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Uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego 2018/2019 

 Dnia 03 września 2018 roku o godzinie 10.00 po               

dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej zadzwonił symboliczny  

pierwszy dzwonek… 

 I rozpoczął się rok szkolny 2018/19, który będzie             

wyjątkowy, ponieważ mury naszej szkoły opuści pierwszy 

rocznik 8 klasy. Uczennica w/w klasy odczytała referat                

dotyczący 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej, która na 

zawsze zmieniła oblicze świata… 

 Pani dyrektor Dorota Kawałko-Wrona uroczyście zainaugurowała rok szkolny, witając              

serdecznie naszych „zerówkowiczów” oraz pierwszoklasistów, dla których rozpoczyna się nowy 

etap życia. Równie gorąco przywitano pozostałych uczniów, rodziców oraz grono pedagogiczne                    

i pracowników szkoły. 

 Głos zabrał wójt gminy Borów—Pan Waldemar Grochowski, który życzył uczniom dobrego 

roku, pracy i edukacji, przypominając, że szkoła to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale i nauka życia, 

miejsce spotkań, zawiązywania przyjaźni, nawet na całe życie. 

 WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE OD NAS WSZYSTKICH ZALEŻY, JAKI TO BĘDZIE ROK:) 
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06 sierpnia 2018 

OBCHODY DNIA WALKI I MĘCZEŃSTWA  

WSI POLSKIEJ 

 W połowie wakacji nasza szkoła z racji 

swojego  położenia, a nade wszystko             

patrona uczestniczy w dniu  Obchodów 

Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej podczas              

II wojny światowej.  To dzień, kiedy               

oddajemy hołd często bezimiennym bohaterom, którzy 

w poczuciu obowiązku  i miłości do ojczyzny podjęli 

walkę z okupantami.  

 Należy pamiętać, że wieś polska podczas             

trwania najciemniejszej karty historii była polem             

okrucieństwa nazistów i Sowietów, którzy pacyfikowali wsie 

w celu   wzmożenia wśród ludności cywilnej strachu. Wieś              

ograbiano, palono, a jej mieszkańców przesiedlano,                   

zabijano. Wielu z nich wstępowało do partyzantki.                             

A najbardziej znanymi  oddziałami były Bataliony Chłopskie. 

 Naszą szkołę reprezentowała pani dyrektor Dorota 

Kawałko-Wrona, sztandar szkoły, w skład którego wchodzą 

uczniowie klasy VIII oraz uczennice obecnej klasy II.                

Opiekun samorządu uczniowskiego pani Joanna Karpińska 

również towarzyszyła swoim podopiecznym. 
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12 września 2018 

RUSZAMY Z POMOCĄ… 

POCIĄG DO DOBREGO 

 Życie nie zawsze przynosi dzieciom radosne wydarzenia...Niestety czasem                      

doświadcza je chorobą, która zmusza je do walki, do walki o to, co najcenniejsze,                             

a mianowicie życie.  

 To, z punktu widzenia przeciętnego człowieka, niesprawiedliwe cierpienie staje się 

paradoksalnie egzaminem dla innych, którzy często w takich chwilach zapominają o sobie              

i angażują się w pomoc osobom, a tym bardziej dzieciom dotkniętych przez                          

nieprzewidywalny los. Nasze dzieciaki mają to, co piękne, czyli niczym nieograniczony                

pociąg do dobroci.  

 Dzień 12 września 2018 roku rozpoczął liczne akcje charytatywne, których celem 

jest pomoc innym. W takich wydarzeniach nasi uczniowie otrzymują celujące oceny                       

z  człowieczeństwa, empatii oraz altruizmu. Te cechy osobowości pragniemy                           

zaszczepiać w naszych uczniach, by stanowiły one fundament ich charakterów. 

 

„Kto dzieli się z innymi, jakby niebo wskazywał. Kto 

dzieli się z innymi, choćby cząstką tego co posiadał, 

jakby nieba przychylał. Kto dzieli się z innymi choć 

sam posiada niewiele i sam potrzebuje  pomocy,  

jakby sercem własnym się dzielił. Nie ma bowiem nic 

cenniejszego jak pomoc udzielona potrzebującym. 

Pomoc niewymuszona, płynąca z potrzeby serca                   

z wewnętrznej potrzeby. To świadoma decyzja o tym 

że część swoich dochodów, czasu, energii                             

poświęcamy na to żeby wesprzeć tych, którzy                     

najbardziej tego potrzebują”...  
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WIĘCEJ POWIE LIST... 
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MIEJCIE NADZIEJĘ NIE TĘ LICHĄ, MARNĄ... 

