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                        Pismo uczniów Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie 

Nr 2,   rok szkolny  2019/2020;  cena 1 zł, dostępne na: sp2.sochaczew.pl 

                           Od redakcji  

Witamy w  świątecznym wydaniu naszej gazetki. Chcemy się 

pochwalić, że pierwszy tegoroczny numer z października 

rozszedł się błyskawicznie. Bardzo jesteśmy z tego dumni  

i mamy nadzieję, że teraz będzie podobnie. 

A co w naszej gazetce? 

Znajdziecie jak zawsze  przegląd najważniejszych szkolnych 

wydarzeń, ciekawe wywiady. Przypomnimy Wam także  

o pięknych świątecznych zwyczajach. Ubawicie się do łez, 

czytając świąteczne 

dowcipy, a do refleksji 

zmuszą Was 

bożonarodzeniowe 

przysłowia. 

Wesołych świąt!                                                                

Redakcja 

 

Świąt białych, pachnących 

choinką, 

spędzonych w ciepłej, 

rodzinnej atmosferze,  

pełnych niespodziewanych 

prezentów. 

Świąt dających radość i 

odpoczynek oraz nadzieję,  

że nadchodzący rok 

będzie lepszy niż ten, który 

mija.  

Tego wszystkiego swoim  

 Czytelnikom życzy  

zespół redakcji 

„Bez Tytułu” 
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Dzień Papieski 
We wtorek 22 października, uczniowie klas ósmych pod kierunkiem pani 

katechetki, Marioli Majcher, zaprosili wszystkich uczniów naszej szkoły 

na uroczystość z okazji obchodów Dnia Papieskiego.  

W tym roku już 19. raz w ten sposób czcimy pamięć papieża –Polaka Jana 

Pawła II, Karola Wojtyły, wyniesionego na ołtarze 1 maja 2011roku.  

Warto przypomnieć, że Dzień Papieski został ustalony 

 na 22 października na pamiątkę uroczystego rozpoczęcia  pontyfikatu 

Jana Pawła II. 

Uczniowie we wzruszający sposób przypomnieli sylwetkę naszego 

papieża, jego zasługi dla świata  

i Polski oraz jego najpiękniejsze myśli.  

Wiersze i mądre powiedzenia Karola Wojtyły przeplatane były pięknymi pieśniami wykonanymi przez 

ósmoklasistów. Nie zabrakło  wśród nich ulubionej pieśni papieża, czyli popularnej „Barki”. To była niezwykle 

wzruszająca uroczystość. (red.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Koncert „Pamiętamy” 
24 października o godzinie 17.00  rozpoczął się uroczysty koncert pod 

tytułem „Pamiętamy”, przygotowany przez uczniów klas: Va, Vb, 

VIIb, VIIIa, VIIIb.    

Program był podzielony na dwie części.  

W pierwszej widzowie uczestniczyli w podróży w czasie poprzez wiek 

XX – aż do czasów nam współczesnych. Mogliśmy usłyszeć takie 

utwory jak:  „Jeszcze się tam żagiel bieli” – Alicji  Alicji Majewskiej,  

„Tyle słońca w całym mieście” Anny  Jantar, czy „Chałupy Welcome  

To” Zbigniewa Wodeckiego.  

Druga część koncertu poświęcona była  wydarzeniom   

II wojny światowej, która spustoszyła świat.  Uczniowie uczcili pamięć poległych w wojnie poezją patriotyczną  

i piosenkami żołnierskimi.  W dzisiejszych czasach to właśnie nasza pamięć jest symbolem wdzięczności dla tych, 

którzy oddali życie w obronie świata.  

Program artystyczny został przygotowany przez: p. Wiolettę Kośmider i p. Annę Matejko. O stronę graficzną 

uroczystości zadbała  p. Katarzyna Milczarek. (red.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

II Konkurs Pieśni Patriotycznej "Dla Niepodległej" 
Po raz drugi w naszej szkole  18 listopada odbył się Konkurs Pieśni 

Patriotycznej „Dla Niepodleglej”, w którym uczniowie poszczególnych 

klas wykonywali polskie pieśni o tematyce patriotycznej.  

Całe wydarzenie  było zorganizowane  przez panią Paulinę Majewską i 

panią Magdalenę Górską, a miało na celu oddanie pamięci tym, którzy 

walczyli o  niepodległość naszej ojczyzny, często oddając za nią cenę 

najwyższą. 

Wśród utworów nie mogło zabraknąć pieśni „Rozkwitały pąki białych 

róż”, „Ułani”, czy słynnej „Roty” .  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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             Hołd pamięci 
1 listopada czyli Wszystkich Świętych jest dniem szczególnym w naszej 

kulturze i tradycji, to czas refleksji i zadumy nad tymi, którzy odeszli.  

Właśnie wtedy odwiedzamy groby naszych bliskich, znajomych oraz 

bohaterów narodowych na cmentarzu. Na dowód pamięci zapalamy 

znicze i zanosimy kwiaty. 

Warto pielęgnować tę tradycję, aby pamięć o naszych bliskich nigdy nie 

wygasła. Dlatego też w okolicach tego święta uczniowie naszej szkoły 

 z  klasy IVa, VIa wybrali się na miejski cmentarz, aby oddać hołd 

poległym bezimiennym bohaterom II wojny światowej. W ciszy  

i spokoju zapalali znicze i podziwiali niezwykłą atmosferę panującą na 

cmentarzu. 

                                                                                                                                                        Dawid Jaskulski 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

                        Dla Niepodległej 

Wszyscy pamiętamy, jak ważna jest data 11 listopada. To tego dnia  1918 roku po 

123 latach niewoli nasza ojczyzna odzyskała niepodległość. 

Jak co roku w obchody tego święta włącza się nasza szkolna społeczność. 

Punktualnie o 11.11 w piątek 8 listopada wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli  

udział w ogólnopolskiej akcji śpiewania naszego narodowego hymnu, czyli 

„Mazurka Dąbrowskiego”.  

