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Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Zagórzanach 

  W  NUMERZE: 
 
 W związku z wprowadzoną od września 2017 r. re-
formą oświaty oraz zmianą nazwy naszej placówki, 
nie możemy dalej prowadzić „Gim-press’a Niezależ-
nej Gazety Gimnazjalisty”, ale nie ma co się smucić. 
Stworzyliśmy dla WAS nową odsłonę gazetki szkol-
nej „Prześwietlacz”, która tak jak w poprzednich la-
tach, będzie dostarczała Wam najnowszych informa-
cji, ciekawostek, humoru, sportowych faktów czy też 
zapasu hitów muzycznych. Witamy w pierwszym 
numerze! 
 Prawie cztery miesiące nauki za nami.  Zima przywi-
tała nas pierwszymi opadami śniegu. Boże Narodze-
nie zbliża się wielkimi krokami. Wszyscy już myślimy 
o Wigilii wśród bliskich, o prezentach pod choinką 
oraz o uroczystej Pasterce o północy. Zbliża się tak-
że Nowy Rok 2018, na który życzymy wszystkim 
dobrych wyników w nauce. 
 Na Święta Bożego Narodzenia oraz na nadchodzący 
Nowy Rok dużo radości i dobroci od ludzi, szczęścia 
rodzinnego oraz niosącego pokój błogosławieństwa 
Bożego życzy cała redakcja „Prześwietlacza”. 
 

Arkadiusz Knapik – redaktor naczelny  
 
Najgorzej, gdy szkoła ucieka się do takich metod, jak zastra-
szanie, przemoc czy sztuczny autorytet. Metody te niszczą 
u uczniów naturalne odruchy, szczerość i wiarę w siebie, czy-
niąc z nich ludzi uległych. 

Albert Einstein 
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Wywiad z nauczycielką biologii panią Agnieszką Turską 

 Witamy serdecznie! Dominika Kuk i Martyna 
Czyżyk, jesteśmy redaktorkami szkolnej gazety. 
Czy mogłybyśmy przeprowadzić z Panią wy-
wiad?  
 

A.T.: Ależ oczywiście!  
 

D.K. : Co Pani najbardziej lubi w swojej pracy? 
 

A.T.: Uwielbiam pracę z dziećmi i młodzieżą. I wciąż 
nie mogę się nadziwić, ile możemy się uczyć od sie-
bie nawzajem. 
 

M.Cz.: Czy dużo czasu poświęca Pani na przy-
gotowanie się do lekcji? 
 

A.T.: Przygotowanie do zajęć gwarancją na udane 
lekcje! W zależności od omawianego tematu i wyko-
rzystania różnych metod aktywizujących, czas przy-
gotowania do lekcji jest różny. Uczniowie lubią być 
zaskakiwani. Trzeba jednak pamiętać, że biologia jest 
przedmiotem ciągle na nowo poznawanym i odkry-
wanym, tak więc, aby być na bieżąco z informacjami, 
wymaga to nie małego wysiłku. 
 

D.K.: Jak ocenia Pani prace z uczniami naszej 
szkoły? 
 

 A.T.: Praca w Waszej Szkole sprawia mi bardzo du-
żą przyjemność. Młodzież jest kulturalna, miła 
i szczera. Zdarzają się sytuacje kiedy „uczeń zachwie-
je homeostazę lekcji”, ale są to pojedyncze przypad-
ki, które występują bardzo rzadko. 
 

M.Cz.: Czy od dziecka chciała Pani zostać na-
uczycielem, a może był jakiś inny zawód? 
 

A.T.: Od dziecka marzyłam o tym by zostać nauczy-
cielką. Jestem osobą przebojową i zawsze dużo rado-
ści sprawiały mi wystąpienia publiczne. W szkole, 
jako uczennica, lubiłam wygłaszać referaty na środku 
sali, byłam liderem podczas pracy w grupach, bardzo 
lubiłam wypowiadać się na trudne tematy. Nigdy 
mnie to nie stresowało, wręcz przeciwnie – do dziś 
czuję dreszcz emocji, gdy jestem w centrum uwagi. 
 

D.K.: Czy był jakiś istotny powód, przez który 
zdecydowała się Pani uczyć biologii? 

A.T.: Na pewno od początku swojej kariery eduka-
cyjnej jeszcze w szkole podstawowej miałam świet-
nych nauczycieli. Biologia od zawsze była dla mnie 
ciekawym przedmiotem. Poznajemy otaczający nas 
świat, rozumiemy jak działa nasz organizm, świa-
domie uczestniczymy w procesie np. leczenia. 
BIOLOGIA jest życiem. 
 

M.Cz.: Jakie są zalety według Pani bycia na-
uczycielem? 
 

