
Prestiżowe nagrody „Ignac Roku” rozdane! Podczas koncertu szkolnego poznaliśmy długo oczekiwanych zwycięzców 
konkursu, który odbył się w naszej szkole po raz drugi. W tym roku nagrody zostały przyznane we wszystkich 
12 kategoriach wśród uczniów klas starszych, przyznano również tytuł Małego Ignaca jednej z uczennic klas I – III. 
O tytuły ubiegało się ponad 70 nominowanych. Gratulujemy wygranych wszystkim uczniom i ich Rodzicom! 
Przypominamy czym zasłużyli sobie na wyróżnienie:

- odnosili sukcesy  w danej dziedzinie lub prowadzili działalność na 
terenie szkoły i poza nią.
- godnie reprezentowali szkołę 
- łączyli  swój talent z pracowitością
- rozwijali swoje zainteresowania
-  swoją postawą pobudzali innych do działania
- dzielnie pokonywali trudności w nauce lub pracowali nad 
pokonywaniem swoich słabości
- nieśli pomoc i pracowali na rzecz innych
- pozytywnie zaskakiwali sposobami rozwiązywania  napotykanych 
problemów
- doskonalili swoje umiejętności w różnych dziedzinach
- czerpali radość z muzyki i nauki
- mogli być stawiani jako wzór innym  do naśladowania 

Najważniejszym celem, który powinien stawiać przed sobą uczeń 
nominowany do nagrody jest:
- stawanie się mądrzejszym i lepszym 
- dbanie o rozwój swoich cech pozytywnych  
- życie nie tylko dla siebie
- praca nad sobą
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Kategoria Humanista Polonista: Teresa Szklarczyk , kl. VB
Cześć, chodzę do klasy VB, gram na flecie i fortepianie. Gdyby ktoś zapytał co najbardziej lubię 
robić, mogłabym wymieniać bez końca , ale powiem , że czytać i śpiewać. Książki mnie inspirują. 
Nie wiem czy wiecie, ale czasem piszę wiersze lub krótkie opowiadania. Z przedmiotów 
najbardziej lubię WF i język polski. Lubię też teatr. Czy wiecie, że w przyszłym  roku będę grać w 
przedstawieniu pt „Tajemniczy Ogród”, w prawdziwym teatrze Bagatela ? A poza lekcjami .. lubię 
chodzić po górach i śmiać się z przyjaciółmi ! Mój dom oprócz mnie i rodziców zamieszkują 
jeszcze trzy małe stworki rodzaju ludzkiego : Aurelka, Klara i Ignaś. Z nimi też lubię się pośmiać, 
choc czasem dosłownie włażą mi na głowę .. Lubię naszą szkołę i wszystkie projekty i konkursy 
z nią związane. Miłego dnia!

Kategoria Przyrodnik: Katarzyna Kaczmarczyk, kl. VIC
Jestem Kasia. Mam dwanaście lat, w tym roku kończę szkołę muzyczną. Nie zamierzam iść do 
gimnazjum muzycznego. Swoją przygodę z muzyką zapamiętam, ale granie na fortepianie będę 
traktować jako hobby. W przyszłości chciałabym zostać lekarzem. Bardzo mnie interesuje 
przyroda, a zwłaszcza nauka o człowieku, medycyna. Mieszkam na wsi, stąd różne ciekawe rzeczy 
przynoszę na lekcje. Mam 3 koty : Stefkę, Józefinę i Antonia. Wymyśliłam nietypowe imiona dla 
moich pupili gdyż są wyjątkowe. Bardzo je kocham. Chciałabym żeby w przyszłości móc założyć 
schronisko dla zwierząt. Nagroda Ignaca jest ważna ale ważniejszą rzeczą dla mnie jest to co mam 
w głowie, a nie na półce.