Na początku spotkania w sali gimnastycznej wszystkich zgromadzonych powitał 

pan dyrektor, Dariusz Kosiński, który  

przypomniał historię i okoliczności powstania naszej narodowej pieśni. 

Punktualnie o 11.11. przy akompaniamencie pana dyrektora w postawie 

zasadniczej odśpiewaliśmy nasz hymn. Uroczysty charakter spotkania 

podkreślały galowe stroje. 

Natomiast uroczysty apel z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości, 

odbył  się we wtorek 12 listopada, który przygotowali uczniowie klas piątych 

pod kierunkiem pani Agnieszki Domańskiej. 

To były piękne lekcje historii. 

                                                           Wojtek Borkowski 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                       Nasze sukcesy 
18 listopada w Kramnicach Miejskich odbyło się podsumowanie konkursów organizowanych przez Szkołę 

Podstawową nr 7 im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie. 

 

Nasza szkoła może pochwalić  wieloma sukcesami.   

W VI Powiatowym Konkursie Piosenki 

Patriotycznej Amelia Ratajczak za wykonanie 

„Kolędy warszawskiej” zdobyła I miejsce w kategorii 

soliści. Julia Duplicka i Maja Barciak zaśpiewały w 

duecie utwór pt. „Deszcz, jesienny deszcz” i zajęły II 

miejsce w kategorii zespoły.  

Podsumowano też konkurs ortograficzny 

„Ortoludek”, w którym Julia Duplicka zajęła III 

miejsce w kategorii klas VII- VII, a Julia Gala –II w 

kategorii klas IV-VI.  

Mamy też sukcesy w konkursach plastycznych. W 

kategorii klas VII Julia Ostrowska zajęła II miejsce, 

w kategorii klas VI Anna Traczyk – I miejsce, Kinga 

Gniwek- III, a Julia Gala wyróżnienie.        

                                                  Julka Duplicka                                                                                                                     

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Wizyta w Teatrze Kamienica  
13.  listopada uczniowie klas piątych i szóstych pod opieką swych 

wychowawców wzięli udział w ciekawej wycieczce do Warszawy. 

Jej głównym punktem było obejrzenie przedstawienia w Teatrze 

Kamienica. Była to adaptacja teatralna książki L. M. 

Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”.     

Przedstawienie było naprawdę udane. W barwny, dowcipny 

sposób przedstawiało dzieje tytułowej bohaterki – Ani Shirley, jej 

wzloty i upadki, radości i marzenia. 

Spektakl dostarczył nam niezapomnianych przeżyć, wrażeń i 

wiele uśmiechu. 

Warto było odwiedzić ten teatr i zobaczyć tę sztukę.   

                                                                                Marcel Sobieraj 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         Próbny egzamin ósmoklasistów 

W tym roku uczniowie klas ósmych 3,4 i 5 grudnia przystąpili do  próbnych 

testów wieńczących naukę w szkole podstawowej. To pierwszy taki sprawdzian 

wiedzy ósmoklasistów w tym roku szkolnym, który nie tylko pokaże, czego i jak 

należy się uczyć, ale również zapozna uczniów z procedurami sprawdzianu.  

 Będzie także świetną okazją do zweryfikowania swoich umiejętności i mobilizacji 

do pracy, aby w  prawdziwym egzaminie wypaść jak najlepiej i otworzyć sobie 

drzwi do wymarzonej szkoły średniej. Ósmoklasiści przygotowania rozpoczęli już 

od września, uczestnicząc w specjalnych dodatkowych zajęciach  z języka 

polskiego, matematyki i języka angielskiego, prowadzonych przez nauczycieli 

naszej szkoły . Pierwszego dnia pisano test z języka polskiego, drugiego z 

matematyki , trzeciego z języka angielskiego. Wyniki niebawem… 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                 Mikołajki, Mikołajki…  
W piątek, 6 grudnia w szkole zaroiło się od  Mikołajów i Mikołajek,  tego dnia 

świętowaliśmy Mikołajki.                

Jak zwykle była to okazja nie tylko do obdarowywania się prezentami, ale też do 

wprowadzenia w bożonarodzeniową atmosferę poprzez świąteczne dekoracje.  
W klasach pojawiły się pięknie ubrane choinki, stroiki, ozdoby na oknach i 

świąteczne gazetki.  

Uczniowie z IV- VIII wraz z wychowawcami  po trzech godzinach lekcyjnych 

wybrali się do kina Odeon.  

Klasy IV- VII obejrzały wzruszający film „Był sobie pies 2” opowiadający o 

niezwykłej więzi między psem a człowiekiem, a klasy ósme poruszający film 

„Najlepszy” o niepełnosprawnym sportowcu, który pokonał morderczą walkę z 

własnymi słabościami i życiowym wyzwaniem, pokazując, że jeśli się czegoś 

mocno chce,  zawsze się to osiągnie. (red) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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               Chłopcy z Placu Broni 
Któż nie zna książki Ferenca Molnara „Chłopcy z Placu Broni”. Większość, bo 

to przecież lektura obowiązkowa! 

Na teatralną adaptację tej powieści wybrali się do Domu Kultury w Chodakowie 

uczniowie klasy IVa. Przedstawienie to przygotował wrocławski teatr „Arens”, 

który wiernie oddał treść powieści. 

Widzowie śledzili z przejęciem walkę chłopców pod dowództwem Jonasza Boki 

z Czerwonoskórymi dowodzonymi   przez Feriego  Acza. Z przejęciem 

obserwowali zmagania jedynego szeregowca wśród bohaterów, czyli Ernesta 

Nemeczka, którego odwaga i bohaterstwo przyczyniły się do zwycięstwa 

chłopców z Placu Broni. 

Warto było obejrzeć ten spektakl.  

                                                                                     Nikola i Romana z IVa 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….                         

