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Święto Szkoły 
Każdego roku 07 maja w dniu rocznicy urodzin Patrona Naszej Szkoły 

 

ks. Józefa Poniatowskiego uroczyście obchodzimy Święto Szkoły. W poprzednich 

latach pandemia pokrzyżowała nam plany, jednak w tym roku mogliśmy zebrać się w 

auli, by wspólnie świętować to ważne dla NAS wydarzenie. W tym roku obchody 

rozpoczęły się apelem z udziałem władz gminny, nauczycieli, społeczności 

uczniowskiej oraz innych zaproszonych, wspaniałych gości. 



 



 Wzruszającą część artystyczną przygotowała p. Iwona Pastuszka, a oprawą muzyczną 

zajęła się nieoceniona p. Elżbieta Borsuk.  

 

 



 

W akademii brały udział również PRZEDSZKOLAKI z Bajkowego Przedszkola oraz 

uczniowie klasy 2a. 

 

 

Punktem kulminacyjnym każdych urodzin jest tort. Tak było również i tym razem. 

Wszyscy mogli skosztować przepysznego wypieku z Logo Naszej Szkoły 

ufundowanego przez Radę Rodziców.  



 

Poznajmy się 

W tym roku szkolnym do naszej szkoły chodzi wielu uczniów z Ukrainy. Z okazji 

Święta Szkoły przygotowaliśmy materiały, które pozwolą nam trochę ich poznać, a 

oto: 

Anna 

 



Ma ona 11 lat, lubi grać na komputerze, jeśli jest ciepło jeździ na rowerze, a w 

pochmurne dni słucha mużyki. Lubi w naszej szkole czytać książki. Jej ulubionym 

daniem jest kanapka sub. 

 

 

 

Marija 

 

A oto Mariija, ma ona 12 lat. Lubi oglądać anime, czytać mange. Jej ulubionym 

daniem jest makron. 

Mariia 



 

Kolejna dziewczynka ma też 12 lat i lubi rysować. 

 

 

Lisa 

 

Podobnie jak jej poprzedniczki ma 12 lat i lubi rysować. Uwielbia makaron pod każdą 

postacią. 

Vladyslav 



 

Pierwszy z chłopców, którego poznamy ma 12 lat, lubi on podróżować i grać na 

komputerze.  

 

Stanislav 

 

Ma 12 lat, lubi pływać, jeździć na rowerze i chodzić na długie spacery. Jego 

ulubionym posiłkiem są frytki. 

 

Rysunki wykonały przedstawieni uczniowie.  



 

„Inna wiosna” 

Wiosna w tym roku 

Nie jest jak zawsze 

Trzmiel nie raduje 

Ni szpak - zwiastun wiosny 

Bo za granicą, za wschodnią Polski 

Dzieci nie wita bocian radosny 

 

Zamiast żurawi i zamiast jaskółek 

Po niebie straszne żelastwo lata 

A gdzie kwitł podbiał i biała bazia 

Stoi w polu zabójcza armata 

 