Kategoria Sportowiec: Leon Lauterbach, kl. VIB
Mam na imię Leon, mam prawie trzynaście lat. Lubię chodzić do tej szkoły, ponieważ mam bardzo 
dobrych przyjaciół i nauczycieli. Moim hobby jest zbieranie klocków lego. Lubię z nich 
projektować i tworzyć rozmaite przedmioty. Często oglądam programy poruszające ciekawe 
zjawiska z zakresu fizyki. Pasjonuje mnie również dobre dziennikarstwo. Bardzo lubię uprawiać 
sport. Od 7 lat trenuję sztukę walki Kung-fu ( mam już w tej dziedzinie osiągnięcia – w 2010 roku 
zdobyłem mistrzostwo Europy w formie z szablą). Gram również w tenisa, piłkę ręczną, siatkówkę 
i koszykówkę. W ubiegłym roku rozpocząłem też naukę pływania na windsurfingu. Dzięki 
regularnemu uprawianiu sportu mam dobrą kondycję. Przez 6 lat nauki tej szkole to jednak 
skrzypce zawsze były moją największą pasją. 

Kategoria Plastyk: Tadeusz Chmielewski, kl. VB
Nazywam się Tadeusz Chmielewski, mam dwanaście lat. Gdy 
byłem mały odkryłem swój talent plastyczny, myślę że mam go 
po rodzicach, którzy są konserwatorami zabytków. Rozwijam 
swój talent, chodzę na zajęcia plastyczne. Od trzeciej klasy 
interesuję się naukami ścisłymi, przede wszystkim fizykom. 
Wiele w tej dziedzinie nauczył mnie dziadek, który uczył fizyki 
i matematyki w liceum.

sekcja fortepianu: Adrian Sarkowicz, kl. VIA
Witam! Mam na imię Adrian. Chodzę do 6 klasy. Gram na fortepianie.Moją największą pasją 
jest muzyka i sport .Uczestniczyłem w wielu konkursach pianistycznych i zawodach 
sportowych. Odnosiłem w tych dziedzinach wiele sukcesów. Moi rodzice są bardzo ze mnie 
dumni i motywują mnie do dalszej pracy. Chętnie uczę się języka angielskiego i w przyszłości 
zamierzam biegle się nim posługiwać. Mam starszego brata. Ma na imię Dominik. Też bardzo 
lubi muzykę. Gra na fortepianie i perkusji. Razem z tatą, który również gra na fortepianie 
i bratem lubimy bawić się muzyką. W wolnych chwilach uwielbiam jeździć na rowerze i grać 
z rodzicami w scrabble.

sekcja instrumentów smyczkowych: Jakub Staszek, kl VB
Jestem Jakub, chodzę do klasy VB. Interesuję się sportem i muzyką. Chodzę na piłkę nożną do 
klubu sportowego. Lubię grać w piłkę ponieważ lubię gry zespołowe. Bardzo lubię grać na 
skrzypcach, chociaż pierwszej klasie bardziej pociągało mnie pianino. Gram na skrzypcach od 
pięciu lat. Jeśli chodzi o muzykę, to interesuje się sławnymi muzykami. Moimi najbardziej 
ulubionymi kompozytorami są J.S.Bach i Karol Szymanowski. Bardzo lubię sport i muzykę, ale 
nie wiem co bardziej. 

Kategoria Muzyk Instrumentalista

Kategoria Anglista: Jakub Kluza, kl. 4B
Nazywam się Jonasz Kluza. Jestem uczniem klasy IVb. Mam naprawdę niesamowitą rodzinkę: 
dwie siostry, jedną starszą, drugą młodszą i starszego brata oraz oczywiście kochanych rodziców: 
mamę Beatę i tatę Marka. Gram na fortepianie i perkusji. Moimi ulubionymi przedmiotami są: 
informatyka, j. angielski i instrumenty na których gram. Interesuję się sportem i muzyką. 
Fascynuje mnie w szczególności piłka nożna. Moim ulubionym klubem jest Real Madryt z Cristino 
Ronaldo na czele. Narysowałem kiedyś wszystkie flagi państw oraz terytoriów autonomicznych 
świata, stad moje zainteresowanie do geografii. Wybrałem szkołę muzyczną, bo kocham muzykę. 
Uwielbiam grać na obu instrumentach o których wcześniej wspomniałem. Bardzo lubię 
improwizować na fortepianie. Lubię słuchać muzyki współczesnej, takich kompozytorów jak 
K.Penderecki czy W.Kilar. Moim marzeniem jest zwiedzić cały świat, piękny świat, a do tego 
potrzebna jest umiejętność mówienia w innych językach. Szczególnie podoba mi się język 
angielski.

