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Kochani czytelnicy, 
Zaczynamy kolejny rok z gazetką 
szkolną. Wszystkim życzymy, by to 
był DOBRY ROK! Oddajemy do 
Waszych rąk piąty numer naszego 
miesięcznika z nadzieją, że 
znajdziecie w nim tematy warte 
zainteresowania. A jest ich wiele –  
i recenzje, i wywiady, i relacje, i 
sondy – dla każdego coś miłego! 
Nic, tylko czytać A czytanie – jak pi-
sała patronka roku 2023, Wisława 
Szymborska – to  „najpiękniejsza 
zabawa, jaką sobie ludzkość 
wymyśliła”.   

Wasze cenzorki 
Agnieszka Kożuchowska 

Izabela Saganowska 
 
STOPKA REDAKCYJNA:  
- dziennikarze z kl. 6a – Mikołaj Bożym, 
Nikola Sidor 
- dziennikarze z kl. 8a – Lena Lipińska 
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Wrona, Patrycja Maciejewska, Zuzia 
Bała, Zuzanna Juszczuk, Gabriela 
Antonkiewicz, Gabriel Zgódka 
- dziennikarze z kl. 8c – Dominik 
Szczęsny, Maciej Kożuchowski, , Amelia 
Brodzik, Zosia Gągol  
- dziennikarze z kl. 8e – Anna 
Władzińska, Zuzanna Dąbrowska  
- okładka – Joanna Luba 8b 
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POZNAJ BLIŻEJ  
Większość zna Darię Gągol z kiermaszów, plakatów i 
rożnych zbiórek, wszyscy wiemy, że pokonała ją 
choroba, ale warto też pamiętać ją jako nastolatkę i 
zapamiętać ją oczami bliskich jej osób. 
Daria była nastolatką jakich wiele, lubiła rysować, grać…, 
ale dla mnie było w niej coś niezwykłego. Daria była 
bardzo czuła i lojalna, zawsze mogłam na nią liczyć, a ona na mnie. 
Lubiłam ją za to, że nie bała się być bezpośrednia. Kochała koty, w 
swoim życiu miała ich wiele, a jej dom wypełniony był drobiazgami z 
motywem kotów. Nawet w szkole jej przybory takie jak plecak czy piórnik i jego 
zawartość miały na sobie ten motyw. W szkole nie znalazłoby się zbyt wiele 
osób, które dobrze znały Darię, nie miała ona za dużo bliższych znajomych.  
Po powrocie ze szkoły do domu albo w innej wolnej chwili lub w wakacje 
grałyśmy we trójkę z naszą koleżanką w nasze ulubione gry. Oprócz tego latem, 
jak nam się tylko udawało, spotykałyśmy się na moim osiedlu i bawiłyśmy się z 
dwiema innymi osobami z naszej klasy, które też tam mieszkały. Czasami Daria 
zostawała u mnie na noc. Wciąż pamiętam o, jak nie spałyśmy, śmiejąc się po 
nocy. Podczas jednego z takich naszych spotkań, które nie było w lecie, bo - jak 
pamiętam - były jeszcze pozostałości śniegu i miałyśmy na sobie kurtki, uczyłam 
ją, jak jeździć lepiej na rolkach. Polubiła to i sama nawet kupiła rolki.  
Po powrocie do szkoły z nią u boku nadal czułam smak lata. Często, gdy byłam 
smutna, ona mnie rozśmieszała. Nawet na najnudniejszej lekcji umiała umilić 
mi czas. Chociaż nie zawsze była radosna, nie przeszkadzały mi jej smutki i życzę 
każdemu, aby miał w swoim życiu taką osobę jak Daria. Pożegnanie jej boli, ale 
nie żałuję, że się do niej przywiązałam. 
Niestety ważną częścią jej życia była choroba, która zabrała ją z tego świata. 

Chorowała długo. Choroba dawała o sobie znać już na początku 2022, kiedy to 

pewnego dnia opowiedziała mi, że zabrała ją karetka do szpitala, bo bolało ją 

kolano. Potem było tylko gorzej, miała przepisywane leki, ale nic nie pomagały. 

Niedługo później przestała chodzić do szkoły, bo nie była w stanie. Spędzała 

coraz więcej czasu w szpitalu. Zdiagnozowano u niej nowotwór złośliwy, był to 

jak wyrok. Wtedy stała się znana powszechnie w całym Mińsku Mazowieckim. 

Pierwszego stycznia 2023 roku odeszła, siódmego czerwca skończyłaby 13 lat. 

Pustka po jej zniknięciu towarzyszyć nam będzie przez dłuższy czas, ale wiem, że 

gdzieś tam, Daria jest z nami. 

Nikola Sidor, 6a 
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ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI 
Choć w Polsce nie jest to święto tak hucznie obchodzone jak Boże Narodzenie, 
postaram się przybliżyć Wam ciekawy obraz tego wydarzenia, które swoje źródła 
ma oczywiście w biblijnej historii o trzech mędrcach, którzy odwiedzili 
nowonarodzonego Jezusa w Betlejem. Święto Trzech Króli obchodzone jest 6 
stycznia i jest to dzień wolny od pracy. 