Dzień Pluszowego Misia  
Pluszowy miś – ulubiona zabawka, która od 117 lat towarzyszy dzieciom na 

całym świecie, swoje święto obchodzi 25 listopada. Dzień Pluszowego Misia 

to wspaniała okazja, aby  promować czytanie, dlatego też biblioteka szkolna 

zorganizowała dla przedszkolaków z oddziału 0A spotkanie czytelnicze.  

Dzieci z dumą przyniosły swoje misie-przytulanki oraz z dużym 

zainteresowaniem oglądały o nich książki. W trakcie zajęć czytelniczych       

i plastyczno-ruchowych poznały okoliczności powstania zabawki i 

wysłuchały historii o misiu Tulisiu, który bardzo chciał mieć przyjaciela. 

Chętnie śpiewały piosenki o misiach oraz kolorowały jego podobizny. Wszystkim towarzyszyła radosna atmosfera 

zabawy. Uczniowie klasy IB z okazji Dnia Pluszowego Misia, 29 listopada w ramach współpracy 

międzybibliotecznej, odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną w Sochaczewie, gdzie obejrzeli teatrzyk ukazujący 

wartość przyjaźni pt. „Miś Marcel i przyjaciele kłopotów mają wiele”. (red.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                          Andrzejki w naszej szkole  

Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych tradycyjnie w nocy z 29  na 30 

listopada, czyli w Wigilię św. Andrzeja. Dzień ten przypada pod koniec lub 

początek roku liturgicznego. 

U nas w szkole obchodziliśmy je 28 listopada. Samorząd Uczniowski pod 

patronatem opiekunki, pani Małgorzaty Kornackiej, zorganizował dyskotekę 

andrzejkową dla uczniów klas IV- VIII. Oprócz tańca przy świetnej muzyce, 

można było wziąć udział w różnych zabawach i wróżbach. Więcej takich 

imprez! A oto najciekawsze andrzejkowe wróżby. Losowanie przedmiotów, np. 

obrączka oznaczała bliski ślub. Wylewanie wosku przez ucho klucza na zimną 

wodę. Ustawianie butów jeden za drugim od ściany do progu oznaczało, kto 

pierwszy wyjdzie za mąż. Strona, z której szczekał pies, miała być tą, z której 

nadejdzie ulubieniec. Chociaż w dzisiejszych czasach wróżby andrzejkowe nie 

są traktowane tak poważnie jak dawniej, mogą stać się okazją do zabawy „z 

przymrużeniem oka”.  (red.) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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          Wywiad z panią Anią 

W naszym cyklu „Wieści z biblioteki” zachęcamy do przeczytania interesującego 

wywiadu z naszą panią bibliotekarką, Anną Simczuk. Przeprowadzili go nasi 

redaktorzy od czytelnictwa, czyli Witek i Marcel. 

- Czy lubi Pani swoją 

pracę i dlaczego? 

- Lubię pracować  

z dziećmi i młodzieżą,  

a także z tekstem,  

z książką, dlatego praca w bibliotece szkolnej daje mi 

radość, satysfakcję. 

- Co w niej jest najciekawszego? 

- Ważne jest to, że pomagam uczniom w ich 

poszukiwaniach czytelniczych, wspieram w rozwijaniu 

zainteresowań. Nauczyciel bibliotekarz tropi nowości 

książkowe i szyje, jakby na miarę książki dla swoich 

czytelników.  

- Co ciekawego dzieje się w naszej bibliotece? 

- Naszą bibliotekę odwiedza wielu uczniów. Przychodzą 

wypożyczyć książkę, poczytać, odrobić lekcję, ale też po 

prostu posiedzieć w ciszy i spokoju w towarzystwie książek. 

Są też tacy, którzy uwielbiają myszkować między regałami, 

oglądać książki, szukać, chłonąć ich magiczną moc. 

Uczniowie chętnie biorą udział w akcjach bibliotecznych, 

wspomagają nauczyciela w pracach biblioteczno-

technicznych, współtworzą przestrzeń biblioteki, mają 

wpływ na jej działalność. 

- Czy są jakieś nowości książkowe? 

- Mamy mnóstwo nowości książkowych. W ramach dotacji 

z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”- 

Priorytet 3 do biblioteki szkolnej w ostatnich kilku 

miesiącach zakupiono 981 nowych książek dla dzieci i 

młodzieży! Uczniowie mieli duży wpływ na to, co 

kupiliśmy. Swoje propozycje książkowe z zaangażowaniem 

wrzucali do „Skrzynki życzeń czytelniczych”. Wśród 

nowości są popularne serie książkowe, książki z historią w 

tle, o wartościach, terapeutyczne o współczesnych 

problemach młodego człowieka, książki przygodowe, 

podróżnicze, zbiory wierszy, lektury szkolne i wiele, wiele 

innych. 

- Jakie akcje są organizowane przez Panią, aby zwiększyć 

czytelnictwo? 

- Biblioteka  jest organizatorem wielu akcji i wydarzeń 

bibliotecznych, które mają na celu promocję czytelnictwa 

 i samej biblioteki. Bohaterką wszystkich z nich jest 

oczywiście książka, która znajduje się w centrum naszych 

działań. Wymienić można tutaj  choćby Międzynarodowy 

Dzień Kropki, Dzień oraz Tydzień Głośnego Czytania,  

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, Słodki 

Piątek z Biblioteką, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Dni 

Książki, Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady, czy 

Ogólnopolską Akcję „Jak nie czytam jak czytam”. 

- W jaki sposób zachęca Pani uczniów naszej szkoły do 

czytania? 

- Czytelnictwo wśród uczniów wzmacniam poprzez różne 

formy pracy  m.in. głośne czytanie dzieciom, zabawy i 

konkursy czytelnicze, zajęcia z edukacji czytelniczej, 

teatrzyk Kamishibai, opowiadanie książek lub ich 

fragmentów, indywidualne rozmowy z czytelnikami, 

informowanie o nowościach, pomoc w wyborach  

czytelniczych  czy wyszukiwanie zadań dla uczniów, którzy 

mocno angażują się w prace biblioteczne. Doskonałą okazją 

do spotkań w bibliotece są Andrzejki, Mikołajki, 

Walentynki. 