A.T.: Niewątpliwą zaletą jest możliwość pracy 
z innymi osobami. W końcu każdy nowy rocznik 
to kolejne, ciekawe persony! Chyba każdy z nas 
słyszał, jak starsi nauczyciele z czułością wspomi-
nają „gagatków”, których uczyli kilkadziesiąt lat 
temu, na początku swojej kariery. Plusem w pracy 
nauczyciela, jest na pewno możliwość motywacji 
ucznia do tego, by swój talent rozwijał. Dobrze 
ukierunkowane dziecko będzie ambitne i dobre 
w tym, co lubi. Stara jest prawda o tym, że dobry 
nauczyciel potrafi zachęcić ucznia do szkoły 
i przedmiotu, który wykłada. 
 

D.K.: Jaki jest Pani zdaniem sposób na osią-
gnięcie sukcesu? 
 

A.T.: Moim zdaniem najważniejszy jest szacunek 
do drugiej osoby, bez względu na wykonywany 
zawód, płeć czy pochodzenie społeczne. Należy 
mieć dystans do siebie i do innych, gdyż to pomaga 
w nieprzejmowaniu się porażkami. Poza tym  cier-
pliwość. Trzeba cierpliwości do opornych 
uczniów, odpowiedniego podejścia do rodziców 
i do biurokracji, która występuje również w szkole 
i odrywa nas od uczenia. Myślę, że przydałaby się 
też szczypta humoru. 
 

M.Cz.: Dziękujemy za udzielenie wywiadu 
i życzymy miłego dnia.  

Martyna Czyżyk 
Dominika Kuk 
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Jeszcze Polska nie umarła, 
kiedy my żyjemy. 

Co nam obca moc wydarła, 
szablą odbijemy. 

 
Marsz, marsz, Dąbrowski 
do Polski z ziemi włoski 

za Twoim przewodem 
złączem się z narodem. 

 
Jak Czarniecki do Poznania 

wracał się przez morze 
dla ojczyzny ratowania 

po szwedzkim rozbiorze. 
 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 
 

Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę 
będziem Polakami 

dał nam przykład Bonaparte 
jak zwyciężać mamy. 

 
Marsz, marsz, Dąbrowski... 

 
Niemiec, Moskal nie osiędzie, 

gdy jąwszy pałasza, 
hasłem wszystkich zgoda będzie 

i ojczyzna nasza. 
 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 
 

Już tam ojciec do swej Basi 
mówi zapłakany: 

„słuchaj jeno, pono nasi 
biją w tarabany”. 

 
Marsz, marsz, Dąbrowski... 

 
Na to wszystkich jedne głosy: 

„Dosyć tej niewoli 
mamy Racławickie Kosy, 
Kościuszkę, Bóg pozwoli”. 

 
 

 Arkadiusz Knapik 

 Dokładnie 99 lat temu Polska, po 126 latach oku-
pacji (na terenie Galicji, czyli zaboru austro - wę-
gierskiego, po 146 latach), 11 listopada 1918 roku 
odzyskała niepodległość. W tym samym dniu Rada 
Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudzkiemu do-
wództwo  nad wojskami  polskimi, Niemcy podpi-
sały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. 
Generalny Gubernator generał Hans von Beseler 
dyskretnie opuścił Warszawę wraz ze stacjonujący-
mi w niej oddziałami niemieckimi. 
 Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku 
Święto Niepodległości zyskało rangę święta pań-
stwowego. Tradycyjnymi obchodami tej uroczysto-
ści są m.in. wydarzenia przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza, biegi niepodległości, koncerty patrio-
tyczne, inscenizacje i rekonstrukcje historyczne, 
marsze niepodległości itd.  
 
 

Hymn Polski 
 Autorem słów jest Józef Wybicki. Tekst Pieśni Le-
gionów Polskich  we Włoszech, bo taką nazwę no-
sił pierwotnie Mazurek Dąbrowskiego, powstał w 
1797 roku. Początkowo uważano, że muzykę do 
hymnu skomponował książę Michał Ogiński, jed-
nakże po późniejszych diagnozach, stwierdzono, 
że kompozytor jest nieznany i do dziś autorzy 
śpiewników podają określenie „muzyka ludowa”. 
  
 Od 26 lutego 1927 roku, Mazurek Dąbrowskiego jest 
oficjalnym hymnem państwowym Rzeczypospolitej 
Polskiej. To pierwotny tekst Pieśni Legionów Pol-
skich: 

Odzyskanie niepodległości przez Polskę 
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Sztuka wokół nas - wyjazd do filharmonii 

