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Z życia naszej szkoły
Pasje Krystyny, uczniów i nauczycieli …

Klub Seniora „Spójnia” Żerniki
Bezpłatne zajęcia gimnastyczne

Co w Klubie Seniora

       Ważne telefony:

                W numerze:
Z okazji zbliżających się Świąt, proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia: 

Zdrowych, spokojnych i pogodnych Zdrowych, spokojnych i pogodnych 
Świąt Wielkiej Nocy,Świąt Wielkiej Nocy,

pełnych wiary, nadziei i miłości, pełnych wiary, nadziei i miłości, 
radosnego, wiosennego nastroju,radosnego, wiosennego nastroju,
ale przede wszystkim wesołego, ale przede wszystkim wesołego, 

radosnego Alleluja radosnego Alleluja 
- cieszmy się ze Zmartwychwstania Pańskiego!- cieszmy się ze Zmartwychwstania Pańskiego!

A nadto, smacznego jajka A nadto, smacznego jajka 
i mokrego dyngusai mokrego dyngusa

Od Zarządu Od Zarządu i całej Rady Osiedla.i całej Rady Osiedla.

       Wielkanoc w tym roku wypada wyjątkowo późno. Jest więc nadzieja, że te święta kojarzące się
z radością,  z  odradzającym  się  życiem  i  wiosną,  spędzimy  bez  towarzystwa  białych  śnieżnych
bałwanków ulepionych w naszych ogródkach.

       Marzec pokazał nam, jak bezbronni jesteśmy wobec sił natury i jaką trwogę może wywołać
w nas nawet wiatr, gdy zmieni się w niszczycielską wichurę. Gdy medycyna jest bezsilna i, jak nam
się  wydaje,  przedwcześnie  odchodzi  ktoś  bliski,  uzmysławiamy  sobie  głębokie  znaczenie  słów
„prochem jesteś i w proch się obrócisz”.  Mamy aspiracje, by sięgać gwiazd, zmieniać klimat Ziemi,
zawracać bieg rzek, próbujemy wygumkować Boga z naszego życia i zastąpić pokorę butą. Do czasu.
       Gdy  stajemy  twarzą  w  twarz  z  atakiem  przyrody  lub  przytłaczającym  nas  cierpieniem,
uzmysławiamy sobie jak maluczcy i bezbronni jesteśmy. 

       Na szczęście po burzy zaświeci w końcu słońce, po zimie przyjdzie wiosna a po cierpieniu przyj-
dzie ukojenie. Zawsze pozostaje nadzieja. 

Życzę więc Państwu Zdrowych, Pogodnych i Pełnych Nadziei Świąt Wielkanocnych.

          Tekst: Jolanta Neumann

       Wiosenne słońce odmroziło już  ziemię i  obnażyło wszystko,  co skrywało się pod śniegiem.
Niemiłe niespodzianki znajdujemy nie tylko na trawnikach, ale i na naszych chodnikach. 

       Chodzi o przyziemną, ale jakże denerwującą sprawę psich odchodów. Zamiast wystawiać twarz
na działanie ożywczych wiosennych promieni słonecznych, chodzimy skuleni ze wzrokiem wbitym
we własne stopy pokonując codziennie slalom pomiędzy kupami. Właściciele wyprowadzają swoje
- często pokaźnych rozmiarów - psy na spacer połączony z toaletą. Nikt przecież nie chce robić
wychodka ze swojego domu i trawnika. 

       Jest  prosty sposób,  by nie  robić  wychodka także z  terenu przy płocie  sąsiada,  z  chodnika,
trawnika i skweru. 

Wystarczą trzy składniki:

1. Woreczek foliowy w kieszeni lub pojemniczek z woreczkami przy smyczy;

2. Skłon lub przysiad;

3. Poczucie przyzwoitości, by wydalone przez naszego psa odpadowe produkty procesu trawienia
zgarnąć do woreczka i wyrzucić do kosza.   

Tylko tyle, ale dla niektórych aż tyle.
Tekst: Jolanta Neumann

Życzenia na Wielkanoc

Przedświąteczne refleksje wielkanocne

Wiosna - to czas porządków

mailto:pczk-gliwice@poczta.crg.gliwice.pl
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 „Historia parafii pw św. Jana Chrzciciela”. „Historia parafii pw św. Jana Chrzciciela”.

