
Żaczek
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Marii Skłodowskiej -
Curie
ul. Morcinka 31
58-500, Jelenia GóraWydanie specjalne
01/18

"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę
w siebie. Trzeba wierzyć, że
człowiek jest do czegoś zdolny i
osiągnąć to za wszelką cenę."     
        Maria Skłodowska-Curie

W numerze specjalnym:
Historia szkoły str. 2-4
Gala z okazji 60-lecia  str. 5,6
Wiersz o "M" str.7
Wystawa str.8
Życzenia od uczniów str. 9,10



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Wydanie specjalne 02/2018 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLŻaczek

Pierwszy w dziejach Szkoły Podstawowej nr 10 rok szkolny
rozpoczął się 16 września 1957 roku. Wówczas naukę w 23 klasach
podjęło 850 uczniów, a grono nauczycielskie liczyło 25 osób.

Wartym przypomnienia jest fakt, że w roku
szkolnym 1958/59 otwarto w szkole gabinet lekarski
i dentystyczny oraz stołówkę szkolną. 15 listopada
1960 r. wokół szkoły posadzono drzewka, które
dzisiaj są wysokimi topolami. Możemy poszczycić
się także W czerwcu 1969r. PCK ogłosiło konkurs
plastyczny o tematyce zdrowotnej. Prace uczniów
„10" prezentowane były na wystawie w Indiach.
 15 stycznia 1970 r. odwiedziła naszą szkołę grupa
młodzieży z Wietnamu.
 W lutym 1971 r. szkoła wpłaciła uzbieraną przez
dzieci kwotę na odbudowę Zamku Królewskiego w
Warszawie.
 15 stycznia 1970 r. odwiedziła naszą szkołę grupa
młodzieży z Wietnamu.
 W lutym 1971 r. szkoła wpłaciła uzbieraną przez
dzieci kwotę na odbudowę Zamku Królewskiego w
Warszawie.
 30 listopada 1971 r. wręczono pierwsze akty
nadania miana przodującego ucznia.
Wprowadzono Złotą Księgę Szkoły Podstawowej
Nr 10.

Od początku roku 1975 trwały przygotowania do
nadania szkole imienia i sztandaru. Sztandar,
ufundował zakład opiekuńczy "Chemitex-
Celwiskoza" przy współudziale rodziców, uczniów
i organizacji szkolnych.
 9 maja 1975 r. odbyła się uroczystość nadania
szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie i
wręczenie sztandaru. W maju 1986 r. w szkole
przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na Pomnik-
Szpital Centrum Zdrowia Matki Polki.

www.nk.pl

fot. archiwum SP10
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W październiku 1988 r. ukazał się pierwszy numer
szkolnego pisemka "Żaczek".
W maju 1987 r. gościliśmy delegację młodzieży z
Lőbau w NRD, która przyglądała się życiu szkoły. W
kwietniu 1989 r. nasi uczniowie wzięli udział w
jeleniogórskim międzyszkolnym turnieju o Puchar
Inspektora Oświaty. Zwyciężyliśmy i zdobyliśmy
Puchar i miano Najlepszej Szkoły w Jeleniej Górze.
W dniach 20-26 czerwca 1993 r. gościliśmy 54 osoby
z Randers w Danii. Odbyliśmy wspólne wycieczki,
spotkania towarzyskie.
 Od 19 do 27 sierpnia 1994 r. młodzież naszej szkoły
przebywała z rewizytą w Danii na zaproszenie Junior
Klubben Drg. Borg i Junior Klubben Nyvang. W grudniu
1995r. zakupiliśmy i sprowadziliśmy z zagranicy sześć
komputerów. Powstała pracownia komputerowa.We
wrześniu 1996 - rozpoczęły się prace adaptacyjne nie
użytkowanego strychu. W maju 1997 - Jeleniogórska
Szkoła Podstawowa Nr 10 znalazła się na 44. miejscu
listy rankingowej sporządzonej przez redakcję
miesięcznika dziewcząt i chłopców „Płomyczek". Za
podstawę klasyfikacji przyjęto wyłącznie liczbę
laureatów wojewódzkich konkursów wiedzy, od 9 lat
organizowanych we wszystkich województwach w
kraju. 