 Dzień 04 października jest Międzynarodowym Dniem Opieki Hospicyjnej, 

w ramach którego strzelińskie Stowarzyszenie Hospicjum Domowego 

„Nadzieja”  prowadzi kampanię Pola nadziei, angażującą szkoły różnego stopnia 

naszego powiatu. 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Borku Strzelińskim od kilku lat wspiera 

działania fundacji i organizuje zbiórkę cebulek żonkili lub funduszy na nie,              

aby w miejscach zielonych je zasadzić jako symbol nadziei nie tej lichej, nie tej 

marnej, ale silnej i zawsze trwającej przy człowieku, szczególnie tym,                 

dotkniętym cierpieniem. 

 Kiedy nadejdzie wiosna i te symbole zwycięstwa miłości do bliźniego nad 

egoizmem zakwitną rozpocznie się zbiórka datków na działalność                              

stowarzyszenia. 
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26 września 2018 

NA NOWYM BOISKU ZDROWY DUCH… 

 Dnia 26 września 2018 roku nastąpiło uroczyste 

otwarcie boiska szkolnego, którego dokonała pani dyrektor 

szkoły Dorota Kawałko-Wrona w towarzystwie wójta gminy 

Borów Waldemara Grochowskiego oraz proboszcza naszej 

parafii księdza Wiesława Szczęcha. 

 To ważna inwestycja przede wszystkim dla naszych 

uczniów, którzy dzięki niemu zyskają możliwość odbywania 

lekcji wychowania fizycznego na wolnym powietrzu. 

 Sport rozwija, bo jak to mówi przysłowie                             

„w zdrowym ciele, zdrowy duch”. Odkryli to już starożytni 

Grecy, którzy  stworzyli ideał człowieka oparty na znaku 

równości między pięknem ciała a pięknem umysłu.  
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28 września 2018 

10 x 10 = ????????????????? 

CZYLI ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 

 Pani Anita Jankowska przy wsparciu innych nauczycieli zorganizowała w naszej 

szkole VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, w ramach którego uczniowie ćwiczyli                

jeszcze rozleniwione wakacyjnym odpoczynkiem umysły. Jednak matematyka jako                     

królowa nauk wymaga myślenia, a mnożenie może stać się zabawą, jakże przydatną                 

w życiu codziennym. 

 Liczby towarzyszą nam przecież przez całe życie, a mnożenie jest fundamentem 

wielu działań nie tylko matematycznych, ale ich życiowych. 

 Dzień ten przyniósł inne spojrzenie na matematykę, radość zdrowej rywalizacji                  

i naukę poprzez zabawę. 
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29 września 2018 

NASZA MATKA ZIEMIA NAS POTRZEBUJE… 

A MY JEJ... 

 Człowiek XXI wieku nie ma już żadnych złudzeń,                

co do tego jak bardzo jego działania zmieniają i negatywnie 

wpływają na naszą Matkę—Ziemię. W pogoni za cywilizacją, 

postępem zapomniał, że człowiek bez natury nie przetrwa. 

 My już wiemy, że nawet małe kroki przyczyniają się  

do uzdrawiania Ziemi, a do takich  czynne uczestnictwo                  

w Światowym Dniu Sprzątania Ziemi. W tym roku do akcji 

przystąpiły klasy V i VI pod opieką swoich wychowawczyń: 

pani Anity Jankowskiej i pani Elżbiety Kajcy. Wszyscy                          

poświęcili wolną sobotę naszej Ziemi. 

 Słońce również przyświecało naszym uczniom,                 

którzy pełni zapału usuwali śmieci pozostawione przez              

amatorów spacerów, którzy są nieświadomi, jak bardzo             

szkodzą Ziemi. Uczniowie nie tylko poszukiwali skutków 

ubocznych naszej cywilizacji, ale odkrywali piękno natury                    

i to tej najbliższej. 

 Dzień zakończył się wspólną zabawą przy ognisku…. 
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AKCJA—SEGREGACJA! 

