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 W Czwórce miło! W Czwórce raźnie!               

Tu nawiążesz nowe przyjaźnie.                        

Aktywność to nasza cecha. 

Dołącz do nas i nie zwlekaj!!! 
                                                            KoD 

 

 

 



   

2  

 

Drodzy Czytelnicy! 
 

Zima w tym roku sprawiła nam figla. Śniegu było 

jak na lekarstwo. W mediach coraz częściej 

słyszymy o ociepleniu klimatu, dziurze ozonowej 

oraz katastrofach, które zagrażają naszej planecie. 

Naukowcy biją na alarm! 

Czy zastanawialiście się, jak możemy  uchronić 

Ziemię? Co możemy zrobić, żeby jej pomóc, a nie 

niszczyć? Czy na zmianę naszego postępowania 

nie jest już za późno? Jaką karę może ponieść 

człowiek, jeśli w porę nie zatroszczy się o swoje 

środowisko? 

Piszcie do nas, co sądzicie na ten temat. Podajcie 

swoje propozycje, w jaki sposób człowiek może 

uchronić naszą planetę – Ziemię. Czekamy na 

Wasze listy. Pamiętajcie, że Ziemia to  wspólny 

dom ludzi, zwierząt, roślin. Trzeba ją chronić oraz 

dbać o nią!!! 

KoD 

Co się stało? 
Co się z tą pogodą stało? 

W zimie wcale nie jest biało. 

Gdzie się podział  srogi luty,  

który szczerzył mroźne kły? 

Lecz gdy humor dobry miał, 

na saneczkach z góry gnał. 

Miał pomysłów pełną głowę, 

ale na szczęście daje ferie zimowe. 

                                          David Gromczyk 
 

Pierwsze oznaki wiosny przed naszą 

szkołą 

  
 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 
Serdecznie zapraszamy młodszych kolegów  

i koleżanki w mury PSP nr 4, którzy w roku 

szkolnym 2020/2021 rozpoczną przygodę ze 

szkołą. Nasza szkoła, dzięki dużemu 

zaangażowaniu władz miasta, oferuje edukację  

w na miarę XXI wieku. Posiadamy nowoczesną 

bazę dydaktyczną i sportową, wyposażoną  

w wielofunkcyjne boisko. Oferujemy: opiekę na 

świetlicy w godz. od 6.30 do 17.30, edukację na 

najwyższym poziomie; wsparcie pedagoga  

w trudnych sytuacjach; fachową pomoc  

w nauce; bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę. 
 

 

 

Dodatkowo po lekcjach do dyspozycji uczniów jest 

szereg bezpłatnych zajęć dodatkowych, rozwijających 

pasje i zainteresowania: Koło plastyczne, Zuchy  

i Harcerstwo, Grupa Misyjna, Koło Caritas, 

Gry planszowe, Anglojęzyczne Koło Teatralno-

Muzyczne, Klub podróżnika, Chór, Szachy, 

Koło dziennikarskie, Aerobic (dla dzieci  

i rodziców), Klub cheerleaderek, Koło 

taneczne, Tenis stołowy, Zajęcia sportowe. 

 
Kwartalnik „Czwórkowe Newsy” redaguje  

Czwórkowe Koło Dziennikarskie  
 

Redaktorzy:   
Beata Adamska, Sonia Banaś, Wiktor Bajór, Michał Barański, 

Krystyna Borkowska, Marcelina Dziewięcka, David Gromczyk, 

Amelia Jaśkiewicz, Julia Jesionowska,  Bartosz Kaczor, Michał 

Kasprowicz, Marcelina Kromke,  Paulina Krzos, Amelia Kubik, 

Kinga Lipińska, Marietta Major, Wiktoria Radlak, Oliwia 

Rutkowska, Lilianna Sprycha,  Oliwia Stępień, Bartosz Wąsek, 

Karolina Wesołowska,  Martyna Wykrota,  
 

Opiekunowie:  

Jolanta Karolewska, Edyta Wykrota 
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Ocieplenie klimatu 

Ocieplenie klimatu to  gwałtowny  wzrost 

temperatury spowodowany  działalnością 

człowieka. Jeśli szybko nie zredukujemy gazów 

cieplarnianych, może być jeszcze większy.  Punkt 

krytyczny, po którego przekroczeniu może dojść 

do zachwiania globalnej równowagi systemu 

klimatycznego, wynosi zaledwie 2°C. Jesteśmy 

świadkami dynamicznej zmiany klimatu 

związanej z działalnością człowieka.  

 

Dlaczego zmiana klimatu to poważne 

zagrożenie? 
Skutki zmiany klimatu są już odczuwalne na 

całym świecie. Coraz częściej nawiedzają nas: 

burze, powodzie, fale upałów, susze, wichury, 

pożary, gwałtowne uderzenia mrozu, podnoszenie 

się poziomu mórz i oceanów, łatwiejsze 

rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, a  nawet 

wzmożenie napięć politycznych. 

 

Do tej pory myśleliśmy, że wyhamowanie 

globalnego ocieplenia na poziomie 2°C jest 

bezpieczną dla ludzkości granicą, przy której 

udałoby się uniknąć najgorszych zagrożeń. Od 

roku 2018 wiemy, że tak nie jest. 

Kolejne doniesienia zamieszczone w prestiżowym 

czasopiśmie naukowym Nature wskazują, że na 

skutek szybszego niż zakładano wzrostu emisji 

dwutlenku węgla i spadku emisji dwutlenku siarki 

oraz naturalnych cykli klimatycznych, 

przekroczenie progu ocieplenia o 1,5°C może 

najprawdopodobniej nastąpić już około 2030 

roku, a o 2°C ok. 2045 roku. Jak twierdzi ONZ: 

,,Mamy 12 lat, by zapobiec katastrofie”. 

 

Nawet jeśli uda nam się zahamować wzrost 

temperatury do 1,5°C, to ryzyko związane  

z długotrwałymi, nieodwracalnymi zmianami 

takimi jak utrata niektórych ekosystemów czy 

nasilenie się występowania zjawisk 

ekstremalnych i tak się podniesie. Musimy więc 

zawalczyć o przyszłość dla nas i kolejnych  

pokoleń. Czas działać! 

 

Okiem młodego redaktora 
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Bezpośrednią przyczyną tego drastycznego 

wzrostu temperatury  jest spalanie przez 

człowieka paliw kopalnych (węgla, ropy, gazu) 

wykorzystywanych do produkcji energii 

elektrycznej, transportu czy w przemyśle  

i związane z tym uwalnianie się do atmosfery 

dodatkowych ilości gazów cieplarnianych, które 

powodują podwyższanie się średniej globalnej 

temperatury. 

 

Jeśli nie chcemy żyć w świecie znanym nam  

z filmów katastroficznych, a w świecie, w którym 

wychowaliśmy się my i nasi przodkowie, musimy 

niezwłocznie wyeliminować antropogeniczną 

emisję gazów cieplarnianych, czyli  zaprzestać 

używania paliw kopalnych do połowy obecnego 

stulecia. 

Pożary w Australii 

 

Na przełomie 2019-2020 roku w Australii 

rozpoczęły się pożary zwane ,,pożarami buszu”. 

Dużo osób, jak i zwierząt, ucierpiało. Tragedia  

zaczęła się 1 sierpnia 2019 i trwała do stycznia 

2020 roku. Ogień na początku sięgał krzewów  

i powoli przedostawał się na drzewa. Było to 

dużym zagrożeniem dla zwierząt żyjących  

w lasach i dla koali, które cały dzień, bo od 18 do 

21 godzin spały na płonących gałęziach.  

W okresie wielkich pożarów zginęły 34 osoby, 

2500 budynków się spaliło, w tym 1300 domów 

uległo zniszczeniu. Ogień spalił 103 kilometry 

kwadratowe buszu. Pożary w Australii objęły 

swoim zasięgiem obszar ok. 10 milionów hektarów. 

To mniej więcej tyle, ile wynosi 30 proc. 

powierzchni Polski. 

Dla poszkodowanych zwierząt – szczególnie dla 

koali – powstały szpitale. Ich stan był poważny. 

Ogień sprawił, że populacja koali jest zagrożona 

wyginięciem. Tylko ludzie mogą im pomóc. 

 

 
 

Drodzy Miłośnicy Koali! 
 

Witajcie! Mam na imię Linr Anwen i jestem 

koalą. Obecnie przebywam w szpitalu Port 

Macquarie. Teraz jestem spokojna i o nic nie 

muszę się martwić. Bardzo tu o mnie dbają. 

Oparzenia bolą coraz mniej, a rany goją się. 

Słyszeliście na pewno o pożarach w Australii. 

Ogień stanowił sporą część terenów. Płomienie to 

śmiertelne zagrożenie nie tylko dla ludzi, lecz 

także mieszkańców lasu. Mój gatunek jest 

szczególnie bezbronny wobec ognia. W trakcie 

ucieczki przed płomieniami wspinamy się na 

drzewa. Niestety, szalejący żywioł spala drzewa 

jak zapałki, więc są one dla nas śmiertelną 

pułapką. Ulegamy ciężkim poparzeniom  

i zdezorientowane często nie wiemy jak wydostać 

się z płonącego lasu.  Nasze przerażenie 

sygnalizujemy głośny krzykiem. Na szczęście, 

Okiem młodego redaktora 
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jest wielu bohaterskich ludzi, którzy narażając 

swoje życie, ratują nas z pożaru.  

Zwierzęta, którym udało się uciec z pożaru, 

trafiają  do ośrodków rehabilitacji dzikich 

zwierząt, które zajmują się przywracaniem ich do 

życia w naturalnym środowisku. W sytuacji,  

w której tysiące koali potrzebują pomocy, 

ratujących jest  zdecydowanie za mało. Niezbędne 

jest więc wspieranie wszelkich organizacji, które 

pomagają zwierzętom w obliczu takiej katastrofy. 

Wiem od swoich opiekunów, że ludzie z całego 

świata wspierają nas przez adopcję oraz zbiórki na 

sadzenie nowych drzew, które są niezbędne  

w naszej egzystencji. Ja z moimi przyjaciółmi 

zostaliśmy zaadoptowani przez uczniów PSP nr 4 

w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dziękujemy Wam 

bardzo za okazane serce i ślemy Wam moc 

koalowych uścisków. Mamy nadzieję, że kiedyś 

odwiedzicie  Australię i będziemy mogli przytulić 

się do siebie. Pozdrawiam Was serdecznie. 

