
 

 

  

Od redakcji                                                                                                                                   
Cześć! Witamy w pierwszym tegorocznym wydaniu 
naszego szkolnego pisma „Bez Tytułu”. W naszej 
redakcji mnóstwo zmian. Zmienił się oczywiście jej 
skład.  Redaktorzy to  uczniowie klasy V A i VB, którzy 
uczestniczą w zajęciach koła dziennikarskiego.                                                                      
Co nowego w  gazetce w tym roku szkolnym? Obok  
działów jak: Kącik poetycki, Szkolne newsy, Humor 
zeszytów, Z przymrużeniem oka, znajdziecie także 
„Bliskie spotkania”, czyli wywiady z ciekawymi 
postaciami w naszej szkole,  informacje o tym, czego 
warto posłuchać, co warto przeczytać lub obejrzeć. 
Ponadto redaktorzy naszej gazetki będą przeprowadzać 
sondy na różne tematy związane ze szkołą. Już w tym 
numerze wyniki sondy „Jakiego nauczyciela lubisz i 
dlaczego?” Będą także relacje z ważnych szkolnych 
uroczystości, imprez sportowych. Do niektórych 
egzemplarzy  gazetki będziemy dołączać kupony 
zwalniające z odpytywania na lekcji oraz małe 
niespodzianki.        Redakcja 

W numerze: 

-Szkolne newsy  
-Wieści z biblioteki 

- Z historią w tle 

-Z przymrużeniem oka 

- Bliskie spotkania 

-Nauczycielskie Oskary 

-Wyniki sondy: „Jakiego 

nauczyciela lubisz i dlaczego?” 

-Kupony na niepytanie 

- Do każdej gazetki plan lekcji 
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 Nasza redakcja 
 

Jak pisaliśmy na pierwszej stronie, wiele się 

zmieniło w  naszej redakcji. „Bez Tytułu”. W 

tym roku będziemy tworzyć ją my, czyli pełni 

zapału i pomysłów uczniowie z Va i Vb. 

Jesteśmy  też otwarci na współpracę z każdym, 

kto ma coś ciekawego do powiedzenia. 

Wystarczy dać swój tekst do jednego z naszych 

redaktorów lub do pani Elżbiety Cieślak, 

opiekunki gazetki. 

Czekamy na Wasze pomysły i mamy nadzieję, 

że nasze pisemko, jak w poprzednich latach, 

będzie Wam się podobało.  

  Zespół redakcyjny „Bez Tytułu 

 
      *** 
W pierwszych dniach września w sali 

gimnastycznej odbyło się spotkanie z 

policjantką, która przypomniała wszystkim 

uczniom o zasadach poruszania się po drogach 

publicznych. Mówiła, ile dobrego daje noszenie 

odblasków, które powodują, że pieszy jest dobrze 

widoczny nawet o zmroku przez mijające 

samochody. Ponadto przypomniała o konieczności 

jazdy samochodem w pasach bezpieczeństwa lub 

fotelikach, które niejednokrotnie ratują życie 

podczas wypadków. Zwróciła nam także uwagę, 

żebyśmy jadąc rowerem, pamiętali o zabieraniu ze 

sobą karty rowerowej. Te proste rzeczy, o których 

nam przypomniano podczas tego spotkania, często 

ratują życie. Pamiętajcie o tym! 

                       *** 

Dwukrotnie w ostatnim tygodniu września braliśmy udział w 

próbnej ewakuacji szkoły na wypadek jakiegoś 

nieszczęścia, np. pożaru, podłożenia bomby czy rozpylenia 

trującego gazu. Za każdym razem ewakuacja odbywała się 

szybko i sprawnie. Po krótkim dzwonku wszyscy uczniowie 

wraz z nauczycielami wyznaczoną drogą ewakuacji opuszczają 

szkołę, kierując się w bezpieczne miejsce (u nas nowe boisko), 

gdzie sprawdzana jest obecność wszystkich osób 

przebywających w tym czasie w szkole. Pamiętać należy, że w 

sytuacji zagrożenia nie zabieramy ze sobą niczego z klas, nie 

przebieramy się w szatni, bo liczy się czas, w którym 

wychodzimy z zagrożonego miejsca, ratując po prostu swoje 

życie. Jedynie nauczyciele mają obowiązek zabrać  ze sobą 

szkolne dzienniki. Na szczęście były to tylko próby, bo w rzeczywistości nasza szkoła jest bezpieczna. 

      *** 
W poniedziałek 6 października na boisku naszej 

szkoły odbyły się międzyszkolne 

Indywidualne Biegi Przełajowe, w których 

udział wzięli uczniowie ze szkół w Kozłowie 

Szlacheckim, Budkach Piaseckich, z Janowa oraz 

z naszej. Nasi zawodnicy odnieśli wiele sukcesów. 

Wśród dziewcząt klas piątych w biegu na 800 

metrów II miejsce zajęła Wiktoria Giersz,  IV- 

Wiktoria Kierubińska, natomiast z chłopców z 

klas piątych bezkonkurencyjny był Filip 

Szufliński, III miejsce zajął Janek Zieliński, a 

tuż za nim był Bartek Gradowski. Wśród 

dziewcząt z klas VI najlepsza była Julia Górnicka, 

która zajęła II miejsce, a IV –Oliwia Krupina. 

Nasi chłopcy z klas szóstych byli nie do pobicia, 

zajmując miejsca od pierwszego do czwartego. 

