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Mikołajkowa Dwójka

Od redakcji

6 grudnia na korytarzach Dwójki można
było spotkać wielu mikołajów, elfów i ich
pomocników. Dzieci założyły czapki,
czerwone stroje i z uśmiechem
uczestniczyły w szkolnej akademii.
Program artystyczny przygotowali
uczniowie klasy 2c wraz z
wychowawczynią Brygidą Głoniak. Dzieci
zachęcały do obdarowywania się
upominkami na wzór świętego Mikołaja.
Było wesoło i mikołajkowo!

Mikołajkowa Dwójka

        
       W Waszych rękach leży świeże,
świąteczne wydanie gazetki szkolnej
"Stefanek”. W tym numerze
przeczytacie o Dniach Edukacji
Ekologicznej oraz Dniu Osób
Niepełnosprawnych.
      Dowiedzcie się, czyje fraszki
poznali uczniowie podczas wycieczki
szkolnej oraz dlaczego pani Kozłowska
została nauczycielką. Poznamy też
nowych nauczycieli!
     Z okazji Świąt życzymy wszystkim
Czytelnikom, aby się spełniły wszystkie
ich pragnienia. 
Życzymy też dużo zdrowia, miłości,
szczęści i dobrych ocen!
Wesołych Świąt!!!

Redakcja

.
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Święto ekologii 
w nakiejskiej „Dwójce”

W dniach 19-20 listopada w
Szkole Podstawowej nr 2 w
Nakle nad Notecią odbyły się Dni
Edukacji Ekologicznej w ramach
europejskiego Tygodnia
Edukacji Globalnej. 

     Od 18 do 24 listopada w
Europie trwa Tydzień Edukacji
Globalnej. Do poruszanych
podczas niego zagadnień należą
między innymi kryzys klimatyczny i
ekologia – to właśnie na tych
kwestiach skupili się uczniowie
klasy 8b, którzy wraz z p. Patrycją
Michalik, p. Pawłem Krupinskim i p.
Eweliną Czarnolewską
zorganizowali Dni Edukacji
Ekologicznej pod Honorowym
Patronatem pana prof. dr. hab.
Jana Pikula - JM Rektora
Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu oraz pani prof. dr hab.
Grażyny Odrowąż – Sypniewskiej,
Prorektora ds. Collegium Medicum
w Bydgoszczy. Wydarzenie zostało
również objęte patronatem
Fundacji Dzika Polska,
bydgoskiego oddziału Polskiego
Towarzystwa Botanicznego, 
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla
Krajny i Pałuk” oraz
Stowarzyszenia Ekologicznego
Ziemi Nakielskiej OIKOS.
Honorowym partnerem wydarzenia
był również Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego z
Bydgoszczy i Uniwersytet Adama
Mickiewicza z Poznania.
   Obchody Tygodnia Edukacji
Globalnej rozpoczęły się w SP2 już
14 listopada – tego dnia pan dr
Mirosław Więcław z Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy wygłosił wykład 

pt. „Współczesne zmiany klimatu
Ziemi”. Uczniowie klas ósmych
dowiedzieli się, czym jest
ocieplenie klimatu i jakie są jego
konsekwencje. Zagadnienie
kryzysu klimatycznego zostało
również poruszone 19 listopada
przez uczniów klasy 8b, którzy
swoim wykładem zainaugurowali
obchody Dni Edukacji
Ekologicznej. Ósmoklasiści
przedstawili swoim rówieśnikom z
klas 7-8 przyczyny i skutki
ocieplenia klimatu, fakty
potwierdzające istnienie kryzysu
klimatycznego oraz sposoby
dbania o ekologię na co dzień.
Uczniowie wspomnieli również o
Grecie Thunberg – młodej
aktywistce ze Szwecji, która stała
się symbolem walki z kryzysem
klimatycznym i autorytetem
nastolatków.
     Podczas Dni Edukacji
Ekologicznej podopieczni SP2
gościli wykładowców akademickich
i przedstawicieli instytucji
proekologicznych, którzy podczas
swoich prelekcji skupili się na
konkretnych zagadnieniach
dotyczących ochrony środowiska.
Prof. dr hab. Beata Messyasz z
Uniwersytetu Adama Mickiewicza
omówiła wpływ zmian
klimatycznych na funkcjonowanie
zbiorników wodnych. Dr hab.
Bernadeta Szczepańska z
Collegium Medicum im. Ludwika
Rydygiera w Bydgoszczy
rozważyła z kolei zagadnienie
zanieczyszczenia powietrza,
uwzględniając przy tym stan
powietrza w Nakle nad Notecią.
Ten sam problem poruszyła
również pani Joanna Kozakiewicz

z Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska, która szczegółowo
omówiła jakość powietrza
atmosferycznego w naszym
mieście i wyjaśniła, w jaki sposób
przeprowadza się jego badania.
Dzięki panu Jarosławowi
Ciepłuchowi ze Stowarzyszenia
Ekologicznego Ziemi Nakielskiej
OIKOS dzieci dowiedziały się
między innymi o projekcie „Human
Smart City”, którego celem jest
zaangażowanie mieszkańców
miasta w tworzenie inteligentnych i
ekologicznych rozwiązań w Nakle
nad Notecią. Dr Magdalena
Trojankiewicz z Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego omówiła
sposoby dbania o środowisko,
możliwe do realizowania na co
dzień przez dzieci. Pani
Trojankiewicz towarzyszyli również
studenci – pani Barbara Szulc,
która omówiła oddziaływanie
zanieczyszczeń na płazy, a także
pan Wojtek Lipa, który skupił się
na wpływie odpadów na zdrowie i
życie ssaków. Widok zwierząt-ofiar
zanieczyszczeń środowiska z
pewnością rozczulił wrażliwe serca
uczniów i zmotywował ich do
podjęcia działań
proekologicznych.  Pozytywnym
akcentem kończącym obchody Dni
Edukacji Ekologicznej były wykłady
członków bydgoskiego oddziału
Polskiego Towarzystwa
Ekologicznego i wykładowców
Uniwersytetu Technologiczno-
Przyrodniczego: dr inż. Ewy
Krasickiej-Korczyńskiej oraz dr.
inż. Tomasza Stosika. Pani
Krasicka-Korczyńska
przeprowadziła wykład pt. „Co
można zjeść w łąki”. Dużym
zainteresowaniem wśród uczniów
cieszył się
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Nakło – najbardziej zasmogowane 
miasto w województwie

kosz roślin, które zostały zerwane
na łące specjalnie dla dzieci kilka
godzin przed wykładem. Pan
Stosik wygłosił z kolei prelekcję pt.
„Wędrówki roślin”, podczas której
zaprezentował ich różne gatunki i
sposoby rozprzestrzeniania się po
świecie. Warto podkreślić, że
nawet najmłodsi podopieczni
uczestniczyli w Dniach Edukacji
Ekologicznej. Pani Ewelina
Czarnolewska – nauczycielka
biologii i geografii w SP2–
przeprowadziła zajęcia dla uczniów
klas 1-3 dotyczące ekologii.
Brzdące poznały między innymi
sposoby dbania o środowisko i
zasady segregacji odpadów. Na
koniec dzieci otrzymały drobne
upominki, z których będą mogły
korzystać podczas lekcji.

Patrycja Michalik

   Wykłady ekologiczne 
   w nakielskiej dwójce

Od dnia 19 do 20 listopada
bieżącego roku w naszej szkole
świętowaliśmy Dni Edukacji
Ekologicznej. W tym czasie
odbywały się wykłady na temat
kryzysu klimatycznego.
Przyjechała do nas pani dr. hab.
Bernadeta Szczepańska z
Collegium Medicum im. Ludwika
Rydygiera w Bydgoszczy. Pani
doktor pokazała nam, jak bardzo
jest zanieczyszczone nasze miasto
– okazało się, że jest u nas
najwięcej smogu w całym
województwie kujawsko-
pomorskim! Dowiedzieliśmy się
też, jakie piece powinny być w 

naszych domach i czym w nich
palić, a także jakie są składniki
smogu i choroby przez niego
wywoływane. Pani na koniec
wykładów powiedziała nam o
konkursie, który polegał na
napisaniu o tym, jak można pomóc
naszemu miastu z problemem
smogu. Wykład bardzo nam się
podobał. Wiemy, że nasze miasto
jest bardzo zanieczyszczone i
musimy to zmienić! 

