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PAUL KEELEY W NASZEJ SZKOLE
lipiec
W przedostatnim tygodniu roku szkolnego po raz drugi
 Przekazanie projektu wykonawczego szkoły przez
pracownię architektoniczną Grupa 5 (18 lipca)
odwiedził nas Paul Keeley. Jest on geografem, który po latach pracy
 Wręczenie medalu Christoforos pani Zofii Łuczaj
na różnych kontynentach postanowił, na miarę swoich możliwości,
(27 lipca)
zmierzyć się z głodem i ubóstwem dotykającym wielu mieszkańców
Afryki.
Od kilku lat Paul Keeley kursuje między Afryką a rodzinnym
sierpień
Newcastle, gdzie założył fundację o nazwie Sustainable Global
 Oglądanie zaćmienia słońca (1 sierpnia)
Gardens (Trwałe Globalne Ogrody). Sustainable Global Gardens jest
 Inscenizacja walk powstańczych (9 sierpnia)
organizacją charytatywną, która prowadzi i wspiera niewielkie
 Msza na rozpoczęcie roku szkolnego 2008/09
i wręczenie Pióra św. Hieronima (31 sierpnia)
projekty w różnych krajach afrykańskich. Każdy, nawet
najskromniejszy projekt, powinien dawać perspektywę trwałego
rozwoju. Paul Keeley pokazywał nam zdjęcia i opowiadał o różnych projektach fundacji. Zadawał nam także pytania
w rodzaju: Jak najlepiej wykorzystać sumę 600 PLN, w sposób, który byłby trwały i odczuwalny przez społeczność wioski (ok. 130
mieszkańców)? A co zrobić z sumą 60 PLN? A co z 50 groszami? Te pozornie proste pytania okazywały się dla nas, pieszczochów
nieznających głodu, niezwykle konsternujące. Paul Keeley na każde z nich potrafi udzielić sensownej odpowiedzi. (Np. za 50
groszy można kupić sadzonkę drzewa, które po kilku latach może osiągnąć wartość ok. 300 PLN.) Z czego płynie wniosek,
że oprócz szczerych chęci warto wiedzieć, jak pomagać.
Paul Keeley współpracuje z kilkoma szkołami w Warszawie, m.in. Szkołą Brytyjską
(gdzie pracował przez 5 lat), Liceum im. Stefana Batorego i Liceum Sióstr Nazaretanek. Nasza
szkoła przekazała na rzecz fundacji SGG sumę 600 PLN, która zostanie wykorzystana
na zakup pompy nożnej do nawadniania pola. I to jest prawidłowa odpowiedź na pytanie jak
najlepiej zainwestować takie pieniądze.
Paul Keeley, który ma mocne więzi z Polską, prawdopodobnie odwiedzi nas jeszcze nie
raz, aby przedstawić prace swojej fundacji. Tymczasem pozdrawia z Newcastle, gdzie zbiera
fundusze i siły na jesienną wyprawę do Afryki.
Więcej informacji o fundacji można znaleźć na stronie
www.sustainableglobalgardens.org
MSZA PRYMICYJNA OJCA MACIEJA ZIĘBCA
15 czerwca swoją pierwszą Mszę św. odprawił w rodzinnej parafii - kościele w Otrębusach - ojciec Maciej Ziębiec. Liturgia
miała bardzo uroczysty charakter. Homilię wygłosił ojciec duchowny seminarium redemptorystów, do którego uczęszczał
jako kleryk o. Maciej. Pod koniec liturgii głos zabrał także ks. Leon Kantorski, a całość zakończyło uroczyste
błogosławieństwo ojca Macieja dla poszczególnych stanów, począwszy od księży poprzez siostry zakonne, parafian