 Dnia 9 listopada 2017 roku uczniowie od klasy pią-
tej szkoły podstawowej do trzeciej gimnazjum wraz 
z nauczycielami udali się na wycieczkę do Filharmo-
nii Podkarpackiej w Rzeszowie. Występ zorganizo-
wano między innymi w celu uczczenia kolejnego 
Narodowego Święta Niepodległości. W czasie usły-
szanego przez nas koncertu, dwie wspaniałe pia-
nistki zaprezentowały utwory Fryderyka Chopina, 
Witolda Lutosławskiego oraz innych kompozyto-
rów z tamtej epoki. Po bezpiecznym dotarciu na 
miejsce, udaliśmy się do Ogrodów Bernardyńskich. 
Następnie poszliśmy do galerii handlowej, gdzie 
uczniowie mogli dokonać drobnych zakupów oraz 
zjeść ciepły posiłek. Kiedy nadszedł czas, aby skie-
rować się do budynku filharmonii, każdej osobie 
towarzyszył dobry humor oraz ekscytacja, gdyż 
większość uczniów była tutaj po raz pierwszy w 
swoim życiu. Po zajęciu wskazanych miejsc, wszy-
scy z niecierpliwością oczekiwali rozpoczęcia wystę-
pu. Na ogromnej scenie zostały ustawione dwa 
piękne fortepiany. Po zapowiedzi programu kon-
certu naszym oczom ukazały się pianistki, które 
swą grą zachwyciły wszystkich zebranych. Podczas 
słuchania można było zrelaksować się, odpocząć 
od codziennych zmartwień oraz podziwiać piękno 
muzyki. Niestety, niektórym osobom nie spodobała 
się przedstawiona gra, ale moim zdaniem zagrane 
melodie były cudownym słuchowiskiem oraz 
uczczeniem patriotycznego święta. Wielki podziw 
wzbudziły w nas postawa oraz skupienie artystek, 
które miały w sobie wielką klasę oraz wykazały się 
profesjonalizmem. 
 

 Myślę, że warto organizować wycieczki do tego 
typu miejsc, gdyż zawsze jest to dla nas nowe prze-
życie, kolejne doświadczenie oraz okazja do zdoby-
cia wiedzy z innego źródła niż podręcznik.  

Zaprezentowana muzyka bardzo przypadła mi do 
gustu i z przyjemnością wysłuchałabym dźwięku 
fortepianów jeszcze raz.  
 

Martyna Czyżyk 
 

Sztuka wokół nas 
 Ten czwartek zapowiadał się całkiem nieźle. Po-
ranny wyjazd do Rzeszowa dodawał mi energii, ale 
jeszcze wszystko się okaże. 
 Po długiej, żmudnej drodze zwiedziliśmy kilka 
miejsc, lecz główną atrakcją, dla której tu przyje-
chaliśmy była filharmonia. Z zewnątrz mogłoby się 
wydawać, że to zwykły, szary budynek, jakie jednak 
było moje zdziwienie, kiedy pierwszy raz zajrzałem 
do sali. Elegancko wystrojone wnętrze sugerowało 
powagę przedstawianych sztuk. Jedna z nich nosiła 
tytuł ,,Na dwa fortepiany", w której dwie pianistki 
przedstawiały dzieła Fr. Chopina, I. J. Paderew-
skiego oraz Witolda Lutosławskiego. Szczerze mó-
wiąc podziwiam ogromny talent obu pań oraz 
kompozytorów, gdyż nawet panująca atmosfera 
dawała znać, że jest się w najprawdziwszej filhar-
monii. Opisując to moimi słowami, może wykony-
wana wirtuozeria nie trafiła w mój gust , lecz na-
prawdę doceniam i szanuję wkład pracy. Można 
było zauważyć włożone serce oraz emocje towa-
rzyszące każdej nucie, gdyż nie były one puste, lecz 
zawierające uczucia i przeżycia kompozytora. 
 

 Podsumowując, cała wycieczka naprawdę mi się 
spodobała, lecz niezmiennym faworytem 
w kategorii rozrywki zostaje galeria handlowa, któ-
ra była jednym ze zwiedzonych przez nas miejsc. 
 

Patryk Mońka 
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 Dnia 21 listopada 2017 roku, zgdonie z harmono-
gramem pracy Samorządu Uczniowskiego, 
w naszej szkole odbył się "Dzień Życzliwości 
i Pozdrowień". 
 Zgodnie z planem, wszelkie kartki i laurki miały 
zostać dostarczone, przez naszego przewodniczą-
cego do rąk własnych adresata. Kilka dni wcześniej 
na dolnym korytarzu, została podstawiona skyrzy-
neczka, do której zarówno uczniowie, jak i nauczy-
ciele wrzucali wykonane przez siebie kartki z ży-
czeniami. Po kilku dniach przewodniczący SU- 
Mateusz Firszt wraz z naszą koleżanką Olą, pose-
gregowali kartki, po czym rozdali je wskazanym na 
kopertach osobom. Każda kartka była piękna 
i oryginalna na swój sposób, jedyne co je łączyło, 
to to, że każda z nich niosła wiele radości i uśmie-
chu. 
 Dzień życzliwości i Pozdrowień okazał się 
"strzałem w dziesiątkę". Tego pięknego dnia, każ-
dy z nas otrzymał odrobinę życzliwości, której cza-
sem bardzo brakuje. Na korytarzach było widać 
same uśmiechnięte twarze i oczy pełne blasku.  
Przewodniczący SU zasługuje na gratulacje i życzy-
my mu, aby każdy jego pomysł był takim sukcesem 
jak "Dzień Życzliwości i Pozdrowień". 
 