Zosia Schuster i Julka Zmarzła

Uczniowie klasy 8b podczas Dni Edukacji
Ekologicznej

   Podczas Dni Edukacji Ekologicznej piąte klasy
uczestniczyły w wykładzie pani dr Magdaleny
Trojankiewicz, pani Barbary Szulc i pana Wojciecha
Lipy z UKW. Pani doktor na początku zaczęła
opowiadać o ochronie środowiska i o braku wody
słodkiej na Ziemi. Dowiedzieliśmy się również, jak
długo rozkładają się plastikowe torebki i jakim
zagrożeniem są one dla zwierząt żyjących w wodzie.
Pani Szulc, która interesuje się płazami, również
opowiadała o zwierzętach z innych krajów, które
przenoszą różne choroby. Drugi gość mówił o fokach
przyzwyczajonych do ludzi i o tym, że zwierzaki
domowe chorują nawet na astmę.Klasy piąte
dowiedziały się, że dzięki ekologii mogą polepszyć
stan naszego środowiska.
   W tych dniach również odbyło się rozdanie nagród
w konkursie gminnym,, To ostatni dzwonek dla
klimatu''. Zwycięzcy dostali piękne nagrody. Jednak
tych, których szczęście ominęło, nie poszli do domów
z pustymi rękoma. Dostali oni dyplomy z zakładkami
oraz odblaskowymi opaskami.
     Martyna Wojciechowska

.
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Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

                 Dzień życzliwości i pozdrowień 
                    w Szkole Podstawowej nr 2

„Dzień Tumbo” to część programu
„Tumbo Pomaga” Fundacji
Hospicyjnej, którego celem jest
psychologiczne wsparcie
osieroconych  dzieci i nastolatków. 
   Czwartek 21 listopada 2019r. był
Dniem Życzliwości i Pozdrowień  w
Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle
nad Notecią. W szkole zaroiło się
od ubrań żółtego koloru, który tego
dnia obowiązywał całą
społeczność szkolną. Ponadto
dodatkowym atrybutem stroju był
żółty słonik Tumbo.Ten wyjątkowy
dzień był okazją do podsumowania
całotygodniowej akcji związanej z
„Dniem Tumbo”.
    „Dzień Tumbo” to część
programu „Tumbo Pomaga” 

Fundacji Hospicyjnej, którego
celem jest psychologiczne
wsparcie osieroconych  dzieci i
nastolatków.  Celem programu jest
wsparcie nauczycieli w
przygotowaniu dzieci i młodzieży
do radzenia sobie z uczuciami
związanymi ze śmiercią bliskiej
osoby.  Uczniowie szkoły w
ramach solidarności z dziećmi i
młodzieżą w żałobie brali udział w
zajęciach i prelekcjach z
psychologiem i pedagogiem
szkolnym na temat „Strata,
osierocenie, żałoba…..”Ponadto w
czwartek zakończyła się zbiórka
przyborów szkolnych dla
osieroconych dzieci. Akcja ta
cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem

wśród uczniów nakielskiej dwójki.
Miłym, kończącym akcentem były
słodkie babeczki, z których dochód
został przeznaczony na Fundację
Hospicyjną w Gdańsku. Tego dnia 
ogłoszono również  wyniki
głosowania na Klasowego
Życzliwka SP2 2019 roku. W
każdej klasie wybrano
najżyczliwszą osobę. Wszystkie te
działania miały na celu rozwijanie
postaw społeczno-moralnych:
życzliwości, gotowości pomocy,
chęci służenia innym, empatii,
dostrzegania problemów innych
ludzi. Jak zawsze uczniowie
nakielskiej dwójki stanęli na
wysokości zadania.