dorosłych i dzieci. Planowaliśmy zaprosić Ojca Macieja do odprawienia Mszy św. na rozpoczęcie roku szkolnego, ale niestety
obowiązki nie pozwalają ojcu na przyjazd do Podkowy Leśnej. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe przy innej okazji.
Maciej Ziębiec to nasz uczeń, który ukończył szkołę w roku 1997. Był to pierwszy rocznik uczniów, którzy pełny cykl
szkolny, wówczas 8 lat, spędzili w Szkole KIK. Wychowawczyniami Maćka były Panie: Ewa Wrzosek w kl. 1, Wanda
Sadowska w kl. 2-3 i Ewa Rogowska w kl. 4-8.
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MSZA ŚWIĘTA NA ZAKOŃCZENIE NAUKI W GIMNAZJUM
W niedzielę, 15 czerwca, w podkowiańskim kościele św. Krzysztofa ks. Bogusław odprawił uroczystą Mszę św.
na zakończenie roku szkolnego gimnazjum. Szczególne słowa skierował do trzecioklasistów, którzy w tym roku opuścili
naszą szkołę. Podczas Eucharystii odbyło się uroczyste nadanie Honorowego Członkostwa Komitetu Budowy Szkoły
Władysławowi Gołąbowi. Od początku istnienia naszej szkoły pan Władysław służył nam radą. Był autorem pierwszego
statutu szkoły, przygotował statut komitetu budowy, aktualnie organu prowadzącego nasze szkoły. Przez wiele lat służył
także naszej parafii jako przewodniczący rady parafialnej i osoba odpowiedzialna za grupę parafialną pod nazwą „Agapa”.
We Mszy uczestniczyła także Mama Filipa Próchnickiego, który ze względu na stan zdrowia nie mógł przybyć
na uroczystość.
BAL NA ZAKOŃCZENIE GIMNAZJUM
Gimnazjaliści z klasy III i rodzice zorganizowali bal na zakończenie nauki w naszej szkole. Uroczystość – w kilku częściach –
odbyła się w środę, 18 czerwca. Na początku część oficjalna: wręczenie nagród i świadectw oraz wyników egzaminów. Potem
był czas na podziękowania i pożegnania: przedstawienie klasy II gimnazjum i program odchodzącej klasy III. Chyba po raz
pierwszy w historii szkoły odbyły się wybory Miss i Mistera spośród nauczycieli. Najciekawsze w tym pomyśle to to, że nie
było wygranych i przegranych – każdy z nauczycieli i pracowników szkoły został zauważony i doceniony. To budzi bardzo
miłe wspomnienia. Wręczenie pamiątek od wychowawczyni klasy III dla kończących szkołę uczniów i prezent duchowy –
piosenka z przesłaniem wykonywana przez zespół Piwnicy pod Baranami.
Myślę jednak, że każdemu najgłębiej w pamięć zapadła chwila, kiedy
wychowawczyni przeczytała list od Filipa, chorego ucznia klasy III. To był
moment bardzo podniosły i wzruszający.
Takich chwil nie zabrakło i później: uczniowie rozpoczęli część taneczną
tradycyjnym polonezem, do którego zaprosili także rodziców
i nauczycieli. Chodzony odtańczyli wspaniale, ale również w innych tańcach
zabłysnęli świetnym wyczuciem rytmu i opanowaniem układów (rumba Ani
i Maćka – cudowna i profesjonalna). Po prezentacjach umiejętności
tanecznych połączonych sił klas gimnazjalnych nadszedł czas na zabawę
wszystkich uczniów i zaproszonych gości. Niestety, wszystko, co dobre,
kiedyś się kończy...
Uroczysty polonez 
 Tańców towarzyskich ciąg
dalszy - poleczka