2xWIĘCEJ, 2xCZYŚCIEJ 
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09—12 października 2018 

WYCIECZKOWO DO KORZENI… 

Z WIZYTĄ W DOMU WINCENTEGO WITOSA 

  Początek października 2018 roku zostanie w             

pamięci 41 uczniów z klas IV-VII, którzy zdecydowali się 

wziąć udział w wielodniowej wycieczce                  

do Krakowa, Tarnowa, Wieliczki i oczywiście 

do Wierzchosławic, które są miejscem               

urodzenia naszego patrona szkoły                     

Wincentego Witosa. Po drodze                             

wycieczkowicze pod opieką: pani Elżbiety 

Kajcy, pani Doroty Kawałko-Wrony                          

i pana Pawła Partyki odwiedzili Szkołę                

Podstawową w Rudce, której patronem jest 

także twórca ruchu ludowego w Polsce. 

 Wycieczka była bogata w atrakcje nie tylko                

historyczne, turystyczne,  ale poznawcze i dotyczące idei 

patrona naszej szkoły. To była swoista podróż                         

do źródeł…. 



PSP IM.WINCENTEGO WITOSA  

W BORKU STRZELIŃSKIM 

ROK SZKOLNY 2018/2019 

 Każdy uczeń wie, że Dzień Edukacji Narodowej, który 

w powszechnej świadomości funkcjonuje jako Dzień                   

Nauczyciela przypada na dzień 14 października, ale kalendarz 

rządzi się swoimi prawami, dlatego święto wszystkich pra-

cowników oświaty obchodziliśmy uroczyście                                  

dnia 17 października.  

 Uroczystość, na którą przybyli goście, wśród nich wójt 

gminy Borów pan Waldemar Grochowski, przygotowała pani 

Katarzyna Pępkowska przy zaangażowaniu uczniów całej 

szkoły. Wsparciem był występ rozpoczynającego swoją            

działalność szkolnego zespołu teatralno-muzycznego 

„Mozaika”  pod opieką jego pomysłodawczyni pani Ewy Du-

dek. 

 Były podziękowania, kwiaty i uśmiech, bo to dzień, 

kiedy wszyscy doceniają to miejsce, jakim jest szkoła. 

17 października 2018 
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24 października 2018 

 Trwały próby do ważnego w życiu naszej szkoły 

wydarzenia—WIECZORNICY PATRIOTYCZNEJ—                

w tym roku wyjątkowej, gdyż połączonej z obchodami 

100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości… 

 I jak się okazało próby również zasłużyły                    

na określenie „wyjątkowe”, ponieważ zaszczycił nas 

swoją obecnością na nich wieloletni przyjaciel szkoły, 

weteran wojenny, członek Batalionów Chłopskich                  

major Jan Paluchniak, który przywiózł ze sobą ordery 

dla nauczycielek. Tych dydaktyków, działających                   

na rzecz pamięci Wincentego Witosa i pamięci udziału 

mieszkańców wsi w walkach z zaborcą i z okupantem 

w czasie II wojny światowej. 

 Uhonorowane zostały dwie nauczycielki:                

pani Katarzyna Pępkowska i pani Elżbieta Kajca,               

dla których ten order znaczy bardzo wiele i stanowi 

jedną z najważniejszych nagród za ich pracę. 
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ŻEBY POLSKA BYŁA POLSKĄ… 

100 LAT… 

 Rok 2018 był wyjątkowy w każdym zakątku Polski, w tym u Nas, ponieważ wszyscy Polacy 

świętowali 100 lat od odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów. 

 Wyjątkowa też była coroczna wieczornica, której organizacja skupiała się wokół naszego              

patrona Wincentego Witosa. To nie tylko twórca polskiego ruchu ludowego, ale „ojciec polskiej                 

niepodległości” obok: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego                     

oraz Wojciecha Korfantego. 

 Gala wieczorowa zgromadziła wielu gości, mieszkańców Borka Strzelińskiego i jego okolic, 

władze samorządowe oraz przedstawiciela Dolnośląskiego Kuratorium. 

 Hasło przyświecające wieczornicy brzmiało „Pociąg do wolności”, które wpisane jest                         

w mentalność narodu polskiego. Program zachwycił publiczność, a zawdzięczamy to naszym                   

uczniom, na których barkach spoczęło wykonanie: odczytanie ciekawostek historycznych, recytacja 

wierszy, odegranie postaci Wincentego Witosa, przygotowanie prezentacji i filmiku, stanowiącego 

podkład do wystąpień, zatańczenie poloneza, odśpiewanie piosenek o polskości. 