Najszybszy był Kamil Kościug, za nim był Patryk 

Więc, potem  Sebastian Szewczyk i Adam Krupin. 
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       *** 

W Powiatowych Indywidualnych 

Biegach Przełajowych w Kamionie, które 

odbyły się 9 października największy sukces 

spośród naszych zawodników odniósł Filip 

Szufliński, który w biegu na 1200 metrów zajął  

II miejsce.  

Poza nim do zawodów międzypowiatowych 

zakwalifikowali się: Adam Krupin, Kamil 

Kościug, Janek Zieliński oraz Bartek 

Grabowski. 

       *** 

6 października w sali gimnastycznej odbył się 

pokaz taneczny szkoły tańca z Warszawy, 

która może zorganizować zajęcia  w naszej szkole, 

o ile zbierze się odpowiednia grupa chętnych. 

Zainteresowanie  i aplauz publiczności były 

ogromne, a krótkie warsztaty taneczne z naszym 

udziałem pokazały, że tańczyć może każdy. 

       *** 
 

 

Nadszedł czas przedmiotowych 

konkursów kuratoryjnych.  

Już 7 października swą wiedzę mogli 

sprawdzić pasjonaci matematyki,  

13 października ci, którzy kochają język 

polski, a 15 października mogli 

zabłysnąć wiedzą  znawcy przyrody. 

Życzymy wszystkim uczestnikom super 

wyników i połamania długopisów w 

kolejnych etapach zmagań 

konkursowych! 

 

     

   

*** 

12 października pod hasłem  „Jam Paweł II- Świętymi Bądźcie” obchodzony był Dzień Papieski. W 

naszej szkole w czwartek 16 października, uczniowie klasy IVa i Vb  pod kierunkiem nauczycielek religii 

przedstawili  program słowno - muzyczny  poświęcony sylwetce naszego Ojca Świętego. To była piękna  

i wzruszająca uroczystość. 

       *** 

                                                      Boryszewski Park Zdrowia 
Ruszyła II edycja Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Od 29 września do 15 

października można było głosować na pięć wybranych przez siebie obiektów.  
W ubiegłym roku, dzięki głosowaniu mieszkańców naszej dzielnicy, wybudowano przy naszej szkole 

wielofunkcyjne nowoczesne boisko do gry w siatkówkę i koszykówkę. 

W tym roku nasza szkoła zachęcona ubiegłorocznym 

sukcesem, zgłosiła kolejny projekt modernizacji 

naszego zaniedbanego boiska. Przewiduje on budowę 

nowego boiska do piłki nożnej, lekkoatletycznych 

bieżni wokół boisk oraz ścieżki zdrowia, która będzie 

połączeniem biegu i marszu z ćwiczeniami na 

przyrządach w siłowni zewnętrznej, która zostałaby 

wzbogacona o 6 nowych stanowisk. Ponadto plan 

przewiduje oświetlenie wszystkich obiektów i objęcie 

ich monitoringiem. Ważny jest każdy głos, ponieważ 

boisko to służyłoby nie tylko uczniom naszej szkoły, 

ale wszystkim mieszkańcom  dzielnicy Boryszew. 
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                               Teatralna wyprawa 

Ósmego października uczniowie 

klas VA i VB pojechali do 

Teatru Dramatycznego im. 

Jerzego Szaniawskiego w 

Płocku na spektakl 

zatytułowany „Ania z Zielonego 

Wzgórza”.   
Przedstawienie jest sceniczną 

adaptacją powieści L.M. Montgomery 

pod tym samym tytułem. To 

przejmująca historia rudej, piegowatej 

dziewczyny, która w domu Maryli i 

Mateusza odnajduje kochającą rodzinę. Perypetie Ani wzruszały i bawiły. Poruszyły też nasze serca na 

niedolę dzieci, które skazane na pobyt w domach dziecka, marzą tylko o jednym, być kochanym i mieć 

rodzinę. 

Po przedstawieniu udaliśmy się za kulisy teatru, gdzie zwiedzaliśmy scenę od tyłu i z góry. Przymierzaliśmy 

także aktorskie peruki. To było niezapomniane przeżycie.  

Do domu wróciliśmy około godz. 17.00 

Nasza  wycieczka była bardzo  udana. Chcielibyśmy częściej jeździć do teatru ponieważ  takie wycieczki 

kształtują naszą osobowość i uczą dobrego wychowania.  

Marta Anasiak z Vb 

 

        Nasi stypendyści 
 

13 października w Kramnicach 

Miejskich odbyła się uroczysta 

gala z okazji Dnia Komisji 

Edukacji Narodowej, podczas 

której burmistrz miasta wręczał 

nagrody najbardziej 

wyróżniającym się 

pracownikom sochaczewskich 

szkół oraz stypendia dla 

uczniów z najwyższą średnią, 

czyli powyżej 5,55. 
Spośród nauczycieli  naszej szkoły w 

tym roku nagrodę burmistrza otrzymała 

pani dyrektor Hanna Celeda, pani 

wicedyrektor Ewa Zielińska oraz pani 

Małgorzata Kornacka.  

Wśród nagrodzonych stypendiami znalazła się spora grupa uczniów z naszej „Dwójki”. Są to: Milena 

Skorupa i Ania Orlińska z Va, Wiktoria Giersz, Oskar Orlicki i Adam Milczarek z Vb, Barbara 

Kalinowska z VIa oraz Julia Komosa i Emilia Graniak z VI b. 

