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Święto Szkoły 
 

10 grudnia jak co roku ob-

chodziliśmy Święto Szkoły. 

W tym dniu świętowaliśmy rów-

nież „Dzień Świętej Łucji”, ro-

daczki patrona naszej szkoły, 

Szweda Raoula Wallenberga. ( W 

Szwecji dzień ten obchodzony jest 

13 grudnia ). Równo o 9.00 wszy-

scy nauczyciele i uczniowie ze-

brali się na forum. Pani Dyrektor 

wygłosiła uroczyste przemówie-

nie, po którym rozległy się głośne 

oklaski. Potem, zgodnie ze 

szwedzką tradycją, przez forum 

przemaszerował orszak Świętej 

Łucji ( z jasnowłosą pięknością na 

czele ) ze świętym płomieniem 

w ręku i pieśnią „Santa Lucia” na 

ustach.  Potem przewodniczący 

każdej klasy przejmował płomień 

od towarzyszek Łucji i dostawał 

paczkę szwedzkich ciasteczek, raj 

dla faworytów cynamonu.  

Po słodkim odpoczynku w klasie udaliśmy się do sali muzycznej, gdzie 

czekał na nas niesamowity gość, pani Olesia Kornienko. Chwilę po zajęciu 

miejsc zjawił się drugi niespodziewany gość, pan Dominik. Obydwoje są ska-

zani na wózek do końca swoich dni. Jednak nie poddają się i chcą osiągnąć coś 

w życiu. Zachwyciły nas umiejętności pani Olesi, która w wyniku porażenia 

mózgowego na niepełnosprawne ręce i nogi oraz uszkodzone struny głosowe, 

a mimo to wspina się na skałkach, tańczy salsę i pisze piękne wiersze. Pani 

Olesia urodziła się w Rosji, gdzie nie miała możliwości edukacji. Dopiero kie-

dy przeprowadziła się do Polski, doceniono jej talent, przyznając dziewczynie 

wiele nagród.  

Pan Dominik mimo swego kalectwa gra w rugby i jest szermierzem. Zdo-

był nawet srebrny medal na Paraolimpiadzie. Wydawało nam się, że osoby 

niepełnosprawne nie mogą uprawiać sportu, więc słuchaliśmy pana Dominika 

z uwagą, a potem zadawaliśmy mu mnóstwo pytań. Niestety, gimnazjaliści też 

chcieli spotkać się z gośćmi, więc musieliśmy pożegnać te wspaniałe osoby.  
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Następnie udaliśmy się na prezentację klas. Klasa 5a poszła do 6a, a my 

poszliśmy do klasy 6a. Najpierw przedstawiliśmy nasze filmy, między innymi 

romans, horror i science fiction. Rekord nagrywania pobił romans, który trwał 

2 minuty, a był nakręcany półtorej godziny. Jednak serce „widzów” pobił hor-

ror. Film i jego aktorzy zagarnęli wszystkie nagrody za najlepszy film, najlep-

szą aktorkę i najlepszego aktora.  

Potem nasza klasa uczyła się pisma runicznego i rozwiązywaliśmy zagad-

ki, rebusy i krzyżówki, które przygotowała dla nas 6b. Mieliśmy z tym sporo 

trudności, ponieważ „P” i „0” zapisuje się tym samym znakiem. W końcu po 

30 minutach zmagań udało nam się rozwiązać zadania.  

Na koniec otrzymaliśmy łakocie od 6b i szczęśliwi poszliśmy do domów. 

Święto Szkoły uważamy za udane i pragniemy, by było więcej takich imprez.  
 

