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Wakacje 

Wakacje to piękny czas, 

który zakwita w nas. 

Gdy czerwiec się zbliża, 

słońce zza chmur się wychyla. 

Kiedy są wyczekiwane wakacje, 

uśmiech na twarzy nie gaśnie.  

Dzieci się bardzo radują  

i lody bez limitu kupują. 
                                                       Maja Gawłowska  
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Drodzy Czytelnicy!   
Do końca roku szkolnego zostały tylko dwa 

tygodnie, co sprawia, że powoli przenosimy się  

w wakacyjny klimat. Oceny proponowane 

wystawione, a każdy próbuje dać z siebie 

wszystko. Ale dlaczego? Bo to koniec, bo się 

liczy, bo będzie na świadectwie. Ten rok był 

wyczerpujący.  Nauczyciele musieli sprawdzać 

nasze wypracowania, oceniać i poprawiać błędy 

oraz zapoznać się z czarną magią Internetu, który 

nieraz potrafił płatać figle! Uczniowie natomiast... 

Co mamy powiedzieć? Musieli się po prostu 

uczyć zdalnie. Nie myślcie jednak, że było to 

łatwe zadanie! Ogrom informacji, prac 

domowych, projektów, no i przede wszystkim 

przedmiotów. Jesteśmy pewni, że przez cały rok 

ciężko pracowaliście i możecie cieszyć się ze 

swoich wyników w nauce Każdy z nas myśli już  

o wymarzonym wyjeździe, czasie spędzonym  

z przyjaciółmi, czy też o odrobinie lenistwa, na 

którą przecież zasłużyliśmy. Wszystkim 

czytelnikom życzymy udanych wakacji, pełnych 

słońca i uśmiechu! 

 

 
Pożegnania. Z czym nam się kojarzą? 
Prawdopodobnie ze sentymentalizmem, 

smutkiem, myślą, że coś się kończy oraz 

poczuciem bezsilności. Nie będziemy kłamać, 

koniec roku szkolnego jest bliżej, niż nam się 

wszystkim wydaje. Dla ósmych klas tegoroczne 

rozstanie z naszą szkołą będzie ostatnim. Tak po 

prostu, wychodzą i nie wracają. Wydaje się to być 

jakieś dziwne, prawda? Sami nie zdajecie sobie  

z tego sprawy. Zaczynacie przypominać sobie 

przyjaciół z klasy, nauczyciela, który sprawił, że 

polubiłeś jakiś przedmiot, a nawet panią woźną, 

która pomogła Wam raz znaleźć buty. 

Przypomina Wam się także, że opuszczając 

szkołę, opuścicie i to. Wszyscy spędziliście  

z własną klasą trochę czasu, przeżyliście 

śmieszne, jak i smutne momenty. To wszystko 

sprawiło, że chcąc czy nie chcąc, przywiązaliście 

się do ludzi, których widzieliście na co dzień  

i będzie Wam smutno ich zostawiać. 

Usłyszeliśmy gdzieś jednak, że jeśli będziecie 

mieli odwagę powiedzieć do widzenia, to wkrótce 

powita Was nowe dzień dobry. Prościej mówiąc - 

pewne rzeczy należy opłakać, aby znaleźć radość 

w tym, co nowe. Zaczynacie nowy etap w swoim 

życiu. To nie żarty. Znowu będzie ciężko, ale 

dacie radę. Po prostu nie ma innej opcji. Żeby 

jednak się tam znaleźć, musicie ukończyć 

poprzednią szkołę. Zakończyć ten etap życia  

i zacząć nowy. Dlatego prosimy Was, nie bój się 

tego pożegnania. Do końca roku szkolnego 

zróbcie rzeczy, które chcielibyście zrobić oraz 

porozmawiajcie  

z osobami, z którymi chcielibyście porozmawiać. 

Pamiętajcie, że ckliwe rozstania pełne łez, a nawet 

śmiechu są o wiele lepsze niż odejście bez słów. 