                             Milena i Ania 
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                                                       Nowy Samorząd 

Wrzesień był czasem aktywnych 

działań Szkolnego Samorządu 

Uczniowskiego.  Najpierw odbyły się 

wybory nowego opiekuna, którym 

została  ponownie pani Małgosia 

Kornacka. Opracowany został plan 

działań samorządu, wykaz 

organizowanych imprez i uroczystości.  
 

Rozpoczęliśmy naszą akcję „Szkolna 

skrzynka pomysłów”, dzięki której każdy 

uczeń może podzielić się swoimi pomysłami, 

co można zrobić w naszej szkole. 

Przeprowadzono  kampanię wyborczą 

kandydatów do Rady Samorządu 

Uczniowskiego. Finał, czyli głosowanie, odbyło  się 7 października. 

W skład nowej Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: 

 przewodnicząca - Wiktoria Giersz Vb 

zastępca przewodniczącej- Kinga Tonderska Va          

sekretarz-  Marta Maciejewska VIb.  

Ponadto opiekunka RSU, pani Małgosia, powołała dwa nowe stanowiska tzw. „pomocników opiekuna”, 

powierzając je Kamili Wudzie i Amelii Romanowskiej. 

Samorząd Uczniowski  wraz z nowo wybraną radą aktywnie rozpoczyna swą pracę. Czynnie 

włączyliśmy się w zbieranie głosów  w ramach projektu obywatelskiego „Boryszewski Park Zdrowia”. 

Mamy nadzieję, że aktywne działania członków naszej szkolnej społeczności przyniosą owocne efekty w 

postaci nowego boiska.  

Ponadto członkowie RSU pomagali w organizacji fantastycznej imprezy „OSKARY EDUKACJI”, 

która na wzór amerykańskiej uroczystości 

akademii filmowej uatrakcyjniła odchody  Dnia 

Edukacji Narodowej w naszej szkole.  

W październiku  mamy zamiar wprowadzić 

ponownie  projekt „Przerwa na wesoło”, który 

pozwoli na aktywne i  atrakcyjne spędzanie 

przerw, np.: organizowanie zabaw tanecznych, 

nauki tańca, zabaw sportowych, aerobiku itp. 

Mamy nadzieję, że ten  pomysł samorządu 

spodoba się. 

Ponadto Samorząd Uczniowski chce 

zorganizować wiele ciekawych  imprez i 

uroczystości. Będzie to zabawa andrzejkowa 

w ramach, której w „Kąciku wróżb” 

będziemy zbierać monety w ogólnopolskiej 

akcji „Góra Grosza”. W grudniu będziemy przygotowywać  kartki  i ozdoby bożonarodzeniowe w ramach 

akcji „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, której jesteśmy współorganizatorami.  

O wszystkich swoich działaniach, akcjach czy imprezach Samorząd Uczniowski będzie informował 

w swojej zakładce na stronie internetowej, na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz w „Bez Tytułu”.  

Wszystkich uczniów  szkoły zapraszamy do udziału w naszych akcjach, zabawach i imprezach. 

         Opiekun RSU- Małgorzata Kornacka 
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                 Nauczycielskie Oskary rozdane 
 

Z okazji Dnia KEN Samorząd 

Szkolny zorganizował 

uroczystość przyznania 

Edukacyjnych Oskarów, 

imprezę na wzór prawdziwej 

hollywoodzkiej gali. 

Pomysłodawczynią była pani 

Anna Nicewicz- Figat oraz 

opiekunka samorządu, pani 

Małgosia Kornacka.  

  

 

Od tygodnia każdy z uczniów 

mógł zapoznać się z nominacjami nauczycieli w kategoriach: „Styl i szyk”, „Oaza 

spokoju”, „Gaduła roku’, „Przyjazna dusza” oraz „Uśmiech roku”.  

Głosowanie odbyło się 13 października, a ogłoszenie wyników nastąpiło na uroczystym 

apelu 17 października.  

W I kategorii, „Styl i szyk” Oskara zdobyła p. Elżbieta Cieślak. „Oazą spokoju” ,według 

opinii uczniów, jest pani Ola Ciura od angielskiego. Najpiękniejszym uśmiechem wśród 

nauczycieli może pochwalić się pani  Kinga Przybylska, nauczycielka muzyki. Oskara  w 

konkurencji „Przyjazna dusza” dostała pani Agnieszka Przybylska, zaś „Gadułą roku” 

została pani Ola Kłos!  

W drugiej części uroczystości pani dyrektor Hanna Celeda oraz pani wicedyrektor Ewa 

Zielińska, wręczyły wszystkim pracownikom szkoły nagrody. Było też życzenia od Rady 

Rodziców dla naszych nauczycieli i jak zwykle, kwiaty od uczniów. 

 

 

 

Gratulujemy laureatom 

Oskarów, nagrodzonym 

nauczycielom, a 

Samorządowi Szkolnemu 

dziękujemy za ciekawy i 

oryginalny sposób 

świętowania Dnia 

Nauczyciela. (red.) 
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       Najmilsi Nauczyciele 
 
Jak co roku w okolicy święta Komisji Edukacji Narodowej 
wszyscy zaczynają zastanawiać się, jaka powinna być 
szkoła, uczniowie i nauczyciele. Redaktorzy naszej gazetki 
zapytali  uczniów klas IV-VI , jakich nauczycieli lubią 
najbardziej i dlaczego.  
Jak wynika z głosowania, najbardziej lubianymi w szkole 
nauczycielami są pan Daniel Głowacki i pani Joanna 
Papierowska.   

