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Gazetka SP nr 11 im. Jana Pawła II  

w Siedlcach, ul. Wiśniowa 5   

rok szkolny 2014/2015 

 

PAŹDZIERNIK 2014 

W tym numerze 

m. in.: 

 Do widzenia wakacje, 

witaj szkoło! 

 Żywa lekcja historii 

 Marzyliśmy o takich 

boiskach 

 EUROPEJSKI DZIEŃ 

JĘZYKÓW 

 I TY musisz to 

„zobaczyć”… 

 DZIEŃ CHŁOPAKA 

 Spotkanie autorskie 

 Pielgrzymka Rodziny 

Szkół 

 DZIEŃ PAPIESKI 

 Pasowanie na czytelnika 

 Nagrody Prezydenta 

 Na ludowo – naukowo! 

 Konkursy historyczne 

 Kącik matematyczny 

 Dbamy o zdrowie 

 
 

 

 

Boisko szkolne 
 

Tyle lat potrzeba było, 

by marzenie się ziściło! 

Żeby w szkole mieć boisko, 

By pobiegać było blisko.  
 

Nie wystarczy mieć marzenia. 

Wiele było do zrobienia, 

Wiele osób się trudziło, 

Aby uczniom było miło. 
 

Ach, wypada podziękować! 

Proszę braw im nie żałować! 

Tyle pracy tu włożyli. 

Dziękujemy, moi mili. 
 

Nie jest zwykłe to boisko. 

Mamy tu dosłownie wszystko: 

Jeden w siatę, drugi w nogę… 

Ależ wybór! – ja nie mogę. 

Żeby gwiazdę móc wychować, 

Trzeba dziś mieć gdzie trenować. 

Tu początek karier wielu, 

Tu na zawsze przyjaciele. 
 

Jest boisko dziś – nareszcie! 

Najładniejsze w całym mieście. 

Może nawet w całym kraju. 

U nas w szkole jest jak w raju…  

Maja Michalak kl. V a 
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Do widzenia wakacje,  

witaj szkoło! 

 
Zaczął się nowy rok szkolny. Uczniowie, 

pełni wrażeń i kolorowych wspomnień, wracają 

do ławek. Cieszą się z możliwości spotkania 

dawno niewidzianych koleżanek i kolegów, 

widzą w nowym roku szkolnym nową szansę. 

 
1 września po Mszy św. spotkaliśmy się na 

uroczystych akademiach, inaugurujących rok 

szkolny 2014/2015. Pani Dyrektor Małgorzata 

Szostek ciepło powitała zgromadzonych 

nauczycieli, rodziców i uczniów, życząc 

pomyślności i edukacyjnych sukcesów. 

 

Część artystyczna, przygotowana przez uczniów 

pod kierunkiem p. Iwony Moskwiak i p. Anety 

Zalewskiej, wprowadziła nas w atmosferę 

twórczej pracy, radości uczenia się, rozwijania 

pasji i zainteresowań.  

 
O tym, że 1 września nie zawsze było beztrosko  

i wesoło, przypomniały wzruszające utwory, 

które opisywały tragiczne dni sprzed 75 lat: 

wybuch II wojny światowej i długie lata okupacji 

hitlerowskiej. 

 

 
             30 września 2014 r. uczniowie klas IV c  

i IV d pod opieką p. M. Wolskiej, p. M. Biardy                           

i p. A. Hryciuk uczestniczyli w żywej lekcji 

historii przeprowadzonej w Muzeum II Korpusu 

Polskiego w Józefowie koło Warszawy. Zajęcia 

miały charakter  interaktywny.  

Jedną z pierwszych atrakcji był pobyt w czołgu. 

Wchodzenie do wewnątrz i wychodzenie z niego 

okazało się niesamowitą przygodą.  
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      Następnie uczniowie odbyli przejażdżkę 

zabytkowym pojazdem sanitarnym pamiętającym 

niejedno wydarzenie z czasów II wojny 

światowej. 

 
Sanitarką po leśnych bezdrożach udali się pod 

Pomnik Lotników. 

 
Dużym zainteresowaniem cieszyła się strzelnica  

i możliwość strzelania do celu. Bardzo dobrze  

z tym zadaniem poradziły sobie dziewczęta.  

