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     Ostatnie dwa lata obfitowały w wiele stresujących wyda-

rzeń, które wywoływały niepewność, izolację, strach przed 

tym, co przyniesie jutro. Postanowiliśmy zorganizować im-

prezę, która będzie miała na celu integrację całej społeczno-

ści szkolnej, zabawę i relaks, a także promocję ciekawych 

pasji naszych uczniów, które mogą wypełnić wolny czas 

każdego młodego człowieka, a przy tym stanowić alternaty-

wę do nadmiernego korzystania ze smartfona czy kompute-

ra.  

   Wydarzenie zostało zaplanowane przez bibliotekę szkolną  

i Prezydium Samorządu Szkolnego wraz z opiekunem - pa-

nem Wojciechem Brzuchaczem. Został napisany, a potem 

zrealizowany projekt pod nazwą "Wiosenna Impreza Inte-

gracyjna Chemika" w ramach programu wsparcia Samorzą-

dów Uczniowskich #SU-w-ak. Wydarzenie było finansowa-

ne ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Operatorem była 

Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego  

w Krakowie. W ramach imprezy były też realizowane zobo-

wiązania wynikające z Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0, zwłaszcza podczas nagradzania laureatów 

licznych konkursów zorganizowanych przez bibliotekę Che-

mika oraz podczas prezentowania zakupionych w ramach 

tego programu książek.  

     Imprezę poprowadzili przedstawiciele Prezydium Samo-

rządu Uczniowskiego - Wiktoria Leśniak (3a) i Jan Jurkie-

wicz (3f). W wydarzeniu wzięły udział: wszystkie klasy 

(oprócz maturalnych), Dyrekcja Chemika i nauczyciele. Im-

preza została podzielona na dwie części. Pierwsza trwała od 

9.00 do 10.00 godziny i było to uroczyste wręczenie dyplo-

mów i nagród w konkursach, które odbyły się w tym roku 

szkolnym. Pani dyrektor rozdała uczniom dyplomy, a orga-

nizatorzy konkursów - nagrody i drobne upominki. Od go-

dziny 10.00 do 15.00 młodzież integrowała się oraz korzy-

stała z atrakcji przygotowanych przez ich koleżanki i kole-

gów oraz nauczycieli.  

     Na sali gimnastycznej zorganizowano stanowisk 

(stoliki): „Nagrody w konkursach” - pani Agata Walas, 

„Poczęstunek” - Julia Madej i Emilia Snopek (3e), Anna 

Parzelska (3l), „Książki wychodzą z biblioteki” - Adrianna 

Burzyńska (2k), Anna Rydzyk (1d), „Redakcja AlChemika” 

- Gabriela Wątor (3f), „Kolorowanki i rysunek” - Oliwia 

Bulanda (3a), Natasza Kukulski (1d), „Manga” - Magdalena 

Chodak (3e), Gabriela Latoń i Gabriela Kozioł (1a), Julia 

Gałaś-Chmielek, Antonina Leszczuk i Franciszek Łukowicz 

(2c), „Kącik muzyczny, instrumenty” - Kinga Ziomek (1b), 

Małgorzata Calik (2d), Wiktoria Urban (3e), Brygida Żaba 

(3e), Nina Delekta (3l), Olga Mirek (2d), Kamil Banasiuk 

(3m), „Biżuteria i koraliki” - Weronika Szylar, Julia Nowa-

kowska i Julia Najmoła (3d), „Robótki ręczne - szydełko, 

szycie, haft” - Anna Kopacz (2c), Michał Feliks (3f), Alek-

sandra Kasprolewicz (1b), Aleksandra Molik (gość, Szkoła 

Podstawowa nr 144), „Kącik piękności - makijaż”  

- Jagoda Chomenko i Iga Szklanny (3m), „Miłośnicy LE-

GO” - Sebastian Bochenek i Patryk Poroszewski (3m), 

„Miłośnicy planszówek i innych gier” - Maciej Pasieka i Jan 

Sałas (3m), Grzegorz Juras (3f), „Zespół Pieśni i Tańca 

SŁOWIANKI” - Wiktoria Szaraniec (3k).  

