
Wyjazd do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli 

Dnia 5 czerwca 2018 r. uczniowie kl. IV – VI wraz z opiekunami udali się do Muzeum Regionalnego
znajdującego się w pałacyku Lubomirskich w Rozwadowie na lekcję muzealną.

Uczniowie poznali życie Jana Matejki - jednego z najważniejszych polskich artystów, który malował
przede wszystkim kompozycje historyczne, tworząc wizję dziejów Polski. 

Na wystawie uczniowie zobaczyli szkice  Jan Matejko i Stanisław Giebułtowski podczas wycieczki
do Starego Wiśnicza, portrety: Jana Kochanowskiego, Wiktorii Kosińskiej, Stanisława Tarnowskiego i obrazy
m. in. Stańczyk, Wyrok na Matejkę, Astronom Kopernik, Ociemniał Wit Stwosz z wnuczką, Zygmunt August z
Barbarą na dworze radziwiłłowskim w Wilnie,  Maćko Borkowic oraz dzieła bardzo rzadko pokazywane,
m.in. przedstawienia Matki Boskiej ze Skarbca z klasztoru Paulinów na Jasnej Górze, z Polskiej   Akademii
Umiejętności w Krakowie wizerunek Jana Kochanowskiego czy unikatowy zbiór szkiców do albumu Ubiory
w Polsce z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po lekcji uczestnicy spacerowali po parku znajdującym
się przy budynku muzeum. 
Następnie wszyscy udali się do Mc Donald’s, gdzie spożyli posiłek.

SUKCESY UCZNIÓW W KONKURSACH HISTORYCZNYCH 

W tegorocznych konkursach historycznych uczniowie naszej szkoły zdobyli bardzo wysokie miejsca.
Trzeba  dodać  że  konkursy,  w których  brali  udział  były  trzy-  i  czteroetapowe (szkolne,  rejonowe,
wojewódzkie, ogólnopolskie), dlatego trwały aż do kwietnia. Za wytrwałość i ciężką pracę dziękujemy,
gratulujemy wysokich wyników i życzymy dalszych sukcesów.
Jakub Machaj - Finalista konkursu historycznego organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Udział  w  etapie  wojewódzkim  XXIII  edycji  Konkursu  Historycznego  „Losy  żołnierza  i  dzieje  oręża
polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.
 
Dawid Kobylarz  – udział  w etapie  rejonowym XXIII  edycji  Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i
dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.
 
Julia Piróg –  Finalistka na etapie wojewódzkim XXIII edycji  Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i
dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.
Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie historycznym ALBUS
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Marcin Kobylarz – Laureat na etapie wojewódzkim XXIII edycji Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i
dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.
Laureat ogólnopolskiego konkursu historycznego ALBUS
Udział  w  etapie  rejonowym  konkursu  historycznego  organizowanego  przez  Podkarpackiego  Kuratora
Oświaty
 
Jakub Fila - udział w etapie rejonowym XXIII edycji Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.

I PLENEROWY FESTIWAL MUZYKI RELIGIJNEJ I POEZJI ŚPIEWANEJ 

  10 czerwca 2018 r. Ewa Jaskot i Oliwier Szot brali udział w koncercie laureatów konkursu „Na Skrzydłach
Ducha”. Oliwier zajął pierwsze miejsce, Ewa drugie w pierwszej kategorii wiekowej. Oboje wystąpili na
scenie plenerowej Gminnego Zakładu Sportu i Rekreacji „Błękitny San”. Organizatorem konkursu i koncertu
laureatów był Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie.
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W  ycieczka do Zamościa 

7 czerwca 2018r. dzieci z klas I-III udały się na wycieczkę do Zamościa i odwiedziły Ogród Zoologiczny.
Uczniowie mieli okazje zobaczyć niespotykane na co dzień zwierzęta i ptaki. Przemierzając alejki ogrodu,
oglądały z bliska egzotyczne zwierzęta, poznały ich wygląd i tryb życia. Spacer po mieście w towarzystwie
pana  przewodnika  wzbogacił  naszą  wiedzę  nie  tylko  o  historii  miasta,  ale  także  o  ludziach,  którzy
przyczynili się do rozkwitu Zamościa. Dzieci obejrzały zabytkowe kamieniczki i renesansowy ratusz oraz
pomnik  założyciela  miasta  Jana  Zamojskiego.  Zwiedziliśmy też  zabytkową  katedrę  oraz  mury  obronne
miasta. Kolejnym punktem wycieczki była Manufaktura Słodyczy, gdzie mogliśmy obserwować, jak ręcznie
wyrabia  się  cukierki  oraz  zrobić  słodkie  zakupy.  W  drodze  powrotnej,  pomimo  zmęczenia,  dzieciom
dopisywały humory i wzajemnie dzieliły się wrażeniami z wycieczki.

Dzień Dziecka 

  4 czerwca 2018 z okazji  Dnia Dziecka uczniowie szkoły podstawowej mogli  przyjemnie spędzić czas
korzystając  z  niespodzianek  przygotowanych  przez  Radę  Sołecką.  Atrakcją  były  dmuchane  zamki,
zjeżdżalnie,  pokazy  wozów  strażackich.  Uczniowie  z  poszczególnych  klas  wykazywali  się  swoimi
umiejętnościami podczas różnych konkurencji  sportowych. W przerwie od zabawy każdy mógł napić się
chłodnych napojów i zjeść pyszną kiełbaskę z grilla.  Dziękujemy naszej Radzie Sołeckiej, Ochotniczej
Straży Pożarnej, NCK ,,Sokół'' filia w Nowosielcu za zorganizowanie Dnia Dziecka pełnego wrażeń.