 Po podziękowaniach, przemówieniach przyszła chwila, w której wszyscy połączyli się,                       

by wspólnie przy ściemnionych światłach śpiewać polskie pieśni patriotyczne. 
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   30 października 2018 

 

UWAGA;) KLASA I WESZŁA DO NASZEGO GRONA 

 
 Choć są z Nami już od września, to oficjalne pasowanie na ucznia i przyjęcie nastąpiło dnia 

30 października 2018 roku. 

 Było to wydarzenie zarówno bardzo ważne, jak i wymagające dla Naszych Pierwszoklasi-

stów, którzy wystąpili przed tak dużą publicznością. 

 Wychowawczyni klasy pani Iwona Komorowska przygotowała ze swoimi podopiecznymi, 

młodzieżowym językiem pisząc, mega program. Bogaty, barwny i zdradzający ogromny potencjał 

klasy.  

 Aktu pasowania dokonała pani dyrektor Dorota Kawałko-Wrona, po którym już uczniowie 

klasy I ucztowali w gronie swojej wychowawczyni i najbliższych, dzieląc się smacznym tortem;) 
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30 i 31 października 2018 

 

SPOTKANIA DWÓCH SZKÓŁ JEDNEGO PATRONA 

 Dnia 30 października odwiedziła Nas 

społeczność podstawowej szkoły z Węgier,           

której patronem jest również Wincenty Witos. 

 Zaprzyjaźniona szkoła zobaczyła                

program artystyczny, który stanowił galę naszej 

wieczornicy,  ponieważ jednym z punktów była 

prezentacja zdjęć z wycieczki do domu naszego 

patrona. 

 Spotkanie było również okazją                      

do zabawy, poczęstunku i dyskoteki;) 

 Dzień później, czyli                          

31 października część naszej                   

społeczności pojechała do szkoły 

podstawowej w Węgrach, by złożyć 

kwiaty pod pomnikiem Wincentego 

Witosa. 
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09 listopada 2018 

11.11 GODZ.11.11 

HYMN POLSKI GŁOSEM POLSKI 

 W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku               

ogłoszono w całym kraju tzw. bicie rekordu: „Rekord dla Niepodległej”. Polegał on na                           

odśpiewaniu w każdym zakątku ojczyzny „Mazurka Dąbrowskiego”, który od 1927 roku jest               

państwowym hymnem Rzeczpospolitej Polskiej. Nasza szkoła również tego dnia dołączyła                     

do wszystkich bijących rekord. 

 Po uroczystym odśpiewaniu słów autorstwa Józefa Wybickiego zasiedliśmy do oglądania 

przedstawienia przygotowanego przez panią Ewę Dudek, prowadzącą szkolny teatrzyk „Mozaika”. 

Owa kompozycja poetycko-muzyczna stanowiła punkt programu obchodów w Gminnej Bibliotece 

Publicznej dnia 11 listopada 2018 roku. 
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    11 listopada 2018 

MOZAIKA PATRIOTYCZNIE... 

 Dnia 11 listopada 2018 r. w budynku 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Borku                        

Strzelińskim odbyły się uroczyste obchody                   

100-lecia odzyskania niepodległości przez Polski.  

 Naszą szkołę reprezentował Szkolny               

Teatrzyk Mozaika prowadzony przez panią Ewę 

Dudek. Aktorami tym razem byli najmłodsi               

uczniowie, którzy spisali się na medal. 
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06 grudnia 2018 

 

MIKOŁAJKOWE SPOTKANIA…      

 

 Na ten dzień roku czekają bez wątpienia 

wszystkie dzieciaki, a więc i Nasi uczniowie. 

Tego dnia po raz kolejny pani Ewa Dudek                  

ze Szkolną Mozaiką uraczyła Nas                            

przedstawieniem, które pozwoliło na ten dzień 

spojrzeć zupełnie inaczej. A mianowicie,                   

że te najpiękniejsze prezenty to nie                          

te najdroższe, ale te od serca z dużą dawką      

miłości. 

 Był to dzień wręczenia nagród uczniom, 

którzy w Ogólnopolskim Konkursie na                    

Kilometrowy Komiks dotyczący 100 lat                    

wolności Polski zostali jego laureatami: Paweł 

Parszywka z klasy IV (I miejsce), Mateusz              

Zasłucki  z VII klasy (III miejsce). 

 A na zakończenie przybył do wszystkich 

uczniów Mikołaj ze słodyczami;) 
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SERCE Z PIERNIKA 

 Ten dzień, 06 grudnia, stał się okazją do podarowania czegoś 

pięknego osobie, która walczy o życie: Izabeli Kawałko. Szkolne Koło 

Wolontariatu pod okiem pań: Anity Jankowskiej oraz Joanny                    

Karpińskiej zorganizowało sprzedaż pierników wypiekanych przez 

naszych uczniów i ich rodziny.  

