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 6 maja 2004 roku  nastąpiło     
uroczyste nadanie szkole imienia 
Przyjaźni Narodów Świa ta ,            
poprzednio szkoła nosiła imię     
Marii Konopnickiej. W uroczystości 
brali udział przedstawiciele miasta, 
Kuratorium Oświaty, różnych     
instytucji oraz wielu zaproszonych 
gości. Uczniowie przedstawili     
bogaty program artystyczno-
sportowy. 

Nadanie imienia szkole 

70-LECIE PSP NR 24 W OPOLU 
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Prezydent Miasta Opola - 
Arkadiusz Wiśniewski 
Villa Park Opole 
Zakład Komunalny w Opolu 
JURO-TECH Sp. z o.o. 
Sklep Jarecki 
Arnold Kopiec - Zakład Mechaniki Pojazdowej 
Biuro Rachunkowe EKSPERT 
Romana i Piotr Franczok 
Mariola i Rafał Skrzypczyk - firma DAWI 
Wanda Pazdan 
Bernard Bazelak - TECHNOBUD Materiał  
Budowlane 
Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych  
w Opolu-Groszowicach 
NZOZ "VITA" Okos, Horbowy-Horodyńska  
Spółka Partnerska Lekarzy 
Piotr Pasoń - Gospodarstwo Produkcyjno- 
Handlowe Grzybek 
Ireneusz Mach, Krzysztof Mach - Auto Mach 
Łucja i Joachim Matejka - 
Zakład Przetwórstwa Mięsnego MATEJKA 
Bernadeta i Benedykt Laxy -  
Gospodarstwo Rolne 
Łukasz Mikoda - Protect Building 
Janusz Kochanowski - JANO - Stacja Kontroli  
Pojazdów 
Mirosław Szabliński, Piotr Ogonowski -  
Fotografika FOTO-OPOLE 
Brygida i Klaudiusz Matejka - Gospodarstwo  
Rolne 

  

ZESPÓŁ DS. OBCHODÓW 
70- LECIA SZKOŁY 

 
Jolanta Ślemp - Dyrektor Szkoły 
Alina Grzesik – Wicedyrektor 
 
Nauczyciele: 
 
Marcin Gambiec 
Jolanta Hołda 
Alicja Kochanowska 
Anna Matukin-Pakuszyńska 
Magdalena Szuszkowska 
Barbara Szwach 
Agata Wielgosińska 

 
Prezydent Miasta Opola 
Arkadiusz Wiśniewski 

 
 Proboszcz parafii Opole- Groszowice – 

Ks. Norbert Dragon 
 Nowa Trybuna Opolska- 

Krzysztof Zyzik 
 
 Telewizja Opole 
 
 
 Radio Opole 
 
 
 Rada i Zarząd Dzielnicy Groszowice -  
 Mariola Skrzypczyk, Tadeusz Kłak 
 Rada i Zarząd Dzielnicy Grotowice -  
 Anna Kusakiewicz- Dawid,  
 Mirosław Krzysztof  Skorupa 
 Stowarzyszenie Groszowice - Edmund  Wajde 
 Kronikarz dzielnicy - Wiesław Długosz 
 Rodzina Matejka - Łucja i Joachim 
 Rodzina Laxy - Bernadeta i Benedykt 
 Rodzina Franczok - Romana i Piotr 
 LKS  Groszmal - prezes Klubu Jan Bachan,  
 z- cy prezesa Stanisław Wójcik, Bernard  Bazelak 
 Koło DFK Groszowice - Marcin  Gambiec      
 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych -  
 p.o. Dyrektora Oddziału Edward Kirejczyk 
 Rada Rodziców przy PSP nr 24 w Opolu -  
            przewodniczący rady Henryk Smerd 
 Restauracja-Hotel Villa Park - Małgorzata Parcej 
 Kwiaciarnia Awena - Patrycja Roesler                    
 
 
 
 

Serdecznie dziękujemy naszym  
darczyńcom: 

PATRONAT HONOROWY  
JUBILEUSZU  
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 Opole, maj 2015 