-  Dlaczego czytanie jest takie ważne? 

- Zalet czytania jest bardzo dużo. Czytanie uczy myślenia, 

poprawia koncentrację, ułatwia naukę, przynosi wiedzę, 

rozwija zainteresowania i wyobraźnię. Kiedy chcemy się 

zrelaksować, warto sięgnąć po książkę, która może być 

naszym przyjacielem. Czytanie jest sposobem na nudę i 

zniechęcenie, jest taką świetną witaminą dla naszego 

zdrowia psychicznego i umysłowego. 

- A jakie książki lubi Pani czytać? 

- Czytanie jest dla mnie ulubioną formą spędzania wolnego 

czasu. Chętnie czytam książki psychologiczne, biografie. 

Czytam też książki dla dzieci i młodzieży, aby potem czytać 

i opowiadać je Wam, zachęcać do ich przeczytania.  

- Czy według Pani, byłby możliwy świat bez książek? 

- Nie, zdecydowanie nie. Ludzie dawno temu zaczęli 

zapisywać swoje myśli, informacje i choć zmienia się postać 

książki, zawsze będą ci, którzy je tworzą i ci, którzy są ich 

odbiorcami. 

- Czy zdradzi nam Pani, jak spędza Pani czas wolny? 

- Z rodziną, z psem Kajtkiem. W wolnych chwilach czytam, 

jeżdżę na rowerze, pielęgnuję ogródek. 

- Dziękujemy za rozmowę. Zapraszamy do lektury naszej 

gazetki. 

- Dziękuję. Pozdrawiam czytelników gazetki. Do zobaczenia 

w bibliotece. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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                  Lekcja w bibliotece 

Po co siedzieć w klasie i uczyć się o książkach, katalogach i 

pracy biblioteki z podręczników, kiedy po prostu można zejść 

piętro niżej, skorzystać z obecności i gościnności pani Ani, 

która w ciekawej rozmowie poprowadzi nas przez labirynt 

pracy biblioteki i bibliotekarza? 

Tak właśnie zrobili uczniowie klasy IVa, którzy podczas lekcji 

języka polskiego w bibliotece poznali od środka specyfikę jej 

pracy, zapoznali się z rodzajami katalogów oraz z nowościami 

książkowymi, których w naszej, choć małej bibliotece, jest 

prawie 1000!!! Ponadto pani Ania, nasza bibliotekarka, przypomniała zasady korzystania ze szkolnego 

księgozbioru, a potem przeczytała fragmenty książki o polskich przysłowiach. Na zakończenie zaprosiła nas 

na wycieczkę do Miejskiej Biblioteki w Kramnicach Miejskich, z czego z radością skorzystaliśmy.  

Warto czytać! Warto chodzić do biblioteki! Naprawdę! 

                                                                                                                                      Uczniowie IVa 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Warto przeczytać 
W tym numerze naszej gazetki 

chciałbym zachęcić wszystkich do 

czytania komiksów.  Moim 

ulubionym cyklem komiksowym je 

ten o Kajku i Kokoszu autorstwa  

Janusza Christy.  

Komiksy „Kajko i Kokosz”  

opowiadają o dwóch wojownikach,  

którzy często zmierzają się z różnymi 

niebezpieczeństwami. Żyją oni w grodzie, gdzie włada wódz Mirmił, a tuż obok mieszkają ich przyjaciele czarownica 

i zbój Łamignat. Ich głównym wrogim jest wódz sąsiedniego grodu Hegemon, brat Łamignata. Hegemon  nieraz 

próbował zająć gród Mirmiła, lecz zawsze główni bohaterowie mu przeszkadzali. 

Komiksy, które stworzył Janusz Christa w sam raz nadają się do poczytania przez dzieci, a nawet starszych. 

Znajdziemy w nich wiele przezabawnych elementów, które potrafią rozbawić do łez. W cyklu „Kajko i Kokosz” 

ukazały się: „Złoty puchar”, „Szranki i konkury”, „ Woje Mirmiła”, „ Szkoła latania”, „ Wielki turniej”, „ Na 

wczasach”, „ Zamach na Milusia”, „Skarby Mirmiła”, „ Cudowny lek”, „Festiwal czarownic”, „ Dzień Śmiechały”, 

„W krainie boro stworów”, „ Mirmił w opałach”, „ Urodziny Milusia”.  

 

Kolejną serią, do czytania której zachęcam to seria książek pisarza Johna Flanagana 

„Zwiadowcy”. Składa się z 14 części.  

Książki opowiadają o 15-letnim Willu, który mieszka w sierocińcu, a jego marzeniem jest 

zostać przyjętym do szkoły rycerskiej. Los postanawia jednak inaczej i Will zostaje 

zwiadowcą. Chłopak pod czujnym okiem nauczyciela, Halta, uczy się strzelać z łuku, 

rzucać nożami i wielu innych rzeczy przydatnych dla zwiadowcy.  

Książki opowiadają o świecie, który każdy czytelnik od 

razu pokocha. Ja przeczytałem na razie pierwszą część, a 

mam zamiar przeczytać całą serię. Powieść mnie 

zachwyciła i myślę, że nie oderwę się od tych książek 

przez wiele dni. Chyba napiszę list do św. Mikołaja, żeby 

mi przyniósł następne części.                                                                                                                                                        

Witek Barciński 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

http://3.bp.blogspot.com/-yYBMSvUy9fM/UXAwkcvn9iI/AAAAAAAAFfg/FtYUVaBSQ28/s1600/czytaj+wi%C4%99cej3+lustrobiblioteki.png
http://3.bp.blogspot.com/-fPOVIZTO0w0/UVsITIM75WI/AAAAAAAAFdE/YUbbabVFKA4/s1600/czytaj+wi%C4%99cej+lustrobiblioteki.png
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         Mam talent 

W naszym cyklu prezentujemy dziś Julię Duplicką, uczennicę klasy 

VIII, którą wszyscy w szkole znają, bo zawsze występuje w 

najważniejszych szkolnych uroczystościach, demonstrując swoje 

wokalne umiejętności, ale to nie wszystko. Oprócz rozwijania 

umiejętności muzycznych, Julia świetnie się uczy, bierze udział w 

licznych konkursach  przedmiotowych, i to z sukcesami (artykuł 

„Nasze sukcesy”), świetnie tańczy, poza tym jest bardzo miłą, 

sympatyczną dziewczyną o nieprzeciętnej urodzie, a przy tym skromna  

i zawsze uśmiechnięta.  

