ak-
cję oraz zachęcali mieszkańców miasta do przyłączenia się do zabawy. W parku przedstawicielom Naszej 
Szkoły został wręczony dyplom za podejmowanie działań z zakresu zdrowia psychicznego wśród dzieci i 
młodzieży w ramach projektu „Dbam o siebie” oraz nagroda w postaci vouchera do MediaExpert o war-
tości 500 zł. Voucher będzie wykorzystany na potrzeby wychowanków SP 32. Podziękowano również 
uczniom, którzy wzięli udział w konkursie „Szanuj energię, chroń klimat”. Potem uczestnicy imprezy ko-
rzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Blok warsztatowy „Twoja energia się 
liczy!” zapewniał 45 atrakcji analogowych i cyfrowych. Stoiska obejmowały również warsztaty przyrodni-
cze, recyklingowe, kosmetyczne oraz energetyczne. Warto zaznaczyć, że uczniowie Naszej Szkoły także 
zaangażowali się w pomoc w organizacji stoiska Nadleśnictwa Bielsko. Wcielili się w rolę edukatorów. 
Zapoznali dzieci w wieku przedszkolnym z warstwową budową lasu oraz uczyli odróżniać gatunki drzew 
występujących w polskich lasach po liściach, szyszkach i owocach. Przygotowane zabawy stworzyły możli-
wość nauki przez doświadczenie. Dla uczestników całego wydarzenia były przygotowane również dmu-
chane zjeżdżalnie, dzieci dostały lody, mogły również wygrać łakocie. Udział we wszystkich atrakcjach był 
bezpłatny. Nasze ZaJaki zostały zabrane przez organizatorów na wystawę do Bielskiego Centrum Kultury 
w Bielsku-Białej, skąd niebawem wrócą do właścicieli. Opiekunami uczniów podczas Festiwalu Dobrej 
Energii byli: Pani Aleksandra Wojtanowicz, Pani Izabela Paruzel, Pani Dorota Kaczmarczyk-Robak oraz 

Pan Marcelin Makowski. 



 Str. 7 2021/2022 V/VI NR 92  

Z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz zbliżającego się wielkimi krokami Dnia Ojca uczniowie 

klasy 3b pod opieką swojej wychowawczyni – Pani Katarzyny Włodek – przygotowali ogromną 

niespodziankę – przedstawienie teatralne pt. „Czerwony Kapturek”. Po wielotygodniowych 

przygotowaniach wreszcie sztuka zagościła na deskach auli budynku A Naszej Szkoły. Próbę ge-

neralną stanowiły występy przed uczniami młodszych klas. Dopiero potem przedstawienie obej-

rzeli rodzice młodych aktorów. Spektakl na wszystkich zrobił ogromne wrażenie! Zachwycała 

gra aktorska uczniów, ruch sceniczny, dekoracje i rekwizyty. Dopełnienie występu stanowiły te-

matycznie dobrane piosenki połączone z dynamicznym tańcem, a także elementy gimnastyki oraz 

gra na skrzypcach. Całość została okraszona sporą dawką humoru, co spotkało się z żywiołową 

reakcją zgromadzonej w auli publiczności. Dodatkowo dla klas I-III został przygotowany muzycz-

ny kwiz. Dzieci starały się odgadnąć utwory zagrane na dzwonkach i skrzypcach. Uczniowie bez 

większych problemów rozpoznali, jaka to melodia i w zamian czekała ich słodka nagroda.  

SPEKTAKL PT. „CZERWONY KAPTUREK” 



ZA NAMI DZIEŃ BEZGUŚCIA 
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NASZE PASJE  

W Naszej Szkole Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Pani Barbary Beruś-Kluki zorganizował Dzień 

Bezguścia. Na korytarzach zakrólowały stroje różne. Im dziwniejsze połączenie, tym lepszy efekt osiągnę-

li uczestnicy inicjatywy. Było kreatywnie, kolorowo i bardzo wesoło! Wszystkim uczniom i nauczycielom 

dziękujemy za wspólną zabawę! 