Może nie wszyscy się z tym zgodzą, ale myślimy, 

że każdy z nas potrzebuje pożegnania, by ruszyć 

do przodu, nie niosąc za sobą emocjonalnego 

bagażu. Wiemy, że się boicie, zresztą dziwne 

byłoby gdybyście szli do nowej szkoły, nie czując 

nawet odrobimy stresu. Ale spokojnie, 

przychodzimy z pomocą! Poniżej przedstawiamy 

rady, które warto wziąć do serca, adaptując się  

w nowym miejscu nauki. 

1. Pierwsze 5 minut jest najważniejsze! Chodzi 

nam tu oczywiście o pierwsze wrażenie. 

Uśmiechajcie się i bądźcie pozytywni - nikt nie 

lubi osób, które marudzą! Nie garbcie się i nie 

mamroczcie. Po prostu pokażcie, że wiecie, co 

robicie.  

2. Miejcie do siebie dystans. To normalne, że 

ufamy bardziej tym, którzy umieją śmiać się ze 

swoich wad, niż tym, którzy wciąż próbują 

pokazać swoją perfekcyjność. Wszyscy jesteśmy 

ludźmi i nie bójmy się tego pokazać.  
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3. Nie szukajcie przyjaciół na siłę. Uwierzcie, to 

najlepsze co możecie zrobić. Rozumiemy obawy 

takie jak: Przecież jak nie znajdę kolegi czy 

koleżanki teraz, to do końca szkoły będę samotny! 

Nic bardziej mylnego. Pomyślcie o tym tak: 

Każda osoba, która przyszła do tej szkoły czuje się 

dokładnie tak samo. Też jest zagubiona  

i zestresowana, boi się, że jej nie polubią. Także 

nie jesteście sami. Po prostu bądźcie otwarci na 

innych , a oni zaczną być otwarci na Was. 

KoD 

Czy warto czytać książki? 
 

Drogie Koleżanki i Koledzy!  
Sprawa, która szczególnie leży mi na sercu,  

a którą dzisiaj pragnę Wam przedstawić, to moja 

miłość do książek. Uważam, że książki 

wzbogacają życie i choć współcześnie są często 

traktowane przez dzieci i młodzież po 

macoszemu, nic nie jest wstanie ich zastąpić.         

Myślicie zapewne, że na temat korzyści 

płynących z czytania książek powiedziano już 

wszystko. Spróbuję jednak przypomnieć Wam  

o kilku zaletach czytelnictwa.   

Współczesny czas pandemii jest bardzo 

szczególny. Wiele długich godzin spędzamy  

w wirtualnej rzeczywistości. Coś co do niedawna 

było naszym marzeniem, stało się żmudną 

codziennością. Jesteśmy zmęczeni i udręczeni 

komputerami, Internetem i długimi godzinami 

przed monitorami.  I tutaj sprawa jest oczywista!  

Uciekajmy z tego wirtualnego świata w świat 

książek. To właśnie one rozwiną nam wyobraźnię, 

pomogą na nowo wzniecić marzenia. Z pewnością 

wzbogacą naszą wiedzę, poszerzą zasób 

słownictwa. Miłośnicy książek z łatwością 

potrafią znaleźć odpowiednie rozwiązanie 

trudnych spraw i uzasadnić swoje zdanie. Książki 

przenoszą nas   w swój magiczny świat. Możemy 

zapomnieć o smutnej rzeczywistości i choć na 

chwilę opuścić dom - którego obecnie jesteśmy 

więźniami. Czytając książki miło spędzamy czas. 

Książki są naszymi przyjaciółmi. W zależności 

jaki rodzaj literatury wybierzemy, nasze doznania 

będą inne. Możemy zaprzyjaźnić się z dziećmi 

z Bullerbyn albo z Anią z Zielonego Wzgórza, 

możemy spędzić magiczny czas Harrym Potterem 

lub zastanowić nad sensem życia wspólnie    

z Małym Księciem.  Możemy odwiedzać nieznane 

lądy, poznawać obce zwyczaje, podróżować po 

górach, dolinach W przeszłość i w przyszłość. 

Lektury pozwolą nam na to, abyśmy mogli 

poszerzyć wiedzę szkolną i zdać dobrze egzamin  

i dostać się do wymarzonej szkoły. Zachęcam 

Was jednak gorąco do tego, aby nie poprzestawać 

na czytaniu obowiązkowych lektur. Spróbujcie 

przełamać schemat, który powszechnie 

panuje: czytanie jest nudne!  Nie jest nudne! 