Chorwacja   
W tym dniu ulicami miast przechadzają się dzieci przebrane za wędrujących 
mędrców. W rękach i na głowach mają gwiazdy, odwiedzają domy i kolędują. Jest 
to również czas święcenia wody, którą zanosi się do domów, skra  pia się nią także 
pola, sady i winnice, a to, co zostanie, wlewa się do ognia. Tego dnia domy są 
święcone również przez kapłanów, którzy błogosławią domowników. 
Finlandia 
Tu święto nazywane jest Loppiainen (Teofania), co również znaczy Objawienie 
Pańskie. Tego dnia kończą swój żywot choinki zdobiące domy, jednak okres 
świąteczny trwa nadal. Zakończy się dopiero 13 stycznia w święto Nuutti, czyli 
Dzień Świętego Kanuta IV. Natomiast w Święto Trzech Króli Finowie obdarowują 
się tradycyjnymi korzennymi ciasteczkami Piparkakut w kształcie gwiazdy. 
Ciasteczko należy ścisnąć w dłoni i pomyśleć życzenie. Jeśli rozłamie się na trzy 
części, nasze życzenie się spełni. 
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Hiszpania 
Tego dnia w Hiszpanii organizowane są huczne parady i orszaki, podczas których 
miasta odwiedzają trzej królowie. Wiwatują im całe tłumy, ale z ich przybycia 
najbardziej cieszą się dzieci, ponieważ – zgodnie z tradycją – prezenty świąteczne 
otrzymują tutaj dopiero 6 stycznia. Oczywiście, jeśli były grzeczne i nie 
zapomniały w noc poprzedzającą święto zostawić w progu domu cukierków dla 
wędrowców oraz wody i herbatników dla ich wielbłądów. Z okazji tego święta 
piecze się też tradycyjne drożdżowe ciasto pachnące pomarańczą i bakaliami. 
Ukrywa się w nim fasolkę lub pieniążek – kto je znajdzie, temu będzie sprzyjać 
szczęście przez cały rok. 
Belgia 
Święto Trzech Króli jest w Belgii dniem pracującym, co wcale nie oznacza, że nie 
jest ono celebrowane. Tradycją tego dnia jest chodzenie po kolędzie. Dzieci 
wymyślają najróżniejsze stroje. W większości są to koce, obrusy, prześcieradła, 
korony i gwiazdy na patyku. Wieczór to czas gier i zabaw z rodziną i przyjaciółmi, 
a po kolacji nie może zabraknąć tradycyjnego ciasta z koroną. W większości jest 
to tarta z ciasta francuskiego lub chałka z rodzynkami. W cieście ukrywa się 
migdał, ziarno czekolady lub plastikową figurkę, a osoba, która znajdzie ją w 
swoim kawałku, zostaje królem i decyduje o tym, co danego wieczoru będą robić 
domownicy. 
Mińsk Mazowiecki 
W naszym mieście święto Trzech Króli jest widoczne na ulicach, którymi co roku 
wędruje orszak. Poprzebierani mieszkańcy miasta odtwarzają drogę trzech 
mędrców ze wschodu – spacerują od jednej parafii do drugiej, śpiewają kolędy, 
by na koniec pokłonić się 
Jezusowi w stajence. W tym roku 
orszak przeszedł ulicami naszego 
miasta po raz dziewiąty. Trasa 
wiodła od parafii św. Antoniego z 
Padwy do parafii Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny.  
Ciekawostka związana z historią 
mińskich orszaków jest taka, że 
to nasza szkoła była 
współorganizatorem pierwszego 
Orszaku Trzech Króli w naszym 
mieście. 

Dominik Szczęsny, 8c 
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PATRONI ROKU 2023  
Każdego roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wybiera patronów następnych 
dwunastu miesięcy. W tym roku aż siedmioro Polaków znalazło się w gronie 
osób wyróżnionych. Musimy mieć orientację, kim oni byli i dlaczego akurat w 
tym roku mamy ich patronat. Przedstawię ich zasługi i osiągnięcia.  

 
Wojciech Korfanty  (20 kwietnia 1873 – 17 sierpnia 1939) - Polityk i publicysta, 
odegrał kluczową rolę w odzyskaniu przez II RP Wielkopolski i Górnego Śląska. W 
roku 1923 pełnił funkcję wicepremiera pracując pod Wincentym Witosem.  
Jerzy Nowosielski  (7 stycznia 1923 – 21 lutego 2011) - malarz, pisarz, pedagog, 
jeden z najlepszych polskich pisarzy ikon a także malarz pejzaży oraz autor 
książek o sztuce.  
Aleksander Fredro  (20 czerwca 1793 – 15 lipca 1876) - komediopisarz, poeta 
oraz żołnierz w armii Napoleona. Autor komedii “Zemsta”, która jest lekturą 
obowiązkową klas 7.  
Paweł Edmund Strzelecki  (20 lipca 1797 – 6 października 1873) - Badacz, 
podróżnik i odkrywca, pierwszy Polak, który samodzielnie okrążył kulę ziemską. 
Badał tereny Australii, Nowej Zelandii oraz Ameryki Północnej.  
Aleksandra Piłsudska  (12 grudnia 1882 – 31 marca 1963) - działaczka 
niepodległościowa, członkini polskiej partii socjalistycznej oraz komendantka 
kurierek legionów polskich. Została odznaczona orderami Virtuti Militari, 
Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Niepodległości.  
Maurycy Mochnacki  (13 września 1803 – 20 grudnia 1834) - pisarz, pianista, 
krytyk literacki, członek większości stowarzyszeń antyrosyjskich w Warszawie. 
Walczył w powstaniu listopadowym, w czego wyniku musiał emigrować z kraju.  
Jadwiga Zamoyska  (4 lipca 1831 – 4 listopada 1923) - współtwórczyni Fundacji 
Zakłady Kurnickie, poliglotka, autorka pierwszej w Polsce szkoły zawodowej 
gospodarstwa domowego.  Jedna z pierwszych osób odznaczonych Orderem 
Odrodzenia Polski.  

Dominika Wrona 8b  
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POSTANOWIENIA NOWOROCZNE 2023 
W  tym miesiącu powitaliśmy Nowy Rok, żegnając tym samym swoje dawne 
przyzwyczajenia. Początek roku niesie ze sobą przemyślenia dotyczące naszych 
starych nawyków oraz tego co jeszcze chcielibyśmy osiągnąć. Postanowiłyśmy 
zapytać naszych nauczycieli o to, co oni chcieliby zrealizować w tym roku.  
p. Sławomir Rybiński - Odchudzić się. 
p. Izabela Saganowska - Zadbać o siebie, spełnić choć jedno marzenia 
podróżnicze. 
p. Klaudia Potiuk - Wprowadzić zdrowe nawyki żywieniowe, jeść owoce i 
warzywa codziennie, wczesne wstawanie. 
p. Monika Gromulska - Mniej krzyczeć. 
p. Katarzyna Ciechańska – Prowadzić zdrowszy tryb życia. 
p. Artur Jankowski - Nauczyć się robić tatuaże.  
p. Agnieszka Nowak - Jechać na Malediwy. 
p. Grzegorz Wyszogrodzki - Schudnąć, uczyć się angielskiego, pozamykać kilka 
spraw. 
A jakie postanowienia noworoczne mają uczniowie? Oto kilka z nich: 
Anna Baran 8a - Przeżyć ten rok. 
Alicja Końska 8b - Skupić się bardziej na sobie i swoich pasjach. 
Emilia Piętka 8b - Schudnąć, lepiej grać na gitarze. 
Zuzia Juszczuk 8b - Dostać się do dobrego liceum. 
Szymon Ratyński 8b - Mniej przeklinać. 
Julia Kościesza 8d - Mniej korzystać z internetu, więcej wychodzić. 
Kamila Rybak 8d - Więcej się integrować, schudnąć. 
Piotr Bakuła 8e - Znaleźć ładną dziewczynę, zarobić dużo pieniędzy (chociaż już 
jestem bogaty). 
 
Podsumowując większość z nas w tym roku chce zwrócić uwagę na zadbanie o 
siebie. Dlatego chciałybyśmy podać kilka sposobów na to, aby udało nam się 
wytrwać w swoich postanowieniach. 