Cenimy  nauczycieli tych przedmiotów, 
których lubimy się uczyć.  
Za co kochamy naszych nauczycieli? Głównie 
za to, że dobrze i ciekawie prowadzą lekcje, 
potrafią zainteresować uczniów tematem, a 
przy tym podchodzą do nas ze zrozumieniem 
i życzliwością i mają poczucie humoru jak pan 
Daniel. Ponadto dobry nauczyciel, choć 
utrzymuje dyscyplinę na lekcji, to zawsze 
znajdzie czas na rozmowę z uczniami, ma do 
nich tak zwane podejście. Dobry nauczyciel 
rozumie też problemy uczniów, potrafi im 
pomóc w trudnych momentach, podtrzymuje 
na duchu w razie niepowodzeń. Ważne też, 
żeby był spokojny i opanowany i nie tracił 
zimnej krwi w trudnych sytuacjach. 
Widać, że praca nauczyciela nie jest łatwa. 
Dlatego też  

wszystkim 
Nauczycielom składamy 
serdeczne życzenia z 
okazji ich święta, żeby 
znajdowali w swej 
pracy zadowolenie i 
satysfakcję i nie tracili 
do nas, uczniów 
cierpliwości.             
            Wiktoria Giersz i Ola Włodarska 

                                         

 

                      Czwartoklasiści mają głos 
Minął pierwszy miesiąc nauki, za oknami złota polska jesień. Początek roku szkolnego to dla każdego 

ucznia przeżycie i wyzwanie. Szczególnie dla czwartoklasistów, którzy muszą zmierzyć się z nowymi 

nauczycielami, wymaganiami.  

Zapytaliśmy ich, jakie mają wrażenia 

z pobytu w czwartej klasie, co im się 

podoba, a co nie, jakie maja plany i 

marzenia na ten rok szkolny, co 

chcieliby zmienić w swojej klasie, 

szkole i w końcu, co sądzą o 

nauczycielach. 

Na ogół czwartoklasiści są 

zadowoleni z nauki w klasie 

czwartej. Choć jak mówi Zosia, 

trzeba się więcej uczyć i niektóre 

rzeczy są trudne, to źle nie jest. 

Andżelika, Klaudia czy Oliwia                        

(cd.str.8) 



8 

 

 

 

Z HISTORIĄ W TLE Z HISTORIĄ W TLE Z HISTORIĄ W TLE Z HISTORIĄ W TLE Z HISTORIĄ W  

  

                                  Jest takie miejsce... 
 22 września uczniowie kl. V i VI wraz z wychowawcami wzięli udział w uroczystej 

Mszy świętej, w intencji 50 pomordowanych żołnierzy z Bydgoskiego Batalionu Obrony 

Narodowej .  
75 lat temu we wrześniu !939 roku Niemcy 

dokonali mordu na polskich żołnierzach w 

dzielnicy Boryszew, a fakt ten upamiętnia pomnik 

znajdujący się przy ul. Sobieskiego. W 

uroczystości pod pomnikiem udział wzięli 

reprezentanci bydgoskiego Urzędu Miejskiego 

Komitetu Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa 

oraz władze naszego miasta, żołnierze z Jednostki 

Wojskowej w Bielicach oraz poczty sztandarowe 

szkół. Zebranych na uroczystości powitał 

burmistrz Sochaczewa, a proboszcz parafii w 

Kozłowie Biskupim odprawił mszę uświetnioną 

występem chóru nauczycielskiego VIVACE. Na 

zakończenie uroczystości po złożeniu kwiatów 

pod pomnikiem, uczniowie  naszej szkoły 

zaprezentowali program artystyczny poświęcony 

pamięci poległym. To była piękna, patriotyczna 

uroczystość. 
 

                              Polskiego Państwo Podziemne 
 

Przed 75 laty, 27 września 1939 roku, rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa 

Podziemnego. Było ono fenomenem na skalę światową.  
Jego tajne struktury, które podlegały Rządowi 

Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźctwie nie 

miały swojego odpowiednika w żadnym innym 

kraju. Jego celem była nie tylko walka z 

okupantem i odzyskanie suwerenności, ale także 

stworzenie w społeczeństwie siły moralnej, która 

pomagałaby przetrwać Polakom czasy rządów 

totalitarnych. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(cd.str 7) 

myślały nawet, że będzie trudniej i są mile zaskoczone.  

Dzieciaki z IV b lubią lekcje polskiego, wychowania fizycznego, a 

nawet matematyki, która uchodzi za najtrudniejszy przedmiot w szkole. 

Zwracają uwagę na ładny wystrój sal, w których jest przyjemnie i 

kolorowo. Podkreślają, że dobrze, iż są rolety, które zasłaniają słońce.  

Nie podoba im się, że w czasie przerw niektórzy są niegrzeczni, 

biegają, potrącają innych i nie reagują na uwagi nauczycieli 

dyżurujących. Niektórzy czwartoklasiści źle wyrażają się o uczniach klas 

szóstych, którzy świadomie dokuczają młodszym. Uciążliwe jest ciągłe 

zmienianie sal lekcyjnych i przenoszenie swoich rzeczy. 