Moje wspomnienia z pracy w SP im. Marii Konopnickiej 
w Groszowicach w latach 1963 – 1972 (chyba tak?) . 
Trafiłam do kadry wykształconych nauczycieli  
w seminariach   przedwojennych. To one  tworzyły  
klimat pracy: 
-Śp. Teofila Bronowska  
-Śp. Celina Wiakowska 
-Śp.  …      Kiszelka 
 To ONE organizowały po 1945 roku i tworzyły 
szkołę, na swoich barkach wnosiły ławki. Umiały  
haftować, śpiewać, tańczyć, pisać sztuki, gotować.  
Kochały ludzi. Nigdy nie krzyczały.  
  Śp. T. Bronowska miała w domu hodowlę kotów. 
Śp. C. Wiakowska zaczynała pracę o 7:00 rano – uczyła 
zdolnych uczniów i ćwiczyła sztuki przez siebie  
napisane. Wielka patriotka. 
 Śp.  … Kiszelka w swojej klasie miała maszynkę 
elektryczną i gotowała na niej herbatkę dla dzieci 
 Te trzy panie zaczynały pracę na Kresach i często 
wspominały jakim szacunkiem cieszył się wtedy  
nauczyciel i jak dobrze był opłacany. Ich tam stać było 
na organizację świąt i wypoczynku dla biedoty. Żal, że 
nikt nie spisał ich wspomnień.  
 Kierownikiem szkoły był śp. Stanisław Modelski, 
filozof i historyk. Miał ksywkę „Kipa”, od przylepionego 
do ust papierosa. Na rękawach miał urzędnicze na gumce 
zarękawki. Jego konikiem były daty historyczne i pieśni 
„Jak długo na Wawelu”. Największe święto szkoły to 
Jego Imieniny – 8.05 Stanisława. Wtedy występował 
chór śp. Hildy Janowskiej. Oboje tez grali na  
skrzypcach.  
     Mnie nauczył dyscypliny i prowadzenia  
dokumentacji. Rządził szkołą i wsią. Słuchał Go i lekarz, 
ale ksiądz już nie. 
     Groszowice to była wieś gminna, którą rządziły  
2 kobiety śp. Basińska i Gorzałka. Pamiętam, że kiedyś 
na Dzień Nauczyciela dostałam od gminy  1 metr węgla  
w nagrodę. Osobowością szkolną była tez woźna śp. 
Marta, która dyscyplinę trzymała szmatą.  

    Miejscem Jej „zmagań” był  chajziel, miejsce ,,uciech 
– podglądania”.  
  Nauka odbywała się w 3 budynkach i w czasie 
przerwy z pomocami naukowymi trzeba było przejść 
przy każdej pogodzie. Do nauki przyrody służył  
ogródek- warzywne grządki bardzo pielęgnowała  
śp. Kryza . 
   W głównym budynku była administracja, biblioteka  
i klasy IV-VIII i pracownia ZPT.W środkowym budynku 
mieszkali nauczyciele i była klasa gimnastyczna.  
W trzecim budynku były klasy 1-3. Klasy miały kąciki 
czystości, to były miski  z wodą, mydło i gąbka. Służyły 
do mycia i rąk, i tablic. 
     Ja uczyłam j. polskiego, geografii, j. rosyjskiego  
i w-fu. Prowadziłam koło turystyczne i SKS. Później 
uczyłam już tylko j. rosyjskiego. Była dobra drużyna 
piłki ręcznej dziewcząt. Rowerami jeździliśmy na mecze 
po gminie.  
     Krótko prowadziłam (budynek 3) klub miejski GSU 
(na zlecenie śp.Okoniewskiego). Była tam orkiestra,  
w której grali Kiełbasa, Kapusta i inni. Żartowaliśmy,  
że to taki bigos. Naukę tańca towarzyskiego prowadził  
Kazimierz Michlik.  
       Później dyrektorem szkoły został Paweł Barczyk  
/ksywka knebel/, uczył ZPT. Produkowano cudne  
rzeczy. Pamiętam sowy z szyszek.  
       Raz na 1-go Maja  p. Barczyk z uczniami wykonał 
na pochód do Opola, taki cykl produkcyjny „Od lasu 
(drzewa) do różnych wyrobów z niego”. I pieszo wtedy  
z Groszowic szliśmy na plac Armii Czerwonej.  
Odczuliśmy to w nogach. 
       Rzewnie dzisiaj wspominam ten okres pracy. Cenię 
sobie zaproszenia na klasowe spotkania. Z wieloma  
byłymi uczniami mówimy sobie po imieniu. Często  
bardzo mi pomagali. Za wszystko złe z mojej strony  
przepraszam. Na grobach śp. Modelskich zapalam  
znicze. Żal mi tylko zniszczonych tablic fotograficznych. 
Przekazuję ukłony. Moja ksywka to „lebidka” od  
rodowego nazwiska Lebid.  

Szacunek 
Irena Krasicka  

Wspomnienia dawnej nauczycielki p. Lebid  

NASZA SZKOŁA 

Moi kochani, ta piękna szkoła pamięta czasy mojej 
mamy, których my nie znamy. Do niej chodziłam      
i się uczyłam z moimi koleżankami i kolegami,     
zawsze na ramieniu z tarczami i białymi kołnierzyka-
mi w granatowym fartuszku i dużym w piersiach 
serduszku. Było skromnie, biednie, ale wesoło. 
Uczyliśmy się, bawiliśmy się i na apelu robiliśmy 
wielkie koło. Do tej szkoły chodziły też moje dzieci - 
o Boże jak ten czas szybko leci. 

Szkoła się rozbudowywała i wielka jej za to chwała.  
Powstała duża sala gimnastyczna, a w niej dziatwa liczna, 
odbywają się zawody, biegi i są nagrody. Obecnie do Tej 
szkoły chodzą już moje wnuki i mają sporo nauki. To już jest 
inny świat. Świat Internetu, komórek i pośpiechu. Jest dużo 
zdolnych uczniów, wyróżnionych i bardzo cenionych.  
Myślę, że Ta szkoła się bardzo na dobre zmienia, za to ją 
dużo mieszkańców docenia. Nasza kochana Szkoło  
z pomocą Bożą jeszcze bardzo wiele pokoleń przetrzyma.  

Napisała Helena Smolin – maj 2015 
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JAK ZMIENIAŁ SIĘ BUDYNEK SZKOŁY ?  