       Najwcześniejsze plany wybudowania kościoła w Żernikach pojawiły
się już w 1912 roku, ale wybuch I Wojny Światowej a potem dewaluacja
zebranych już funduszy uniemożliwiła ich realizację. Dopiero w czasach
pokoju, po długich staraniach (między innymi proboszcza z Szobiszowic
-  ks.  Jana  Globischa),  od  spadkobierców  hrabiego  von  Grölinga,  za
60.000 marek, w centrum wsi (przyłączonej do Gliwic w 1927 roku),
zakupiono 45 morgów gruntów z różnymi zabudowaniami. Środki pie-
niężne zbierano m. in. wśród wiernych w diecezji, a bogatsi mieszkań-
cy Żernik  fundowali  elementy wyposażenia.  Na podstawie projektu,

który był dziełem miejsco-
wego mistrza budowlanego
pana Nawrata, dużą stodo-
łę przebudowano na budy-
nek  kościoła,  a  plebania
powstała  z  istniejącego
spichlerza.  

W dniu  6  września  1931 roku,  Kardynał
Adolf Bertram konsekrował kościół w obe-
cności  burmistrza  miasta  Gliwice  pana
Geislera.  Pierwszym  proboszczem  Parafii
św.  Jana  Chrzciciela  w  Żernikach  został
były wikary z Mikulczyc (Zabrze) - ksiądz
Maksymilian Beigel. Ks. Beigel urodził się
w 1887 r.  w Murckach,  w rodzinie  urzę-
dnika kolejowego. Zmarł w 1949 r. i został
pochowany obok żernickiego kościoła. 
       Po śmierci  ks. Beigla,  w latach 1949-
1958,  proboszczem  został  ks. Franciszek
Herman,  urodzony  w  Bohorodczanach,
w powiecie stanisławowskim. W 1958 roku ks. Herman został przenie-
siony dekretem ks. Biskupa do parafii św. Antoniego w Wójtowej Wsi.
Po swojej śmierci został pochowany na cmentarzu w Żernikach. 
Od 1958 roku proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela został miano-
wany  ksiądz  Ludwik  Buczkowski  -  urodzony  w  Skomorochach  koło
Tarnopola, seminarium duchowne ukończył we Lwowie. W 1987 roku
przeszedł  na  emeryturę  mieszkając  dalej  na  plebanii.  Zmarł  23
listopada 1998 r. i także został pochowany na żernickim cmentarzu. 
Od 1987 roku administratorem, a później proboszczem w Żernikach,
został ks. Antoni Rzeszutko. Ks. Antoni Rzeszutko urodził się w 1955 r.
w Głuchołazach.  Pochodzi  z  parafii  Nowy  Las  na  Opolszczyźnie.
Święcenia  kapłańskie  przyjął  w 1980 roku w Opolu.  Po  święceniach
został  skierowany  jako  wikary  do  parafii  w Raciborzu,  a  potem
w Zabrzu-Rokitnicy. 
       W  1934  roku,  podczas  pierwszych  misji,  miejscowy  stolarz  pan
Markiefka,  ofiarował  istniejący  do  dzisiaj  drewniany  krzyż  misyjny.
W ostatnim dwudziestoleciu dzięki poszczególnym sponsorom i ofiar-
ności mieszkańców Żernik i przynależącej do parafii Szałszy zrealizowa-
no trzy poważniejsze inwestycje: budowa domu parafialnego, dzwon-
nicy, oraz przedłużenia kościoła o nową zakrystię i salkę spotkań grup
parafialnych. Dwie osta-
tnie  inwestycje  zostały
sfinalizowane  i oddane
do  użytku  w  Niedzielę
Wielkanocną 2006 r. 
        W tym dniu zostały
także poświęcone nowe,
ufundowane  przez  Pa-
rafian  dzwony,  które
przypominają nam o Mszach św. i nabożeństwach w naszym kościele.

Na podstawie Nasza parafia na: http://www.parafia-zerniki.pl
Tekst uzupełnił i opatrzył zdjęciami: Stanisław Franiel

