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ELEKTRYK 
                                                                                           Nr XXVII  Listopad-Grudzień 2019                    

 LISTOPADOWE UROCZYSTOŚCI 

 

Akcja ,,Mundurowa Pamięć” 

 

Kadeci z klas mundurowych technikum elektronicznego 

o profilu wojskowym wraz z wychowawcami,  w dniach 

30 i 31 października 2019r.  wzięli udział 

w ogólnopolskiej akcji ,,Mundurowa Pamięć” dla 

certyfikowanych klas mundurowych, zorganizowanej pod 

patronatem Dyrektora Biura Do Spraw Proobronnych 

przy Ministerstwie Obrony Narodowej Waldemara 

Zubka. Ideą akcji jest pamięć o polskich bohaterach.  

Klasa 3A z wychowawcą Romanem Gruszeckim, od lat 

sprawuje opiekę nad miejscem pochówku mieleckich 

bohaterów Armii Krajowej: Wojciecha Lisa ps 

,,Mściciel” i Konstantego Kędziora ps ,,Dąb”, którzy 

zostali zamordowani 30 stycznia 1948 r. Ich groby 

znajdują się na mieleckiej starówce przy  

ul. Kościuszki. W związku ze zbliżającym się dniem 

1 listopada, kadeci uporządkowali symboliczną mogiłę 

i zapalili biało czerwone znicze. Z kolei uczniowie klasy 

2A z wychowawcą Hubertem Kardysiem odwiedzili 

mielecki Cmentarz Parafialny. Na grobach żołnierzy 

poległych w czasie I wojny św. , żołnierzy kampanii 

wrześniowej z 1939r., żołnierzy AK oraz innych 

Bohaterów, uczniowie zapalili znicze, zebrane w szkole 

podczas specjalnej zbiórki. Została ona zainicjowana 

przez klasy mundurowe i przeprowadzona przez kl.2A. 

Podczas pobytu na Cmentarzu kadeci pomagali również 

w porządkowaniu grobów i ich zdobieniu. Szkoła za 

udział w akcji dosala specjalne podziękowanie od od 

Ministra Edukacji Narodowej – Dariusza 

Piontkowskiego. 

Szkoła do hymnu! ♫ ♫ ♫ 

8 listopada nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej 

Akcji „Szkoła do hymnu". Przedsięwzięcie to jest 

kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla 

Niepodległej” i odbywa się pod patronatem Ministra 

Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży. 

W piątek 8 listopada uczniowie z nauczycielami 

uczącymi wyszli na boisko 

szkolne i o godzinie 11.11 

zaśpiewali 4 zwrotki hymnu 
państwowego.  
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Braliśmy udział w miejskich obchodach Święta Niepodległości 

   

W dniu 8 listopada 2019 roku młodzież Zespołu Szkół 

im. prof. J. Groszkowskiego wraz z panią dyrektor Lidią 

Gereło oraz opiekunem Lucyną Maryniak uczestniczyła 

w XII Dyktandzie Niepodległościowym, 

zorganizowanym z okazji 101. rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości.  

Impreza ta dała początek uroczystościom, które 

uświetniły celebrowanie narodowego święta w Mielcu. 

Uczniowie Elektryka, jak co roku, aktywnie włączyli się 

w te obchody. Kilkunastoosobowa delegacja młodzieży 

z klas III C oraz III A i II A zmagała się z niezwykle 

trudnym dyktandem przygotowanym przez polonistów 

II LO w Mielcu. W dniu 11listopada w uroczystościach 

pod Pomnikiem Wolności poczet sztandarowy szkoły 

oraz kadeci z klas wojskowych, jak co roku uczestniczyli 

w uroczystych obchodach święta. Stanowili też asystę 

sztandaru Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokół 1893”, zarówno pod pomnikiem wolności, jak 

i pod pomnikiem poświęconym pamięci Sokołów. 