Zapewniam!  

Z każdej podróży, wycieczki, wyjazdu, a nawet 

zwykłego wyjścia na zakupy największą pamiątką 

dla mnie są książki. Niektóre dotyczą moich 

zainteresowań i kupuję je, żeby poszerzyć swoją 

wiedzę.  Wiele jest jednak takich, których tonę 

bez reszty. Podróżuję, odkrywam, zwiedzam, 

zdobywam. Ciężko nie raz wrócić do 

rzeczywistości.   

Podsumowując dzisiejsze spotkanie, jeszcze raz 

gorąco Was zachęcam: Dajcie szansę książce, 

dobrej książce. Zapewniam, że każdy znajdzie  

w końcu taki rodzaj literatury, który skradnie jego 

serce na zawsze!  

Marietta Major 

 

Zapamiętaj! 23 kwietnia: Światowy 

Dzień Książki i Praw Autorskich 

W sytuacji, gdy w rok od wybuchu pandemii 

większość szkół na całym świecie jest częściowo 

lub całkowicie zamknięta, co drugi młody 

człowiek nie ma dostępu do jakiejkolwiek 

zorganizowanej formy edukacji, a wszyscy ludzie 

zmuszeni są ograniczać czas spędzany poza 

murami własnego mieszkania, książka, bardziej 

niż kiedykolwiek dotąd, staje się źródłem siły do 

przezwyciężania przymusowej izolacji, 

wzmacniania więzi między ludźmi, poszerzania 

naszych horyzontów i pobudzania kreatywności. 

Czas ten zdaje się wyjątkowo sprzyjać lekturze – 

zarówno indywidualnej, dla własnej 

Okiem młodego redaktora 
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przyjemności, jak i wspólnemu czytaniu  

z bliskimi, przede wszystkim zaś z dziećmi,  

u których w ten sposób wykształca się nawyk 

czytania przez całe życie. Dzieląc się pasją do 

lektury i płynącą z niej wiedzą, stajemy się 

częścią wspólnoty, również międzynarodowej,  

i nie ma lepszego sposobu na przezwyciężenie 

poczucia samotności, zgodnie z zasadą: czytając, 

nigdy nie czujesz się sam. 

Obchodzony w tym roku po raz 27. Światowy 

Dzień Książki i Praw Autorskich, tradycyjnie 

poświęcony jest promocji literatury oraz 

czytelnictwa, a także problematyki związanej z 

ochroną praw autorskich. Co roku staje się okazją 

do dyskusji na temat roli książki jako źródła 

wartości i wiedzy, a także skarbnicy dziedzictwa 

niematerialnego i różnorodności kulturowej oraz 

narzędzia dialogu. Dzień proklamowany został w 

1995 roku, na 28. Sesji Konferencji Generalnej 

UNESCO. Historycznie, idea święta książki ma 

swój początek w Katalonii i sięga roku 1930. Data 

obchodów – 23 kwietnia – związana jest  

z rocznicą urodzin lub śmierci kilku wielkich 

pisarzy: Szekspira, Cervantesa, Druona  

i Nabokova. 

„Książka – nierozdzielny towarzysz, przyjaciel 

bez interesu, domownik bez naprzykrzania”. Kto 

to powiedział? Ignacy Krasicki, ale my również 

podpisujemy się pod tymi słowami. Nie tylko dziś 

– w Światowym Dniu Książki. Czytajcie, bo 

warto!!! 

KoD 

Międzynarodowy Dzień  Ziemi 

pod hasłem: „Przywróć naszą 

Ziemię” 

 

Drodzy Uczniowie! 

Przeciętny Europejczyk rocznie wytwarza około 

500kg śmieci. Przeciętny Polak produkuje 

troszeczkę mniej, jest to ok. 336 kg śmieci 

rocznie. Nie mniej jednak są to ilości, które 

zagrażają naszej planecie. Tym bardziej, że nie 

zawsze są składowane w miejscach dla nich 

przeznaczonych. Wystarczy przejść się do 

najbliższego lasu, aby przekonać się jak 

nierozważnie  postępują niektórzy mieszkańcy. 