Małgosia Marchlewska, Krysia Gajczyk, klasa 5b 
 

Święto Szkoły 
  

Dnia 12 grudnia 2004 roku 

odbyło się Święto Szkoły – Ze-

społu Szkół Integracyjnych nr 62 

im. Raoula Wallenberga. Ponie-

waż tego dnia my – klasa 5a mieli-

śmy swój występ, spotkaliśmy się 

wcześniej o godzinie 8.30 na pró-

bę przedstawienia o bogach grec-

kich. O godzinie 9.00 zeszliśmy na 

forum szkoły na uroczyste otwar-

cie dnia. Wysłuchaliśmy  prze-

mówienia Pani Dyrektor, oglądaliśmy korowód dziewczynek ubranych w białe 

stroje i zaśpiewałyśmy pieśń „Santa Lucia”. Następnie wiceprzewodnicząca 

naszej klasy odebrała światełko i pierniczki. Potem przeszliśmy do sali mu-

zycznej, gdzie wysłuchaliśmy ciekawych historii niepełnosprawnej pisarki pani 

Olesi i niepełnosprawnego pana Dominika. Oglądaliśmy także film o ludziach 

niepełnosprawnych, którzy wspinają się po skałach. Po tym spotkaniu była na-

sza wielka chwila – przebrani za greckich bogów wzięliśmy udział w przed-

stawieniu przygotowanym przez pana Grzegorza, naszego wychowawcę. Po 

prezentacji było wiele emocji – odbył się konkurs mitologiczny. Dzień ten był 

bardzo miły.  
 

Weronika Pecyna, klasa 5a 
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Obchody Święta Szkoły 
 

Święto szkoły rozpoczęliśmy spotkaniem w klasie. Przygotowywaliśmy 

się do prezentacji bogów olimpijskich. Wielu uczniów wcieliło się w  postacie 

bogów greckich. Była to nasza ostatnia próba przed występem, który poprze-

dzał konkurs mitologiczny.  

Ja byłam Afrodytą, boginią miłości, Michał - Dionizosem, bogiem wina 

i zabawy. Marta – Temidą, boginią sprawiedliwości, Jędrek wystąpił w roli 

Hadesa, boga królestwa umarłych, a Marysia przebrała się za Persefonę, żonę 

Hadesa. Piotrek odegrał rolę Zeusa, króla wszystkich bogów greckich. Iza 

przedstawiała Herę, opiekunkę małżeństwa, żonę Zeusa. W rolę Posejdona 

wcieliła się Ola Żelazo, a Ola Kaczmarczyk przebrała się za Atenę, boginię 

mądrości i słusznej wojny. Ares, bóg wojny, został zagrany przez Mikołaja. 

Hermes, władca handlu i złodziei, przedstawiony przez Kacpra Dziewickiego. 

Sonia - Apollo, była bogiem sztuki i nauki, a Artemidą, boginią łowów - We-

ronika Pecyna. 

Potem odbył się uroczysty apel i dyskusja o wielu ważnych sprawach 

z życia naszej szkoły. 

Po zakończeniu wystąpieniu Pani Dyrektor poszliśmy do sali 6A, gdzie 

odbyła się piękna prezentacja bogów i konkurs z wiedzy mitologicznej. Rywa-

lizacja była bardzo zażarta, gdyż wszyscy mieli ochotę otrzymać za zwycię-

stwo słodycze i szóstkę z polskiego. 

 

Klaudia Brudnicka, klasa 5a 
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Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
 

 Święto naszej szkoły 
 

 W piątek 9 grudnia 2005 obchodziliśmy święto na-

szej szkoły. Ta data została wybrana nieprzypadkowo, 

ponieważ 13 grudnia to Dzień Świętej Łucji- bardzo 

ważna uroczystość w Szwecji, kraju, z którego pocho-

dzi patron naszej szkoły - Raoul Wallenberg. 