W lipcu 1997 r. - nauczyciele zorganizowali i
nieodpłatnie prowadzili kolonie dla dzieci powodzian. Ze
szkoły wyjechało ponad 5 ton darów dla powodzian z
Opolszczyzny, Wałbrzycha i Wrocławia.
Koordynatorem i pomysłodawcą całej akcji była
nauczycielka matematyki p. Krystyna
Markiewicz.Zakończono prace adaptacyjne strychu. W
lutym 1998 r. uczniowie klas młodszych przeprowadzili
się na trzecie piętro, gdzie przygotowano dla nich dwie
nowe sale lekcyjne, salę terapii pedagogicznej oraz
świetlicę.
2 listopada 1998 otworzył swoje podwoje Kuratorski
Ośrodek Pracy - świetlica terapeutyczna dla dzieci. W
grudniu 1998 oddano do użytku odnowioną, gruntownie
wyremontowaną salę gimnastyczną. W czerwcu 1999
r. rozpoczęto prace modernizacyjne biblioteki szkolnej.
1 września 1999 r. placówka została przekształcona w
sześcioletnią szkołę podstawową.1 czerwca 2000 r.
oddano do użytku nową halę widowiskowo-sportową o
powierzchni 1500 m2. 23 czerwca 2000 r. tytuł
absolwenta SP 10 zdobył ostatni rocznik
ósmoklasistów.

Uroczystość nadania imienia

1 września 2000 r. rozpoczęła działalność świetlica
środowiskowa przy SP 10, finansowana przez
MKPiRPA w Jeleniej Górze. W okresie wakacji 2001 r.
zakończono prace adaptacyjne w bibliotece i czytelni
szkolnej. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń
bibliotecznych została dostosowana do potrzeb
środowiska szkolnego.10 kwietnia 2002 r. odbył się
pierwszy sprawdzian zewnętrzny uczniów klas 6.
Wyniki : średnia województwa- 29,9 p. średnia miasta-
30,4 p. średnia SP 10- 31,8 p.

fot. A. Fiedorowicz

fot. archiwum SP10

fot. archiwum SP10
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1 września 2002 r. oddano do użytku nowe
wielofunkcyjne boisko sportowe.W roku 2002 szkoła
przystąpiła do realizacji Projektu edukacyjnego
Comenius-Sokrates. We wrześniu 2003r. rozpoczyna
się współpraca ze szkołami partnerskimi w Gross
Saerchen (Niemcy) i Decinie (Czechy). Wielokrotnie
gościmy u siebie nauczycieli i uczniów w/w szkół, a
także nasi nauczyciele i uczniowie składają wizyty
partnerskie. Zakończenie Projektu odbyło się w
czerwcu 2007 roku.

Szkoła cieszy się dobrą opinią w najbliższym
środowisku oraz wśród władz oświatowych.
W styczniu 2008 roku już 14 nauczycieli ma tytuł
nauczyciela dyplomowanego. Zarówno uczniowie jak i
nauczyciele są wielokrotnie nagradzani za swe
osiągnięcia edukacyjne i pracę. Dobrze układa się
współpraca z Rodzicami.

 
Na przestrzeni 60 lat istnienia SP 10 jej
działalnością kierowało 6 dyrektorów, 
byli to:

1. ANDRZEJ MORAWSKI KIEROWNIK 1957-1960
2. JANINA LECH DYREKTOR 1960-1972

3. RYSZARD MALISZEWSKI DYREKTOR 
1972-1984

4. GABRIELA DUDEK DYREKTOR 1984-1992
5. IWONA RATAJSKA DYREKTOR 1992-2000 
6. ALINA RASIEWICZ DYREKTOR od 2000 r.

Nasza szkoła uczestniczy w różnych
przedsięwzięciach, między innymi wzięła
udział w projektach takich jak:
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III SP"
(19.09.2011 r. do 31.12.2013 r.) "Poza
schematem ławki szkolnej" czy Erazmus+.

www.nk.pl

fot. archiwum SP10

fot. archiwum SP10

fot. archiwum SP10
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Gala z okazji 60-lecia SP10
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie.  Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za

wszelką cenę     (Maria Skłodowska-Curie)                                           

Zgromadzeni goście nie szczędzili
wzruszeń, oglądając prezentację
multimedialną  60 - lecie SP10, podczas
której ukazano wydarzenia od września
1957 roku do grudnia 2017 roku.   
 Przeżyć artystycznych dostarczyli
uczniowie naszej szkoły. Jako pierwsza
zaprezentowała się grupa teatralna pod
przewodnictwem pani Katarzyny
Mackiewicz w spektaklu Zielone konie.