 
      Zwiedzanie wystawy poświęconej historii  

II Korpusu Polskiego z lat 1943 – 1947, na której 

każdy z eksponatów  można było dotknąć lub 

przymierzyć, stało się dla uczniów 

niezapomnianym przeżyciem. 

 
          Po wspaniałych chwilach poznawania 

historii przyszedł czas na kiełbaski z grilla 

przygotowane przez gospodarzy.  

                          
Kolejnym etapem wycieczki był Park Zdrojowy  

w Konstancinie Jeziorna i inhalacje przy tężni 

solankowej. Niezapomnianych przeżyć dostarczył 

także spacer po parkowych alejkach wśród 

mieniących się w jesiennym słońcu drzew. 

 
    Wycieczka, co podkreślało wielu jej 

uczestników, okazała się ciekawym połączeniem 

edukacji historycznej z promocją zdrowia. 

M. Biarda 
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Marzyliśmy o takich boiskach - 
- mówiła podczas oficjalnego otwarcia 

zespołu nowoczesnych boisk wielofunkcyjnych 

dyrektor naszej szkoły, pani Małgorzata Szostek.  

 
Na uroczystość przybyło wielu zacnych gości, 

wśród nich witaliśmy biskupa siedleckiego 

Kazimierza Gurdę, posła na Sejm RP Jacka 

Kozaczyńskiego, prezydenta Wojciecha 

Kudelskiego, wiceprezydent Annę Sochacką, 

wiceprezydenta Jarosława Głowackiego,  

przewodniczącego Rady Miasta Henryka 

Niedziółkę.  

 
 

 
Po uroczystościach na sali gimnastycznej, 

uświetnionych występami uczniów i prezentacją 

przedstawiającą  przebieg budowy, przeszliśmy 

na płytę boiska, gdzie odbyło się przecięcie 

wstęgi i poświęcenie obiektu przez biskupa 

Kazimierza Gurdę. 

 
 

 
Znicz zapalili lekkoatleci, medaliści mistrzostw 

świata i Polski, wychowankowie „Jedenastki”, 

Dorota Wojtczak – Belniak i Marcin Talacha. 

 
Na zakończenie uczniowie naszej szkoły 

rozegrali mecz towarzyski z drużyną z SP 7,  

a na boisku do koszykówki podziwialiśmy 

umiejętności koszykarek MKK Siedlce. 

Spełniły się marzenia uczniów, nauczycieli  

i rodziców. Teraz dzieci z „Jedenastki” mogą na 

świeżym powietrzu na boiskach ze sztuczną 

nawierzchnią grać w piłkę ręczną, siatkówkę  

i koszykówkę, a także skakać w dal i biegać. 

HM
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EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW 

 tradycją w naszej szkole … 

26 września  obchodziliśmy EUROPEJSKI 

DZIEŃ JĘZYKÓW. 

A wszystko po to, by podkreślić, jak ważna 

jest nauka języków obcych. 

Dla klas CZWARTYCH p. Aleksandra 

Wilczyńska przygotowała konkurs nt. Bajki z całego 
świata. Najlepszą znajomością baśni wykazała się 

delegacja uczniów z klasy 4 b. II miejsce zajęły 

klasy 4c i 4a. 

Klasy PIĄTE miały szansę sprawdzić, czy 

potrafią rozpoznać hymny krajów europejskich. 

Rozbrzmiały hymny Polski, Czech, Francji, Grecji, 

Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Turcji, 

Wielkiej Brytanii, Węgier i Włoch. Z tym zadaniem 

najlepiej poradzili sobie reprezentanci 

klas 5a i 5d.  II miejsce zajęły klasy 5c i 5e, 

zaś III miejsce przypadło delegacji z klasy 5b. 

Konkurs przygotowała i przeprowadziła p. Mariola 

Sandurska. 

Uczniowie klas SZÓSTYCH wykazywali się 

znajomością krajów europejskich. W tej konkurencji 

nie miał sobie równych Bernard Mitura z klasy 6a , 

II miejsce zajęła Mariola Nowak z klasy 6c, a III-

Angelika Zdun z klasy 6b. Gratulujemy !!! 