  O godzinie 9:00 wszyscy uczniowie zgromadzili 

się na forum. Pani Dyrektor Danuta Sarna w swoim 

krótkim przemówieniu przybliżyła nam historię święta 

szkoły. Wyraziła również nadzieję, że ta uroczystość spodoba się wszystkim 

uczestnikom i będzie ważnym wydarzeniem integrującym naszą szkolną spo-

łeczność. Następnie krótko zaprezentowały się samorządy: nauczania począt-

kowego, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Jeden z uczniów opowie-

dział nam także o sposobie działania wolontariatu i zachęcił do uczestnictwa w 

nim. Potem przez forum przeszedł symboliczny orszak z Świętą Łucją na cze-

le. Uczestniczyły w nim uczennice klas 0 - 3, które niosły świeczki, śpiewając 

tradycyjną szwedzką pieśń. Przedstawiciele każdej klasy także zapalili świecz-

kę, po czym uczniowie, niosąc światełka, rozeszli się do swoich klas. Jednak 

tego dnia czekało nas jeszcze kilka atrakcji. Około godziny dziesiątej klasy 

szóste, a potem piąte, rozegrały turniej zbijaka. 

Odbyło się też krótkie przedstawienie   pt. 

„Zaczarowane krzesiwo” przygotowane przez 

klasę 6a na podstawie baśni Hansa Christiana 

Andersena.  

Był to z pewnością ciekawy i niezwykły 

dzień. Sądzę, że ta piękna tradycja obchodów 

święta szkoły będzie kontynuowana przez wie-

le lat i dostarczała wiele radości zarówno ucz-

niom, jak i nauczycielom.    

 

Julia Gierus, klasa 6b 
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Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
     

    Fotoreportaż ze Święta Szkoły 
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Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
       

       ŚWIĘTO  NASZEJ  SZKOŁY 

 

Szesnastego grudnia obchodzili-

śmy święto naszej szkoły. Uroczy-

stość rozpoczęła się krótkim przemó-

wieniem Pani Dyrektor. Następnie 

chłopcy z klasy trzeciej, ubrani 

w stroje elfów, przeszli korowodem 

przez forum, a po nich odbył się po-

chód świętej Łucji, dziewczynek 

ubranych w białe sukienki, które tra-

dycyjnie  odśpiewały pieśń „Santa 

Lucia”. Małe elfy rozdały przedstawi-

cielom klas pudełka pierniczków. 

Kolejnym punktem programu 

było ogłoszenie przez dyrekcję wyni-

ków konkursu „Jeden dzień z życia 

naszej klasy”. Pierwsze  miejsce zdo-

była  klasa 6b, a drugie  ex aequo 

klasa 1c gimnazjum i 3c nauczania początkowego. Trzeciego miejsca 

nie przyznano. Zwycięska klasa otrzymała talon na bilety do kina, 

a laureaci drugich miejsc talony na lody. Pani Anna Kłoda  ogłosiła 

również wyniki konkursu ortograficznego „u w szafie”, „rz na 

talerzu”, „ż w zoo” i nagrodziła dzieci wyróżnionych prac drobnymi 

upominkami.  

 Następnie uczniowie rozeszli się do swoich klas, gdzie odbyły się 

zajęcia z nauczycielami, którzy zapoznali ich z biblijną historią Wieży 

Babel. Nie udało się jej zbudować z powodu interwencji Boga, który 

pomieszał ludziom języki i rozproszył ich po świecie. Kolejnym 

etapem naszych zajęć z wychowawcami było wskazanie warunków 
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umożliwiających ludziom wspólne działanie i osiągnięcie 

wyznaczonego celu. Każda klasa wybrała jej zdaniem najważniejsze 

hasło, które zostało zapisane na ścianie pudełka. Z pudełek 

przygotowanych przez uczniów wszystkich klas zbudowaliśmy na 

forum  „Wieżę Anty-Babel”.  

 Po zakończeniu budowy odśpiewaliśmy po włosku, niemiecku, 

czesku i polsku „Odę do radości”. Potem odbyło się przedstawienie 

kabaretu naszych gimnazjalistów, pod kierunkiem pani Joanny 

Skrodzkiej, pokazujące ludzi, którzy nie znając języków obcych, 

ośmieszali się, obnażając swoją głupotę i arogancję.  

Ostatnim punktem programu było wypełnienia kart pracy przygoto-

wanych przez nauczycieli języka angielskiego. Rozwiązywaliśmy 

przysłowia i zadania związane z codzienną komunikacją między 

ludźmi. 

 To było bardzo udane i pouczające święto szkoły.  