Kategoria Humanista – Historyk: Michał Kuźnia, klasa IVB
Cześć. Jestem Michał Kuźnia. Mam jedenaście lat i gram na skrzypcach. Interesuję się piłką nożną, 
motoryzacją, tenisem ziemnym i stołowym, muzyką, historią, architekturą i geografią. Uwielbiam 
jeździć na nartach, a w lecie na rowerze. Gram w tenisa ziemnego. Mam też paru idoli m.in. 
Cristiano Ronaldo w piłce nożnej Rafael Nadal w tenisie ziemnym.

Kategoria Matematyk: Agnieszka Kossewska, kl. VIB
Mam trzynaście lat. Od urodzenia lubię kolor zielony. Ubóstwiam zwierzęta, w szczególności psy. 
Niestety nie posiadam żadnego zwierzaka. Chodzę do klasy VIB, która w moim mniemaniu jest 
bardzo fajna. Lubię lekcję WF, sporty zespołowe, szpinak oraz Nutelle. Jestem dobra 
z matematyki. Czytam dużo książek. Gram na skrzypcach i fortepianie.

Kategoria Ciekawa Osobowość: Łucja Solewska, kl. VIA
Od małego bobasa lubiłam tańczyć i śpiewać. Śpiewam tak dużo, że uszy bolą nie tylko moją 
młodszą siostrę, ale też moich rodziców. Interesuję się Japonią, czytam mangi, oglądam anime, 
chociaż za sushi za bardzo nie przepadam. Oglądam też koreańskie seriale, w których przeważa 
wątek miłosny. Moim ulubionym sportem jest siatkówka, granie w nią sprawia mi wielką 
przyjemność. Lubię grać na pianinie chociaż lepiej wychodzą mi kawałki komponowane przeze 
mnie (może nie są zbyt skomplikowane, ale ważne, że są). Piszę też skromne teksty (chociaż sama 
nie jestem skromna). Uczę się też trochę grać na gitarze elektrycznej, przez dwa lata grałam też na 
skrzypcach. Może tego nie widać, ale uwielbiam się stroić i żałuję tego, że do szkoły nie wolno 
malować paznokci. W szkole jestem stosunkowo grzeczna, ale tak naprawdę w środku rozpiera 
mnie energia. W domu trochę szaleję i rozrabiam, w szkole tego nie robię, ponieważ chcę ją 
ukończyć z wzorowym zachowaniem.

sekcja instrumentów dętych, perkusji i akordeonu: Bruno Ćwik, kl. VB
Nazywam się Bruno ćwik i jestem uczniem klasy V tutejszej szkoły. Mam dwanaście lat, a moje 
hobby to gra na dwóch instrumentach - saksofonie i fortepianie. Mam fajne rodzeństwo. 
Najstarszy brat pływa po świecie jako ochrona statków i pięknie gra na gitarze. Moja sistra 
ukończyła studia i jest skrzypaczką. Drugi mój brat ma lat dziewiętnaście i ma dyplom 
ukończenia klasy klarnetu. Moim marzeniem jest założenie zespołu bluesa lub też rocka.

Kategoria Ciekawa Osobowość Muzyczna: Angele Villanueva Jara, kl. VA
Nazywam się Angele Villanueva Jara. Mam dwanaście lat. Interesuje się sportem, muzyką 
i tańcem. Od czwartego roku życia trenuję akrobatykę sportową w PTG „Sokół” Kraków. W 
styczniu 2104 weszłam w skład Kadry Narodowej Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej 
i zostałam powołana do Kadry Narodowej Polskiego Związku Gimnastycznego i mam szanse na 
wyjazd na wrześniowe Mistrzostwa Europy w kategorii WG 11-16. Talent i pasję muzyczną 
rozwijam w OSM I st. w Krakowie gdzie uczę się gry na skrzypcach i fortepianie. Moją pasją jest 
również taniec, ale nigdzie się w tym kierunku nie szkolę jedynie sama w domu. Układ taneczno-
akrobatyczny, który zaprezentowałam na castingu do programu „Mali Giganci” ułożyłam 
samodzielnie z pomocą siostry. W programie „Mali Giganci” nasza drużyna „Czadersi” zajęła 
drugie miejsce, a w kategorii najlepszy tancerz zajęłam pierwsze miejsce.