Zużywamy olbrzymie ilości plastiku, który 

potrzebuje ok 300 lat, aby ulec rozkładowi. 

Naukowcy znajdują ślady plastiku w organizmach 

żyjących w oceanach  na bardzo dużych 

głębokościach.   

Zastanawiacie się, co Wy możesz zrobić dla 

swojej planety? 

Mówicie: Nie będziemy przecież sprzątać 

wszystkich lasów i czyścić oceanów. 

Oczywiście, że nie. Chciałam zwrócić Waszą 

uwagę, na to, jak każdy może ograniczyć ilości  

produkowanych przez siebie śmieci. Dlatego 

proponuję w ramach obchodów 

Międzynarodowego Dnia Ziemi kilka akcji.  

Może włączycie się do którejś z nich. Może 

spodoba Wam się takie działanie i będziecie robili 

tak częściej? 

- Zrób zakupy bez plastiku!  

- Ugotuj obiad z resztek!  

            - Stwórz coś nowego ze starego! 

Do dzieła!  

Renata Prucnal 

Oto 10 sposobów jak możesz sam chronić 

środowisko: 

Używaj dwóch stron kartki papieru do pisania lub 

rysowania. W ten sposób chronisz drzewa,  

z których robiony jest papier, przed wycinaniem.  

Wytwarzasz mniej śmieci! 

Gaś światło, kiedy wychodzisz z pokoju, wyłączaj 

telewizor, radio, komputer, gdy już nie będziesz  

z nich korzystał. W ten sposób oszczędzasz 

energię! 

Zakręcaj wodę w kranie, kiedy myjesz zęby. Bierz 

raczej krótki prysznic niż kąpiel. Dokręcaj krany. 

W ten sposób oszczędzasz wodę! 

Zwracaj uwagę innym, gdy śmiecą. Sprzątaj po 

swoim psie, gdy wychodzisz z nim na spacer.  

Okiem młodego redaktora 
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W ten sposób dbasz o czystość swojego 

otoczenia! 

Zacznij segregować odpady w domu. Zaproponuj 

swojemu nauczycielowi, abyście mogli wspólnie, 

całą klasą, segregować odpady w szkole. W ten 

sposób ograniczasz ich ilość Posegregowane 

odpady to cenne surowce wtórne, które można 

ponownie wykorzystać. 

Staraj się korzystać z ekologicznych środków 

transportu. Jeśli masz do pokonania krótki 

dystans, chodź na piechotę lub jedź rowerem.  

W ten sposób przyczyniasz się do mniejszego 

zatrucia powietrza! 

Idąc na zakupy weź ze sobą własną torbę 

(najlepiej wykonaną z materiału) zamiast 

przynosić ze sklepu torebki plastikowe. W ten 

sposób wytwarzasz mniej śmieci! 

Zwracaj uwagę na to, co kupujesz. Czy produkty 

te są oznakowane symbolami, które świadczą  

o ich wpływie na środowisko naturalne (np. 

opakowanie nadające się do recyklingu, produkt 

bezpieczny dla warstwy ozonowej, nie testowane 

na zwierzętach itp.). Rezygnuj z zakupu 

produktów, które są ci zbędne. W ten sposób, 

będąc świadomym konsumentem, chronisz 

środowisko naturalne! 

Jeśli nie korzystasz już ze swoich zabawek, gier, 

książek – zamiast je wyrzucić pomyśl, może jest 

ktoś inny, komu mogłyby się przydać. W ten 

sposób możesz sprawić komuś przyjemność! 

Przyczyniasz się także do ochrony zasobów 

środowiska naturalnego! 

Rozmawiaj ze swoimi rodzicami, przyjaciółmi  

o tym, co możecie wspólnie zrobić dla ochrony 

środowiska naturalnego. W ten sposób wpływasz 

na czyjąś świadomość, uczysz innych jak być 

przyjaznym dla środowiska! 

Edyta Czarnecka 

Oszczędzamy energię 

 

Płynie prąd po drutach. 

Tak to zawsze bywa. 

We wszystkich chałupach 

dużo go ubywa. 

Tu żelazko, a tam pralka 

dużo ciągną z gniazdka. 

Telewizor, ładowarka 

prądu ginie masa. 