     W siłowni zorganizowano Chill Zone, gdzie odbywała 

się relaksacja poprzez muzykę, odpoczynek i ćwiczenia,  

w tym jogę. Za to miejsce odpowiadali: Klaudia Kasperkie-

wicz (2c) i nauczyciele WF-u.  

   Podczas imprezy odbyły się: konkurs kulinarny „Chemik 

od kuchni!”, Wielki Turniej Gier i Konkurs LEGO. Nagrody 

dla laureatów zostały zakupione w ramach programu wspar-

cia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak.  

     Impreza była dokumentowana w postaci zdjęć i filmików 

przez uczennice z klasy 3a, tj. Natalię Perier, Małgorzatę 

Krawczyk, Wiktorię Ścierę i Justynę Gądek oraz przez Ka-

rolinę Szczyrbak z klasy 3e i panią mgr Agatę Walas. Po-

moc techniczną zapewnili Kacper Lewandowski i Kacper 

Styrna z klasy 2a. 
 

 
 

W ramach #SU-w-aka został wydany  

numer specjalny „AlChemika”.  

Koordynacja pracami nad gazetką - pani Julita Środa-Płatek. 
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Fotograficzny konkurs  SU  

„Zimowe święta” 

I miejsca: Julia Druciarek (3a)  

II miejsce: Aleksandra Gara (3l) 
 

Konkurs kolęd i pastorałek 

I miejsce: Wiktoria Szaraniec (3k) 

II miejsce: Brygida Żaba i Julia Madej (duet, 3e) 

Olga Mirek (2d) 

III miejsce: Amelia Ryszka (2c) 
 

Konkurs poezji i piosenki miłosnej  

wiersz miłosny, twórczość własna 

I miejsce: Adrianna Burzyńska (2k) 

II miejsce: Małgorzata Czaplik (3c) 

oraz Olimpia Scechura (3f) 

piosenka miłosna 

I miejsce: Kalina Jaraczewska (1c) 

II miejsce: Amelia Ryszka (2c) 

oraz Julia Nowakowska, Weronika Szylar,  

Patrycja Waśniowska (3d) 

Szkolne konkursy matematyczne  
przeprowadzone w marcu 

 

Quiz "Statystyka - spisy powszechne" 

I miejsce: Wiktoria Jastrzębska (3e) 

II miejsce: Julia Turczyn (3e) 

III miejsce: Witold Irlik (1c) 
 

Quiz "Dzień liczby Pi 

I miejsce: Michał Czerniawski (3f) 

II miejsce: Oliwia Światłoń (3f) 

III miejsce: Iga Niedbał (3f ) 
 

Konkurs "Wizualizacja liczby Pi" 
 

Kategoria - prace plastyczne 

I miejsce: Barbara Wilk (1c), Kinga Ziomek (1b),  

Izabella Koźluk (1b) 

II miejsce: Oliwia Buchała (2d), Gabriela Matys (2d),  

Karolina Jania (1b) 

III miejsce: Małgorzata Nosal (1c), Dominika Wadowska (1b) 
 

Kategoria - ciasta 

I miejsce: Jakub Cyganek (2k), Marcelina Wolnicka (2k),  

Emilia Gąsiorek (2k), Wanessa Bujak (2k) 

II miejsce: Oliwia Światłoń (3f) 

III miejsce: Wiktoria Bachowska (2d), Wiktoria Kościółek (2d) 
 

Konkurs Sudoku 

I miejsce: Monika Kupczak (4a) 

II miejsce: Magdalena Malinowska (3f), Zofia Świt (3f),  

Magdalena Drab (1a) 

III miejsce: Dominika Dudek (2k), Julia Gałaś-Chmielek (2c) 
 

Bicie rekordu szkoły w zapamiętywaniu cyfr rozwinięcia 

dziesiętnego liczby Pi 

Rekord szkoły został pobity przez Patrycję Marzec z klasy 2c  

i obecnie wynosi 204 cyfry!  

