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cd... Co nowego w Żernikach?

    

       Festyn świętojański już za nami. Mam nadzieję, że biuletyn Stowarzyszenia, m.in. podsu-Festyn świętojański już za nami. Mam nadzieję, że biuletyn Stowarzyszenia, m.in. podsu-
mowujący tę imprezę, dotarł do Państwa, bo do mnie na przykład nie dotarł. Jeżeli do Państwa
biuletyny też nie docierają, to prosimy o informację, najlepiej drogą elektroniczną. 
Warto bowiem czytać nasze dzielnicowe gazetki, żeby wiedzieć, co w trawie piszczy. 
A mimo suszy, w naszej żernickiej trawie jednak coś piszczy i życie się toczy.
       Lada dzień rozpocznie się głosowanie na projekty finansowane z Budżetu Obywatelskiego
i Żerniki powalczą o nowe inwestycje dla naszej dzielnicy.  
Większość z Państwa zauważyła już pewnie, że na teren sąsiadujący z jednej strony z boiskiem
a z drugiej z kościołem parafialnym wjechał sprzęt budowlany i rozpoczęły się prace nad reali-
zacją projektu zgłoszonego w roku ubiegłym. Przegłosowana demokratycznie i właśnie rozpo-
częta budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach już wzbudza emocje wśród mieszkańców.
Jedni się cieszą, że dzieci zamiast po ulicach będą mogły bezpieczniej pojeździć na wyznaczo-
nym do tego terenie, inni prychają, że taki mały tor to tylko dla małolatów i starsi na nim nie
poszaleją,  a jeszcze  inni mają  obawy,  że  hałas dobiegający z  tej  strefy aktywnej rekreacji
będzie przeszkadzał w odprawianych w sąsiedztwie uroczystościach religijnych.
       I jak to w życiu bywa, trzeba będzie wspólnie wypracować takie zasady koegzystencji na
tym terenie, by nowa strefa nie stała się od razu zarzewiem konfliktów.  Tym bardziej, że dal-
sza rozbudowa strefy dedykowana dzieciom starszym i młodzieży zgłoszona już została do
tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Dodatkowo z myślą o oświetleniu terenu i zapewnie-
niu zasilania dla sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie dzielnicowych imprez plano-
wana jest budowa stałego przyłącza energetycznego. 
     

Ale żeby to wszystko się zadziało, potrzebna jest nasza aktywność. 
Musimy licznie zagłosować na nasze żernickie projekty. 

    

Jak czytamy na stronie UM: „Każdy mieszkaniec Gliwic będzie mógł oddać maksymalnie dwa
głosy, z czego jeden głos na projekt ogólnomiejski i jeden głos na projekt w dowolnej dzielnicy.
       Jak zawsze głosowanie będzie prowadzone w formie tradycyjnej – poprzez formularze pa-
pierowe (w ponad dwudziestu punktach konsultacyjnych zlokalizowanych w różnych częściach
miasta) oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej www.gliwice.eu”.
       Podobnie jak w latach ubiegłych aktywne dzielnice są premiowane wyższym dofinanso-
waniem.  Zasłużymy  na  nie,  jeżeli  oddamy  co  najmniej  361  głosów na  nasze  projekty.
W ubiegłym roku udowodniliśmy, że zależy nam na rozwoju naszej dzielnicy, to i w tym roku
sukces powtórzymy. Prawda?
       Bawić się też potrafimy i dlatego w ostatni sierpniowy weekend spotykamy się na żerni-
ckich Dożynkach. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Żerniki" wraz z Rolnikami zapraszają
na tradycyjny  korowód  i  zabawę dożynkową.  Ażeby poczęstunku  nie  zabrakło  dla  nikogo,
wszystkie puste bojtle i reklamówki zostawiamy w domu. Nie przydadzą się. 

Bawimy i częstujemy się tylko na miejscu. 
Życzę udanej zabawy.