Każdy mógł zostać Miss...
Grupa nauczycieli języków
obcych 

ZAKOŃCZENIE ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ...
...odbyło się w dwóch etapach. W czwartek, 19 czerwca uczestniczyliśmy we Mszy świętej, której szczególnie
uroczysty charakter został podkreślony procesją z darami. Uczniowie ofiarowali swoje średnie ocen i średnie klasowe, zdjęcia
z wycieczek jako wspomnienie wspólnych chwil, a szósta klasa swoje wyniki ze sprawdzianu. Jak zwykle po Eucharystii
wszyscy przeszli na plac szkolny, aby pomodlić się o pomyślność w budowie nowego budynku szkolnego. Natomiast
w ostatnim dniu przed wakacjami, w piątek, 20 czerwca, odbyła się część oficjalna z rozdaniem świadectw i nagród oraz
przedstawieniami.
Na początku pierwszej części (zakończenie roku dla klas 0-3) mogliśmy obejrzeć występ klasy 0 – inscenizację baśni
Smok Wawelski – który jak zwykle zachwycił wszystkich. Widzom zapadł w pamięć zwłaszcza dzielny Szewczyk, który był
pewien, że pokona smoka i że Królewna zostanie jego żoną. Wspaniała dekoracja i kostiumy również grały tu swoją rolę
i dopełniły całości. Wyrazy uznania należą się osobom przygotowującym przedstawienie: pani Bożenie Głowackiej, pani
Dorocie Żebrowskiej i pani Annie Kasperkiewicz oraz rodzicom, którzy pomogli wykonać dekorację i przygotowali stroje.
Potem również świetne przedstawienie klasy 3 na zakończenie nauki na Lipowej. Układy taneczne, pomysłowe stroje
i scenariusz – świetna zabawa.
Później odbyło się wręczenie nagród dla uczniów, którzy zdobyli laury w konkursach sportowych i matematycznych.
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Podczas uroczystości zakończenia nauki w klasach 4-6 Teatr z piwnicy przedstawił pantomimę – to było zupełnie
coś innego niż znaliśmy dotychczas. Uczestnicy kółka teatralnego przygotowali trzy scenki pantomimiczne. Dwie z nich
zawierały w sobie ukryte przesłanie. Drzewka i ogrodnik – warto pielęgnować i wspierać słabszych; Mrówki i cukierek – w grupie
siła. Scenka trzecia (Na statku), w pełni stworzona przez grupę i reżyserkę - panią Justynę Głuszko, miała na celu pokazanie
technicznej strony tej formy sztuki teatralnej. Potem różne klasy prezentowały swoje umiejętności wokalne i muzyczne pod
kierunkiem pana Michała Białeckiego, śpiewały piosenki i grały na fletach. Nastąpiło też wręczenie świadectw i nagród dla
zdobywców medali w zawodach sportowych, a także liczne nagrody w konkursach matematycznych. Szczególnie
podkreślone zostało zakończenie nauki w klasie 6, tym samym – koniec szkoły podstawowej. Uczniowie tej klasy,
wyczytywani kolejno, mogli usłyszeć marsz tryumfalny i uroczyście wejść na scenę. Po występach podziękowaliśmy Elizabeth
za to, że przez pół roku asystowała w nauczaniu języka angielskiego. Jako perełka dnia wystąpiła siostra Joanna z częścią
kółka gitarowego wykonując starą harcerską piosenkę o stokrotce na znaną melodię bluesową. Po tych licznych atrakcjach
w MOK-u jeszcze krótkie spotkania w klasach z wychowawcami i... wakacje!!!
Piosenka o Smoku
Wawelskim w
wykonaniu Zerówki

Bez trudu pokonam
tego Smoka! 

 Teraz Królewna
będzie moją żoną!

Jak to zwykle
w baśniach bywa –
wszystko skończyło
się szczęśliwie... 