WIKTORIA FRYDEL 

Powracamy do cyklu „Nasze pasje”. Tym razem prezentujemy hobby Wiktorii 

Frydel – uczennicy klasy 7b. Dziewczynka interesuje się sztuką, tańcem oraz 

sportem. Gdy miała 5 lat, rodzice zapisali ją na zajęcia plastyczne do Domu Kul-

tury w Wapienicy, na które uczęszcza do dzisiaj. Kocha rysować, malować, two-

rzyć dzieła, lepić z gliny. W zeszłym roku zdobyła wyróżnienie w konkursie pla-

stycznym pt. „Moja podróż w kosmos”. Jej przygoda z tańcem również rozpo-

częła się w Domu Kultury w Wapienicy, do którego to zaczęła uczęszczać na 

zajęcia taneczne w wieku 3 lat. Początkowo chodziła na balet, później na hip-

hop, a obecnie na dancehall. Do zeszłego roku uczęszczała na warsztaty tanecz-

ne odbywające się w Naszej Szkole, prowadzone przez Magic Dance, gdzie zajęła 

wraz przyjaciółką I miejsce w turnieju tanecznym. Sport przewija się w życiu 

Wiktorii, odkąd tylko pamięta. Bardzo lubi ruch, dobrą zabawę i spotkania z ko-

leżankami, a to wszystko łączy, uprawiając sport. Jeździ na rolkach i łyżwach, pły-

wa, chodzi po górach. Lubi też jazdę na rowerze – sześciokrotnie uczestniczyła 

w rajdzie rowerowym. Największą przyjemność sprawia jej jednak jazda na nar-

tach. 



 

 
ECHO SZKOŁY  

DWUMIESIĘCZNIK UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
NR 32 IM.  JANA I I I  SOBIESKIEGO W BIELSKU -BIAŁEJ  

Str. 9 

2021/2022 V/VI NR 92  

AMELIA KWAŚNIEWSKA 

Przedstawiamy kolejną pasję uczennicy klasy 8d – Amelii Kwaśniew-

skiej. Oto jak się o niej wypowiada… „Większość moich rówieśni-

ków kojarzy czytanie książek tylko z lekturami. Szczerze? Nienawi-

dzę lektur, zwyczajnie mnie nudzą, ale kocham czytać książki, któ-

rych fabuła mnie serio interesuje. Sama niedawno odkryłam, jaką 

daje mi to radość i jak różne emocje towarzyszą mi z rozdziału na 

rozdział. Jest tak dużo gatunków książek, że jestem pewna, że każdy 

znalazłby coś dla siebie. Czytanie rozwija wyobraźnię (nieraz pomo-

gło mi to podczas pisania opowiadań lub rozprawek), pomaga zro-

zumieć własne emocje, jest idealnym zajęciem na nudę czy zwykłe 

spędzanie wolnego czasu. Zanim się spostrzegłam, czytałam tylko i 

wyłącznie dla własnej przyjemności. Mam nadzieję, że zachęcę coraz 

więcej osób do czytania i że razem przeniesiemy się do tego wspa-

niałego, wyimaginowanego świata”. 

13 czerwca uczniowie klasy 3b i 3d uczestniczyli w spotkaniu z pszczelarzem z zamiłowania, nau-

czycielem języka angielskiego – Panem Januszem Olesiem. Nasz Gość w piękny, ciekawy i przy-

stępny sposób opowiadał o swojej pasji i miłości do tych bardzo pożytecznych owadów. Wprowa-

dził uczniów w tajniki hodowli pszczół i przedstawił ich ogromną rolę w środowisku naturalnym. 

W czasie spotkania został zaprezentowany strój i sprzęt pszczelarski, m.in. podkurzacz, dłuto 

pszczelarskie, szczotka pasieczna, widelec do odsklepiania plastrów z miodem, transportówka, 

czyli skrzynka do przenoszenia ramek, łapania rójek. Uczniowie zadawali wiele pytań, na które 

pszczelarz chętnie odpowiadał. Na zakończenie spotkania odbyła się degustacja miodu zebranego z 

własnej pasieki i wykonano wspólne zdjęcie z pszczelarzem. Były to niezwykle interesujące zajęcia, 

pozwalające poznać życie pszczół, ich rolę w przyrodzie i potrzebę ochrony ze strony człowieka. 

Organizatorem spotkania były Pani Katarzyna Włodek. 