Jolanta Neumann

Dlaczego część kierowców  Dlaczego część kierowców  nie stosuje się do ograniczenia szybkościnie stosuje się do ograniczenia szybkości na naszych żernickich na naszych żernickich
drogach? Bo zapewne nie rozróżniają znaków drogowych ograni-
czających  prędkość,  dotyczy  to  głównie  znaków  B-33 i  B-43.
Znak B-33 oznacza ograniczenie prędkości pojazdów na danym
odcinku  drogi,  do  szybkości  wskazanej  na  znaku.  Natomiast
znak B-43 oznacza  wjazd do strefy  wjazd do strefy  w obszarze zabudowanym,
w której   obowiązuje zakaz przekraczania obowiązuje zakaz przekraczania  prędkości,prędkości,     określo-
nej na znaku przez liczbę kilometrów na godzinę. 
Znaku  B-43 nie odwołuje skrzyżowanie B-43 nie odwołuje skrzyżowanie ,  ,  ani droga po prawejani droga po prawej,
odwołuje go  jedynie znak B-44  jedynie znak B-44  przy wyjeździe z tego obszaru
zabudowanego! Proste - nieprawdaż?Proste - nieprawdaż?

     

Tekst: Stanisław Franiel

Jolanty, refleksje wakacyjne

Bezpieczeństwo na drodze, co oznaczają znaki!

                W numerze:
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       Niegdyś  dzieci  mieszkające  we  wsi  Żerniki  chodziły  do  szkoły
w Szałszy. Gdy w pierwszej połowie XIX w. liczba dzieci wzrosła do 200
i jeden nauczyciel nie był w stanie ich uczyć, zdecydowano o budowie
szkoły w Żernikach.  W 1851 r. zakupiono parcelę chłopską na małym
wzniesieniu,  na  której  pozostawiono  niewielki  domek  z  izbą
mieszkalną  i  zbudowano  masywną  szkołę,  którą  oddano  do  użytku
w 1856 r.  Chodziły  do  niej  dzieci  z  Żernik  i  Czekanowa.  W  1894  r.
w Żernikach tylko trzech nauczycieli, w trzech klasach, uczyło aż 236
uczniów. Po I wojnie światowej wedle postanowień Konwencji Genew-
skiej utworzono w szkole w Żernikach dla istniejącej tu sporej grupy
ludności polskojęzycznej  szkołę mniejszości  polskiej.  Trudna sytuacja
młodzieży uczącej się w dwóch budynkach: jednym z połowy XIX wieku
oraz  drugim  sprzed  I  wojny  światowej,  uległa  pogorszeniu  po
powstaniu nowego osiedla robotniczego, z którego przybyło do szkoły
jeszcze 260 dzieci. Dlatego przełomowym momentem była rozbudowa
szkoły  w  1936 r.  Po  zakończeniu  działań  wojennych  w  1945 r. na
wyzwolonych terenach organizacja  szkolnictwa napotykała  na  spore
trudności.  W Gliwicach, w chwili  objęcia władzy przez administrację
polską, zaledwie 12 obiektów szkolnych było zdatnych do użytkowania.
Należały  do  nich  również  dwa  budynki  Szkoły  Podstawowej  nr  13,
które zaliczono do mało uszkodzonych w wyniku działań wojennych,
ale wyposażonych w pomoce poniemieckie. Dnia  5 kwietnia 1945 r.
Inspektor Szkolny - Ochman powierzył pracę w charakterze kierownika
szkoły  powszechnej  Janowi  Szusbierowi,  który  uruchomił  szkołę  24
kwietnia 1945 r. Nauka odbywała się w dwóch budynkach. W budynku
nr 2 uczyły się dzieci młodsze, natomiast w budynku nr 1 dzieci starsze.
Przy szkole znajdowało się boisko i ogródek. Na lekcje uczęszczało 451
dzieci, z których tylko 50% władało językiem polskim. Przez wiele lat
szkoła nie posiadała sali gimnastycznej. Do potrzeb zajęć wychowania
fizycznego  zaadaptowano  jedną  z  sal  znajdujących  się  na  parterze
drugiego budynku. Toalety znajdowały się wówczas na podwórku. 
     W 1984 r. powstał Społeczny Komitet Pomocy Szkole, który zakładał
współpracę  i  pomoc  nad  przebiegiem  prac  dążących  do  powstania
projektu budowy niezbędnej sali gimnastycznej wraz ze świetlicą i salą
do zajęć technicznych oraz budowę sanitariatów. W 1987 r. oddano do
użytku sanitariaty znajdujące się w głównym budynku. 
W związku z reformą szkolnictwa w roku szkolnym 1999/2000 mieściło
się tutaj przejściowe Gimnazjum nr 17 oraz Szkoła Podstawowa nr 13.
W roku  szkolnym  2001/2002 do  naszej  szkoły  przyłączono oddziały
przedszkolne  oraz  klasy  „0”  ze  zlikwidowanego  Przedszkola  nr  13.
Obecnie oddziały przedszkolne mieszczą się w budynku nr 3, tuż przy
ulicy Elsnera, który na początku swego istnienia (koniec XIX w.) prze-
znaczony  był  na  mieszkanie  dla  nauczycieli  pobliskiej  szkoły.  Tutaj
również mieści się stołówka szkolna.
W  2002 r. zakończono budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej,
przy której mieszczą się osobne szatnie, toalety i prysznice. Oficjalne
otwarcie sali, przy udziale władz miasta i zaproszonych gości, nastąpiło
1  września  2003 r. W  roku  2012  sfinalizowano  działania  związane
z zagospodarowaniem  terenu  i  budową  nowego  ogrodzenia  szkoły.
Starania o realizację tego zadania trwały 3 lata.
Uchwałą Rady Miasta Gliwice nasza szkoła w styczniu 2015 r. otrzymała
imię Krystyny Bochenek.  Jesienią  2015 r.  ukończono budowę boiska
wielofunkcyjnego. W związku z ostatnią reformą szkolnictwa, niezbęd-