   1928               1960 

    1998              2006 

    1998             2006 

Budynek A  

   Budynek B 
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   IZBA TRADYCJI   BIBLIOTEKA SZKOLNA  
 
Pierwsze wzmianki  o organizowaniu biblioteki szkolnej  
w Groszowicach pochodzą  z 10 lutego 1946 r. Nauczyciele  
M. Prysak,  St. Taborek i P. Puciata dla miejscowej ludności  
zorganizowali przedstawienie z udziałem dzieci szkolnych  
pt. Kominiarz”.  
Dochód z przedstawienia przekazano na bibliotekę szkolną. Dzień 
później M. Skulec ofiarowała bibliotece szkolnej I i II tom 
„krzyżaków” H. Sienkiewicza. Od tego momentu rozpoczęło się 
gromadzenie księgozbioru. Pieczę nad organizującą się biblioteką 
przejął ówczesny kierownik szkoły P. Czarniecki. W rok później 
(1947) prowadzenie biblioteki powierzono H. Szmaniewskiej.  
Pomieszczenie,  w którym znajdowała się biblioteka mieściło się 
na pierwszym piętrze szkoły (obecnie pokój nauczycielski).   
Zapotrzebowanie na książki  starano się zaspokajać w różny   
sposób, np. sprowadzając książki z Biblioteki Powiatowej z  Opola 
lub je kupując. W 1953 r. ważnym wydarzeniem dla biblioteki  
było przeniesienie księgozbioru do dwóch pomieszczeń na drugim 
piętrze. W wyniku przeprowadzki nastąpiła wyraźna poprawa  
warunków lokalowych, a tym samym wzrosła jakość pracy  
biblioteki. Księgozbiór liczył  wtedy 940 woluminów. Bibliotekę 
wspomagali również rodzice, jak np. p. Bargłowa, która  w 1955r.  
przekazała na jej rzecz 15 książek. W 1959 r. - po 12 latach  
prowadzenia biblioteki szkolnej H. Szmaniewska przekazała  
ją St. Krakowiakowi, który pełnił swoją funkcję do 1962 r. W 1963 
r. podjęła  pracę w bibliotece D. Sztandera. W 1967r. kolejnym 
opiekunem biblioteki zostaje F. Karkos  Decyzją dyrektora szkoły 
P. Barczyka w 1978 r. zostaje znacznie powiększona powierzchnia 
biblioteki. Nowo pozyskane pomieszczenie przeznaczono na  
czytelnię  i rozbudowanie wypożyczalni. 1985 to rok, w którym 
zakupiono największą ilość książek -  biblioteka powiększyła  
swoje zbiory o 1112 woluminów. Było to możliwe dzięki pomocy 
zakładów opiekuńczych – Cementowni „Groszowice” i Zakładom 
Aparatury Chemicznej „Metalchem” oraz Komitetu Rodzicielskie-
go. Ze względu na dużą liczbę uczniów w kolejnych latach  
H Szwiec   w bibliotece wspomagają kolejno:  E. Kociołek,  
B. Ślemp, I. Brzeżańska . Po odejściu  H. Szwiec na emeryturę  
(2009 r.), opiekę nad biblioteką szkolną  przejęła  
M. Broniszewska. Pod jej egidą biblioteka zmieniła swój wystrój 
na bardziej kolorowy. 

 
 

25 V 1976r. M. Gorzołka w towarzystwie szkolnego  
inspektora –  M. Lewandowskiego i przedstawiciela  
ZboWiD – T. Jasińskiego dokonała uroczystego otwarcia 
Szkolnej Izby Tradycji. Byli też obecni licznie przybyli 
mieszkańcy Groszowic. Dla uczniów, którzy przygotowali 
program artystyczny i klasowe wystawy, były to podniosłe 
chwile, szkolne święto. Uczniowie wraz z gośćmi  
zwiedzając Szkolną Izbę poznali archeologię Groszowic,  
działalność Związku Polaków w Niemczech, oraz ludzi  
z Groszowic i Opola, którzy walczyli o wolną Polskę  
i przeszli szlak bojowy od Lenino do Berlina, byli  
żołnierzami u boku gen. Andersa, gen. Maczka,  gen.  
Sosabowskiego. Dzięki poświęceniu i wieloletniej pracy 
C. Mazur Szkolna Izba Tradycji stała się naszym cennym 
szkolnym muzeum, w którym odbywały się i nadal  
odbywają: lekcje historii, przyrody, wychowawcze,  
zajęcia koła historycznego, regionalnego, teatralnego,  
konkursy poezji itp. Izba do dzisiaj cieszy się dużym  
zainteresowaniem mieszkańców Groszowic   i uczniów 
naszej szkoły. Izba cieszyła się dużym zainteresowaniem 
także  wśród nauczycieli  
i uczniów szkół opolskich, którzy przyjeżdżali do nas na 
lekcje pokazowe czy zajęcia kółka historycznego. Stała się 
wizytówką naszej szkoły.  Z chwilą przejścia C. Mazur na 
emeryturę (2000 r.) opiekę nad zbiorami Izby Tradycji 
powierzono Mirosławie Broniszewskiej.   
M. Broniszewska kontynuując pracę C. Mazur nadal 
wzbogaca Izbę w nowe eksponaty, a ponadto umieściła   
w niej ekspozycje związane z historią regionu, np.: 
„Kalendarium opolskie”, „Groszowice wczoraj i dziś”, 
„Kapliczki Groszowickie”, Moje imię w gwarze śląskiej”, 
itd., które stanowiły cenną pomoc dydaktyczną  
w realizowaniu zagadnień ścieżki regionalnej. 
 