TOBIE POLSKO ŚPIEWAMY 

W sobotę 9 czerwca 2018 roku uczniowie naszej szkoły oraz uczestnicy zajęć wokalnych NCK „Sokół” w
Nisku Oddział w Nowosielcu Oliwia Kobylarz i Oliwier Szot brali udział w XXIX Ogólnopolskim Festiwalu
Piosenki Religijnej i Patriotycznej Polonia Semper Fidelis - Dębica 2018. Na scenie w Parafii Miłosierdzia
Bożego w Dębicy, która jest organizatorem Festiwalu, Oliwia zaprezentowała utwory „Czarna Madonna” i
„Taki Kraj” a Oliwier „Tobie Chór Aniołów” oraz „Warszawskie Dzieci”.
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Zjazd Samorządów Szkół im. Jana Pawła II 

28 maja miał miejsce kolejny już Zjazd Samorządów Szkół im. Jana Pawła II, którego organizatorem jest
Szkoła Podstawowa w Ulanowie. Naszą szkołę reprezentowały cztery uczennice:  Katarzyna Rzeszutko,
Katarzyna Kobylarz, Izabela Chmura i Joanna Warchoł pod opieką ks. proboszcza Kazimierza Partyki.
Jednym z punktów uroczystości był IV Międzywojewódzki Konkurs pt. „Znam swojego Patrona”. W tym
roku pytania konkursowe przygotowane zostały w oparciu o książkę Pawła Zuchniewicza pt.  „Habemus
Papam”. Nasze uczennice poradziły sobie z nimi znakomicie, zdobywając aż trzy laury (odpowiednio w
swoich kategoriach wiekowych):  Kasia Kobylarz i Joasia Warchoł - II miejsca, a Iza Chmura III miejsce.
Gratulacje!

VII Podkarpacki Konkurs Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają” 

  Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział Konkursie Twórczości Literackiej, którego finał miał
miejsce  24 maja w Zespole Szkół w Jeżowem. Były to  Magdalena Komsa, Izabela Chmura i Joanna
Warchoł. Gościem  specjalnym  na  uroczystości  był  profesor  Kazimierz  Ożóg  z  Uniwersytetu
Rzeszowskiego.  Konkursowe  prace  oceniało  jury  w  składzie:  Małgorzata  Żurecka  (sekretarz  Związku
Literatów Polskich   – Oddział w Rzeszowie – przewodnicząca jury), Marta Gdula-Żukowicz (była prezes
Stowarzyszenia  Literackiego  „Witryna”  w  Stalowej  Woli,  obecnie  członek  „Witryny”),  Ryszard  Mścisz
(nauczyciel języka polskiego Zespołu Szkół w Jeżowem, krytyk literacki kwartalnika literacko-artystycznego
„Fraza” w Rzeszowie), Irena Czyżowska-Smusz (nauczycielka języka polskiego Zespołu Szkół w Jeżowem i
Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu).

Jury oceniło łącznie 84 konkursowe utwory i zestawy utworów, które napłynęły ze szkół gimnazjalnych
powiatu  niżańskiego,  stalowowolskiego,  rzeszowskiego,  leżajskiego,  krośnieńskiego,  mieleckiego  i
dębickiego. W tym roku oprócz poezji i prozy pojawiła się też specjalna kategoria patriotyczna „Polska
ma  swój  wiek”,  z  okazji  obchodów  100-lecia  odrodzonej  Polski.  Rekordową  ilość  nagród  spośród
wszystkich uczestników (trzy! - po jednej w każdej kategorii) otrzymała Joanna Warchoł z naszej szkoły.
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W kategorii patriotycznej zajęła II miejsce, w kategorii poezja- III miejsce, zaś w prozie otrzymała nagrodę
specjalną przewodniczącej jury- pani Małgorzaty Żureckiej. Duże brawa!

Dzień Mamy i Taty 

  26  maja  2018r.  obchodziliśmy  w  naszej  szkole  Dzień  Mamy  i  Taty.  Z  tej  okazji  dzieci  z  oddziału
przedszkolnego  oraz  klas  I  -III  przygotowały  mamusiom i  tatusiom swoje  programy artystyczne.  Były
wiersze, tańce, inscenizacje i  piosenki.  Dla rodziców zatańczyły również dzieci uczęszczające na zajęcia
taneczne do Domu Kultury NCK ,,Sokół" w Nisku - oddział w Nowosielcu. Po swoich występach dzieci
wręczyły  rodzicom  własnoręcznie  wykonane  upominki  i  laurki.  Uroczystość  przebiegała  w  miłej  i
wzruszającej atmosferze.

Dziękujemy  wszystkim  rodzicom  za  liczne  przybycie  oraz  pomoc  w  przygotowaniu  słodkiego
poczęstunku na spotkanie.

Przegląd Pieśni Maryjnej 

  W niedzielę 27 maja 2018 r. Uczniowie z województwa podkarpackiego brali udział w XVII Regionalnym,
XI Podkarpackim Przeglądzie Pieśni Maryjnej pn. Znak Nadziei w Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku.
Byli wśród nich uczniowie z naszej szkoły: Oliwier Szot z kl. II szkoły podstawowej, Izabela Chmura z kl.
II  gimnazjum  oraz  Oliwia  Kobylarz  z  kl.  III  gimnazjum.  Wszyscy  zaprezentowali  pieśni  o  tematyce
Maryjnej. Należy wspomnieć, że Oliwia i Oliwier doskonalą swoje umiejętności wokalne nie tylko w szkole
ale także na zajęciach wokalnych NCK „Sokół” w Nisku Oddział w Nowosielcu.

http://zsnowosielec.pl/joomla/index.php?id=43:przeglad-piesni-maryjnej&catid=9
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VII Podkarpacki Konkurs Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają” 

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział Konkursie Twórczości Literackiej, którego finał miał
miejsce  24 maja w Zespole Szkół w Jeżowem. Były to  Magdalena Komsa, Izabela Chmura i Joanna
Warchoł. Gościem  specjalnym  na  uroczystości  był  profesor  Kazimierz  Ożóg  z  Uniwersytetu
Rzeszowskiego.  Konkursowe  prace  oceniało  jury  w  składzie:  Małgorzata  Żurecka  (sekretarz  Związku
Literatów Polskich   – Oddział w Rzeszowie – przewodnicząca jury), Marta Gdula-Żukowicz (była prezes
Stowarzyszenia  Literackiego  „Witryna”  w  Stalowej  Woli,  obecnie  członek  „Witryny”),  Ryszard  Mścisz
(nauczyciel języka polskiego Zespołu Szkół w Jeżowem, krytyk literacki kwartalnika literacko-artystycznego
„Fraza” w Rzeszowie), Irena Czyżowska-Smusz (nauczycielka języka polskiego Zespołu Szkół w Jeżowem i
Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu).

