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O BCH O DY  Ś WI Ę TA S ZK O ŁY  

1 marca 2023 

ŚWIĘTO SZKOŁY  

1 marca 2023 roku obchodziliśmy dziesięciolecie Szkoły Podstawowej im. Fryderyka 
Chopina w Książenicach. Było to bardzo ważne i jedyne takie wydarzenie w jej historii. 
Uczniowie byli bardzo zaangażowani w organizację tego wyjątkowego święta, co tylko 

uczyniło je bardziej wyjątkowym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UROCZYSTOŚĆ  

Tak wyjątkowe wydarzenie w historii szkoły nie mogło zostać pominięte. Odświętny apel 
został poprowadzony przez Maję i Maksymiliana z klasy ósmej. Na obchody tego 
nieprzeciętnego dnia zostali zaproszeni ważni goście związani ze szkołą lub z miejscem 
w jakim się znajduje. Uroczystość zaczęła się od występu szkolnego chóru. Następnie 
prowadzący wygłosili krótką przemowę oraz powitali zgromadzonych gości. Sekcję 
przemówień rozpoczął dyrektor szkoły – pan Cezary Skalski. W dalszej kolejności 
poproszeni na scenę zostali goście. Zakończenie przemówień otworzyło część 
artystyczną przygotowaną przez uczniów i nauczycieli. Nauczyciel muzyki – pan Tadeusz 
Robaszyński-Janiec na początku znakomicie zagrał jeden z utworów Chopina, lecz nie był 
to jedyny muzyczny występ.  Uczniowie również mogli zaprezentować się grając na 
instrumentach . Apel zakończyły humorystyczne skecze w wykonaniu Koła Teatralnego. 



 

KRÓTKI WYWIAD Z TOMASZEM KRUPSKIM  

Jak ocenia Pan naszą szkołę? 

„Bardzo dobrze, nie tylko ze względu na wyniki,  

ale jak dzisiaj zobaczyłem – świetnie się bawicie,  

macie wyrazistą kadrę i uśmiechacie się,  

a to jest szalenie ważne” 

Jakie były Pana marzenia, gdy był Pan w naszym wieku? 

„Na pewno chciałem zostać artystą, myślę, że grafikiem;  

uwielbiałem rysować komiksy, więc rozwijałem swoje pasje  

w czasach, w których także rodziła się nowa technologia” 

Co lubi Pan robić w wolnym czasie? 

„Ostatnio grać w badmintona,  

dosłownie wczoraj wróciłem z nart,  

ale mój wolny czas w dużej mierze poświęcam 

 na pracę w mieście, a dzielę go z żoną” 

Jaki był Pana ulubiony przedmiot w szkole podstawowej? 

„Plastyka, zdecydowanie.. i WF.” 

Czy poleciłby Pan naszą szkołę? 

„Poleciłbym szkołę w Książenicach, bo pracują tutaj  

bardzo ambitni i pełni pasji nauczyciele,  

bo chodzą tutaj niezwykle zdolne i pełne  

pasji dzieci i młodzież, i bo jest to miejsce,  

w którym można się świetnie rozwijać” 
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