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„Armata” w Londynie
Wizyta w Urzędzie Miasta

Wydarzenia

Niezwykłą przygodę przeżyli nasi 
uczniowie podczas majowej, tygo-
dniowej wycieczki do Anglii. Zaczęli 
zwiedzanie od ulubionego wakacyjne-
go miejsca Brytyjczyków  - Brighton 
Palace Pier z najsłynniejszym molo, 
salami zabaw, grami pysznymi pącz-
kami. Potem spacerowali po Brighton 
podziwiając wspaniałą zabudowę, 
łącznie z Brighton Palace - letnią re-
zydencją królewską, zbudowaną pod 
wpływem zachwytu Indiami. Był czas 
na zjedzenie słynnych fish nad chips, 
a pod koniec dnia odpoczynek na pla-
ży. Zachwycająca była natomiast wi-
zyta w Brighton Sea Life - akwarium 
z niesamowitymi okazami. 
Kolejnego dnia ruszyli metrem ze sta-
cji Uminster do St.James. To ponad 
20 przystanków. Zwiedzanie Londy-
nu zaczęło się od wizyty na London 
Eye. Stamtąd wszyscy podziwiali 
panoramę miasta. Następne dwie go-
dziny spędzili w London Dungeon, 
atrakcji miasta, gdzie odtworzono 
niektóre brutalne i krwawe wydarze-
nia historyczne w realistyczny spo-
sób. Następnie cała grupa udała się 
na spacer ulicami miasta. W dzielnicy 
China Town wszyscy zjedli posiłek. 
Pozostałą część dnia wykorzystali na 
wizyta w Lego i M&Ms World. Na 
koniec udało im się jeszcze zobaczyć 
zmianę warty pod Pałacem Bucking-
ham. Czwartek nasza ekipa zaczęła od 
przyjazdu pod Tower, skąd wszyscy 

udali się au-
tobusem hop 
on hop off na 
p o d z i w i a n i e 
miasta. Doje-
chali do Ma-
dame Tussaud 
Muzeum Figur 
Woskowych , 
gdzie spędzi-
li ponad dwie 
godziny. Po od-
wiedzinach w 
muzeum zno-
wu wskoczyli 

w turystyczny autobus i dalej zwie-
dzali miasto. Wysiedli pod Katedrą 
Świętego Pawła, a potem wybrali się 
na spacer Brzegiem Tamizy. W piątek 
odwiedzili Natural History Museum 
jedno, z trzech wielkich muzeów znaj-
dujących się przy Exhibition Road w 
South Kensington. Kolekcja muzeum 
liczy ponad 70 milionów ekspona-
tów. Dużą popularnością cieszy się 
symulowane trzęsienie ziemi, którego 
mogą doświadczyć zwiedzający oraz 
galeria dinozaurów. Na samym szczy-
cie galerii znajduje się plaster wycięty 
z pnia sekwoi o średnicy 6 metrów. Po 
południu uczniowie i nauczyciele wy-
ruszyli w drogę powrotną do Dover 
na prom do Calais. 
W sobotę rano dotarli do Amsterda-
mu, gdzie spędzili około 10 godzin. 
Byli w Museum of Amsterdam i na 
targu kwiatowym, spacerowali ulicz-
kami miasta, podziwiając architek-
turę. Zaskakoczyła ich bardzo licz-
ba rowerów i ilość kanałów - łączna 
długość połączeń wodnych to około 
100km. Wieczorem wskoczyli na 
wycieczkową barkę by doświadczyć 
nowych wrażeń podczas rejsu po ka-
nałach. 
Organizatorzy wycieczki a szczegól-
nie Pani Ola Bonek, pragnie bardzo 
wszystkich pochwalić i podziękować 
za wspaniałą postawę w czasie wyjaz-
du. Wszyscy spisali się na medal.

We wtorek, 21 maja wszyscy ucznio-
wie klas ósmych wraz z nauczycielami 
uczestniczyli w spotkaniu w Urzędzie 
Miasta. O samorządzie, pracy, kom-
petencjach Rady Miasta, prezydenta 
i urzędników opowiadali przewodni-
czący Rady Miasta Mateusz Bochenek 
i radni. Na koniec spotkania był czas 
na zadawanie pytań i trzeba przyznać, 
że młodzież nie bała się poruszać rów-
nież trudnych tematów.