ne było wybudowanie no-
wego budynku dydaktycz-
nego – od września 2018 r.
nasza  żernicka  SP Nr 13
dysponuje nowym budyn-
kiem  dla  naszych  dzieci,
jego  wygląd  przedstawia
zdjęcie. 

Na podstawie Nasza Szkoła/Historia na:
http://sp13gliwice.avx.pl

Tekst uzupełnił i opatrzył zdjęciem: Stanisław Franiel

Dzieje Żernik - Historia Szkoły

       W  ramach  Gliwickiego  Budżetu  Obywatelskiego  2020 będziemy
mogli zagłosować na 145 zadań zaproponowanych przez mieszkańców,
w tym na 140 wniosków dzielnicowych, a także 5 wniosków ogólnomiej-
skich (ten rodzaj zadań pojawił się po raz pierwszy). Wykaz wszystkich
wniosków można zobaczyć na stronie internetowej Miasta, pod adresem:
                                      https://bip.gliwice.eu  
Na realizację projektów w ramach aktualnej edycji Gliwickiego Budżetu
Obywatelskiego zaplanowano w sumie 6.216.000 zł, w tym na projekty
dzielnicowe 5.816.000 zł, a na projekty ogólnomiejskie 400.000 zł.
       Które projekty zostaną zrealizowane zadecydują mieszkańcy w gło-
sowaniu zaplanowanym w terminie od 2 do 23 września.
       Każdy mieszkaniec Gliwic będzie mógł oddać maksymalnie dwa głosy,
z  czego  jeden głos  na  projekt  ogólnomiejski i  jeden głos  na  projekt
w dowolnej  dzielnicy. Jak zawsze głosowanie będzie prowadzone w for-
mie tradycyjnej – poprzez formularze papierowe (w ponad dwudziestu
punktach konsultacyjnych zlokalizowanych w różnych częściach miasta)
oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej.
       W połowie sierpnia Urząd Miejski opublikuje poradnik dla gliwiczan 

„Jak głosować?”.
Jak podano wyżej, głosować można na kilka sposobów:
• najprościej i najszybciej przez internet:      www.gliwice.eu 

- dalej Zakładka Budżet Obywatelski i FORMULARZ ELEKTRONICZNY
• tradycyjnie w punkcie konsultacyjnym: pobrać, wypełnić i oddać 

formularz – najbliższy punkt konsultacyjny to BIBLIOFORUM, 
ul. Lipowa 1 (CH Forum).