Jakie uczniowie klas czwartych mają plany? Otóż ich marzenia bardzo 

dobrze świadczą o nich samych. W większości chcą mieć dobre oceny i uzyskać świadectwo z 

czerwonym paskiem, chociaż niektórzy planują już przyszłe wakacje, do których niestety, jest jeszcze 

bardzo daleko! 

Co czwartoklasiści chcą zmienić w klasie czy szkole? Niektórzy marzą, żeby nie było klasówek, bo to ich 

wykańcza, inni chcą, by w czasie przerw chłopaki nie biegali i nie popychali innych oraz nie używali 

brzydkich słów.  

A co sądzą o nauczycielach? Czwartoklasiści lubią swoich nowych nauczycieli, a szczególnie  

wychowawczynie. Podkreślają, że mogą zawsze na nie liczyć i znaleźć u nich pomoc i radę. Czasami 

nauczyciele mają zbyt wysokie wymagania, ale wiadomo, bez tego nikt by się nie uczył. 

Cieszymy się, że nasza szkoła podoba się uczniom, że traktują ją jak drugi dom, gdzie czują się dobrze i 

przede wszystkim bezpiecznie.     Redakcja 



 

BLISKIE SPOTKANIA BLISKIE SPOTKANIA BLISKIE SPOTKANIA BLISKIE SPOTKANIA BLISKI 

 

W rubryce „Bliskie spotkania” prezentujemy wywiad z panią Kingą Przybylską, nową 

nauczycielką, która w naszej szkole będzie uczyć muzyki, a także relację Wiktorii z 

pobytu na meczu koszykówki podczas Mistrzostw  Świata. 

 
- Kiedy zainteresowała się Pani muzyką? 

- Wcześnie, gdy miałam około siedmiu lat. 

- Jaką Pani była uczennicą? 

- Bardzo dobrą. 

- Czy nasza szkoła to Pani pierwsza praca? 

- Nie. 

- Gdzie Pani pracuje lub pracowała? 

- Pracuję jeszcze w SP 7 i Gimnazjum nr 3 w 

Chodakowie. 

- Jak rozwijała Pani swoje muzyczne 

zainteresowania? 

- 12 lat chodziłam do szkoły muzycznej, a potem 

ukończyłam studia na kierunku muzykologia. 

- Czy podoba się Pani w naszej szkole? 

- Tak. 

- Jakie ma Pani hobby? 

- Wizaż. 

- Jak spędza Pani czas wolny? 

- Jeżdżę na rowerze, oglądam filmy kryminalne, 

czytam książki. 

- Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela? 

- Ponieważ kocham dzieci. 

- Czy ma Pani męża, dzieci? 

-Tak, mam  męża, a dzieci mam dużo, ale tylko w 

szkole. 

- Dziękuję za wywiad i życzę Pani powodzenia i 

sukcesów w trudnej pracy nauczyciela! 

                                                                                         

Ania Orlińska 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                           Mistrzostwa świata w siatkówce  
Niedawno zakończyły się Mistrzostwa Świata w Siatkówce, podczas których Polska 

drużyna zdobyła złoty medal i tytuł mistrzów świata!  
Ale zanim to nastąpiło, my - kibice, przeżywaliśmy 

mnóstwo emocji. Na jeden z meczów, 11 września,  

pojechałam wraz z rodzicami do Łodzi. To były 

niesamowite wrażenia, którymi chciałabym się 

podzielić z czytelnikami  gazetki „Bez Tytułu”.         

Nasza drużyna grała z Włochami, emocje były 

ogromne! Krzyki, brawa, aplauz wszystkich i 

poczucie, że jesteśmy jednością, to coś 

niezwykłego! Emocje widzów zagrzewały do walki 

naszych siatkarzy, którzy szli jak burza, osiągając 

wynik 3:1. Radość z każdego zdobytego punktu, a 

potem z wygranej była ogromna! Wszyscy przytulali 

się i piszczeli, a niektórzy ze wzruszenia nawet 

płakali. To był najlepszy mecz siatkówki, który 

widziałam na żywo. Nigdy nie zapomnę tej 

wspaniałej, niezwykłej atmosfery, dumy i 

zadowolenia z naszych siatkarzy. Zapamiętam to 

wydarzenie do końca życia! Potem bacznie 

śledziłam mistrzostwa w telewizji, ciesząc się, jak 

cała Polska, gdy nasi zdobyli mistrzostwo świata i 

bardzo żałowałam, że nie mogłam zobaczyć tego 

historycznego meczu na żywo!   

Wiktoria Giersz  
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI WIEŚCI Z BIBLIOTEKI WIEŚCI Z BIBLIOTEK WIEŚCI Z BIBLIOTEKI  

 
PAŹDZIERNIK-  MIĘDZYNARODOWYM  MIESIĄCEM 

BIBLIOTEK SZKOLNYCH  
Z tej okazji biblioteka zaprasza wszystkich uczniów do wspólnej 

zabawy.  

CO TYDZIEŃ BĘDZIE NOWA ZAGADKA! 

Rozwiązania prosimy składać do biblioteki na podpisanych 

kartkach( imię, nazwisko, klasa) do 31 października. 

 
*** 

Z okazji  Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych  zachęcamy  
do włączenia się do akcji: 

PODARUJ KSIĄŻKĘ 

BIBLIOTECE SZKOLNEJ. 