21.12.2017r. w Zdrojowym Teatrze
Animacji w Cieplicach odbyła się
uroczysta gala z okazji 60 - lecia
powstania naszej szkoły. Prowadzenia
gali podjęli się Pan Paweł Domagała oraz
uczennica 6a Wiktoria Podroużek. Jako
pierwsza głos zabrała wicedyrektor SP10,
pani Danuta Camermann, a następnie
swoje przemówienie wygłosiła Anna
Maria Ragiel - Przewodnicząca Komisji
Oświaty i Wychowania Rady Miasta
Jeleniej Góry.  

Grupa teatralna "Epidemia"

klasa 2 b

Wysłuchano również piosenek w
wykonaniu Julii Młynarskiej Ene due rabe,
swing oraz Wszystko się zmienia,Reege
luz, Dzieciak postępowy wyśpiewanych
przez szkolny chór. 
Grupy taneczne zaprezentowały: polkę,
cha-chę, walca angielskiego i zumbę.
Następnie absolwentki szkoły pochwaliły
się swoimi talentami: Katarzyna Skóra
zaśpiewała po angielsku La Mer,
natomiast Julia Nazdrowicz grą na flecie
poprzecznym wykonała Popow le Clown. 
                                                                 

J. Młynarska, K.Skóra, J. Nazdrowicz

fot.DKR

fot. DKR

fot.DKR
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występ chóru szkolnego

ZUMBIAKI

Miłym akcentem nawiązującym do 60 -
lecia powstania naszej placówki, była
premiera książki Jubileusz SP10. 
Każdy z gości otrzymał na własność
takową publikację.    

Redakcja Żaczka gratuluje organizatorom
gali fantazji, kreatywności   i
zaangażowania w trud włożony w
przygotowanie jubileuszu SP10 .      

Antoni Dzida

fot.DKR

fot. DKR

D. Camermann fot.DKR
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Siódmego dnia listopada
Być może gdy deszczyk padał

Pięknego wieku dziewiętnastego
I roku sześćdziesiątego siódmego

Na świat przyszła dziewczynka
Tu w sercu Królestwa Polskiego

Do dziś Warszawą zwanego
I udział w tym pewnie miała

Tak zwana Ręka Boska
Bo tą dziewczyną się okazała

Polka, Maria Skłodowska.

Od małego Marysia uczyła się wiele
Gdyż większość rodziny to nauczyciele

I dziadek i ojciec byli belframi
A przede wszystkim patriotami
I tak wychowali swoje pociechy

Na wielkich Polaków ku wielkiej nadziei
Że kiedyś przyniosą chlubę rodakom

Nie tylko w kraju, lecz na całym świecie
By kto to Maria Skłodowska

Wiedziało każde dziecię.

Marysia uczyła się pilnie i chętnie
Wiedzę łapała w lot i namiętnie

Dla niej nauka to jak zabawa
Wiecie dlaczego? Bo bardzo chciała
Chciała coś zrobić dla siebie i świata
I dziś już wiemy, że dobrze zrobiła
Bo razem z mężem Pierrem Curie

Polon i Rad cudownie odkryła
Tak wielkie uznanie w świecie dostała

Bo nowy pierwiastek nam pokazała
I na cześć Polski Polonem nazwała.

Nie było to zwykłe jakieś odkrycie
Co zresztą uznano jej należycie

I wspólnie z jej mężem nagrodę przyznano
Na całym świecie Noblem nazywaną

W 1903 roku to było
Wtedy się stało i wydarzyło

Nazwisko Marysi Skłodowskiej – Curie
Wreszcie na świecie sławne już było.

Dziś duma rozpiera każdego Polaka
Bo każdy chciałby takiego rodaka

I radość to wielka, gdy w zacnym gronie
Gdzie Adam Mickiewicz, Mikołaj Kopernik

Gdzie wielu wybitnych i Papież nasz Święty
Gdzie Fredro, a także Szymborska

Miejsce ma także Marysia Skłodowska.