Życie Jana Kiepury

W środę 15 maja nasza uczennica 
Emilia Komendarczyk wzięła udział w 
III Konkursie Wiedzy o Życiu i Dzia-
łalności Artystycznej Jana Kiepury. 
Konkurs zorganizowany został w Ze-
spole Szkół Muzycznych w Sosnowcu 
a honorowym patronatem objął go 
Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chę-
ciński. Uczennica wykazała się bogatą 
wiedzą - otrzymała wyróżnienie i ty-
tuł Laureata. Gratulujemy!!!



Bieg dla TymkaWydarzenia

Kręgle w Nemo

Koncert w NOSPR

7 maja aż 7 klas uczestniczyło w mu-
zycznym wydarzeniu w NOSPR w 
Katowicach. Klasy 3a, 4c,d, 5c,d i 8a 
miały okazję wysłuchać lekcji w Ma-
łej Akademii Jazzu i Muzyki Świata. 
Tym razem tematem zajęć była gita-
ra elektryczna. O technikach grania 
i wykorzystaniu instrumentu w róż-
nych gatunkach muzycznych opo-
wiadał najlepszy gitarzysta jazzowy 
roku 1997, ceniony instrumentalista 
-Krzysztof „Puma” Piasecki.

6 czerwca klasy 5a, b i 8c wybrały się 
na kręgle do Nemo w Dąbrowie Gór-
niczej. Zabawa była super!

List do św. Jana Pawa II

Bezpieczna droga

Nasi uczniowie uczestniczący w zaję-
ciach Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w 
Sosnowcu mieli okazję pokazać się w 
przedświąteczną niedzielę przed AU-
CHAN. Odbyła się tam impreza „Bez-
pieczna droga... nie bądź następny”. 
Nasi artyści wystąpili na scenie śpie-
wając i tańcząc. Wolontariusze z SP 42 
zbierali datki do puszki - zbiórka dla 
Tymka i Hani. 

Muzeum chleba

Klasy trzecie miały okazję gościć w 
Muzeum Chleba w Radzionkowie. 
Uczniowie odwiedzili nie tylko wnę-
trza placówki, ale także wzięli udział 
w projekcjach filmów na temat hi-
storii wypieków oraz tradycji z nimi 
związanych. Najważniejszą atrak-
cją było samodzielne przygotowanie 
bułeczek, a później - co oczywiste 
- nastąpiła ich radosna konsumpcja. 
Finałem była wizyta w starej sali lek-
cyjnej, gdzie dzieci pisały i rysowały 
na kamiennych tabliczkach.

Gala Mistrzów

We wtorek, 28 maja przedstawicielki 
naszej szkoły uczestniczyły w staszi-
cowskiej Gali Mistrzów. Uczennice 
klas 8 - Natalia Wontek i Natalia Pia-
secka otrzymały dyplomy i gratulacje 
za zajęcia 2 i 3 miejsca w konkursach 
organizowanych przez IV LO im. Sta-
nisława Staszica w Sosnowcu.

Zeskanuj kod za 
pomocą bezpłat-
nej aplikacji QR 
Code Reader i 
obejrzyj film na 
swojej komórce.

5 maja na Górce Środulskiej odbył 
się II Charytatywny Bieg dla Tymka. 
Choć pogoda nie dopisała, było sporo 
chętnych do zabawy. Oprócz samego 
biegu atrakcji nie brakowało. Śpie-
wał chór „Armata Band”, wystąpił 
Azet&Pogo, zatańczył zespół Anwar, 
były konkursy, zabawy plastyczne, 
kabaret, animatorki. Zebrano pięk-
ną kwotę - 5307,35zł. To wystarczy 
na kolejną dawkę komórek macie-
rzystych, których Tymek bardzo po-
trzebuje. Organizatorami biegu był 
Szkolny Klub Wolontariatu, Fundacja 
Nieinni, Radny Grzegorz Mentel oraz 
liczni sponsorzy.

Uczeń kl. IV e Dominik Nelaj zajął III 
miejsce w Diecezjalnym Konkursie 
Literackim: „List dzieci do Św. Jana 
Pawła II”. Dominik napisał niezwy-
kły list, jako swoją odpowiedź na list 
Jana Pawła II skierowany do dzieci 
w 1994 r., obchodzonym  jako Rok 
Rodziny. Finał konkursu odbył się 7 
czerwca w klasztorze Sióstr Karmeli-
tanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu. 
Serdecznie gratulujemy!