Uroczyste otwarcie 
Szkolnej Izby Tradycji 

 



 

 

„Tablo” absolwentów Szkoły Podstawowej  
w Groszowicach  

WSPOMNIEŃ CZAR… 

 Inauguracja roku szkolnego 1970/71   

   A DZIŚ … 
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 Uroczyste ślubowanie 

Szkolny Dzień Życzliwości 

 Pożegnanie absolwentów  Inauguracja roku szkolnego 1970/71   
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SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE  

 Nasza szkoła jest placówką promującą zdrowie. To 
miejsce, w którym nauczyciele i uczniowie dążą do  
poprawienia zdrowia i samopoczucia. Uczniowie uczą się 
jak lepiej żyć i jak wokół siebie tworzyć zdrowe środowisko. 
Każda taka  szkoła realizuje następujące cele: 
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, 
-zachęcanie do zdrowego stylu życia, 
-rozwijanie przez uczniów sprawności fizycznej. 
Nasza szkoła uczestniczyła w projekcie „Śniadanie daje 
moc”, w której organizowano  wspólne śniadania,  
a 12 grudnia 2014 roku otrzymała certyfikat – „Szkoła 
przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej”. 
 

 
 
Od marca 2013 do czerwca 2013 nasz szkoła realizowała 
program fundacji BOŚ  „Czas na zdrowie". Celem programu 
była idea zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania                       
i aktywności fizycznej. W pierwszym etapie zespół „Zdrowe 
ludki” promował wśród społeczności szkolnej wiedzę  
z zakresu dokonywania wyborów, służących zdrowiu.   
W drugim etapie należało zorganizować Ogólnoszkolny 
Festyn Zdrowia, który obfitował w atrakcje: wspólne  
zabawy ruchowe dla młodzieży i dorosłych, zdrowy  
poczęstunek oraz udział zaproszonych przez młodzież gości.  
Główny punkt programu to pokaz serii filmów  
edukacyjnych pt. „Śmietnik w mojej głowie”.  
 
 Nasza szkoła zajęła 18 miejsce w Polsce. 
 
 
Jak wygląda rok szkolny w ruchu ?   
 
-10.01.2014 Wojewódzki Dzień Prostego Kręgosłupa 
- 24.01.2014 Wojewódzki dzień lekkiego tornistra 
- 7.02.2014 Wojewódzki dzień prawidłowej postawy 
- 7.03.2014 „Światowe Dni Walki z otyłością”      
- 11.04.2014 Wojewódzki dzień przeciw siedzącemu    
   trybowi życia       
- festyny 
- Dzień Zdrowia 
- zajęcia gimnastyki korekcyjnej 
- zawody sportowe 

PLAC ZABAW W PSP 24   
 
W dniu 06.12.2012r.w naszej szkole odbyło się uroczyste  
otwarcie placu zabaw. W uroczystości wzięły udział władze 
oświatowe , samorządowe oraz główny projektant Jacek  
Gergont.  Wśród gości byli: 
Jacek Szopiński – Rzecznik Prasowy Wojewody Op. 
Rafał Rippel – Opolski Wicekurator Oświaty 
Krzysztof Początek – Z-ca Prezydenta Miasta Opola 
Edmund Wajde –  Przedstawiciel Stowarzyszenia Groszowice 
Marcin Gambiec – DFK Groszowice 
Proboszcz Norbert Dragon – parafia św. Katarzyny  
w Groszowicach 
Beata Kowal – Kierownik Wdział Oświaty 
Rada Dzielnicy Grotowice  
Mariola Skrzypczyk – Przewodnicząca Rady Dzielnicy  
Groszowice 
Jolanta Nogosek – Rada Rodziców przy PSP nr 24 
Dyr. Kornelia Lysek –Przedszkole Publiczne nr 22 
Dyr. Aldona Pydych – Przedszkole Publiczne nr 44 
Dyr. Alfreda Ludwiczyńska – Popera – Przedszkole nr 33 
Dyr. Józefa Marciniak – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 
Referat Sprawozdawczości Wydziału Budżetu 
Krystyna Okos – Wydział Oświaty 
Maria Smolarska – Wydział Oświaty 
Janina Przybylak – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
Jerzy Roszkowiak – Wydział Oświaty   
 
Komisję przetargową placu zabaw reprezentowali : 
- Magdalena Brulewska – Wydział Inwestycji Miejskich, 
- Mirosław Bulik- Wydział Oświaty, 
- Małgorzata Panek- Wydział Inwestycji Miejskich. 
 