Tym większa duma dla naszej szkoły
dla wszystkich uczniów i nauczycieli

By pamiętali i zawsze wiedzieli
Że Maria Skłodowska to polska noblistka

Wybitny fizyk, chemik, odkrywca
Wspaniała kobieta, idealistka

Dziś pewnie patrzy na nas gdzieś z góry
Być może zza jakiejś polonowej chmury

Życzliwie otacza mądrością i wiedzą
A dlaczego? Czy wszyscy już wiedzą?

Tak. To patron tej Szkoły Maria Skłodowska
A dziś jest nasza rocznica radosna.

Jakub Blomka z tatą

WIERSZ O MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
napisany przez ucznia klasy 5a Jakuba Blomkę, 

zdobywcę pierwszego miejsca w ramach szkolnego konkursu

http://wyborcza.pl
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Przeżyjmy to jeszcze raz!
Wystawa z okazji 60-lecia szkoły

13 grudnia 2017 roku w ramach
obchodów jubileuszu naszej szkoły

odbyła się także wystawa upamiętniająca
60 lat z życia SP nr 10. Podczas
uroczystości zwiedzający mogli 

podziwiać między innymi zdjęcia, kroniki
szkolne, dyplomy, urocze fartuszki

szkolne oraz pierwsze wydania Żaczka. 
            

Dla równowagi wspomnień podczas
zwiedzania goście mogli również

przyjrzeć się zdjęciom klas obecnie
uczęszczających do naszej szkoły

Atmosfera panująca podczas wystawy
była pełna zadumy  i sprzyjała snuciu

refleksji o tym, że wspomnienia to raj, z
którego nikt nas nie wygoni ....

 

 Wojciech Kocot, kl.VIb

fot. N.K.

fot. N.K.

fot. N.K.

fot. N.K.

fot. N.K.
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www.jn24.pl



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Wydanie specjalne 02/2018 | Strona 10 

WWW.JUNIORMEDIA.PLŻaczek

REDAKCJA ŻACZKA
Antoni Dzida

Kornelia Meinhart
Wojciech Kocot

Barbara Sabiniarz
Redaktor naczelna:
Katarzyna Kuszaj


	"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę."              Maria Skłodowska-Curie
	W numerze specjalnym: Historia szkoły str. 2-4 Gala z okazji 60-lecia  str. 5,6 Wiersz o "M" str.7 Wystawa str.8 Życzenia od uczniów str. 9,10