• W Żernikach formularze do zagłosowania w ramach Budżetu 
Obywatelskiego dostępne będą w naszej Szkole Podstawowej 
Nr 13. Dzieci będą mogły zabrać formularz do domu, tam rodzice 
i starsze dzieci mogą go wypełnić i następnego dnia oddać swój 
głos do urny, która będzie umiejscowiona na parterze budynku 
głównego.

Wyniki wrześniowego głosowania poznamy do 23 października. 
Zwycięskie projekty będą realizowane w 2020 roku.
       W naszej Dzielnicy, do GBO, zostały zgłoszone trzy wnioski, są to:
• wykonanie chodnika przy ul. Śniadeckich,
• modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 13 w Żernikach,
• dalsza rozbudowa Żernickiej Strefy aktywnej rekreacji.

Głosujemy na jeden z tych wniosków - na jego realizację możemy prze-
znaczyć kwotę wynoszącą 184.000,- zł. Jednak, aby było możliwe spożyt-
kowanie kwoty, jaka przypada na naszą Dzielnicę, musimy spełnić jeden,
lecz zasadniczy warunek - nasze propozycje muszą uzyskać odpowiednie
poparcie. I tak, musimy zebrać  minimum 181 głosów poparcia, a jeśli
zbierzemy powyżej 361 głosów, możemy liczyć na bonus dla aktywnych,
czyli dodatkowe środki na realizację wybranych wniosków.
       Jeszcze  raz  serdecznie  zapraszamy  do  zagłosowania na  nasze
żernickie inwestycje w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.
Po szczegóły zapraszamy na stronę internetową Żernik:

www.zerniki.gliwice.pl   
 Tekst: Stanisław Franiel

        W  ostatnich  kilku  miesiącach
trochę  się  w  Żernikach  wydarzyło,
chronologicznie wyglądało to tak:
• 27 kwietnia br., w ramach sprzą-

tania świata, grupka osób posta-
nowiła posprzątać ul.  Sołtysa, to
co tam znaleźliśmy wołało o pom-
stę  do  nieba!  Ktoś  sobie  zrobił
z tego miejsca wysypisko śmieci,
oto co tam zastaliśmy – było tam ponad 50 opon samochodowych
i podobna ilość szyb z różnych typów samochodów!

 Ciąg dalszy na stronie 4.

Co nowego w Żernikach?

Budżet Obywatelski – jak i gdzie głosujemy!
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Nowa siedziba Rady Osiedla

       Historia Budżetu Obywatelskiego w Żernikach ma dopiero  3 lata,
zaczynaliśmy w 2016 roku, wówczas wybraliśmy do realizacji budowę
siłowni  zewnętrznej  przy  ulicy  Domeyki,  obiekt  działa  od  dwu  lat,

a okoliczni  mieszkań-
cy  (i  nie tylko  Oni)
mają  do  dyspozycji
kilka  przyrządów  do
ćwiczeń sprawnościo-
wych. 

W kolejnym,  2017 r.,
do realizacji wybraliś-
my  dwa,  z  czterech

wniosków zgłoszonych, były to: wymiana urządzeń na placu zabaw dla
dzieci, przy Szkole Podstawowej nr 13 oraz  budowa siłowni zewnę-
trznej na rogu ulic: Warmińskiej i Mazowieckiej. 
Obydwa  obiekty  po-
wstały  we  wrześniu
2018 roku, prezentują
się  jak  na  zdjęciach;
obok i poniżej. 
Z  placu  zabaw  co-
dziennie  korzystają
dzieci  przedszkolne,
a popołudniami także
inne  dzieci  z  Żernik
– każde  dziecko  ma
prawo się tu bawić!