 

Rozgrywki w grze CONNECT4 (czyli 4 w rzędzie) 

I miejsce: Zofia Świt (3f) 

II miejsce: Magdalena Głąb (2c) 

III miejsce: Wiktoria Klimek (3f) 

 

Uroczyste nagrodzenie osób, które wzięły udział w licznych konkursach zorganizowanych w naszej szkole,  

miało miejsce podczas Wiosennej Imprezy Integracyjnej Chemika, która odbyła się 22 kwietnia 2022 roku.  

O godzinie 9.00 pani dyrektor Elżbieta Ramatowska wręczyła laureatom konkursów dyplomy,  

a potem z rąk organizatorów otrzymali oni nagrody i drobne niespodzianki.  

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy! 
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Laureaci konkursów ogłoszonych w tym roku 

szkolnym przez bibliotekę Chemika otrzymali 

dyplomy oraz nagrody książkowe zakupione  

z funduszy Narodowego Programu Rozwoju  

Czytelnictwa 2.0. 

 

KONKURS CZYTELNICZY 

Czy znasz książki: „Władca Pierścieni”, „Hobbit, 

czyli tam i z powrotem” i cykl powieści o Harrym 

Potterze?”  (test wiedzy) 

I miejsce: Adam Różański (3m) 

II miejsce: Kacper Styrna (2a) 

III miejsce: Julia Ćwikła (2a) 

Wyróżnienie: Jan Melczewski (3m) 

 

KONKURS LITERACKI  

„O tej książce trudno zapomnieć” (recenzja) 

I miejsce: Anna Rydzyk (1d) 

II miejsce: Grzegorz Sadurski (2c) 

Julia Szelowska (2a) 

III miejsce: Gabriela Wątor (3f) 

Wyróżnienie: Damian Jasik (3l), Roksana Góra (2c), 

Weronika Jędrzejczyk (1k) 

 

KONKURS PLASTYCZNY  

„Plakat promujący czytelnictwo” 

I miejsce: 

Kinga Ziomek, Dominika Wadowska (1b) 

II miejsce: 

Alicja Kurek, Oliwia Kieloch, Aleksandra Skawska, 

Alicja Cichopek, Aleksandra Abramowicz (1b) 

Anna Wiorek, Liliana Kiek (1c) 

Anna Rydzyk, Natasza Kukulski (1d) 

III miejsce: 

Patryk Czyżycki, Olga Liss, Emilia Krzyżanowska 

(1c) 

Natalia Gryga, Wiktoria Klimek, Gabriela Wątor, 

Zofia Świt, Jadwiga Łukasik (3f) 

Wyróżnienia:  

-  Olimpia Scechura, Julia Zborowska (3f) 

- Milena Salewicz, Helena Więcek, Emilia  

Synowiec, Amelia Ryszka, Martyna Roś (2c) 
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     Podczas Wiosennej Imprezy Integracyjnej Chemika odbył się konkurs kuli-

narny "Chemik od kuchni!".  

   W konkursie wzięło udział troje uczniów oraz obecna sercem i duchem  

w tym dniu z nami pani Julita Środa-Płatek. Każdy zaprezentowany przez 

uczestników wypiek był istną ucztą dla zmysłów.  

     Jury w składzie: pani dyrektor Elżbieta Ramatowska, pani wicedyrektor 

Adriana Klepka, pani Agata Walas, pan Wojciech Brzuchacz oraz Prezydium 

Samorządu Uczniowskiego po burzliwych naradach przyznało następujące 

miejsca na podium:  

- w kategorii uczeń 

I miejsce: Kopiec Kreta - Emilia Gąsiorek (2k), 

II miejsce: Brownie z migdałami - Maciej Zabagło (3k), 

III miejsce: Babeczki czekoladowe - Magdalena Chodak (3e), 

- w kategorii nauczyciel 

nagroda dla pani Julity Środy-Płatek. 

 

Wszystkim zwycięzcom z całego serca gratulujemy.  

Dziękujemy za udział w konkursie.  