Klasy 5d i e, 6b oraz 8a i c miały oka-
zję dobrze się bawić podczas ostatniej 
lekcji języka angielskiego. Pani Ola 
Bonek zaproponowała uczniom lekcję 
w formie interaktywnych quizów po 
angielsku z wykorzystaniem platfor-
my Kahoot! Wszyscy byli zachwyceni.

Interaktywny angielski

Dzień Czytania Tolkiena

Wydarzenia

25 marca 2019, w związku ze Świa-
towym Dniem Czytania Tolkiena, w 
naszej szkole miał miejsce Szkolny 
Dzień z Literaturą Fantasy. Organi-
zatorem była pani Magdalena Żak, 
a drugim opiekunem pani Barbara 
Kłos. W tym dniu odbył się:
konkurs wiedzy na temat książki 
J.R.R. Tolkiena pt.: „Hobbit”, 
uczennice z klasy 5e przebrane za ba-
śniowe postacie czytały najmłodszym 
uczniom szkoły fragmenty książek z 
gatunku pokrewnego literaturze fan-
tasy - baśni.
Został również ogłoszony konkurs na 
ilustrację do książki „Hobbit”.

Wyniki konkursu czytelniczego:
 I miejsce Jakub Zdrodowski 8c 
II miejsce ex aequo: Maja Kozyra 6b, 
Igor Stępień 6c
III miejsce Natalia Żurek 8a

Impreza wpisana była w Szkolny Pro-
gram Wspierania Czytelnictwa.

Tradycją obecnej klasy 8a, od samego 
początku ich edukacji w SP42, stały 
się coroczne spotkania z rodzicami, w 
ramach Dnia Rodziny. W młodszych 
klasach uczniowie przygotowywali 
okolicznościowe wierszyki i piosenki, 
w starszych pracowali przez dłuższy 

Na jednej z czerwcowych lekcji klasa 
III b wykorzystała możliwości smart-
fonów podczas powtórzenia zasad 
ortograficznych. Dzięki aplikacji Ka-

Kabaretowy Dzień Rodziny
czas nad różnymi projektami, by za-
prezentować je właśnie na wspólnym 
spotkaniu. Powstał m.in. film o szkole 
i osiedlu, przedstawienia „Teatrzy-
ku Zielona Gęś”, czy słuchowisko o 
autystycznym Kacprze. W tym roku 
to rodzice postanowili przygotować 
niespodziankę dla swoich dzieci. W 
czwartek, 23 maja, podczas ostat-
niego już Dnia Rodziny, zaskoczyli 
wszystkich brawurowo przedstawia-
jąc kabaretową scenkę pt.”Wywia-
dówka”. Wzruszającym elementem 
był natomiast film, który przedstawiał 
wszystkie wydarzenia z życia klasy 
utrwalone na zdjęciach.

Ortografia na smartfonach
hoot! nauka z zakresu edukacji polo-
nistycznej może być mniej... bolesna. 
Uczniowie reagowali entuzjastycz-
nie, dodatkowego smaczku dodawał 
fakt rywalizacji i podglądu postępu w 
quizie. Lekcja odbyła się z wykorzy-
staniem materiałów z klasy czwartej - 
wychowankowie nie mieli z tym żad-
nych problemów. W klasach starszych 
to stały punkt programu na lekcjach 
języka polskiego. Zawsze przy takich 
okazjach pada pytanie: „Kiedy znowu 
zagramy?”.

Zapoznanie z wojskiem

6 czerwca  klasy ósme uczestniczy-

ły w zajęciach prowadzonych przez 

przedstawiciela Wojskowej Komendy 

Uzupełnień w Będzinie.  Uczniowie 

dowiedzieli się jakie warunki należy 

spełnić aby zostać żołnierzem.  Po 

spotkaniu otrzymali ulotki, smycze, 

plakaty oraz długopisy.

Pewnego dnia uczennice klasy 3b 
- Michalina i Blanka - postanowiły 
spontanicznie (bez wiedzy wycho-
wawcy!) zaprezentować „ekspery-
ment naukowy” związany z erupcją 
wulkanu. Dodatkowo została przy-
gotowana dla rówieśników baza teo-
retyczna - informacje o ognistych gó-
rach i zjawiskach z nimi związanych. 
Całość była iście wybuchowa. Chce-
my więcej takich niespodzianek!