 Wesoły występ klasy 3

Siostra Joanna
z częścią zespołu 

 Wzruszenie dało znać o sobie
również u Elizabeth
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ZOFIA ŁUCZAJ LAUREATEM MEDALU CHRISTOFOROS
27 lipca przy okazji odpustu parafialnego, tzn. niedzieli następującej po dniu św. Krzysztofa, po raz trzeci został
wręczony Parafialny Medal Christoforos – Niosący Chrystusa. W roku 2006 medal ten otrzymał ks. Prymas Józef
Glemp, w 2007 – ksiądz kanonik Leon Kantorski, natomiast w 2008 tytuł ten otrzymała Dyrektor Zespołu Szkół
w Żółwinie Pani Zofia Łuczaj.
Pani dyrektor gratulujemy i dziękujemy za dotychczasową pomoc, gdyż dzięki jej życzliwości przez wiele lat mieliśmy
możliwość korzystania z sali gimnastycznej.
KLUB MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII – CZĘŚCIOWE ZAĆMIENIE
1 sierpnia Klub Miłośników Astronomii pod przewodnictwem Kuby Skowrona, naszego absolwenta, a dziś studenta
fizyki, zaprosił mieszkańców Podkowy do oglądania częściowego zaćmienia Słońca. Pogoda dopisała i widowisko udało się.
W ciągu 3 godzin odwiedziło nas ok. 80 osób. Zawitali do nas też dziennikarze Telewizyjnego Kuriera Mazowieckiego;
krótką migawkę z tego wydarzenia można było obejrzeć w wieczornym wydaniu. Tego dnia o zjawisku opowiadał na antenie
Radia Bogoria dyrektor naszej szkoły Grzegorz Dąbrowski.
16 sierpnia planowaliśmy powtórzyć pokaz przy okazji zaćmienia Księżyca, ale tym razem pogoda nie dopisała
i musieliśmy zrezygnować ze wspólnego oglądania.
ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY - KUBA ŚWIDERSKI W INSCENIZACJI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Rekonstrukcja historyczna to odtwarzanie fragmentów historii, zazwyczaj bitwy, traktowane często jako hobby
i odtwarzane przez grupy historyczne. Do jednej z nich - Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław” - należę od roku.
„Radosław” odtwarza historię Polskiego Państwa Podziemnego,
ze szczególnym uwzględnieniem Powstania
Warszawskiego. Liczy około trzydziestu członków. Grupa czynnie bierze udział w obchodach rocznic, mszach, jak również
w kwestowaniu na rzecz odnowy kwater powstańców.
Ukoronowaniem naszej pracy była inscenizacja walk
na Mokotowie, która odbyła się 9 sierpnia przy Pałacyku Szustra.
Przygotowywaliśmy się do niej od dawna, lecz intensywne próby
trwały od prawie dwóch miesięcy. Zawierała w sobie sceny z całego
Powstania na Mokotowie: od ukazania życia cywilów, przez
przysięgę żołnierską, walki, pogrzeb poległego aż do klęski lub
ucieczki kanałami.
Działanie grup rekonstrukcyjnych to bardzo pozytywne
zjawisko kulturalne i historyczne. Pozwala lepiej zrozumieć historię,
bo przedstawia ją na żywo, wzrokowo i namacalnie, a nie sucho,
matematycznie, podręcznikowo.
Kuba Świderski
Wręczenie Kubie legitymacji AK przez najstarszego stopniem, żyjącego powstańca z Mokotowa