SPOTKANIE Z PSZCZELARZEM 
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WSPOMNIENIE KLASOWYCH 

WYCIECZEK 

Za nami tydzień wycieczkowy, podczas którego uczniowie Naszej Szkoły udali się na atrakcyjne wycieczki 

krajoznawczo-turystyczne. Najczęściej wybieranymi miejscami były: Szkoła Magii i Czarodziejów w Tar-

nowskich Górach, Ośrodek h2o w Kiczycach, Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu, Park Rozrywki Zator-

land, Warownia Pszczyńskich Rycerzy, Centrum Rozrywek Interaktywnych Arena ZOLTAR, Zagroda 

Edukacyjna Alpaquero, ZOO w Chorzowie, GEOsfera w Jaworznie, Błatnia, Ogrodzieniec, Inwałd i Kra-

ków. Celem wszystkich wypraw było poznanie najbliższego otoczenia uczniów, zapewnienie ich uczestni-

kom możliwie najkorzystniejszych warunków aktywnego i radosnego wypoczynku, integracja zespołów 

klasowych oraz wzbogacenie działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Wszystkie wyjazdy dostar-

czyły uczniom niezapomnianych wrażeń i już teraz myślimy nad celem kolejnych naszych podróży. Ser-

decznie dziękujemy wszystkim Rodzicom zaangażowanym w organizację naszych wycieczek. 



 

NAJSTARSI UCZNIOWIE W BIELSKIEJ SZKOLE 

PRZEMYSŁOWEJ 
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KARTA ROWEROWA – MOJE PIERWSZE PRAWO 

JAZDY 

13 maja grupa uczniów z siódmych 

i ósmych klas Naszej Szkoły pod 

opieką Pani Doroty Kaczmarczyk-

Robak uczestniczyła w zajęciach 

laboratoryjnych w Bielskiej Szkole 

Przemysłowej. Podczas warszta-

tów uczniowie nie tylko oglądali 

efektowne doświadczenia chemicz-

ne prezentowane przez starszych 

kolegów, ale także samodzielnie 

wykonali niektóre z nich. Zajęcia 

bardzo się podobały i na pewno 

przyczynią się do rozbudzenia che-

miczno-przyrodniczych zaintereso-

wań. 

W sesji wiosennej kolejna grupa uczniów Naszej Szkoły przystąpiła do egzaminu na kartę rowerową. Byli 
to uczniowie piątych klas oraz uczniowie, którym w ubiegłych latach nie udało się zdobyć tego dokumen-
tu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego, który miał formę testu sprawdzającego 
znajomość przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania 
się po drogach, pierwszej pomocy przedlekarskiej uczniowie musieli wykazać się umiejętnością jazdy na 
rowerze. Egzamin prak-
tyczny obejmował: przygo-
towanie do jazdy i ruszanie 
z miejsca na płaskim tere-
nie, jazdę po prostej i łu-
kach w kształcie ósemki, 
jazdę po wyznaczonym to-
rze, prawidłowe hamowa-
nie i zatrzymanie pojazdu 
w wyznaczonych miej-
scach, właściwe reagowa-
nie na znaki i sygnały dro-
gowe. Wszyscy z pozytyw-
nym rezultatem ukończyli 
część praktyczną egzaminu. 
Gratulujemy! Uczniów do 
egzaminu przygotowała 

Pani Sabina Bysko. 
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PODSUMOWANIE „ABC DOBREGO 

WYCHOWANIA” 
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WYSPA WĘDRUJĄCYCH SKARPETEK  
W dniu 19 maja w Naszej Szkole odbyły się zajęcia otwarte dla nauczycieli pt. „Wyspa wędrujących skar-

petek” zorganizowane przez Panią Barbarę Beruś-Klukę i Panią Renatę Loranc-Klajner. W spotkaniu bra-

ły udział dzieci uczęszczające do świetlicy i na zajęcia logopedyczne. Podczas lekcji zaprezentowane zo-

stały zabawy świetlicowe, logopedyczne i ruchowe, m.in. memory, rymowanki, ćwiczenia oddechowe. 

Dzieci bardzo chętnie wykonywały proponowane ćwiczenia i świetnie się przy tym bawiły. 