Szczególne podziękowania organizator,  

p. Mariola Sandurska, kieruje do tych uczniów, 

którzy wzięli udział w konkursie plastycznym.  

Wszystkich zachęcamy do obejrzenia prac 

wyeksponowanych  

na korytarzu szkolnym na II piętrze. 

 
30 września uczniowie klas 6a i 6b   

z opiekunami: p. Mariolą Sandurską, p. Mariolą 

Świderską i p. Małgorzatą  Hryciuk  pojechali  

na wycieczkę do Warszawy.  

 

Zwiedzili SEJM i SENAT RP, wystawę 

plenerową sprzętu wojskowego  na terenie 

Muzeum Wojska Polskiego oraz fabrykę 

czekolady E. WEDEL.  

 
Jednakże najwięcej emocji wzbudziła 

NIEWIDZIALNA WYSTAWA. Przewodnicy – 

osoby niewidome lub niedowidzące zabrali nas  

w niezwykłą podróż do krainy, w której 

całkowicie zgasło światło. Musieliśmy wytężyć 

zmysły słuchu, węchu i równowagi, by poradzić 

sobie w tej niecodziennej dla nas sytuacji. 

Godzina bycia niewidomym otworzyła nam 

oczy…  

DZIEŃ CHŁOPAKA 
30 września obchodziliśmy w szkole 

Dzień Chłopaka. Oprócz uroczystości 

klasowych Samorząd Uczniowski, pod 

czujnym okiem p. E. Radzikowskiej  

i p. A. Wyrębiak, przygotował konkursy,  

w których chłopcy mogli uczestniczyć 

podczas przerw międzylekcyjnych. Okazało 

się, że nasi mali mężczyźni świetnie dawali 

sobie radę w kolejnych zmaganiach, nawet 

w skakaniu na skakance i przyszywaniu 

guzika.  
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4 października 2014 roku w bibliotece 

szkolnej gościła p. Stanisława Gujska – pisarka 

dla dzieci. 

 
Pani Stanisława związana jest z powiatem 

mińskim. Pochodzi z gminy Jakubów. Po studiach 

pracowała jako nauczycielka z dziećmi 

niepełnosprawnymi w Zespole Szkół Specjalnych 

w Ignacowie. Wiersze zaczęła pisać w 

dzieciństwie. Jej oficjalny debiut z utworami dla 

dzieci w "Świerszczyku" i "Echu Podlasia" 

nastąpił po zakończeniu pracy zawodowej. 

Wydała około 30 książeczek. W naszej bibliotece 

posiadamy następujące tytuły: „Bulwinkowe 

przygody duże i małe”, „Dostałam różę”, 

„Ścieżkami liter”, „Promyk szczęścia”, „W domu  

i na spacerze”. Tematem utworów są najczęściej 

uniwersalne zagadnienia.  

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 

IIIb, IIId, IIIe, którzy z zaciekawieniem 

wysłuchali ciepłych, radosnych utworów naszego 

gościa. Wspólnie z pisarką śpiewali piosenki  

i czytali jej wiersze, nie zabrakło też zabaw 

ruchowych. Panie wychowawczynie klas III także 

wzięły czynny udział w spotkaniu, czytając 

dzieciom fragmenty prozy z książek pisarki. 

Na zakończenie autorka chętnie 

odpowiadała na pytania dzieci. Można było kupić 

książkę i uzyskać autograf. Na pamiątkę spotkania 

pisarka pozostawiła w bibliotece książkę  

pt. „Kamyki – patyki.” 

 

Pielgrzymka Rodziny Szkół 
XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny 

Szkół im. Jana Pawła II już za nami, wspominamy 

ją z radością. Były to dla nas – pielgrzymów dni 

piękne i pełne duchowych przeżyć. 

8 października pobyt na Jasnej Górze 

rozpoczęliśmy od modlitwy w Kaplicy 

Cudownego Obrazu Matki Bożej oraz zwiedzenia 

Sanktuarium. 

 
Następnie przejechaliśmy do Parku 

Miniatur Sakralnych, gdzie z bliska mogliśmy 

obejrzeć wspaniałe budowle z różnych stron 

świata, m.in.: Bazylikę św. Piotra, Sanktuaria 

Maryjne z Lourt, Fatimy, domek Matki Bożej, 

katakumby i wiele innych. Zwiedzanie 

zakończyliśmy przy największym pomniku Jana 

Pawła II. 