 

Ta, co nie zginęła 

Akademię z okazji Święta Niepodległości w naszej 

szkole zorganizowaną 12 listopada w sali gimnastycznej, 

otworzyła dyrektor ZS, pani Lidia Gereło, która powitała 

zaproszonych gości: panią Emilię Żolę, wiceprezes 

Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ 1893 

Mielec oraz pana Romana Pantoła, przewodniczącego 

Rady Rodziców. W swym przemówieniu pani dyrektor 

podkreśliła wagę niepodległościowego święta oraz 

wskazała na historyczne związki łączące ponad stuletni 

budynek szkoły z tradycjami legionowymi.  

Następnie przed licznie zgromadzoną publicznością 

wystąpił zespół taneczny reprezentujący Szkołę 

Podstawową nr 1 i SCK, wykonując układ 

choreograficzny: Księstwo Warszawskie. Na scenie 

pojawili się też młodzi recytatorzy z własną interpretacją 

tekstów poetyckich o tematyce patriotycznej: Patrycja 

Cierpik (I Bg), Patryk Kasprzak (I C), Emilia Leśniowska 

(I E), Oliwia Piękoś (I E) oraz Julia Totoń (I E). 

Słuchaczom podobały się również występy wokalne 

Wiktorii Mikołajczyk (IV D) i Patrycji Rzeźnik (I D) 

oraz utwory muzyczne wykonywane przez szkolny chór 

złożony z uczniów klas I A, I C i I D. Nad sprawnym 

przebiegiem imprezy czuwała dwójka prowadzących: 

Izabela Zielińska (II D) i Maksymilian Szymaszek (II D), 
zaś reguł ceremoniału pocztu sztandarowego  

przestrzegali jego członkowie – uczniowie klasy III A 

technikum elektronicznego o profilu 

wojskowym.Uczniowie z klasy IV C – Nikodem Leś, 

Kacper Kopera, Jakub Kasprzak, Bartosz Brzycki 

i Daniel Dyduła, odpowiadali za dekoracje i obsługę 

techniczną a Paweł Łaz (III E) za wykonanie 

zdjęć.Akademię przygotowali nauczyciele: Marzena 
Czubecka, Jolanta Dudzik i Dariusz Dudek. 

Wojskowa kampania rekrutacyjna 

 

Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego należy 

do programu Certyfikowanych Wojskowych Klas 

Mundurowych, dzięki czemu mieleccy uczniowie mogą 

brać udział w projektach Ministerstwa Obrony 

Narodowej. Jednym z nich jest kampania Zostań 

Żołnierzem RP realizowana przez Agencję Mienia 

Wojskowego i wojskowe komendy uzupełnień. 13 

listopada przedstawiciele sił zbrojnych spotkali się 

z uczniami klasy IV A technikum, aby zaprezentować 

ścieżki kariery i perspektywy rozwoju w wojsku. 

Prelegenci wskazywali na korzyści, jakie niesie służba 

wojskowa: stałość i pewność zatrudnienia, możliwość 

zdobycia wysoko specjalistycznych kwalifikacji oraz 

atrakcyjne perspektywy rozwoju zawodowego i 

osobistego. Po spotkaniu, szef lubelskiego oddziału 

Agencji Mienia Wojskowego złożył na ręce dyrektor ZS, 

pani Lidii Gereło podziękowanie za udział szkoły w 

ministerialnym projekcie. 
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Ślubowanie uczniów klasy mundurowej

Już po raz ósmy w historii Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego odbyło się ślubowanie uczniów klasy 

mundurowej. Uroczystość otworzyła dyrektor, pani Lidia Gereło, która powitała przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się: 

poseł na sejm IX kadencji –pani Krystyna Skowrońska; starosta powiatu mieleckiego – pan Stanisław Lonczak; komendant 

WKU – mjr Tomasz Mazur; komendant KPP w Mielcu – nadkomisarz Jacek Juwa; komendant PSP w Mielcu – mł. bryg. 

Łukasz Kapinos; dowódca 33 batalionu lekkiej piechoty w Dębicy – por. Marcin Zając; dziekan dekanatu Mielec Północ – 

ks. Janusz Kłęczek, przewodniczący Rady i Zarządu Osiedla – pan Wacław Świerczyński; dyrektor firmy Husqvarna w 

Mielcu – pan Marek Krzempek, dyrektor firmy R&G – Ryszard Rojowski; wiceprezes firmy Meritum – Sebastian Leś oraz 

przewodniczący Rady Rodziców w ZS – pan Roman Pantoł. Na sali gimnastycznej zasiadły również rodziny uczniów klas 

mundurowych oraz społeczność szkolna wraz z nauczycielami i wychowawcami.  