Wywiad z Julią przygotowali Adam Głuszek, Kacper Michnowski  

i AdrianTomecki. 

- Czym się interesujesz? 
Interesuję się muzyką. Lubię śpiewać i tańczyć. Uwielbiam występować 

na scenie. Lubię też jeździć na rolkach i na łyżwach. 

-Jak rozwijasz swoje pasje? 
- Uczęszczam na cotygodniowe lekcje śpiewu do SCK. Ćwiczę tam swój 

wokal. Od sześciu lat należę do Zespołu Pieśni i Tańca „Folklorek”. 

Występujemy, prezentując polskie tańce narodowe – poloneza, 

krakowiaka, mazura, oberka i kujawiaka oraz śpiewamy gwarą różne 

pieśni ludowe. 

- Brałaś udział w wielu konkursach. Jakich? Który był 

najfajniejszy? Jakie rezultaty? 
- To prawda. Brałam udział w różnych konkursach – 

plastycznych, muzycznych, polonistycznych, 

matematycznych. Najbardziej podobały mi się 

muzyczne ze względu na moje zainteresowania, ale 

każdy z konkursów jest dla mnie wyjątkowy. Tym 

bardziej, gdy odniosę w nich jakiś sukces. W tym roku 

udało mi się zdobyć III miejsce w konkursie 

ortograficznym „Ortoludek”. Śpiewałam też w duecie 

z Mają Barciak w konkursie piosenki patriotycznej. 

Zajęłyśmy II miejsce. 

- To świetnie, gratulacje! A jaki jest twój ulubiony 

przedmiot?  

- Najlepiej czuję się w przedmiotach ścisłych, więc 

najbardziej lubię matematykę. Podoba mi się też nauka 

języków obcych. 

- Jak spędzasz wolny czas? 

- Na wiele sposobów. Słucham muzyki, śpiewam, 

tańczę. W wolnych chwilach lubię robić różne prace 

plastyczne. Najczęściej rysuję lub maluję obrazy. 

Sprawia mi to ogromną radość. Kocham grać w gry 

planszowe z najbliższą rodziną. Ostatnio chodzę też na 

basen z moją siostrą. Uwielbiam też oglądać muzyczne 

programy rozrywkowe. 

- Jesteś ósmoklasistką. Jakie masz plany na 

przyszłość? Kim chcesz być? 
- Tak naprawdę nie mam bardzo sprecyzowanych 

planów na przyszłość. Wiem, że chcę pójść do liceum, 

a później na studia. Nie mam pojęcia, kim zostanę, ale 

myślę, że mam jeszcze trochę czasu na podjęcie 

decyzji. 

- Wierzysz w św. Mikołaja? Jeśli tak, co chcesz od 

niego dostać? 
- Oczywiście, że tak. Przecież co roku przynosi mi 

prezenty :)Chciałabym dostać sztalugę do malowania. 

- Ten rok się kończy. Był dla Ciebie udany czy nie? 

- Zdecydowanie udany. Bardzo się cieszę z sukcesów, 

które udało mi się osiągnąć. Miło wspominam też 

ubiegły rok szkolny oraz wakacyjne chwile. 

- Co sądzisz o szkole? Lubisz do niej chodzić? 

Dlaczego? 

- Myślę, że bez szkoły byłoby bardzo nudno. Lubię do 

niej chodzić, pomimo że czasami mam dużo nauki i 

jestem zmęczona. W szkole nie tylko się uczymy, ale 

też spotykamy się z innymi ludźmi. Możemy z nimi 

miło spędzić czas  

i świetnie się bawić. Ja właśnie w szkole poznałam 

swoją prawdziwą przyjaciółkę. Przyjaźnię się z nią już 

sześć lat, aż do tej pory. W naszej szkole jest ciekawie, 

wesoło i nigdy mi się tu nie nudzi.  

- Dziękujemy za miłą rozmowę i życzymy kolejnych 

sukcesów. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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  Kleksografia w IV a 

W klasie IVa podczas omawiania książki Jana Brzechwy 

„Akademia pana Kleksa” odbyła się prawdziwa lekcja 

kleksografii!  

Było wesoło i ciekawie .I chociaż pani ostrzegała, żeby nie 

dotykać mokrych kleksów, bo farbę trudno zmyć, to i tak 

wszyscy byli  umazani. Straty muszą być! Ku uciesze 

uczniów i przerażeniu pani, która chodziła z mokrą szmatą  

i czyściła zabrudzone ławki i nasze ręce. 

Potem zrobiliśmy wystawę najzabawniejszych kleksów, do 

których najpierw wspólnie, a potem indywidualnie, 

układaliśmy rymowanki. Najciekawsze prezentujemy 

poniżej.

               *** 

Bardzo trudno jest mi orzec, 

Czy to kleks czy nosorożec. 

               *** 

Wielka to zagadka,  

Może to jakaś tęczowa czapka? 

 

                                                                              

Piękny łabędź płynie po stawie, 

A obok stoją małe żurawie. 

