
We wtorek 24 marca rozpoczęliśmy nasze coroczne obchody Dnia Patrona. Na krótkim 

apelu uczniowie klasy VI b przygotowani przez Panią Aleksandrę Musioł-Brzenczek 

 zaprosili i zachęcili swoich młodszych kolegów do przygotowania prezentacji,  

wiersza  o T. Kościuszce; hasła reklamującego swoją klasę; natomiast klasy najmłodsze 

mogły wykazać się w pracach plastycznych „Tadeusz Kościuszko – kolegą z klasy. 

 Uczniowie kl. IV-VI pisali pięknie i bezbłędnie dyktando o Patronie szkoły. 

 W sali historycznej zaprezentowana została wystawa o Tadeuszu Kościuszce. 

Przedstawiono tam m.in. rys historyczny Insurekcji Kościuszkowskiej, zwycięską bitwę 

 pod Racławicami oraz klęskę pod Maciejowicami. Uczniowie mogli zapoznać się  

z odznaczeniami nadanymi Naczelnikowi. Podsumowanie konkursów oraz finał konkursu  

z wiedzy o T. Kościuszce nastąpiło w czwartek 26 marca na Sali Gimnastycznej, gdzie oprócz 

poznania laureatów zobaczyliśmy program artystyczny przygotowany przez Panie A. Musioł-

Brzenczek i A. Farugę. Maluchy z I c pięknie nam zaśpiewały i zatańczyły.  

Tym razem w inny sposób chcieliśmy świętować pamięć o Patronie naszej szkoły –  

Tadeuszu Kościuszce. 

   Organizatorzy- A. Musioł-Brzenczek, A. Faruga, G. Kosak, C. Szklarska, 

                                                                A. Mikuszewska 

A oto nasi  konkursowi laureaci 

W konkursie wiedzy o T. Kościuszce najlepiej znają  swojego Patrona szkoły Denis Dębowski 

kl. V a, Oliwia Czapek kl. V b i Karolina Bakiera kl. IV a; 

Prezentacją pochwalił się Paweł Dziewięcki kl. IV a; 

szkolnymi poetami piszącymi wiersze o T. Kościuszce zostali: Jakub Wons kl. IV a, Kinga 

Duda kl. V b i Nadia Grzymek kl. V a. 

Pięknie i bezbłędnie dyktando o patronie szkoły napisali i mistrzami ortografii zostali: 

w klasach II – Igor Widera, Aleksandra Szweda i Milena Dembska wszyscy kl. II a 

W klasach III – Donawan Cyranek kl. III b i dziewczyny z III b Martyna Kowalczyk, Julia 

Wyciślik i Zuzanna Mrowiec  

W klasach IV – Karolina Bakiera kl. IV a 

W klasach V – Rafał Geisler kl. V a 

W klasach VI – Amelia Procz kl. VI a 

Nasi Artyści prac plastycznych „Tadeusz Kościuszko kolegą z ławki” to: 

Brayan Weihrauch i Julia Wyciślik z III b oraz Dawid Cebula i Milena Dembska z II a. 

Prace są jeszcze do podziwiania na korytarzu na II piętrze (sale 20 – 23) 

 



Natomiast najlepiej potrafiły zareklamować się klasy (przedstawiamy nagrodzone hasła): 

miejsce I 

klasa I a „Dużo gadamy, dużo biegamy, lecz na naukę zawsze chęć mamy” 

Klasa V b „Nasza klasa jest wspaniała, bo jest zawsze doskonała” 

Miejsce II 

klasa I c „I c najlepsza jest, kocha szkołę, Panią też. 

                 Uczy się, pięknie śpiewa, na w – fie szybko biega” 

Klasa III a „Nasza klasa III a, figle, psoty w głowie ma. 

                    Nas nauka trochę kręci, chociaż mamy szczere chęci” 

Miejsce III 

klasa III b (wykazała się duuuużą twórczością 

„Pani od nas wiele wymaga, ale nam to nie przeszkadza; 

 poprzeczkę wciąż podwyższamy, dobre stopnie za to mamy” 

„Jeśli fajnie tańczyć chcesz, zapisz się do III b” 

„Rywalizację lubimy, od konkursów nie stronimy. 

 Dobre stopnie mamy, do tańca zapraszamy” 

„W nasze progi zapraszamy, tańczyć chętnie nauczamy. 

 Młodość, siła, energia, nauka – to nasza sztuka. 

 Jeśli ktoś tego szuka, niech do nas zapuka. 

 