Anna Krupinska

3 grudnia na całym świecie
obchodzony jest Międzynarodowy
Dzień Osób Niepełnosprawnych,
który został ustanowiony w 1992
roku przez Zgromadzenie Ogólne
Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Święto to ma na
celu zwrócenie uwagi na
problemy tej grupy społecznej,
przede wszystkim na potrzebę
integracji i współistnienia z resztą
społeczeństwa.
    Z tej okazji w Szkole
Podstawowej nr 2 w Nakle nad
Notecią odbył się quiz wiedzy "Ja
też tak potrafię". W konkursie
wzięły udział dzieci z Zespołu
Szkół Specjalnych w Szubinie,
Karnowie i uczniowie klas

klas integracyjnych ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Nakle.
Uczestnicy brali udział w kilku
konkurencjach gdzie musieli
wykazać się wiedzą z dziedziny
przyrody, j. polskiego, a także
spostrzegawczością i poczuciem
humoru. Niektóre zadania
wymagały również zdolności
plastycznych. 
   Ostatecznie po wyrównanej
rywalizacji I miejsce zajęła drużyna
ze szkoły w Szubinie, II miejsce
przypadło szkole nr 2 z Nakła, III
miejsce zajęła szkoła z Karnowa.
Wszyscy uczniowie biorący udział
w konkursie otrzymali nagrody
indywidualne, a także dyplomy 

i nagrody drużynowe.
   Po raz kolejny udowodniliśmy, że
niepełnosprawność to nie tylko
ograniczenie, ale duch walki,
artystyczne wyzwania i często
pokonywanie kolejnych stopni
swoich możliwości.
   Organizatorki quizu składają
serdeczne podziękowania jury
konkursu oraz wszystkim
nauczycielom, którzy pomogli w
przygotowaniu i oprawie naszego
spotkania. 

  Aldona Kasprzak
  Maria Lach-Kuśnierkiewicz
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Projekt „Powiat Nakielski oczami
dziecka” -  zakończony

              Bliższe poznanie 
    ,,Fraszek” Kochanowskiego

    Stowarzyszenie „Razem Raźniej” przy Szkole
Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad
Notecią od 1.03.2019, do  30.09.2019 r. realizowało
projekt z zadania publicznego Ekologia i turystyka w
Powiecie Nakielskim pod tytułem „Powiat Nakielski
oczami dziecka”. Zadanie było skierowane do uczniów
klas czwartych. Jego celem było poznanie ciekawych
miejsc naszego regionu. W ramach programu odbyły
się wycieczki: do Spiżarni Hrabiny Potulickiej w
Ślesinie i na Skarpy Ślesińskie, do leśniczówki
Kowalewie Nadleśnictwo Szubin, do rezerwatu
przyrody w Minikowie oraz na Nakielską Przystań.
Zorganizowano też powiatowy konkurs fotograficzny
pt. ”Powiat Nakielski oczami czwartoklasisty” oraz
wyjście na lody.

Za realizację projektu odpowiedzialna była pani 
Jolanta Stawicka

Dnia 25 listopada 2019 r. chętni uczniowie z klas 7
i 8 oraz z klasy 6 ,,d” i 5 ,,c” ze Szkoły
Podstawowej nr 2 wybrali się do teatru ,,Adria” na
spektakl pt. ,,Fraszki” Jana Kochanowskiego.
Zbiórka była o godzinie 9:45 a autobus o 10:00. Po
dojściu na miejsce mieliśmy chwilę odpoczynku i
mogliśmy sobie zakupić jedzenie. Spektakl
rozpoczął się emocjami wyrażonymi przez
Kochanowskiego we ,,Fraszkach”.