 

Julia Krawczyk, klasa 6b  
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ŚWIĘTO SZKOŁY 
Już  po raz 21. obchodziliśmy święto naszej szkoły. W tym roku 

tematem przewodnim była Wieża Babel.  

Mimo że  tegoroczne święto nie było celebrowane tak uroczyście jak rok 

temu, kiedy obchodziliśmy 20-lecie szkoły, świętowaliśmy je jak zwykle 

bardzo uroczyście. O 9:00 wszyscy uczniowie zebrali się na forum. 

Uroczystość otworzyło przemówienie Pani Dyrektor i tradycyjny korowód 

świętej Łucji. Dzieci przedstawiły parę ciekawostek o tradycjach 

związanych z tym świętem w Szwecji. Rozstrzygnięty został również 

konkurs pt. „Jeden dzień z życia naszej klasy”. Wszystkie plakaty były 

naprawdę znakomite! Jury na pewno miało kłopot z wyborem tej jednej 

zwycięskiej pracy. Ostatecznie wygrała klasa 6B. 

Po apelu rozeszliśmy się do klas, gdzie przypominaliśmy sobie 

przypowieść o biblijnej Wieży Babel. Dostaliśmy również kartony, na 

których mieliśmy wymienić co najmniej jedną cechę, która jest potrzebna 

do wzajemnego porozumiewania się. O 11:30 na drugim już apelu 

przewodniczący klas zbudowali „Wieżę Anty-Babel”. Następnie 

uczniowie szkoły podstawowej zaśpiewali w różnych językach, „Odę do 

radości”. O 12:00 w klasach nauczycielki języka angielskiego 

przygotowały różne zadania związane między innymi z przysłowiami. 

Uważam ten dzień szkoły za bardzo udany i pouczający.   

       Maciej Gajewicz, klasa 6a 
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Krysia Brzewińska, klasa 5b 

Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
 

        

 
 

 
 

 

 15 grudnia w naszej szkole odbyło 

się święto szkoły połączone 

z uroczystym poświęceniem i otwar-

ciem szkolnej biblioteki. 

Po pochodzie Świętej Łucji ogło-

szono wyniki konkursu na maskotką 

biblioteki. Zwyciężyła klasa 4a, która 

zrobiła mola książkowego i napisała 

jego interesującą historię ( ale i tak 

wszyscy dostaliśmy słodki poczęstu-

nek w postaci ptasiego mleczka).  

Po uroczystym apelu, poświęce-

niu i otwarciu biblioteki oraz po kon-

cercie pianistów i oczywiście po kaba-

recie Pani Skrodzkiej ( który bardzo 

się spodobał ), uczniowie udali się do 

klas, by wykonać zadanie polegające 

na zaprezentowaniu swojej klasy w 

dowolnej formie literackiej. Mogliśmy 

pisać prozą lub wierszem. Musieliśmy też ozdobić nasze dzieła koloro-

wymi rysunkami i inicjałem. Wszystkie klasy przez półtorej godziny wy-

konywały swoje prace, które następnie odczytali na forum szkoły. Następ-

nie pani dyrektor Lidia Kumanek oraz pani wicedyrektor Ewa Liwska 

włożyły do specjalnego segregatora i ten sposób powstało dzieło „O sobie 

samym do potomności”. Nasze święto szkoły było w tym roku wyjątkowo 

udane, ponieważ mieliśmy do wykonania ciekawe i różnorodne zadania, 

czas minął szybko i nikt się nie nudził.  
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    Święto naszej szkoły 
 

14 grudnia odbyła się 

uroczystość święta naszej 

szkoły. Obchody rozpoczęły 

się o godzinie 9 uroczystym 

apelem. Koordynator święta, 

pani Grażyna Węgiełek, 

ubrana w piękny strój ludowy, 

przedstawiła program obcho-

dów święta. Następnie trady-

cyjnie przeszedł pochód św. 

Łucji, w którym uczestniczyły 

dziewczynki z klas trzecich. 