Dominika Kuk 

Dzień Życzliwości 
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 D n i a 1 0 
l i s t o - pada 
bieżą- cego 
r o k u 

uczniowie naszej szkoły wraz z radą pedagogiczną 
uczestniczyli w Przeglądzie Pieśni Patriotycznych. 
Taka uroczystość w naszej placówce pojawiła się 
pierwszy raz dzięki inicjatywie samorządu szkolne-
go. Poszczególne klasy miały za zadanie przygoto-
wać pod opieką wychowawców wylosowaną przez 
nich pieśń. O każdej z nich mogliśmy się wiele do-
wiedzieć dzięki ciekawym komentarzom prowadzą-
cych – Gabrieli i Adriana z klasy VII SP. Każda 
klasa spisała się wyśmienicie. Zarówno najmłodsi, 
jak i ci najstarsi wykazali się świetnym przygotowa-
niem. Tego dnia mogliśmy podziwiać efekt długo-
trwałych prób i ćwiczeń każdej z klas. Twarze 
uczniów były wypełnione zachwytem, podziwem i 
radością. Również nauczyciele zaskoczyli nas ideal-
nym wykonaniem pieśni „Rota”. To właśnie ich 
pieśnią zakończyliśmy niepodległościowe spotka-
nie, dzięki któremu przypomnieliśmy sobie o naszej 
ojczyźnie – Polsce i o tysiącach osób poświęcają-
cych życie za nasz kraj. Mamy nadzieję, że w naszej 
szkole będzie więcej muzycznych spotkań tego ty-
pu.  
 

Katarzyna Jamro 

Przegląd Pieśni Patriotycznych 



Samorządowe INFO 

Co za nami? 
Listopad 

- Szkolny przegląd pieśni patriotycznej 
- Szkolny Dzień Życzliwości i Pozdrowień 
- Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia 
- Dyskoteka Andrzejkowa 

Grudzień 
- Mikołajki 
- Szkolny Dzień Bez Długopisu- zajęcia lekcyjne bez 
pisania w zeszytach 
- Spotkanie Opłatkowe 
 
Co przed nami? 

Styczeń 
- Śnieżny poranek 
- Szkolny Dzień Białych Skarpetek 
- Plebiscyt na najlepszego nauczyciela, pracownika 
szkoły i ucznia 

Luty 
- Bal karnawałowy dla uczniów klas I-III SP, dysko-
teka dla uczniów IV-VII SP,  II-III Gim. 
- Szkolny Dzień Zakochanych- poczta walentynkowa 
- Szkolny Dzień Powolności 

1. Alice Merton – No Roots 
2. Major Lazer, Amber of The Dirty – Get Free 
3. ZAYN, Sia – Dusk Till Dawn 
4. Alan Walker – The Spectre 
5. J. Balvin, Willy William – Mi Gente 
6. Pink – What About Us 
7. Alan Walker – All Falls Dawn 
8. Kokab – Got U (Ready or Not) 
9. Rita Ora, Avicii – Lonely Together 
10. Kygo, Justin Jesso – Stargazing 
 

Damian Kurzawa 
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Hity na listopad 

Dzień w dresie 
Hity na grudzień 

 2 listopada 2017 r. w naszej szkole odbył się dzień 
dresa. Każdy uczeń ubrany  w spodnie i bluzę dre-
sową zwolniony był z odpowiedzi ustnych. Strój 
sportowy był także dobrym pretekstem do zrobie-
nia przerwy śródlekcyjnej. Podczas 2 lekcji prze-
wodniczący każdej klasy przygotował krótką spor-
tową rozgrzewkę. Uczniowie ćwiczyli w klasach, 
ale nie zabrakło tych, który wybiegli na szkolne 
korytarze. Nauczyciele również wyciągnęli z szafy 
sportowe ubrania i razem z nami uczestniczyli w 
krótkiej lekcji wychowania fizycznego. Ten dzień 
był wspaniałą zabawą i chcielibyśmy takich więcej. 
 

Julia Falisz 

1. Dua Lipa – New Rules 
2. Post Malone, 21 Savage – Rockstar 
3. Camila Cabello, Young  Thug – Havana 
4. Selena Gomez, Marshmello – Wolves  
5. Ofenbach, Nick Waterhouse – Katchi 
6. Ed Sheeran – Perfect 
7. Rita Ora – Anywhere 
8. Luis Fonsi, Demi Lovato – Echame La Culpa 
9. Kaen, Ewa Farna – Echo 
10. Martin Solveig, Alma – All Stars 
 

Damian Kurzawa 



Waga 
 Nowy Rok to także nowe wyzwania. Czeka Cię 
mnóstwo pracy, ale na pewno sobie z nią poradzisz. 
Zdobędziesz doświadczenie i nauczkę na przy-
szłość. 

