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 Słowo od redakcji  

  W tym roku objąłem redakcję gazetki 

szkolnej. Postaram się prowadzić ją 

podobnie jak w poprzednich latach, 

będę pisał o aktualnych wydarzeniach, 

zamieszczał ogłoszenia szkolne. 

 Jestem również  otwarty na Wasze 

pomysły i sugestie. 

 Korespondencję proszę zostawiać w 

bibliotece szkolnej. 

        Kamil Kucała  kl VIIIA 

                                   



 

 

 

Wydarzenia  z życia szkoły:  

 

 Rok szkolny 2019-2020 zaczął się          

w poniedziałek 2 września. 

Tego dnia spotkaliśmy się z naszymi wychowawcami  i 

nauczycielami na akademii w  sali gimnastycznej . 

 Był to szczególny dzień dla uczniów klasy pierwszej.  

Wychowawcą klasy I A  została pani Monika Wójtowicz. 

 

 W dniu 5 września społeczność naszej szkoły 

wraz z dyrekcją oraz wychowawcami 

uczestniczyła we Mszy Świętej inaugurującej 

nowy rok szkolny. Mszy Świętej przewodniczył 

proboszcz archikatedry ks. Adam Lewandowski 

 



 Warto wiedzieć  

Skład nowego Samorządu Szkolnego :  

-PRZEWODNICZĄCY- Stanisław Orzechowski 

WICEPRZEWODNICZĄCY- Wiktor Lewandowski 

-SEKRETARZ- Oliwia Moniuszko 

 PRZEWODNICZĄCY SEKCJI: 

SPORTOWEJ- Klaudia Włodarczyk 

DZIENNIKARSKIEJ- Kamil Kucała 

INFORMACYJNEJ-Maja Wrona 

PORZADKOWEJ- Maja Wrona 

PLASTYCZNEJ- Justyna Kicia 

 

 W szkole już od roku działa Szkolne Koło 

Wolontariatu.  

  Uczniowie klas ósmych należący do tego koła pod 

opieką nauczyciela R. Karkoszki, w poniedziałek  9 

września, wzięli udział w warsztatach 

prowadzonych przez Lubelskie Schronisko dla 

Zwierząt znajdujące się przy ul. Metalurgicznej. W 



październiku wolontariat zorganizował zbiórkę  na 

rzecz lubelskiego schroniska dla zwierząt . Zebrano 

blisko 70 koców, ponad 100 puszek  i  47 

opakowań suchej karmy dla  psów i kotów. 

Ponadto wśród darów znalazły się legowisko, 

zabawki i smycze. 

 

 

Od 14  do 19 września trwał w naszym mieście  

         Lubelski Festiwal Nauki 

 

 Uczniowie klasy 4 b uczestniczyli w 

ramach  Lubelskiego Festiwalu Nauki w 

zajęciach "Dlaczego pszczoły są ważne?". 

Uczniowie mieli możliwość oglądać pod 



mikroskopami owady i preparaty 

związane z pszczołami. 

 KARTKI Z KALENDARZA  

  1 września  

Rocznica wybuchu II wojny światowej  

1 września 1939 wojska niemieckie napadły o 

świcie bez wypowiedzenia wojny na Polskę. 

17 września  

17 września 1939 wojska sowieckie bez wypowiedzenia 

wojny wkroczyły na teren Polski będącej  od 1 września 

1939 w stanie wojny z III Rzeszą  

Delegacja szkoły wraz z opiekunem Krystyną Klimek  

uczestniczyła w  miejskich obchodach 80 rocznicy 

agresji Rosji na Polskę, które rozpoczęły  się Mszą św. 

W kościele Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. 

Narutowicza 6, w intencji ofiar agresji sowieckiej, 

poległych i pomordowanych na Kresach oraz zmarłych 

na zesłaniu i w łagrach Sybiru  



, która została utworzona z inicjatywy króla 

Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana 

przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 

1773 roku. Potocznie dzień ten nadal zwany jest 

Dniem Nauczyciela.  

W obecności dyrekcji i gości – naszych patronów, rodziców, uczniów 
starszych klas złożyli przyrzeczenie i otrzymali od pani dyrektor 

krawaty z logo szkoły i dyplomy pierwszoklasisty. 

Gratulujemy ! 

 

14 października  Święto Edukacji Narodowej  

Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto 

oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 

zostało 27 kwietnia 1972 roku, . 



Święto to upamiętnia rocznicę powstania Komisji 

Edukacji Narodowej 

Święto naszych nauczycieli, pedagogów i wychowawców. Uczciliśmy 

w czasie akademii szkolnej i spotkania z wychowawcą .Dla naszych 

pierwszaków był to bardzo ważny dzień, zostali oni uroczyście 
pasowani na uczniów naszej szkoły. 

Po pasowaniu wystąpili uczniowie starszych klas, którzy przygotowali 

słowno muzyczny koncert dla nauczycieli. Program prowadzili i 

recytowali wiersze uczniowie z klasy Va, VI b, VIIIa i VIIIb. Oprawę 
muzyczną zapewnił szkolny chór. Uczniów przygotowała pani Maria 

Dermanowska i pani Dorota Ostrowska, a oprawę plastyczną 

uroczystości zapewnił pan Rafał Tomasik. 

 

 

16 października   
 Święto obchodzone co roku 16 października, 
ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej w hołdzie papieżowi-Polakowi Janowi 
Pawłowi II.  
Święto to upamiętnia wybór kardynała Karola 
Wojtyły na papieża. 

W czwartek i piątek (10-11 X) na lekcjach katechezy uczniowie klas 

V-VIII czytali wybrane przez siebie teksty Jana Pawła II. Każdy  z 
uczniów prezentował na forum klasy przygotowane cytaty naszego  

Ojca Świętego i objaśniał jego znaczenie dla siebie i wspólnoty 

Kościoła. Oto najciekawsze z nich: 



 „Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i 

językiem, ale czynem i prawdą.”(Oliwia Korneliusz 6b) 

„Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. 

Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia.”(Klaudia 
Zdyb 8b) 

 

 

 

 