 Zebrane pieniądze zostały przelane na konto fundacji,                 

pod której opieką znajduje się Izabela Kawałko... 
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16 grudnia 2018 

 

NIE BYŁO MIEJSCA DLA CIEBIE…JASEŁKA    

 

 Grudzień  to czas świąteczny, dlatego               

corocznie pani Joanna Karpińska,  przy wsparciu 

innych nauczycieli (oprawa muzyczna                             

pod kierunkiem pani Ewy Dudek) reżyseruje 

przedstawienie , które przygotowuje uczniów,             

ich rodziny oraz lokalną społeczność na „narodziny 

Jezusa”. 

 Jasełkom towarzyszył Kiermasz Ozdób 

Świątecznych , z którego dochód przeznaczony 

będzie na cele charytatywne. 

 W ramach tego wydarzenia był ogłoszony 

przez panie:  Anitę Jankowską i Joannę Karpińską 

konkurs na stroik bożonarodzeniowy. Wyniki               

zostały ogłoszone na stronie internetowej, a same 

stroiki rozeszły się jak przysłowiowe świeże                  

bułeczki. 

 Nastrój tego wieczoru udzielił się wszyst-

kim i duch Świąt Bożego Narodzenia obudził się 

kilka dni wcześniej…. 
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19 grudnia 2018 

 

EVERYONE CAN SING...REALLY;) 

 „Śpiewać każdy może…”, ale śpiewanie w języku               

angielskim staje się nie lada wyzwaniem. Panie: Elżbieta              

Kajca i Dobrochna Rychlewska zmobilizowały uczniów dwóch 

szkół— Naszej i w Domaniowie– by zmierzyły się w Konkursie 

Piosenki Angielskiej. 

 Rywalizacja odbyła się w dwóch przedziałach                  

wiekowych: klas 0—III oraz IV-VIII. Poziom był wysoki                            

i wyrównany, więc jury w składzie: pan Piotr Czechowicz,          

pani Lucyna Lisowska i pani Wioletta Kodyra, miało trudne 

zadanie wyłowienia laureatów, 
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02 stycznia 2019 

 

GÓRA GROSZA...GÓRA SERCA 

 Góra grosza jest akcją ogólnopolska, 

w którą Nasi uczniowie od kilku lat angażują 

się górą serca. 

 Przysłowiowe miedziaki pozornie 

nie mające większej wartości dzięki temu 

pomysłowi zyskują bezcenną cenę… Cenę 

życia… 

 Pani Katarzyna Pępkowska wraz                  

z Samorządem Uczniowskim uzbierała                  

w tym roku szkolnym: 245 złotych                         

29 groszy;) 
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SPORTOWO NARODOWO... 

 Niespodzianką dla Naszej społeczności 

była dnia 15 stycznia wizyta dwóch gości,                        

a mianowicie: wójta gminy Borów Waldemara 

Grochowskiego oraz ojca dziecka oddziału     

przedszkolnego—pana Adama Szczepankiewicza, 

którzy obdarowali szkołę nietuzinkowymi                 

prezentami.  

 Pierwszym była koszulka z autografami 

piłkarzy klubu Śląska Wrocław, a drugim flaga 

Polski z podpisami narodowej reprezentacji 

skoczków narciarskich i ich pamiątkową                     

fotografią:) 

 Dla Nas to duże wyróżnienie, a w świecie 

zanikania i rozmywania autorytetów to punkt 

odniesienia dla Naszych uczniów, dla których 

sportowcy mogą stać się drogowskazami                 

życiowymi. 
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18 stycznia 2019 

 

THE BEST…PO PROSTU NAJLEPSI…. 

 Choć nie ma żadnych                     

wątpliwości, że każdy jest inny                       

i   dlatego każdy jest wyjątkowy,                       

to wśród Nas są uczniowie, którzy 

swoją pracą, zainteresowaniami               

rozwijać się w różnych kierunkach. 

Taka postawa owocuje dobrymi              

ocenami, a w konsekwencji wysoką 

średnią na zakończenie semestrów. 