 
Skorpion 

 Czeka Cię mała zmiana. Coś, co dotyczy szkoły al-
bo rodziny, ulegnie zmianie. Miej nadzieję, że to 
wyjdzie na Twoją korzyść. 
 

Strzelec 
 Ktoś zajdzie Ci za skórę. Będziesz trochę zły na 
cały świat, ale to przejdzie i otworzysz szerzej oczy. 
Zobaczysz wtedy, że na świecie jest mnóstwo do-
brych ludzi. 
 

Koziorożec 
 W nadchodzącym roku poznasz prawdziwego przy-
jaciela lub zbliżysz się jeszcze bardziej do tego, któ-
rego już masz. Bratnia dusza pomoże przetrwać Ci 
trudne chwile. 
 

Wodnik 
 Czeka Cię wielkie szczęście. Jedno z Twoich skry-
tych marzeń nareszcie się spełni. 
 

Ryby 
 Będziesz mieć przez jakiś czas pecha. Niektóre rze-
czy Ci nie będą wychodzić, ale nie przejmuj się, 
gdyż to wszystko się zmieni wraz z nadejściem wio-
sny. Teraz uważaj na siebie i staraj się nie przecho-
dzić pod drabiną i nie rozsypywać soli. 
 

Damian Kurzawa 

Baran 
 Na koniec pierwszego semestru weźmiesz się ostro 
do pracy i zarobisz kilka przyzwoitych ocen. Oby 
ten zapał nie zgasł aż do końca roku. 
 

Byk 
 Ty i Twoje rodzeństwo w okresie świąt przemówi-
cie we wspólnym języku. Dojdziecie do porozu-
mienia, ale nie wiadomo, czy nie na chwilę. 
 

Bliźnięta 
 Zaufasz komuś w okresie świąt, ale on niestety 
zawiedzie Cię. Będziesz w złym humorku, ale przy-
jaciele pomogą Ci dojść do ładu. W końcu pogo-
dzisz się z prawdą i wrócisz do normalności. 
 

Rak 
 Z Twoim zdrowiem może ostatnio nie było najle-
piej, ale to się zmieni. Poczujesz dawną siłę i weź-
miesz się do pracy, żeby nadrobić zaległości. Po-
wodzenia! 
 

Lew 
 Miłość … co tu dużo mówić. Zabujasz się po pro-
stu. Nie zapomnij tylko o szkole, bo może się oka-
zać, że ukochana osoba odciągnęła Cię od nauki 
i niestety za dobrze na tym nie wyjdziesz. 
 

Panna 
 To, że coś Ci się nie udało, nie oznacza, że nie 
możesz się poprawić. Do końca roku jeszcze dużo 
czasu. Wyciągnij nauczkę i pracuj sumiennie a za-
kończysz ten rok z wymarzoną średnią. 
 
 

Horoskop  
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Humor  

 

***** 
Nauczycielka do ucznia: 
-Jasiu! Zawsze gdy jest klasówka, to Ciebie nie ma 
w szkole, z powodu chorej babci 
-Proszę pani, my też podejrzewamy, że babcia symu-
luje… 
 

***** 
Jasiu przychodzi do domu i mówi do mamy: 
-Mamo dostałem 5 w szkole 
-Naprawdę? 
-Tak dwójkę z matematyki, dwójkę z historii i jedyn-
kę z polskiego 
 

***** 
Na lekcji pani pyta Darka: 
-Jaki kształt ma Ziemia? 
-Okrągły 
-Dobrze siadaj 
-A teraz wstanie do odpowiedzi Jaś. Jasiu skąd o tym 
wiemy? 
-Bo Darek nam powiedział 
 

***** 
Pani w  szkole pyta Jasia: 
-Powiedz mi kto to był: Mickiewicz, Słowacki i Nor-
wid 
-Nie wiem. A pani wie kto to jest Zyga, Chudy i Ka-
zek? 
-Nie wiem 
-To co mnie pani swoją bandą straszy 
 

***** 
-Puk! Puk! 
-Kto tam? 
-Matematyka 
-Sama? 
-Nie, z zagrożeniem 
 

***** 
 

Antoni Zegleń 

WJEKRFAIRE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

TESWESRYLS _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

PAMZSNA  _ _ _ _ _ _ _ 
 

WYON KOR _ _ _ _ _ _ _ 
 

WABAZA  _ _ _ _ _ _ 
 

CÓŁOPN  _ _ _ _ _ _ 
 

CNTOKRY  _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

MIMZE NIEGO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

NOBALY  _ _ _ _ _ _ 
 

KAZYUM  _ _ _ _ _ _ 
 

Martyna Bargieł 
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Wypisz z rozsypanki wyrazowej 
słowa kojarzone z sylwestrem 



 

1."Ene, due, śmierć" 
 Kryminał ten opowiada o policjantce Helen Grace, 
która zajmuje się sprawami zabójstw, które w 
ostatnim czasie zdarzają się na każdym kroku. Czy 
policjantce uda się złapać mordercę i kto stoi za 
tymi wszystkimi przestępstwami? 
 