Byliśmy też w parku linowym. 

Wieczorem w Kaplicy przed Cudownym 

Obrazem Matki Bożej wzięliśmy udział w 

modlitewnym czuwaniu oraz Apelu Jasnogórskim. 

Rozważania, których słuchaliśmy, nawiązywały 

do hasła XIV Dnia Papieskiego: „Jan Paweł II – 

Świętymi Bądźcie!” 

Główne wydarzenia pielgrzymkowe miały 

miejsce w czwartek, 9 października. 

 
Pod jasnogórskimi wałami zgromadziło się  

20 tysięcy pątników z ponad 500 szkół noszących 

imię świętego papieża Jana Pawła II. Jasnogórski 

szczyt zdobiło blisko 400 sztandarów.  
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Z całej Polski przybyły dzieci i młodzież, a także 

księża, rektorzy, dyrektorzy, nauczyciele, 

wychowawcy, katecheci, rodzice oraz władze 

oświatowe. Wśród nich byliśmy MY – uczniowie  

i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 11  

im. Jana Pawła II w Siedlcach – ze swoim 

sztandarem. W gronie ogromnej liczby 

pielgrzymów czuliśmy się jak w jednej wielkiej 

rodzinie. Modliliśmy się w naszych osobistych 

intencjach, które powierzaliśmy Bogu za 

wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej 

oraz św. Jana Pawła II. Prosiliśmy też w intencji 

naszej szkoły – wszystkich pracowników, uczniów 

i rodziców. 

Punktem centralnym spotkania była 

uroczysta Msza Święta odprawiona na 

jasnogórskim szczycie pod przewodnictwem 

arcybiskupa Celestino Migliore, Nuncjusza 

Apostolskiego w Polsce. Eucharystię 

koncelebrował biskup Henryk Tomasik, 

duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. 

Oprawę muzyczną pielgrzymki przygotowali 

nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. Jana 

Pawła II w Ulanie-Majoracie. 

Ważnym momentem w czasie Mszy 

Świętej dla naszej wspólnoty było poświęcenie 

przez abp. Celestino Migliore sztandaru Rodziny 

Szkół im. św. Jana Pawła II. 

 

Na zakończenie Eucharystii Rodzina Szkół 

noszących imię św. Jana Pawła II złożyła Akt 

Zawierzenia Matce Bożej Jasnogórskiej. Został 

również odczytany telegram, który zostanie 

wysłany do Ojca Świętego Franciszka. 

Za rok następna pielgrzymka... Warto 

wyruszyć. 

 

 
Już po raz XIV obchodziliśmy Dzień 

Papieski. W tym roku przyświecało mu hasło: 

"Świętymi Bądźcie!". 

 
Uroczysta akademia przygotowana przez 

uczniów z klasy V d stała się okazją do sięgania 

po świętość, zgodnie z nauczaniem Naszego 

Patrona - Jana Pawła II: „Nie lękajcie się być 

świętymi.” 

Małgorzata Olkowska 

 
W październiku uczniowie klas 

pierwszych naszej  szkoły uczestniczyli  
w uroczystościach  pasowania na czytelnika 
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biblioteki szkolnej. Program artystyczny 
przygotowały panie bibliotekarki wraz  
z uczennicami z klas II b, II f, VI c oraz 
szkolnym teatrem „Pytanie”.  

 
Głównym celem  tych imprez było 

uświadomienie pierwszoklasistom korzyści 
płynących z umiejętności czytania, 
zachęcenie i motywowanie  do rozwijania 

zainteresowań czytelniczych, wyrobienie 
nawyku szanowania książek oraz zapoznanie 
z regulaminem biblioteki szkolnej. 

W czasie spotkań uczniowie 
rozwiązywali zagadki dotyczące znajomości 
pojęć: biblioteka, księgarnia, rozpoznawali 
tytuły bajek, uczestniczyli w konkursach  
o tematyce baśniowej. Po wysłuchaniu skarg 
i próśb książek brali czynny udział  
w  dyskusji o ich poszanowaniu. Pierwszaki 
obejrzały także inscenizację  
pt. „W Książkolandii”. Na koniec uczniowie 
złożyli uroczyste przyrzeczenie i zostali 
pasowani na czytelnika. 