W klasach młodszych odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu „ABC Dobrego Wychowania”. Przez cały rok 

szkolny nasi najmłodsi uczniowie uczyli się, jak bezpiecznie korzystać z Internetu oraz poznawali podstawy 

netykiety, czyli kultury zachowania w sieci. W trak-

cie ostatniego spotkania, które odbyło się w auli, 

wszyscy uczniowie wzięli udział w teście wiedzy, 

który miał na celu podsumowanie i sprawdzenie naj-

ważniejszych wiadomości poznanych w ciągu całego 

roku. Pierwszaki, podobnie jak starsi koledzy i kole-

żanki, bezbłędnie odpowiedzieli na postawione pyta-

nia. Działania podjęte w tym roku szkolnym zostały 

zgłoszone do Polskiego Centrum Programu Safer 

Internet, które tworzą Państwowy Instytut Badaw-

czy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Ca-

łoroczny cykl warsztatów ABC Dobrego Wychowa-

nia przygotowała Pani Marcelina Piechota. 
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DZIEŃ MISIA – WIELKIM SUKCESEM! 

Kolorowo, bajecznie, wesoło – tymi słowami w skrócie można opisać Dzień Misia zorganizowany w Naszej 

Szkole przez Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Barbary Beruś-Kluki. Tym samym nasz szkolny kalen-

darz wzbogacił się o kolejną niezwykle interesującą inicjatywę, która być może na stałe wpisze się w szkol-

ną tradycję. Uczniowie tego dnia mogli zabrać ze sobą do szkoły swoje ulubione misie, pluszaki i maskotki. 

Wśród przyniesionych zabawek królowały tradycyjne niedźwiadki, ale pojawiły się i inne pluszowe zwie-

rzątka. Oprócz tego można było dostrzec podobizny popularnych bohaterów ulubionych dziecięcych kre-

skówek, a także inne bardzo oryginalne stwory i stworki w różnych rozmiarach, kształtach i kolorach. To-

warzyszyły one uczniom w trakcie lekcji i przerw, wywołując na niejednej twarzy szeroki uśmiech. Była to 

również okazja, aby lepiej siebie poznać. Dziękujemy za wspólną zabawę wszystkim zaangażowanym ucz-

niom i nauczycielom. 

ZABAWY JĘZYKOWE – CZYLI 

POLSZCZYZNA NA WESOŁO! 

W tym roku szkolnym w klasach I-III zostały przeprowadzone warsztaty zatytułowane „Poprawna 

polszczyzna dla każdego”. Na zajęciach omawiane były błędy ortograficzne, stylistyczne, grama-

tyczne oraz pozostałe – występujące w języku polskim. Uczniowie poprzez ćwiczenia i zabawę 

uczyli się, jak poprawnie pisać i 

mówić po polsku. W maju na 

zakończenie działań zorganizowa-

no konkurs „Poprawna polszczy-

zna” wśród uczniów wszystkich 

oddziałów trzeciej klasy. Jego 

laureatami zostali: Milena Hanus 

– klasa 3a, Inga Rudzka – klasa 

3a, Paulina Kubyszek – klasa 3a, 

Nadia Techmańska – klasa 3b, 

Miron Hordziejewicz – klasa 3b, 

Nikola Pudełko – klasa 3c i Julia 

Pilch – klasa 3c. Gratulujemy! 

Organizatorem wydarzenia była 

Pani Mariola Kozina. 
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KOMERS ÓSMOKLASISTÓW - FOTORELACJA 

Nnajstarsi uczniowie wzięli udział w komersie w związku ze zbliżającym się wielkimi krokami zakończe-

niem nauki w szkole podstawowej. Uroczystość w restauracji „White House” rozpoczęła się o godz. 

18.00. Podczas niej, oprócz Ósmoklasistów, obecni byli także Wychowawcy, Dyrekcja Naszej Szkoły oraz 

przedstawiciele Rodziców. Dopełnieniem wspaniałej atmosfery oraz pysznego jedzenia była świetna muzy-

ka serwowana przez didżeja, który nie szczędził wielkich przebojów, choć pojawiły się również dynamicz-

ne nowości. Nic więc dziwnego, że młodzież aż rwała się do wspólnej zabawy! W przerwach pomiędzy 

tańcem na wszystkich czekały smaczne przekąski, rozmowy na leżakach oraz spacery w przepięknym 

ogrodzie.  
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Na szkolnych korytarzach bu-

dynku A i B Naszej Szkoły 

przygotowana została niezwy-

kła wystawa. Można było na 

niej obejrzeć kukły wykonane 

przez uczniów, czyli ZaJaki. To 

alegoryczne przedstawienia 

na szy ch  wewnę trznych 

„potworów”, z którymi musi-

my się zmagać na co dzień. 