PIÓRO ŚW. HIERONIMA 2008
W tym roku wyróżnienie pod nazwą Pióro św. Hieronima, fundowane przez Burmistrza Podkowy Leśnej, otrzyma Wojciech
Skowron, który uzyskał maksymalną liczbę punktów na egzaminie gimnazjalnym (części matematyczno-przyrodniczej) 2008.
Będzie on czwartym uczniem Gimnazjum św. Hieronima, który otrzyma tę nagrodę. Poprzednio byli to: Ania Gaworska
w roku 2005 (za maksymalną liczbę punktów z części humanistycznej) i Łukasz Kłeczek oraz Piotr Motrenko w roku 2007
(za maksa z części matematyczno-przyrodniczej).
Uroczyste wręczenie pióra odbędzie się przy okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Spośród 18 uczniów kończących szkołę podstawową, 17 będzie kontynuowało naukę w naszym gimnazjum. Jak wyglądają
natomiast losy absolwentów naszego gimnazjum? 17 osób będzie uczyło się w szkołach warszawskich. Troje z nich dostało
się do LO im. Kochanowskiego, 2 osoby do LO im. Staszica i po jednej do następujących liceów: LO Społecznego przy
SGH, LO im. Kołątaja, LO im. Słowackiego, LO im. Żmichowskiej, LO im. Dąbrowskiego, Społecznego LO przy ul.
Raszyńskiej, do Szkoły Brytyjskiej, do LO im. Zamojskiego, LO im. Dembowskiego, LO im. Poniatowskiego, LO im. Reja
oraz LO im. Sowińskiego (w trakcie przenoszenia do „Reja”). 2 osoby uczyć się będą w liceach podwarszawskich: LO im.
Marii Dąbrowskiej w Komorowie i LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie.
Wszystkim naszym absolwentom gratulujemy i życzymy owocnej nauki w wybranych przez nich szkołach średnich!!!
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Nowych uczniów witamy w klasie 0. Są to:
Hanna Chibowska, Maksymilian Czapski, Maria Czerniak, Joanna Janukanis, Michał Jedynak, Barbara Kochańska,
Julia Kochman, Wojciech Kuryłło, Mikołaj Milczarek-Metzner, Marcel Nowański, Magdalena Pleskot, Jeremi Sadkowski,
Wiktoria Stadnicka, Maja Szybińska, Weronika Uszyńska, Piotr Włodarczyk, Emilia Zajączkowska, Michał Zbucki.

Do pozostałych klas doszły następujące osoby:
Klasa 1: Jan Magielski i Aleksandra Walska; klasa 2: Dominik Walski; klasa 3: Agnieszka Babicz; klasa 4: Martyna Semkło;
do klasy 6 wróciła po dwóch latach Maria Kuras. W klasach gimnazjalnych nowi uczniowie to: w I g – Anna Szufa,
Aleksander Leczkowski i Olaf Piotrowski.

PAWEŁ JANUKANIS SZAFARZEM NADZWYCZAJNYM KOMUNII ŚWIĘTEJ
Miło nam poinformować, że 24
Szafarz Nadzwyczajny Komunii Świętej to osoba świecka, która uzyskała jednorazowe
maja odbyła się promocja
lub czasowe upoważnienie do udzielania Komunii Świętej. Posługę tę wprowadził Sobór Watykański
nadzwyczajnych szafarzy dla
II i w krajach Europy Zachodniej istnieje ona od dawna. Nie była jednak długo wprowadzana
diecezji warszawskiej, której
w Polsce ze względu na brak wyraźnej potrzeby. Biskup może teoretycznie upoważnić
dokonał ks. biskup Piotr Jarecki.
w nadzwyczajnych sytuacjach jednorazowo każdego człowieka, co do którego jest przekonany,
Wśród trzech osób z naszej
że jest on przygotowany. Stała posługa udzielana jest najczęściej na rok, po ukończeniu
parafii znalazł się pan Paweł
specjalnego kursu diecezjalnego zakończonego egzaminem. Po roku każdy szafarz jest
zobowiązany do odbycia specjalnych rekolekcji, po których może odnowić swoją posługę. Główne
Janukanis, członek zarządu KBS
zadanie szafarzy polega na regularnym zanoszeniu Najświętszego Sakramentu chorym. Dzięki
i tata uczniów z naszej szkoły.
istnieniu szafarzy, pobożni wierni, którzy ze względu na chorobę lub podeszły wiek nie mogą
Zapewniamy o modlitwie w tej
chodzić do kościoła, mają możliwość przyjmowania Komunii w każdą niedzielę. Podczas posługi
pięknej służbie.
w kościele i w trakcie liturgii plenerowych szafarz ubrany jest w albę i w takim stroju udziela
Komunii. Zanosząc Komunię do domu osoby starszej, chorej lub do szpitala, ubrany jest
w garnitur. (informacje za http://pl.wikipedia.org)