 Tradycją Naszej szkoły jest 

wręczanie dyplomów oraz listów    

gratulacyjnych dla rodziców                       

lub opiekunów uczniów, którzy                 

osiągają najlepsze wyniki w nauce 

(średnia powyżej 4,75) oraz                   

przynajmniej bardzo dobre                           

zachowanie… 

 Jest ich bardzo dużo,                             

a najlepszą w tym rankingu klasą               

została klasa VI pani Elżbiety Kajcy. 
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YOU SPEAK ENGLISH, YOU SPEAK WITH EVERYONE 

 EUROWEEK dzięki zaangażowaniu             

pani Elżbiety Kajcy staje się naszą tradycją 

szkolną. 

 Warsztaty językowe organizowane                

w Długopolu-Zdroju przy wsparciu                            

wolontariuszy z całego świata stanowią               

możliwość nauki języka angielskiego                           

w praktyce. 

 Nasi uczniowie, aby porozumieć się                

z wolontariuszami z różnych zakątków świata,  

prowadzą zajęcia, muszą przełamać                        

wewnętrzne blokady i zacząć posługiwać się 

„esperanto” XX i XXI wieku, czyli językiem             

angielskim. 

 To nie tylko nauka przez praktykę,               

ale nauka przez zabawę, śmiech i muzykę.  

 Te kilka dni spędzonych w  Kotlinie 

Kłodzkiej to okazja do nawiązania nowych  

znajomości i przyjaźni. 

 Nasi uczniowie powrócili do szkolnej 

rzeczywistości bogaci w nowe doświadczenia 

językowe, a przede wszystkim we wspaniałe 

wspomnienia;) 
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14 lutego 2019 

 

  WALENTYNKOWY KARNAWAŁ    

 Dzień św. Walentego, potocznie              

zwany Dniem Zakochanych stał się okazją              

do wyrażenia sympatii koleżeńskiej poprzez 

taniec, czyli zabawę karnawałową. 

 Samorząd  Uczniowski pod opieką 

pani Katarzyny Pępkowskiej zorganizował    

dla społeczności szkolnej bal karnawałowy, 

na którym pojawiły się postacie z bajek,             

filmów, świata celebrytów i muzyki               

oraz naszej szkoły, co  oznaczało przebranie 

„Jestem sobą”;). 

 Muzyka i taniec zatarły granice                

między klasami i wszyscy bawili się ze sobą:).  

 Walentynkowy bal karnawałowy                         

to możliwość do okazania sympatii                                               

i wspólnej zabawy, której nasi uczniowie                                  

nie zmarnowali:). 
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06 marca 2019 

 

MAJOR JAN PALUCHNIAK ODZNACZYŁ... 

 Po dniu 01 marca, czyli Dniu                   

Żołnierzy Wyklętych, którzy zostali uczczeni 

przez naszych uczniów prezentacją                            

i wspomnieniami w Publicznej Gminnej                

Bibliotece w Borku Strzelińskich, ponownie 

w  bieżącym roku szkolnym odwiedził                 

Borek Strzeliński major Jan Paluchniak—

kombatant Batalionów Chłopskich. 

 Celem wizyty tak nietuzinkowego 

gościa był medal dla pani Magdaleny                 

Bisikiewicz—naszego „dobrego ducha”    

sekretariatu i szkoły. 

 Poza oficjalnym odznaczeniem              

pani Magdaleny wspaniały weteran uraczył 

uczniów opowieścią wojenną i refleksją 

życiową człowieka doświadczonego                

przez historię i tę historię tworzącego. 
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CZYTAM, WIĘC JESTEM... 

 „Człowiekiem jestem i wszystko,                             

co napisane i zapisane, nie jest mi obce” -                      

parafrazując słowa Terencjusza, staramy się                 

zaszczepiać ideę czytania, bo ta umiejętność czyni 

człowieka wyjątkowym i mądrym. 

 Czytanie poszerza horyzonty, czytanie 

otwiera nam oczy na świat, czytanie rozwija nasz 

umysł—te hasła przyświecają Dniu Pasowania                 

na Czytelnika uczniów klasy I. 

 Pani Lucyna Lisowska i pani Iwona                    

Komorowska przygotowały ten ważny dzień dla 

naszych , którym towarzyszyli uczniowie klasy VIII, 

którzy za miesiąc zmierzą się z egzaminem,                    

będącym kluczem do dalszej drogi życiowej                 

i niezależnie od przedmiotu umiejętnością, która 

jest niezbędna do przystąpienia do niego jest                

czytanie… 

 Ale czytanie to przede wszystkim rozwój 

człowieka, jego umysłu, wyobraźni i kreatywności. 