                                                                                      

Wasza 

                                      Anwen 

 

 
 

PS Jeszcze raz bardzo dziękujemy za pomoc!!! 

Warsztaty dziennikarskie  

w ,,Gazecie Ostrowieckiej” 
 

20 lutego 2020 roku my, uczniowie 

Czwórkowego Koła Dziennikarskiego, odbyliśmy  

ciekawe warsztaty dziennikarskie w Redakcji 

,,Gazety Ostrowieckiej”.  
 

  
 

Zawsze chętnie korzystamy z rad i wskazówek 

doświadczonych dziennikarzy. Ucieszyliśmy się  

z tego zaproszenia, na którym mogliśmy przyjrzeć 

się z bliska, w jaki sposób powstaje ,,Gazeta 

Ostrowiecka”. Z całą pewnością posłuży to nam  

i pomoże w redagowaniu naszej szkolnej gazetki. 
 

 
 

Pani redaktor Joanna Boleń opowiedziała nam, 

jak powstają teksty oraz w jaki sposób są 

redagowane. Przedstawiła  sposoby pozyskiwania 

materiałów do kolejnych wydań. Uczyła jak 

przeprowadzać wywiady oraz jak pisać artykuły 

na dany temat. Zwróciła także uwagę na robienie 

odpowiednich zdjęć, które dokumentują nasze 

teksty. 

Okiem młodego redaktora 
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Następnie pan informatyk pokazał nam tworzenie 

gazety od strony technicznej, co było dla nas 

ciekawostką i wszyscy słuchaliśmy go  

z ogromnym zainteresowaniem. 
 

 
 

Obejrzeliśmy również najstarsze numery gazet, 

które są przechowywane w redakcji. 

Dowiedzieliśmy się, że wcześniej wydawano 

gazetę Walczymy o Stal. 

Postaramy się wykorzystać te cenne wskazówki 

podczas tworzenia naszej szkolnej gazetki. 
 

Czwórkowi dziennikarze  

w Telewizji Lokalnej  
 

Dzięki uprzejmości Pani Agnieszki Cybulskiej, 

redaktor naczelnej Telewizji Lokalnej, 

członkowie Czwórkowego Koła Dziennikarskiego 

mogą przeprowadzać profesjonalne wywiady  

w specjalnie przygotowanym, cyklicznym 

programie -,,Cappuccino”. 
                

                                                                       

W pierwszym odcinku, Lilianna Sprycha oraz 

Sonia Banaś przeprowadziły wywiad z Panią 

Dyrektor naszej szkoły – dr Agnieszką Batóg. 
 

 
 

Do drugiego odcinka programu Beata Adamska  

i Marcelina Kromke zaprosiły Dariusza 

Czupryńskiego, szefa ostrowieckiego sztabu 

WOŚP. 

 
 

W trzecim odcinku gościem była Pani Monika 

Gałązkiewicz - psycholog i psychoterapeuta.  

Z okazji Walentynek odcinek poświęcony był 

miłości. 
 

 
 

Do kolejnego odcinka została zaproszona  

wyjątkową kobietę, Pani Anna Kaj, która 

wykonuje nietypowy zawód – kierowca Taxi. 

Okiem młodego redaktora 
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Program dedykowany był wszystkim kobietom 

pracującym, które nie boją się żadnej pracy. 

 

 
 

Zapraszamy wszystkich do oglądania programu 

,,Cappuccino” raz w miesiącu w Telewizji 

Lokalnej. 
 

 
 

Warsztaty dziennikarskie  

w Niepublicznym Przedszkolu 

,,Pajacyk” 
 

Czwórkowe Koło Dziennikarskie przeprowadziło 

z przedszkolakami spotkanie dotyczące pracy 

dziennikarza. Byliśmy pod wrażeniem, jaką 

wiedzę na ten temat posiadają ,,Poziomki’! 

Z okazji naszego przybycia przygotowali 

wspólnie ze swoją Panią Kącik Dziennikarza oraz 

wystawkę różnych gazet 

Dzieci doskonale wiedzą, kim jest dziennikarz, 

redaktor, korektor oraz w jaki sposób tworzy się 

gazetę. 

 
 

Zadaliśmy im kilka pytań dotyczących naszego 

spotkania: 

Kim jest dziennikarz? 
Nicola: Dziennikarz pisze do gazety. 

Krzysio: Może też pracować w radiu. 

Ania: To bardzo ciekawa praca. Mamy dużo 

gazet. 

Na czym polega praca redaktora? 

Bartek: Redaktor pracuje w redakcji. 

Dominik: Kieruje pracą dziennikarzy. 

Zuzia: Ma dużo pracy, bo zbiera wiadomości do 

gazety. 

Kto pracuje w redakcji? 

Krzysio: Redaktor, dziennikarz, fotograf. 

Nicola: Wydawca i korektor. 

Kim jest korektor? 

Nicola: Korektor poprawia błędy, żeby ich  

w gazecie nie było. 

Jakie znacie rodzaje czasopism? 
Zuzia: Dzienniki, tygodniki. 

Nicola: Jeszcze są miesięczniki i kwartalniki. 
 

 
 

Jeżeli Poziomki przyjdą do naszej szkoły, to z całą 

pewnością będą doskonalić swoje umiejętności 

 w naszym Kole Dziennikarskim!  

Zapraszamy!                            
Sonia Banaś, Marcelina Kromke, Lilianna Sprycha  

Okiem młodego redaktora 



   

8  

 

Koguciki 
 

Potrzebne będą: kolorowy papier, nożyczki, 

rolki po papierze toaletowym. Rolki owijamy  

i oklejamy papierem, wycinamy kształt głowy, 

dzioba. Z cienkich kolorowych paseczków, różnej 

długości robimy kolorowy ogon. Wszystko 

łączymy, składamy i przyklejamy. 
 

 
 

Kartka z barankiem 
 

 
 

Do wykonania oryginalnej kartki wielkanocnej 

przygotuj: 

- kartki z kolorowego papieru - najlepiej  

w delikatnym, pastelowym kolorze np. 

pistacjowym; 

-  czarny filc lub papier kolorowy; 

- watę; 

- kolorowe flamastry; 

- kolorowe tasiemki; 

- bazie kotki; kwiatuszki; 

- klej i nożyczki. 

Wybierz kartkę z kolorowego papieru format A5 - 

najlepiej sztywniejszą, złóż na pół. Żeby kartka 

była bardziej stabilna, możesz skleić ze sobą dwie 

- dzięki temu będzie ona miała inny kolor  

z wierzchu i w środku. 

Na przedniej części kartki narysuj ołówkiem 

baranka. Nogi i pyszczek wytnij z filcu lub 

papieru kolorowego. Przyklej na niego oczy 

(możesz kupić gotowe w sklepie z akcesoriami 

papierniczymi lub wyciąć samodzielnie). 

Z waty uformuj kulki, wielkości ziarnka grochu – 

wyklej nimi tułów baranka i "czuprynkę", 

przyklejając kulki dosyć ścisło - jeden obok 

drugiego. Grzbiet kartki przewiąż tasiemką tak, 

aby kokardka znalazła się na grzbiecie. Kartę 

udekoruj dodatkowo baziami lub kwiatuszkami.  

Wypisz w środku świąteczne życzenia. 
 

Jajka wielkanocne z makaronu 
 

 
 

Przygotuj: 

- makaron „uszka” 

- jajko styropianowe 15 cm wysokości 

- klej na gorąco lub zwykły klej typu vikol 

- lakier w sprayu złoty lub srebrny 

- kolorowe jety o średnicy 7 mm lub perełki 
 

Sposób wykonania: 

Makaron  przyklej do jajka. Pozostaw do 

wyschnięcia. Nadziej jajko na patyk. Pomaluj 

lakierem złotym w sprayu. Jajko ozdób jetami lub 

perełkami. Najlepiej przyklej je klejem  

z aplikatorem. Już pisanka gotowa. Wychodzi 

bardzo dekoracyjna i jest inna niż wszystkie. 
 

KoD 

Rady i porady 
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Z Łukaszem Dybcem bez 

tajemnic  
 

 
 

„Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony 

cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć”. 

Napoleon   Hill 
 

- Jest Pan bardzo aktywnym człowiekiem   

i działa na wielu polach. Czym Pan  

się na co dzień zajmuje?                                                                           

- Na co dzień jestem dyrektorem Zakładu Usług 

Miejskich, radnym powiatowym, członkiem 

Zarządu Powiatu Ostrowieckiego. Na niwie 

społecznej zajmuję się sportem, przede wszystkim 

boksem. Jestem wiceprezesem Polskiego Związku 

Bokserskiego i Świętokrzyskiego Związku 

Bokserskiego oraz wiceprezesem KSZO 

Ostrowiec.            
                                                                   

- Które zajęcie przynosi Panu najwięcej 

satysfakcji oraz radości?    

-  Największą satysfakcję sprawia mi to, że jestem 

wiceprezesem KSZO. Lubię prowadzić również 

zajęcia sportowe z młodzieżą. 
 

-  Jest Pan współorganizatorem wielu imprez, 

festynów i pikników sportowych. Jakich i dla 

kogo są one przeznaczone? Kiedy się odbywają?         
- Imprezy sportowe organizujemy praktycznie 

przez 12 miesięcy w roku.  Pikniki, imprezy 

plenerowe odbywają się głównie w miesiącach 

letnich. Najwięcej czasu i uwagi zajmuje mi 

organizacja i współorganizacja sportowych 

imprez. 

- Dlaczego  corocznie jest organizowany  

w naszym mieście Memoriał Bronisława 

Kubickiego?  

- Bronisław Kubicki to znany pięściarz i trener 

sekcji bokserskiej KSZO, znakomity 

wychowawca wielu pokoleń ostrowieckich 

bokserów. Poświęcił wiele czasu i energii temu 

sportowi. W ten sposób chcemy go upamiętnić  

i oddajemy mu cześć. W tym roku będzie to już 

25-jubileuszowy Memoriał Bronisława 

Kubickiego w naszym mieście.  
 