*** 

W bibliotece szkolnej otwiera się Dyskusyjny Klub Książki.Spotkania będą odbywały się w piątki o 
godzinie 14.40 – 15.25. Zapraszamy chętych na wspólne pogawędki. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rok 2014 - ROKIEM CZYTELNICTWA                                                                    
  
650 lat temu-w dokumencie z 12 maja 1364 roku 

król Kazimierz Wielki powołał do życia 

Akademię Krakowską i wymienił zawód 

stacjonariusza- osoby, która była odpowiedzialna 

za wytwarzanie ksiąg (czyli ręczne 

przepisywanie), ich sprzedaż oraz udostępnianie 

czytelnikom w bibliotece. Dzisiaj „wytwarzaniem 

ksiąg” zajmują się wydawcy i drukarze, sprzedażą 

księgarze, a wypożyczaniem bibliotekarze. I to 

właśnie organizacje zrzeszające bibliotekarzy, 

księgarzy, wydawców i drukarzy postanowiły, że 

rok 2014 będzie Rokiem Czytelnictwa. 

------------------------------------------------------------------------- 

 WARTO PRZECZYTAĆ 
W ubiegłym roku polecałem Wam dwie świetne serie książek: „Mikołajka” 

Rene Goscinnego oraz „Hanię Humorek” Megan McDonald. 

Dziś nowa propozycja – „Dynastia Miziołków” autorstwa Joanny Olech. 
 

Głównym bohaterem 

książki jest dwunastoletni chłopiec nazywany przez 

wszystkich Miziołkiem. Ma o dwie nieznośne młodsze 

siostry – czteroletnie Kaszydło i rocznego Małego Potwora 

trojga imion: Anna Klementyna Natalia oraz dość 

nietypowych rodziców – Mamiszona i Papiszona. Do 

rodziny należy jeszcze  szczur o wdzięcznym imieniu 

Ogryzek.  

Książka ma formę pamiętnika pisanego przez Miziołka. 

Chłopiec opisuje dzień po dniu swoje codzienne życie – to, 

co dzieje się w szkole i w domu. To zwykłe życie w 

przypadku rodziny Miziołków nie oznacza wcale szarej, 

nudnej codzienności. Ich rodzinne perypetie rozśmieszą 

każdego. Czytając książkę, dowiecie się między innymi, 

dlaczego Miziołek zamierzał dać do gazety takie oto 

ogłoszenie: „Dwunastolatek, lubiący się wyspać, bez 

nałogów, da się zaadoptować bezdzietnej, NORMALNEJ 

rodzinie”. 

 

 

 

Chłopiec opowiada też o wydarzeniach ze szkoły: o 

lekcjach, szkolnych wygłupach, psikusach płatanych 

nauczycielom, o kolegach i dziewczynach. Główny bohater 

wraz z kumplami Fifą i Piromanem nieustannie szuka 

pomysłów na zdobycie pieniędzy - chłopcy łowią monety 

wrzucane przez turystów do fontanny w Łazienkach 

Królewskich w Warszawie oraz sprzedają innym uczniom 

wynalezione i skonstruowane przez Piromana urządzenia 

zwane „pierdzikami”. 

W pamiętniku Miziołka znalazły się również listy pisane 

przez chłopca podczas wakacji – z kolonii w Pupkach, z 

pobytu u babci w Kiełpinie oraz z rodzinnych wczasów nad 

morzem. Napisane tak, że można uśmiać się do łez. 

Po przeczytaniu tej zabawnej, pełnej humoru książki sam 

przekonałem się do prowadzenia pamiętnika. „Dynastię 

Miziołków” polecam wszystkim, którzy lubią się pośmiać. 

To idealna lektura na poprawę humoru i nudę.  

                                     Adam Milczarek z VB 

A

d
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  NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA   

                            Hej, wakacje! 
To już drugi miesiąc nauki, a nam, uczniom, 

ciągle siedzą w głowach wakacyjne 

wspomnienia. Postanowiliśmy sprawdzić, w 

jaki sposób i gdzie spędzaliśmy wakacje.  
 

W krótkiej sondzie wzięło udział 49 uczniów. Wynika z 

niej, że najchętniej wybierano pobyt nad naszym 

polskim morzem (17 osób). Dużą popularnością cieszyły 

się też mazurskie jeziora. Sporo uczniów jednak nigdzie 

nie wyjeżdżało, spędzając wakacyjny czas w domu z 

rodziną. Wcale nie znaczy to, że gorzej.  

Nasze miasto oferowało  dzieciom różne formy 

wakacyjnego odpoczynku, z czego chętnie korzystano. 

Kilkoro uczniów wakacje spędziło u rodziny, np. w 

Toruniu, Rzeszowie czy Bydgoszczy. 

Byli też tacy, którzy wraz z rodzicami wyjechali za granicę, np. do Egiptu czy Turcji.  

Poniżej zamieszczamy wakacyjne wspomnienia redaktorek naszej gazetki.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
                                                    

Tureckie wspomnienia 
 

 

W tym roku postanowiliśmy pojechać do 

Turcji.  
Pogoda była  nie do wytrzymania. Słońce tak 

grzało, że nikt nie wychodził z basenu, ponieważ 

tylko tam można było znaleźć ulgę od upału . 

Świetne były basenowe zjeżdżalnie, które 

prowadziły prosto do morza. Przywieźliśmy 

stamtąd piękne muszelki, bursztyny i co 

najważniejsze, wspaniałe wspomnienia.  