 To po pasowaniu na ucznia jedno                            

z najważniejszych wydarzeń w życiu ucznia….             

Czytanie to przecież nasze okno na świat                    

i człowieka. 
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A PLANETY SZALEJĄ...APEL PROFILAKTYCZNY... 

 W  świecie coraz młodsi jego mieszkańcy stają się ofiarami zła, które  przybiera postać 

różnego rodzaju używek, które krążą wokół człowieka jak planety wokół słońca. Tyle,                       

że używkowe planety nie trzymają się od Nas z daleka, bo czyhają na nasze słabości. 

 Pani Lucyna Lisowska wraz z uczniami przygotowała apel, będący ostrzeżeniem                

nie tylko dla młodszych, ale dla Nas wszystkich. Przestrzega jak chwila zwątpienia, chwilowa 

uniesienia, złudna radość mogą stać się pętlą dla umysłu i człowieka. Dopalcze, narkotyki, 

alkohol, papierosy dają złudne poczucie rozwiązania problemów, zabawy, szpanu, czy też  

bycia fajnym. Zniewalają, niszczą nie tylko zdrowie, ale nasze marzenia, osobowość                   

i zwyczajnie życie. 

 Program artystyczny również zaprezentował planety nadziei, które są w Nas i wśród 

Naszych bliskich. Każdy z Nas niech będzie Małym Księciem i w swej podróży życia odnajdzie 

przyjażń, miłość i zbuduje dobre życie. 

 Goście byli zachwyceni zarówno przesłaniem apelu, jak i jego niezwykłym                            

wykonaniem. 
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DO YOU SPEAK ENGLISH? YES, I DO:) 

 

 Dnia 27 marca 2019 roku Nasza szkoła stała się centrum zmagań uczniów z językiem 

angielskim, ponieważ panie: Elżbieta Kajca oraz Dobrochna Rychlewska zorganizowały                   

III Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego, w którym udział wzięło 32 uczniów z 9 szkół. 

 Rywalizacji przyglądali się przedstawiciele samorządów lokalnych, a mianowicie: wójt 

gminy Borów—Waldemar Grochowski oraz wicestarosta strzeliński—Aleksander Ziółkowski. 

 Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: klasy I-III i klasy IV-VIII. Poziom 

był wysoki i wyrównany, gdyż młodzi ludzie wiedzą, że dzisiaj język angielski jest oknem                 

na świat;) 

 Wszystkim laureatom gratulujemy jeszcze raz! 
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PIERWSZY KROK W PRZEDWIOŚNIE 

DOROSŁOŚCI…. 

 W dniach 15—17 kwietnia 2019 roku w całej Polsce, mimo                

trudności wynikających z wydarzeń niezależnych od uczniów, pierwszy 

rocznik klasy VIII przystąpił do swojego pierwszego w życiu egzaminu, 

który będzie kluczem do wybranych szkół średnich. 

 W naszej szkole 19 uczniów zmierzyło się z: językiem polskim,  

matematyką oraz językiem angielskim. Wyniki będą w czerwcu, a w lipcu 

nasi ósmoklasiści dowiedzą się, czy dostali się do wymarzonych szkół            

ponadpodstawowych. 

 Pierwszy krok w przedwiośnie dorosłości został wykonany;) 
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POLA NADZIEI... 

 Dnia 30 kwietnia 2019 roku w Gminnej                      

Bibliotece odbył się jeden z finałów wspierania                 

Stowarzyszenia Hospicjum Domowego 

„Nadzieja”, czyli Pól Nadziei. 

 Obok corocznych licytacji, w tym prac                     

wykonanych przez naszych uczniów, ważnym                     

elementem jest program artystyczny, który                        

uatrakcyjnia to ważne wydarzenie. 

 Nasze uczennice stanęły na wysokości 

zadania i umiliły czas przybyłym swoim                   

muzycznym wystąpieniem. 
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31 maja 2019 

 

KAŻDY MA W SOBIE COŚ Z DZIECKA;) 

 Pani Monika Stasiulewicz jako przewodnicząca               

Rady Rodziców dzień przed świętem dzieci zrobiła              

wszystkim ogromną niespodziankę. Każdemu uczniowi 

wręczyła słodki upominek, ale największą radość sprawiły 

lody;) 

 Uczniowie poczuli szaleństwo swojego święta—

Dnia Dziecka;) Wszyscy życzyli uczniom, by nigdy                     

nie zatracili, szczególnie kiedy dorosną, tej swojej                   

dziecięcej radości, spontaniczności i wyobraźni. 
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19 czerwca 2019 

 

CZAS POŻEGNAŃ... 