 Bądź realistą, nie ustalaj sobie celów, których nie uda ci się osiągnąć. 
 Znajdź w kimś wsparcie. 
 Ustalaj konkretne cele. 
 Nie bądź dla siebie zbyt surowy, nie zadręczaj się. 
 Ustal plan działania. 
 Nie odkładaj spraw na później. 

Życzymy wszystkim realizacji noworocznych postanowień. 
Zuzanna Dąbrowska i Anna Władzińska, 8e 
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METODY MANIPULACJI 
Manipulacja to zbiór metod mających za zadanie nakłonienie osoby lub grupy 
osób do realizacji celów manipulatora. 
W dzisiejszych czasach szczególnie łatwo paść ofiarą tego typu nieuczciwych 
sztuczek. Otaczający nas chaos informacyjny sprzyja szerzeniu nieprawdziwych, 
trudnych do zweryfikowania opinii i argumentów, które mogą wpłynąć na nasze 
postępowanie.  
Dlatego tym bardziej warto znać metody manipulacji, żeby starać się im nie 
ulegać. 
 
1) Reguła lubienia i sympatii 
Ludzie z reguły chętniej ulegają wpływom osób, które znają i lubią, wystarczy, że 
taka osoba ma podobne poglądy lub zainteresowania, a może zmienić 
gruntownie nasze postępowanie. Podobnie działają na nas komplementy, które 
są przykładowo wykorzystywane w sloganach reklamowych 
(typu - ,,jesteś tego warty”). 
 
2) Reguła autorytetu 
Polega ona na większej skłonności do posłuszeństwa 
osobom, które uważa się za autorytety. Najsłynniejszą 
w świecie psychologii ilustracją działania zasady 
autorytetu jest eksperyment prof. Stanleya Milgrama, 
w którym to podstawiony "naukowiec" ubrany w biały 
kitel, posiadający wyposażenie typowe dla 
naukowego badacza, był w stanie wpłynąć na 
uczestników tak, że razili oni inne osoby prądem o 
śmiertelnym napięciu (oczywiście nikt nie był rażony 
prądem, lecz osoby poddane eksperymentowi o tym 
nie wiedziały). 
 
3) Reguła społecznego dowodu słuszności 
Zasada, według której człowiek, nie wiedząc, jaka decyzja lub jaki pogląd jest 
słuszny, podejmuje decyzje lub przyjmuje poglądy takie same, jak większość 
grupy. Przykładowo: koncern kosmetyczny przekonuje w reklamach, że jego 
produkty są najchętniej wybierane przez Polki lub 98% klientów poleca dany 
sklep. To trochę działa jak metoda stada – idę tam, gdzie inni, robię to, co 
większość.  
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4) Reguła wzajemności 
Reguła wzajemności mówi, że 
każdej osobie, która wyświadczyła 
nam jakieś dobro, trzeba się 
odwdzięczyć. Wystarczy więc 
oddać komuś drobną przysługę, a 
już mamy pretekst, aby w 
przyszłości domagać się od niego 
spełnienia naszej prośby. ,,Jeśli Ty 
dla mnie coś zrobiłeś, to ja zrobię 
coś dla Ciebie”. 
 
5) Reguła zaangażowania i konsekwencji 
Ta reguła polega na tym, aby za wszelką cenę dążyć do zgodności swoich działań 
z powziętą wcześniej decyzją. Utwierdza to osobę w przekonaniu, iż jeżeli 
zaangażowałem się w coś, to będę kontynuował to działanie, ponieważ chcę być 
uważany za konsekwentną osobę. 

Dominik Szczęsny, 8c 
 

PODRÓŻ W CZASIE 
DO SZKÓŁ NASZYCH RODZICÓW 

Każdy kiedyś był uczniem, nawet nasi 
rodzice, nauczyciele i dziadkowie. W tym 
artykule przedstawię, jak wyglądały szkoły 
naszych rodziców, czyli szkoły w latach 80-
tych.  
Na przestrzeni lat w szkołach zachodziły mniejsze lub większe zmiany. Oto 
niektóre z nich:  
W latach 80. był obowiązek noszenia fartuszków przez uczniów.  

Kiedyś system oceniania był inny. Najwyższą 
oceną wtedy była 5, a najniższą 2.  
W szkołach panowały gorsze warunki niż dzisiaj, 
dużo uczniów nie posiadało podręczników, 
kalkulatorów czy innych znanych nam teraz 
szkolnych przedmiotów. Sali gimnastycznych 
zwykle nie było. 
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1 maja obowiązkowo uczestniczyło się 
pochodach pierwszomajowych. Wszyscy musieli 
być właściwie ubrani i maszerować przez całe 
miasto z okazji Święta Pracy. 
Na boisko wylewano wodę w zimie, aby 
uczniowie mogli jeździć na łyżwach. Latem po 

szkole uczniowie 
spotykali się 
przed blokiem lub na boisku. Grali w palanta 
lub piłkę albo urządzali podchody.  
Religia nie odbywała 
się w szkole. 
Uczniowie szli do 
kościoła i w salkach 

przykościelnych uczyli się modlitw. 
 
A CZY WIEDZIAŁEŚ TO: 
1.Szczepienia przeprowadzano w szkole i to w 
dodatku bez obecności rodzica. Podobnie przeglądy 
dentystyczne. 
2.Kiedyś jedną z kar dla ucznia było uderzanie linijką po nadgarstkach. Dzisiaj 
taka kara wywołałyby oburzenie. Kary można było dostać za spóźnienie się, 
wagary i brak zadania.  
3. Obowiązkowo piło się ciepłe mleko w szkole. 
4. Za karę siadano w „oślej ławce” - samotnie, na końcu sali lekcyjnej. 
5. Uczeń nie mógł wyrazić swojego zdania na większość tematów, nauczyciel 
miał zawsze rację. Rodzice też tak uważali. 
6. Uczniowie na rękawach mundurków mieli przyszyte tarcze z nazwą, 
numerem i symbolem swojej szkoły. 
7. Uczniowie nie używali telefonów komórkowych, nie mieli kont w mediach 
społecznościowych, nie korzystali z komunikatorów – po prostu ze sobą 
rozmawiali, umawiali się z rodzicami, o której godzinie wrócą do domu, 
pamiętali trasę, nie prowadziły ich mapy googla, a w gry grali owszem, ale 
planszowe, a nie komputerowe. Niewiarygodne! 
8. O ilości klasówek czy prac domowych decydował nauczyciel, a nie prawa 
ucznia. 
Czy chcielibyście przenieść się w czasie do szkoły naszych rodziców i nauczycieli? 