Siłownia  usytuowana
jest  w  pobliżu  placu
zabaw dla dzieci – ich
opiekunowie, dogląda-
jąc  swoje  pociechy,
mogą  przy  okazji
skorzystać  z  ćwiczeń
na zainstalowanych tu
przyrządach -  umożli-
wiają one wykonywa-
nie 7. różnych ćwiczeń
podnoszących  wydol-
ność  naszych  organi-

zmów. Miłośnicy gier planszowych mają do dyspozycji stolik z plansza-
mi do szachów lub warcabów oraz do gry w „chińczyka” - trzeba tylko
przynieść ze sobą figury lub pionki i kostkę do gry.

       W 2018 roku większość z nas wybrała do realizacji, zgłoszony przez
ówczesną Radę Osiedla, tor do jazdy na rolkach i wrotkach. Tor i jego oto-
czenie to Strefa aktywnej rekreacji, która będzie elementem  Żernickiej
Trasy Rekreacyjno-Sportowej.  Budowa toru rozpoczęła się  już  od 1
sierpnia i jest szansa na terminowe ukończenie jeszcze we wrześniu te-
go roku, wstępna koncepcja Strefy wygląda tak, jak na rysunku obok:
       Strefa  aktywnej  rekreacji  zlokalizowana  jest  przy  ul.  Żernickiej,
pomiędzy  terenem  kościelnym  a  boiskiem  do  piłki  nożnej,  obok
miejsca, gdzie odbywają się coroczne Festyny Świętojańskie.
Składać się będzie ze Strefy wypoczynku, z ławeczkami i elementami
placu zabaw dla małych dzieci,  oraz toru dla rolkarzy lub wrotkarzy.
Zarówno Strefa wypoczynku, jak i  asfaltowy tor do jazdy na rolkach
będą oświetlone. W ten sposób ten teren będzie wykorzystywany do
celów rekreacyjno-sportowych zarówno w okresie letnim, jak i zimowym,
gdy  szybko  zapada  zmrok.  Wybudowanie  toru  do  jazdy  na  rolkach
przyczyni  się  do  poprawy bezpieczeństwa naszych  dzieci  i wnuków!
Obecnie rolkarze mogą jeździć jedynie ulicami Żernik lub innych Dzielnic,
co stwarza wiele niebezpiecznych sytuacji drogowych, gdyż odbywa się

Budżet Obywatelski w miejscach,  gdzie istnieje normalny ruch drogowy z samochodami
i innymi pojazdami mechanicznymi. Chcemy, aby młodzi ludzie z naszej
Dzielnicy mieli możliwość korzystania z tego typu atrakcji  w miejscu
zamieszkania,  bez  konieczności  dojeżdżania  do  centrum miasta,  lub
ryzykowania utratą zdrowia a nawet życia, jazdą na rolkach dzielnico-
wymi ulicami. 
  

       Do  tegorocznej edycji  Budżetu  Obywatelskiego  Rada  Dzielnicy
zgłosiła propozycję rozbudowy Strefy aktywnej rekreacji o urządzenia,
które posłużą także naszym starszym dzieciom, w wieku powyżej 14 lat.
       Chcielibyśmy  w  części  wewnętrznej  toru  zbudować  plac  zabaw
o charakterze  sprawnościowym  z  tzw.  linarium  (pająk  linowy)  lub
elementami siłowni zewnętrznej typu Kalistenika. Celem instalacji tych
urządzeń byłoby posze-
rzenie oferty sportowej
dla młodzieży. Na tere-
nie naszej Dzielnicy ist-
nieją lub są budowane
place zabaw dla małych
dzieci, natomiast naszej
młodzieży  chcemy  za-
proponować miejsce, do
którego będzie chętnie
przychodzić, i z którego
urządzeń będzie chętnie
korzystać.
       Wykonanie  stałego
przyłącza  do  odbioru
energii  elektrycznej
umożliwiałoby zasilanie
oświetlenia budowane-
go  aktualnie  toru  dla
rolkarzy  i  wrotkarzy,
a także ułatwiłoby pod-
łączanie  urządzeń  elektrycznych  wykorzystywanych  podczas  imprez
integrujących mieszkańców naszej Dzielnicy w czasie trwania corocz-
nych festynów. Jako, że teren Strefy  bezpośrednio sąsiaduje z naszym
kościołem  parafialnym,  koniecznym  będzie  wpisanie  do  regulaminu
korzystania ze Strefy pewnych ograniczeń związanych z zachowaniem
ciszy i powagi w czasie nabożeństw i uroczystości religijnych.

       Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu na tego-
roczny Budżet Obywatelski i prosimy o poparcie naszej propozycji do
tegoż Budżetu. O terminie głosowania i sposobie oddania swojego gło-
su informujemy w oddzielnym artykule na sąsiedniej stronie Biuletynu.

Tekst i zdjęcia: Stanisław Franiel
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Funkcja w Radzie Dzielnicy
Przewodniczący RD
Z-ca Przewodniczącego RD
Przew. Zarządu Dzielnicy
Z-ca Przew. Zarządu Dzielnicy
Z-ca Przew. Zarządu Dzielnicy

 

Adres siedziby Rady Dzielnicy: 
44-105 Gliwice, ul. Warmińska 8

Strona internetowa: 
www.zerniki.gliwice.pl

Adres e-mail:
ro@zerniki.gliwice.pl

Dyżury Rady Dzielnicy
odbywają się w dniu posiedzeń Rady Dzielnicy, 

tj. w drugi wtorek miesiąca, 
jeżeli jest to święto, wówczas w trzeci wtorek, 

w godz. 1800 - 1930  
w lokalu Rady Dzielnicy przy ul. Warmińskiej 8

Jolanta Neumann - gościnnie
Mariola Bucher
Renata Koszorz
Kajetan Gornig
Stanisław Franiel

Skład: Stanisław Franiel

Wydawca: Zarząd Dzielnicy Żerniki

nakład: 1.150 egzemplarzy

Dzień Sąsiada
mamę albo babcię, ozdobione kolorowymi naklejkami, u góry owinięte bi-
bułą i celofanem. Tak też wyglądają współczesne tyty sprzedawane w skle-
pach, bo pewnie nikt się już nie trudzi samodzielnym tworzeniem tyty.
       W związku z powyżej opisaną tradycją przypominamy, że w Trzynastce
się ją pielęgnuje. Rodzice przynoszą TYTY na uroczystość, a później w sali
lekcyjnej są one rozdawane dzieciom przez wychowawców.
       Do zobaczenia w szkole         .

Tekst: Mariola Bucher

 

• W kwietniu br. poprosiliśmy ZDM o wykonanie remontu narożników
skweru przy ul. Warmińskiej, które były zniszczone przez samocho-
dy ciężarowe i autobusy. W lipcu zakończył się remont i odnowione
narożniki wyglądają wspaniale, aż miło popatrzeć!                              

• Także w lipcu pojawiła się ławka przy ul. Kurpiowskiej, obok Netto
– teraz mamy już dwie ławki dla osób starszych, dla których przej-
ście dłuższego dystansu może być kłopotliwe, 2. ławka na Żernickiej
służy już od sierpnia ubiegłego roku i jest darem od Sponsora.        

• Od 1 sierpnia br. rozpoczęła się budowa toru do jazdy na rolkach
i wrotkach - w ramach ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego,
poprzez  głosowanie,  my  Mieszkańcy  Żernik,  zadecydowaliśmy
o budowie  takiego toru w naszej Dzielnicy. Tor i jego otoczenie to
Strefa  aktywnej  rekreacji,  która  będzie  elementem   Żernickiej
Trasy Rekreacyjno-Sportowej.  Zakończenie budowy przewidywa-
ne jest na wrzesień tego roku.

