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W tym
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Nauczyciele 
w naszych
oczach!

Nobel dla
Polki!

Popracuj nad
swoją
zręcznością!

Wśród nich znaleźli
się p. Dorota
Augustyniak
Prezes Fundacji
Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym
"Słoneczko" oraz jej
zastępca 
p. Zuzanna
Pabińska, 
Fundacja "Włącz
się" i pracownicy
Terg S.A., 
p. Jarosław
Trembo, 

Część oficjalną
rozpoczął pan
dyrektor Grzegorz
Wądołowski, który
w swym
przemówieniu
wspominał o
trwającym
Jubileuszu pilskiej
"11" oraz 
podziękował 
darczyńcom za
nieocenione
wsparcie dla
szkoły.    

W przedstawieniu
słowno -
muzycznym były
piosenki, wiersze
oraz piękne
życzenia.
Uczniowie życzyli 
nauczycielom i
pracownikom
szkoły dużo
zdrowia, spełnienia
marzeń, sukcesów
w pracy oraz
grzecznych
uczniów.

14 października w naszej szkole
Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji odbyła się uroczysta
akademia.

p. Dorota 
Pawlicka- Iwanek
i p. Krzysztof
Iwanek. 
Na zakończenie
dyrektor placówki,
pan Grzegorz
Wądołowski,
wręczył
wyróżnionym
nauczycielom i
pracownikom
szkoły
podziękowania  

za osiągnięcia
dydaktyczno-
wychowawcze.
Natomiast
przedstawiciele
Samorządu
Uczniowskiego
wręczyli zebranym
gościom
własnoręcznie
wykonane mydełka
w kształcie
kwiatów.

Julka

. .
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PRZYJACIEL UCZNIA 
- p. Marcelina Bujnicka,
SZWAJCARSKI ZEGAREK- 
- p. Elżbieta Martka,
WZÓR ELEGANCJI
- p. Karolina Pawłowska,
MISTRZ WYMAGAŃ 
- p. Marta Trembo,
MISTRZ CIEKAWYCH LEKCJI
- p. Roman Skoraczewski,
SZKOLNY SPORTOWIEC
- p. Wojciech Michalak,
SZKOLNY ARYSTOKRATA
- p. Andrzej Bąk,
PASJONAT SWOJEGO
PRZEDMIOTU 
-p. Małgorzata Bartecka,
ARTYSTYCZNA DUSZA
-p. Bogusława Różańska,

Z okazji Dnia Nauczyciela
Samorząd Uczniowski złożył
Dyrekcji szkoły, nauczycielom 
oraz pracownikom obsługi i
administracji życzenia. 
Wesołym akcentem było
przedstawienie wyników
zorganizowanego wcześniej
szkolnego plebiscytu, mającego
 na celu wyróżnienie lubianych
nauczycieli w rozmaitych,
ciekawych kategoriach. 
Oto lista wyróżnionych nauczycieli:
MISTRZ ŻARTU
- p.Dariusz Szeremietiew,
PRZYJACIEL PRZYRODY
- p. Barbara Buller,
INFORMATYCZNY MÓZG
- p. Waldemar Chort,

OŚWIECAJĄCA DZIECIĘCE
UMYSŁY
p. Katarzyna Dembowska,
AMBASADOR KULTURY
- p. Joanna Gembara,
MISTRZ CIERPLIWOŚCI
- p. Bogusława Różańska,
NAJWESELSZA W SZKOLE
 - p. Ewa Smęda, 
STRAŻNIK DYSCYPLINY
 - p. Emil Bobrowski,
NAJBARDZIEJ WYROZUMIAŁA
- p. Dorota Fąs,
CZŁOWIEK RENESANSU
p. Dorota Pawlak-Szarejko,
BRYLANTOWY UMYSŁ
 - p. Andrzej Bąk.

ANIA

Nauczyciele w naszych oczach!
Rozstrzygnięcie Plebiscytu uczniowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
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Nagrody Nobla
to prestiżowe i
międzynaro-
dowe
wyróżnienia,
ustanowione w
1895 przez
Alfreda Nobla,
wręczane
corocznie, w
dniu 10 grudnia,
czyli
w rocznicę
śmierci
fundatora. 
W skład
nagrody
wchodzą:
medal, osobisty
dyplom dla
nagradzanej
osoby oraz
nagroda
pieniężna. Od
1901 (z przerwą
w latach 1940-
1942),