Nikola Sidor, 6a 
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PING-PONG Z… PANEM PIOTREM BORKOWSKIM 
Pan Piotr Borkowski to nasza szkolna „złota rączka”. Na co dzień zajmuje się 
technicznymi działaniami w naszej szkole – jeśli nie działają komputery, 
monitory, drukarki czy którykolwiek sprzęt, to wiadomo, że trzeba się zgłosić do 
pana Piotra po pomoc. Pan Borkowski jest też dobrym duchem Koncertu 
Charytatywnego – jest odpowiedzialny za dźwięki i oświetlenie sceny, 
współpracuje też z rodzicami przygotowującymi co roku taniec. Zagrałyśmy w 
ping-ponga z panem Piotrem:  
 

PING  
(my: Patrycja i Zuzia) 

PONG  
(pan Piotr Borkowski) 

zabawa z dzieciństwa zabawa w chowanego 
dzień tygodnia poniedziałek 
piosenka  Enter Sandmen Natallina Cellina 
gra  Call of Duty 
miejsce w szkole  hala sportowa 
komputer laptop 

ferie praca 
przekąska  chińszczyzna 
miasto Mińsk Mazowiecki 
święto  10 października  

(urodziny żony) 
pora roku lato 
zwierzę kot 
książka „Eragon” 
prezent  czekolada  

wedlowska 
truskawkowa 

 

 

 

 

                        Patrycja Maciejewska, Zuzia Bała, 8b 
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CZAS PODSUMOWAŃ 
W styczniu skończył się I semestr tego roku szkolnego. Mamy wyniki swoich 
działań edukacyjnych i ocenione zachowanie. Wiele osób może świętować swoje 
własne sukcesy (i niekoniecznie musi to być bardzo wysoka średnia). Ci, którzy 
czują, że coś poszło nie tak, jak by sobie życzyli, mają szansę poprawić się w II 
semestrze. 

Z przyjemnością przedstawiamy grupę tych uczniów, którzy osiągnęli średnią 
„paskową”, czyli 4,75 i powyżej. Oto nasi najlepsi w I semestrze: 