                *** 

Między drzewami zaplata swe sieci 

I czeka, kiedy mucha w nie wleci, 

Co jak perełka lśni w pajęczynie 

Tak pająkowi jakoś dzionek minie. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                   Kącik Poetycki 
W naszym kąciku poetyckim prezentujemy niecodzienne wiersze tzw. raki. Co to takiego? Raki to w poezji wiersze, 

które można czytać od początku do końca lub od końca do początku i zawsze mają sens! Fajnie brzmią,  

a ich wymyślanie może być świetną zabawą.  

Swoich sił w tworzeniu poetyckich raków  spróbowali dwaj uczniowie VI b, redaktorzy naszej gazetki: Adam Głuszek i 

Dominik Ziemiańczyk. 

       *** 

Lepsze osiągnę wyniki, jeśli postaram się bardziej 

Bardziej się postaram jeśli wyniki osiągnę lepsze 

                               ***                             

Do szkoły chodzić lubię, nie bawię się tylko uczę, nie 

jestem leniem. 

Leniem jestem, nie uczę się tylko bawię, nie lubię 

chodzić do szkoły. 

                              ***                        Adam Głuszek 

Pozytywnie będę myśleć, jeżeli wszystko się zmieni. 

Zmieni się wszystko, jeżeli myśleć będę pozytywnie. 

                                                                                                          Dominik Ziemiańczyk 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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W naszym cyklu prezentujemy pracę Wiktorii Kamińskiej z  VIIIB, która zajęła I miejsce w IV Powiatowym 

Konkursie Literackim  „Przemoc, której nie widać”. 

                                    Czy jestem komuś potrzebna? 
Moja opowieść rozpoczyna się od momentu, w którym piętnastoletnia 

Hanna Kaufman po raz pierwszy poszła do nowego liceum. Mimo iż 

dziewczyna od urodzenia mieszkała w Polsce, miała żydowskie 

pochodzenie, a rodzice wychowali ją zgodnie z tradycją. Właśnie dlatego 

Hanna tak bardzo obawiała się pierwszego dnia szkoły. I nie 

tylko ona. Cała rodzina była tym faktem bardzo przejęta. Chyba jedyną 

spokojną tego dnia osobą w domu Kaufmanów był jej starszy brat Aron, 

który już niedługo miał rozpocząć swoje wymarzone studia prawnicze i to 

go teraz najbardziej zajmowało. Hannę od początku spotykały w szkole 

same przykrości. Pierwszy dzień nowej 

rzeczywistości zapamięta na zawsze. Po wejściu do sali żadna z jej nowych 

koleżanek nie chciała usiąść z nią w ławce i ostatecznie usiadła sama na 

końcu klasy. Potem było tylko gorzej, ponieważ nauczyciel zaczął 

wyczytywać nazwiska z listy, a kiedy uczniowie usłyszeli nazwisko 

,,Kaufman cała klasa spojrzała na nią z pogardą.  

Po zakończeniu lekcji wszystkie dzieci otoczyły wychodzącą z klasy Hannę 

i wypytywały wprost, czy jest Żydówką. Dziewczyna bała się reakcji klasy 

na swoją odpowiedź, ale postanowiła być szczera. Nie wiedziała jeszcze, że 

ta szczerość przyczyni się do wszystkich jej późniejszych problemów. Po 

kolejnym pytaniu tego typu trochę drżącym głosem odpowiedziała, że tak. 

Wtedy wszyscy oniemieli z wrażenia i do końca dnia już nikt się do niej nie 

odzywał,  

a gdy chciała porozmawiać z nowymi koleżankami z klasy, one się od niej 

odwracały i pospiesznie odchodziły w inne miejsce. Hannie było bardzo 

przykro z tego powodu, ale liczyła, że sytuacja za jakiś czas w końcu się 

zmieni. I znowu będzie szczęśliwa i radosna jak w poprzedniej szkole. 

Niestety, po dwóch tygodniach nic się nie zmieniło, a było wręcz coraz 

trudniej. Dziewczyny nadal traktowały ją jak odmieńca, a do tego 

pozwalały sobie na coraz bardziej 

obraźliwe uwagi kierowane pod jej adresem. Poza tym zaczęły już nie tylko 

dokuczać jej w szkole, ale również przez portale społecznościowe. Kiedy 

pewnego dnia kupiła sobie wymarzone buty, które były bardzo drogie i 

musiała na nie długo oszczędzać, postanowiła podzielić się tą wiadomością 

ze wszystkimi. Zrobiła więc sobie w nich zdjęcie  

i wstawiła na Facebooka. Po upływie kilku godzin zalogowała się 

ponownie na swój profil. Pod zdjęciem nie było ani jednego lajka, było 

natomiast mnóstwo komentarzy. Kiedy je przeczytała, była załamana. 

Praktycznie w każdym  

z nich wyśmiewano się z niej. Zrobiło jej się tak bardzo przykro, że 

postanowiła powiedzieć o tym bratu, ale on jak zwykle zignorował 

problemy siostry, mówiąc, że przesadza i robi aferę o jedno głupie zdjęcie. 