Jury oceniło łącznie 84 konkursowe utwory i zestawy utworów, które napłynęły ze szkół gimnazjalnych
powiatu  niżańskiego,  stalowowolskiego,  rzeszowskiego,  leżajskiego,  krośnieńskiego,  mieleckiego  i
dębickiego. W tym roku oprócz poezji i prozy pojawiła się też specjalna kategoria patriotyczna „Polska
ma  swój  wiek”,  z  okazji  obchodów  100-lecia  odrodzonej  Polski.  Rekordową  ilość  nagród  spośród
wszystkich uczestników (trzy! - po jednej w każdej kategorii) otrzymała Joanna Warchoł z naszej szkoły.
W kategorii patriotycznej zajęła II miejsce, w kategorii poezja- III miejsce, zaś w prozie otrzymała nagrodę
specjalną przewodniczącej jury- pani Małgorzaty Żureckiej. Duże brawa!

„Opowiem Wam legendę...” 

W ramach obchodów 85-lecia nadania Nisku praw miejskich w naszej gminie odbywa się wiele imprez

plenerowych. Jedną z nich było „Spotkanie z historią”. Wspólne zwiedzanie miejsc związanych z historią

Niska zorganizowały 13 maja br. Miejska Biblioteka Publiczna, NCK „Sokół” oraz władze miasta. Przy tej

okazji  w parku miejskim odczytano wyniki  konkursu  ogłoszonego przez  Miejską  Bibliotekę  Publiczną,

zatytułowanego „Opowiem Wam legendę…”.  Jury w składzie: Aneta Łój, Agnieszka Kopacz i Radosław

Litwin, pod przewodnictwem Agaty Linek  wyróżniło cztery prace  (łącznie w kategorii dzieci i dorośli)

spośród nadesłanych dwudziestu jeden. Wśród nich znalazła się legenda napisana przez uczennicę naszej

szkoły  Joannę  Warchoł.  Oprócz  niej  w  konkursie  wzięły  udział  Katarzyna  Kobylarz  i  Wiktoria

Kobylarz, które otrzymały pamiątkowe dyplomy. Dwie z wygranych legend – w tym praca Joasi- zostały

odczytane na scenie amfiteatru przez pana Marka Urbana- aktora niżańskiego teatru „Kontynuacja.

http://zsnowosielec.pl/joomla/index.php/2-uncategorised/53-opowiem-wam-legende


Święto Szkoły 

Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej 

10 maja w PSP nr 1 w Nisku odbył się Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Na scenie w poszczególnych

kategoriach  wiekowych  wystąpili  uczniowie  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  z  terenu  gminy  Nisko.

Zwycięzcy  otrzymali  wyróżnienia,  a  nagrodą  główną  będzie  udział  w koncercie  ,,  Niżańska droga do

niepodległości’’, który odbędzie się 9 września 2018 r. Wyróżnienia otrzymali również uczniowie z naszej

szkoły:

Ewa Jaskot - kl. III

Oliwier Szot- kl. III

Julia Pieróg- kl. VII 

zespół ,, Akord'' w składzie : Oliwia Chamot kl. V, Agnieszka Szostak kl. V, Magdalena Komsa kl. V ,

Wiktoria Kobylarz kl. V.

Gęsie Pióro 

  25 kwietnia 2018 roku w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli odbył się  IVX Wojewódzki
Przegląd Zespołów Szkolnych „O Gęsie Pióro” w kategorii muzyka. W przeglądzie brało udział sześciu

http://zsnowosielec.pl/joomla/index.php?id=40:gesie-pioro&catid=9
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uczniów z naszej szkoły:  Oliwier Szot z klasy drugiej,  Oliwia Chamot z klasy szóstej,  Barbara Jaskot,
Julia Piróg i Adrian Pitak z klasy siódmej oraz Oliwia Kobylarz z klasy trzeciej gimnazjum.
Miło nam poinformować, że Jury w składzie: pan Edward Horoszko, pan Andrzej Stępień, pan Mirosław
Dyjak wśród 55 uczestników przeglądu (wokaliści, zespoły) dostrzegło również naszych uczniów:
Oliwier Szot – nagroda
Barbara Jaskot – wyróżnienie
Adrian Pitak – wyróżnienie
  Wszystkim biorącym udział w przeglądzie gratulujemy, tym bardziej, że jak podkreślał Przewodniczący
Jury pan Edward Horoszko w tegorocznej edycji był bardzo wysoki i wyrównany poziom.

Gminny Konkurs Ortograficzny 

 Publiczna Szkoła  Podstawowa nr 1 w Nisku była  organizatorem Gminnego Konkursu Ortograficznego,
który odbył się w tej placówce 26 kwietnia 2018 roku już po raz XIV. Wzięło w nim udział  po trzech
uczestników z siedmiu szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nisko. Naszą szkołę reprezentowali:
Katarzyna Rzeszutko z kl. V, Ewelina Komsa z kl. VI i Patryk Chamot z kl. VII. Jednym z celów konkursu
było wyłonienie mistrza ortografii. Miło jest nam poinformować, że  Patryk Chamot  zajął III miejsce  i
został  laureatem tego konkursu.  To jeszcze nie koniec jego zmagań z ortografią,  bowiem Patryk będzie
reprezentował naszą gminę w konkursie powiatowym, który odbędzie się 25 maja również w tej szkole. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

III Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej 

  20 kwietnia 2018 roku w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbył się III Powiatowy
Konkurs Poezji Śpiewanej. Brali w nim udział uczniowie naszej szkoły: Oliwia Kobylarz, Julia Piróg oraz
Oliwier Szot, którzy swoje umiejętności wokalne kształcą na lekcjach muzyki oraz na zajęciach w NCK
„Sokół” Oddział w Nowosielcu.
Laureatem pierwszego miejsca został  Oliwier Szot, który ze swoim repertuarem wystąpi na tegorocznych
Dożynkach Powiatu Niżańskiego.

http://zsnowosielec.pl/joomla/index.php?id=38:iii-powiatowy-konkurs-poezji-spiewanej&catid=9
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XX Powiatowy Konkurs Ortograficzny „ Sówka mądra główka” 

  Dnia  21 kwietnia 2018 roku w PSP nr 5 w Nisku odbył się XX Powiatowy Konkurs Ortograficzny
„ Sówka mądra główka”.  Rywalizowały ze sobą uczniowie klas II i III szkół podstawowych z siedmiu
gmin powiatu niżańskiego . Uczniowie rozwiązywali karty pracy, które zawierały między innymi: zagadki,
rebusy, wykreślanki i inne zadania z „pułapkami” ortograficznymi. Miło nam poinformować, że tegoroczne
zmagania zakończyły się sukcesami naszych uczniów.

I miejsce Natalia Rurak kl. II

II miejsce Joanna Smusz kl.III

III miejsce Julia Gemzik kl.II

Serdecznie gratulujemy!!!

Pierwsza nagroda w II Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Złoty 
Mikrofon” Opoczno 2018 

13 kwietnia 2018 roku Oliwia Chamot i Oliwier Szot - uczniowie naszej szkoły, uczestnicy zajęć wokalnych
w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” oddział w Nowosielcu brali udział w II Ogólnopolskim Konkursie
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Złoty Mikrofon” Opoczno 2018.
Konkurs zakończył się ogromnym sukcesem dla Oliwiera Szota, który otrzymał pierwsze miejsce w
swojej kategorii wiekowej (klasy I – III).
 

Młodym artystom, których pasją jest śpiew gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów

Wizyta Pani Wiosny 

  W ubiegły  piątek  odwiedziła  najmłodsze  dzieci  w szkole  pani  Anna  Ulewicz  z  biblioteki  publicznej.

W czasie wizyty prowadziła z dziećmi rozmowę o zwiastunach wiosny i  o tym jak ważne jest czytanie.

http://zsnowosielec.pl/joomla/index.php?id=35:wizyta-pani-wiosny&catid=9
http://zsnowosielec.pl/joomla/index.php?id=36:pierwsza-nagroda-w-ii-ogolnopolskim-konkursie-piosenki-dzieciecej-i-mlodziezowej-zloty-mikrofon-opoczno-2018&catid=9
http://zsnowosielec.pl/joomla/index.php?id=36:pierwsza-nagroda-w-ii-ogolnopolskim-konkursie-piosenki-dzieciecej-i-mlodziezowej-zloty-mikrofon-opoczno-2018&catid=9
http://zsnowosielec.pl/joomla/index.php?id=37:xx-powiatowy-konkurs-ortograficzny-sowka-madra-glowka&catid=9


Czytała  im wiersze i  opowiadania  o wiośnie.  Dzieci  na  pożegnanie  zaśpiewały i  zatańczyły. W zamian

otrzymały po słodkim upominku. 

Konkurs ortograficzny 

  23 marca 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Nisku po raz XX odbył się Miejsko – Gminny
Konkurs Ortograficzny „Sówka Mądra Główka”.  Uczestniczyli  w nim uczniowie klas drugich i  trzecich
edukacji wczesnoszkolnej. Naszą szkołę reprezentowali z klasy drugiej: Julia Gemzik, Natalia Rurak, Natalia
Rzeszutko  oraz  z  klasy  trzeciej:  Joanna  Smusz,  Aleksandra  Piędel  i  Katarzyna  Wiercigroch.  Wszystkie
uczennice wykazały sie wspaniałą znajomością zasad ortografii i zajęły miejsca na podium. W kategorii klas
II: I miejsce - Julia Gemzik, Natalia Rurak, II miejsce - Natalia Rzeszutko. W kategorii klas trzecich III :
I miejsce -Joanna Smusz, II miejsce - Katarzyna Wiercigroch, III miejsce - Aleksandra Piędel. 

Uczennice: Julia Gemzik, Natalia Rurak z kl. II oraz Joanna Smusz z kl. III będą reprezentowały Gminę i
Miasto Nisko w eliminacjach  powiatowych 21 kwietnia.  Gratulujemy wszystkim i  życzymy dalszych
sukcesów!

http://zsnowosielec.pl/joomla/index.php?id=34:konkurs-ortograficzny&catid=9


Języki integrują 

  9 marca 2018 roku odbyła się VIII edycja Konkursu z Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego „Języki
integrują” w Zespole Szkół w Jeżowem. Konkurs był skierowany do uczniów klas gimnazjalnych oraz VII
klasy szkół podstawowych. Patronat honorowy nad konkursem językowym objął Starosta Niżański Robert
Bednarz.  W konkursie  z  języka  angielskiego  wzięło  udział  12  trzy-osobowych  drużyn  z  województwa
podkarpackiego.  Drużyna  reprezentująca  naszą  szkołę  w składzie:  Joanna  Rzeszutko,  Joanna  Warchoł  i
Jakub Machaj zajęła trzecie miejsce.

Szkolna Kasa Oszczędności 

  7  marca  2018r.  naszą  szkołę  odwiedzili  pracownicy  PKO Banku  Polskiego  oddział  w Nisku  wraz  z
maskotką pancernikiem, który stoi na straży bezpiecznego Internetu w serwisie SKO.Spotkanie miało na
celu zachęcić uczniów do świadomego, celowego i systematycznego oszczędzania jako jednego ze sposobów
do spełniania marzeń. Przy okazji wizyty każda klasa mogła zrobić pamiątkowe zdjęcie z maskotką banku
PKO. 

http://zsnowosielec.pl/joomla/index.php?id=32:szkolna-kasa-oszczednosci&catid=9
http://zsnowosielec.pl/joomla/index.php?id=33:jezyki-integruja&catid=9


Dzieci rozumieją i zauważają potrzebę i konieczność oszczędzania. Rozmowy z nimi udowodniły, że myślą
o swojej przyszłości bardzo poważnie.