Po oficjalnych wystąpieniach dyrekcji elektryka oraz przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i pracowników 

służb mundurowych rozpoczęło się składanie przysięgi uczniów pierwszej klasy technikum elektronicznego o profilu 

wojskowym na sztandar szkoły. Podczas ceremonii przyznano również nominacje na wyższe stopnie dla najlepszych 

kadetów z klas II-IV. Nowym elementem uroczystości wprowadzonym przez dyrekcję ZS było złożenie aktu przyrzeczenia 

przez wszystkich uczniów klas pierwszych. W przygotowanie uroczystości zaangażowało się wielu uczniów  z kl. 4a, 4c, 1c, 

1e, 1d, 1bg i 2d . Imprezę zakończył niezwykle widowiskowy układ choreograficzny: Księstwo Warszawskie w wykonaniu 

zespołu tanecznego reprezentującego Szkołę Podstawową nr 1 i SCK.   Za przygotowanie imprezy odpowiadali: Marek 

Sypek (klasy mundurowe – część oficjalna), Dorota Targosz i Paweł Kolb (dekoracje), Zofia Fijałkowska, Agnieszka Kusak 

(poczęstunek) oraz Marzena Czubecka, Jolanta Dudzik i Dariusz Dudek (część artystyczna). 

Konkursy i Olimpiady 

Szkolny Konkurs Ortograficzny - 

rozstrzygnięty! 

Szkolny Konkurs Ortograficzny składał się z II etapów. 

Wzięli w nim udział uczniowie wszystkich klas 

pierwszych i drugich technikum ( łącznie 12 klas). 

I etap miał miejsce 29 października 2019 r. i wyłonił 

grupę 20 uczniów, którzy najlepiej                                       

poradzili sobie z dyktandem przygotowanym przez 

polonistów Zespołu Szkół.II etap został przeprowadzony 

18 listopada 2019 r. i wyłonił zwycięzcę. Tytuł Mistrza 

Ortografii zdobyła Elżbieta Szostek, uczennica klasy 

I Bg. Serdecznie gratulujemy! Celem Szkolnego 

Konkursu Ortograficznego jest propagowanie idei 

poprawnej pisowni oraz dbałość o czystość i piękno 

języka polskiego.  
Koordynatorem konkursu była Lucyna Maryniak. 

VII Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”

W dniu 1.10.2019r o godz.13.00 w naszej szkole odbył się I etap VII Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po 

polsku o historii”. Organizatorami konkursu są: Fundacja „Zawsze Warto”, Stowarzyszenie Polonistów oraz Liceum 

Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie. W dyktandzie wzięli udział uczniowie klas:2A, 2E i 

3B.Tegoroczne dyktando nosiło tytuł „Biblioteki uwikłane w historię”. Autorzy przypomnieli historię znanych bibliotek 

tj. Biblioteka Aleksandryjska, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Collegium Maius. Opiekę nad uczniami 

sprawowały: p. Marta Stachura i p. Halina Bednarz. Do II etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się Alicja Ciejka-uczennica 

klasy III B. Etap ten odbył się 28.10.2019r o godz. 12.45 w Dobrzechowie. Opiekę nad uczennicą sprawowała p. Marta 
Stachura. 
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Powiatowy Konkurs „Barwy mojej 

ojczyzny” 

Dnia 7 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

odbyła się IX edycja Konkursu „Barwy mojej ojczyzny”, 

organizowanego przez Polskie Towarzystwo 

Gimnastyczne "Sokół 1893" przy współudziale Miejskiej 

Biblioteki Publicznej SCK. Konkurs na stałe wpisał się 

w coroczne wydarzenia poprzedzające Narodowe Święto 

Niepodległości . W tej edycji swoje talenty 

zaprezentowało 41 uczniów z szkół średnich naszego 

powiatu. Naszą szkołę reprezentowali: Wiktoria 

Mikołajczyk-klasa IV D , Jakub Chrobak-klasa I Ag 

(opiekun pani Anna Bajor),Patrycja Cierpik -klasa 1Bg, 

Patryk Kasprzak –klasa 1C(opiekun pani Marzena 

Czubecka),Patrycja Rzeźnik-klasa I D (opiekun pani 

Jolanta Dudzik), Ignacy Skiba-klasa III K (opiekun pani 

Lucyna Maryniak) .  