 

Pobór prądu mniejszy będzie, 

rachunki zmniejszymy, 

wyłączając to, co zbędne, 

światło przyciemnimy. 

 

Prąd ten z węgla produkują 

elektrownie stare 

i dlatego wciąż nas trują, 

bo smog tam powstaje. 

 

Gdy zaoszczędzimy 

chociaż trochę prądu, 

to zdrowsi będziemy 

i będzie mniej swądu. 

 

Licznik wciąż się kręci. 

Zbiera kilowaty. 

Oszczędzajmy więcej 

i nie mamy straty. 

Wiktoria Milewicz 

 

Pstryk, pstryk 

Na fizyce uczą nas, 

Nie wszystko go przewodzi- 

walencyjnych elektronów brak. 

Metalom to wychodzi – 

 izolatorom zupełnie nie w smak. 

To wszystko się odbywa w polu elektrycznym. 

Prosta rzecz: plusy zgodnie ze zwrotem linii, 

minusy jak złość we wstecz. 

W realnym świecie 

radio, pralkę czy lodówkę, 

często też sokowirówkę, 

czy telefon, czy suszarkę, 

czasem zamrażarkę, 

w domu mamy  

i chętnie z nich korzystamy. 

Czemu służą, wiemy. 

Odkurzacz czyści mi podłogę. 

Zmywarka myje za mnie talerze. 

Pralka mi brudne ubrania pierze. 

Toster mi grzanki przypieka smaczne. 

Lecz, gdy prądu brak, 

przyznaję z bólem, 

Okiem młodego redaktora 
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zaraz przestaję być wielkim królem. 

Dlatego oszczędzajmy światło, dzieci. 

Pstryk, pstryk, gaśmy światło. 

Pstryk, pstryk niech na darmo się nie świeci. 

Pokażmy drogie dzieci. 

Oszczędzać też umiemy. 

Pstryk, pstryk i już rachunek za energię mniejszy. 

Energia jak dym wielki do nieba leci. 

Więcej nam dymu nie potrzeba. 

Pstryk, pstryk gaśmy światło, 

Bo my odpowiedzialni też jesteśmy. 

                                   Klaudia Aplaus 

Międzynarodowy Dzień 

Rodziny świętujemy  

z najbliższymi 

 
 

15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień 

Rodzin, Święto to zostało ustanowione przez 

Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993  

i ma na celu pogłębienie świadomości 

społeczeństwa oraz rządów na temat znaczenia 

rodziny i jej problemów we współczesnym 

świecie. 

Bliskie, serdeczne relacje z rodziną i krewnymi to 

podstawa szczęśliwego funkcjonowania każdego 

z nas. Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin 

życzymy wszystkim jak największej ilości czasu 

spędzanego z bliskimi. Codziennego odkrywania 

najbliższych i radości z bycia razem z rodziną, 

ciepła i pozytywnych emocji utrwalających dobre 

wzorce pozostające w nas na zawsze. 

 

Moja rodzina 

Uwaga! Uwaga! Moja opowieść się zaczyna. 

Oto jest moja wesoła rodzina. 

Mama krejzolka, nie umie jeździć na rolkach. 

Z garnkami w kuchni się biedzi,  

bo długo na miejscu nie usiedzi.  

Jest też tata, choć mocno zajęty, 

stara się być codziennie uśmiechnięty. 

Maja – to moja siostra przybrana, 

przed klasówką jest przez stres pożerana. 

Na wspólne wycieczki chętnie jeździmy.  

Nie obce nam piękne morze, 

Mazury i piękne Pieniny. 

Muzykę też bardzo lubimy 

i na parkiecie chętnie tańczymy. 

Nigdy się razem nie nudzimy.  

Wszystkich naszą miłością i radością zarazimy. 

                                              Lilianna Sprycha 

 

W związku z Międzynarodowym Dniem Rodzin, 

uczniowie z klasy 2b wraz ze swoją 

wychowawczynią przygotowali prezentację,  

w której udowadniają, że Rodzina, to nie tylko 

dom, a w nim: mama, tata, siostra, brat czy kot  

i pies, ale również klasowy zespół - szkoła,  

w której uczniowie spędzają tak wiele pięknych 

chwil. 