Po nim Pani Dyrektor wygło-

siła krótką przemowę, zapo-

znając, zwłaszcza nowych 

uczniów, z tradycją obchodów 

święta naszej szkoły. Następ-

nie uczniowie klas gimnazjal-

nych pod kierunkiem pani Iz-

debskiej zatańczyli tradycyjny 

taniec krakowski i śląski. Po 

tańcach nastąpiło rozstrzy-

gnięcie konkursu na wizytówkę klasy. Najciekawsze, najbardziej pomy-

słowe i najstaranniej wykonane okazały się wizytówki uczniów klasy 5c 

i 1b gimnazjum. Zwycięzcy w nagrodę otrzymali bilety do kina, a klasy, 

które zajęły drugie i trzecie miejsce, otrzymały karnety na lody. Wszyst-

kim uczniom uczestniczącym w konkursie wręczono tradycyjne pier-

niczki i mandarynki. Po uroczystości na forum wszyscy rozeszli się do 

swoich klas, by dopracować swoje prezentacje o regionach, które wcze-

śniej wylosowali ich wychowawcy. Między innymi zaprezentowano re-

gion kaszubski, kujawski, łowicki, kurpiowski, krakowski. Następnie 

każda klasa przedstawiła przygotowane przez siebie prezentacje kolegom 

z innych klas. Uczniowie zaprezentowali kulturę opracowanego przez 

siebie regionu – stroje, piosenki, potrawy, wycinanki.  



Nr 7 ( 133 )                                      23-12-2015 

Na przykład w klasie 5b oglądano film o regionie kurpiowskim, wy-

konywano kwiaty typowe dla palm z tego regionu, wycinanki, opisy-

wano stroje kurpiowskie.  

Klasa 5c prezentowała strój łowicki, który uszyły dziewczynki 

i ubrały lalkę, a chłopcy przedstawili męski strój łowicki. Chłopcy rów-

nież opowiedzieli o charakterystycznych dla łowickiego wycinankach. 

Klasa zaśpiewała też piosenkę – „Łowiczanka jestem”.  

 Klasa 6b wystawiła przedstawienie o Annie Jagiellonce i Stefanie 

Batorym, grę z zagadkami, dwie dziewczynki zatańczyły kujawiaka.    

Około godziny 13 uczniowie szkoły ponownie zebrali się na holu, gdzie 

nastąpiło uroczyste podsumowanie i zakończenie święta, które się bardzo 

wszystkim podobało. Liczymy, że za rok będzie równie udane.           

 

Michał Kopyt, Zosia Czyżewska, klasa 6b 
 

( Informacje o święcie w poszczególnych klasach przedstawili: Natalia 

Hałka, klasa 5c, Krysia Brzewińska i Paulina Hałka, klasa 6b, Ola Mali-

nowska, klasa 5b. )  
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Święto naszej szkoły 

Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
 

               
 

 

12 grudnia br. obcho-

dziliśmy święto szko-

ły. Jak co roku uroczy-

stość rozpoczął pochód 

św. Łucji. Uczestni-

czyły w nim tradycyj-

nie dzieci z klas trze-

cich. Dziewczynki 

ubrane w piękne białe 

suknie trzymały w rę-

kach świeczki. Prowa-

dząca pochód dziew-

czynka miała na gło-

wie wieniec ze świe-

cami.  

Po zatoczeniu 

kręgu wokół forum 

dziewczynki oraz 

chłopcy ubrani w ga-

lowe stroje odśpiewali 

tradycyjną włoską pio-

senkę „Santa Lucia”. 

Następnie Pani Dyrek-

tor wręczyła każdej 

klasie symboliczne 

pierniczki, a potem Pani Wicedyrektor ogłosiła wyniki konkursu na naj-

lepszą pracę związaną z realizacją idei Korczakowskich. Za otrzymane 

wyróżnienia można było dostać mandarynki, a za miejsca powyżej trze-

ciego klasy otrzymywały mandarynki i czek.  
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Następnie odbył 

się krótki występ ze-

społów taneczno-

wokalnych uczniów 

szkoły podstawowej i 

gimnazjum. Po zakoń-

czeniu oficjalnej czę-

ści wszyscy uczniowie 

udali się do swoich 

klas, a klasy szóste i 

siódme pozostały na 

forum i miały zajęcia 

z harcerzami. Polegały 

one na rozwiązywaniu problemów.  