Dwie uczennice naszej szkoły zostały nagrodzone: 

Wiktoria Mikołajczyk zajęła II miejsce w kategorii śpiew 
oraz Patrycja Cierpik –III miejsce w kategorii recytacja.  

Poezja zawsze łączy i inspiruje.. 

15 listopada 2019 odbyła się XXIX edycja Konkursu 

Poezji Religijnej. Zespół Szkół im.Janusza 

Groszkowskiego reprezentowali pierwszoklasiści 

i tegoroczni debiutanci- Patrycja Cierpik( 1Bg) i Patryk 

Kasprzak (1C). Patryk Kasprzak zdobył tytuł laureata 

rejonowych  

eliminacji XXIX Konkursu Poezji Religijnej i będzie 

reprezentował Zespół Szkół w finale wojewódzkim. 

Patrycja Cierpik tydzień temu zdobyła III nagrodę 

w Powiatowym Konkursie 

" Barwy Mojej Ojczyzny". Opiekunem uczniów jest  

P. Marzena Czubecka. 

Wirtualny Festiwal  TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ z CEO w Elektryku 

21 listopada 2019 roku odbył się Wirtualny Festiwal 

z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG). Jest to 

coroczna międzynarodowa akcja edukacyjna 

organizowana w celu zwrócenia uwagi Europejczyków 

na problemy o charakterze globalnym. TEG odbywa się 

w listopadzie, pod patronatem Europejskiego Centrum na 

Rzecz Współzależności i Solidarności Światowej 

(Centrum Północ-Południe) Rady Europy. Wirtualny 

Festiwal był interaktywną formą, w której 69 drużyn 

z różnych miejscowości z całej Polski zmagało się z 

zadaniami, mającymi na celu zwrócenie uwagi młodzieży 

na kluczowe wyzwania globalne współczesnego świata, 

takie jak zmiana klimatu, migracje i równość płci. 

Zagadnienia budzące zainteresowanie edukacji globalnej 

i tematy ważne z perspektywy Celów Zrównoważonego 

Rozwoju, które w 2015 roku zostały przyjęte przez 193 

państwa członkowskie ONZ w ramach Agendy na Rzecz 

Zrównoważonego Rozwoju i mają zostać osiągnięte do 

2030 roku. Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w 

Mielcu reprezentowały dwie drużyny z klasy 3C (technik 

mechatronik) „Dolina lotnicza” w składzie Kamil Kufel, 

Piotr Ofiara, Robert Rybak, Szymon Jezuit i Jakub Głaz 

oraz „Mechatronicy” w składzie Paweł Wiech, Maciej 
Dudek, Szymon Kierepka,  

Patryk Tęcza 

i Tomasz 

Kubisztal. 

Uczniom, 

którym udało się 

zrealizować 

wszystkie 

zadania 

przyznano 

wyróżniające 

dyplomy. 

Festiwal został 

przygotowany w 

ramach projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej 

"Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy" 

realizowanego w 2019 roku w ramach Programu Szkoła 

Ucząca Się. Program Szkoła Ucząca Się jest 

przedsięwzięciem realizowanym przez Centrum Edukacji 

Obywatelskiej, które w roku 2000 zostało zainicjowane 

przez CEO oraz Polsko-Amerykańską Fundację 

Wolności. Uczniami opiekowała się pani Marzanna 
Mazur – Witek 

                           Turniej Maszyn Wiatrowych w Jarosławiu 

Turniej Maszyn Wiatrowych polega na zbudowaniu modelu turbiny wiatrowej zgodnie z 

wymiarami podanymi przez organizatora. Całym przedsięwzięciem zarządza Piaseczyńska 

Fundacja Ekologiczna. Turniej ma charakter projektu edukacyjnego, który zachęca młodzież do 

poszerzania wiedzy z zakresu energetyki, wiedzy technicznej oraz pozwala na dzielenie się 
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własnymi spostrzeżeniami i innowacyjnymi rozwiązaniami. Zgłoszona do Turnieju maszyna jest testowana na 

profesjonalnym stanowisku pomiarowym w trzech konkurencjach: 

- największa moc 

- liczba obrotów przy zatrzymanym wale maszyny 

- moment obrotowy przy zatrzymanym wale. 