 Otrzymaliśmy list ze Szkoły
Podstawowej w Równi po pobycie
naszych gości pod koniec maja:

W połowie lipca zakończono prace nad projektem
wykonawczym. Płytę z tymi projektami dyrektor
szkoły wraz z prezesem Komitetu Budowy Szkoły
złożyli w kaplicy sióstr terezjanek przy relikwiach
naszej patronki z prośbą o kontynuowanie modlitw
w intencji budowy szkoły. Aktualnie trwają prace
nad wnioskiem o pozyskanie funduszy unijnych.

Na ręce Pana Dyrektora
pragniemy złożyć wyrazy szczerego
podziękowania dla wszystkich osób
zaangażowanych w przygotowanie
pobytu dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Równi w Podkowie Leśnej
i okolicy, za gościnność, której dane nam było doznać. Dzięki Pańskiej życzliwości i zaangażowaniu mieliśmy okazję przeżyć
wspaniałe chwile zarówno na spotkaniach z kulturą, jak i wspólnych rozmowach i spędzaniu wolnego czasu.
Duże podziękowanie chcielibyśmy też złożyć nauczycielkom Pani Beacie Chomickiej oraz Pani Kindze Gaworskiej,
które niezmordowanie towarzyszyły nam w czasie naszego pobytu i starały się spełnić każde nasze życzenie.
Mamy nadzieję, że nadal będziemy pielęgnować wymianę pomiędzy uczniami naszych szkół, dlatego prosimy czuć
się zaproszeni do złożenia kolejnej wizyty w Równi.
Z wyrazami szacunku
Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie
Szkoły Podstawowej w Równi
remonty wakacyjne
W czasie wakacji w obu budynkach szkolnych przeprowadzono coroczne prace remontowe. W budynku
przy Modrzewiowej pomalowano wszystkie sale lekcyjne, pracownie, korytarze oraz sekretariat. W pomieszczeniu służącym
nauczycielom za pokój nauczycielski położono podłogę z paneli. Wykonano 25 metrowy odcinek ogrodzenia z siatki dużego
boiska szkolnego. W budynku na Lipowej przeprowadzono gruntowne malowanie oraz drobne prace remontowe. Bardzo
dziękujemy Rodzicom klas młodszych za zorganizowanie i sfinansowanie tych prac, często również za osobisty
udział w niektórych pracach.
p. Mariusz Traczyk
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pływalnia
W tym roku zajęcia na basenie będą odbywać się
w czwartki o godz. 14.00 (wyjazd po 6 lekcjach, o 13.35,
powrót ok. 15.50) W związku z remontem pływalni Kapry
w Pruszkowie przewidywany termin rozpoczęcia zajęć
to czwartek, 11 września. Mamy nadzieję, że ten termin
nie ulegnie zmianie.

ogólne zebranie rodziców
W środę, 10 września, godz. 18.30 w dolnym kościele
odbędzie się Ogólne Zebranie Rodziców. Poruszane
będą jak zwykle sprawy ważne, m.in. zostaną
przedstawione zmiany dotyczące struktury szkoły oraz
statutu, związane z przejęciem szkół przez Komitet
Budowy Szkoły. Obecność na zebraniu jest obowiązkowa.

zebrania klasowe
Zebrania rodziców w klasach 4-6 szkoły podstawowej
i I-III gimnazjum odbędą się w poniedziałek,
1 września, o godz. 18.00.

czesne
W roku szkolnym 2008/2009 nastąpi zmiana wysokości
czesnego. Dla osób płacących przez 12 miesięcy (tzw.
umowa A) czesne od września do końca grudnia będzie
wynosiło 600 zł, natomiast od początku stycznia
do sierpnia 2009 będzie wynosiło 650 zł. Dla rodziców,
którzy wybrali formę płatności przez 10 miesięcy
(tzw. umowa B), czesne będzie wynosiło 760 zł. już
od września 2008.
Umowy z rodzicami będą podpisywane przy okazji
pierwszych zebrań klasowych.