- W Ostrowcu Świętokrzyskim były też 

organizowane mecze reprezentacji Polski boksu 

olimpijskiego, jakie były rezultaty tych spotkań  

i z kim Polacy walczyli?  

- Były organizowane dwa mecze w ramach 

Światowego Boksu Olimpijskiego. Oba te 

spotkania wygraliśmy. Z Białorusią w 2017r.  

oraz z Litwą w 2018r. Cieszyły się one dużym 

zainteresowaniem i były transmitowane przez 

Telewizję Polską.  
 

- Czy w tym roku również  przewidziane są takie 

mecze? 

- W tym roku jeszcze nie wiemy, bo na takie 

mecze odbywają się przetargi. Miasta, które 

aplikują do tego typu wydarzeń, muszą przystąpić 

do takiego konkursu.  Na pewno odbędzie się 25. 

Memoriał Bronisława Kubickiego w listopadzie. 
 

-  Jakimi są sukcesami może pochwalić się 

sekcja pięściarska KSZO?   

- Sekcja Pięściarska KSZO od 11 lat robi duży 

progres w wynikach sportowych. Jesteśmy 

najlepszą sekcją, która zdobywa najwięcej 

punktów w rywalizacji dzieci i młodzieży do  

23 roku życia.  Zajmujemy 6. miejsce w kraju. Od   

3 lat jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Boks jako 

dyscyplina w województwie świętokrzyskim ze 

względu na rywalizację wszystkich dyscyplin 

sportowych zajmuje 2. miejsce.  Trzy lata z rzędu 

zajmowaliśmy  pierwsze miejsce. 
 

- Dlaczego zainteresował się Pan boksem? Co  

o tym zadecydowało?                                               

- Byłem zawsze aktywny ruchowo. Kiedyś nie 

było tylu zajęć dla dzieci i młodzieży. Musiałem 

gdzieś spożytkować tę energię i tak to się zaczęło. 

Rozmowa z … 
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- Był Pan też kiedyś zawodnikiem sekcji 

bokserskiej Klubu Sportowego Zakładów 

Ostrowieckich. Jakie miał Pan sukcesy  

i jak Pan wspomina  ten okres czasu?                          

- Bardzo dobrze wspominam. Byłem wtedy w I 

Lidze. Zdobywaliśmy Drużynowe Mistrzostwo 

Polski w kategorii młodzieżowiec. Dwa razy 

byłem ćwierćfinalistą Mistrzostw Polski. Kiedyś 

ten sport był w lepszej kondycji. Było większe 

zainteresowanie i rywalizacja sportowa. 
 

- Czy ma Pan jakiegoś idola, na którym się 

wzoruje?                                                                    

- Mam wielu, ale na pewno jest to Wasyl 

Łomaczenko, Ukrainiec. Dwukrotny mistrz 

olimpijski w kategorii 60 kg. W tym momencie 

jest zawodowym mistrzem pasa praktycznie 

wszystkich kategorii. To skromny człowiek, wzór 

do naśladowania. 
 

- Jak wyglądają przygotowania do walki na 

ringu? 

- Przygotowania są bardzo ciężkie w zależności 

od tego, czy dotyczą walk zawodowych lub 

amatorskich. Zawodnicy muszą poświęcić bardzo 

dużo czasu, żeby liczyć się  na arenie 

ogólnopolskiej. Już oficjalnie trzynastolatkowie 

mogą brać udział w rywalizacji w boksie 

olimpijskim. Trzeba to jednak poprzedzić 

ciężkimi, żmudnymi treningami. Boks jest 

dyscypliną indywidualną i  wymaga wielu 

nakładów pracy oraz energii. Każdy zawodnik 

powinien mieć sprawności techniczne oraz 

motoryczne. Liczy się wytrzymałość, siła, refleks.  

Należy się więc szkolić na wielu płaszczyznach, 

gdyż jest to bardzo wymagający sport. Na pewno 

5-6 razy w tygodniu trzeba poświęcić czas na 

ciężkie treningi na salach treningowych.  

W Ostrowcu Św. mamy również dużą grupę 

dziewcząt uprawiających tę dziedzinę sportu. 

Osiągają one wiele sukcesów. 
 

- Co by Pan poradził młodym ludziom 

zainteresowanym tym sportem? 

- Boks to sport dla każdego, ale nie wszyscy też 

muszą startować na ringu czy też poddawać się 

weryfikacji. Można przyjść, wzmocnić swoją 

kondycję, nauczyć się wielu nowych rzeczy. 

Moim zdaniem każdy i w każdym wieku może 

trenować boks, który jest ogólnorozwojową 

dyscypliną. Prowadzimy więc zajęcia dla 

dzieciaków od 8. roku życia oraz dla osób 

starszych. 
 

- Czy bokserów ubywa, czy przybywa w naszym 

mieście? 

- W naszym mieście bokserów przybywa. 

Walczymy nadal ze stereotypem pięściarza. 

Mamy nowych zawodników, niektórzy z nich 

ukończyli liceum, studia wyższe, mają stypendia 

naukowe. Oczywiście, zdarzają się też osoby, 

które niezbyt dobrze radzą sobie z nauką. Uczymy 

ich, że muszą uregulować sprawy w szkole,  

a potem wrócić do treningów. Wszystko powinno 

być w harmonii, bo przecież w zdrowym ciele, 

zdrowy duch! 
 

- Wisława Szymborska powiedziała, że  „Nie być 

bokserem, to jest nie być wcale”, czy zgadza się 

Pan z tym stwierdzeniem? Czy wszyscy jesteśmy 

bokserami? 

- Nasze życie można porównać do ciągłej 

rywalizacji i nieustannej walki. Sport uczy 

samych dobrych cech, radości życia oraz 

współpracy z innym czy zasad fair play. Rozwój  

i osiągnięcia sportowe podnoszą wiarę we własne 

siły. Walczymy też ze swoimi słabościami. 

Wiemy, że kiedy człowiek nie ma dodatkowych 

zajęć, to często ucieka w świat używek, a to jest  

bardzo niebezpieczne. Należy dodać, że sport 

kształci też poprzez częste spotkania i wyjazdy po 

kraju oraz świecie. Można wtedy poznawać 

wspaniałych ludzi i nowe miejsca.  
 

- Jest Pan dyrektorem Zakładu Usług Miejskich, 

czym zajmuje się to przedsiębiorstwo? 

- Zajmuje się szerokim spektrum działania,  

a przede wszystkim komunalnymi sprawami, 

czyli sprzątaniem, koszeniem, budowaniem 

chodników i skwerów, renowacją mostów, 

odławianiem dzikich zwierząt. Administrujemy 

także zasobem lokalowym. Mamy 1200 lokali 

gminy Ostrowiec, więc zajmujemy się również 

budownictwem i remontami mieszkań. 
 

- Czy doświadczenia  związane ze sportu przydają 

się Panu w pracy zawodowej? 

- Bardzo mi się przydają i zawsze o tym mówię, 

że sport pokazał mi drogę jak żyć. Nauczył mnie 

Rozmowa z … 

https://pl.wikiquote.org/wiki/Wis%C5%82awa_Szymborska
https://zwierciadlo.pl/lifestyle/sensporadnik/cwiczenia-sensporadnik/jak-czerpac-radosc-z-zycia
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nieustępliwości, systematyczności i nawyku 

ciężkiej pracy.  
 

- W plebiscycie na najskuteczniejszego radnego 

powiatu ostrowieckiego zorganizowanego przez 

Ech Dnia zajął Pan drugie miejsce, czy uważa 

Pan to za sukces? 

- Trudno mi mówić o tego typu sukcesach, bo nie 

jestem zwolennikiem żadnych plebiscytów. 

Cieszę się, że ktoś w jakiś sposób docenia moją 

pracę. Ale jestem z zasady skromnym 

człowiekiem i uważam, że to praca powinna 

świadczyć o naszej wartości, a nie udział  

w plebiscytach. 
  
- Prosimy o dokończenie zdań: 

Mój ulubiony kolor to zielony. 

W szkole lubiłem uczyć się historii i j. polskiego. 

Marzę o długich wakacjach. 

Książka, którą warto przeczytać to ,,Periodyzacja 

treningów”. 

Moja ulubiona pora roku to wiosna. 

Lubię wracać myślami do dzieciństwa. 
 

- Dziękujemy za wywiad i życzymy samych 

sukcesów w pracy oraz w życiu osobistym. 

Wiktoria Dzik, Martyna Wykrota 
 

 
 

 
 

Przyjaciółki 
 

 
 

Gabrysia i Zosia były najlepszymi przyjaciółkami. 

Nigdy się nie rozstawały, znały swoje sekrety  

i uwielbiały przebywać w swoim towarzystwie. 

Były jak papużki - nierozłączki. Również reszta 

dzieci z ich klasy myślała, że nic nigdy nie będzie 

w stanie zniszczyć ich przyjaźni. Aż do pewnego 

momentu… 

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego do 

klasy dziewczynek zawitała nowa uczennica- 

Sara. Wmaszerowała do pracowni w okularach 

przeciwsłonecznych, bardzo widocznym makijażu 

i z najnowszym modelem  iPhone’a w ręce. 

Gabrysia od razu miała złe przeczucia co do 

nowej dziewczyny. Nie dość, że jej ubiór i ogólny 

wygląd łamały wszelkie możliwe zasady Statutu 

Szkoły, to jeszcze jej zachowanie wydawało się 

lekceważące.  Przyjaciółka Zosi była pewna, że 

pobyt Sary w tej klasie nie skończy się dobrze.  

Następnego dnia, kiedy Gabrysia zmierzała  

w stronę szkoły, tuż przy wejściu zauważyła Sarę 

w otoczeniu reszty klasy. Wszyscy robili sobie  

z nią selfie, podziwiali ją i każdy chciał się z nią 

przyjaźnić. Wśród grupki ,,fanów” znajdowała się 

też Zosia.  Gabrysia poczuła się okropnie. Po 

takiej długiej znajomości nie sądziła, że 

dziewczyna ją opuści. Nie minął tydzień, a była 

przyjaciółka Gabrysi była już najlepszą kumpelą 

Sary. Praktycznie codziennie udostępniały jakieś 

wspólne zdjęcia na mediach społecznościowych. 