Tekst i zdjęcia: Stanisław Franiel

cd...           Co nowego w Żernikach?

   Do końca zbliżają się wakacje - 74 dni - czas, który pewnie
większość  z  dzieci  spędziła  nad  jeziorami,  morzami  lub

w górach. Dwa miesiące pozwoliły na odpoczynek od nauki, zadań domo-
wych, klasówek. Ale pewnie większość dzieci stęskniła się za swoimi szkol-
nymi kolegami i koleżankami. Czas ten z pewnością nie był łatwy dla rodzi-
ców, którzy 24 godziny na dobę mieli swoje pociechy na głowie. Ale zbliża
się ratunek/pocieszenie - ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO.
W związku z powyższym podajemy ważne daty:
28 sierpnia o godz. 17:00 odbędą się spotkania rodziców dzieci z oddziałów
przedszkolnych. Obecność jednego z rodziców jest obowiązkowa, ponieważ
wychowawcy przedstawią istotne informacje dot.  organizacji pracy danej
grupy, harmonogramu dnia przedszkolnego, zasad obowiązujących w oddzia-
łach przedszkolnych. Rodzice podejmą decyzje związane z organizowanymi
uroczystościami, wyjściami, wycieczkami. W poniedziałek 2 września, malu-
chy rozpoczną swoją przygodę w przedszkolu.
Uczniowie klas szkolnych rozpoczną nowy rok szkolny również 2 września.
Jak co roku uroczyste rozpoczęcie odbędzie się w sali gimnastycznej, i tak:

o godzinie   9:00 - dla klas 1 - 4
o godzinie 10:30 - dla klas 5 - 8 

Po uroczystości  uczniowie  odbędą  spotkania  z  wychowawcami  w salach
lekcyjnych,  gdzie  zostaną przekazane najistotniejsze  informacje  związane
z nowym rokiem, będzie można zapisać dzieci do świetlicy, a uczniów klas
1 - 3 na obiady.
Przypominamy, że we wrześniu każdy uczeń otrzyma podręczniki z biblioteki
szkolnej. Natomiast rodzice zakupują jedynie podręczniki do religii i języka
mniejszości – niemieckiego, jeśli uczeń w tych lekcjach uczestniczy. 
Tytuły można znaleźć na stronie internetowej szkoły.

       Tyta dla pierwszoklasisty to zwyczaj niemiecki znany od XIX w. W Polsce
zakorzenił się na Śląsku oraz Warmii i Mazurach od okresu  międzywojen-
nego. Zwyczaj ten zrodził się z fascynacji kulturą antyczną. Tyta jest wzoro-
wana na rogu obfitości – dlatego też, tak jest przez niektórych nazywana.
       W mitologii  greckiej  ułamany  róg  kozy  Amaltei  (piastunki  małego
Zeusa), miał być pobłogosławiony przez niego i od tego momentu napełniał
się wszystkim tym, o czym zamarzył jego właściciel. 
Dlatego też tyta, czyli duża torba, miała
być wypełniona słodyczami i miała dzie-
ciom osłodzić pierwszy stresujący dzień
w  szkole.  Pierwsze  tyty  były  dużych
rozmiarów, często znacznie większe niż
trzymające je dzieci – widać to na sta-
rych zdjęciach. Zdjęcie z tytą było i jest
obowiązkowe pierwszego dnia  szkoły!
Tradycyjnie w naszej szkole rodzice ro-
bią zdjęcia pierwszoklasistom na tle budynku szkolnego lub w sali lekcyjnej.
Pierwotne niemieckie tyty wypełnione były przyborami szkolnymi, a u nas -
łakociami, cukierkami, ale też bakaliami. Zdarzało się,  że tyty do połowy
były po prostu wypchane, żeby nie były zbyt ciężkie, ale też dlatego, że ro-
dzice nie byli zbyt zamożni. Obowiązkowo były papierowe, wykonane przez 

Wszystko co dobre szybko się kończy….

Z życia naszej Szkoły

TYTA - SCHULTÜTE
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