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KacperSz 

 

Śniadanie daje moc  

O tym, że śniadanie jest 

podstawowym posiłkiem, 

 a do tego może być 

przepyszne, przekonały się 

dzieci z nauczania 

przedszkolnego i 

zintegrowanego.  

8 listopada wraz z 

wychowawcami i rodzicami 

przygotowały smaczne  

i zdrowe śniadanie. 

Pomysłów na kanapki było 

wiele, wszystkie wyglądały 

pięknie i zabawnie, a do 

tego smakowały 

wyśmienicie. Okazało się, 

że z owoców i warzyw też 

można wyczarować coś 

pysznego. 

MaciejW 

 



 

 

Pani Grażyna rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej im. Józefa Niećko w Rudnie we wrześniu 
1983 roku jako nauczyciel wychowania fizycznego, bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu 

magistra na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Sport był jej pasją, którą chciała 

zaszczepić w swoich wychowankach. Poświęcała swój czas dzieciom i młodzieży organizując 

niejednokrotnie zajęcia pozalekcyjne oraz wyjazdy na Ogólnopolskie Zloty LZS-u  

na Lubelszczyźnie. Zawsze służyła dobrą radą i życzliwym słowem. Była otwarta i serdeczna  

w kontaktach z uczniami, koleżankami i kolegami z pracy. Uczniowie lubili ją za jej 
prostolinijność i szczerość, cenili za ogromną i zawsze aktualną wiedzą na temat wydarzeń 

sportowych w kraju i na świecie. „Przegląd sportowy” był jej codzienną lekturą obowiązkową  

i znakiem rozpoznawczym. 

 Pani Grażyna spełniała się w pracy zawodowej także jako nauczyciel geografii oraz 

kierownik świetlicy szkolnej w latach 1990-1991 i 1995-2000. Od 1 września 1991 roku do  
31 sierpnia 1994 roku pełniła funkcję dyrektora ówczesnej ośmioklasowej szkoły podstawowej. 

 Zawsze oddana swojej pracy, poświęcała jej swój wolny czas angażując się w pracę 

społeczną na rzecz środowiska lokalnego. Przez wiele lat pełniła funkcję członka Komisji 

Rewizyjnej GLKS, a następnie sekretarza Gminnego Ludowego Klubu Sportowego oraz członka 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Nikt nie przypuszczał, że tak szybko trzeba będzie się pożegnać.  
Po kilkumiesięcznej walce z chorobą nowotworową zmarła 29 maja 2007 roku w wieku 48 lat. 

Jej przedwczesne odejście napełniło wszystkich wielkim smutkiem i spowodowało niemożliwą do 

zapełnienia pustkę. Pamięć jej czcimy organizując corocznie dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

MEMORIAŁ GRAŻYNY MARZEC w tenisie stołowym. Współorganizatorem memoriału jest GLKS 

Michów, UG Michów oraz ZS Rudno, a jego inicjatorem Wojciech Wojciechowski – siostrzeniec 
pani Grażyny. 

W tym roku VII memoriał odbył się 12 listopada w dwóch kategoriach: żeńskiej i męskiej. 

Przystąpiło do niego wielu uczestników, a najlepsi z nich uhonorowani zostali przez Dyrektora 

ZS w Rudnie panią Elżbietę Chomicką i Prezesa GLKS-u pana Waldemara Wójtowicza 
okolicznościowymi pucharami. 

Redakcja 
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Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów 

NataliaP 



 

 

 

 

Wywiad z Panią Dyrektor – Elżbietą Chomicką 

A-Ambicje: Jakie ma Pani ambicje? – Stanowienie autorytetu dla innych tym, co robię. 

B-Biznes: Czy prowadzi Pani własny biznes? -Nie, nie prowadzę.  

C-Czas wolny: Jak Pani spędza czas wolny? -Przeważnie zajmuję się moją wnuczką.  

D-Dzieci: Czy ma Pani dzieci? -Tak, dwoje.  

E-na Ekranie: Czy często chodzi Pani do kina? -Czasami, kiedy mam na to ochotę.  

F-Film: Jaki jest Pani ulubiony film? -Nie mam ulubionego filmu, ale lubię filmy dokumentalne.  

G-Gazeta: Czy czyta Pani gazety? -Tak, czytam.  

H-Hobby: Jakie ma Pani hobby? – Lubię poznawać nowe doświadczenia fizyczne. 

I-Idol: Czy ma Pani idola? – Moim idolem był śp. Jan Paweł II 

J-Jedzenie: Jaka jest Pani ulubiona potrawa? -Nie mam ulubionej potrawy  

K-Książka: Czy czyta Pani książki? -Zdarza się, ale rzadko  

L-Leniuchowanie: Czy jest Pani leniwa? -Czasami.  

M-Marzenie: Jakie jest Pani największe marzenie? – Chciałabym znów polecieć do Ziemi Świętej i do 

Meksyku. Moim marzeniem jest również, aby w zdrowiu dożyć do starości. 

N-Nałogi: Jakie ma Pani nałogi? -Nie mam, chociaż piję dużo kawy.  

O-O sobie: Czy Pani lubi siebie? –Jestem otwartą, komunikatywną i wesołą osobą. 

P-Podróże: Czy lubi Pani podróżować? -Tak, lubię.  

R-Rodzina: Czy ma Pani liczną rodzinę? -Nie.  