Spotkania odbyły się w radosnej, 
przyjaznej atmosferze.  Podekscytowane 
dzieci z entuzjazmem wypożyczyły pierwszą 
książkę i obiecały, że od tej pory będą 
często odwiedzać bibliotekę szkolną.  

 
Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole 
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Nagrody Prezydenta 

Ta elita, która tutaj jest, to jest taki dobry 

przykład dla innych dzieci – mówił prezydent 

Siedlec Wojciech Kudelski podczas uroczystości 

wręczenia najzdolniejszym siedleckim uczniom 

stypendiów I stopnia, przyznanych za wybitne 

osiągnięcia w nauce, twórczości artystycznej  

i wyniki sportowe. Wśród wyróżnionych była 

liczna grupa uczniów z naszej szkoły. 

Stypendia I STOPNIA otrzymali: 

Maria Adamczyk, Adam Chomiuk, Natalia 

Górska, Piotr Kadej, Mateusz Karczewski, 

Jakub Kempisty, Monika Krusińska,Wiktoria 

Kubaj, Maja Łasisz, Kinga Mańkowska, 

Michał Marynowski, Maja Michalak, Lena 

Miler, Jakub Mitrzak, Bernard Mitura, Nikola 

Narojek, Mariola Nowak, Adam Paciorek, 

Magdalena Pulikowska, Anna Rutkiewicz, 

Julia Sawicka, Maciej Szcześniak, Agnieszka 

Urban, Dominik Wereszko, Michał Woiński, 

Alicja Wojtowicz, 

Iga Wójcik, 

Stypendia II STOPNIA otrzymali: 

Antoni Braksal, Klaudia Celińska, Julia 

Czarnocka, Patryk Czarnocki, Maksymilian 

Demianiuk, Aleksandra Drabińska, Mateusz 

Gajewski, Anna Gochnio, Jakub 

Grzebieliszewski, Agnieszka Jakubas,  

Zuzanna Jońska, Adrianna Kamińska, 

Szymon Kania, Kinga Kondraciuk,Sylwia 

Korniluk, Sandra Koziestańska, Agata 

Kuczyńska, Marcin Kuć, Mikołaj Kulesza, 

Magdalena Lipska, Aleksandra Łapiuk, Igor 

Łęczycki, Klaudia Malesa, Aleksandra 

Małuska, Martyna Matuła, Pola Michalak, 

Marta Michowiecka, Jakub Nowak, Jakub 

Omelańczuk, Karolina Osiadała, Wiktoria 

Proskura, Piotr Piekart, Klaudia Rombel, 

Michał Rostkowski, Michał Rytel, Dominika 

Składanowska, Łukasz Skorupski, Aleksandra 

Smuniewska, Weronika Suplewska, Wiktoria 

Trybuńko, Arkadiusz Ułanowski, Katarzyna 

Wereszczyńska, Izabela Wojtaś, Kamila 

Wojtczuk, Aleksandra Wysokińska, Barbara 

Zupkowicz, Mateusz Zwoliński. 

 
Podczas  XVI Festiwalu Nauki i Sztuki  

uczniowie klasy 5a i członkowie koła 

redakcyjnego pod opieką p. Haliny Maliszewskiej 

uczestniczyli w bloku etnograficznym, 

zorganizowanym przez Bibliotekę Główną 

Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego 

w ramach obchodów Roku Oskara Kolberga 

„Kolberg 2014”. 

 
Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy 

wykładu nt. Chleb nasz powszedni…, podczas 

warsztatów dowiedzieliśmy się m.in. jak 

wypiekano korowaj. 

 
Poznaliśmy  historię, tradycję i wizerunek 

dzisiejszy najstarszej w Siedlcach Piekarni 

Ratuszowej Radzikowscy.  

Uczestniczyliśmy też w otwarciu wystawy „Oskar 

Kolberg i obraz etnograficzny regionu 

siedleckiego”, podziwialiśmy przepiękne 

wycinanki ludowych artystek, a chętni próbowali 

swoich sił w warsztatach wycinankarskich. 