Goście, którzy przybyli na uroczystość, najpierw obejrzeli  
występy artystyczne naszych uczniów. Dzieci z klas 1-3 śpiewały 
świąteczne piosenki, a chłopcy i dziewczynki z 3a osobno  
pokazywały zabawy kołowe, w które bawili się nasi dziadkowie. 
Klasa 6a przedstawiła inne gry, takie jak: zośka, klasy, kolory itd. 
Na uroczystości pojawiły się też przedszkolaki, które zatańczyły  
i zaśpiewały świąteczną piosenkę. Pod koniec występów  goście  
poszli uroczyście otworzyć plac zabaw, gdzie przecięto wstęgę. 
      Niestety z powodu wcześniej zaplanowanych obowiązków 
służbowych nie mogła osobiście uczestniczyć Minister Edukacji 
Narodowej- Pani Krystyna Szumilas. Jednak pogratulowała 
wszystkim w formie pisemnej , którzy swoją pracą i zaangażowa-
niem przyczynili się do pomyślnego sfinalizowania tej  
inwestycji . 
     Wierzymy ,że nowe obiekty będą chętnie odwiedzanym  
miejscem rekreacji i zabaw. Całej społeczności uczniowskiej  
życzymy wielu korzyści z użytkowania nowego kompleksu. 
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Kl. 1-3 w bud B  Kl. 4-6 w bud A 

Nad bezpieczeństwem dzieci czuwa p. Mandarynka.  

 Sala logopedyczna jest to sala, w której dzieci uczą 
się poprawnie mówić.  
 
 Dzięki temu, że tam chodzą nie wstydzą się mówić, 
chętniej zapisują się na zajęcia dodatkowe, lepiej czytają  
i piszą, a także wyzbywają się kompleksów i śmielej  
opowiadają  o swoich sukcesach. W nauce pomagają im gry 
planszowe, prace przy lustrze, memo, logopedyczne puzzle. 
Mogą korzystać z komputera, który pomaga utrwalić wymowę.  
 
  

Budynek B, w którym uczą się dzieci  klas I-III  ma  trzy  
piętra. Na samym dole znajduje się szatnia z  oddzielnymi 
pomieszczeniami dla poszczególnych klas. Obok umieszczona 
jest stołówka i świetlica szkolna pt. ,,Kraina Kolorowych  
Motyli". Klasy wyposażone są w  tablice interaktywne.  
Na każdym piętrze jest także toaleta męska i damska. Przed 
budynkiem znajduje się duże boisko, plac zabaw oraz miejsce 
ćwiczeń na profesjonalnych sprzętach. Uczniowie chętnie tam 
spędzają czas. 
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W roku 2000 oddano do użytku salę gimnastyczną  
z zapleczem sanitarnym i sportowym. Nauczyciele wychowa-
nia fizycznego mogli teraz bez przeszkód realizować podstawę 
programową oraz pomóc uczniom  w rozwijaniu ich sporto-
wych zainteresowań. Posiadanie takiego obiektu sportowego 
niemal natychmiast przyczyniło się do licznych sukcesów 
sportowych naszych uczniów. Dzięki sali gimnastycznej mogli 
lepiej przygotowywać się do zawodów obejmujących różne 
dyscypliny sportowe. Coraz lepiej spisywaliśmy się w grach 
zespołowych. Odnosiliśmy duże sukcesy w  halowej piłce noż-
nej, w mini piłce ręcznej oraz mini koszykówce. Także  
w turnieju gier i zabaw ruchowych „Mały Olimpijczyk” czy 
dwa ognie. Sala gimnastyczna przyczyniła się także do  
sukcesów w konkurencjach lekkoatletycznych oraz umożliwiła  
starty w zawodach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim (jak 
choćby „Puchar 5-milionów”). 
 
W roku 2008 oddano do użytku boisko zewnętrzne  
z nawierzchnia tartanową przeznaczone głównie do uprawia-
nia sportowych gier zespołowych. Obiekt służy do realizacji 
zajęć wychowania fizycznego w naszej szkole, natomiast po 
południu jest ogólnodostępny i wykorzystywany głównie 
przez absolwentów naszej szkoły do gry w piłkę nożną oraz 
koszykówkę. 
 
 W roku 2012 oddano do użytku plac zabaw dla najmłodszych 
dzieci. 
 
 W roku 2013 – jesienią obok placu zabaw oddano do użytku 
dla mieszkańców Groszowic siłownię na świeżym powietrzu. 