 Dnia 19 czerwca 2019 roku odbyło się                        

uroczyste zakończenie roku szkolnego, które  było               

wyjątkowe, ponieważ mury naszej szkoły opuściła 

pierwsza po reformie klasa VIII. 

 W „towarzystwie” gości—przedstawicieli                  

samorządu gminnego, rodziców, opiekunów,                        

nauczycieli i uczniów pani dyrektor Dorota Kawałko-

Wrona wręczyła świadectwa z wyróżnieniem                   

najlepszym oraz listy gratulacyjne ich rodzicom.                  

Nie zapomniano o tych, którzy wykazali się najwyższym 

progresem w nauce, a także o tych, którzy mieli                  

stuprocentową frekwencję. Wszystkich „wywołanych” 

na przysłowiową scenę obdarowano nagrodami dzięki 

wsparciu Rady Rodziców. 

 Ponadto ważnym punktem było pożegnanie  

klasy VIII, która otrzymała od klasy VII podarunki                   

na pamiątkę. 

 Tego dnia wszyscy czuli na przemian radość                    

i smutek, gdyż z jednej strony nadchodzą upragnione 

przez wielu wakacje, a z drugiej natomiast dobijała się 

myśl, że we wrześniu nie wszystkich ponownie                   

spotkamy.  Ósmoklasiści będą bowiem rozpoczynać 

nowy etap w swoim życiu. 

 Taką wzruszającą chwilą było uroczyste                

przekazanie sztandaru szkoły przez uczniów kończących 

szkołę swoim młodszym kolegom i koleżankom. Ten 

ważny akt odbył się w kościele w Borku Strzelińskim,  

co dodatkowo nadało mu aury powagi i wyjątkowości. 
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NASZA ZERÓWKA 
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 W pierwszym tygodniu lipca szkoła                       

zorganizowała dla naszych uczniów półkolonie,  

które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Szkoła 

to też przyjaźnie, koleżeństwo, zabawa, więc                

uczniowie chcieli poprzebywać w swoim                       

towarzystwie, szczególnie, że program półkolonii 

był ciekawy.  

 Uczestnicy bawili się: w Białym Kościele 

(„Nad Stawami”), w parku trampolin oraz                       

japońskim we Wrocławiu. Ponadto obcowali                   

z       piękną naturą w Arboretum w Wojsławicach, 

gdzie integrowali się przy ognisku. Poznawali                 

również tajniki pieczenia ciastek, które konsumo-

wali podczas wspólnego seansu filmowego.                   

Odkrywali również tajniki robotyki. Dla każdego  

było coś  miłego. 

 Organizatorkami i opiekunkami wakacji              

razem były: p. Joanna Karpińska, p. Anita                       

Jankowska i p. Anna Szloser. 
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12 lipca 2019 

PAMIĘTAMY O POŚWIĘCENIU MIESZKAŃCÓW 

WSI 

 Dnia 12 lipca 2019 roku przedstawiciele naszej 

szkoły uczestniczyli w obchodach Męczeństwa Wsi             

Polskiej, podczas których składamy hołd często                 

bezimiennym bohaterom, prostym ludziom. Ludziom 

wyznającym najważniejsze wartości: godność, wiara, 

ojczyzna oraz życie człowieka. Poświęcali tym                     

wartościom życie, szczególnie, kiedy wróg nie tylko     

stanął u ich bram, ale gdy chciał zniszczyć poczucie 

człowieczeństwa i polskości. 
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15—19 lipca 2019 

NIEZŁA SZTUKA NA WAKACJE 

 Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły dzięki współpracy Gminy Borów z Aglomeracją 

Wrocławską mogli uczestniczyć w warsztatach artystycznych organizowanych w Krośnicach,              

a prowadzonych przez pracowników i studentów wrocławskiej Akademii Sztuk Plastycznych. 

Dzięki pani Mai nasza czwórka: Klaudia, Ola, Matylda i Natalia w towarzystwie Oskara 

(Zielenice), Oliwii i Julii (Borów), mogła poznawać tajniki malarstwa, rzeźby, projektu, sztuki 

współczesnej. 

 Wakacyjne kreowanie sztuki zostało „okraszone” zabawami na boisku, zawodami               

oraz czasem wolnym na basenie. 

 Pięć dni ze sztuką okazało się fajnym sposobem na wakacje;) 
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