Z wizytą w teatrze 

   27 lutego 2018r. dzieci z klas 0-III pojechały do Teatru ,, Maska'' w Rzeszowie, aby obejrzeć spektakl ,,
Zorro " oraz wziąć udział w lekcjach teatralnych. Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klasa I poznały
zbiory Muzeum Lalek Teatralnych.  Z ciekawością oglądały różne lalki  :  kukiełki,  pacynki,  jawajki  oraz
poznały zasady ich animacji.  Uczniowie klasy II  i  III  uczestniczyli  w spotkaniu z  konstruktorem lalek.
Podczas  zajęć  mieli  okazję  zobaczyć  projekty  scenografii,  kostiumów i  lalek.  Dzieci  zobaczyły  w jaki
sposób lalki są wykonane, jak się poruszają . Po zajęciach teatralnych wszyscy obejrzeli spektakl pt,, Zorro".
Spektakl  był  pięknie  wyreżyserowany. Aktorzy, wspaniałe  kostiumy, efekty  dźwiękowe  i  świetlne  oraz
dynamiczna akcja sprawiły, że wszyscy byli sztuką zachwyceni. 

Zabawa karnawałowa klas 0-III 

  25 stycznia 2018 r. w naszej szkole odbył się bal karnawałowy dla uczniów klas 0-III. Dzieci wystąpiły w
ciekawych,  kolorowych  kostiumach,  przebrane  za  bohaterów  znanych  bajek  i  nie  tylko.  Na  parkiecie
tańczyły wróżki, królewny, policjanci, postacie z bajek i filmów. Wszyscy uczniowie bawili się znakomicie
przy rytmach różnorodnej muzyki. Były taneczne pociągi, korowody, kółeczka i tańce w parach. Podczas
zabawy zostały wybrane i nagrodzone najciekawsze stroje karnawałowe. W chwili przerwy od zabawy dzieci
udały się na smaczny poczęstunek, który przygotowali rodzice. Dzień ten dostarczył dzieciom wielu przeżyć
i miłych wrażeń. 

http://zsnowosielec.pl/joomla/index.php?id=29:zabawa-karnawalowa-klas-0-iii&catid=9
http://zsnowosielec.pl/joomla/index.php?id=30:z-wizyta-w-teatrze&catid=9


Bezpieczne ferie- spotkanie z policjantem 

  W dniu  22  stycznia  2018  r.  odbyło  się  spotkanie  profilaktyczno-edukacyjne  z  policjantem  na  temat
,,Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych". Policjant spotkał się z uczniami klas 0-III , którym przypomniał
o zagrożeniach czyhających na nich w trakcie ferii  zimowych. Podczas spotkania dzieci zapoznały sie z
zasadami bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych. Pan policjant przestrzegał dzieci przed
ślizganiem się na jeziorach , stawach i rzekach. Ostrzegał przed zjeżdżaniem z górek znajdujących się blisko
ruchliwych ulic. Funkcjonariusz udzielił też wskazówek jak bezpiecznie bawić się na śniegu i jak zachować
się na kuligu . Poinformował dzieci pozostające w domu o konieczności zamykania drzwi od wewnątrz i o
zakazie wpuszczania do domu osób nieznajomych. Wszystkim uczniom życzymy, aby ferie zimowe upłynęły
zdrowo i bezpiecznie.

Przegląd Kolęd i Pastorałek 

  18 stycznia 2018 roku odbył się IV Przegląd Kolęd i Pastorałek organizowany przez Niżańskie Centrum
Kultury  „Sokół”  oddział  w  Nowosielcu  oraz  Publiczną  Szkołę  Podstawową  w  Nowosielcu.  Na  scenie
wystąpili  uczniowie  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Nowosielcu,  uczestnicy  zajęć  wokalnych  NCK
„Sokół” oddział w Nowosielcu oraz dwie uczennice Samorządowej Szkoły Muzycznej w Jeżowem. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Pana Juliana
Ozimka, które solistom wręczyli Radny powiatu niżańskiego Pan Benedykt Sudoł i Radny Gminy i Miasta
Nisko Pan Stanisław Jaskot.

Dzień Babci i Dziadka 

   Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku, w których każda wnuczka i każdy wnuczek wyrażają
swoją  miłość,  dziękując  za  całe  dobro  jakie  otrzymują  od  babci  i  dziadka.  W naszej  szkole  ta  miła
uroczystość odbyła się 20 stycznia 2018 r. Dzieci z klas 0-III przygotowały dla babć i dziadków wspaniałe
występy artystyczne, na które złożyły się tańce,  wiersze,  piosenki  i  scenki  teatralne. Po występie wnuki
wręczyły  babciom  i  dziadkom  laurki  i  własnoręcznie  wykonane  upominki.  Spotkanie  zakończyło  się

http://zsnowosielec.pl/joomla/index.php?id=28:dzien-babci-i-dziadka&catid=9
http://zsnowosielec.pl/joomla/index.php?id=31:przeglad-koled-i-pastoralek&catid=9
http://zsnowosielec.pl/joomla/index.php?id=27:bezpieczne-ferie-spotkanie-z-policjantem&catid=9


wspólnym, słodkim poczęstunkiem, który przygotowali rodzice. Był to niezwykły dzień, nie tylko dla dzieci,
ale również dla babć i dziadków. Na twarzach wszystkich zagościły uśmiechy, wzruszenie i radość.