SALA GIMNASTYCZNA   
I INNE OBIEKTY  

Sukcesy sportowe naszej szkoły w roku 
szkolnym  2014/2015 

 - badminton drużynowo ( dziewczęta I miejsce , chłopcy  
lll miejsce) 
- mini piłka nożna dziewcząt (III miejsce w półfinale  
wojewódzkim) 
- tenis stołowo dziewczęta (II miejsce w Opolu) 
- mały olimpijczyk dziewczęta (II miejsce w pierwszym etapie 
tak, jak chłopcy) 
- mini koszykówka chłopców ( III miejsce w Opolu) 
- mini koszykówka dziewcząt ( II miejsce) 
- mini piłka ręczna chłopców (IV miejsce w finale  
wojewódzkim) 
- mini piłka ręczna dziewcząt ( III miejsce na finale  
wojewódzkim) 
- halowa piłka nożna chłopców ( IV w Opolu) 
- halowa piłka nożna dziewcząt (II w Opolu) 
- dwa ognie dziewcząt ( III miejsce w półfinałach Opola) 
- dwa ognie chłopców ( III w eliminacjach Opola) 
- mini piłka nożna chłopców (IV miejsce w półfinałach  
miejskich) 
- sztafetowe biegi przełajowe (dziewczęta IV, a chłopcy  
II miejsce w Opolu) 
- indywidualne biegi przełajowe ( I miejsce Aleks Stokłosa, 
Dominika Stachowiak II miejsce, Klaudia Maczulis  
IV miejsce) reszta zawodników ( Emilia Smolarek, Sabina 
Nowotny, Natalia Pawłowska ,Alicja  Pająk, Aleksandra  
Tileczek, Arkadia Nowaczkiewicz, Kacper Kłosowski, Dawid 
Lenart, Jakub Krawczyk, Kamil Dziuk, Konrad Juszczak,  
Kasia Sachoń, Marta Skibińska, Bartek Nowak, Wadim Kisil, 
Filip Gruchot,  Jakub Wolny, Szymon Wrzeciono). 
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NASZE SUKCESY 2014/2015 

1.Projekt : „ Szkoła Promująca Zdrowie ”. 
2. Projekt edukacyjny „Afryka - poznać, przybliżyć, pomóc” 
przygotowany przez klasę Vb. 
3. Projekt edukacyjny – „Opole – Moje Miasto”. 
4. Podsumowanie projektów edukacyjnych  o mniejszościach 
narodowych w Polsce. 
5. Inauguracja Kampanii Wojewódzkiej „Jestem widoczny-
jestem bezpieczny” odbywająca się pod patronatem  
Wojewody Opolskiego.  
6. Program zdrowotny "ABC zdrowego odżywiania”. 
7. Programy autorskie i opracowania nauczycieli PSP  
nr 24 w Opolu. 
 
8. Ważniejsze projekty i programy:      
„Szkoła bez Przemocy”, „Śniadanie Daje Moc”,                                                                                                                                                     
„Zaczarowany Świat”, „Wszystkie kolory świata”, „Radosny 
uśmiech, radosna przyszłość”,  „Czas na zdrowie” „Owoce  
w szkole”, „Szklanka mleka”, „Pij mleko”,  „Super Wiewiórka
- przyjaciółka Oli i Kuby”- program realizuje klasa 2b, 
„Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej” – projekt 
edukacyjny KIK/34 w ramach Szwajcarsko- Polskiego Progra-
mu Współpracy,  Program „Nie pal przy mnie, proszę”,                                                                                                                
„Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń” - program rządowy.                                                                                               
„Ratujemy i uczymy ratować” – program Fundacji  
WOŚP, „Ratowniczek” -  program PCK,  
"Bądź sobą" – program profilaktyczno - wychowawczy dla 
uczniów świetlicy szkolnej I-VI. 
 
 
 

TRADYCJE SZKOŁY 
 

1. Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 
2. Dzień Edukacji Narodowej 
3. Apel 11 listopada 
4. Śniadanie daje moc 
5. Pamiętamy o zmarłych 
6. Zajęcia dla przedszkolaków 
7. Dzień Rodziny w naszej szkole 
8. Pasowanie na czytelnika 
9. Szkolny Dzień Życzliwości i Pozdrowień 
10. Dzień Zdrowia w ramach Dnia Wiosny 
11. Dni Otwarte 
12. Groszowicki Kiermasz Wielkanocny 
13. Apel 3-ego Maja  
14. Rajdy SKKT 
15. Festyn Szkolny 
16. Zakończenie roku szkolnego 

1.KONKURS WOJEWÓDZKI NA KARTKĘ  
ŚWIĄTECZNĄ 
Julia Kurenda z klasy IVb otrzymała nagrodę w Wojewódzkim 
Konkursie na Kartkę Świąteczną Wielkanocną. Konkurs został 
zorganizowany przez MDK w Opolu. 
 
2.WOJEWÓDZKI KONKURS „PISANKA 2015”  
Zuzanna Nogosek z klasy VIa i Emilia Matuszewska z klasy 
VIa wzięły udział w konkursie zdobienia jaj wielkanoc-
nych.  Konkurs został zorganizowany przez MDK w Opolu. 
 
3.XV WOJEWÓDZKI KONKURS MŁODYCH  
TALENTÓW POETYCKICH ZŁOTE PIÓRO 2015 
Uczennica klasy 6b- Emilia Kopyłowska została laureatką XV 
Wojewódzkiego  Konkursu Młodych Talentów Poetyckich 
Złote Pióro 2015 . Tegoroczna edycja konkursu odbywała się 
pod hasłem: „Niebo gwiaździste nade mną , prawo moralne 
we mnie”. 
 
4. KONKURS RECYTATORSKI ,,SŁOWO” 
5 marca 2015 r. uczeń kl.4b - Konrad Chojecki  prezentował 
nas w międzyszkolnym konkursie recytatorskim "Słowo"  
i zajął II miejsce. 
 
5. KONKURS ,,ŚMIECI MNIEJ, ZIEMI LŻEJ”                 
- IX  edycja                            
        W kategorii indywidualnie: Łukasz Staś z kl. 2a 
zajął IV miejsce – 47kg makulatury; 4.258 baterii; 55puszek, a 
Wiktoria Podemska z kl. 3b zajęła V miejsce – 400kg makula-
tury; 133 puszek; 1683 baterii; uczniowie  otrzymali kartę upo-
minkowa z Media Markt. Oto nasze wyniki, które dały nam III 
miejsce :2184 kg – makulatury, 8kg – puszek, 243 kg baterii. 