 

Dzień Matki w Polsce, czyli 

skąd przyszła do nas ta 

tradycja? 

 
Jest jeden dzień w roku niezwykły, pełen 

szczęścia i uroku. Dla jednych jest to Dzień 

Mamusi a dla innych Dzień Matki. Słowo 

„matka” oznacza rodzicielka. Matka, Mama, 

Mamunia, Mateńka, Mamusia… jest to 

najważniejsza osoba w naszym życiu, bez której 

nie byłoby nas na świecie.  

W Polsce Dzień Matki po raz pierwszy 

obchodzony był w Krakowie w 1923 r. W tym 

Okiem młodego redaktora 
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dniu dziękujemy naszym Mamusiom za to, że są  

z nami. Troszczą się o nas i zawsze nas wspierają.  

Ktoś naprawdę mądry wymyślił ten dzień! 

Dlaczego? To oczywiste. Tak wiele 

zawdzięczamy naszym mamom, że chociaż raz w 

roku powinny być przez nas traktowane jak 

królowe... Najlepiej by było, gdybyśmy święto 

naszych mam obchodzili cały rok, ale.. to 

niełatwe zadanie. Z pewnością niejeden młody 

człowiek 26 maja miał okazję zastanowić się, jak 

wielki dar serca otrzymuje każdego dnia od 

swojej mamy.  

 

Za co kochasz swoją mamę?  

Nasze mamy kochamy z wielu powodów. Czasem 

trudno te powody wymienić i zliczyć. Przecież nie 

kochamy ich za coś, z jakiegoś konkretnego 

powodu, ale za to, że są nasze, jedyne, 

niepowtarzalne.  
 

– Kocham swoją mamę za to, że mnie przytula i za 

to, że zawsze mogę jej powiedzieć o swoich 

problemach. Mama zawsze mi pomoże. 

- Kocham moją mamę, bo to dzięki niej 

otrzymałam życie, Gdy byłam małą dziewczynką, 

opiekowała się mną, karmiła, czytała bajki, 

bawiła się lalkami. Miło spędzałyśmy czas.  

-  Kocham moją mamę, ponieważ zawsze jest dla 

mnie wsparciem, nawet wtedy, gdy inni zawodzą. 

Zaraża mnie uśmiechem, nawet, gdy nie jest mi do 

śmiechu. 

- Tak naprawdę nie potrafię napisać za co 

kocham swoją mamę, bo kocham Ją za wszystko, 

a tego nie sposób opisać słowami.  

Kl. IV b 
 

Dzień Ojca  
 

 

Jest to święto będące wyrazem szacunku oraz 

wdzięczności ojcom. Obchody zapoczątkowane 

zostały w Stanach Zjednoczonych, gdzie po 

sukcesie Dnia Matki pojawiły się głosy, by 

ustanowić święta również dla pozostałych 

członków rodziny. Dzień Ojca wydawał się 

naturalnym dopełnieniem. Pierwsze obchody 

święta odbyły się 19 czerwca 1910 roku.  

W Polsce Dzień Ojca obchodzimy corocznie 23 

czerwca, dzieje się tak już od 1965 roku. 

Zwyczajem tego dnia jest składanie ojcom życzeń 

i obdarowywanie ich drobnymi upominkami. Nie 

zapomnijcie tego dnia również o Waszych 

Ojcach, Tatkach i Tatusiach! Na liryczne 

wyznanie i poetycką rozmowę z mamą  i tatą 

zdecydowała się jedna z naszych redakcyjnych 

koleżanek. To chwila szczerości i osobistych 

zwierzeń ... 

 

Mama i Tata  

Mama- to taka super dama   

Dobra- zawsze utuli, zrozumie  

Mądra- bo chyba wszystko umie?  

Pracowita- krząta się od rana.  

Po prostu Mama jest kochana.  

A tata?  

Tata-to mój bohater,  

wszystko naprawi, załata.  

Pobłażliwym okiem patrzy na psoty.  

A kiedy smucę się,  

zawsze rozśmieszy mnie.  