Kategoria „Mały Ignaś”: Emilia Włodarczyk, kl. IIIC
Cześć! Mam na imię Emilka. Chodzę do trzeciej klasy OSM I st. w Krakowie. Uczę się gry na 
fortepianie. Bardzo lubię słuchać muzyki, chociaż nie zawsze jest to muzyka poważna. Moim 
hobby jest szkicowanie różnych rzeczy np.: zwierząt, roślin i  twarzy wymyślonych ludzi. Lubię 
czytać książki przygodowe. Uwielbiam spędzać czas na wsi, patrzeć na kołyszące się na wietrze 
drzewa i chodzić po łąkach, chociaż nie lubię bardzo latających owadów. Bardzo chętnie chodzę 
do szkoły, bo mogę się spotkać z koleżankami i kolegami, z którymi rozmawiam na różne tematy 
po prostu bawię się. Chętnie spędzam czas na świetlicy, bo tam mogę skorzystać z pomocy 
koleżanek lub kolegów w zadaniu, a sama też chętnie pomagam innym. W szkole można 
dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat historii i przyrody, zawiązać pierwsze przyjaźnie. 
Przyjaciel dla mnie to ktoś na kogo pomoc zawsze mogę liczyć i ktoś, kto nie zdradzi moich 
sekretów. Nie wyobrażam sobie nie chodzić do szkoły.
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W dniu 27.05. 2015 w Krakowskiej Filharmonii odbył się  koncert szkolny, podsumowujący całoroczną pracę naszych uczniów i 

pedagogów. Jak co roku czekaliśmy z niecierpliwością na to niewątpliwie największe wydarzenie w życiu szkoły. I jak co roku, po 

ponad trzygodzinnym słuchaniu muzyki wykonywanej przez najlepszych, wyróżnionych udziałem w tym koncercie uczniów, 

opuszczaliśmy mury Filharmonii dumni i wzruszeni. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim solistom , zespołom , chórom szkolnym 

oraz orkiestrze, ale też naszym drogim pedagogom oraz rodzicom bez których nie byłoby tego sukcesu. W koncercie wystąpili 

następujący soliści i zespoły:

Karolina Mączka kl. V  (przygotowanie mgr Małgorzata Szumiec)

zespół gitarowy – uczniowie klas II – VI Gabriela Rupikowska, Kamila Kołodziejczyk, Radosław Mazer, Hubert Łyczko, Krzysztof 

Boryczko, Krzysztof Gniewek, Karol Kluczkiewicz, Wojciech Żukowski, Jan Buff, Aleksandra Flur, Aleksandra Gniewek, Iwona 

Lis, Leon Barczyk, Daniel Kuznetsov, Adam Tomera, Michał Surówka, Antoni Woźniak, oraz absolwenci – uczniowie POSM II st. 

im. F. Chopina w Krakowie – Dominik Domagalski, Krystian Kluczkiewicz, Łukasz Kukliński (przygotowanie mgr Robert Ciborowski)

trio skrzypcowe : Małgorzata Duda kl. IV, Alisa Polovnikowa kl. IV, Michalina Buczyńska kl. V (przygotowanie mgr Jerzy 

Skoczylas)

zespół taneczny kl. I b ( przygotowanie mgr Anna Gryszun) przy fortepianie – mgr Maria Dudzińska

Adrian Sarkowicz fortepian kl. VI – (przygotowanie. mgr Maria Wyroba)

Aleksandra Janecka  flet kl. VI  (przygotowanie mgr Agnieszka Cywińska – Olma)  przy fortepianie – mgr  Dorota Żyła-

Pałczyńska              

Jonasz Kluza kl. IV – fortepian (przygotowanie mgr Maria Wyroba)

Jakub Staszel kl. V – skrzypce  (przygotowanie mgr Maria Kostka) przy fortepianie – mgr Elżbieta Daszkiewicz 

Magdalena Trojanowska kl. V, Tomasz Szczepankiewicz kl. VI - 2 fortepiany (przygotowanie mgr Danuta Zielińska)

Bruno Ćwik kl. V – saksofon, (przygotowanie mgr Krzysztof Włodarczyk) przy fortepianie – mgr Beata Mach-Fundament, 

