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Ten numer gazetki wydajemy z okazji rocznicy 

50-lecia naszej Szkoły. 

Zadaliśmy dwa pytania: 

Za co lubisz swoją szkołę?; 

Czego jej życzysz na następne pięćdziesiąt lat? 

Dziękujemy za wszystkie wypowiedzi 

 i życzenia. 

Ze względu na rozmiar naszej gazetki 

 publikujemy tylko ich część, 

za co przepraszamy . 
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 Za co lubisz swoją szkołę? 

 Czego jej życzysz na następne 50 lat? 
 

 Beata Sinicyn (dyrektor) : Za atmosferę, jaka panuje w szkole, za kontakt 

 ze wspaniałymi ludźmi i za to, że mogę tutaj tworzyć i być kreatywna. 

 Żeby się nadal rozwijała, jej absolwenci ją lubili, chętnie do niej wracali 

 i żeby byli mądrymi i dobrymi ludźmi osiągającymi sukcesy. 

 

 Iwona Frączek (wicedyrektor) : Za atmosferę, którą tworzą rodzice, uczniowie 

 i nauczyciele. Za to, że można tu spotkać ciekawych i mądrych ludzi. 

 Następnych pięćdziesięciu lat i żeby zawsze w szkole byli tacy mądrzy uczniowie jak 

wy. 

 

 Zuzanna Wiśniewska (wicedyrektor) : Za atmosferę w niej panującą, którą tworzą 

uczniowie, nauczyciele i rodzice. 

 Żeby cały czas był taki wspaniały zespół nauczycieli i uczniów. 

 

 Ewa Łach (polonistka) : Za to, że uczęszczają tu wspaniałe dzieci, panuje 

 tu miła atmosfera, i za to, że szkoła jest przyjazna i bezpieczna. 

 Doskonałych wyników oraz odwiedzających szkołę absolwentów. 

 

 Tadeusz Wawrzkiewicz (informatyk) : Za to, że pracuję z młodzieżą. 

 Dobrej infrastruktury sportowej, boisk do koszykówki, piłki nożnej, siatkówki 

 i basenu ze zjeżdżalnią. 

 

 Małgorzata Bogdanowicz (bibliotekarka) : Za to, że pracuję w miejscu pełnym 

książek, przy okazji zachęcam dzieci do czytania. 

 Żeby uczniowie chcieli się uczyć i z radością przychodzili do szkoły. Sukcesów. 

 

 Barbara Charkot (kierownik świetlicy) : Za nieprzewidywalne sytuacje 

 i brak monotonności. 

 Rozwoju. 

 

 Maria Patkowska (przyrodnik) : Za atmosferę, uczniów ciekawych świata. 

 Żeby się nadal rozwijała, miała więcej sal i terenu. 

 

 Siostra Honorata (katecheta)  : Bo kocham dzieci, których tu jest dużo. 

 Żeby szkoła nadal była tak przyjazna i wychowała wielu wspaniałych 

 i mądrych ludzi. 

 

 

 Ilona Szczepaniak (plastyczka) : Za to, że codziennie dzieje się coś nowego. 

 Fajnych uczniów, wyrozumiałych rodziców. 

 

 



 

 Monika Wojtyra (woźna) : Za to, że jest miła atmosfera i za fajnych uczniów. 

 Następnych pięćdziesięciu lat rozwoju. 

 

 Inesa Romanowska (pedagog) : Za kontakt z dziećmi, które dają radość 

 i chęć do życia. 

 Żeby była szkołą odkrywania w dzieciach talentów i aby każdy uczeń odkrył swój 

talent. 

 

 Anna Bańkowska (woźna) : Za uczniów. 

 Dużego rozwoju. 

 

 Monika Tomaszewska (anglistka) : Za uśmiech dzieci. 

 Wszystkiego najlepszego. 

 

 Justyna Błaszkowska (logopeda) : Za to, że pracują w niej bardzo mili nauczyciele, z 

którymi dobrze się rozmawia. 

 Aby zawsze pracowali w niej  dobrzy nauczyciele. 

 

 Edyta Woynowska (sekretarka) : Za panującą w niej atmosferę. 

 Wykwalifikowanej kadry i miłej atmosfery. 

 

 Alicja S. (kl. 4) : Za wspaniałych nauczycieli. Za to, że szkoła się rozwija, jest coraz 

więcej konkursów, więc możemy próbować swoich sił. 

 Dużo sukcesów, aby nowi uczniowie szybko się aklimatyzowali. 

 

 Marta S. (kl. 5) : Za fajnie prowadzone zajęcia i domową atmosferę. 

 Żeby cały czas szła do przodu z technologią. 

 

 Michał W. (kl. 4) : Za to, że mogę się w niej spotykać z kolegami, 

że są w niej fajne przedmioty, takie jak WF. Moja szkoła ma duże przestronne sale, w 

których są pomoce do nauki, tak jak sala komputerowa, która ma bardzo dobre 

komputery ze słuchawkami. 

 Żeby nie utraciła żadnych murów, tylko żeby ich przybywało. 

 

 Martyna S. (kl. 6) : Za spotkania z przyjaciółmi, brak nudy, fajny czas spędzony na 

przerwach. 

 Wiecznej młodości, zajęcia I miejsca w rankingu szkół. 

 Maciek J. (kl. 1) : Bo tu jestem bezpieczny, mam przyjaciela, moją panią. Często 

chodzę z klasą na wycieczki. Bawię się z klasą na podłodze interaktywnej. 

 Żeby zawsze tak było. 

 

 Basia Z. (kl. 3) : Za to, że robimy dużo eksperymentów. 

 Dobrych tych następnych lat. 

 



 Kacper F. (kl. 4) : Są w niej fajni uczniowie i bardzo lubię telewizory. 

 Żeby szkoła przeniosła się nad morze, bo tam jest ładnie. 

 

 Hania C. (kl. 3) : Za to, że chodzimy na bardzo fajne wycieczki, że jest duże boisko i 

panie są miłe. 

 Basenu, parku linowego i budki z hot-dogami. 

 

 Martyna W. (kl. 4) : Za nauczycieli i klimat, który oni wprowadzają. 

 Żeby służyła innym jeszcze wiele lat i żeby każdy ją szanował, bo ona wykształciła już 

pewnie dużo ważnych profesorów. 

 

 Jakub S. (kl. 4) : Za ciekawe zielone szkoły, przepyszne jedzenie w stołówce, 

sympatycznych nauczycieli i bogaty księgozbiór biblioteczny. 

 Żeby szkoła rozwijała się i nadążała za nowymi technologiami. 

 

 Asia B. (kl. 2) : Za tablicę interaktywną i moje przyjaciółki. 

 Żeby wszyscy uczniowie do niej chętnie przychodzili. 

 

 Magda L. (kl. 5) : Bo pomaga dzieciom w trudnej sytuacji, organizuje wiele akcji 

charytatywnych. 

 Aby się rozrastała, żeby mogło do niej chodzić więcej dzieci. 

 

 Partycja S. (kl. 4) : Bo tu jest wiele zawodów sportowych, konkursów i zajęć 

pozalekcyjnych. 

 Wybitnych osiągnięć swoich uczniów. Wybudowania dużej sali gimnastycznej. 

 

 Wiktor K. (kl. 4) : Za to, że szkoła jest blisko mojego domu, więc droga do szkoły jest 

krótka i za kolegów i koleżanki, których w niej poznałem. 

 Żeby zmieniała się na lepsze i wyglądała tak ładnie jak dziś. 

 

 

 