2."Moje serce należy do ciebie" 
 W klasie Alexa pojawia się nowa uczennica, Ylena. 
Dziewczyna spodobała się Alexowi, ale trzymała 
go na dytans. Z biegiem czasu zostają parą, ale 
choroba Ylenii nie ustępuje i w dniu egzaminu ma-
turalnego Alex odbiera telefon ze szpitala. 

 
3."Byłam tu" 

 Nierozłączne przyjaciółki Cody i Meg, razem od 
przedszkola, ale niestety muszą się rozstać, gdyż 
Meg wyjeżdża na studia, po czym z niewiadomych 
powodów umiera. Cody nie może pogodzić się ze 
stratą przyjaciółki i za wszelką cenę chce odkryć 
przyczyny śmierci Meg. Czy jej się uda? 
 

4."Zawsze stanę przy tobie" 
 Rodzice Brit postanawiają, że oddadzą dziewczynę 
do ośrodka terapeutycznego Red Rock, gdzie leczy 
się zbuntowane nastolatki. Tam poznaje Virginie, 
Bebe, Marthe i Cassie, z którymi stara się uciec z 
tego okropnego ośrodka. Czy im się to uda i jakie 
tajemnice skrywają jej koleżanki? 
 

Aleksandra Stolarska 

Książki, które warto przeczytać!!! 
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 Tak j a k 
z a -

powiadał, tak też zrobił. Po 65 meczach w repre-
zentacji Artur Boruc postanowił zakończyć swoje 
występy w narodowych barwach. W piątek 10 listo-
pada w meczu z Urugwajem po raz ostatni wybiegł 
w koszulce z „orzełkiem” na piersi. Grał jak za swo-
ich najlepszych lat, zachowując przy tym czyste kon-
to. Czas leciał nieubłaganie i w końcu na zegarze 
wybiła 44 minuta. To był ten moment, kiedy cały 
stadion wstał i po raz ostatni skandował „Artur Bo-
ruc”. Schodząc z boiska bramkarz po  raz ostatni 
rzucił kibicom swoje „szczęśliwe” rękawice. 
„Kończy się pewna era. Kończy się era Artura Bo-
ruca” -  tymi słowami  zakończył jego występ Wło-
dzimierz Szaranowicz. Piłkarz w reprezentacji zade-
biutował w kwietniu 2004 roku w starciu z Irlandią. 
Z kadrą awansował na trzy duże imprezy piłkarskie: 
mistrzostwa świata w Niemczech w 2006, mistrzo-
stwa Europy w Austrii i Szwajcarii w 2008 oraz we 
Francji w 2016. Na stałe zapisał się w pamięci pol-
skich kibiców fenomenalnymi paradami w meczach 
z Niemcami i Austrią. Trzymamy kciuki za jego dal-
szą karierę klubową. 

„Eksperymenty Nawałki” 

 W dwóch ostatnich meczach reprezentacji Polski z 
Urugwajem i Meksykiem, selekcjoner Adam Nawał-
ka postanowił zrobić roszady w ustawieniu, decydu-
jąc się na grę tylko trzema obrońcami. Mimo trud-
nego zadania, reprezentanci sprostali zadaniom tre-
nera remisując pierwszy mecz. Niestety z braku 
szczęścia Polacy przegrali mecz z Meksykiem 0:I. 
Pomimo przegranej w drugim meczu jesteśmy pozy-
tywnie nastawieni na następne spotkania kadry, a te 
już za kilka miesięcy. Polska gola!!! 
 

Mateusz Machowski 

Artur Boruc – odejście legendy  



Tradycje Bożonarodzeniowe 

 Łamanie się opłatkiem jest jedną z najbardziej 
rozpowszechnionych tradycji wigilijnych, nie tylko w 
Polsce, ale na całym świecie. Zwyczaj ten znany jest 
m.in na Słowacji, Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Cze-
chach czy we Włoszech. Łamanie się opłatkiem w 
Polsce stało się popularne dopiero końcem XVIII w.  
Zwyczaj ten pochodzi z początków chrześcijaństwa. 
W tym okresie nie był on jeszcze kojarzony z Wigilią, 
lecz istniał jako symbol komunii. Opłatek, który zna-
my wytwarzany był dużo później. Pierwotnie jego 
rolę pełnił chleb, który błogosławiono i dzielono się 
nim. 
 

 Wolne miejsce przy stole jest bardzo znanym zwy-
czajem świątecznym. Zgodnie z tą tradycją, przy wi-
gilijnym stole należy pozostawić jedno wolne miejsce 
dla zagubionego gościa czy wędrowca. Puste miejsce 
symbolizuje również pamięć o naszych bliskich, któ-
rzy nie mogą być z nami w czasie wigilii. Symbol ten 
świadczy również o świętej pamięci zmarłych z na-
szej rodziny. 
 