Zosia nie miała już czasu dla swojej starej 

towarzyszki, co sprawiało Gabrysi wielką 

„Czwórkowe” talenty 
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przykrość. Dziewczyna czuła się oszukana po tylu 

latach wspólnych przeżyć.  

Aż w końcu przyszedł dzień, w którym Zosia 

dowiedziała się, jak naprawdę wygląda przyjaźń 

ze strony Sary. W ciągu zaledwie paru godzin 

znalazła sobie nową ,,wielbicielkę’- Magdę. Zosia 

wróciła więc do swojej starej przyjaciółki, by 

szczerze ją przeprosić. Pomimo że ostatnie 

miesiące były smutne dla Gabrysi, bardzo jej 

zależało na tym, by wszystko było tak jak 

dawniej. Poza tym doceniła to, że Zosia 

zrozumiała swój błąd i się do niego przyznała. 

Teraz były pewne, że już nic nigdy nie zniszczy 

ich relacji. 

                                                       Kinga Lipińska 

 

Balony  

Piękna dziewczyna w czerwonej sukience –          

widzi chłopaka, trzyma balony w swej ręce. 

Słońce świeci, trawa skoszona-                                

ona z prezentu jest zadowolona.                                     

Nie widzieli się już  od miesiąca,                        

Niestety, ich spotkanie dobiega już końca.                         

Są ze sobą od samego rana,                                             

a dziewczyna w tym chłopcu jest zakochana.      

 Sonia Banaś i Lilianna Sprycha  

 
 

Przypadkowa miłość 

To był ten dzień,  

w którym natrafiliśmy na siebie. 

Przywróćmy to wspomnienie. 

Zacznijmy od początku,  

od tamtego piątku,  

w którym spotkaliśmy się przypadkiem 

i zakochaliśmy się ukradkiem. 

Dostałam od Ciebie prezent, 

którego nigdy nie zapomnę  

tak samo jak Ciebie, 

jesteś dla mnie jak książę 

oraz najpiękniejsza gwiazdka na niebie.                 

Wiktoria Dzik i Martyna Wykrota,   

 

 
 

Miłość 

Sukienka jej czerwona,                                                     

a twarz rozpromieniona. 

Uśmiech  jego wielki.                                                      

Usta słodkie jak cukierki. 

Róże trzyma w ręce                                                 

czerwone jak jej serce. 

To miłość czuć w powietrzu,                                    

jak wczesne lato w czerwcu. 

Marietta Major, Marcelina Dziewięcka 

Mała encyklopedia domowych 

potworów. Warto je poznać! 
  

 

Ciemnostraszak czyli 

Potwór Koszmarniak 

Nocny jest królem 

ciemności. Żywi się 

strasznymi snami. Lubi 

wzbudzać ferment i lęk 

Cieszy się, gdy wszystko 

jest przerażające   

i wygląda inaczej niż  

w rzeczywistości. Najczęściej pojawia się, jak 

tylko zgaśnie światło. Uwielbia się chować  

w ciemnych miejscach. Najlepiej pozbyć się go, 

„Czwórkowe” talenty 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.freepik.es/vector-premium/monstruo-enojado-dibujos-animados-festividad-todos-santos_5545861.htm&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABAn
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.freepik.es/vector-premium/monstruo-enojado-dibujos-animados-festividad-todos-santos_5545861.htm&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABAn
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.freepik.es/vector-premium/monstruo-enojado-dibujos-animados-festividad-todos-santos_5545861.htm&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABAn
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zapalając lampkę. Możesz go uniknąć, nie 

oglądając horrorów i drastycznych scen. Przed 

snem myśl o czymś pozytywnym. 

Krystyna Borkowska, Michał Barański  

 

Chowacz Zasłaniacz 

- Potwór Uciążliwiec 

ciągle coś chowa, 

nakrywa i zasłania. 

Pojawia się nagle z 

zaskoczenia.  Zdarza 

się, kiedy coś leży 

sobie spokojnie na 

wierzchu, a tu tego 

nie ma.  

Znika w nieznanych 

okolicznościach. Szukasz, przekładasz… Na 

próżno! Nie ma! Jakby diabeł przykrył ogonem. 

Jest tylko jeden sposób na niego. Miej zawsze 

porządek! 

Bartosz Wąsek 

 

Dżesika Tornado 

jest to Potworzyca 

Stałego Bałaganu. 

Zwykle mieszka pod 

łóżkiem dziecka, 

kocha także szafki  

z ubraniami czy 

książkami. Po paru 

minutach sprawia, 

że pokój  wygląda jakby przez niego przeszło 

tornado. Ulubionym przyjaciel Dżesiki jest 

pośpiech, wtedy wszystko fruwa niczym burza 

piaskowa. Zatrzymać ją to bardzo trudna sprawa. 

Życzę powodzenia! 

Amelia Jaśkiewicz 
 

Głodomorek 

Słodyczkowy czyli 

Potwór Słodkości 

– zmusza dzieci  

do niezjadania 

pysznych obiadów 

mamy, tylko do 

opychania się 

słodyczami. Gdy 

tylko kogoś widzi, 

zachęca go tak uporczywie, że nie jesteś w stanie 

odmówić.  

A  przy tym to sama radość, po prostu palce 

lizać!!! I jak tu się oprzeć? Najlepiej zjeść owoc 

lub warzywo. Wtedy zniknie, bo inaczej twoje 

zęby ucierpią najgorzej, a otyłość wkrótce zapuka 

do twych drzwi. 

Oliwia Stępień 

 

Kurzosypek Pospolitus 

czyli Potwór Roztoczek 

najchętniej wyleguje się 

na naszych meblach  

i podłogach.   

Tak naprawdę jest 

wszędzie. Nawet tego nie 

widzisz, jak dopada Cię 

w swoje szpony i trudno 

sobie z nim poradzić.  

W panice złości panoszy się.  Walczysz z nim, ale 

nadaremnie. Okazuje się, że to bezowocna praca. 

Najgorzej cierpisz, kiedy masz alergię. Wtedy 

atakuje Cię podwójną siłą.  

Amelia Jaśkiewicz 

 
Leniuszek 

Niechciuszek czyli 

Potworek Lenistwa 

pojawia się wtedy, 

kiedy masz dużo 

pracy lub musisz 

odrobić lekcje. A Ty 

najchętniej cały 

dzień nic byś nie robił! Po prostu nic Ci się  nie 

chce. Nie możesz się też skupić na danym 

zadaniu. Kiedy Cię poproszą o pomoc, to zawsze 

masz tę samą odpowiedź: „Zaraz” lub „Później”.  

Julia Jesionowska 

 
Niejadek Pospolity  

- Potwór Smakosz 

ujawnia się, gdy tylko 

na stole pojawia się 

zdrowa żywność. 

Wtedy grymasi, 

marudzi i narzeka. 

Natomiast uwielbia 

słodycze i wszelkiego 

rodzaju łakocie. Jest 

wtedy tak szczęśliwy, 

„Czwórkowe” talenty 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://archiwum.rp.pl/artykul/1406626-Potwory-z-Pottera-na-naszych-ulicach.html&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABCoAQ
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pl.dreamstime.com/ilustracji-bajki-stylowa-p%C3%B3%C5%82ksi%C4%99%C5%BCyc-ksi%C4%99%C5%BCyc-z-gwiazdami-odpoczywa-na-k%C4%99dzierzawej-ozdobnej-chmurze-dekoracyjny-element-dla-tatua%C5%BCy-image91591529&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABAx
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pl.freepik.com/premium-wektory/smieszne-potwory-ustawione-samodzielnie-na-tle_1342035.htm&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABAs
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://archiwum.rp.pl/artykul/1406626-Potwory-z-Pottera-na-naszych-ulicach.html&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABCoAQ
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pl.dreamstime.com/ilustracji-bajki-stylowa-p%C3%B3%C5%82ksi%C4%99%C5%BCyc-ksi%C4%99%C5%BCyc-z-gwiazdami-odpoczywa-na-k%C4%99dzierzawej-ozdobnej-chmurze-dekoracyjny-element-dla-tatua%C5%BCy-image91591529&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABAx
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pl.freepik.com/premium-wektory/smieszne-potwory-ustawione-samodzielnie-na-tle_1342035.htm&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABAs
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://archiwum.rp.pl/artykul/1406626-Potwory-z-Pottera-na-naszych-ulicach.html&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABCoAQ
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pl.dreamstime.com/ilustracji-bajki-stylowa-p%C3%B3%C5%82ksi%C4%99%C5%BCyc-ksi%C4%99%C5%BCyc-z-gwiazdami-odpoczywa-na-k%C4%99dzierzawej-ozdobnej-chmurze-dekoracyjny-element-dla-tatua%C5%BCy-image91591529&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABAx
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pl.freepik.com/premium-wektory/smieszne-potwory-ustawione-samodzielnie-na-tle_1342035.htm&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABAs
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://archiwum.rp.pl/artykul/1406626-Potwory-z-Pottera-na-naszych-ulicach.html&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABCoAQ
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pl.dreamstime.com/ilustracji-bajki-stylowa-p%C3%B3%C5%82ksi%C4%99%C5%BCyc-ksi%C4%99%C5%BCyc-z-gwiazdami-odpoczywa-na-k%C4%99dzierzawej-ozdobnej-chmurze-dekoracyjny-element-dla-tatua%C5%BCy-image91591529&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABAx
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pl.freepik.com/premium-wektory/smieszne-potwory-ustawione-samodzielnie-na-tle_1342035.htm&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABAs
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://archiwum.rp.pl/artykul/1406626-Potwory-z-Pottera-na-naszych-ulicach.html&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABCoAQ
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pl.dreamstime.com/ilustracji-bajki-stylowa-p%C3%B3%C5%82ksi%C4%99%C5%BCyc-ksi%C4%99%C5%BCyc-z-gwiazdami-odpoczywa-na-k%C4%99dzierzawej-ozdobnej-chmurze-dekoracyjny-element-dla-tatua%C5%BCy-image91591529&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABAx
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pl.freepik.com/premium-wektory/smieszne-potwory-ustawione-samodzielnie-na-tle_1342035.htm&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABAs
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://archiwum.rp.pl/artykul/1406626-Potwory-z-Pottera-na-naszych-ulicach.html&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABCoAQ
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pl.dreamstime.com/ilustracji-bajki-stylowa-p%C3%B3%C5%82ksi%C4%99%C5%BCyc-ksi%C4%99%C5%BCyc-z-gwiazdami-odpoczywa-na-k%C4%99dzierzawej-ozdobnej-chmurze-dekoracyjny-element-dla-tatua%C5%BCy-image91591529&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABAx
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pl.freepik.com/premium-wektory/smieszne-potwory-ustawione-samodzielnie-na-tle_1342035.htm&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABAs
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że aż mu się oczy świecą i krzyczy z radości. 