Jego historie poznawaliśmy od momentu
ukończenia przez niego 14 roku życia aż po
śmierć jego córeczki-Urszuli. Prawie wszystkich
śmieszyły tańce aktorów. Na koniec
podziękowaliśmy aktorom wielkimi brawami. W
Nakle byliśmy około godziny 14. Każdy był
zadowolony z tej wycieczki, więc wszyscy wrócili
do domów z 'bananem' na ustach.
                                            
                                                       Oliwia Gatzke 

. .
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          Wywiad z panią Sylwią Kozłowską

         Dziennikarska 
             przygoda

11 grudnia uczniowie klasy 7a w ramach
doradztwa zawodowego wraz z pasjonatami
dziennikarstwa z innych klas pojechali do TVP
Bydgoszcz oraz do siedziby Gazety Pomorskiej. 

    Wycieczka rozpoczęła się od zbiórki przed szkołą o
godz. 9:30. Godzinę później zaczęliśmy zwiedzanie
budynku TVP. Mogliśmy zajrzeć do prawie wszystkich
pomieszczeń. Byliśmy w reżyserce, charakteryzatorni,
studiu, "lektorce", archiwum programistycznym i
sekretariacie, w którym ustalana jest tzw.
ramówka.Dowiedzieliśmy się, że do pracy
dziennikarza potrzebne są talent i serce – reszty
można się nauczyć.
   Drugim punktem wycieczki była wizyta w siedzibie
Gazety Pomorskiej. Tam rozmawialiśmy z panem
Maciejem Mygą, kierownikiem działu miejskiego, który
odpowiedział na wszystkie nasze pytania. Redaktor
pokazał nam newsroom i zaprezentował nam program
do tworzenia gazety. Na koniec otrzymaliśmy
pamiątkowe gadżety.
  Po nasyceniu żołądków dojechaliśmy szczęśliwie do
szkoły.
Maja Ciesielska, Dominika Mika, Emilia Tomanik,
Martyna Wojciechowska, Igor Serafiński

.

.

Emilia Tomanik: Skąd Pani pasja
do muzyki?
Sylwia Kozłowska: W mojej
rodzinie zawsze się dużo śpiewało,
szczególnie tata jest muzykalny.
ET: Na ilu instrumentach potrafi
Pani grać?
SK: Gram na organach, gitarze,
fortepianie i flecie poprzecznym.
ET: Woli Pani grę na
instrumentach czy śpiew?
SK: Wolę śpiew, bo czuję się w 

tym lepiej.
ET: Dlaczego chciała Pani zostać
nauczycielką?
SK: Lubię dzieci i kocham muzykę,
więc połączyłam te dwie kwestie.
ET: Czy zawód nauczyciela jest
trudny?
SK: Zawód nauczyciela jest w
pewnym sensie poświęceniem, nie
należy do łatwych. Stale trzeba się
dokształcać, szukać nowych
metod, aby dotrzeć do uczniów i
sprawić, żeby chcieli się uczyć.

ET: Co pani najbardziej lubi w
swojej pracy?
SK: Najbardziej lubię, kiedy widzę,
że śpiew albo gra na instrumencie
dają dzieciom radość. Uwielbiam,
gdy przed Bożym Narodzeniem
uczniowie chodzą po szkolnym
korytarzu i grają kolędy.
ET: Czy zmieniłaby Pani teraz swój
zawód?
SK: Nie zamieniłabym swojego
zawodu na żaden inny.
ET: Dziękuję za rozmowę.

.

.
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Wzięliśmy udział w Wojewódzkim Konkursie
Wiedzy o Fryderyku Chopinie

a pytania bardzo szczegółowe. Udało się nam zdobyć
wyróżnienie, z którego się bardzo cieszymy. Tylko 4
punkty dzieliły nas od najwyższej nagrody.
Otrzymaliśmy pamiątkowe dyplomy i nagrody.             
        Przed zakończeniem braliśmy udział w wykładzie
pt. ”Wszystko gra” pana prof. dr hab. Grzegorza
Karwasza. Uczony opowiadał o fizyce w muzyce i
eksperymentował wspólnie z uczestnikami. Na koniec
wykonał 4 utwory Fryderyka Chopina.