Dzieje Żernik

       Jak każe nasza żernicka tradycja, początek lata jest czasem rozrywki
i zabawy dla Mieszkańców Dzielnicy i przybyłych specjalnie na  festyn
świętojański gości. W tym roku,  22 czerwca, spotkamy się na boisku
piłkarskim za szkołą. Organizatorem festynu jest Stowarzyszenie Społe-
czno-Kulturalne  „Żerniki”.  Projekt  dofinansowany  będzie  z  budżetu
Miasta Gliwice. W przygotowanie imprezy już od kilku miesięcy anga-
żują się aktywnie i bezinteresownie żerniccy społecznicy.                          
Chcielibyśmy wszyscy, by festyn był dla jego uczestników dobrą zaba-
wą, a program zapewnił wiele atrakcji i niespodzianek. By temu spros-
tać  Stowarzyszenie  zdecydowało,  by  zwrócić  się  szczególnie  do
działających na naszym terenie firm i organizacji oraz osób prywatnych
z prośbą o finansowe lub rzeczowe wsparcie naszych inicjatyw.
Osoby upoważnione przez  Stowarzyszenie  wyposażone  w stosowne
pełnomocnictwa będą starały spotkać się z potencjalnymi sponsorami.
Jednym z celów działania Stowarzyszenia zapisanym w jego statucie
jest integracja lokalnej społeczności. Czy można wyobrazić sobie lepszą
integrację niż wspólne działanie i wspólna zabawa.
Organizatorzy inicjatyw liczą na Państwa przychylność.                             
                                                                                                                                                              Tekst: Jolanta Neumann

       Wzorem  lat  ubiegłych  przypadający  w  kwietniu  „Dzień  Ziemi”
będzie okazją do okazania troski o przyrodę Naszej Dzielnicy. Jak co roku
chcemy zająć się sprzątaniem leśnej części Żernik. Dwa lata temu akcja
koncentrowała się na lesie oddzielającym nas od autostrady, natomiast
w ubiegłym roku sprzątaliśmy fragment lasu przy ulicy Na Łuku. Skala
i charakter odpadów, które zebraliśmy,  była każdego roku porażająca.
Pokazujemy to na stronie internetowej Rady Osiedla. 
       W tym roku nasze wysiłki chcemy skoncentrować na terenie przy-
ległym  do ulicy  Szymanowskiego,  zaczynając  od skrzyżowania  z ulicą
Omańkowskiej.  Skrzyżowanie tych ulic będzie miejscem zbiórki, którą
planujemy na godz. 10:00.
       Ponieważ „Dzień Ziemi” przypada 22 kwietnia br., a więc w Ponie-
działek Wielkanocny,  akcję sprzątania planujemy zrobić w sobotę  27
kwietnia. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, nie wyłączając najmłod-
szych,  do  wzięcia  udziału  w  sprzątaniu.  Wspólnymi  siłami  zadbajmy
o wygląd wyjątkowej dzielnicy, jaką są Żerniki.
       Prosimy o zabranie porządnych rękawic. Worki zostaną rozdzielone
w miejscu zbiórki. Do zobaczenia 27 kwietnia 2019 r., o godzinie 10:00
na skrzyżowaniu ulic Szymanowskiego i Omańkowskiej.

Tekst: Adam Prochaczek

       W niedzielę, 17 marca br. pogoda zachęcała do spacerów, wybrałem
się więc w miejsce, gdzie zamierzamy zrobić nieco porządków w związku
z tegorocznym Dniem Ziemi. Widok jaki tam zastałem jest z lekka pora-
żający i przygnębiający, zresztą proszę popatrzeć na zdjęcia:

 

ktoś beztrosko wyrzucił, tuż przy ścieżce, uszkodzoną tablicę rejestracyjną
i rozbite szkła reflektorów samochodowych – tablica pochodzi z samocho-
du rejestrowanego w ubiegłym roku! Czyżby nie wiedział, że można to
wsadzić do kontenera, ale przyzwyczajenie mówi mu – wyrzucić do lasu,
bo zawsze tak robił. Albo worki z odpadami po remoncie, ta sama sytu-
acja, przecież zapłacił już za wywóz śmieci do utylizacji – ale wyrzucił do
lasu, gdzie tu sens, gdzie logika?!   

To wstyd dla Żernik! Uprzątnijmy ten bałagan! 
Tekst i zdjęcia: Stanisław Franiel