Być może słyszymy, że jeste-

śmy niewystarczający, że nie 

pasujemy do grupy… Może 

jesteśmy dla innych za weseli, 

za smutni, za głośni... To właśnie dlatego cała akcja nazywa się „ZaJaki”. Więcej informacji o ini-
cjatywie można znaleźć tutaj: https://www.zajaki.pl/. Już 7 czerwca 2022 r. odbędzie się wielki 

przemarsz ZaJaków. Wyruszą one wraz ze swoimi twórcami na paradę, która rozpocznie się na 

placu Ratuszowym, a zakończy – w parku im. Juliusza Słowackiego. Szkolnym koordynatorem 

projektu jest Pani Pedagog Aleksandra Wojtanowicz. 
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ZAJAKI NA WYSTAWIE! 

https://www.zajaki.pl/?fbclid=IwAR2AXKukLm_EUwhUrl3a-jICWOTGii7xRxBQ5BgkONb5VbHlHVBWcE0G0qo
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W Naszej Szkole uczniowie spakowali się zupełnie inaczej niż zwykle. Samorząd Uczniowski pod opieką 

Pani Barbary Beruś-Kluki zachęcił bowiem tego dnia do wspólnej zabawy i zorganizował „Dzień bez pleca-

ka”. To właśnie plecaki zastąpione zostały innymi, bardzo zaskakującymi przedmiotami. Królowały walizki, 

torby i koszyki, ale zdarzały się również miski, wiaderka, futerały na instrumenty muzyczne, wózki czy no-

sidełka dla kotów. Zabawy było co niemiara! Dziękujemy wszystkim za włączenie się w tę szaloną inicjaty-

wę! 
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 PLECAKI POSZŁY W KĄT! 
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STREFA ROZRYWKI 



 Str. 18 

ŁAMIGŁÓWKI 
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PRZEPISY 

GUMISIOWE LODY NA PATY-

KU 

Składniki: 

• żelowe misie Harribo 

• puszka Sprite lub innego napoju ty-

pu lemoniada 

  

Jak zrobić: 

Wrzuć po kilka misiów do każdego z 

pojemniczków na lody na patyku. Nalej lemoniady. Zamknij zamknięciem z patyczkiem. Włóz 

do zamrażarki na całą noc. 

 

 

     ROBOT Z JABŁKA 

                                                                                                             

Wystaraczy pociąć jabłko w kawałki i ułożyć z niego robota.  
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p.  Anna Sądej 

MIEJSKIE OBCHODY ŚWIĘTA NARODOWE-

GO TRZECIEGO MAJA  

3 maja 2022 r. w Bielsku-Białej odbyły się miejskie 

obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja. 

Uroczystości rozpoczęły się na Placu Ratuszo-

wym, następnie uczestnicy przeszli do Katedry 

św. Mikołaja, gdzie została odprawiona msza w 

intencji Ojczyzny. W uroczystościach wzięła 

udział reprezentacja Naszej Szkoły pod opieką 

Pani Marii Joniec, Pani Katarzyny Kanik-Dendys 

oraz Pani Doroty Wojdyły-Kondrackiej. 

KTO ZOSTAŁ PRZYŁAPANY NA CZYTANIU? 

Zakończyła się akcja czytelnicza „Przyłapani na 

czytaniu”. Obchodziliśmy w ten sposób Tydzień 

Bibliotek, by podkreślić ich znaczenie. W zabawie 

wzięło udział sześćdziesięciu jeden uczniów z klas 

od pierwszej do trzeciej i czworo z klas czwar-

tych i piątych. Liczba zebranych znaczków decy-

dowała o rodzaju otrzymanej drobnej nagrody 

rzeczowej. Najwięcej razy (11) dała się 

„przyłapać” na czytaniu Vladyslava Tolmachova z 

klasy 5d. Wśród uczniów z młodszych klas najwię-

cej znaczków ( zdobył Maciej Śledź z klasy 2c, a 

tuż za nim znalazły się jego koleżanki z klasy: 

Aleksandra Ratowska i Zofia Owczarek (7). Gra-

tulujemy i dziękujemy za udział w zabawie! Jej or-

ganizatorem była Pani Renata Pysz. 