	Pierwszy w dziejach Szkoły Podstawowej nr 10 rok szkolny rozpoczął się 16 września 1957 roku. Wówczas naukę w 23 klasach podjęło 850 uczniów, a grono nauczycielskie liczyło 25 osób.
	Wartym przypomnienia jest fakt, że w roku szkolnym 1958/59 otwarto w szkole gabinet lekarski i dentystyczny oraz stołówkę szkolną. 15 listopada 1960 r. wokół szkoły posadzono drzewka, które dzisiaj są wysokimi topolami. Możemy poszczycić się także W czerwcu 1969r. PCK ogłosiło konkurs plastyczny o tematyce zdrowotnej. Prace uczniów „10" prezentowane były na wystawie w Indiach.  15 stycznia 1970 r. odwiedziła naszą szkołę grupa młodzieży z Wietnamu.  W lutym 1971 r. szkoła wpłaciła uzbieraną przez dzieci kwotę na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie.
	15 stycznia 1970 r. odwiedziła naszą szkołę grupa młodzieży z Wietnamu.  W lutym 1971 r. szkoła wpłaciła uzbieraną przez dzieci kwotę na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie.  30 listopada 1971 r. wręczono pierwsze akty nadania miana przodującego ucznia. Wprowadzono Złotą Księgę Szkoły Podstawowej Nr 10.
	Od początku roku 1975 trwały przygotowania do nadania szkole imienia i sztandaru. Sztandar, ufundował zakład opiekuńczy "Chemitex- Celwiskoza" przy współudziale rodziców, uczniów i organizacji szkolnych.
	W październiku 1988 r. ukazał się pierwszy numer szkolnego pisemka "Żaczek".
	W maju 1987 r. gościliśmy delegację młodzieży z Lőbau w NRD, która przyglądała się życiu szkoły. W kwietniu 1989 r. nasi uczniowie wzięli udział w jeleniogórskim międzyszkolnym turnieju o Puchar Inspektora Oświaty. Zwyciężyliśmy i zdobyliśmy Puchar i miano Najlepszej Szkoły w Jeleniej Górze.
	W dniach 20-26 czerwca 1993 r. gościliśmy 54 osoby z Randers w Danii. Odbyliśmy wspólne wycieczki, spotkania towarzyskie.
	Od 19 do 27 sierpnia 1994 r. młodzież naszej szkoły przebywała z rewizytą w Danii na zaproszenie Junior Klubben Drg. Borg i Junior Klubben Nyvang. W grudniu 1995r. zakupiliśmy i sprowadziliśmy z zagranicy sześć komputerów. Powstała pracownia komputerowa.We wrześniu 1996 - rozpoczęły się prace adaptacyjne nie użytkowanego strychu. W maju 1997 - Jeleniogórska Szkoła Podstawowa Nr 10 znalazła się na 44. miejscu listy rankingowej sporządzonej przez redakcję miesięcznika dziewcząt i chłopców „Płomyczek". Za podstawę klasyfikacji przyjęto wyłącznie liczbę laureatów wojewódzkich konkursów wiedzy, od 9 lat organizowanych we wszystkich województwach w kraju.
	1 września 2000 r. rozpoczęła działalność świetlica środowiskowa przy SP 10, finansowana przez MKPiRPA w Jeleniej Górze. W okresie wakacji 2001 r. zakończono prace adaptacyjne w bibliotece i czytelni szkolnej. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń bibliotecznych została dostosowana do potrzeb środowiska szkolnego.10 kwietnia 2002 r. odbył się pierwszy sprawdzian zewnętrzny uczniów klas 6. Wyniki : średnia województwa- 29,9 p. średnia miasta- 30,4 p. średnia SP 10- 31,8 p.
	Na przestrzeni 60 lat istnienia SP 10 jej działalnością kierowało 6 dyrektorów,  byli to:
	1. ANDRZEJ MORAWSKI KIEROWNIK 1957-1960 2. JANINA LECH DYREKTOR 1960-1972 3. RYSZARD MALISZEWSKI DYREKTOR  1972-1984 4. GABRIELA DUDEK DYREKTOR 1984-1992 5. IWONA RATAJSKA DYREKTOR 1992-2000  6. ALINA RASIEWICZ DYREKTOR od 2000 r.

	Nasza szkoła uczestniczy w różnych przedsięwzięciach, między innymi wzięła udział w projektach takich jak: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP" (19.09.2011 r. do 31.12.2013 r.) "Poza schematem ławki szkolnej" czy Erazmus+.

	Gala z okazji 60-lecia SP10
	Zgromadzeni goście nie szczędzili wzruszeń, oglądając prezentację multimedialną  60 - lecie SP10, podczas której ukazano wydarzenia od września 1957 roku do grudnia 2017 roku.
	Przeżyć artystycznych dostarczyli uczniowie naszej szkoły. Jako pierwsza zaprezentowała się grupa teatralna pod przewodnictwem pani Katarzyny Mackiewicz w spektaklu Zielone konie.
	21.12.2017r. w Zdrojowym Teatrze Animacji w Cieplicach odbyła się uroczysta gala z okazji 60 - lecia powstania naszej szkoły. Prowadzenia gali podjęli się Pan Paweł Domagała oraz uczennica 6a Wiktoria Podroużek. Jako pierwsza głos zabrała wicedyrektor SP10, pani Danuta Camermann, a następnie swoje przemówienie wygłosiła Anna Maria Ragiel - Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Jeleniej Góry.
	Wysłuchano również piosenek w wykonaniu Julii Młynarskiej Ene due rabe, swing oraz Wszystko się zmienia,Reege luz, Dzieciak postępowy wyśpiewanych przez szkolny chór.
	Grupy taneczne zaprezentowały: polkę, cha-chę, walca angielskiego i zumbę. Następnie absolwentki szkoły pochwaliły się swoimi talentami: Katarzyna Skóra zaśpiewała po angielsku La Mer, natomiast Julia Nazdrowicz grą na flecie poprzecznym wykonała Popow le Clown.
	Miłym akcentem nawiązującym do 60 - lecia powstania naszej placówki, była premiera książki Jubileusz SP10.  Każdy z gości otrzymał na własność takową publikację.
	Redakcja Żaczka gratuluje organizatorom gali fantazji, kreatywności   i zaangażowania w trud włożony w przygotowanie jubileuszu SP10 .
	Antoni Dzida