Lato -  to czas wspólnej zabawy

Sprzątanie Żernik – jak tam teraz wygląda

Sprzątanie świata - sprzątanie Żernik

http://www.parafia-zerniki.pl/
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Jest to Miejski Zarząd Usług Komunalnych (MZUK), Zarząd Dróg Miejskich
(ZDM – zieleń w pasach drogowych), nadleśnictwo Brynek (lasy), a przede
wszystkim my wszyscy,  właściciele  domów,  ogrodów i  ogródków przy-
domowych.
       MZUK administruje terenami w dziewięciu miejscach Żernik o łącznej
powierzchni blisko 4,5 hektara. Część z nich to istniejące zieleńce, skwery
lub boiska, są jednak takie, które można by obsadzić zielenią. Jest to np.
teren  obok  Netto  oraz  przy  zbiegu  ulic  Żernickiej  i  Kuźnickiej.
Występujemy do MZUK-u o obsadzenie tych terenów.
       ZDM odpowiada za zieleń w pasach drogowych. Jesteśmy w trakcie
przeglądu ulic i  po jego zakończeniu wystąpimy do ZDM o nasadzenia
w odpowiednich miejscach.
       W przypadku nadleśnictwa Brynek chodzi przede wszystkim o las od-
dzielający wschodnią części Żernik od autostrady A1. A jeżeli mowa o nas
wszystkich – proszę przeczytać poniższy apel  p. Prezes.

                            Tekst: Tadeusz Grabowiecki

       Stowarzyszenie Żerniki pragnie zainteresować mieszkańców i zaini-
cjować akcję sadzenia drzew w naszej dzielnicy.
       Drodzy Mieszkańcy! Nie ma już wspaniałych kasztanowców przy ulicy
Elsnera,  wycięte  zostało  rosnące  przed  Kościołem  drzewo  dające
upragniony cień w niedzielne przedpołudnia, zniknęły całe połacie lasu
przed autostradą! Zniknęła naturalna osłona akustyczna i zabezpieczenie
przed spalinami z tysięcy aut mknących A1!
       Podejmujemy starania o współdziałanie w tym zakresie Urzędu Miej-
skiego i służb miejskich,  Nadleśnictwa Brynek – jako możliwe źródło
drzew i krzewów – które posadzone byłyby w miejsce wyciętych w 2018
roku kasztanowców wzdłuż ulicy Elsnera, ale też posadzonych w miejsce
wyciętych w lesie oddzielającym Żerniki  od autostrady A1. Liczymy na
odpowiedni  dobór  sadzonek,  aby  maksymalnie  zwiększyć  naturalną
ochronę naszej dzielnicy przed hałasem i zanieczyszczeniami.
       Stowarzyszenie Żerniki skierowało odpowiednie pisma do wspomnia-
nych instytucji w tej sprawie.
       Liczymy na współpracę Szkoły i firm ulokowanych w naszej dzielnicy.
Jednocześnie kierujemy Apel do Mieszkańców i właścicieli posesji, aby
w kwietniu tego roku każdy posadził jedno drzewo lub krzew. Może bzy,
które za parę lat w maju zachwycą swoim zapachem całe Żerniki?
       Zadbajmy wspólnie o przywrócenie naszej  dzielnicy miana miejsca
najbardziej zielonego w Gliwicach. Zadbajmy w ten sposób o zdrowie –
nasze i naszych dzieci. O zieloną przyszłość Dzielnicy Żerniki.
       Sukcesywnie będziemy przekazywali informacje o terminach i miej-
scu dostępności sadzonek.

                                                                                                                                         Tekst: Rita F. Sokołowska

       W dniu 7 kwietnia br. miały się odbyć wybory do Rad Osiedli na nową
kadencję, jednak w naszej Dzielnicy zarejestrowano dokładnie 15 kandy-
datów, czyli tylu, ilu trzeba do Rady Osiedla. W takim przypadku, zgodnie
z ordynacją wyborczą do Rad Osiedli, nie jest wymagane przeprowadzanie
wyborów, a zgłoszeni kandydaci stają się radnymi Rady Osiedla. 
       Poniżej przedstawiam skład nowej Rady Osiedla Żerniki, która zacznie
swoją działalność od czerwca 2019 roku.

  1. Mieszko Adamkiewicz   2. Mariola Bucher

  3. Stanisław Franiel   4. Kajetan Gornig

  5. Aleksandra Hauschild   6. Józef Hauschild

  7. Grzegorz Jasik   8. Piotr Kończarek

  9. Renata Koszorz 10. Tadeusz Lubański

11. Małgorzata Orantek 12. Irena Peick

13. Anna Smołka 14. Florentyna Sokołowska

15. Małgorzata Toll
Tekst: Stanisław Franiel

Na radosne święta Zmartwychwstania Pana
Naszego Jezusa Chrystusa życzymy, by Jego
blask zwyciężający śmierć rozjaśniał doliny

zmartwień, przenikał cienie codziennych trudów,
umacniał w chwilach boleści, podnosił w czasie
słabości i prowadził ku wiecznej szczęśliwości.