za
najwybitniejsze
osiągnięcia w
każdej
z pięciu
dziedzin: z
fizyki oraz
chemii
(przyznaje
Szwedzka
Królewska
Akademia
Naukowa w
Sztokholmie), w
dziedzinie
fizjologii lub
medycyny
(Instytut
Karoliński w
Sztokholmie), z
zakresu
literatury
(Szwedzka
Akademia
Literatury), a
także osobom
lub instytucjom 

działającym na
rzecz pokoju
i braterstwa
narodów
(przyznaje
komitet
składający się z
5 osób,
wybierany
przez norweski
Storting).
Od 1969 r.
przyznawana
jest nagroda im.
Alfreda Nobla w
dziedzinie
ekonomii,
ufundowana
przez Szwedzki
Bank
Centralny. 
powołanych do
ich
przyznawania
(tzw. Komitetów
Nobla). 

Olga Nawoja
Tokarczuk]–
polska pisarka,
eseistka,
autorka
scenariuszy
została
laureatką
Nagrody Nobla
w dziedzinie
literatury za rok
2018  .„za
wyobraźnię
narracyjną,
która z
encyklopedy-
czną pasją
reprezentuje
przekraczanie
granic jako
formę życia”.
Laureatka jest
 absolwentką
psychologii
Uniwersytetu
Warszawski-
ego. 

Opublikowała:
1993 Podróż
ludzi Księgi,
1995 E.E.
1996 Prawiek i
inne czasy,
1997 Szafa,
1998 Dom
dzienny, dom
nocny,
2000 Opowieści
wigilijne, razem
z Jerzym
Pilchem i
Andrzejem
Stasiukiem,
2001 Lalka i
perła,
2001 Gra na
wielu
bębenkach,
2004 Ostatnie
historie,
2006 Anna In w
grobowcach
świata,
2007 Bieguni,

 

NOBEL DLA POLKI!
10 października 2019 roku Szwedzka Akademia Literatury ogłosiła, że Olga Tokarczuk została laureatką
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018. 

2009 Prowadź
swój pług przez
kości umarłych,
2012 Moment
niedźwiedzia,
2014 Księgi
Jakubowe,
2017 Zgubiona
dusza,
2018
Opowiadania
bizarne, 
2018 Profesor
Andrews w
Warszawie.
Jak mówi
autorka:
"Pisanie
powieści jest
dla mnie
przeniesionym
w dojrzałość
opowiadaniem
sobie samemu
bajek”.

Karina

.

wikipedia.pl
adc.net.au

Olga Tokarczuk

https://pl.wikipedia.org/wiki/Olga_Tokarczuk#cite_note-Stowarzyszenie_Kulturalne-1
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Popracuj nad swoją
zręcznością!

Coraz częściej
młodzież i
dzieci mają
problemy z
wykonywaniem
pracy
manualnych.
Oczywiście, nie
mówię tutaj o
wszystkich, 
lecz wydaje mi
się, że jakaś
część
społeczeństwa
ma taką
dysfunkcję.
Zacznijmy od
przyczyn, 
mogą  być
różne, na
przykład rozwój
technologii.
Przecież nawet
zwykłe

wykręcenie
numeru na
telefonie
stacjonarnym 
było
ćwiczeniem
zręczności.
Dzisiaj mamy tę
wygodę, że
wystarczy
kliknąć parę
razy w ekran
telefonu. Ba,
nawet można 
powiedzieć do 
komórki:
"Zadzwoń do
mamy" i tyle.
Wydaje mi się
też, że w
dzisiejszych
czasach 
wszystko już
jest gotowe.

Jedzenie w
sklepach jest
przygotowane
do odgrzania. 
Owszem, jest to
wygodne, ale w
nadmiarze
może
powodować
różne problemy,
nawet
zdrowotne.
Kolejną
przyczyną
może być to, 
że kiedyś
samodzielnie
wykonywało się
więcej
czynności, teraz
mamy przecież 
najnowocze-
śniejsze pralki, 

zmywarki i tym
podobne
urządzenia.
 Ale jak
zapobiec 
kłopotom z
wykonywaniem
prac
manualnych. 
To dość proste,
trzeba zacząć
coś robić.
Origami,
wycinanki, 

lepienie z
plasteliny,
modeliny, gra
na
instrumentach,
gotowanie,
malowanie,
nauka
kaligrafii, 
robienie na
drutach i wiele
wiele, więcej.
Spróbujcie, 
może się wam
spodoba 

i nie zrażajcie 
się, raz za
razem i będzie
wychodzić
coraz lepiej.
Tymczasem
polecam 
prowadzić
pięknie zeszyt.
Będą z tego
dodatkowe
korzyści, a
może lepsze
oceny.

Magda

.
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