Należy dodać, że nie stroi także od fast food  

i chipsów. 

Julia Jesionowska 

 

Nieuk Pospolitus czyli 

Potwór Zniechęciulus 

Szkolny pojawia się 

wtedy, kiedy siadasz 

do biurka. Wyjmujesz 

zaszyty oraz książki.  

A jego zajęciem jest 

ciągłe odciąganie Cię 

od nauki. Uśmiecha się 

i natychmiast szepcze do ucha: „Masz czas!”; 

„Pograj jeszcze!”; „Nie czas na naukę!”; „Pośmiej 

się.”; „Poskacz ze mną”…. Jest tyle innych 

ciekawych rzeczy do zrobienia! I jak tu mu 

odmówić, skoro tak ładnie prosi? Przy tym 

przybiera przeróżne pozy 

Bartosz Wąsek 

 
Pieniądzożerca czyli 

Potworzyca Kasiasta 

sprawia, że  zaoszczędzone 

pieniądze w dziwny oraz 

nieznany sposób znikają. 

Ciężko je utrzymać i nawet 

zamknięte na klucz ulatniają 

się w nieznany nikomu 

sposób. Jedyna rada, to 

zamknij oszczędności  

w sejfie na cztery spusty  

i zapomnij, gdzie odłożyłeś kluczyk. To 

zatrzymasz je na dłużej. 

Julia Jesionowska 

 
 

Zaraz czyli Potwór 

Nieposłuszniak 

zawsze ma czas na 

wszystko, ale nie  

w tym momencie. 

Jego domeną jest 

czas. Uczy Cię być 

tak nieposłusznym 

jak on. Aby się go pozbyć, zacznij natychmiast 

wykonywać polecenia! Wtedy sukces murowany. 

Bartosz Wąsek 

 

Wyobraźnia 
 

Wyobraźnia może czynić cuda. 

Wysil się, na pewno  Ci się uda. 

By zobaczyć złote motyle, 

to zajmie Ci tylko chwilę. 

Potem wyczaruj lato i morze gorące,  

tańczące jednorożce oraz słońce….. 

Paulina Krzos 

 

Niebo 
 

Spoglądam do góry,  

a nade mną kłębiaste chmury. 

Leniwie płyną po błękitnym niebie… 

A może się śpieszą, tego nie wiem. 

Nagle oblane blaskiem słońca, 

płyną i płyną… tak bez końca. 

Karolina Wesołowska 

 

 

 

Wyobraźnia 
 

Popłyniemy daleko… 

Nikt nas nie zatrzyma. 

 

Przy śniadaniu, 

przy obiedzie, 

a nawet przy kolacji. 

Płyniemy w kosmos. 

 

Wyobraźnia to wielka przygoda! 

Bez niej świat nie istnieje. 

Wiktor Bajór 

  

„Czwórkowe” talenty 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.freepik.es/vector-premium/monstruos-dibujos-animados-divertidos-personajes-monstruos_6332227.htm&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABDQAQ
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://manito.pl/product-pol-95441-GLOOPERS-DUZY-ZESTAW-DO-MIKSOWANIA-GLUTOWE-POTWORY.html&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABB4
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.freepik.es/vector-premium/monstruos-dibujos-animados-divertidos-personajes-monstruos_6332227.htm&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABDQAQ
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://manito.pl/product-pol-95441-GLOOPERS-DUZY-ZESTAW-DO-MIKSOWANIA-GLUTOWE-POTWORY.html&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABB4
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.freepik.es/vector-premium/monstruos-dibujos-animados-divertidos-personajes-monstruos_6332227.htm&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABDQAQ
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://manito.pl/product-pol-95441-GLOOPERS-DUZY-ZESTAW-DO-MIKSOWANIA-GLUTOWE-POTWORY.html&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABB4
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.freepik.es/vector-premium/monstruos-dibujos-animados-divertidos-personajes-monstruos_6332227.htm&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABDQAQ
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://manito.pl/product-pol-95441-GLOOPERS-DUZY-ZESTAW-DO-MIKSOWANIA-GLUTOWE-POTWORY.html&psig=AOvVaw0gnpE7W68Col67SvtNmvih&ust=1582319255216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDN2YSF4ecCFQAAAAAdAAAAABB4
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„Aktywny Uczeń” z wizytą  

w przedszkolu  
 

Dnia 26 lutego Czwórkowe Koło Dziennikarskie 

odwiedziło Przedszkole „Pajacyk”, grupę 

Poziomek, do której uczęszczają  5 i 6 – letnie 

dzieci, przygotowujące się do pójścia do szkoły. 

Czekało na nas bardzo miłe powitanie i piosenka 

integracyjna!  

Postanowiliśmy porozmawiać z sześciolatkami na 

temat wiosny. 
 

 
 

- Jaką porę roku teraz mamy? 

Nicola : Jeszcze zimę. 

Krzysio: Zimę, chociaż nie ma śniegu… 

Natalia: Jest nawet ciepło, ale to jeszcze zima. 

- Co to jest przedwiośnie? 

Dominik: Jest przed wiosną. 

Brajan: Występuje, kiedy nie ma jeszcze wiosny, 

a zima się kończy. 

Antoś: Można powiedzieć, że już teraz mamy 

przedwiośnie. 

- Czy ktoś wie, kiedy zaczyna się kalendarzowa 

wiosna? 

Ania : 21 marca. 

Nadia :    Już niedługo. 

Krzysio: Wiosna pojawi się za kilka dni. 

- Po jakiej porze roku przychodzi? 

Nicola: Po zimie. 

Zuzia: Wiosna przychodzi po zimie. 

Bartek: Zimą było w tym roku ciepło, a wiosna 

będzie już niedługo. 

- Jaką porę roku można obserwować w marcu? 

Antoś: Jest słonecznie. 

Ania: Robi się cieplej. 

Nicola: Nie pada śnieg. 

- Co tego dnia robimy, aby przywitać tę porę 

roku? 

Dominik: Topimy Marzannę. 

Brajan: Wychodzimy na spacer. 

Krzysio: Cieszymy się. 

- Po czym można poznać, że zbliża się wiosna? 

Zuzia: Pojawiają się kotki na drzewach! Ciocia 

nam przyniosła. 

Krzysio: Rosną kwiatki. 

Bartek: Zieleni się trawa. 

Nicola: Przylatują ptaszki. 

- Jakie znacie zwiastuny wiosny? 

Ania: Pojawiają się przebiśniegi. 

Dominik: Robi się cieplej. 

Krzysio: Jest mocniejsze słonko. 

- Wiosna niesie skarby. Daje nam kwiaty  

i blask promieni. Rozwija listki. Wita ptaki: 

bociany, jaskółki, skowronki. Trawy maluje na 

zielono. Kwiatom daje kolory. Wiosna to 

bogata i cudna pora. A co wiosna da Wam? 

Bartek: Spacery. 

Brajan: Można grać w piłkę. 

Nicola: Będziemy chodzić na spacery do parku. 

- Jakie zmiany zachodzą w przyrodzie wiosną? 

Ania: Dzień jest dłuższy. 

Nicola: Spędzamy więcej czasu na powietrzu, bo 

jest kolorowo. 

Krzysio: Rosną piękne kwiatuszki. 

- Co lubicie robić wiosną i dlaczego? 

Dominik: Jeździć na rowerze. 

Bartek: Grać w piłkę. 

Krzysio: Chodzić na spacery. 

- Wiosna zaprosi Was na pewno na wiosenne 

spacery i wycieczki. Co zabrać na wiosenną 

wycieczkę, co się Wam przyda? 

Zuzia: Wezmę plecak. 

Nicola: Zabiorę wodę. 

Ania: Coś do jedzenia. 

Na zakończenie tego niezwykłego spotkania 

rozdałyśmy przedszkolakom pamiątkowe 

książeczki, które cieszyły się dużym 

zainteresowaniem. Przygotowałyśmy też 

wiosenną zgaduj – zgadulę. 
 

 

Aktywny Uczeń 
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Obserwowałyśmy jak dzieci w szybkim tempie 

rozpoznały wiosenne kwiaty, a następnie je 

pokolorowały. Panie prowadzące grupę  

,,Poziomki” serdecznie nam podziękowały za 

przybycie oraz ciekawe spotkanie oraz obiecały, 

że zrobią w sali wystawę prac z wiosennymi 

kwiatami.  
 

 
 

 

Dnia 3 i 4 marca Anglojęzyczne Koło Teatralno-

Muzyczne wraz z nauczycielką języka 

angielskiego odwiedziło Publiczne Przedszkola 

nr 7 i nr 12. 
 
 

 
 

W ramach integracji dzieciaki uczestniczyły  

w zabawach oraz grach językowych, które 

wymagały sprytu oraz sprawnego zapamiętywania 

słówek w języku angielskim.  
 

 

Mali uczniowie wcielili się w role skaczących  

z piłeczkami małpek, poszukiwaczy oraz urządzili 

pranie ubrań, których nazwy sprawnie wymieniali 

w języku angielskim.  
 

 
 

 
 

 
 

Mamy nadzieję, że miłe spotkanie będzie miało 

kontynuację we wrześniu, kiedy zaprzyjaźnione 

maluchy zawitają w progach naszej szkoły. 

Aktywny Uczeń 
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W ostatnich dniach lutego Szkolne Koło 

Taneczne odwiedziło przedszkolaków  

z Przedszkola „Pajacyk” a także z Przedszkola 

nr 11.  