                                             Nikola Szymańska  
 

Dzień Dziecka 

 

Radosne święto wszystkich dzieci, obchodzone od 

ponad pół wieku, na stałe wpisało się w kalendarz 

dni świątecznych. W Polsce obchodzi się je                    

Okiem młodego redaktora 
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1 czerwca jako Międzynarodowy Dzień Dziecka, 

podobnie jak w wielu krajach europejskich.  

W innych krajach dziecięce święto przypada na  

dzień 20 listopada i obchodzone jest jako Dzień 

Praw Dziecka lub Powszechny Dzień Dziecka,  

a data jest upamiętnieniem uchwalenia Deklaracji 

Praw Dziecka w 1959 roku oraz Konwencji  

o Prawach Dziecka w 1989 r. Nie znaczy to 

jednak, że dziecięce święto nie było znane 

wcześniej. Dedykowanie dzieciom szczególnego 

dnia w kalendarzu początek miało w 1924 roku  

w Genewie, gdy Liga Narodów reprezentowana 

przez przedstawicieli ponad pięćdziesięciu krajów 

na wniosek Międzynarodowego Związku Pomocy 

Dzieciom przyjęła uchwałę zwaną Deklaracją 

Praw Dziecka. Przyznanie dzieciom praw, których 

nie miały do początku dwudziestego stulecia stało 

się przełomem na drodze do uznania dzieci za 

pełnoprawnych obywateli społeczeństwa. 

Z okazji Dnia Dziecka w serdecznym uścisku 

łączymy się z wszystkimi dziećmi, tymi małymi  

i tymi większymi, życząc uśmiechu od ucha do 

ucha! 

Aby wszystkie fajne dni 

w żółwim tempie upływały. 

By co dzień uśmiechał się 

do Was świat cały. 

By nigdy nie było 

porannej pobudki 

i wiał wiatr specjalny, 

co rozwiewa smutki. 

Jestem 

Jestem małym chłopcem,                                                      

lecz pracować umiem. 

Wykonuję wiele prac,                                                        

nie każdy to rozumie. 

Zbijam deski, rąbię drzewo                                          

i mam w sobie pewność. 

Wykonuję moje prace,                                                          

to dla mnie przyjemność. 

Żadnej pracy się nie boję,                                          

zawsze służę pomocą 

Jeśli taka potrzeba,                                                                

pracuję też nocą 

                    Wiktor Suska 

 

Lubię ćwiczyć i figlować, 

a nie lubię leniuchować.                

Piszę wiersze i zadania. 

To jest praca niesłychana. 

Po boisku biegam wkoło, 

goniąc piłkę kolorową. 

Trener męczy niesłychanie,  

żeby w końcu strzelić w bramę. 

Mam czasami i złe dni,  

wtedy piesek przy mnie śpi. 

Tak mi życie spoko leci, 

 niech mi słonko ciepłe świeci. 

                                Szymon Góra 

Czas 

Na moim podwórku, z moimi kumplami 

uwielbiam piłkę kopać czasami. 

Tak czas spędzają też inne dzieci, 

bo grając w piłkę czas szybko leci. 

Czas wtedy przyjemny i nawet wesoły, 

Bo wtedy nie trzeba chodzić do szkoły. 

                                Patryk Krawczykowski 
 

Dzień Mamy i Taty to święto, które zbliża się 

olbrzymimi krokami, a wszyscy zastanawiają się, 

co będzie najlepszym pomysłem na upominek dla 

rodziców? Nie ma wątpliwości, że podarunek od 

dziecka zawsze stanowi miód na serce dla mamy  

i taty. Ciekawą propozycją na prezent dla mamy 

może być róża ręcznie wykonana z kolorowej 

bibuły, a dla taty zakładka do książki w kształcie 

krawata w kolorowe wzory. Upominki robione 

własnoręcznie podarowane od serca będą 

nietypowymi prezentami, możemy być pewni, że 

rodzice będą zachwyceni. 
 

Róża z bibuły  
 

 
Potrzebne materiały:                                                

- bibuła marszczona w wybranym kolorze                     

- bibuła marszczona zielona                                          

- patyczki do szaszłyków 20cm                                    

Rady i porady 
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- klej biurowy                                                                

- nożyczki 

Z białej bibuły odetnij 6cm.  Złóż  na prostokąt 

6×4,5cm. Wytnij kształt takiego trochę 

nieregularnego serca. Nie musi być, a nawet nie 

powinno być symetrycznie – byle nie 

kwadratowo. Najlepiej wytnij cały stosik bibuły 

na raz. Otrzymasz sporo różanych płatków. 