 Wiele rodzin w Polsce wieczerzę wigilijną rozpoczy-
na dopiero po pojawieniu się na niebie pierwszej 
gwiazdy. Ten świąteczny zwyczaj powstał na pa-
miątkę gwiazdy betlejemskiej, którą ujrzeli Mędrcy 
udający się do Betlejem. 
 

 Śpiewanie kolęd to jeden z najbardziej lubianych 
świątecznych zwyczajów, również jeden z najbardziej 
znanych i do dziś praktykowanych. Tradycję kolędo-
wania do Polski przynieśli franciszkanie, którym za-
wdzięczamy także zwyczaj stawiania szopek bożona-
rodzeniowych. 
 

 W wielu rodzinach praktykowane jest, że podczas 
wieczerzy wigilijnej na białym obrusie kładziemy 
sianko symbolizujące miejsce przyjścia na świat Je-
zusa.  
 

Katarzyna Jamro 

 Wigilia Bożego Narodzenia kończy okres adwentu; 
jest z nią związane wiele przesądów i wierzeń. Do 
XIX wieku wierzono, że w Wigilię można zoba-
czyć ducha osoby zmarłej w mijającym roku. Przy 
stole zostawia się puste miejsce dla niespodziewa-
nego przybysza, wierzy się również, że nieposzano-
wanie święta może przynieść wiele nieszczęść. Do 
naszych czasów przetrwał także przesąd, że jeśli w 
wigilijny poranek pierwszym gościem będzie mło-
dy chłopiec, przyniesie to szczęście na cały rok.  
Niektóre z potraw wigilijnych to: barszcz z uszka-
mi, ryby, kasza z suszonymi grzybami. Tradycja 
mówi, że tych potraw powinno być 12. 
W wielu krajach Wigilia nie ma tak wielkiego zna-
czenia, jak w Polsce czy na Węgrzech. Wigilii nie 
świętuje się w ogóle w Holandii i coraz częściej 
w Belgii. Z kolei zwyczaj łamania się opłatkiem 
istnieje tylko w Polsce i na Litwie. 
 

Aleksandra Reczek 
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Wigilia  

Boże Narodzenie 

 Święto Bożego Narodzenia w tradycji chrześci-
jańskiej to święto, które jest pamiątką narodzin 
Jezusa Chrystusa. Uroczystość liturgiczna przy-
pada na 25 grudnia. Święto Bożego Narodzenia 
jest poprzedzone oczekiwaniem zwanym adwen-
tem. W niektórych kościołach święto Bożego 
Narodzenia poprzedza Wigilia. Zgodnie 
z tradycją w Polsce w Wigilię obowiązuje post. 



Z pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdki, 
zasiada się do uroczystej kolacji. W wieczerzy wigi-
lijnej liczba osób powinna być parzysta, a dodatko-
wo jeden talerz dla niespodziewanego gościa. 
W nocy w kościele rzymskokatolickim rozpoczyna 
się msza święta zwana Pasterką. W następny dzień 
-26 grudnia (nazywanym drugim dniem świąt), ob-
chodzimy święto św. Szczepana- pierwszego mę-
czennika, który umarł za wiarę. W czasie świąt Bo-
żego Narodzenia mamy miłą tradycję obdarowy-
wania się prezentami. 
 

Martyna Głębocka 

Mikołajki  
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 Każde dziecko niecierpliwie czeka na ten dzień- 6 
grudzień. Jest to dzień, w którym tajemniczy gość 
wchodzi przez komin i zostawia prezenty. Tym 
tajemniczym gościem jest Święty Mikołaj. Coraz 
częściej dzieci zostawiają dla niego ciepłe mleko i 
ciasteczka, bo pewnie po swojej długiej podróży 
jest bardzo głodny i spragniony. 
 

 Aleksandra Stolarska 

Andrzejki  

 W nocy z 29 na 30 listopada, w przeddzień ob-
chodów święta ku czci św. Andrzeja- patrona 
Szkocji i opiekuna panien, wierzymy w moc 
wróżb, chcąc przewidzieć przyszłość. Można 
w nie wierzyć lub nie, ale zabawa zawsze jest 
świetna. Niektóre źródła podają, że najwcześniej 
wróżby andrzejkowe obchodzono w starożytnej 
Grecji. W Polsce pierwsza wzmianka na temat 
andrzejek pojawiła się w XVI wieku. 

Dawniej wierzono, że andrzejkowe wróżby mają 
moc spełniania się. W obecnych czasach podcho-
dzi się do tego bardziej pobłażliwie, na zasadzie 
dobrej zabawy. Można wróżyć indywidualnie, 
czyli samemu lub zbiorowo- w grupach. Oto kilka 
przykładów takich wróżb:  
-jeśli ucięta przez dziewczynę w dniu św. Andrze-
ja gałązka wiśni lub czereśni zakwitła w wigilię 
Bożego Narodzenia, to dziewczyna miała nadzie-
ję na szybkie zamążpójście. 
-najbardziej popularne jest wylewanie wosku 
przez ucho od klucza do zimnej wody i wróżenie 
z kształtu masy 
-inną wróżbą jest ustawianie od ściany do progu 
butów zgromadzonych dziewcząt i ta, której but 
dotarł pierwszy do progu, pierwsza z nich wyjdzie 
za mąż. 