Samorząd Uczniowski 
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     Podczas imprezy integracyj-

nej Gabriela Wątor z klasy 3f 

prezentowała naszą gazetkę 

szkolną.  

     Dziennikarstwo i wszystkie 

czynności związane z redagowa-

niem pisma, tj. fotografowanie, 

rysowanie, planowanie i pisanie 

tekstów, przeprowadzanie wy-

wiadów itp., wpływają na rozwi-

janie wielu istotnych umiejętno-

ści, są ciekawą formą spędzania 

wolnego czasu, a także jednym 

ze sposobów poznawania innych 

ludzi i tworzenia z nimi więzi 

związanych ze wspólnym działa-

niem i podobną pasją. 

     W tym roku szkolnym biblioteka 

brała udział w  Narodowym Programie 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0 i w związku 

z tym zakupiła wiele ciekawych ksią-

żek, wybranych przez naszych 

uczniów.  

     Podczas Wiosennej Imprezy Inte-

gracyjnej Chemika, która została zor-

ganizowana tuż przed Światowym 

Dniem Książki i Praw Autorskich, pre-

zentowaliśmy czytelnikom nasze nowe 

zbiory.  

     Czytanie to niezwykła czynność, 

która wzbogaca młodego człowieka, 

może stanowić doskonały sposób na 

przyjemne i pożyteczne spędzanie wol-

nego czasu oraz ma właściwości relak-

sujące. 

     Stanowisko biblioteki reprezento-

wały Anna Rydzyk (1d) i Adrianna 

Burzyńska (2k). Uczennice zachęcały 

młodzież do czytania i wypożyczania 

książek. 

     Na sali gimnastycznej, gdzie odby-

wało się wydarzenie, zostały też zawie-

szone plakaty promujące czytelnictwo, 

które wykonali uczniowie Chemika.  
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KONKURS GRY UBONGO 
 

I miejsce 

Michał Jasonek (3m) 

II miejsce ex aequo 

Wiktor Wesołowski (3m), Jakub Banaś (3a), Wiktoria Ciosk (1b) 

III miejsce ex aequo 

Szymon Kądzielawa (1b), Adam Kostrzewski (1k), 

Bartosz Grzebieluch (3a), Adam Różański (3m) 

 

KONKURS LEGO 
 

I miejsce 

„Amogus” Sandra Galos (3d) 

II miejsce 

„Futurystyczny autobus z obstawą”  

Alicja Cichopek, Alicja Kurek,  Aleksandra Abramowicz (1b) 

III miejsce:  

„Samolot” Tomasz Fryczek, Michał Chronowski, 

Bartłomiej Skupień, Hubert Grudnik (1a) 
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ORGANIZATORZY 
 

Według mnie, Wiosenna Impreza Integracyjna Chemika była 

bardzo udana. W tym dniu mogliśmy poznać nie tylko na-

szych kolegów i koleżanki ze szkoły, ale również ich ciekawe 

hobby. Bawiłam się świetnie w miłym towarzystwie. Chętnie 

wzięłabym udział w podobnych akcjach. Myślę, że cel tej 

imprezy jak najbardziej został spełniony. 

Amelia Ryszka (2c) 
 

Integrację Chemika uważam za bardzo udaną. Wiele osób 

mogło poznać swoich rówieśników z innych klas oraz ich 

ciekawe pasje, takie jak np. szydełkowanie. Cała impreza 

była bardzo dobrze zorganizowana. Niektórzy nie chcieli 

opuszczać miejsca, gdzie odbywało się to wydarzenie, bo 

wszystko było tak inspirujące. Ten dzień będę wspominać 

bardzo miło. 

Karolina Szczyrbak (3e) 
 

Wiosenna Impreza integracyjna Chemika osobiście bardzo 

mi się podobała. Poznałam nowych znajomych oraz mogłam 

nauczyć się, jak tworzyć nowe rzeczy. Uważam, że powinni-

śmy organizować takie imprezy częściej! 