 
 

 
 

Zaprezentowali swoim młodszym kolegom 

przedstawienie pt. "Zamieszanie w krainie bajek".  
 

 
 

Następnie wspólnie bawili się z przedszkolakami, 

czytając im różnorodne zagadki. Dzieciaki mogły 

wykazać się wiedzą, a za każdą odpowiedź 

otrzymywali naklejki. Na koniec uczniowie z koła 

tanecznego "Gwiazdeczki" zatańczyli dla 

przedszkolaków taniec do utworu  "Dance 

Monkey", zapraszając najmłodszych do zabawy. 
 

 
 

Dnia 6 marca Czwórkowe Koło Dziennikarskie 

odwiedziło Misie z  Przedszkola nr 7. 

Ciekawy wywiad z sześciolatkami na temat ich 

codziennych zabaw przeprowadziły Beata 

Adamska i Wiktoria Radlak. 
 

 
 

- W co najchętniej lubicie bawić się  

w przedszkolu? 
Róża: Z naszą panią  w ,,Pająki i muchy”. 

Olek: Lubię bawić się samochodami 

wyścigowymi. 

Lena: Moim ulubionym zajęciem jest rysowanie. 

Wojtek: Często bawię się klockami 

Dominik: Z kolegami  bawimy się też w ,,głuchy 

telefon”. 

Natalka: Mamy też grę ekologiczną i w nią 

gramy. Jest bardzo ciekawa. 

Ignaś : Najlepsze są zabawy motorami! 

 - W jakie zabawy bawicie się w domu? 

Lena: Mam ukochane  kucyki Pony. 

Róża; Lubię się bawić z psem i kotem. 

Filip: Buduję z klocków Lego. 

Milenka:  Często gram z rodzicami w różne gry. 

Antoś: Lubię bawić się wyścigówkami. 

Lena ;  A ja swoimi lalkami. 

 

 

Aktywny Uczeń 
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- Jaka jest wasza ulubiona zabawa? 

Natalka: ,,Jeżyk”- pokazuje się co mamy robić.  

A my robimy to samo, co jeżyk. 

Wiktoria: Często bawimy się w  ,,Studnię”. 

Lena:  Albo w ,,Głuchy telefon” 

Filip:  Ja wolę w ,, Karuzelę”. 

Olek: Lubię budować z klocków wyścigówki. 

Igor: Bawię się w pociąg. 

Róża:  A ja lalkami  Barbie. 

Wojtuś : Moja ulubiona zabawa to Formuła I. 

Bartuś: Często buduję z klocków. 

- Gdyby Twoja ulubiona zabawka mogła coś 

powiedzieć do Ciebie, to jak myślisz- co by 

powiedziała? 

Daria : Kocham Cię. 

Wiktoria: Najlepsza opiekunka. 

Filip: Lubię Cię. 

Ignaś: Zaopiekuj się mną. 

Lena: Bardzo Cię kocham! 

- Do jakich zabaw używacie piłki? 

Igor: Do gry w piłkę nożną. 

Natalka: Można też grać w koszykówkę. 

Lena : Piłka służy do gry w siatkówkę. 

Wojtek: Albo do  zabawy w parku. 

Olek: Do zabawy w piłkarzy. 

- Gdybyś był przez jeden dzień Mikołajem, to 

jaką zabawką obdarzyłbyś inne dzieci? 

Wojtuś: Dałbym koledze samochód. 

Wiktoria: A ja koleżance lalkę. 

Bartuś: Dobrym prezentem byłby strój 

Lewandowskiego. 

Lena:  Albo Kucyki Pony. 

Antoś: Dałbym w prezencie Formułę I. 

Róża: Lakę Barbie. 

- Zbliża się piękna pora roku… Jaka? 

Wszyscy razem:  Wiosna!!!! 

- W co najchętniej bawicie się wiosną? 

Olek: Często wychodzimy na  plac zabaw. 

Dominik:  Albo na boisko. 

Lena: Gramy w paletki. 

Bartek: W piłkę. 

Wojtek: Puszczamy latawce. 

Filip: Jeżdżę na rowerze. 

Igor: Na deskorolce. 

Milenka: Bawię się na placu zabaw. 

Antoś: Lubię zabawy w parku. 

- A jaką porę roku niedługo pożegnamy? 

Wszyscy razem:  Zimę!!! 

 

- Jakie zabawy towarzyszą Wam zimą? 
Filip: Lepimy bałwana. 

Lena: Śnieżne Aniołki. 

Bartek: Bawimy się  w śnieżki. 

Milena: Jeździmy na sankach. 
 

 
 

 
 

- Jakich kolorów najczęściej używacie  

w trakcie rysowania czy malowania? 

Róża: Fioletowy i różowy. 

Bartuś:  Lubię złoty. 

Dominik: Wolę srebrny. 

Lena: Zielony! 
 

 
 

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Misie 

wspominały wizytę w naszej szkole i chętnie nas 

wkrótce odwiedzą. 

Aktywny Uczeń 
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Zaadoptuj koalę  
Na wieści, że Australia płonie, a świat obiegły 

zdjęcia koali ze spalonym futrem i małych 

kangurów, których rodzice zginęli  

w płomieniach…. Uświadomiliśmy sobie, że 

największą ofiarą pożarów w Australii są 

zwierzęta - według bardzo ostrożnych szacunków 

padło ich już pół miliarda. Zrozumieliśmy, że 

koniecznie trzeba im pomóc i nie można być 

obojętnym na ich los. Okazało się, że świetnym 

sposobem na uratowanie koali jest jej 

„zaadoptowanie” - i wcale nie oznacza to 

konieczności podróży na drugi koniec świata. 

Darczyńcy mogą po prostu przekazać określoną 

kwotę na opiekę i rehabilitację wybranej dzikiej 

koali, a w zamian otrzymają certyfikat  

z informacjami o "zaadoptowanym" zwierzęciu. 
 

 
 

Nasza Szkoła również zaangażowała się w pomoc 

dla koali. Uczniowie klasy 6A zorganizowali 

zbiórkę pieniędzy na te biedne zwierzęta. Poza 

ogłaszaniem akcji zrobili ulotki, które zawisły na 

szkolnych korytarzach. Karolina Wesołowska, 

Sonia Banaś, Marietta Major, Filip Słapek oraz 

Paulina Krzos wykonali bardzo ładne plakaty 

dotyczące Australii. Natomiast Michał 

Kasprowicz przygotował  specjalne znaczki, które 

wręczał za pomoc przy zbiórce. 
 

 

 
 

W niecały tydzień zebraliśmy 972,45  złotych  

i zaadoptowaliśmy pięć koali: Byabarra Jones, 

Emerald Downs Mary, LINR Anwen, LINR Paul  

i Lismore Rose. Aby miały co jeść, kupiliśmy dla 

nich również trzy drzewka spożywcze.  

Nasza szkoła otrzymała też wsparcie ze strony 

Radia Ostrowiec, za co bardzo dziękujemy. 
 

W rozmowie z redaktorem Radia Ostrowiec 

uczniowie tak podsumowali całą akcję: 

- Gdy zobaczyliśmy jak cierpią zwierzęta, 

uratowane z pożarów w Australii, 

zdecydowaliśmy, że musimy im pomóc. 

Znaleźliśmy stronę, która taką pomoc oferuje  

i postanowiliśmy “adoptować” kilka z nich.  

Dzięki wpłatom na rzecz koali będziemy stale 

informowani o ich stanie zdrowia - powiedziała 

Wiktoria i Martyna. 
 

- Nasz pomysł  przedstawiliśmy wychowawczyni  

i dyrekcji szkoły. Dzięki temu udało nam się 

zaangażować całą społeczność. Wykonaliśmy 

własnoręcznie plakaty z wizerunkami koali, które 

miały zachęcić do wsparcia nasze akcji. 

Wolontariusze poświęcali swój czas wolny, aby na 

przerwach zbierać datki – dodał Michał. 
 

– Zbieraliśmy pieniądze wśród innych uczniów. 

Nawet pierwszaki i dzieci z zerówki oddawały 

nam swoje oszczędności, aby pomóc tym 

biednym zwierzętom. To było takie wzruszające. 

Cieszymy się, że jest tak wiele osób, które nie 

odmawiają pomocy. W imieniu koali bardzo im 

za to dziękujemy – podsumował Bartek. 

Sonia Banaś                                     

 

 

 

 

Z życia szkoły – w telegraficznym skrócie 
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Julka w ,,The Voice Kids”!!!!!! 

1 stycznia br., Julia Tłuczkiewicz zaśpiewała 

piosenkę „How will i know” Whitney Houston, 

czym zawojowała jurorów - trenerów, którzy 

odwrócili swoje fotele. Julia zdecydowała, że 

chce występować w drużynie Cleo i  zmierzy się  

z innymi uczestnikami, którzy dokonali tego 

wyboru. 

 

 
 

15 lutego br., na TVP2, o godz. 20.05, do jednej  

z „bitew” w programie „The Voice Kids” stanęła 

ostrowczanka Julia Tłuczkiewicz. 

 

 

Jak czytamy w regulaminie programu, etap 

„Bitwa” rozpoczyna się od podziału uczestników 

na tria oraz treningów wokalno-scenicznych  

z trenerem. Podczas tego etapu trzech 

uczestników z jednej drużyny śpiewa wspólnie tę 

samą piosenkę. Po występie to trener decyduje, 

który z uczestników zostaje w konkursie. 

 
 

Julka zaśpiewała w trio obok Julii Tkacz oraz 

Natalii Kawalec utwór Adele pt. ,,Rolling in the 

deep”. Godnie zaprezentowała siebie, naszą 

szkołę i miasto! Brawo! 

 

Nie zobaczyliśmy 

Julki już w finale, 

ale jej wspaniały 

występ zostanie na 

pewno w naszej 

pamięci! 

Serdecznie Julce 

gratulujemy oraz 

życzymy kolejnych 

sukcesów!!! 

Dziękujemy za moc 

emocji. 