Eksperymenty na lekcji



Problemy wcale nie 
kosmiczne

Szablistki-medalistki
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Zagrają w finale

Turniej w Świdnicy

PRZEZ
POMARAŃCZOWE
OKULARY

STREFA KIBICA

Nasza szkolna drużyna dziewcząt 
awansowała do finału wojewódzkiego 
w Mini Piłce Ręcznej.
Brawa dla podopiecznych trenerów 
Grzegorza Mentla oraz Krzysztofa 
Filipiaka!

Wielki sukces naszych dwóch uczen-
nic Gabrieli Wójcik i Marty Aksamit 
w zawodach szermierczych o Mi-
strzostwo Śląska Młodzików. Obie 
zawodniczki spisały się bardzo do-
brze i wywalczyły Gabrysia drugie a 
Marta trzecie miejsce.

Lajkonik cup

Graj z Tuwimem

Wygrany finał pocieszenia. Zagłębie 
Sosnowiec - Ostrovia Ostrów Wiel-
kopolski 15:11 (8:6). Jest to kolejny 
sukces naszych młodych adeptów 
szczypioniaka. Drugi rok z rzędu zdo-
bywają medal na największym turnie-
ju w Polsce XXXIX Lajkonik Cup. W 
tm roku brąz. Wielkie podziękowania 
za doping dla kibiców. To było coś 
niesamowitego! 3 miejsce w I Turnieju Piłki Siatkowej 

„ Graj z Tuwimem”.
W dniu 30 maja na zaproszenie Szko-
ły Podstawowej nr 4 reprezentacja 
„armaty” wzięła udział w I Turnieju 
Piłki Siatkowej „ Graj z Tuwimem”. 
Sportowcy zaprezentowali się w 
dwóch meczach, o wyniku których 
decydował dopiero tie break. Pierw-
szy mecz z SP 4 niestety przegrali 1-2, 
natomiast w meczu o 3 miejsce z SP 
22 prezentowali dużą determinację i 
zasłużenie wygrali 2-1. Wszyscy za-
wodnicy od organizatorów otrzymali 
pamiątkowe medale, puchary i nagro-
dy rzeczowe.
Skład drużyny: Blanka Bałtrukiewicz, 
Natalia Lipińska, Basia Piątek, Nadia 
Sikora, Oliwia Świerczyna,
Dawid Cacak, Marcel Jędryka, Ma-
ciek Klasiński, Mateusz Mleczko, 
Wiktor Słyk i Kuba Żaczek.

Niespodzianka w Świdnicy na Memo-
riale Kuby Marcinkowskiego. MUKS 
Zagłębie, uległ tylko kadrze Dolnego 
Śląska 2004 I i II i ostatecznie zdobył 
brązowy medal. Najlepszym bramka-
rzem turnieju został Mateusz Mlecz-
ko, a zawodnikiem Dawid Petlak. 
Lecz na uznanie zasługuje cała druży-
na, która w całej stawce 8 zespołów 
była najmłodsza. 

W książce „Do zobaczenia w 
kosmosie” Jack Cheng w niesamowity 
sposób opowiada historię 11 - letniego 
Alexa. Mówiąc niesamowity mam tu 
na myśli przedstawienie historii  w 
formie spisanych notatek głosowych, 
nagranych na tablecie przez 
głównego bohatera. Alex, pomimo 
swojego młodego wieku mówi w 
nich o poważnych problemach, jakich 
doświadczył  w swoim życiu. Rozwód 
rodziców, schizofrenia mamy czy 
zgubienie swojego ukochanego psa 
w innym mieście, którego wcześniej 
nie znał. To tylko kilka problemów, 
z jakimi musiał sobie poradzić. 
O wszystkich tych sytuacjach tak 
naprawdę czytelnik dowiaduje się 
równocześnie z bohaterem. Alex nie 
opowiada swojej historii w formie 
retrospekcji. Czytając książkę 
towarzyszymy mu raczej w kolejnych 
odkryciach na temat jego rodziny. 
Chłopiec tak naprawdę chciał tylko 
wystrzelić swoją domowej roboty 
rakietę w kosmos, podczas wielkiego 
kosmicznego festiwalu na pustyni i 
nie myślał nawet, że nie będzie miał 
czym wrócić do domu z miejsca 
startu. Nieoczekiwanie zostaje 
przewieziony przez chińskiego 
mnicha do przyrodniej, nieznanej mu 
wcześniej siostry w Las Vegas. Z tego 
miasta natomiast zaczyna, można 
powiedzieć, okrężną drogę do domu 
wraz z siostrą. Aby dowiedzieć się 
co było dalej, sięgnijcie po powieść. 
Szybko się ją czyta, a porusza ważne 
tematy dla „dużych” i „małych”. 
Mikołaj Twaróg



Fizyka w obiektywie Komers ósmych klas

Filip wracaj do nas!