Podkarpacki Konkurs Literatura i Dzieci ,,Dzień bez komputera'' 

14 grudnia 2017 r. odbył się koncert laureatów oraz wernisaż prac plastycznych Podkarpackiego Konkursu
Literatura  i  Dzieci  ,,Dzień  bez  komputera''.  Komisja  konkursowa  wśród  nadesłanych  766  prac
zakwalifikowała  na  wystawę 131 prac  z  pierwszej  grupy wiekowej  oraz  43  z  drugiej  grupy wiekowej.
Podczas  uroczystej  gali  wyróżnienia  i  upominki  ufundowane  przez  Dyrektora  Wojewódzkiego  Domu
Kultury otrzymali:  Natalia Gielarowska oraz  Szymon Członka,  uczniowie klasy drugiej.  Na wystawie
podziwiać mogliśmy również prace plastyczne  Sandry Róg,  Macieja Machaj,  Julii  Fila,  Darii  Chmura,
Karoliny Pitak, Gabrieli Sudoł, Kingi Szczęch, Natalii Rurak oraz Julii Gemzik.  Wszystkim gratulujemy i
życzymy kolejnych sukcesów.

Oliwia - druga w Tarnobrzegu! 

Dużym sukcesem zakończył  się udział  Oliwii  Kobylarz z kl.  III gimnazjum w finale XV Rejonowego
Konkursu Recytatorskiego Szkół Gimnazjalnych, który miał miejsce 2 grudnia 2017 roku w Tarnobrzeskim
Domu Kultury. Jury, składające się z nauczycieli polonistów i instruktora teatralnego, nagrodziło i wyróżniło
siedem osób (spośród 22 uczestników etapu rejonowego). Wśród nich nalazła się uczennica naszej szkoły,
która  zajęła  II  miejsce. Komisja  Artystyczna  złożyła  podziękowanie  uczestnikom  za prezentacje
konkursowe oraz nauczycielom i opiekunom za przygotowanie uczestników do konkursu. Oliwii serdecznie
gratulujemy!

http://zsnowosielec.pl/joomla/index.php?id=25:oliwia-druga-w-tarnobrzegu&catid=9
http://zsnowosielec.pl/joomla/index.php?id=26:podkarpacki-konkurs-literatura-i-dzieci-dzien-bez-komputera&catid=9


Finał Podkarpackiego Konkursu Literatura i Dzieci Dzień bez Komputera 

Oliwier Szot uczeń klasy trzeciej szkoły podstawowej otrzymał  III nagrodę w Finale Podkarpackiego
Konkursu Literatura i Dzieci „Dzień bez komputera”. Oliwier został dodatkowo nagrodzony przez Jury
Dziecięce.  Konkurs  był  organizowany  przez  Wojewódzki  Dom  Kultury  w  Rzeszowie,  a  nagrody
ufundowane przez Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.
 Gratulujemy Oliwierowi tak wspaniałego wyniku i życzymy dalszych sukcesów!

Mikołajki 

  Wizyta św. Mikołaja w naszej szkole to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. Kiedy
nadszedł upragniony dzień,  wszyscy już od samego rana z wielką niecierpliwością spoglądali na drzwi i
nasłuchiwali „mikołajkowych dzwoneczków”.  Święty Mikołaj nie zawiódł  i przybył do nas 6 grudnia, a
dzieci z klas 0-III przywitały gościa głośnymi brawami, wierszem i piosenką. Mikołaj wywołał wiele radości
i uśmiechu na twarzach dzieci, tym bardziej, że wszystkie były grzeczne i otrzymały prezenty. 

6 grudnia najmłodsi uczniowie naszej szkoły, dzieci z oddziału przedszkolnego, pojechały również do Niska,
gdzie czekały na nich mikołajkowe niespodzianki.  Podczas  wspólnego spotkania przedszkolaki  oglądały
występ  iluzjonisty, śpiewały  i  słuchały  piosenek,  wierszyków oraz  ponownie  miały  okazję  spotkać  św.
Mikołaja. Na koniec spotkania przedszkolaki otrzymały słodkie niespodzianki, które wręczyła wiceburmistrz
Gminy i Miasta Nisko pani Teresa Sułkowska. 

Mikołajkowy dzień uczniowie z klas 0-III zakończyli oglądając teatrzyk pt,, Wyczarujmy sobie Świętego
Mikołaja''.  Była  to  chwila  dobrej  zabawy, magii  i  humoru.  Bardzo  dziękujemy wszystkim,  którzy  byli
pomocnikami Mikołaja w tym radosnym dniu. 

http://zsnowosielec.pl/joomla/index.php?id=23:mikolajki&catid=9
http://zsnowosielec.pl/joomla/index.php?id=24:final-podkarpackiego-konkursu-literatura-i-dzieci-dzien-bez-komputera&catid=9


XVII Międzywojewódzki Przegląd Twórczości      Dzieci i Młodzieży 

W dniu 28.11.2017r. odbył się w Pysznicy finał XVII edycji Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości

Dzieci i Młodzieży pod hasłem ,,Niepodległa, niepokorna ...''. Konkurs objęła swoim patronatem Pani Janina

Sagatowska - Senator Rzeczypospolitej Polskiej. Na konkurs napłynęło 315 prac plastycznych i 124 utwory

poetyckie.

Jury pod przewodnictwem artysty plastyka Józefa Sroki oraz poetów Pani Małgorzaty Żureckiej – sekretarza

Związku  Literatów Polskich  w  Rzeszowie  i  ks.  dr  Mariana  Balickiego  przyznało  34  nagrody  oraz  66

wyróżnień. W gronie nagrodzonych i wyróżnionych są również uczniowie naszej szkoły.