 

A co o programie 

powiedziała Julka: 

- The Voice Kids 

było świetną 

przygodą. Poznałam 

dużo wspaniałych 

osób, z którymi 

nadal utrzymuję 

kontakty. Zawsze na 

nagraniach dobrze się bawiliśmy i w ogóle nie 

czuliśmy rywalizacji. Dostać się do tego 

programu to niesamowite przeżycie. Zachęcam 

wszystkich do spełniania marzeń i dążenia do 

danego sobie celu. Naprawdę warto! 

                                                                       KoD 

 

 

Z życia szkoły – w telegraficznym skrócie 
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Walentynki 
 

Święty Walenty  

co ustawiasz ludzi do pary 

patronie zakochanych 

młodych, średnich i starych. 

Ks. Jan Twardowski 
 

 
 

Święty Walenty to patron zakochanych oraz 

chorych na padaczkę. Z ta postacią kojarzą nam 

się walentynki. W ten dzień zakochani 

obdarowują się prezentami, piszą wierszyki lub 

wyznania miłosne. 

Skąd wzięły się walentynki? 

Nazwa „walentynki” pochodzi od imienia św. 

Walentego, który był biskupem i męczennikiem 

rzymskim. Poniósł śmierć w czasach cesarza 

Klaudiusza II Gota ok. 269r. W czasie 

prześladowań uzdrowił on ze ślepoty córkę 

jednego ze sług cesarskich i doprowadził do 

nawrócenia całej jego rodziny. To bardzo 

rozgniewało władcę. Biskup został pobity 

maczugami. W miejscu, w którym święty został 

pochowany, już w IV w. papież Juliusz I kazał 

wznieść nad grobem bazylikę. Św. Walenty słynął 

również z tego, iż udzielał ślubu zakochanym. 

Z wykształcenia był lekarzem. Urodził się w 175r 

w Interamna. Legenda głosi, że św. Walenty 

zginął 14 lutego 273 roku. W kalendarzu 

rzymskim w tym dniu obchodzono święto 

urodzaju oraz przyrzeczeń małżeńskich. 

Beata Adamska 
 

Walentynki 2020 w PSP nr 4  
14 lutego to Dzień Miłości. Stał się on okazją do 

zorganizowania fantastycznej zabawy w naszej  

szkole. Samorząd Uczniowski przygotował wiele 

atrakcji związanych z tym dniem.  

Każdy uczeń mógł napisać miłe słowa dla swojej 

sympatii. Można to  było zrobić anonimowo 

(wersja dla nieśmiałych), zaś  odważniejsi 

podpisywali swoją walentynkę  imieniem  

i  nazwiskiem.  Poczta Walentynkowa działała 

cały dzień pełną parą! 
 

 
 

Tego dnia przez szkolny radiowęzeł można było 

zadedykować wybranej osobie ulubioną piosenkę.  

Możliwe było również wykonanie  zdjęcia  

z sympatią w urokliwym miejscu przygotowanym 

na parterze.  
 

 
 

Tego dnia uczniowie przyszli ubrani w kolorze 

miłości (czerwony, różowy) z przyczepionym 

serduszkiem, na którym widniał napis ,,Kocham 

Cię’’ w dowolnym języku.  
 

 

Z życia szkoły – w telegraficznym skrócie 



   

22  

 

 
 

W czasie długiej przerwy Samorząd Uczniowski 

zaprosił  do wspólnych walentynkowych zabaw.  
 

 
 

W czasie długiej przerwy Samorząd Uczniowski 

zaprosił  do wspólnych walentynkowych zabaw. 

Ten dzień upłynął wyjątkowo miło!!! 

  

 
 

Karnawał, zapusty – okres zimowych 

balów, maskarad, pochodów i zabaw. Rozpoczyna 

się najczęściej w dniu Trzech Króli, a kończy we 

wtorek przed Środą Popielcową, która oznacza 

początek wielkiego postu i oczekiwania na 

Wielkanoc.  
 

 
 

W naszej szkole 19 i 20 lutego odbyły się zabawy 

choinkowe. Pięknie przystrojona sala 

gimnastyczna wyglądała inaczej niż na co dzień  

i zmieniła się w prawdziwą salę balową.  
 

 
 

Dzieci występowały w ciekawych, kolorowych 

kostiumach, przebrane za bohaterów znanych 

bajek i nie tylko. Nie sposób było zliczyć  

i wymienić tych wszystkich postaci. Niektórzy 

byli nie do poznania, inni budzili podziw,  

a niekiedy przerażenie. 
 

 

Z życia szkoły – w telegraficznym skrócie 
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Wszyscy uczniowie bawili się znakomicie przy 

rytmach różnorodnej muzyki, jak to przystało na 

prawdziwy bal. Były pociągi, korowody, kółeczka 

oraz tańce w parach. 
 

 
 

Rodzice zadbali o poczęstunek, który został 

przygotowany w salach lekcyjnych. 

Żal było kończyć, bo zabawa była wyjątkowo 

udana!!! 
 

Dni Otwartej Szkoły 
 

Dnia 28.02.2020 w naszej szkole odbyły się 

Drzwi Otwarte dla uczniów, którzy  w roku 

szkolnym 2020/21 rozpoczną naukę w oddziałach 

przedszkolnych i klasach pierwszych. Dzieciom 

towarzyszyli rodzice. Przybyłych gości powitała 

pani dyrektor Agnieszka Batóg.  
 

 

Następnie wszyscy obejrzeli przedstawienie pt. 

„Zamieszanie w krainie bajek”, w którym 

aktorami byli  uczniowie klas III. Potem swoje 

umiejętności zaprezentowali chiliderki, chór 

szkolny i grupa taneczna „Gwiazdeczki". 
 

 
 

 
 

Podczas zwiedzania szkoły na dzieci czekały 

atrakcje: plastyczne, komputerowe, sportowe, 

eksperymenty i doświadczenia, potyczki w języku 

angielskim oraz moc zabaw.  
 

 
 

Dzieciom towarzyszyli starsi uczniowie, przebrani 

za bajkowe postaci. Młodsi koledzy mogli sobie 

zrobić z nimi zdjęcia. Rodzice mieli możliwość 

porozmawiania z nauczycielami i dyrekcją szkoły.  

Z życia szkoły – w telegraficznym skrócie 
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Cieszymy się, że dzieci i rodzice mogli poznać 

naszą szkołę. Serdecznie zapraszamy. 

Dziś Pań naszych wielkie 

Święto – Dzień Kobiet w naszej 

szkole 

 
8 marca to w Polsce dzień szczególny. Swoje 

święto mają w tym dniu wszystkie kobiety. 

Zresztą nie tylko w Polsce – Dzień Kobiet 

obchodzony jest w Rosji, na Białorusi, Ukrainie, 

w Chinach, Brazylii i we Włoszech, a także  

w wielu innych miejscach na Ziemi, czasem 

bardzo egzotycznych, jak Zambia czy Laos. Nie 

każdy wie, że święto to zostało ustanowione dla 

upamiętnienia strajku 15 tysięcy kobiet, 

pracownic fabryki tekstylnej, które 8 marca 1908 

roku w Nowym Jorku domagały się praw 

wyborczych i polepszenia warunków pracy. 

Właściciel fabryki zamknął strajkujące  

w pomieszczeniach fabrycznych z zamiarem 

uniknięcia rozgłosu. W wyniku nagłego pożaru 

zginęło 129 kobiet.  
 

 
 

Święto ma dramatyczne korzenie, jednak mimo 

wszystko jest to dzień, w którym powinniśmy się 

cieszyć. Kto wie, jak wyglądałby teraz świat, 

gdyby nie te odważne kobiety? 

Najprawdopodobniej to one dały nadzieję innym 

kobietom, na zmianę ich sytuacji wobec prawa.  
 

 
 

Warto wiedzieć, że dawniej ten dzień wyglądał 

zupełnie inaczej. W czasie zaborów Matki Polki 

Kresowianki oraz kobiety z całej Polski 

wyszywały w ukryciu białe orły na sztandarach 

polskich. Przepisywały również i śpiewały pieśni 

historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza. Od 

dawna zamężne kobiety dostawały od swych 

mężów  podarki, obdarzone były miłością  

oraz uwagą.  

Z życia szkoły – w telegraficznym skrócie 
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Dziś tradycją związaną z Dniem Kobiet jest 

obdarowywanie kwiatami. Robią to przede 

wszystkim mężczyźni, którzy tego dnia wręczają 

swoim matkom, żonom, partnerkom i koleżankom 

kwiaty oraz inne drobne upominki, takie jak 

czekoladki.  
 

 
 

U naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech  

również obchodzony jest Dzień Kobiet, który 

uważany jest za ,,szczególny dzień". Tego dnia 

wszyscy panowie darują kobiety szczególnym 

szacunkiem i pomocą. Niewiasty obdarowywane 

są licznymi prezentami i świecami, które 

symbolizują wielką miłość mężczyzny. W tym 

dniu kobiety dostają również żółtego goździka. 
 

 
 

Radość z obchodów tego dnia zawitała również 

do naszej szkoły! Wszystkie panie, dziewczyny 

i dziewczynki otrzymały najserdeczniejsze 

życzenia z okazji ich święta. Miłym zaskoczeniem 

okazał się humorystyczny program artystyczny 

przygotowany przez uczniów klas III b i V c.  
 

 
 

Nie zbrakło także kwiatów i drobnych 

upominków. 

Cieszymy się, że mężczyźni w naszej szkole mają 

gest i pamiętają o takich świętach, jak Dzień 

Kobiet. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich 

chłopców, którzy nie zapomnieli o tym dniu. 

Tym, którzy mają jednak problemy z datami, 

zalecamy pracę nad pamięcią i poprawę  

w przyszłym roku!  
 

 

 
 

Wszystkim Kobietom w tym szczególny dniu 

życzymy:  

by czasu starczyło na wszystko, 

szczęście dopisywało mimo wszystko, 

w sukcesy obrodziło, 

a to, co dobre - na lepsze się zmieniło!          KoD 

Z życia szkoły – w telegraficznym skrócie 
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Tłusty czwartek – w kalendarzu 

chrześcijańskim ostatni czwartek przed wielkim 

postem (czyli 52 dni przed Wielkanocą), znany 

także jako zapusty. Tłusty czwartek rozpoczyna 

ostatni tydzień karnawału. W Polsce oraz  

w katolickiej części Niemiec, wedle tradycji,  

w tym dniu dozwolone jest objadanie się. Jedzono 

tłusto, na stole dominowały mięsa,  

a w biedniejszych domach skwarki wzbogacały 

miskę kaszy i kapusty. Jedzono „na zapas”, 

przygotowując się na czas Wielkiego Postu, który 

rozpoczyna Środa Popielcowa. 
 