System punktacji został zapożyczony ze skoków narciarskich. Uzyskane w poszczególnych konkurencjach punkty były 

sumowane w punktacji generalnej. W bieżącym roku odbyła się VIII edycja Turnieju, w ramach której Zespół Szkół im. prof. 

J. Groszkowskiego po raz pierwszy wystawił swoją drużynę. Regionalne eliminacje odbyły się w Jarosławiu 23 listopada 

2019 roku, w kategorii szkół ponadpodstawowych spotkały się 23 drużyny z województw podkarpackiego 

i świętokrzyskiego. Naszą szkołę reprezentowała drużyna „Riders of the storm” składająca się z uczniów klasy 

1Cg (technik mechatronik). W skład drużyny wchodzili Hubert Żmuda, Maciej Warkocki, a kapitanem drużyny 

był Patryk Jaworski. Zespół zbudował maszynę wiatrową wykorzystując blachę aluminiową, korzystając z 

zaplecza technicznego Centrum Kształcenia Praktycznego w Mielcu. Cenne wskazówki techniczne członkowie 

zespołu otrzymali od pana Konrada Słupskiego, pracownika CKP iDN w Mielcu. Opiekunem zespołu była pani 

Marzanna Mazur – Wiek. 

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego  

Mikołaj Giec uczeń klasy 1Cg technikum mechatronicznego, został laureatem 

Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „Multitest 2019” zorganizowanego przez 

warszawskie Centrum Edukacji Szkolnej. Lingwistyczne zawody odbyły się 23 października 

br. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z czterech części: 

rozumienie tekstu pisanego, komunikacja i leksyka, gramatyka, wiedza o krajach 

anglojęzycznych. Do każdego konkursowego pytania przypisano cztery możliwości 

odpowiedzi. Trudność polegała na tym, że poprawne mogły być dwie, trzy, jedna, wszystkie 

cztery bądź żadna z nich.Materiał zawarty w testach uwzględniał wymagania określone w 

programach nauczania zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Opiekunem 
naukowym laureata jest Magdalena Surdej. 

44. Olimpiada Języka Angielskiego – 

etap szkolny  

7 listopada 2019 roku uczniowie szkół średnich w całej 

Polsce przystąpili do pierwszego etapu 44. Olimpiady 

Języka Angielskiego organizowanej corocznie przez 

Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła 

Lindego w Poznaniu. Wśród uczestników 

lingwistycznych zawodów nie zabrakło również uczniów 

Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego 

w Mielcu. Zadaniem startujących w szkolnym etapie 

olimpiady było rozwiązanie niezwykle trudnego testu 

leksykalno-gramatycznego, na który składały się m.in. 

transformacje i parafrazy zdań, uzupełnianie luk, 

wielokrotny wybór czy tłumaczenie. Zakwalifikowanie 

uczestnika do udziału w zawodach wyższego stopnia 

następuje po uzyskaniu minimum punktów ustalonego 

przez Komitet Główny po otrzymaniu nadesłanych prac. 

Pierwszy etap olimpiady przeprowadziły anglistki: 
Magdalena Surdej i Natalia Trela. 

 

OTRZĘSINY 

5 grudnia w naszej szkole odbyły się „Otrzęsiny 2019 ” 

klas pierwszych. 28 listopada, w dniu pasowania uczniów 

klasy wojskowej na kadeta, pierwszoklasiści złożyli 

uroczyste 

ślubowanie.