4a: Lilianna Gąsior, Julia Gągol, Nina Nejman, Daria Senktas, Wiktoria Solodiuk, 
Tomasz Szymczykowski 
4b: Karolina Bielecka, Krzysztof Borkowski, Wiktoria Borówek, Ida Karbowiak, 
Hanna Kossowska, Igor Kropielnicki, Filip Ocypa, Wiktoria Powałka, Mikołaj 
Retkowski 
4c: Bartosz Jurek, Maja Lubańska, Nikola Piętka, Kapitolina Shchanouskaya, 
Kacper Wasilewski, Antoni Wiliński 
4d: Alicja Kucińska, Nadia Abramowska, Anna Rysiawa, Krzysztof Rudnicki, Łucja 
Głąbska, Laura Skorys, Zofia Dróżdż, Pola Osińska, Mikołaj Dziugieł, Julia Grajda, 
Rozalia Legat, Laura Pawłowska, Kornelia Piotrowska-Lipka 
5a:Tymon Cyran, Katarzyna Kulma, Zofia Wojtkowska, Paweł Korpysz, Jakub 
Olejnik, Gabriela Powałka, Alicja Pskiet, Jagoda Perczyńska, Lena Bodecka, 
Małgorzata Nowik, Julia Rybacka, Oskar Królak, Antoni Skwieciński 
5b: Oliwier Łoboda, Natalia Walasik, Natalia Piwowarczyk, Amelia Stelmaszczyk, 
Szymon Gruba, Diana Kulhawik, Wiktor Legat 
5c: Krzysztof Kowalczyk, Agnieszka Sakowska 
6a: Joanna Krupa, Adam Lazarowicz, Jakub Łukasiak 
6b: Marta Rucińska, Kinga Podrucka, Patryk Rytel, Oskar Mańko, Martyna 
Płochocka, Natalia Wolińska, Wiktor Raszkiewicz, Paweł Węgliński 
8a: Aleksandra Buczek 
8b: Patrycja Maciejewska, Nina Zielińska, Dominika Wrona, Gabriela 
Antonkiewicz, Emilia Piętka, Wiktor Kulikowski 
8c: Zuzanna Rawska, Natalia Dąbrowska, Joanna Wójcicka, Amelia Brodzik, 
Miłosz Ołtarzewski, Maciej Kożuchowski, 
Dominik Szczęsny, Amelia Gałązka, Zofia Gągol, 
Bruno Wójcicki 
8d: Kamila Rybak 
8e: Zuzanna Dąbrowska, Anna Władzińska 
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UCZNIOWIE Z ZACHOWANIEM WZOROWYM W I SEMESTRZE: 
4a: Julia Gągol, Nina Nejman 
4b: Wiktoria Borówek, Ida Karbowiak, Wiktoria Powałka 
4c: Patrycja Borówek, Bartosz Jurek, Maja Lubańska, Kapitolina Shchanouskaya, 
Kacper Wasilewski 
4d: Nadia Abramowska, Matylda Chromińska, Zofia Dróżdż, Julia Grajda, Alicja 
Kucińska, Rozalia Legat, Kornelia Piotrowska-Lipka, Krzysztof Rudnicki, Anna 
Rysiawa, Laura Skorys 
5a: Tymon Cyran, Katarzyna Kulma 
5b: Lena Barć, Amelia Grzybowska, Wiktoria Kropielnicka, Wiktor Legat, Natalia 
Piwowarczyk, Amelia Stelmaszczyk, Natalia Walasik  
5c: Krzysztof Kowalczyk, Agnieszka Sakowska 
6a: Damian Bączek, Joanna Krupa, Adam Lazarowicz, Nikola Sidor 
6b: Patryk Rytel, Kinga Podrucka, Martyna Płochocka, Antoni Korzeniewski 
8a: Anna Baran, Aleksandra Buczek, Emilia Gilniewska, natalia Kowalczyk, 
Aleksandra Marchlik, Aleksandra Michałowska 
8b: Gabriela Antonkiewicz, Zuzanna Bała, Mateusz 
Jedliński, Patrycja Maciejewska, Emilia Piętka, 
Dominika Wrona, Gabriel Zgódka,  
8c: Zuzanna rawska, Natalia Dąbrowska, Joanna 
Wójcicka, Amelia Brodzik, Miłosz Ołtarzewski, Maciej 
Kożuchowski, Dominik Szczęsny, Amelia Gałązka, 
Zofia Gągol, Bruno Wójcicki 
8d: Kamila Rybak, Maja Markiewicz 
8e: Zuzanna Dąbrowska, Zuzanna Łukaszczyk, Anna Władzińska 
JAK USZCZĘSZCZALIŚMY DO SZKOŁY W I SEMESTRZE? (FREKWENCJA KLAS 4-8) 
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KSIĄŻKO - LUTY! 
Najlepsze i najbardziej wyczekiwane premiery książek lutego 2023! Oto one: 
„Z tej strony Sam” - Dustin Thao      
Siedemnastoletnia Julie Clarke ma wielki apetyt na życie i pełne nadziei 
marzenia: wyprowadzić się z małego miasteczka, studiować w college'u, spędzić 
lato w Japonii... A to wszystko razem z jej wspaniałym chłopakiem Samem. 
Niestety los ma dla nich inne plany.  
Kiedy Sam ginie w wypadku, życie traci dla Julie cały swój sens. Dziewczyna nie 
jest w stanie pogodzić się z tragedią - nie pojawia się na pogrzebie, pozbywa się 
rzeczy ukochanego i postanawia raz na zawsze o nim zapomnieć. Pewnego dnia 
odkrywa jednak wiadomość, którą zostawił dla niej Sam. Wspomnienia wracają 
ze zdwojoną siłą, a wraz z nimi dojmująca potrzeba, aby ostatni raz usłyszeć 
zmarłego chłopaka. Zdesperowana Julie dzwoni do niego, aby usłyszeć jego głos 
nagrany na automatyczną sekretarkę. I wtedy zdarza cud. Sam odbiera telefon.  
Połączenie nie będzie trwać wiecznie. W końcu Julie będzie musiała pożegnać się 
z Samem, tym razem na zawsze, ale z każdą chwilą coraz trudniej jej pozwolić 
mu odejść. Nie tylko ona mierzy się z żałobą - rodzina i przyjaciele chłopaka 
tęsknią za nim równie mocno. Czy Julie  zdradzi im swój bezcenny sekret? Czy 
uda jej się rozstać z Samem? Czy poradzi sobie z bólem  ipójdzie dalej, tym razem 
w pojedynkę? 
„Buntownik” - Marie Lu  
Poznaliście legendę. Podziwiacie geniusza. Szanujecie patriotę. Teraz czas na 
buntownika.  
Eden długo żył w cieniu starszego brata, bohatera wojennego Daniela Winga. 
Sam był jeszcze dzieckiem, gdy musiał wiele poświęcić dla kraju – a jeszcze 
więcej odebrano mu siłą. Teraz jest utalentowanym wynalazcą i najlepszym 
studentem uczelni w Ross City na Antarktydzie.  
Daniel próbuje pozostawić przeszłość za sobą i skupić się na opiece nad bratem, 
ale wciąż boryka się z prześladującymi go wspomnieniami. Nie jest już tym 
samym człowiekiem, którego okrzyknięto bohaterem Republiki. Nie, kiedy u jego 
boku nie ma June...   
Kraj, który miał być dla nich ziemią obiecaną, ukazuje swoją drugą twarz, 
wciągając Edena coraz głębiej w spiralę ciemności. Daniel musi pomóc bratu, ale 
tym razem nawet legendarny Day może nie podołać zagrożeniu, z którym 
przyjdzie mu się zmierzyć. Przynajmniej nie w pojedynkę.  
Poznaj finał trzymającej w napięciu, pełnej zwrotów akcji i napisanej z 
rozmachem serii, która podbiła serca milionów czytelników na całym świecie! 
Ciąg dalszy „Legendy". 
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„Zwykli śmiertelnicy” - Erin Jade Lange. 
Nawet wampiry zasługują na historię o dojrzewaniu.  
Charlie i Reg mają ogromne doświadczenie w byciu nastolatkami. Jako wampiry 
byli nimi od... dłuższego czasu. Mniej więcej od stu lat. Jako piękne, potężne i 
nieśmiertelne stworzenia korzystają z tego, ile się da. Jednak jeden mały błąd 
sprawił, że spotkała ich kara gorsza od śmierci: życie. A dokładniej powrót do 
zwykłej śmiertelności w ciałach nastolatków.  
Nagle Charlie musi poradzić sobie z problemami młodych osób, łzami i – co 
najgorsze – z liceum. Ale sytuacja zaczyna się zmieniać, kiedy razem z bratem 
znajduje grupę przyjaciół, w tym cudownie przystojnego Dextera. I chociaż 
Charlie oddałaby wszystko, by znów stać się wampirem, zaczyna doceniać 
niektóre z nowych doświadczeń, jakie przynosi jej bycie człowiekiem.  
Czy znajdzie w sobie siłę, aby zdradzić nowych przyjaciół i odzyskać swoją 
nieśmiertelność? 
„The henna wars. Miłość pisana henną” - Adiba Jaigirdar   
Nishat miała być zwyczajną nastolatką. Mieszkała w Dublinie, chodziła do szkoły i 
najbardziej na świecie kochała swoją rodzinę. Mierzyła się z podobnymi 
problemami, jakie miały inne ciemnoskóre muzułmańskie dziewczyny. 
Niesatysfakcjonujące wyniki w nauce, szkolne konflikty, dyskryminacja... Jednak 
było coś jeszcze. Muzułmańskie nastolatki wychodzą za mąż za mężczyzn 
zaakceptowanych przez rodzinę, a Nishat nie chciała dla siebie takiego losu. 
Miała dopiero kilkanaście lat, ale już wiedziała, że nigdy nie pokocha mężczyzny.  
Kiedy zdecydowała się wyznać prawdę swoim rodzicom, miała nadzieję, że 
zaakceptują ją taką, jaka jest. Liczyła, że zrozumieją, że jej orientacja nie jest 
sprawą wyboru. Ale Ammu i Abbu szybko rozwiali te złudzenia. Nishat miała być 
jedną z porządnych muzułmańskich dziewczyn. A one nigdy nie są lesbijkami.  
Flavia miała urok, ciemną skórę i brazylijskie korzenie. Roztaczała wokół siebie 
niezwykłą aurę, była piękna i śmiała. I czasami spoglądała na Nishat w taki 
sposób, w jaki nie patrzą na siebie koleżanki. W tych krótkich momentach serce 
Nishat wręcz wyrywało się z piersi. Ale to pierwsze w życiu zauroczenie musiało 
się skończyć. Dziewczyna o brązowej skórze, muzułmanka z Bangladeszu, nie 
może po prostu być ambitną lesbijką...  
Adiba Jaigirdar jest nauczycielką i autorką książek. Urodziła się w Bangladeszu, 
od dziesiątego roku życia mieszka w Dublinie. Pisze powieści, które są bardzo 
dobrze przyjmowane przez krytyków i regularnie zdobywają prestiżowe 
wyróżnienia.  
Możesz być, kim zechcesz. Ale nie sobą... 