Piątkowe popołudnie 17 października 2014 r.  

na pewno zapisze się w naszej pamięci. 
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Konkursy historyczne w roku szkolnym 2014/2015  
 

1. III Siedlecki Test Historyczny  

Droga Polaków do niepodległości  

1768 - 1918 
16 października 2014 r. (czwartek,  

godz. 8
00

,
 
 sala 31) - etap szkolny 

29 października (środa) – etap miejski 

2. XX Ogólnopolski Konkurs Historyczny 

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego  

w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy 
5 listopada 2014 r. (środa, godz. 13

00
,  

sala 31) - historia Polski  966 – 1320 

18 grudnia 2014 r. (środa) – etap 

rejonowy 

3. III Ogólnopolski Konkurs Historyczny 

Polskie Symbole Narodowe  

27  listopada 2014 r. (środa, godz. 8
00

,  

sala 31) 

Polska i Polacy w II wojnie światowej  

4 maja 2015 r. 

4. Konkurs Historyczny  

Miejsca Pamięci Narodowej w Siedlcach 

1 grudnia 2014 r. godz. 9
00

, sala 31 –  

etap szkolny 

5. Konkurs Historyczny Międzyszkolnej Ligi 

Przedmiotowej 

19 lutego 2015 r. (czwartek, godz. 8
00

, 

sala 31) – etap szkolny (historia Polski 

966 r. – 1864 r., wielkie odkrycia 

geograficzne, Napoleon Bonaparte, obrazy 

Jana Matejki) 

30 kwietnia 2015 r. – etap miejski 

(historia Polski 966 – 1945, systemy 

totalitarne w Europie) 

6. VII Ogólnopolski Konkurs Mitologiczny 

kwiecień 

7. Szkolny Konkurs Historyczny    

Marek Biarda

 
 

Uzupełnij, wpisując brakujące 

liczby i znak działania. 

 

 

Przeczytaj najpierw cały wierszyk, a potem uzupełnij właściwymi liczbami tak,  

aby słowa królowej pszczół na końcu wiersza okazały się prawdziwe. 

Wezwała wszystkie pszczoły królowa 

I wygłosiła do nich te słowa: 

„Niedźwiedź ogromny zabrał nam miód 

I wiele innych narobił szkód. 

Na pewno miodu zabrał niemało. 

Powiedzcie, ile jeszcze zostało?” 

Pierwsza odrzekła: „Plastry są puste, 

Chyba zostały tylko dwie szóste”. 

A na to druga: „Co pani plecie! 

Ja się spodziewam tu ……………. trzeciej.” 

„…………………. dwunaste!” – krzyknęła inna 

„Pani się chyba uczyć powinna!” 

„………………….. osiemnastych!”  

„Nie! ………………. piętnastych!” 

Na to królowa: „Po co te wrzaski? 

Po co kłótniami uprzykrzać życie, 

Skoro to samo wszystkie mówicie?!”

20 +  = 35 

  +  + 

8 +  =  

=  =  = 

 + 24 =  
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Dobra rada  

Jedz owoce i jarzyny, 

w nich mieszkają witaminy. 

Kto je sobie lekceważy,  

musi chodzić do lekarzy. 
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Gazetkę przygotował zespół redakcyjny w składzie:  

Magda Pulikowska, Maja Michalak, Monika Krusińska,  

Kasia Kowal, Julia Sawicka, Karolina Klimek, Ola Nowińska  

pod opieką  p. Marioli Bolesty i p. Haliny Maliszewskiej. 
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Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

  11  wwrrzzeeśśnniiaa  22001144  rr..  

 

Zimowa przerwa świąteczna  

2222  --  3311  ggrruuddnniiaa  22001144  rr..  

 

Ferie zimowe 

1199  ssttyycczznniiaa  --  11  lluutteeggoo  22001155  rr..  
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie 

 

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej 

11  kkwwiieettnniiaa  22001155  rr.. 

 

Wiosenna przerwa świąteczna  

22  --  77  kkwwiieettnniiaa  22001155  rr..  

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

2266  cczzeerrwwccaa  22001155  rr..  

 

Ferie letnie 

2277  cczzeerrwwccaa  --  3311  ssiieerrppnniiaa  22001155  rr..  

 