Olga Mirek (2d) 
 

Impreza Integracyjna Chemia była naprawdę świetnym wy-

darzeniem. Na początku myślałam, że nic z tego nie będzie, 

ale jak klasy zaczęły się zbierać, to aż miło mi było patrzeć 

na tych wszystkich ludzi, którzy czynnie i z radością brali 

udział w zorganizowanych dla nich atrakcjach. Poza tym, 

był to dla mnie idealny moment na poznanie nowych, inspi-

rujących osób, z którymi mam nadzieję jeszcze się spotkać, 

biorąc udział w podobnym wydarzeniu. 

Anna Rydzyk (1d) 
 

Impreza integracyjna była na pewno ważna dla klas pierw-

szych, ponieważ mogły się bardziej ze sobą zintegrować. Dla 

innych mogła to być ciekawa zabawa oraz oderwanie się na 

chwilę od rzeczywistości - szkoły, nauki. 

Dowiedziałam się różnych ciekawych rzeczy oraz spotkałam 

wielu nowych ludzi. Najbardziej podobało mi się to, że wszy-

scy cieszyli się z tej imprezy i że wszystko wyszło genialnie 

dzięki wspaniałym ludziom. 

Mam nadzieję, że częściej będzie można robić takie imprezy. 

Natasza Kukulski (1d) 
 

INNI UCZNIOWIE 
 

Taka integracja jest dobrą alternatywą na poznanie nowych 

osób. Pokazała też, jakie talenty posiadają nasi uczniowie. 

Ogólnie atmosfera była przyjemna, gdyż każdy mógł sobie 

odpocząć od nauki w szkole. 

Osoba anonimowa 
 

GOŚCIE 
 

Było świetnie. Wszyscy byli bardzo mili i dzielili się swoimi 

zainteresowaniami. Moja koleżanka, która ze mną przyje-

chała, też była bardzo zadowolona. 

Aleksandra Molik (Szkoła Podstawowa nr 144) 
 

NAUCZYCIELE 
 

Impreza była super. Wszyscy bardzo dobrze się bawili. Moż-

na było poznać ukryte talenty uczniów i przy okazji się cze-

goś dowiedzieć i nauczyć. Bardzo podobała mi się strefa re-

laksu. 

pani Małgorzata Molik 

 

IMPREZA pokazała, że w CHEMIKU umiemy nie tylko się 

uczyć, ale również bawić. Dlatego część pierwsza była po-

święcona nagrodzeniu uczniów, którzy brali udział w tym 

roku szkolnym w różnorodnych konkursach o tematyce spor-

towej, muzycznej, literackiej, matematycznej czy dziennikar-

skiej. Natomiast część druga to był czas na wspólną zabawę, 

której rezultaty zaskoczyły Organizatorów, oczywiście na 

plus. 

      Każdy uczeń i nauczyciel mógł znaleźć coś dla siebie. 

Młodzież świetnie się bawiła przy wybranych przez siebie 

stanowiskach. Nauczyciele mogli poznać swoich uczniów od 

„nienaukowej strony". Uczniowie mogli poznać się jeszcze 

lepiej poprzez podobne pasje i zainteresowania. 

     Jako osoba biorąca udział od początku do końca w WIO-

SENNEJ IMPREZIE mogę powiedzieć, że docierały do mnie 

same pozytywne głosy. Dobra zabawa, świetna organizacja, 

rewelacyjni prowadzący, niezmordowani i wciąż uśmiech-

nięci opiekunowie poszczególnych stanowisk. 

Było smacznie, zdrowo, wesoło, muzycznie, relaksacyjne,  

a to wszystko dzięki niesamowitym uczniom i pomysłodaw-

com WIOSENNEJ IMPREZY INTEGRACYJNEJ CHEMIKA. 

PS Zakończę najczęściej pojawiającym się zdaniem, zarówno 

z ust Uczniów, jak i Nauczycieli – prosimy o następną po-

dobną lub taką samą imprezę, najlepiej co miesiąc. 

pani Agata Walas 

 

 

Opracowała: Anna Rydzyk (1d) 
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