Grzegorz Cioczek kl. VI – trąbka, przygotowanie mgr Szymon Dołęga, przy fortepianie – mgr Dorota Żyła – Pałczyńska

duet fortepianowy  Wahid Ben Khalfa kl. VI, Daniel Kukurba kl. VI (przygotowanie mgr Maria Wyroby, 

mgr Jadwiga Wyroby)

Przemysław Prucnal kl. VI – skrzypce , (przygotowanie mgr Irena Wojtowicz) przy fortepianie – 

mgr Elżbieta Daszkiewicz

grupa rytmiki kl. III a  (przygotowanie mgr Anna Komosa)

Jan Sułkowski kl. IV – skrzypce, (przygotowanie mgr Irena Wojtowicz) przy fortepianie – mgr Elżbieta 

Daszkiewicz

Adelajda Adamczyk kl. VI – flet, (przygotowanie mgr Ewa Tupik) przy fortepianie – mgr Beata Mach - 

Fundament

duet fortepianowy Jonasz Kluza kl. IV, Mateusz Półtorak kl. III (przygotowanie mgr Maria Wyroba, 

mgr Jadwiga Wyroba)

Maciej Zagajski  kl. V – akordeon (przygotowanie mgr Oleg Dyyak)

Leon Lauterbach kl. VI – skrzypce (przygotowanie mgr Paweł Wojtowicz) przy fortepianie – mgr Beata 

Mach-Fundament

Tomasz Szczepankiewicz kl. VI – fortepian (przygotowanie mgr Danuta Zielińska)

Michalina Jastrzębska kl. VI – wiolonczela (przygotowanie mgr Alicja Góra) przy fortepianie – mgr 

Barbara Rączka

zespół kameralny Przemysław Prucnal kl. VI – skrzypce, Eugenia Skoczylas kl. VI – skrzypce, Angele Villanueva Jara kl. V – 

skrzypce, Julia Krane kl. VI – fortepian (przygotowanie mgr Irena Wójtowicz, mgr Ewa Jarguz )

Kacper Król kl. IV – fortepian (przygotowanie mgr Natalia Kusiak)

duet fortepianowy Maria Pazdro kl. V, Kacper Król kl. IV (przygotowanie mgr Natalia Kusiak)

zespół perkusyjny „Trio marzeń” Bruno Bert kl. III, Jakub Olma kl. III, Maciej Wójtowicz kl. III (przygotowanie mgr Leon 

Olejniczak)

zespół kameralny – uczniowie klas V i VI - Grzegorz Cioczek – trąbka, Antoni Markowski, Zuzanna Siwek, Krystian Sobczak – 

klarnet, Aleksandra Gniewek, Antoni Woźniak, Daniel Kuznetsov, Jan Buff, Leon Barczyk – gitara, Jan Pabian, Antoni Sobaniec – 

ksylofon, Roman Gala, Bruno Bert, Jakub Olma, Miłosz Wilk, Szymon Futoma – instr. Perkusyjne, Adrian Sarkowicz – fortepian 

(przygotowanie mgr Antoni Majerski)

orkiestra szkolna i chóry kameralne: klas IV oraz klas VI pod dyrekcją – mgr Tomasza Półtoraka , przy fortepianie towarzyszyła 

chórom pani mgr Maria Dudzińska wraz z chórem klas IV wystąpił zespół perkusyjny w składzie: Antoni Adamczyk, Feliks 

Bobrzyński, Antoni Sobaniec.

Oto kolejna edycja naszego konkursu literackiego. Tym razem prezentujemy 

fragmenty literatury poświęcone mamom, bowiem kilka dni temu obchodziliśmy 

ich święto. Przypominamy zasady konkursu : Odpowiedzi (tytuł książki i autor) 

należy zgłaszać do biblioteki; kolejność zgłoszeń nie gra roli – zwycięzca 

wyłoniony zostanie drogą losowania spośród wszystkich poprawnych odpowiedzi. 

Mamy też prośbę abyście zaproponowali najlepsze waszym zdaniem fragmenty 

książek na Dzień Dziecka.

Fragment 1 

Niedziela pachnie kawą. Bo w niedzielę mamulina pije ją w domu, a nie w pracy. 