ROBOT EMYS Z WIZYTĄ U PIERWSZOKLASI-

STÓW 

Uczniowie pierwszych klas gościli na lekcji języka 

angielskiego Panią Dorotę Dziubek – przedstawi-

cielkę Szkoły Języków Obcych Time. Wręczyła 

ona pierwszoklasistom nagrody za wyniki w kon-

kursie, który odbył się podczas jej ostatniej wizyty 

w Naszej Szkole oraz przeprowadziła ciekawe 

zajęcia językowe z wykorzystaniem robota. Emys 

bardzo przypadł uczniom do gustu, chętnie brali 

udział we wszystkich zaproponowanych aktywno-

ściach. 

ROK 2022 - ROKIEM IGNACEGO ŁUKASIEWI-

CZA  

W 2022 roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin 

Ignacego Łukasiewicza – patrona przemysłu nafto-

wego i gazowego. By uczcić pamięć polskiego far-

maceuty i przedsiębiorcy naftowego, Sejm ustano-

wił rok 2022 rokiem Ignacego Łukasiewicza. Z tej 

okazji klasa 7d uczestniczyła w konferencji zorga-

nizowanej przez RODN WOM w BB pt. „W po-

dróży przez życie Ignacego Łukasiewicza”, wszyst-

kie klasy VI-VIII obejrzały prezentację i filmiki 

przybliżające jego życie i osiągnięcia, a uczniowie 

klasy 7c wykonali plakaty. Mamy nadzieję, że pod-

jęte działania przybliżyły naszym uczniom tego 

wielkiego Polaka, przemysłowca, wynalazcę lampy 

naftowej i założyciela pierwszej na świecie kopalni 

ropy naftowej. Szkolnym koordynatorem zadania była 

Pani Dorota Kaczmarczyk-Robak. 

ZAKOŃCZENIE CYKLU SPOTKAŃ ZE STRAŻNI-

KIEM MIEJSKIM 

W auli budynku A Naszej Szkoły odbyły się kolejne spo-

tkania z Panem Mirosławem Mroźnym – przedstawicie-

lem Straży Miejskiej. Wzięli w nich udział uczniowie 

wszystkich oddziałów klas I-III (każdy oddział indywidu-

alnie). Tym razem problematyka prelekcji dotyczyła 

kontaktów z nieznajomymi. Dzieci obejrzały film in-

struktażowy prezentujący odpowiednie zachowanie w 

przypadku spotkania z obcymi osobami, dowiedziały się, 

jak reagować w takich sytuacjach, odegrały również kil-

ka scenek. Była to także okazja do powtórzenia nume-

rów alarmowych. Na zakończenie całego cyklu spotkań 

Panu Mirosławowi Mroźnemu zostały wręczone podzię-

kowania za całoroczną, bardzo owocną współpracę. 

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za poświęco-

ny czas! Do spotkań ze Strażą Miejską wracamy już po 

wakacjach! 

PROJEKT „WIELKIE POSTACIE HISTORYCZNE” 

Uczniowie 5d oraz wszystkich oddziałów czwartej klasy 

uczestniczyli w projekcie pt. „Wielkie postacie histo-

ryczne”. Ich zadaniem było zaprojektowanie i wykonanie 

plakatu z wybraną postacią, którą poznali na lekcji histo-

rii i która najbardziej ich zainteresowała i zainspirowała. 

Przedsięwzięcie miało na celu przybliżenie uczniom po-

staci historycznych i rozbudzenie uczuć patriotycznych. 

Uczniowie z dużym zaangażowaniem przystąpili do reali-

zacji projektu, a efekty ich pracy widać na załączonych 

fotografiach. Pomysłodawczynią tej inicjatywy była Pani 

Renata Loranc-Klajner. 

 

 