Wesołego Alleluja.
Zarząd Stowarzyszenia „Żerniki”

       Wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie S-K Żerniki organizuje w tym
roku dwie imprezy dla  mieszkańców Żernik  (i  nie  tylko).  Jak  co  roku,
wystąpiliśmy do miasta Gliwice o dofinansowanie tych imprez. Z ogromną
przyjemnością informujemy, że nasza propozycja została zaakceptowana
i dostaliśmy granty na dofinansowanie obu imprez. 
       Ustaliliśmy  już  terminy:  Obie  imprezy  odbędą  się  w  soboty:  
festyn - 22 czerwca,  a  dożynki - 31 sierpnia. Wiemy już, że tak lubieni
przez wszystkich nasi harcerze będą z nami na festynie. O szczegółach obu
imprez będziemy informować w odpowiednim czasie.   

                    Tekst: Tadeusz Grabowiecki 

       Nasza piękna dzielnica była zawsze pełna zieleni. Choć nadal tak jest,
obserwujemy znikanie niektórych drzew, co nas bardzo martwi. Pisze o
tym p.  Rita Sokołowska w swoim „Apelu”.  Chcemy,  żeby w Żernikach
przybywało zieleni zamiast jej ubywania. Dlatego Stowarzyszenie Żerniki
ogłasza rok 2019 rokiem sadzenia drzew.                                                         
       W Żernikach jest wielu właścicieli  (administratorów) terenów zielo-
nych lub nadających się do zazielenienia.

Wybory do Rad Osiedli

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
„Żerniki”„Żerniki”

Apel do mieszkańców Żernik

Rok 2019, rokiem sadzenia drzew

Festyn Świętojański i Dożynki

http://www.zerniki.gliwice.pl/
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Edward 
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Irena
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Lubański
Franiel
Bucher
Koszorz
Adamkiewicz
Dyla
Hauschild
Hauschild
Hławíczka
Korczyńska
Kupczyk
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Peick
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Funkcja w Radzie Osiedla
Przewodnicząca RO
Z-ca Przewodniczącej RO
Przew. Zarządu Osiedla
Z-ca Przew. Zarządu Osiedla
Z-ca Przew. Zarządu Osiedla

 

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

Strona internetowa: 
www.zerniki.gliwice.pl

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

Dyżury Rady Osiedla
odbywają się w dniu posiedzeń Rady Osiedla, 
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w godz. 1800 - 1930 
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Rada Osiedla Żerniki Rada Osiedla Żerniki  zaprasza Seniorów na bezpłatne  zaprasza Seniorów na bezpłatne 
zajęcia gimnastyczne,  które odbywają się: zajęcia gimnastyczne,  które odbywają się: 

ww  poniedziałki,   od godz. 17:00 do 18:00 poniedziałki,   od godz. 17:00 do 18:00 
oraz w czwartki, od godz. 18:00 do 19:00.oraz w czwartki, od godz. 18:00 do 19:00.
Miejscem ćwiczeń jest Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Miejscem ćwiczeń jest Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej 
nr 13,  ul. J. Elsnera 25.nr 13,  ul. J. Elsnera 25.

Grafik zajęć.Grafik zajęć. Miesiąc  2019 r. Dzień:
styczeń 28,31
Luty 04, 07, 25, 28
marzec 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
kwiecień 01, 04, 08, 11, 15, 25, 29
maj 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30

                Niebawem, bo wNiebawem, bo w kwietniu lub maju, zostanie zorganizowany nie-
odpłatny  kurs  poprawnego chodzenia  z  kijkami  do  Nordic  Walking.
Informujemy, że w czasie szkolenia istnieje możliwość  nieodpłatnego
użyczenia kijków. 

  Tekst: Tadeusz Lubański

                W  Klubie Seniora spotykamy się w każdą 2. i 4. środę miesiąca.
Podczas spotkań rozmawiamy na różne tematy. W związku z przewagą
kobiet  wymieniane są różne przepisy  kulinarne.  Klub Seniora  zorga-
nizował  zabawy,  takie jak np.  popularne Andrzejki,  które odbyły się
1.12.2018 r. oraz Zabawę karnawałową w Modrzewiowym Dworze, na
której, przy muzyce na żywo, bawiliśmy się 2.02.2019 r.                            