Natomiast rodzice klas 1-3 szkoły podstawowej
spotykają się we wtorek, 2 września, o godz. 18.00.
Zebranie dla rodziców klasy 0 odbędzie
w czwartek, 4 września, o godz. 18.00.

się

szkolny kalendarz
Kalendarz na cały rok szkolny – to już nasza tradycja. Tegoroczny kalendarz – obok informacji o dniach otwartych,
zebraniach, innych ważnych wydarzeniach z życia szkoły i świętach kościelnych – zawiera teksty z Pisma Świętego,
zaczerpnięte z listów św. Pawła (Kościół katolicki obchodzi Rok Świętego Pawła). Wydawnictwo zadedykowane zostało
Klubowi Inteligencji Katolickiej z podziękowaniem za 20 lat współpracy. Jedna z kart kalendarza przedstawia wizualizację
projektu nowej szkoły i na odwrocie zdjęcie całej społeczności szkolnej, wykonane rok temu na placu budowy. Jak zwykle
otrzymają go wszyscy uczniowie, ale można wziąć także więcej egzemplarzy dla bliskich i przyjaciół, by rozszerzać ideę
budowy naszej szkoły.
Niestety, nie udało się uniknąć błędów. Omyłkowo zostały zapisane daty egzaminu gimnazjalnego w kwietniu.
Powinno być:
22.04 - środa – część humanistyczna
23.04 - czwartek – część matematyczno-przyrodnicza
24.04 - piątek – język obcy
i prezentację, przygotowane przez pana Artura
Błażejaka.
Panu Arturowi jeszcze raz dziękujemy
za przygotowanie płyty, a pani Joannie Jarco za projekt
graficzny. Na okładce znajdziemy m.in. wspomnienia
uczestników tegorocznego zimowiska i rozmowę z panią
Jolą Dąbrowską.

kalendarium
Kalendarium uroczystości i wydarzeń szkolnych – razem
z wyliczonymi dniami nauki i dniami wolnymi – jak zwykle
dołączone jest do biuletynu.
płyta z zimowiska
Po wielu miesiącach starań wydaliśmy płytę
z zimowiska. Długo oczekiwany pakiet zawiera film

kółko filozoficzne
Pani Anna Szymaszczyk zaprasza chętnych uczniów z Modrzewiowej na kółko dyskusyjno-filozoficzne. Będziemy
kontynuować współpracę z międzyszkolną gazetką „Filozofik” i dociekać odpowiedzi na interesujące nas pytania. Spotkanie
wstępne w pierwszym tygodniu września – szczegółowe informacje wkrótce u wychowawców.
kółko teatralne
Zajęcia teatralne dla szkoły podstawowej odbywać się będą w poniedziałki na 8 i 9 lekcji, dla gimnazjum w środy
na 8 i 9 lekcji. Prowadzi pani Justyna Głuszko, która zaprasza również na konsultacje recytatorskie w piątki na 9 lekcji.
Uwaga: możliwa zmiana terminów ze względu na ewentualne zmiany w planie lekcji.
„sobotnie śniadania matematyczne”
Odbywać się będą we wrześniu i w październiku - jak sama nazwa wskazuje - w soboty, od godz. 10.00 do 12.00.
Przeznaczone są dla uczniów klas gimnazjalnych, prowadzi je pani Dorota Koprowska.
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warsztaty dziennikarskie
Wszyscy, którzy lubią i umieją pisać różne teksty, a także tych, którzy chcieliby się tego nauczyć, zapraszam na warsztaty
dziennikarskie. Zajęcia są dla wszystkich chętnych osób, które mają dużo pomysłów i zapału do tworzenia uczniowskiej
gazetki. Prowadzi Iwona Zubka-Krawczyk, bibliotekarka.
Wstępnie proponuję poniższe terminy: dla gimnazjum – poniedziałki, 8 lub 9 lekcja
dla szkoły podstawowej (klasy 4-6) – środy, 8 lekcja
Spotkanie organizacyjne: środa,
dla szkoły podstawowej (klasy 2-3) – piątki, 6 lekcja

3 września, 8 lekcja, w bibliotece.