6 BADMINTON 
 Klaudia i Monika Maczulis po wygraniu wszystkich spotkań 
zajęły w zawodach I miejsce wyprzedzając zespół z PSP-16 
oraz PSP-28, natomiast chłopcy- Aleks Stokłosa i Szymon 
Wrzeciono uplasowali się na  miejscu III za drużyną z PSP-16 
oraz PSP-28. 
 
7. MINI PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT 
W zawodach uczestniczyły zespoły z trzech opolskich szkół 
podstawowych (PSP-16, PSP-24 oraz PSP-29). Nasza drużyna 
zajęła I miejsce. 
 
8. FINAŁ MIEJSKI ORLIKA 
W zawodach uczestniczyły zespoły, które w rozgrywkach  
grupowych zajęły I i II miejsca: PSP-7, PSP-9, PSP-16 oraz 
PSP-24.  W składzie naszego zespołu oprócz zawodniczek z  
rozgrywek grupowych wystąpiła także Julia Baron z klasy II b.  
 
9.TENIS STOŁOWY DRUŻYNOWO 
W zawodach uczestniczyły szkoły podstawowe miasta  
Opola. Szkołę mogły reprezentować dwie lub trzy zawodnicz-
ki . Naszą szkołę reprezentowały Klaudia i Monika Maczulis,  
które zajęły w zawodach II miejsce zdobywając tytuł  
Wicemistrzyń Opola. 
 

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE               
W SZKOLE   

W CIĄGU OSTATNICH LAT 



 

 

Opolskie Orły 2014 

Wojciech Gabryelski - laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematyczne-
go 

Opolskie Orły 2000 

 MARTYNA MARTYNOWICZ - II, III m. Międzynarodowym 
 Turnieju w Judo - Czechy 

 ROBERT ONYŚKO - II m. w Międzynarodowym Turnieju  
  w Judo ( Słowacja ) 
 MATEUSZ GUZEK - III m. w Międzynarodowym Turnieju        

w Judo ( Słowacja ) 

Opolskie Orły 1999 

 ŁUKASZ STEPCZUK - II miejsce na Międzynarodowym Turnie
 ju Judo (Czechy) 

 MARTYNA MARTYNOWICZ - I miejsce na Międzynarodowym 
 Turnieju (Słowacja) 

 MAŁGORZATA KOCIUBA - III miejsce na Międzynarodowym 
Turnieju Judo (Słowacja) 

Opolskie Orły 1999 

 DARIUSZ BEJCZUK I MICHAŁ SZABLIŃSKI - I m. na  
Wojewódzkiej Wystawie Twórczości Technicznej (razem) 

 
NAJLEPSZY ABSOLWENT SZKOŁY 

 
Tytuł otrzymuje uczeń, który osiągał wysokie wyniki w nauce i zachowa-
niu, aktywnie działał w szkolnych organizacjach, wyróżniał się koleżeń-
stwem, reprezentował  szkołę  w konkursach  i  zawodach, zajmując    
w nich czołowe lokaty i wychodził z  własną  inicjatywą   działalności   
na  rzecz   szkoły.  

Oto najlepsi:                                 
1. Justyna Kasperek              1992- 1993 rok                                                    
2. Krystyna Murek                1993- 1994 rok                                           
3. Piotr Janaszczyk                1994- 1995 rok 
4. Ewelina Maślak                1997- 1998 rok 
5. Wojciech Ludynia            1999- 2000 rok 

                        6. Katarzyna Sołtys,  
           Anna Kołada 

     Piotr Szwach                    2001- 2002 rok  
7. Katarzyna Ludynia            2002-  2003 rok 
8. Alina Stelmach                  2003-  2004 rok                            
9. Joanna Moczko                  2004- 2005 rok 
10. Kamila Grzesik                2005- 2006 rok 
11. Joanna Jurkiewicz            2006-  2007 rok 
12. Michał Idziak                   2007- 2008 rok 
13. Mateusz Kurpiers            2008-  2009 rok                                     
14. Patryk Kuc                       2009- 2010 rok 
15. Grzegorz Okos                 2010- 2011 rok 
16.  Dominika Dycewicz       2011- 2012 rok 
17.  Paulina Krupop               2012- 2013 rok 
18.  Jakub Kosiorek               2013- 2014 rok 