 
 

Dziś najpopularniejsze potrawy to pączki oraz 

faworki, zwane również w niektórych regionach 

chrustem lub chruścikami. Dawniej objadano się 

pączkami nadziewanymi słoniną, boczkiem  

i mięsem, które obficie zapijano wódką. 

Etnografowie wskazują kilka kierunków, z jakich 

do naszego kraju na czas karnawału miały 

przywędrować wspomniane pączki i chruściki. 

Francja, Wiedeń, a może rejony tureckie?  
 

Ostatki wypadają po tłustym czwartku, we 

wtorek przed Środą Popielcową. Zwane są 

również śledzikiem lub mięsopustem.  

Skąd te dziwne nazwy? Mięsopust jest 

staropolską nazwą, oznacza pożegnanie się  

z jedzeniem mięsa na czas wielkiego postu, czyli 

„mięsa opust opuszczanie”. Nazwa śledzik na 

zabawę kończącą karnawał pochodzi z Litwy. 

Tam niegdyś, we wtorek zapustny, młodzież ze 

wsi zbierała się, by wesoło zakończyć karnawał. 

Pod koniec zabawy na stoły stawiano podkurek, 

to jest posiłek składający się z jaj, mleka i śledzi, 

których było najwięcej.  

 
 

Natomiast zapustny wtorek w Wielkopolsce, na 

Kujawach, w Łęczyckiem i Sieradzkiem zwany 

był podkoziołkiem. Tam na wsiach 

organizowano zabawy, a brały w nich udział  

w większości dziewczęta, które podczas 

mijającego karnawału nie wyszły za mąż. Przed 

ich chatami zatrzymywali się kawalerowie 

obwożący po wsi koziołka – kukłę z koźlimi 

rogami, przymocowaną do koła (lub pięknie 

przystrojone drzewko) i zapraszali panny na 

tańce. W tym dniu panny i kawalerowie spotykali 

się na tańcach w karczmach. Podczas zabawy 

panny składały pieniężne datki podkoziołkowi – 

figurce wyobrażającej popiersie kozła albo jego 

głowę.  

 

 
 
 

Środa Popielcowa to  dzień liturgiczny 

rozpoczynający okres czterdziestodniowego 

przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Jej data 

zależy od daty uroczystości Zmartwychwstania 

Pańskiego. 

W Środę Popielcową w czasie Mszy św. kapłan 

błogosławi popiół uzyskany ze spalonych palm 

poświęconych w Niedzielę Palmową, a następnie 

posypuje nim głowy zgromadzonych.  

Dzisiaj, kiedy stare tradycje zmieniły swoje 

oblicze, warto pamiętać o ich pochodzeniu, 

zajadając się pysznymi pączkami  lub faworkami 

upieczonymi samodzielnie.  

Smacznego! 

Marietta Major 

Warto wiedzieć 
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https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/originals/b9/df/56/b9df5661c10782dfa67a86df96e76f17.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/pin/247275835768744969/&docid=9NDEr0VaQHY0UM&tbnid=1TUHJcjv167MUM:&vet=10ahUKEwi1wuefhK_gAhXrk4sKHXrIAV8QMwhAKAIwAg..i&w=263&h=191&bih=651&biw=1366&q=sroda popielcowa obrazy&ved=0ahUKEwi1wuefhK_gAhXrk4sKHXrIAV8QMwhAKAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://staraponderosa.pl/wp-content/uploads/2017/02/sledzik_top.jpg&imgrefurl=http://staraponderosa.pl/sledzik-czyli-ostatki-ostatni-dzien-karnawalu/&docid=ASwEJIWCGUmYwM&tbnid=9GwHtwkWrHVXuM:&vet=10ahUKEwjd79Gqgq_gAhUHuIsKHVQcBZUQMwhMKA4wDg..i&w=1080&h=404&bih=651&biw=1366&q=ostatki %C5%9Bledzik &ved=0ahUKEwjd79Gqgq_gAhUHuIsKHVQcBZUQMwhMKA4wDg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/originals/b9/df/56/b9df5661c10782dfa67a86df96e76f17.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/pin/247275835768744969/&docid=9NDEr0VaQHY0UM&tbnid=1TUHJcjv167MUM:&vet=10ahUKEwi1wuefhK_gAhXrk4sKHXrIAV8QMwhAKAIwAg..i&w=263&h=191&bih=651&biw=1366&q=sroda popielcowa obrazy&ved=0ahUKEwi1wuefhK_gAhXrk4sKHXrIAV8QMwhAKAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://staraponderosa.pl/wp-content/uploads/2017/02/sledzik_top.jpg&imgrefurl=http://staraponderosa.pl/sledzik-czyli-ostatki-ostatni-dzien-karnawalu/&docid=ASwEJIWCGUmYwM&tbnid=9GwHtwkWrHVXuM:&vet=10ahUKEwjd79Gqgq_gAhUHuIsKHVQcBZUQMwhMKA4wDg..i&w=1080&h=404&bih=651&biw=1366&q=ostatki %C5%9Bledzik &ved=0ahUKEwjd79Gqgq_gAhUHuIsKHVQcBZUQMwhMKA4wDg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/originals/b9/df/56/b9df5661c10782dfa67a86df96e76f17.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/pin/247275835768744969/&docid=9NDEr0VaQHY0UM&tbnid=1TUHJcjv167MUM:&vet=10ahUKEwi1wuefhK_gAhXrk4sKHXrIAV8QMwhAKAIwAg..i&w=263&h=191&bih=651&biw=1366&q=sroda popielcowa obrazy&ved=0ahUKEwi1wuefhK_gAhXrk4sKHXrIAV8QMwhAKAIwAg&iact=mrc&uact=8
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Faworeczki z Czwóreczki 

 

Składniki: 

 400 g mąki pszennej tortowej  

 szczypta soli  

 5 dag masła  

 1 jajko  

 4 żółtka  

 1 łyżka cukru pudru  

 4 łyżki gęstej kwaśnej śmietany 12%  

 1 łyżka spirytusu  

 2 l oleju do smażenia  

Sposób wykonania: 

Mąkę przesiej do miski, dodaj sól i pokrojone na 

kawałeczki masło. Najlepiej rozetrzyj je 

dokładnie palcami razem z mąką. W drugiej 

misce ubij przez kilka minut jajko i żółtka z łyżką 

cukru pudru na puszystą i gęstą pianę. Do ubitych 

jajek dosyp mąkę z roztartym masłem i miksuj. 

Dodaj następnie: śmietanę i spirytus. Znów 

wszystko miksuj, aż powstanie jednolite ciasto.  

Przełóż go do miski, przykryj folią spożywczą  

i odstaw na około 45 minut, do czasu aż zmięknie 

i dzięki czemu będzie łatwiejsze do wałkowania. 

Następnie ciasto rozwałkuj na nieduży, cienki 

placek. Nożem wytnij paski o długości ok. 10-12 

cm i szerokości ok. 3 cm (nie dłuższe niż średnica 

garnka, w którym będziesz smażyć). W środku 

każdego paska zrób nacięcie, przez które przełóż 

jeden koniec ciasta. Złap za jeden koniec  

i przeciągnij przez rozcięcie. Układaj na stolnicy 

jeden obok drugiego.  

Rozgrzej połowę (1 litr) oleju do 180 stopni  

w szerokim i dużym garnku (jak na pączki) i włóż 

do niego po maksymalnie 3 faworki. Szybko od 

spodu zaczną się rumienić, więc drewnianym, 

długim patyczkiem do szaszłyków, przewracaj je  

i smaż dalej, aż lekko zrumienią się z drugiej 

strony.  

 

Zapamiętaj: faworki nie powinny za bardzo się 

zrumienić, mają być złote, nie brązowe! Inaczej 

będą zbyt suche i twarde. W połowie smażenia 

wymień olej na nowy (1 litr), stary tłuszcz wylej. 

Faworki wyławiaj drewnianym patyczkiem  

i układaj je na ręcznikach papierowych. Po 

ostudzeniu posyp je cukrem pudrem.  

 

Smacznego! 

Faworki są łatwiejsze do zrobienia niż pączki  

i ich przygotowanie zajmuje mniej czasu.  

A smakują wybornie. Po prostu palce lizać! 
KoD 

 

Coś na ząb 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.fakt.pl/kobieta/kuchnia/tlusty-czwartek-2018-przepisy-na-faworki/6pnwqfz&psig=AOvVaw3QJ5L1UwYMBMYFjWb7lz7-&ust=1582316724726000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCH6dz74OcCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.fakt.pl/kobieta/kuchnia/tlusty-czwartek-2018-przepisy-na-faworki/6pnwqfz&psig=AOvVaw3QJ5L1UwYMBMYFjWb7lz7-&ust=1582316724726000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCH6dz74OcCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.fakt.pl/kobieta/kuchnia/tlusty-czwartek-2018-przepisy-na-faworki/6pnwqfz&psig=AOvVaw3QJ5L1UwYMBMYFjWb7lz7-&ust=1582316724726000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCH6dz74OcCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Wiosenna krzyżówka 

1. Kwiat z Holandii.  

2. Wraca z ciepłych krajów po 

zimie.  

3. Kotki na wierzbie.  

4. Fioletowy zwiastun wiosny.  

5. Budzi się z zimowego snu.  

6. Wyrastają z pączków na 

drzewach.  

7. Gwiżdżący czarny ptak lub 

wyspa grecka.  

8. Wielkanocne kolorowe jajka.  

9. Topimy ja 21 marca.  

10. Pierwszy wiosenny miesiąc.  

11. Żółty motylek.  

 

Połącz liniami kolejno wszystkie kropki, dokończ rysunek i pokoloruj go. 
 

  
 

Życzymy udanej zabawy! 

   1.          

   2.          

   3.          

      4.       

  5.           

      6.       

      7.       

     8.        

  9.           

   10.          

11.             

 

Rozrywka 