2 

Nagle jednak pojawił się promyczek nadziei, że może jeszcze wszystko się 

ułoży.Hanna w szkolnej bibliotece poznała chłopaka ze starszej klasy. Miał 

na imię Igor. Byłbardzo przystojny i wysportowany. Miał jasne włosy i 

niebieskie oczy, a na lekcji wychowania fizycznego radził sobie najlepiej ze 

wszystkich. Hanna do końca nie wierzyła, że taki chłopak jak Igor 

kiedykolwiek mógłby zwrócić na nią uwagę, zwłaszcza że oblegała go 

zawsze gromada dziewczyn. To wrażenie potwierdzała jeszcze Kaja, która 

była jedną z wielbicielek Igora, a zarazem jedną z tych koleżanek, które 

najbardziej dokuczały Hannie. Często mówiła jej, żeby sobie lepiej dała 

spokój z chłopakami, bo i tak nikogo nie poderwie w tych swoich 

niemodnych ciuchach. W pewnym momencie nie wytrzymała już tych 

wszystkich złośliwości i postanowiła pójść do galerii, aby kupić nowe 

ubrania. Jednak gdy przyszła w nich następnego dnia do 

szkoły, niemal wszyscy ją wyśmiali. Nauczyciele również nie byli 

zachwyceni wyzywającym strojem uczennicy, przez co musiała się 

tłumaczyć wychowawczyni. Jednak nie przejmowała się tym wszystkim, 

ponieważ Igorowi jej strój bardzo się spodobał, a na tym jej przecież 

zależało. Chłopak patrzył na nią na każdej przerwie, a nawet zaprosił ją do 

grona znajomych na Facebooku. Igor i Hanna spędzali razem coraz więcej 

czasu w szkole i dziewczynie zaczęło się wydawać, że chyba mu się 

podoba. Na początku bała się przyznać do swojego pochodzenia, jednak nie 

chciała go okłamywać. Postanowiła też zaprosić go do domu, aby mógł 

wziąć udział w uroczystej kolacji. Zgodził się i w piątek wieczorem 

przyszedł do Kaufmanów. Tego dnia według tradycji w ich domu odbywało 

się żydowskie święto zwane 

Szabatem. Kiedy Igor przyszedł do jej domu, zobaczył niecodzienny widok. 

Uroczysta wieczerza. Na stole stały świeczniki o dziwnym kształcie, a pan 

Kaufman podniesionym głosem wymawiał jakieś dziwne i niezrozumiałe 

dla niego słowa w obcym języku: „I był wieczór i był poranek – dzień 

szósty. Były ukończone niebiosa, ziemia i wszystkie ich zastępy. Bóg 

ukończył siódmego dnia pracę, którą wykonywał i odpoczął siódmego dnia 

od wszelkiej pracy, którą wykonywał. Bóg pobłogosławił siódmy dzień i 

poświęcił go, gdyż w nim odpoczął od wszelkiej pracy, którą stworzył Bóg, 

by ją wykonywać. Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, Król Świata, Stwórca 

owocu winorośli. 

Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz Bóg, Król Świata, który uświęciłeś 

nas swoimi przykazaniami i upodobałeś nas sobie, swój święty Szabat 

łaskawie z miłością przekazałeś nam jako dziedzictwo, pamiątkę dzieła 

stworzenia. Gdyż on jest początkiem świętych uroczystości, pamiątką 

wyjścia z Egiptu. 

3 

Gdyż nas wybrałeś i nas wyróżniłeś ze wszystkich ludów. A Twój święty 

Szabat łaskawie z miłością przekazałeś nam jako dziedzictwo. 

Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, który uświęcasz Szabat. Amen.” Igor 

wyjął komórkę i nagrywał to dziwne widowisko, śmiejąc się przy tym pod 

nosem. Dopiero po zakończeniu modlitwy go zobaczyła. Wtedy podeszła i 

zaprosiła do stołu, ale on powiedział tylko:  

- Nie. Już dość widziałem. Żegnaj, świrusko. 

Po jego wyjściu Hanna zapłakana pobiegła do swojego pokoju i nie wyszła 

z niego aż do następnego dnia. Gdy w poniedziałek rano weszła do szkoły, 

wszyscy się z niej śmiali i dokuczali bardziej niż do tej pory. Nie wiedziała, 

o co chodzi, ale gdy tylko włączyła Facebooka, na stronie tytułowej pojawił 

się filmik z szabasowej modlitwy. Pod nim był 

okropny podpis: ,,Cyrk u Kaufmanów” i ogromna liczba komentarzy 

wyśmiewających jej rodzinę. Najgorsze, że filmik wrzucił Igor. Wtedy 

serce Hanny jakby pękło na pół. Uciekła ze szkoły. Gdy wbiegła do domu, 

wzięła z szafki leki taty na nadciśnienie i weszła do swojego pokoju. Nie 

chciała już żyć. Nie miała siły tego wszystkiego znosić. Napisała tylko list 

pożegnalny do rodziców. Wciąż myślała: „Nie jestem nikomu potrzebna. 

Lepiej im będzie beze mnie&#39;&#39;. Obudziła się dopiero w szpitalu. 

Lekarze cudem uratowali jej życie. Po miesiącu od tragedii Hanna wróciła 

do szkoły. Teraz było jednak inaczej. Zaczęła się spotykać z psychologiem. 

Cała jej klasa odbyła cykl zajęć na temat dyskryminacji. Koleżanki i 

koledzy po dramatycznej wiadomości zaczęli Hannę inaczej traktować. 

Przeprosili za swoje zachowanie i obiecali poprawę. Rzeczywiście, 

dotrzymali słowa, przestali jej dokuczać, a z kilkoma osobami udało jej się 

nawet zaprzyjaźnić. Rodzice także zaczęli poświęcać jej więcej uwagi. 

Nawet Aron się zmienił i zaczął zauważać problemy siostry. A co do Igora, 

to został wydalony ze szkoły za opublikowanie w Internecie filmu 

nawołującego do nienawiści na tle religijnym. Teraz Hanna polubiła 

chodzenie do szkoły. Odzyskała siły i radość życia. Wreszcie była 

szczęśliwa, że przestała być ofiarą ,,niewidzialnej przemocy. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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                 Świąteczne przysłowia 

Jeśli nie odlecą ptaszki 

do Michała, 

do Wigilii zima nie 

nastąpi trwała. 

          *** 

Od Łucji do Wigilii patrz na 

dni, o przyszłym roku powiedzą Ci. 

                            *** 

Święta Barbara po wodzie, 

Boże Narodzenie po lodzie. 

                       *** 

Gdy w Narodzenie pogodnie, 

będzie tak cztery tygodnie. 

*** 

Boże Narodzenie po lodzie, 

Wielkanoc po wodzie. 

Gdy w dzień Adama i Ewy  

mróz i pięknie,  

zima wcześnie pęknie. 

*** 

W dzień Adama i Ewy daruj 

bliźniemu gniewy. 