Kategoria – wychowanie przedszkolne

Dominik Koćmirski - II nagroda ex aequo (praca plastyczna)

Magdalena Bednarz - wyróżnienie (praca plastyczna)

Kategoria klas I- III

Szymon Członka -wyróżnienie (praca plastyczna)

Kategoria klas IV- V

Monika Jaskot- wyróżnienie(praca plastyczna)

Kategoria klas VI- VII

Barbara Jaskot- II nagroda (praca plastyczna)

Kategoria gimnazjum

Joanna Warchoł -wyróżnienie (poezja)

Eliminacje Rejonowe Podkarpackiego Konkursu Literatura i Dzieci „Dzień bez komputera” - wyniki 

Oliwier  Szot  –  uczeń  klasy  III  szkoły  podstawowej  25  listopada  2017  r.  brał  udział  w  eliminacjach
rejonowych  Podkarpackiego  Konkursu  Literatura  i  Dzieci  „Dzień  bez  komputera”,  który  odbył  się  w
Tarnobrzeskim Domu Kultury. Oliwier zaprezentował piosenkę „Jak rozmawiać trzeba z psem”. Za swój
występ otrzymał nagrodę i nominację do finału konkursu w Rzeszowie, który odbędzie się 5 grudnia 2017
roku.

http://zsnowosielec.pl/joomla/index.php?id=20:eliminacje-rejonowe-podkarpackiego-konkursu-literatura-i-dzieci-dzien-bez-komputera-wyniki&catid=9
http://zsnowosielec.pl/joomla/index.php?id=22:xvii-miedzywojewodzki-przeglad-tworczosci-dzieci-i-mlodziezy&catid=9


XV Rejonowy Konkurs Recytatorski Szkół Gimnazjalnych 

  21listopada  odbyły  się  eliminacje  miejsko-  gminne  XV Rejonowego Konkursu  Recytatorskiego Szkół
Gimnazjalnych. W tym roku wzięli w nich udział reprezentanci 3 gimnazjów z terenu Gminy i Miasta Nisko.
Trzyosobowe Jury konkursu pod przewodnictwem Grzegorza Prokopa -instruktora ds.  teatru w MDK w
Stalowej Woli- przyznało 4 nagrody. Jedną z nich otrzymała uczennica naszej szkoły, Oliwia Kobylarz z
kl.III,  która będzie reprezentować gminę na eliminacjach rejonowych w Tarnobrzegu 2 grudnia.  Oliwia
zaprezentowała wiersz K. K. Baczyńskiego pt. „Elegia o...(chłopcu polskim) oraz utwór W. Szymborskiej
„Miłość szczęśliwa” .

Podkarpacki Konkurs Literatura i Dzieci „Dzień bez komputera” 

17 listopada 2017 roku w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” odbyły się eliminacje miejsko - gminne
Podkarpackiego  Konkursu  Literatura  i  Dzieci  „Dzień  bez  komputera”.  Jury  konkursowe  oceniało
uczestników  w  dwóch  kategoriach  wiekowych:  kl.  0  –  III  szkoły  podstawowej,  kl.  IV  –  VII  szkoły
podstawowej. Uczniowie naszej szkoły prezentowali utwór wybranego autora w formie recytacji i w formie
piosenki.  Wyróżnienia  otrzymały  Victoria  Róg z  klasy  drugiej  (recytacja)  i  Julia  Piróg z  klasy siódmej
(piosenka). Nagrodę i nominację do etapu rejonowego otrzymał Oliwier Szot z klasy III (piosenka).
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za podjęcie trudu popularyzacji literatury dziecięcej oraz gratulujemy
udziału w konkursie.

http://zsnowosielec.pl/joomla/index.php?id=17:odkarpacki-konkurs-literatura-i-dzieci-dzien-bez-komputera&catid=9
http://zsnowosielec.pl/joomla/index.php?id=18:xv-rejonowy-konkurs-recytatorski-szkol-gimnazjalnych&catid=9


XIX Rejonowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej „Partyzancka dola” 

16 listopada 2017 roku w Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie uczniowie naszej szkoły prezentowali
swoje  umiejętności  muzyczne  biorąc  udział  w  Konkursie  Piosenki  Żołnierskiej  i  Partyzanckiej
„Partyzancka dola”. Uczestniczyli w nim uczniowie i uczennice z klas IV – VI, którzy swoje umiejętności
wokalne kształcą na lekcjach muzyki oraz na zajęciach wokalnych w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” w
Nisku w oddziale w Nowosielcu. Wyróżnienie w konkursie wyśpiewał sobie uczestnik zajęć wokalnych,
uczeń klasy VII Adrian Pitak.

Konkurs plastyczny ,,Jesień w kolorze" 

W  dniu  15  listopada  2017r.  zostały  ogłoszone  wyniki  konkursu  plastycznego  pod  hasłem  ,,  Jesień  w
kolorze'',  którego organizatorem była  biblioteka  w Racławicach,  filia  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w
Nisku. Konkurs przeznaczony był dla dzieci z klas 0-III i cieszył się dużym zainteresowaniem. Komisja
konkursowa nagrodziła i wyróżniła prace plastyczne naszych uczennic.

-w kategorii przedszkolaków wyróżnienie otrzymała Sandra Róg,

w kategorii klas I-III - II miejsce zajęła Marzena Cebula, wyróżnienie otrzymała Gabriela Sudoł

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

http://zsnowosielec.pl/joomla/index.php?id=15:konkurs-plastyczny-jesien-w-kolorze&catid=9
http://zsnowosielec.pl/joomla/index.php?id=16:xix-rejonowy-konkurs-piosenki-zolnierskiej-i-partyzanckiej-partyzancka-dola&catid=9


Muzeum Bombki Choinkowej 

  10 listopada 2017r. uczniowie z klas 0-III udali się na wycieczkę do Nowej Dęby, gdzie znajduje się jedyne
i pierwsze w świecie Muzeum Bombki Choinkowej oraz fabryka baniek. Po przybyciu na miejsce czekał na
nas przewodnik, który pokazywał nam ozdoby choinkowe i prezentował udekorowane choinki z różnych
części  świata  i  epok.  Wszyscy  podziwialiśmy  unikatowe,  ręcznie  malowane  bombki,  które  zostały
zgromadzone w muzeum. Podczas wizyty poznaliśmy etapy powstawania bombki: czyli formowania szkła,
malowania  i  dekorowania.  Atrakcyjnym punktem wycieczki  były  warsztaty  plastyczne, podczas  których
każdy uczeń mógł zaprojektować i wykonać własną ozdobę choinkową, a następnie zabrać ją do domu Na
pamiątkę wizyty w muzeum i fabryce uczestnicy wycieczki otrzymali bombki z dedykacją. Wycieczka była
udana i dostarczyła nam wielu wrażeń. 