                Zarząd Rady Osiedla otrzymał dofinansowanie z budżetu MiastaZarząd Rady Osiedla otrzymał dofinansowanie z budżetu Miasta
Gliwice  na  zakup  biletów  na  Galę  NoworocznąGliwice  na  zakup  biletów  na  Galę  Noworoczną,  która  odbyła  się
5.01.2019 r. w Klubie „Mrowisko”. Na scenie wystąpili artyści operetki
z  Kamilem  Rochem  Korolczukiem  na  czele,  prezentując  największe
przeboje operetkowe i musicalowe.

                W dniuW dniu 26.02.2019 r. rozpoczął się Kurs komputerowy dla Seniorów,
który potrwa do końca czerwca br. Z uwagi na duże zainteresowanie
utworzono  2.  grupy  po  10  osób.  Po  zakończeniu,  każdy  aktywny
uczestnik kursu  otrzyma na własność tablet.

                W weekend, na przełomie kwietnia i maja, tj. w dniach 29 kwietnia
- 4 maja br., seniorzy pojadą na wycieczkę do Lwowa i innych historycz-
nych miast leżących na byłych terenach polskich.

                Pod koniec marca Rada Seniorów miasta Gliwice planuje wyjazdo-
we posiedzenie Rady w naszym Klubie Seniora.

                Celem będzie zapoznanie się z działalnością Klubu,  wysłuchanie
naszych uwag i problemów jakie występują w naszej działalności.

Liczymy na pomoc organizacyjną ze strony Rady Osiedla.

  Tekst: Aleksandra Hauschild

           13 marca, w dniu imienin Krystyny, obchodziliśmy
w  naszej  szkole  Dzień  Patronki –  Krystyny  Bochenek,

polityka, senatora, dziennikarki, społeczniczki, Ślązaczki, zmarłej tragicz-
nie w katastrofie smoleńskiej 9 lat temu oraz Dzień Otwarty Szkoły.
                W tym roku chcieliśmy, aby cały ten dzień związany był z hasłem
„pasje”.  W związku z  tym rano poznawaliśmy  pasje  naszej  patronki,
a popołudniu dzieliliśmy się naszymi pasjami.                      
                Do południa młodsi uczniowie zmagali się z zadaniami ortograficz-
nymi, a starsi zamienili  się w dziennikarzy i redagowali jednodniówki
prasowe, upamiętniające życie i działalność Krystyny Bochenek. W sali
gimnastycznej  klasy  obejrzały  przygotowaną  na  ten  sam  temat  pre-
zentację multimedialną oraz prezentację szkolnego projektu Głosy ulicy
Elsnera.  Projekt przygotowany przez uczniów klas 5a i 6a i nauczycielkę
języka polskiego panią Ewę Gnat przypomniał zebranym znaną i ciągle
poruszającą  legendę  o  miłości  dwojga  młodych  żerniczan.  Podczas
obchodów  dnia  naszej  patronki  nie  mogło  zabraknąć  również
Gliwickich Krystyn.  Panie zawsze bardzo chętnie biorą udział  w więk-
szych uroczystościach szkolnych,  są  dumne,  że gliwicka szkoła ma za
patronkę  ich imienniczkę.  

                WW godzinach popołudniowych uczniowie i nauczyciele chcąc podzie-
lić się swoimi pasjami przygotowali wiele zajęć i atrakcji dla  przybyłych
gości, wśród których byli: przyszli pierwszoklasiści i kandydaci na przed-
szkolaków, rodzice uczniów obecnych i przyszłych oraz nasi absolwenci.
W salach lekcyjnych i przedszkolnych  czekały na nich m.in.: zajęcia mu-
zyczne, artystyczne, czytelnicze, zabawy z masy solnej, orgiami, gry i za-
bawy językowe,  gry  strategiczne i  żołnierzyki,  gimnastyka korekcyjna
i taniec, kodowanie na dywanie i programowanie, zabawy z robotem -
Ozobotem, zajęcia  ruchowe -  obwody stacyjne,  łamigłówki  matema-
tyczne,  doświadczenia  chemiczne oraz  pierwsza pomoc.  Można  było
również zobaczyć czym zajmują się nasz szkolny Wolontariat, Harcerze
oraz Samorząd.
                Dzień ten przyniósł wiele wrażeń i obfitował w wydarzenia, których
przygotowanie i przeżywanie okazało się najlepszym  sposobem 
uczczenia pamięci Patronki Szkoły.                                

                                                                                                              Tekst i zdjęcie: Mariola Bucher

Z życia naszej SzkołyZ życia naszej Szkoły

Pasje Krystyny, uczniów i nauczycieli … Bezpłatne zajęcia gimnastyczne
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