I czym jeszcze? Hm... jak by to powiedzieć... sama nie wiem, bo to dziwny zapach... 

leżeniem w łóżku. Bo w niedzielę rano wchodzę do łóżka mamy i tak leżymy sobie 

i gadamy. To znaczy częściej ja gadam, a mamula tak coś tylko mruczy. Więc 

niedziela pachnie też mamuliną, która ma bardzo ładny zapach. Kiedyś wyjechała na 

cały tydzień, a ja zostałam z babcią Florą. Wyjęłam wtedy z szafy sweter mamuliny 

i spałam z nim, bo pachniał mamą. 

Fragment 2

W prawdziwym życiu, kiedy byłam z moją własną mamą, uważałam często, że dzieje mi 

się krzywda. Mama zabraniała mi czasem tego czy owego, kazała o ósmej wracać do 

domu, gniewała się o uwagi w dzienniczku (bywały, bywały!), o podmalowanie powiek, 

rzeczy wyciągane potajemnie z szafy. Na moje prośby o bluzkę czy dżinsy 

odpowiadała, że nie ma pieniędzy. Nie podobała jej się moja przyjaźń z Jolą i ja się 

też czasami nie podobałam mamie, miała pretensje, że nie pomagam w domu, że myślę 

tylko o ciuchach i przyjemnościach, że nic mnie nie obchodzi, że jestem niesolidna. 

Ale moja mama to jest anioł w porównaniu z tymi tutaj...

Fragment 3

- Mamo!? Mamo!?

W sekundę wszyscy znaleźliśmy się koło niej. Jan-C klepał ją po ręce, ja wachlowałem 

kalendarzem adwentowym, a Jan-A popędził, żeby przynieść jej szklankę wody.

- Odsuńcie się! - krzyczał. - Nie widzicie, że zaraz ją udusicie!

- To nic takiego - powiedziała mama, otwierając oczy. - Tylko zrobiło mi się jakoś 

gorąco. Nie martwcie się.

Mama jest niezawodna. Jakimś cudem udaje jej się nigdy nie chorować. Więc widok 

taki jak ten sprawił, że padł na nas blady strach. Staliśmy wokół niej w milczeniu, 

patrząc, jak powoli nabiera kolorów.

Jan-D podał jej garść lepkich żelków lukrecjowych, które wyciągnął z kieszeni. 

Wyraźnie było jej lepiej. Delikatnie odsunęła cukierki, więc Jan-D wpakował je sobie 

do buzi, jakby on też potrzebował wzmocnienia.

KONKURS literacki
Koncert szkolny

NASZE OSIĄGNIĘCIA 
Ignac ma dzisiaj zaszczyt 

zaprezentować wiersze uczennic, 

które zostały nagrodzone 

w Małopolskim Przeglądzie 

Twórczości Dzieci i Młodzieży 

'Triada 2015'

Miasto

Noc jest ciemna.

Słychać różne dziwne dźwięki.

Czasem hałas

Lub nieznane mi piosenki

Z prawej cmentarz

Z lewej szpital, kilka domów.

Dalej kościół, przy nim wieża,

parę dzwonów.

Kilka ulic,

Kilka sklepów – jak to w mieście.

Na pamiątkę

skrawek nieba sobie weźcie.

Marta Karcz kl. VB

Skowronek

Niby nic – pierzasta kulka,

szary dziobek, szare piórka.

Skrzydełka i ogonek.

Tylko, że połknął dzwonek !

I teraz świergotać musi,

bo choćby chciał coś innego wykrztusić,

to przez ten dzwonek

niebożę

nie może !

Teresa Szklarczyk kl. Vb

Przyjaciele są jak długopisy

Gdy długopis przestanie pisać

Można go wyrzucić

Lub kupić wkład

Najczęściej go wyrzucamy

Bo nie chce nam się iść do sklepu

A kiedy już pójdziemy

Wtedy łatwiej kupić nowy, ładniejszy 

długopis

A jak jest z przyjaźnią ?

Kiedy przyjaźń wygasa

Możemy ją skończyć

Lub o nią walczyć

Lecz nam się nie chce

Bo to zbyt kłopotliwe

Więc znajdujemy sobie nowego przyjaciela

Tacy przyjaciele są jak długopisy

Ale prawdziwi są wieczni

Jak pióra

Łucja Solewska kl.VI a
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