  
5 grudnia starsi koledzy i koleżanki przyjęli pierwszaków 

do braci uczniowskiej Zespołu Szkół im. prof. Janusza 

Groszkowskiego. Uczniowie poszczególnych klas  

musieli przejść szereg konkurencji, wymagających 

zaangażowania, pomysłowości i szybkiej reakcji m. in 

zbierania ziemniaków na czas, konkurs na najbardziej 

rozśpiewaną klasę , bieg z przeszkodami z piłeczką ping-

pongową, uśmiech z cytryną czy malowanie portretu 

wychowawcy. Otrzęsiny poprowadzili członkowie 

Samorządu Uczniowskiego: Mikołaj Jeniec z klasy II C , 

Natalia Trela, Martyna Węglarz, Kinga Turosz i Natalia 

Tylutka z klasy III D, Wiktoria Mikołajczyk z klasy IV 

D. Opiekę techniczną sprawowali uczniowie klasy III C : 

Kacper Czachor, Kamil Leśniak, Jakub Głaz, Szymon 

Jezuit. Jury pod przewodnictwem Pani Dyrektor Lidii 

Gereło przyznało następujące miejsca: I miejsce wśród 

klas technikum i liceum po szkole podstawowej zdobyła 

klasa I A, I miejsce wśród klas technikum i liceum po 

gimnazjum zdobyła klasa I Ag, zaś pośród klas szkoły 

branżowej najlepszą okazała się klasa I M. Zwycięzcy 

otrzymali z rąk Pani Dyrektor pamiątkowe dyplomy 

i nagrody . 

Otrzęsiny przygotował Samorząd Uczniowski wraz 

z opiekunami: A. Bajor, M. Borek, P. Kolbem. 
Pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów w nauce!:)  
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OPATRUNEK NA RATUNEK  

W grudniu 2019r. Fundacja Pomocy Humanitarnej 

„Redemptoris Missio” przysłała podziękowanie dla 

Społeczności naszej Szkoły za udział w Akcji 

„OPATRUNEK NA RATUNEK”. Wolontariusze ze 

Szkolnego Koła Wolontariacko - Profilaktycznego 

„Pomocna dłoń” podsumowali zorganizowaną Akcję”. 

Przez dwa tygodnie uczniowie i nauczyciele przynosili 

do sali 42 bandaże, watę, plastry, strzykawki, gazy, 

kompresy, rękawiczki jednorazowe na rzecz szpitali 

misyjnych w Afryce. 

Wolontariusze posegregowali i zapakowali zebrane 

opatrunki do kartonów, które zostały wysłane do siedziby 

Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” w 

Poznaniu. Dzięki nim misjonarze będą mogli pomóc 
większej liczbie potrzebujących. 

Serdecznie dziękujemy 

wszystkim rodzicom, nauczycielom i uczniom klas IBG, 

IM, IIM, IIE, IIIM, IVD oraz przewodniczącej SKWP 

Weronice Dudek za czynne włączenie się w/w akcję. 
Koordynator akcji: Iwona Żola oraz Małgorzata Byrska 

Upoluj swoja książkę! 

 

W październiku 2019r. biblioteka szkolna przystąpiła do ogólnopolskiej akcji 

czytelniczej portalu Czytaj.pl – „Upoluj swoją książkę”, organizowanej z inicjatywy 

Instytutu Książki.  Akcja miała charakter bezpłatnej wypożyczalni bestsellerowych e-
booków i audiobooków.  

Aby wziąć w niej udział, należało pobrać aplikację mobilną Woblink i przy jej 

pomocy zeskanować kod QR umieszczony na plakacie. Plakaty były wywieszone 

w bibliotece szkolnej i przed pokojem nauczycielskim. Czytać i słuchać 12 

bestsellerowych książek za darmo można było przez cały listopad. Organizatorzy 

akcji to: Krakowskie Biuro Festiwalowe, operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO i Woblink – największa w 
Polsce platforma z e-bookami. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Dyrekcji, Nauczycielom, 
Uczniom i wszystkim Pracownikom szkoły redakcja gazetki 

życzy Zdrowych i Pogodnych Świąt oraz Szczęśliwego 
Nowego Roku! 

 

Przerwa świąteczno – noworoczna : 23.12.2019r. – 01.01.2020r. 

Ferie zimowe : 13.01.2020r. – 26.01.2020r. 
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