Wspomnienie Świętego Jana Pawła II- Patrona Szkoły 

Szkolne Obchody
Święta Odzyskania Niepodległości 

25 października obchodziliśmy Wspomnienie Świętego Jana Pawła II. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły
przygotowali  uroczystą  oprawę  Mszy  świętej,  na  której  obecny  był  poczet  sztandarowy, nauczyciele  i
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uczniowie  oraz  wierni.  Tradycją  stało  się  już  odmawianie  tego  dnia  różańca  przez  nauczycieli.  Msza
zakończyła się odśpiewaniem „ Barki”- ulubionej pieśni Ojca Świętego.

Projekt ,, Huta Młodych Artystów'' 

   12 października 2017 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie działań z projektu ,, Huta
Młodych  Artystów'',  które  rozpoczęła  p.  dyrektor  Anna  Cichocka  witając  przybyłych  gości.  Następnie
koordynator projektu p. Anna Ulewicz przybliżyła zebranym cele i założenia projektu. Projekt realizowany
był  wspólnie  z  Miejską  Biblioteką  Publiczną  w  Nisku  -Filia  Biblioteczna  w  Nowosielcu  oraz  ze
Stowarzyszeniem,, Mieszkańcy z Pasją''. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego chętni uczniowie z klas 0-III
przez kilka tygodni uczestniczyli w zajęciach rozwijających ich zainteresowania; na warsztatach literackich,
teatralnych  oraz  plastycznych.  Pod  fachową  opieką  uczestnicy  warsztatów  poznawali  tajniki  sztuki
aktorskiej,  tworzyli  dzieła  plastyczne  oraz   wdrażali  się  do  aktywnego  uczestniczenia  w  kulturze.
Podsumowaniem  dokonań  dzieci  było  przedstawienie  teatralne  przygotowane  pod  kierunkiem  aktora
teatru ,,Gabi'' oraz wernisaż prac plastycznych. Podczas spotkania mogliśmy wszyscy podziwiać obok prac
naszych uczniów; piękne obrazy, rzeźby, rękodzieła lokalnych twórców z powiatu niżańskiego. Na scenie
swoje wiersze recytowali poeci ze Stowarzyszenia,, Witryna'', a montaż słowno-muzyczny zaprezentowali
uczniowie. W uroczystym podsumowaniu projektu udział wzięli; Starosta Powiatu Niżańskiego p. Robert
Bednarz, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko p. Teresa Sułkowska, Przewodniczący Rady Miejskiej
p. Waldemar Ślusarczyk,  dyr. Miejskiej  Biblioteki w Nisku ,  radni  ,  nauczyciele, rodzice,  uczniowie.  W
czasie  spotkania  wszyscy  uczestnicy  warsztatów  otrzymali  pamiątkowe  dyplomy  i  upominki,  a  wśród
obecnych rozlosowano rzeczowe, które ufundowali Starosta Niżański, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz
Miejska  Biblioteka  Publiczna.  Stowarzyszeniu  ,,Mieszkańcy  z  Pasją''  oraz  rodzicom  dziękujemy  za
przygotowanie słodkiego poczęstunku dla zaproszonych gości i uczestników naszego spotkania

Pasowanie na ucznia 

10 pażdziernika 2017r. dzieci z klasy I zostały pasowane na uczniów. Do tej uroczystości przygotowywały
się od pierwszych dni nauki szkolnej. Poznawały swoje prawa i obowiązki. Zapoznawały się z zasadami
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panującymi  w  szkole.  Uczyły  się  wierszyków,  piosenek  i  wytrwale  ćwiczyły  podczas  prób.  Część
artystyczną  przygotowali  dla  nich  starsi  uczniowie  z  kl.  III.  Na  uroczystość  przybyli  też  rodzice.  Aktu
Pasowania  na  Ucznia  symbolicznym  ołówkiem  dokonała  Pani  Dyrektor  Anna  Cichocka.  Ponadto
pierwszoklasiści  zostali  obdarowani  upominkami  przez  kolegów  z  kl.III.  Uroczystość  pasowania  była
przeżyciem dla wszystkich obecnych i pozostanie na długo w naszej pamięci.

Rodzicom dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu uroczystości.

II  Ogólnopolski  Festiwal  Piosenki  Niezłomnej  i  Niepodległej  im.  Henryka  Rasiewicza  KIMA  w
Rzeszowie 

27  września  2017r.  w  Wojewódzkim Domu Kultury  w  Rzeszowie  odbyły  się  przesłuchania  w  ramach
eliminacji  wojewódzkich II  Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki  Niezłomnej i  Niepodległej im. Henryka
Rasiewicza  KIMA.  Naszą  szkołę  reprezentował  zespół  AKORD  w  składzie  Martyna  Dąbek,  Oliwia
Kobylarz, Paulina Pitak z klasy trzeciej gimnazjum oraz  Izabela Chmura z klasy drugiej gimnazjum.
Uczennice prezentując trzy piosenki śpiewane na dwa głosy zajęły II miejsce w kategorii młodzież – zespoły
do pięciu osób, (pierwszego miejsca nie przyznano).

W związku  z  wygraną  zespół  został  zaproszony przez  Jury  na  PRZESŁUCHANIA FINAŁOWE DO
KRAKOWA.

Serdecznie gratulujemy wysokiej wygranej

Wyniki ogólnopolskiego konkursu Albus 2017 z historii 

W osiemnastej  edycji  ogólnopolskiego konkursu z  historii  wzięło udział  9  uczniów i  uczennic  z  naszej
szkoły: Izabela Chmura, Jakub Fila, Dawid Kobylarz, Marcin Kobylarz, Michał Kobylarz, Oliwia Kobylarz,
Mateusz Kopeć, Jakub Machaj, Joanna Warchoł.
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Marcin  Kobylarz  otrzymał  wyróżnienie  za  zajęcie  15  miejsca.  Pozostali  uczestnicy  otrzymali  dyplomy
uznania.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nowym roku szkolnym.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 
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