W przyszłości chciałabym tam wrócić, bo Turcja 

to piękny i dla nas egzotyczny kraj. Dzięki temu 

pobytowi łatwiej też rozumiałam trudy podróży 

Stasia i Nel, bohaterów „W pustyni i w puszczy” 

Henryka Sienkiewicza, podczas wędrówki po 

bezdrożach Afryki. 

                                        Marta Anasiak 

   Góry, nasze góry 

   Moja rodzina postanowiła w tym roku 

wyjechać w góry do Zakopanego, stolicy 

polskich Tatr.  

Piękne widoki zachwyciły nas już na 

„Zakopiance”, trasie prowadzącej do Zakopanego 

z Krakowa.  

Pierwsze miejsce, które zwiedziliśmy, to Gęsia 

Szyja, potem  przewodnik zaprowadził nas na  

Łysą Polanę. Widoki zapierały dech w piersiach, a 

pragnienie można było ugasić, pijąc wodę z 

krystalicznie czystych górskich  strumyków. 

Poznaliśmy też folklor tatrzański, jedliśmy pyszne 

góralskie oscypki. Patrząc na nasze polskie góry, 

doszliśmy do wniosku, że to najpiękniejsze 

miejsce w świecie. Mam nadzieję, że jeszcze tu 

wrócimy. 
                                       Karolina Włodarska 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                               Zostań harcerzem 
Jestem Oskar. Należę do 18. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej ,,Pasja”. Chciałbym zachęcić 

wszystkich do wstąpienia do harcerstwa. 

Na zbiórkach śpiewamy, uczymy się historii i świetnie się bawimy. Jeździmy na  rajdy, biwaki, obozy. 

Poznajemy na nich wiele ciekawych i wspaniałych  osób. Na rajdach i obozach uczymy się harcerskich 

pląsów, piosenek, gramy w podchody i inne świetne gry i zabawy. Zapraszam na nasze zbiórki, na które 

może przyjść każdy! Odbywają się one w piątki o godzinie 17:00 w naszym kościele w Boryszewie. 

Czuwaj! 

Dh Oskar Orlicki 
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NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA   

Kącik Poetycki 
 

Jesień 
W kalendarzu jesień, 

A w moim sercu raj. 

Gdy idę piechotą,  

podziwiam jesień złotą.  

Złoto i czerwień, 

Szelest liści i wiatr… 

W kalendarzu jesień,  

a w moim sercu maj. Ola Włodarska Vb 

Sen 

Ptaki na niebie, słonko i chmury, 

Daleko gdzieś pieją koguty. 

Ty siedzisz na krześle i pijesz kawę. 

Patrzysz na drzewa i na mnie. 

Spoglądam na ciebie, 

Ty patrzysz na mnie… 

- Czy widzisz swoje odbicie w lustrze? 

- Tak, widzę. 

Mama przeciera oczy. 

Nie ma już słońca, chmur, 

nawet koguty pouciekały. 

Mama pyta: 

- Coś ci się śniło? 

- Tak, to był piękny sen. 

        Gabrysia Bombrych Va 

Słownik 

Na ile sposobów powiedzieć można, 

Jak piękna jesienią może być sosna? 

W lesie zielona, pachnąca, dostojna. 

Aby tak pięknie dobierać słowa, 

 

Pewien słownik trzeba przygotować. 

 

Zajrzyj więc, uczniu  

do słownika synonimów,  

a sam się przekonasz, 

że każdą trudność językową 

za jego sprawą pokonasz.  

Inga Ert- Ebertt, Va 

 

Słownik synonimów 
Drodzy moi, państwo mili, 

Zachęcam, abyście kupili 

Słownik z wyrazami bliskoznacznymi, 

Aby w pracach uczniowskich 

Znikły powtórzenia, 

Zmora uczniowskiego tworzenia. 

Uczniu, słownik synonimów kup, 

A szóstek i piątek będziesz miał w bród!  

                         Ola Libera, Va 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAŁATKA OWOCOWA 

Składniki: 

 - 2 jabłka 

- 3 banany 

- pół puszki brzoskwiń 

- pudełko borówek amerykańskich 

- 2 kiwi  

- dodatkowo: bita śmietana 

Sposób wykonania: 

Jabłka i borówki dokładnie umyj, jabłka, kiwi i banany 

obierz ze skórki. Owoce pokrój w kostkę, poza 

borówkami, które przekrój na pół. Wszystkie składniki 

delikatnie wymieszaj i przełóż do miseczek. Można 

udekorować bitą śmietaną i GOTOWE. Smacznego! 

                                                                 Ola Fortuna 
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Z PRZYMRÓŻENIEM OKA ZPRZYMRÓŻENIEM OKA Z PRZYMRÓŻENIEM OKA Z PRZYMRÓŻE  

 
Humor zeszytów szkolnych  

Zapraszamy do lektury  śmiesznych zdań z zeszytów piątoklasistów. 

Zaczerpnięte zostały z wypracowań na podstawie książek  

„W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza i „Chłopcy z Placu Broni” 

F. Molnara. 

- Poznałam tam dużo wyrazów z dialektu afrykańskiego. 

- Na języku polskim omawialiśmy książkę Twojego (chodzi o H. 

Sienkiewicza) wydawnictwa. 

- Bardzo podoba mi się Twoja książka, chciałbym zostać kolegą Stasia, 

pa, pa! 