	WIERSZ O MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
	Siódmego dnia listopada Być może gdy deszczyk padał Pięknego wieku dziewiętnastego I roku sześćdziesiątego siódmego Na świat przyszła dziewczynka Tu w sercu Królestwa Polskiego Do dziś Warszawą zwanego I udział w tym pewnie miała Tak zwana Ręka Boska Bo tą dziewczyną się okazała Polka, Maria Skłodowska.
	Dziś duma rozpiera każdego Polaka Bo każdy chciałby takiego rodaka I radość to wielka, gdy w zacnym gronie Gdzie Adam Mickiewicz, Mikołaj Kopernik Gdzie wielu wybitnych i Papież nasz Święty Gdzie Fredro, a także Szymborska Miejsce ma także Marysia Skłodowska.
	Tym większa duma dla naszej szkoły dla wszystkich uczniów i nauczycieli By pamiętali i zawsze wiedzieli Że Maria Skłodowska to polska noblistka Wybitny fizyk, chemik, odkrywca Wspaniała kobieta, idealistka Dziś pewnie patrzy na nas gdzieś z góry Być może zza jakiejś polonowej chmury Życzliwie otacza mądrością i wiedzą A dlaczego? Czy wszyscy już wiedzą? Tak. To patron tej Szkoły Maria Skłodowska A dziś jest nasza rocznica radosna.
	Od małego Marysia uczyła się wiele Gdyż większość rodziny to nauczyciele I dziadek i ojciec byli belframi A przede wszystkim patriotami I tak wychowali swoje pociechy Na wielkich Polaków ku wielkiej nadziei Że kiedyś przyniosą chlubę rodakom Nie tylko w kraju, lecz na całym świecie By kto to Maria Skłodowska Wiedziało każde dziecię.
	Jakub Blomka z tatą
	Marysia uczyła się pilnie i chętnie Wiedzę łapała w lot i namiętnie Dla niej nauka to jak zabawa Wiecie dlaczego? Bo bardzo chciała Chciała coś zrobić dla siebie i świata I dziś już wiemy, że dobrze zrobiła Bo razem z mężem Pierrem Curie Polon i Rad cudownie odkryła Tak wielkie uznanie w świecie dostała Bo nowy pierwiastek nam pokazała I na cześć Polski Polonem nazwała.
	Nie było to zwykłe jakieś odkrycie
	Co zresztą uznano jej należycie I wspólnie z jej mężem nagrodę przyznano Na całym świecie Noblem nazywaną W 1903 roku to było Wtedy się stało i wydarzyło Nazwisko Marysi Skłodowskiej – Curie Wreszcie na świecie sławne już było.


	Przeżyjmy to jeszcze raz! Wystawa z okazji 60-lecia szkoły
	13 grudnia 2017 roku w ramach obchodów jubileuszu naszej szkoły odbyła się także wystawa upamiętniająca 60 lat z życia SP nr 10. Podczas uroczystości zwiedzający mogli  podziwiać między innymi zdjęcia, kroniki szkolne, dyplomy, urocze fartuszki szkolne oraz pierwsze wydania Żaczka.
	Dla równowagi wspomnień podczas zwiedzania goście mogli również przyjrzeć się zdjęciom klas obecnie uczęszczających do naszej szkoły Atmosfera panująca podczas wystawy była pełna zadumy  i sprzyjała snuciu refleksji o tym, że wspomnienia to raj, z którego nikt nas nie wygoni ....
	Wojciech Kocot, kl.VIb
	REDAKCJA ŻACZKA
	Antoni Dzida Kornelia Meinhart Wojciech Kocot Barbara Sabiniarz Redaktor naczelna: Katarzyna Kuszaj