Pozdrawiamy, Marysia i Tymek klasa 8b.

    19 listopada wzięliśmy udział w Wojewódzkim
Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie pod
honorowym patronatem Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora Oświaty. Konkurs odbył się w Szafarni.
       Wiedzę zdobywaliśmy poprzez oglądanie filmów
o Chopinie, czytanie książek, oglądanie zdjęć oraz
słuchanie jego utworów. W każdym tygodniu
spotykaliśmy się z panią Sylwią Kozłowską -
nauczycielką muzyki, która motywowała nas do
zdobywania nowej wiedzy.
        Konkurs podzielony był na 2 etapy. Najpierw
napisaliśmy test składający się z 30 pytań. W
kolejnym etapie pokonaliśmy 10 rund. Siedem z nich
dotyczyło wiadomości o kompozytorze, a 3 następne
polegały na rozpoznawaniu zdjęć, cytatów oraz
utworów muzycznych granych, które zagrane zostały
przez pana Piotra Nowaka – uczestnika Konkursu
Chopinowskiego. Poziom wiedzy był bardzo wysoki, 

           Koło Młodego Czytelnika proponuje 
            korzystanie z „Wędrującej książki”

  Wędrująca książka – to kolejna
inicjatywa członków Koła
Młodego Czytelnika. Nawiązuje
do znanej i realizowanej w wielu
miejscach akcji bookcrossingu.
Akcja  ta opiera się na pomyśle
nieodpłatnego przekazywania
książek poprzez pozostawianie
ich w miejscach publicznych, 

jak również w miejscach celowo
 utworzonych tzw. półkach
bookcrossingowych (stoliki,
regały, gabloty), po to, by
znalazca mógł je przeczytać i
przekazać dalej.Tzw. stacje
bookcrossingowe istnieją w
wielu polskich miastach, m.in. w
Bydgoszczy.
     Nasza szkolna biblioteka i
działającej przy niej koło
zaproponowało minimalistyczną
wersje tego pomysłu. Na
korytarzu prowadzącym do
biblioteki postawiono specjalnie
do tego celu przygotowane
kartony a w nich - „wędrujące 

książki”. Można je z sobą zabrać
do domu, poczytać w trakcie
przerwy na boisku szkolnym, ale
co najważniejsze... nie trzeba ich
odnosić.
        Jeśli ktoś szczerze się do
zabranej  literatury przywiązał,
może ją zatrzymać. Zawsze
jednak może ją  także oddać
albo przynieść inne książki, z
których sam „już wyrósł”. Miłej
zabawy czytelniczej życzy
działające przy bibliotece ... Koło
Młodego Czytelnika.

                  Tekst  A. Miłowska
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                           Innowacja czytelniczo-kulinarna w Szkole Podstawowej nr 2
Zajęcia II pt. „ Dzień bez przyjaciela to jak dzbanek, w którym nie  została nawet
kropelka miodu...”