Wyniki konkursu „Fizyka w obiekty-
wie”:
I miejsce: Natalia Piasecka, kl.8c
II miejsce:  Aleksandra Breur, kl. 8d
III miejsce: Kornelia Bubel, kl. 7b
wyróżnienia:Weronika Korczyńka, kl. 8d 
i Karolina Nawalkowska, kl. 7c
Gratulujemy!

Od kilku lat staram się w szkole po-
pularyzować korzystanie z aplikacji 
Kahoot na lekcjach języka polskiego. 
Nie mam zwyczaju relacjonować każ-
dej multimedialnej rozgrywki - opisy-
wana sytuacja jest jednak wyjątkowa. 
To pierwszy taki przypadek, gdy quiz 
tematyczny (w tym wypadku z zakre-
su gramatyki i ortografii) przygotował 
samodzielnie uczeń naszej szkoły. 
Filip Michalec opracował materiał, 
który stanowił niemałe wyzwanie 
dla uczniów klas szóstych. Warto też 
podkreślić fakt, że zainspirował tym 
samym do działania - już niektórzy 
próbują swoich sił (jako twórcy) w 
aplikacji Kahoot. Jednocześnie ży-
czymy Filipowi powrotu do zdrowia 
- dziękujemy za wysiłek i czekamy na 
Ciebie!
M. Spieczyński

To był niezapomniany wieczór! Nasi 
ósmoklasiści, pomimo wszechogar-
niającego gorąca bawili się świetnie 
podczas zabawy na pożegnanie szko-

ły. Były wspólne 
tańce, świetna mu-
zyka, na parkiet dali 
się nawet wyciągać 
nauczyciele. Spo-
ro śmiechu dostar-
czyła fotobudka, a 
wiele wspomnień 

filmy przygotowane przez każdą z 
klas. Osiem wspólnych lat to całkiem 
sporo, niektórym już jest przykro z 
powodu rozstania.

Mistrz reportażu

Przez cały tydzień od 27 maja do 2 
czerwca uczestnicy V Międzyszkol-
nego Konkursu Dziennikarskiego 
„Mistrz szkolnego reportażu” odpo-
wiadali na pytania zamieszczone na 
naszym fb. Dodatkowo musieli na-
pisać recenzję dowolnej książki. Oto 
wyniki: I miejsce zdobył Mikołaj 
Twaróg, II Alicja Chmara, III Maciej 
Twaróg, IV Wiktor Słyk. Nagrodę za 
najlepszą recenzję otrzymała Domini-
ka Zięciak z SP39. Wręczenie nagród 
i podsumowanie konkursu odbyło się 
w redakcji Dziennika Zachodniego 17 
czerwca. Uczniowie uczestniczyli w 
porannym kolegium redakcyjnym a 
następnie pod okiem redaktor Marii 
Olechy poznawali tajniki panelu re-
dakcyjnego i prowadzenia tematycz-
nego profilu na FB.

Konkursy diecezjalne

7 czerwca  gościliśmy laureatów 
dwóch konkursów diecezjalnych: 
VIII Konkursu Diecezjalnego” Św. 
Jan Paweł II – promieniowanie ojco-
stwa” – nawiązujący w swej nazwie 
do przeżywanego w październiku 
ubiegłego roku Dnia Papieskiego oraz 
V Diecezjalnego Konkursu:„ Śladami 
patronów Diecezji sosnowieckiej”. 
Konkurs papieski obejmował katego-
rię plastyczną dla kl. 1 – 3  oraz test 
z wiedzy dla kl. 7, 8 i III gimnazjum. 
Konkurs o patronach diecezji polegał 
w tym roku na wykonaniu komiksu 
o życiu i posłannictwie wybranego 
patrona. W konkursach wzięli udział 
uczniowie ze szkół nie tylko z So-
snowca, ale także .m.in. z Dąbrowy 
Górniczej, Będzina, Olkusza, Jaworz-
na.
Gratulujemy laureatom, wszystkim 
uczestnikom oraz przygotowującym 
ich nauczycielom !