 
Martyna Głębocka 

1 stycznia - Nowy Rok 
6 stycznia - Trzech Króli 
8 stycznia - Dzień Sprzątania Biurka 
11 stycznia - Dzień Wegetarian 
21 stycznia - Dzień Babci 
22 stycznia - Dzień Dziadka 
25 stycznia - Dzień Sekretarki i Asystentki 
2 lutego - Ofiarowanie Pańskie 
3 lutego - Międzynarodowy Dzień Walki z Ra-
kiem 
8 lutego - Tłusty Czwartek i Dzień Bezpiecznego 
Internetu 
9 lutego - Międzynarodowy Dzień Pizzy 
10 lutego - Ostatnia Sobota Karnawału 
11 lutego - Światowy Dzień Chorych 
13 lutego - Ostatki 
14 lutego - Popielec i Walentynki 
17 lutego - Dzień Kota 
21 lutego - Dzień Języka Ojczystego 
 

Antoni Żegleń 

Ważne daty  



A to ciekawe … ??? 

Czy wiedziałeś, że …  
- największa meduza na świecie mierzy 2 me-
try, a czułki, które do niej należą, dochodzą na-
wet do 30 metrów długości. Interesujące jest to, 
że jej poparzenia nie są śmiertelne, tylko bardzo 
bolesne. Gatunek meduzy nazywa się „Bełtwa 
festonowa”. Najczęściej można ją spotkać 
w Oceanie Atlantyckim lub Morzu Północnym.  
 

- pustynie piaszczyste stanowią tylko 1/9 po-
wierzchni Sahary. Gdy słyszymy słowo Sahara, 
najczęściej wyobrażamy sobie bezkresne po-
wierzchnię. Tak naprawdę krajobraz tego odlu-
dzia zmienia się co kilkadziesiąt kilometrów. 
Oczywiście są na niej obszary pokryte piaskiem, 
ale większą jej część stanowią powierzchnie 
żwirowe lub kamieniste. 

 

Kinga Zielińska 
Zima 

 Zima kalendarzowa rozpoczyna się 22 grudnia. 
Jest to dzień przesilenia zimowego. Przez kilka 
dni dzień trwa tyle, co noc. Po skróceniu się 
dnia w czasie jesieni, następuje skracanie się no-
cy w zimie. Zimno nie jest skutkiem krótszych 
dni - jest to po prostu efekt oddalenia się Ziemi 
od Słońca. Zima astronomiczna kończy się w 
czasie równonocy wiosennej. Jednak zimno za-
czyna być już przed 22 grudnia. Zdarza się, że 
śnieg pada już w październiku. Za zimę klima-
tyczną przyjmuje się okres roku, w  którym 
średnia dobowa temperatura powietrza spada 
poniżej zera.  
Jest to idealny czas na jazdę na nartach, bitwy 
na śnieżki, jazdę na snowboardzie czy zjeżdża-
nie na sankach i łyżwiarstwo. 

Aleksandra Reczek 

„Zimny czas” – stan wojenny w Polsce 
 W tym roku przypada 36 rocznica wprowadze-
nia stanu wojennego przez Wojciecha Jaruzel-
skiego, 13 grudnia 1981. Tego dnia do walki z 
działaczami opozycji, władza wystawiła ponad 
100 tyś. uzbrojonych żołnierzy i funkcjonariu-
szy. Działania sił MSW (Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych) i działania wojska przebiegały 
wyjątkowo brutalnie. Dla wszystkich cywilnych 
wprowadzono godzinę policyjną (19:00 – 6:00). 
Stan wojenny  trwał do 22 lipca 1983 roku. 
W wyniku ciężkich pobić, ran postrzałowych do 
1990 zmarło ponad 100 osób.  Stan wojenny 
pogłębił tylko zapaść gospodarczą kraju w sto-
sunku do państw Europy zachodniej i zwiększył 
niechęć Polaków do władzy. 
 

Mateusz Machowski 
 

Góra grosza 
 Od 27 listopada w naszej szkole rusza już XVII 
edycja akcji Góra Grosza. Przedsięwzięcie to 
polegać będzie na zbiórce tych najdrobniejszych 
monet, które każdy może podarować. Zostaną 
one przeznaczone na pomoc dzieciom , którym 
nie jest dane wychowywać się w biologicznych 
rodzinach, a swoje dzieciństwo spędzają w do-
mach dziecka. Ponadto placówka, która ubiera 
największą kwotę pieniędzy, może liczyć na 
wielką nagrodę. Każda drobna moneta może 
pomóc zmienić święta Twojemu koledze lub 
Twojej koleżance. Zakończenie akcji przypada 
na 2 stycznia. Wspólnymi siłami damy radę! 
 

Kinga Zielińska 
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