„Dzień bez przyjaciela to jak dzbanek, w którym nie została nawet kropelka miodu.”  Kto wypowiada te słowa?
Oczywiście czarujący i wzruszający od wielu lat czytelników na całym świecie Kubuś Puchatek.  Najbardziej
znany bohater powieści A.A. Milne. Mieszkaniec Stumilowego Lasu. Właśnie jedna z jego przygód stała się
kanwą drugich już z kolei zajęć prowadzonych przez mgr G. Krause i  mgr A. Miłowską w ramach innowacji
pedagogicznej. Spotkanie odbyło się w Dwójce w piątkowe popołudnie 15 listopada  2019. Wspomniana
innowacja zakłada  łączenie wrażeń płynących z lektury książek z przygotowywaniem potraw i  doznaniami
kulinarnymi. Uczestnikom  przypomniano zabawną przygodę dwóch przyjaciół:Kubusia i Prosiaczka, którzy
zamarzyli złapać słonia.  Wielki łasuch i miłośnik  słodkiego miodku – Kubuś Puchatek – na przynętę wybrał
oczywiście...miód.
  Po pełnych śmiechu i wzruszeń czytelniczych  chwilach z książką na zajęciach zapachniało miodem i cytryną.
W części kulinarnej uczestniczki przygotowywały bowiem, pod czujnym okiem prowadzących, aromatyczny i
pełen  wartości odżywczych napój miodowo- cytrynowy. Krótką informację o zdrowotnych walorach miodu i
cytryn również przekazano uczestnikom zajęć.
  A skoro, zgodnie z innym cytatem z Kubusia Puchatka :  „Nie możesz stanąć w jednym punkcie w lesie i
czekać aż inni do ciebie przyjdą. Sam musisz do nich czasem wyjść!”Potem nastąpiła degustacja
przygotowanego  napoju , na którą zaproszono dzieci ze świetlicy. Jeszcze raz okazało się więc, że nic tak nie
zbliża ludzi do siebie jak dobra książka i ...kropla miodu.

      Jak pracuje się u nas   
    nowym nauczycielom? 
           Zapytaliśmy! :)

atmosfera. Dobrze mi się tu
pracuje. Mam dobry kontakt z
uczniami i nauczycielami. Od
przedszkola marzyłam o pracy w
tym zawodzie!
Julia Kontek – nauczycielka
matematyki:
Jest tu naprawdę ciekawie -
również dlatego, że to moja
pierwsza praca w szkole.
Atmosfera jest super. :)
Maria Lach-Kuśnierkiewicz –
nauczyciel wspomagający:
Bardzo mi się podoba w tej szkole.
Lubię swoją pracę!
Iwona Sobczak – nauczyciel
wspomagający:
Bardzo lubię swoją pracę i
wszystkie działania, które
podejmujemy z dziećmi. Zawsze
chciałam pracować w szkole.
Kinga Świtek-Stróżewska -
nauczyciel wspomagający:
Lubię pracę, którą wykonuję, a
szkoła bardzo mi się podoba!
Małgorzata Jankowska –
nauczyciel wspomagający: 
Wróciłam po 3 latach

nieobecności. Jak się pracuje ?
"Jeśli kochasz to, co robisz, to nie
jest to praca".
Katarzyna Kemnitz-Beger -
nauczycielka edukacji
wczesnoszkolnej w klasie Ib
Cieszę się, że mogłam wrócić po
3-letniej nieobecności. Panuje tu
wyjątkowa atmosfera życzliwości, a
wszystkich nauczycieli łączy chęć
wspierania rozwoju uczniów.
Ewelina Szarwark - nauczyciel
wspomagający
Pracuje mi się bardzo dobrze. Miło
mi było wrócić po 3 latach.
Witamy również panią Dominikę
Groll - nauczycielkę języka
angielskiego oraz pana
Krystiana Kowalewskiego -
nauczyciela fizyki. 

KONKURS!! Ilu jest nowych
nauczycieli? Kartkę z liczbą,
swoim imieniem i nazwiskiem
oraz klasą wrzuć do kartonika
przy pokoju nauczycielskim. Na
kupony czekamy do środy!

Renata Małas- pani psycholog:
Rewelacyjnie czuję się w tej
szkole. Szkoda, że mam tu tak
mało godzin w tygodniu! Mam to
szczęście, że lubię to, co robię –
tego też Wam życzę!
Alicja Szwejkowska-Radtke –
nauczycielka j. angielskiego:
Dzieci są bardzo grzeczne, pilne i
pracowite. Pracować z taką
młodzieżą - sama przyjemność! Ta
praca to moja pasja!
Piotr Składanowski – nauczyciel
j. angielskiego:
Bardzo mi się tu podoba. Lubię
swoją pracę!
Karol Sitko – nauczyciel w-f: 
Czuję się tutaj wzorowo. Lubię
swoją pracę.
Mirela Nowak – nauczycielka
matematyki i informatyki: 
W naszej szkole jest miła
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