Po podzieleniu ich na grupy harcerze rozdawali kartki z problemami. 

Każda grupa miała inny problem do rozwiązania. Należało napisać 4-8 

punktów, co należy zrobić, aby go rozwiązać. Oprócz tego klasa 6b pro-

wadziła projekt ,,Jaki jest strój galowy naszej szkoły’’. Dwie czterooso-

bowe grupy uczniów udały się do klas, aby robić zbiorowe zdjęcia w celu 

sprawdzenia, ilu uczniów przyszło tego dnia w galowych strojach szkoły. 

W tym czasie w innych klasach odbywały się różnorodne zajęcia związane 

z ideą samorządności.   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Weronika Kalińska, klasa 6b 
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Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
 

               Święto szkoły 

12 grudnia 2018 roku, jak co roku, obchodziliśmy uroczyście 

święto naszej szkoły. Hasłem przewodnim tegorocznego święta byli 

„Uczniowie Wallenberga”, a więc ludzie, którzy swoją postawą 

i działalnością nawiązują współcześnie do myśli i postawy 

Wallenberga, patrona naszej szkoły, który pomagał potrzebującym – 

ratował Żydów podczas II wojny światowej.  

 Już wcześniej wychowawcy klas wylosowali postać, której 

życiem i działalnością zajęli się ich uczniowie, którzy następnie 

wykonali plakaty poświęcone właśnie tej postaci. W efekcie powstały 

różnorodne i pomysłowe prace, które stanęły do szkolnego konkursu 

na najciekawszy i najlepiej wykonany plakat. W trakcie uroczystego 

apelu Pani Dyrektor ogłosiła wyniki konkursu. Zwyciężyła klasa 8c. 

Rozstrzygnięcie konkursu było finałem naszej uroczystości, którą – 

jak co roku - rozpoczęło przemówienie Pani Dyrektor. Przypomniała 

ona historię naszego święta, potem tradycyjnie przeszedł pochód św. 

Łucji, a uczniowie młodszych klas rozdali pierniki. 
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 Potem uroczyście otwarto tablicę poświęconą 25-leciu 

wolontariatu w naszej szkole. Wstęgę przecięli absolwenci szkoły, 

zajmujący się wolontariatem. Towarzyszyła im Pani Dyrektor oraz 

Pani Grażyna Węgiełek, opiekunka „Małego Wolantariatu” naszej 

szkoły.   

 Wszyscy tego dnia, ubrani w galowe stroje, wyglądali naprawdę 

elegancko i pięknie.   

( red ) 
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W poniedziałek 16 grudnia 2019 r. odbyła się uroczystość Święta 

naszej szkoły. Dzień rozpoczął się powitaniem przez Panią Dyrektor, 

następnie oglądaliśmy orszak świętej Łucji zorganizowany przez klasy 

trzecie. 

W tym roku dla klas 4-8 odbyła się specjalna gra na terenie 

szkoły. Każda z klas przygotowała po dwa stanowiska z rozmaitymi 

zadaniami. Uczniowie podzielili się na kilkuosobowe grupy, których 

zadaniem było odwiedzić wszystkie stanowiska, z wyjątkiem 

własnych. Każde zadanie  punktowano od zera do trzech punktów. 

Zwyciężyła grupa z klasy 7a. 

Na koniec dnia rozstrzygnięto konkurs prac reklamujących 

warsztaty, które zorganizują klasy 4-8 w 2020 roku. Rywalizację 

wygrała klasa 4a, drugie miejsce zajęła 7a, trzecie 6b. 

Według mnie było to najciekawsze Święto Szkoły, w którym 

brałem udział. 
 

 Grzegorz Bukowski, klasa 6b 
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