S-Sport: Czy uprawia Pani sport? -Tak, raz w tygodniu jeżdżę na basen.  

T-Talenty: Jakie posiada Pani talenty? – Z pewnością posiadam jakieś talenty, ale nigdy się nad nimi nie 

zastanawiałam. 

U-Uwagi: Czy Pani często stawia uwagi uczniom? -Bardzo rzadko, nie lubię tego robić.  

W-Weekend: Co robi Pani w weekendy? -To samo, co robię w wolnych chwilach, czyli zajmuję się wnuczką.  

Z-Zodiak: Jaki jest Pani znak zodiaku? -Mój znak zodiaku to byk . 

Z Panią Dyrektor rozmawiała PatrycjaB 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzliwość na co dzień 

Dzień Życzliwości przypada 21 listopada.  

W naszej szkole uczciliśmy ten dzień w sposób szczególny. 

Na przerwach grała muzyka i można było wrzucać do 

pudełeczka pozdrowienia, a potem przedstawiciele 

Samorządu Uczniowskiego rozdawali je adresatom. 

Niektórzy uczniowie, najbardziej lubiani w szkole, dostali  

po kilka karteczek. Ponadto  na drzwiach każdej sali 

przyczepiono karteczki z buźkami i sentencjami  

o życzliwości. Chcemy, aby życzliwość i serdeczność  

w stosunku do innych towarzyszyła nam codziennie.  

     AleksandraT 

AleksandraT 

 

11 grudnia w godzinach 10 - 14  w Zespole Szkół  

w  Rudnie  odbył się świąteczny kiermasz. Przygotowania do niego 

trwały w szkole od wielu dni. Włączyli się w nie uczniowie 

poszczególnych klas, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni  

i rodzice. Zaprezentowano wiele stroików, choinek, bombek, 

aniołków i kartek. Dodatkowo wszyscy goście mogli w szkolnej 

świetlicy zakupić ciasto, napić się kawy lub herbaty oraz spędzić 

miło czas. Cieszymy się bardzo, że nasz kiermasz cieszył się tak 

dużym zainteresowaniem. Dziękujemy wszystkim, którzy zakupując 

przygotowane przez nas ozdoby, wsparli naszą inicjatywę. Dochód 

z kiermaszu Rada Rodziców postanowiła przeznaczyć na 

dofinansowanie zakupu sztandaru dla Szkoły Podstawowej  

w Rudnie.      Redakcja 

 

POZDROWIENIA 

☺ Wiktoria Boratyńska pozdrawia Nikolę Kulę i Karolinę 

Michalak. 

☺ Adrian Mikos pozdrawia Igę, Martynę, Zuzię, 

Andżelikę i Justynę. 

☺ Asia Łukasiewicz pozdrawia Patrycję Bogusz, Karolinę 

Anysz, Paulinę Chwalisz, Emilię Wojtowicz, Justynę 

Michalak, Natalię  Patrzylas, Agatę Jaworską. 

☺ Pozdrowienia od Sylwii Sienkiewicz dla dziewczyn z kl. V 

☺ Pozdrowienia dla Pauliny Sysiak od koleżanek.  

☺ Kaper Ogórek pozdrawia Kubę Habrosa  

☺ Pozdrowienia od Wiktorii Boratyńskiej dla wszystkich 

nauczycieli. 

☺ Nikola Kula pozdrawia Karolinę Michalak, Wiktorię 

Boratyńską. 

☺ Serdeczne pozdrowienia od Klaudii Ogórek dla wszystkich 

koleżanek z kl. V. 

☺ Pozdrowienia od Natalii Jóźwiak dla Klaudii Ogórek  

i Oli Aftyki. 

☺ Od Patrycji Bil dal całej kl. VI. 

☺ Pozdrowienia dla pani Renaty Łukasiewicz od kl. VI. 

☺ Pozdrowienia dla pana Jarka Goździckiego od kl. II G. 

☺ Pozdrowienia dla pana Andrzeja Fuszary od Pauliny 

Sysiak i Patrycji Kowalskiej. 

☺ Serdeczne pozdrowienia dla pani Kasi Karabeli-

Wolińskiej od kl. I G. 

☺ Serdeczne pozdrowienia dla uczennic, które pracowały, 

pracują i będą pracowały w sklepiku szkolnym od pani 

Doroty Jedut i pani Beaty Struskiej. 

☺ Pani Hanna Korzeniowska pozdrawia swoje artystki  

z kl. IV i życzy im sukcesów w konkursach plastycznych. 

☺ Patryk Mikos pozdrawia Kacpra Ogórka, Patryka 

Flisiaka i Maćka Wolińskiego  

☺ Pozdrowienia od Natalii Patrzylas dla redakcji gazetki 

B.I.G.O.S. 

OGŁOSZENIA !!! 

 Dnia 6 stycznia 2017 roku odbędzie się 

Orszak Trzech Króli chętnych 

zapraszamy.  

 Przypominamy o zmianie obuwia 

szkolnego!  

 Prosimy o niewychodzenie do sklepu w 

czasie zajęć szkolnych. Zakupy można 

zrobić przed i po lekcjach za zgodą 

nauczyciela.  

 Zakończyliśmy w szkole  dwie akcje 

charytatywne: Góra grosza i Pomóż 

dzieciom przetrwać zimę. Dziękujemy 

z całego serca wszystkim darczyńcom. 

Więcej na ten temat w kolejnym 

numerze. 
KarolinaA 
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