*** 

Na Boże Narodzenie weseli się 

wszystko stworzenie. 

*** 

W Boże Narodzenie słonko 

świeci, tak i tydzień zleci. 

*** 

Pogoda na wigilię Narodzenia,  

do Nowego Roku się nie zmienia 

..............................................................................................................................................................................................

                                   Uśmiechnij się 
                 Zapraszamy do przeczytania zabawnych dowcipów o Bożym Narodzeniu 

*** 

Burek mówi do Azora: 

- Już nie mogę się doczekać tych świąt! 

- Dlaczego? 

- Nie dość, że dostanę dwa worki świeżuteńkich kości, 

to jeszcze ludzkim głosem będę mógł powiedzieć 

swojemu panu, co o nim myślę! 

*** 

W noc wigilijną pies rozmawia z kotem. 

- Co dostałeś pod choinkę? - pyta pies. 

- Dwie tłuściutkie myszy. A ty co dostałeś? - kot 

zwraca się do psa. 

- Ciebie!!! 

*** 

Rodzice przed wyjściem na wieczorny seans do kina 

mówią do Jasia: 

- Nie zapalaj zapałkami świeczek na choince, mógłbyś 

rozniecić ogień w mieszkaniu! 

- No dobrze. Obiecuję, że nie będę ruszać zapałek. 

Przecież i tak wiem, w której szufladzie tatuś trzyma 

swoją zapalniczkę. 

*** 

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. 

Jasio po otrzymaniu jednego z nich mówi: 

- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent. 

- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi 

za co dziękować. 

- Wiem, ale mama mi kazała. 

 

*** 

Przedszkolak pyta 

kolegę: 

- Co dostałeś na 

gwiazdkę? 

- Trąbkę. 

- Mówiłeś, że 

dostaniesz 

lepsze 

prezenty! - 

To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie 

złotówkę! 

- W jaki sposób? 

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

*** 

Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry 

przychodzi mały Jasio i mówi: 

- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w porządku. 

Przed kilkoma dniami przebrał się za starego dziadka i 

twierdził, że nazywa się św. Mikołaj! 

**** 

Jasio pisze list do świętego Mikołaja: 

- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na 

zakończenie ferii świątecznych
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     Wszystko o Mikołaju 
Mikołaj urodził się w bardzo bogatej i pobożnej 

rodzinie, w rzymskiej prowincji Licji nad Morzem 

Śródziemnym (współcześnie kraina w Turcji). Jako 

młody człowiek Mikołaj został biskupem stolicy Licji - 

Miry. Mieszkał tam do samej śmierci, czyli około 342 

roku. Jak wykazała ekspertyza jego 

grobu, Mikołaj umarł dokładnie szóstego grudnia.  

Święty zawsze przedstawiany był jako osoba tajemnicza, niezwykle dobra, hojnie rozdająca jałmużnę i pomagająca 

wszystkim ludziom.  

Na przestrzeni wieków zmienił się także wygląd Mikołaja. Dawniej był to poważny, dostojny i pełen godności biskup 

z pastorałem, który chodził w ceremonialnych szatach kościelnych. Dzisiaj wygląda znacznie bardziej sympatycznie – 

jest tęgim, krzepkim, zdrowo wyglądającym staruszkiem,  

Współcześnie św. Mikołaj znany jest przede wszystkim jako wielki przyjaciel dzieci, ich opiekun i dobrodziej, który 

co roku obdarowuje najmłodszych wspaniałymi prezentami. Zwyczaj wręczania prezentów w dzień św. 

Mikołaja prawdopodobnie narodził się w Niemczech. W Polsce mikołajki 

obchodziło się już w XIX wieku. 

Ktoś kiedyś słusznie zauważył, że dawać prezenty jest o wiele lepiej niż je 

otrzymywać. Pamiętajmy, że nie chodzi o sam prezent, ale o pamięć i troskę. 

Prezent nie zawsze musi mieć wartość w sensie materialnym, znacznie ważniejsze 

są emocje i starania związane z jego wyborem, poszukiwaniami.  

Pamiętajcie - każdy z nas może być św. Mikołajem! 

                                                                                                                                                 Marcel  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                      Boże Narodzenie 
Boże Narodzenie- Narodzenie Pańskie – w tradycji chrześcijańskiej – święto 

upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa.  Poprzedzone jest okresem 

trzytygodniowego oczekiwania, zwanego adwentem. 

Najbardziej znane tradycje i symbole  Bożego Narodzenia to: choinka, szopka, 

wigilia, pasterka postne potrawy,  sianko pod obrusem, opłatek, kolędy, pierwsza 

gwiazdka, trzech króli i oczywiści tak bardzo wyczekiwany przez wszystkich św. 

Mikołaj z wymarzonymi prezentami. 

Wigilia jest dniem bardzo wyjątkowym, która ma własne zwyczaje, a w 

przygotowaniach do kolacji wigilijnej, biorą udział całe rodziny. Tego wieczoru  rodziny spotykają się przy jednym 

stole, składają sobie życzenia na nadchodzący rok, łamiąc się opłatkiem. Piękną tradycją jest wspólne śpiewanie kolęd 

przy stole. Kolacja wigilijna  powinna składać się z 12 potraw. Na wigilijnym stole powinny znaleźć się zupa 

grzybowa, kompot z suszonych owoców, karp, ciasto z makiem, pierogi z kapustą i grzybami.  

 Jednym z ważniejszych obrzędów w tym dniu jest  msza święta nazywana pasterką. 

Boże Narodzenie prawdopodobnie zaczęto obchodzić  po raz pierwszy w 354 roku.  

Wesołych świąt!!!                                                                                                                        Wojtek, Adrian 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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https://kuchnia.wp.pl/zupy-6069849524310657c
https://kuchnia.wp.pl/ciasta-i-desery-6069467755222145c
https://kuchnia.wp.pl/pierogi-z-kapusta-i-grzybami-6063455719195265c
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