Poleca - Lena Lipińska 8a 
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AVATAR – ISTOTA WODY 
RECENZJA  

Avatar Istota wody to amerykański film przygodowy 

science-fiction  produkcji 20th Century Studios, 

druga część filmu Avatar, która weszła do kin 13 lat 

temu. Polska premiera najnowszej części miała 

miejsce 16 grudnia 2022. Film spodobał się 93% 

widzom (mnie też). Reżyserem tego filmu jest 

James Cameron. Produkcja zdobyła aż dwie 

nagrody: Nagrodę Amerykańskiego Instytutu 

Filmowego: Film roku i Nagrodę Critics’ Choice: Najlepsze efekty specjalne.  

Akcja filmu dzieje się ponad dziesięć tysięcy lat po wydarzeniach z pierwszego 

Avatara. Opowiada historię rodziny Jake’a i Neytiri oraz ich dzieci. Rodzina 

Jake’a i Neytiri, by ochronić swoje dzieci, musi uciekać z domu. Odlatują w 

stronę oceanu, a później na wyspę, na której mieszkały avatary żyjące na lądzie i 

w wodzie. Źli ludzie od chłopca, który żył z avatarami, dowiadują się, że Jake i 

jego rodzina polecieli na ocean. Zaczyna się poszukiwanie i palenie innych 

wiosek i innych wysp. Wszystko po to, by odnaleźć i zabić Jake’a i jego rodzinę.  

Według mnie film był przyjemny do oglądania, efekty 3D to doskonały dodatek.  

Choć projekcja trwa ponad 3 godziny, to czas mija bardzo szybko, film nie nuży. 

Przepiękne sceny podwodnego świata zachwycają. Polecam wybrać się do kina, 

rozsiąść się w wygodnym fotel i zanurzyć w baśniowy podwodny świat Avatara. 

CIEKAWOSTKI: 

- Na potrzeby filmu zbudowano wielki zbiornik wody o głębokości 9 

metrów i mieszczący w sobie ponad 340 tysięcy! litrów wody. 

- Avatar: Istota wody niedawno wszedł do kin i już podbija serca widzów. 

- Następne części Avatara zostały już potwierdzone. 
- Kate Winslet, która w sequelu Avatara wciela się w Ronal, 

przywódczynię morskiego klanu Metkayina, zdołała pobić rekord 
ustanowiony wcześniej przez Toma Cruise'a. Na potrzeby filmu brytyjska 
aktorka musiała nauczyć się nurkować i jak najdłużej pozostać pod wodą 
bez butli z tlenem. Dzięki skrupulatnym treningom udało jej się 
wstrzymać oddech na 7 minut i 15 sekund. 

Jakub Bożym 6a 
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KONCERTOWY 2023 
Rok 2023 dopiero co się zaczął, a już znamy artystów, 

którzy wystąpią w naszym kraju. W trakcie najbliższych 

dwunastu miesięcy w Polsce będą gościły gwiazdy 

amerykańskiego hip-hopu, jak również popularni 

brytyjscy piosenkarze. Wyszukałem wybór artystów z 

całego świata, którzy będą w naszym kraju grali koncerty. 

Na żywo będzie można zobaczyć: 

 W MARCU 

10 marca w Warszawie odbędzie się koncert  amerykańskiego rapera Lil Pumpa.  

W KWIETNIU 

W Warszawie, Gdyni i Wrocławiu wystąpi Katie Melua, a w Katowicach Tori 

Amos. 

W MAJU 

12 maja w Warszawie zagra Maneskin  

W CZERWCU 

W Krakowie zagra Iron Maiden, W Łodzi i Gdańsku - Scorpions, a w Warszawie – 

red Hot Chili Peppers.  Sporo gwizd przyjedzie tez na Open’er Festival w Gdyni. 

W LIPCU 

2 lipca również w Warszawie będzie koncert Harrego Styles’a, 16 lipca – zagra 

zespół Pink, natomiast pod koniec tego miesiąca do Chorzowa przyjedzie 

Rammstein (30 lipca). 20 lipca w Krakowie zagra muzyk Sting. 

W SIERPNIU 

W połowie sierpnia swój koncert w stolicy będzie miał zespół Imagine Dragons 

(14.08). W Warszawie i Krakowie będzie można posłuchać Depeche Mode. 

WE WRZEŚNIU 

Listę zamyka Louis Tomlinson, który 10 września będzie w Krakowie oraz 11 

września w Łodzi.  

 

Również w naszym miejskim Kinie Muza można skorzystać z oferty i wybrać się 

na koncert.  W najbliższym czasie odbędą się: Blue Cafe Jazz Night feat. Jerzy 

Małek, Andrzej Piaseczny oraz Sławek Uniatowski Love Story koncert.  

Zestawienie przygotował Maciek Kożuchowski, 8c 
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NAJBARDZIEJ PRZYGNĘBIAJĄCY DZIEŃ W ROKU 
Blue Monday, czyli w tłumaczeniu na polski Smutny Poniedziałek jest 
powszechnie znany jako najgorszy ze wszystkich 365 dni roku. Przypada on 
zawsze na trzeci poniedziałek stycznia, czyli w tym roku był 16 stycznia. Nazwa 
pochodzi od angielskich to be blue - być strapionym i monday - poniedziałek.   
Pojęcie to wprowadził brytyjski psycholog Cliff Arnall na podstawie kilku 
czynników. Po pierwsze, oczywiście, to poniedziałek. Kończy się weekend  
i powracamy do szkoły lub pracy. Po drugie, to środek stycznia, więc dni są 
krótkie, a dodatkowo szare i ponure. Kolejnym argumentem jest fakt, że i 
młodzi, i starsi mierzą się wtedy z jakimiś problemami. Dla uczniów właśnie 
skończył się semestr i muszą intensywnie pracować na wszystkie oceny od nowa. 
Dorośli natomiast muszą spłacić wszelkie kredyty, jakie wzięli, by kupić wszystko 
na święta lub po prostu mierzą 
się z brakiem pieniędzy.  
Warto też pamiętać, że w tym 
roku ferie zimowe zaczną się 
dopiero 13 lutego, a do tego 
czasu nie ma nadziei na dłuższe 
wolne. Do tego warto dodać 
frustrację oraz poczucie winy, 
ponieważ wiele osób już 
zdążyło złamać swoje 
postanowienie noworoczne i 
wiedzą, że nigdy go nie dotrzymają. To wszystko sprawia, że odrobienie pracy 
domowej, powtórzenie do sprawdzianu albo nauczenie się słówek na angielski 
lub niemiecki wydaje się niemożliwe. Sprawę mogą też pogorszyć zajęcia 
dodatkowe, czyli jeszcze więcej obowiązków, zwłaszcza jeśli masz ich kilka 
godzin w tygodniu. Cierpienie ósmoklasistów jest chyba największe, bo 
doskonale zdają sobie sprawę, że powinni na bieżąco uczyć się i wszystko 
zaliczać, a dodatkowo muszą przygotowywać się do egzaminu ósmoklasisty, 
czytać niełatwe lektury i nie posiwieć przy tym ze stresu.   
Chyba każdy zgadza się, że styczeń nie jest najłatwiejszym miesiącem do 
przeżycia. Dobrze, że widać jego koniec… A teraz na dokładkę mamy 
świadomość, że jest taki dzień jak Blue Monday, o którym wam przypomniałam. 
Nie musicie dziękować czytelnicy.  Na szczęście w 2023 roku jest on już za nami.  