10. MAŁY OLIMPIJCZYK 
 W I etapie nasi uczniowie spotkali się z rówieśni-
kami z PSP-9.W zawodach miał wziąć udział rów-
nież zespół "Naszej Szkoły", jednak z powodu  
choroby uczniów nie wystartowali. Zarówno  
chłopcy, jak i dziewczęta zajęły II miejsce. 
11.MINI KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW 
W zawodach uczestniczyły zespoły z trzech opol-
skich szkól podstawowych. spośród czterech, które 
powinny wystartować (PSP-2, PSp-16 oraz PSP-24). 
Zajęliśmy II miejsce. 
12. MINI KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT 
W zawodach uczestniczyły dwa zespoły spośród 
pięciu, które powinny wystartować (PSP-9, PSP-
24). PSP 24 zajęła I miejsce. 
13. MINI PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW 
W zawodach uczestniczyły cztery zespoły: szkoła 
TAK, Nasza Szkoła, PSP-21 oraz PSP-24.    
I miejsce  - PSP-24 
14. MINI PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT 
W zawodach uczestniczyły zespoły z czterech opol-
skich szkół podstawowych, które w rozgrywkach 
grupowych zajęły I i II miejsca: PSP-2, PSP-9, ,PSP
-21 oraz PSP-24. W półfinale wojewódzkim PSP 24 
zajęła I miejsce, a w finale wojewódzkim  
III miejsce. 
15. HALOWA PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW 
 W zawodach uczestniczyły zespoły z czterech opol-
skich szkół podstawowych (PSP-16, PSP-20, PSP-
24 oraz Nasza Szkoła). W rozgrywkach finałowych 
zajęliśmy IV miejsce. 
16. HALOWA PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT 
 W zawodach uczestniczyły zespoły z trzech opol-
skich szkół podstawowych: PSP-9, ,PSP-16 oraz 
PSP-24. W rozgrywkach finałowych zajęliśmy  
II miejsce 
17. DWA OGNIE DZIEWCZĄT 
 W zawodach uczestniczyły zespoły z czterech 
opolskich szkół podstawowych (PSP-10, PSP-121, 
PSP-24 oraz PSP-26). Klasyfikacja końcowa- PSP 
24-I miejsce 
18. DWA OGNIE CHŁOPCÓW 
W zawodach uczestniczyły zespoły z czterech opol-
skich szkół podstawowych (PSP-5, PSP-21, PSP-24 
oraz PSP-2). Klasyfikacja końcowa- PSP 24-III  
miejsce 
19. SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 
W zawodach uczestniczyły szkoły podstawowe mia-
sta Opola. Reprezentacja szkoły składała się z ośmiu 
zawodników (osobno dziewczęta i chłopcy).  
Dziewczęta zajęły IV miejsce, chłopcy II. 
20. INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE 
Do udziału w finale wojewódzkim w indywidual-
nych biegach przełajowych zakwalifikowało się  
3 naszych uczniów: Aleks Stokłosa, Dominika  
Stachowiak oraz Klaudia Maczulis. W finale  
wojewódzkim, spośród naszych reprezentantów, 
najlepiej spisał się Aleks Stokłosa, który w kategorii 
chłopców klas VI (rocznik 2002) zajął II miejsce 
uzyskując tytuł Wicemistrza województwa  
Opolskiego. Wysokie - 10 miejsce w województwie  
w kategorii dziewcząt klas VI uzyskała Dominika  
Stachowiak. 
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Sukcesy uczniów 

2013/2014r. Mistrzowie sportu Międzyszkolny kon-
kurs recytatorski 

Międzyszkolny konkurs 
„Młody Literat” 

Wojewódzka wystawa 
twórczości 

Imię i nazwisko, 
Zdobyte miejsce 

Magdalena Wojtal Konrad Chojecki, 
miejsce III 

Ewa Filipkowska, wy-
różnienie 

Damian Staś, miejsce I 

2014/2015r. Konkurs j. angielskie-
go dla klas III 

Konkurs czytelniczy 
dla klas I-III 

Konkurs wiedzy „Mały 
Omnibus” 

Konkurs Wojewódzki 
na kartkę Wielkanocną 

Imię i nazwisko, 
Zdobyte miejsce 

Drużyna klasy IIIA 
miejsce I 

Klasy I : 
1. Hanna Ratajczak, 
miejsce I 
2.Michalina Nowako-
wicz, miejsce II 
3.Franek Wojcik, 
miejsce III 
Klasy II : 
1. Emilka Dzwonkow-
ska, miejsce I 
2.Martyna Popardow-
ska, miejsce II 
3. Emilka Wasilewska, 
miejsce III 
Klasy III : 
1.Zuzanna Kruppa, 
miejsce I 
2.Julia Jonczyk, miej-
sce II 
3.Anna Rzepiak, miej-
sce III 
  

I miejsce: 
Alicja Derda  kl. III a    
Wiktoria Kwiatkowska 
kl. II b 
II miejsce: 
Katarzyna Harlak  kl. 
III a   
Emilia Dzwonkow-
ska  kl. II a 
III miejsce: 
Julia Pasoń kl. III a     
Wiktoria Rzepiak  
 kl. II b 
  

Julia Kurenda-nagroda 

2014/2015r. Wojewódzki konkurs 
„Pisanka”2015”  

XV Wojewódzki Kon-
kurs Młodych Talen-
tów Poetyckich ZŁOTE 
PIÓRO 2015 

Międzyszkolny Kon-
kurs Recytator-
ski ,,Słowo” 

Konkurs ,, Śmieci 
mniej, Ziemi lżej” - IX 
edycja 

Imię i nazwisko, 
Zdobyte miejsce 

Zuzanna Nogosek                       
i Emilia Matuszewska           
z klasy  VIa 

Emilia Kopyłowska-            
I miejsce- laureatka 
  

Konrad Chojecki – II 
miejsce 

PSP 24- 
III miejsce 