Uwaga: możliwa zmiana terminów ze względu na ewentualne zmiany
w planie lekcji.

zajęcia sportowe
Tradycyjnie w sobotnie przedpołudnia pan
Artur Błażejak zaprasza na dodatkowe
zajęcia sportowe, które odbywać się będą
na sali w Żółwinie w następujących
terminach:

PAN ARTUR ZAPRASZA
Trzeci rok z rzędu zapraszam wszystkich chętnych na „spacer ludzi dobrej
woli” czyli ECCO Walkathon. 13 września na Podzamczu w Warszawie
odbędą się spacery na 6 i na 10 kilometrów. Celem ECCO Walkathon jest
zbieranie funduszy na szczytne cele poprzez własną aktywność fizyczną
połączoną z poznawaniem swojego miasta. Takie było motto pierwszego
ECCO Walkathon w 1999 r., w czasie którego tysiące Duńczyków
przemierzało ulice Kopenhagi. Idea akcji jest prosta. Kupujemy bilet
i spacerujemy z przyjaciółmi lub rodziną, na przeznaczonej do tego trasie.
Za każdy przebyty kilometr, organizator akcji przekazuje 4 złote na konto
wybranej przez nas organizacji charytatywnej.
Liczba uczestników
tegorocznego ECCO Walkathon w Warszawie jest ograniczona
do 20.000 osób. Opłata rejestracyjna wynosi 10 zł dla osoby dorosłej
i młodzieży oraz 5 zł dla dziecka do 13 lat. Rozpoczęcie rejestracji uczestników
godz. 9.30.

8.15 – 9.15 – gimnazjum
9.15 – 10.15 – klasy 4-6
10.15 – 11.15 – klasy 1-3
11.15 – 12.15 – piłka dla klas 1-3

p. Artur Błażejak

Pod koniec czerwca pani
Agnieszka Pokropek-Świderska
urodziła syna. Ma na imię Jaś.
Gratulujemy!



Witam i pozdrawiam wszystkich. Przesyłam
zdjęcie mojego synka Jasia, który urodził się
27 czerwca o 11:50. Ważył 3300 i miał 53 cm
wzrostu. Oprócz tego, że jest śliczny i kochany,
jest strasznym krzykaczem, zwłaszcza przy
kąpieli (chyba nie lubi higieny ☺).
Rodzice są trochę przerażeni, ale radzą sobie
dzielnie. Jeszcze raz pozdrawiam.
Agnieszka Pokropek- Świderska

Poż
Pożegnanie
W lipcu zmarła śp. Regina Murawska
– mama pani Hani Jaczkowskiej.
Pani Hani i jej Rodzinie składamy wyrazy współczucia,
a za duszę zmarłej modlimy się:

UWAGA – KONKURS WAKACYJNY!!!

Wieczny odpoczynek racz jej dać
dać, Panie,
a światłość
wiatłość wiekuista niechaj jej świeci.

Byłeś na wakacjach w ciekawych miejscach?
Opisz je, udostępnij zdjęcia, napisz o swoich
przygodach.
Twój tekst zamieścimy w Biuletynie.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone!

BIULETYN REDAGUJE

Iwona Zubka-Krawczyk

Adres elektroniczny do przesyłania tekstów
znajdziesz tutaj


Informacje i teksty proszę przesyłać na adres:

iwona.krawczyk@op.pl
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