  
Dominika Wrona 8b  
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CZAS NA PLANSZÓWKĘ 
Gry planszowe czy karciane są 

dobrą metodą na spędzanie 

czasu wolnego i wspólną 

rozrywkę z rodziną lub 

znajomymi. Postanowiłem 

zapytać uczniów naszej szkoły o 

to, czy grają w planszówki. 

Każdemu zadałem te same 

pytania: czy gra w planszówki, 

jeżeli tak to w jakie, z kim gra i jak często znajduje czas na granie. Oto wyniki. 

Zuzanna Dąbrowska 8E – Tak, gram w planszówki, najczęściej w Monopoly, ale 

rzadko, bo 2 razy do roku z kuzynką. 

Maja Wikluk 8B – Tak, gram, najczęściej w grę Totem - co sobotę z moją mamą. 

Zosia Gągol 8C - Gram w karty raz na dwa miesiące, najczęściej z moim bratem. 

Igor Piątkowski 8B - Gram w planszówki, ale nie mam swojej ulubionej. Gram z 

rodziną dwa razy na rok. 

Ola Marchlik 8A – Gram, a moją ulubioną jest gra „Listonosz”. Gram w nią z 

siostrą raz na dwa tygodnie. 

Amelka Brodzik 8C – Tak, gram w gry planszowe - najczęściej w Monopoly z 

moją rodziną, raz na tydzień. 

Ola Buczek 8A - Gram w Monopoly z moim bratem raz w tygodniu.  

Carmen Kurowska 8C – Tak, najczęściej w Monopoly z tatą, raz na trzy tygodnie. 

Zosia Jaworowska 8B - Moją ulubioną grą jest Taboo, w które gram z 

koleżankami z klasy, cztery razy do roku. 

Jak się okazuje, uczniowie naszej szkoły nadal sięgają po planszówki - niektórzy 

częściej, a inni rzadziej. A ty, drogi czytelniku, grasz w planszówki?   

Jeśli wśród uczniów naszej szkoły są fani planszówek, to wspomnę, że w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej jest miejsce, w którym można pograć w 

planszówki. W „Gralni” (która znajduje się w czytelni) jest imponujący zbiór 

przeróżnych gier. Można umówić się ze znajomymi i pójść do biblioteki, żeby 

tam wspólnie spędzić czas na graniu. Zachęcam!  

Mateusz Jedliński, 8b 
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PIES NA CAŁE ŻYCIE 

Zwierzę, czyli potocznie „najlepszy przyjaciel człowieka na cale życie”. Jednak 

wiąże się z nim sporo obowiązków. Każde z nich potrzebuje mniej lub więcej 

poświęconego czasu? Które ze zwierząt są najlepsze? Pies, kot, a może królik? 

CO o tym sądzą nasi uczniowie? – przeczytajcie odpowiedzi:  

 Miłosz Ołtarzewski - panda 

 Tosia Ruta - pies (jej)  

 Marysia Kałuska - pies 

 Asia Wójcicka - małpa 

 Natalka Dąbrowska – pies 

 Amelka Gałązka – kot 

 Zuzia Rawska – kapibara 

 Dominiki Szczęsny – pies 

 Bruno Wójcicki – pies 

Jak widać z naszego wywiadu, zdania były podzielone, ale najczęstszą 

odpowiedzą był pies. Według nas i pytanych pies jest najlepszym przyjacielem 

człowieka 

Pies – czyli najlepszy przyjaciel człowieka 

             PIES DOMOWY 
udomowiony gatunek ssaka drapieżnego z rodziny 
psowatych, traktowany przez niektóre ujęcia systematyczne 
za podgatunek wilka, a przez inne za odrębny gatunek, 
opisywany pod synonimicznymi nazwami Canis lupus 
familiaris lub Canis familiaris. 

 

Psie „zawody” 

Nasi przyjaciele mają także swoje zawody, czyli 

obowiązki, które wykonują. Najczęściej są to zajęcia, 

w których człowiek by się nie sprawdził. Pies może 

podjąć pracę jako:  
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 NA RATUNEK – PSI RATOWNICY 

 CZTERY ŁAPY W MUNDURZE – PIES POLICYJNY/WOJSKOWY 

 W OCHRONIE PRZYRODY – PSY SZUKAJĄCE PRÓBEK 

 ZAWSZE U TWOJEGO BOKU – PSI PRZEWODNICY 

 OPIEKA I TERAPIA W JEDNYM – PSI TERAPEUCI 

 NAJLEPSI WĄCHACZE – PSY SZUKAJĄCE TRUFLI 

 PILNUJĄCE STADA – PSY PASTERSKIE 

 BIEGANIE TO ICH PASJA – PSY ZAPRZĘGOWE 

Pies – plusy i minusy 

PLUSY POSIADANIA PSA 
 

MINUSY POSIADANIA PSA 
 

- posiadanie psa wpływa na zdrowie                  
i samopoczucie człowieka; 

- posiadanie psa jest przyczyną 
poprawy kondycji i sprawności; 

- pozytywny wpływ kontaktów z psem 
na zdrowie dzieci; 

- pies ułatwia nawiązanie nowych 
znajomości; 

- posiadanie psa kosztuje; 
- pies to żywa istota, więc wymaga 

poświęcenia mu czasu i opieki; 
 

 

NAJŁADNIEJSZE RASY PSÓW WEDŁUG NAS: 

        golden retriever                                         border collie 

 

  

 

 

berneński pies pasterski                                         jamnik 

 

Amelia Brodzik, 

Zosia Gągol, 8c 
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BABCIE I DZIADKOWIE SĄ SUPER!  
W tym miesiącu wyjątkowe święto mają babcie i 

dziadkowie. 21 i 22 stycznia w kalendarzu każdej 

wnuczki i każdego wnuczka powinny być 

wyraźnie oznaczone, żeby nikt nie zapomniał o 

świętowaniu! Mam nadzieję, że uczniowie z 

naszej szkoły odwiedzili swoje babcie i swoich 

dziadków oraz spędzili razem czas. Wszelkie prezenty nie są tak ważne jak laurka 

czy wspólny spacer i chwila rozmowy. Zapytałam kilka osób z kl. 4-8, dlaczego 

nasze babcie i nasi dziadkowie są dla nas ważni, za co ich kochamy i podziwiamy.  