- Jestem Twoją fanką, jestem też godna podziwu, za to, co zrobiłeś dla tej książki. 

- Opisał Pan w tej cudownej książce przygody, jak się domyślam Pańskie, ale opisane w trzeciej osobie. 

- Choroba Nel była bardzo ciekawa, pierwszy raz ją słyszałem, 

- Omawiałem jedną ze wspaniałych książek, to jest „W pustyni i w puszczy”. 

                                                   *** 

- Kolor ścian jest jasnoczerwony, a jasnozielony kolor dzbana jest biały. 

- Moje ulubione miejsce to działka, gdzie mogę łapać duże ryby.  

- Jabłko jest kulistym owocem jabłoni. 

- Ić już! Wejć. (pisownia oryginalna!) 

                                                 *** 

- Nemeczek sam poszedł do Ogrodu Botanicznego, aby porozglądywać się, czy nie widać Gereba. 

-Nemeczek w czasie śmierci został mianowany kapitanem. 

- Czerwonoskórzy źle zachowali się wobec Nemeczka, bo nie wyciągnęli wniosku, że może umrzeć. 

- Wyjście z domu Nemeczka na czubek drzewa. 

- Chłopcy wybudowaliby prawdziwy zamek, oczywiście w pomniejszeniu. 

- Strażnik podarował psa Hektora Nemeczkowi i mieliby swojego smoka obronnego. 

- Książka miałaby sens, gdyby zakończyła się bezsensownie. 

- Nemeczek miał najmniejszą nogę i był niski. 

- Nemeczek zawsze jak stał na brzegu jeziora, to wpadał do niego. 

- Nemeczek wyglądał tak, że był szeregowcem. 

- Potem Nemeczek zmarł z powodu choroby. 

- Nemeczek pełnił w książce jedną z głównych ról. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                        Dowcipy o uczniach 
                                                                   Na lekcji geografii nauczycielka pyta ucznia: 

-Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi? 

-Missisipi, oczywiście- odpowiada pewny siebie uczeń. 

-A mniej więcej o ile? 

-O sześć liter.  

                             *** 

-Jasiu, pospiesz się, bo się spóźnisz do szkoły! 

-Bez obawy tato, oni tam mają otwarte do siedemnastej! 

                             *** 

-Powtórzmy tabliczkę mnożenia- mówi ojciec do Jasia- na pewno 

wiesz, że 2x2 jest 4, a ile to będzie 6x7? 

-Tato, dlaczego zawsze rezerwujesz dla siebie łatwiejsze 

przykłady?! 
Oskar Orlicki VB 
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DOBRE RADY DOBRE RADY DOBRE RADY DOBRE RADY DOBRE RADY DOBRE RADY DOBRE  

                               SPOSÓB NA NUDĘ 
 Nadchodzi jesień, a wraz z nią długie wieczory, z którymi nie wiadomo co zrobić. Pomysły 

na jesienną chandrę  ma Adam Milczarek, który nigdy się nie nudzi i zawsze wie, co jest na 

topie.  

 

SpongeBob Kanciastoporty 
Jak pewnie każdy wie, jest to zabawna kreskówka opowiadająca o przygodach 

gąbki morskiej ubranej w kanciaste portki. SpongeBob mieszka na dnie oceanu w 

domku z ananasa. Pracuje jako kuchcik w restauracji „Pod tłustym krabem”, 

gdzie smaży najlepsze pod wodą kraboburgery. SpongeBob ma głupkowatego 

przyjaciela, Patryka oraz wiecznie niezadowolonego sąsiada, Skalmara. Razem 

przeżywają wiele zabawnych przygód. Przygody SpongeBoba są emitowane 

codziennie na antenie stacji Nickelodeon oraz on-line na nick.com.pl.  

-------------------------------------------------------------------------- 

Bransoletki Loom Bands 
Kolorowe, modne, w Twoim stylu! Możesz do tego zrobić je samemu. Bez wątpienia 

taka bransoletka nadaje się na imprezę, do szkoły oraz na spotkanie ze znajomymi! 

Możesz założyć ją na każdą okazję. Setki wzorów, dziesiątki kolorów gumek… Każdy 

znajdzie coś dla siebie! Polecam, nawet chłopakom ;) 

 

--------------------------------------------------------- 

The Sims 4 
To jest dopiero zabawa! Tworzysz własnego Sima (możesz stworzyć 

samego siebie!), budujesz mu dom i rządzisz jego życiem! Na pewno 

większość z Was wie, jak gra się w The Sims 3, ale bez wątpienia The 

Sims 4 przebije wszystkie inne części! Najnowsza część gry daje wiele 

nowych możliwości. Między innymi w kreatorze tworzenia Sima przy 

rozpoczęciu nowej gry możesz dokładnie określić wygląd postaci: 

sylwetkę, wzrost, wagę, kształt twarzy itd. Teraz pozostaje tylko 

pytanie – jak wykorzystasz te możliwości?  

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Top 
I na koniec polecam posłuchać ulubionych hitów. A oto moi faworyci: 

1. Ariana Grande ft. Iggy Azalea – Problem 

2. Katy Perry - This Is How We Do 

3. Ewa Farna - Tajna Misja 

4. Taylor Swift - Shake It Off 

5. David Guetta – Lovers On The Sun 

                                                       Opracował:  Adam Milczarek z klasy Vb  
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