Zapraszamy do udziału w przyszłym 
roku szkolnym !



Urodziny Auchan

W sobotę 1 czerwca o godzinie 12.00 
na hali  w AUCHAN nasz szkolny ze-
spół muzyczny ARMATA BAND za-
śpiewał na urodzi-
nach AUCHAN! 
Uczniowie uświet-
nili obchody 20-
tych urodzin sklepu. 

Turniej Miast i Gmin

W ramach Turnieju Miast i Gmin kla-
sy 1b i 2b  bawiły się doskonale grą  w 
badmintona i grą  w petangue.

Piłkarki na podium

W rozgrywanych Igrzyskach Dzieci 
w piłce nożnej  nasze dziewczyny za-
prezentowały bardzo dobry futbol i 
zasłużenie cieszyły się z Mistrzostwa 
Sosnowca i awansu do zawodów re-
jonowych. W zawodach rejonowych 
zajęły zaszczytne  3 miejsce.

Wycieczka do Oświęcimia
7 czerwca uczniowie klas ósmych 
pojechali na wycieczkę do Muzeum 
Auschwitz-Birkenau. Była to lekcja  
historii i moralności, która zostanie 
przez nich  zapamięta do końca życia z 
adnotacją: „Ludzie ludziom zgotowali 
ten los”.

Śladami dawnej magii i wierzeń

11 czerwca klasa 8a podążała śladami 
dawnych magii i wierzeń. Zamiast w 
klasach, spędzili dzień w Parku Etno-
graficznym w Chorzowie. Poznawa-
li czym zajmowały się Połednice na 
polach i Utopce w stojących wodach, 

dlaczego dzieci do 3 roku życia na 
wsiach nie wychodziły zimą z chałupy 
i kto siedział pod oknami domu. Były 
też gry i zabawy, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek i pianek oraz niespodzie-
wany, ale jakże potrzebny w pełnym 
słońcu, letni „śmigus - dyngus”. Jed-
nym słowem - to była bardzo udana 
wycieczka na zakończenie szkoły.

,Bibliożerca roku” to tytuł przyznawa-
ny jednej osobie, najlepszemu czytel-
nikowi w filiach bibliotek miejskich w 
Sosnowcu.  W tegorocznej edycji zwy-
ciężczynią w filii biblioteki na naszym 
osiedlu została Alicja Chmara z klasy 
8a. O ten zaszczytny tytuł mogą ubie-
gać się nastolatkowie, którzy zgłoszą 
swoją kandydaturę, są pasjonatami 
literatury i lubią częste wyprawy do 
biblioteki. Każdy ,,Bibliożerca” otrzy-
muje certyfikat, nagrodę rzeczową. 
Uczestniczy również w profesjonalnej 
sesji zdjęciowej, a jego podobizna wy-
korzystywana jest na plakatach pro-
mujących czytelnictwo. Akcja trwała 
od grudnia 2018 roku aż do czerwca 2019. 

Jak zostać Bibliożercą
Zwiedzali OjcówZmiana nazwy szkoły

11 czerwca klasy czwarte pojecha-
ły na wycieczkę do Ojcowa. Dzieci 
zwiedziły Grotę Łokietka, przeszły 
przez Bramę Krakowską do „źródeł-
ka miłości”. Zobaczyły też zamek 
Pieskowa Skała oraz słynną Maczugę 
Herkulesa. Wycieczka była bardzo 
ciekawa i przy okazji ... przyrodni-
czo-geograficzna. Dzieci po drodze 
spotkały żabę w lesie, dowiedziały się 
o skałach kresowych i poznały cieka-
wostki z regionu. Zakupiły pamiątki i, 
pomimo upału, szczęśliwe wróciły do 
domu.

Decyzją władz miasta od września 
2019 roku nasza szkoła zostaje połą-
czona z Przedszkolem Miejskim nr 
51. Od nowego roku szkolnego zo-
staje utworzony Zespół Szkół Nr 2. 
Zmiany nastąpią też na stanowiskach 
dyrektora, ale o tym poinformujemy 
we wrześniowym numerze gazetki.

Zeskanuj kod za 
pomocą bezpłat-
nej aplikacji QR 
Code Reader i 
obejrzyj film na 
swojej komórce.