 

Olek Aniśko 4d: Bardzo lubię moich dziadków za to, że zawszę mogę ich 
odwiedzić. 

Julia Grajda 4d: Babcię i dziadka cenię za to, że mi pomagają i mnie wspierają.  

Lilianna Gąsior 4a: Moi dziadkowie są zabawni! 

Viktoriia Solodriuk 4a: Bardzo kocham moich dziadków, są mili i zawszę mogę 
podzielić się z nimi moimi sekretami.  

Julia Gerszańska 5b: Podziwiam moją babcię, ponieważ pracowała 20 lat jako 
pielęgniarka, jest ambitna i świetnie gotuje.  

Amelia Grzybowska 5b: Moja babcia jest wspaniała, smacznie gotuje i ją 
kocham.  

Marcel Strublewski 4c: Lubię mojego dziadka za to, że zawsze chętnie pływa ze 
mną łódką i chodzi do parku, nawet gdy jest brzydka pogoda.  

Jakub Jurek 4c: Dziadkowie odbierają mnie ze szkoły, i to jest super!  

Aleks Reda 4c: Moja babcia pysznie gotuje i nas rozpieszcza! 

Amelia Martyniuk 8b: Za smaczne jedzenie i prezenty! 

Antek Korzeniewski 6b: Babcia smacznie gotuje i zajmuje się farmą. 

Jan Ostrowski 6b: Moja babcia smacznie gotuje! 

Dominika Wrona 8b: Babcię podziwiam za to, że wspaniale gotuje i umie robić 
wiele rzeczy, a dziadka za to, że w czasach komuny miał zakład stolarski i za to, 
że ciekawie opowiada historie. 

Maja Bieżońska: Podziwiam dziadka, ponieważ jest wytrwały, lubi rozweselać 
dzieci i ma maszynę do waty cukrowej. I jest spokojny. 

Zuzanna Juszczuk, 8b 
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VS – WYBIERAJĄ AKTYWNY WYPOCZYNEK I LUBIĄ WIOSNĘ!  

(pani Aldona Szewczyk i Maja Markowska z 8d) 
 

  

 PANI ALDONA SZEWCZYK 
(nauczycielka 

wychowania fizycznego) 

MAJA MARKOWSKA 
 Z KLASY 8D 

Wiosna czy jesień?  wiosna wiosna 

Aktywny 
wypoczynek czy 
leżenie na kanapie?  

aktywny  aktywny 
 
 

Chemia czy fizyka? ani to, ani to  chemia 

Ulubiona dyscyplina 
sportu to... 

bieganie  jeździectwo  

Najlepsza 
przekąska... 

jabłko  chipsy  

Chętniej spędzam 
czas -  z rodziną czy  
z przyjaciółmi?  

z rodziną  z przyjaciółmi  

Zwierzę, do którego 
jestem podobna… 

koziorożec  koń  

Wolę wstawać rano 
czy po południu?  

rano  po południu  

Najlepsza książka... „Pożegnanie z Afryką” „Harry Potter” 

Informacje zebrała Gabriela Antonkiewicz z 8b. 
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BIAŁA SZKOŁA 2023 
W poniedziałek, 9 stycznia, grupa uczniów z 

naszej szkoły wraz z nauczycielami 

wychowania fizycznego wyjechała na 

czterodniową wycieczkę do Poronina, by uczyć 

się lub doskonalić jazdę na nartach oraz aby 

spróbować swoich sił na snowboardzie. 

Wyjechaliśmy o godzinie 6:00, w drodze 

niektórzy uczestnicy jeszcze trochę drzemali. 

Na miejscu czekała nas niemiła niespodzianka. W całym Poroninie nie było ani śladu 

śniegu. Na szczęście pogoda nie zdołała pokrzyżować nam planów i pomimo 

trudności dotarliśmy na sztucznie ośnieżony stok. Po paru godzinach nauki 

radziliśmy sobie już całkiem nieźle. Mimo braku śniegu wszyscy bawili się doskonale. 

Następnego dnia nie mogliśmy uwierzyć w to, co zobaczyliśmy za oknami… Pogoda 

nas zaskoczyła - w nocy spadł śnieg i na stoku panowały świetne warunki do 

zjeżdżania. W trakcie wyjazdu były też inne atrakcje - byliśmy w papugarni, 

pływaliśmy w ośrodkowym basenie, spacerowaliśmy po Krupówkach i mieliśmy 

zorganizowany kulig na kołach. Ostatniego dnia spakowaliśmy się i wyruszyliśmy w 

drogę do domu. W piątek – niestety -  musieliśmy wrócić do szkolnej rzeczywistości.  

Wyjazd na „białą szkołę” był wspaniałym doświadczeniem i w imieniu całej grupy 

pragnę podziękować naszym nauczycielom wychowania fizycznego, że mogliśmy 

razem wyjechać w góry.                                                                        Gabriel Zgódka, 8b 

SŁÓW KILKA OD OPIEKUNÓW: 
Pani Aldona Szewczyk: Biała szkoła bardzo udana. Dzieci były bardzo zadowolone  
z wyjazdu. Duża część z nich na wyjeździe pierwszy raz zaczęła się uczyć jazdy na nartach 
i połknęła bakcyla narciarstwa. 
Pan Tomasz Ruta: Grupa bardzo sprawna sportowo. Większość dzieci pierwszy raz 
założyła narty. Wyjazd uznaję za bardzo udaną imprezę. 

Pan Marek Kudelski: Rewelacyjna bardzo zdolna grupa😊, wszyscy opanowali  w 
podstawowym stopniu technikę jazdy na nartach i na snowboardzie. Pogoda jak na 
zamówienie. Myślę, że wyjazd można uznać za bardzo udany i powinien znaleźć się w 
corocznym kalendarzu wycieczek szkolnych! 
Pan Marcin Sokołowski: Wycieczkę śmiało można zaliczyć do udanych. Jesteśmy dumni 
jako nauczyciele , ponieważ dzieci, które pierwszy raz miały narty na nogach, po dwóch 
dniach nauki, trzeciego zjeżdżały już samodzielnie. Wspaniała atmosfera, warunki, 
atrakcje spowodowały, że docierają do nas same pozytywne głosy i rośnie 
zainteresowanie białą szkołą. W następnym roku chyba będziemy musieli pojechać na 
dłużej i zamówić większy autokar 