Musisz je teraz trochę ożywić. Zakręć końcówki 

płatków na patyczku. Wywijaj je na zewnątrz. 

Rób to po skosie – najpierw jedną część płatka, 

potem drugą. Końcówkę płatka posmaruj klejem  

i zakręć wokół patyczka. Stworzone wcześniej 

wywinięcia muszą być zawsze po zewnętrznej 

stronie. Po pierwszym płatku wklej wokół 

kolejne. I kolejne. I kolejne. Zużyj 20 płatków. 

Róża jest już gotowa, więc zabierz się za 

elementy zielone. Najpierw z bibuły wytnij długie 

listki. Potrzeba ich pięć. Przyklej je na spód 

główki. Z zielonej bibuły odetnij pasek  

o szerokości 1 centymetra. Jego końcówkę 

posmaruję klejem i przyklej pod główką róży. 

Lekko naciągając okręć bibułę wokół patyczka. 

Najlepiej zrób to pod lekkim skosem. 

Zakończenie również przyklej za pomocą kleju. 

Dodaj jeszcze dwa zielone listki i róża z bibuły 

jest gotowa. Róża z bibuły prezentuje się pięknie 

sama, ale jeszcze lepiej będzie wyglądać  

w towarzystwie innych róż.  

Krawat - zakładka do książki 

 

Potrzebne materiały: 

• szablon krawata 

• blok techniczny 

• klej 

• nożyczki 

• kolorowa wstążeczka 

• materiały do zdobienia (taśmy klejące, 

mazaki, farbki) 
Praca jest bardzo prosta do zrobienia i bez 

problemu poradzą sobie nawet Ci najmłodsi. 

Należy wydrukować szablon krawata na 

sztywnym papierze, a następnie wyciąć zgodnie  

z zaznaczonymi liniami.  Następnym krokiem jest 

jego dekoracja. Tutaj dzieci mogą wykazać się 

swoją pomysłowością i kreatywnością. Krawat 

można okleić kolorową taśmą, pokolorować 

kredkami lub mazakami, narysować dowolny 

kształt lub wzorek. Tak ozdobiony krawat należy 

podkleić klejem, a w powstałym zgięciu 

zamieścić kolorową wstążkę. 

Gabriela Gardynik 

 

„Popisz się talentem” 

Startujemy w przyszłość  
 

Kto się pisze na przygodę? Zapraszamy do 

lektury! 

 

Podróż w przyszłość  

 

Jest 12 marca 2121 roku, ale skutki wybuchu 

stacji kosmicznej „ Armii " z 2081 roku są do dziś 

na Ziemi znacznie odczuwalne. Populacja ludzka 

wynosi 10 miliardów, a klimat znacząco się 

ochłodził. Poziom mórz opadł, odsłaniając nowe 

połacie lądu, na których wybudowano nowe 

miasta. Jednak z powodu znaczącego spadku 

temperatur, północne krańce Eurazji i Ameryki 

Północnej nie są już zdatne do zamieszkania, gdyż 

Rady i porady 
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zamieniły się w lodowe pustkowie. Powstały  też 

dwa nowe państwa: Amezja i Garlia.                          

Amezja zajmuje obecnie tereny sięgające od 

środkowej Polski aż po Egipt. Garlia zaś powstała 

na terenie USA, południowych krańców Kanady 

oraz Półwyspu Karaibskiego, który utworzył się 

po tym, jak opadł poziom mórz. Zarówno Bałtyk 

jak i Morze Północne już nie istnieją, a odsłonięty 

ląd pokryła lodowa pustynia. W skutek 

znaczących zmian klimatu i działalności ludzkiej, 

na świecie wyginęło kilkadziesiąt gatunków 

zwierząt. Na Ziemi nie ma między innymi: 

gepardów, lwów, hien, pum, komarów, kleszczy, 

słoni, wróbli, sumów, góralków, morświnów, 

żółwi morskich, os, szerszeni oraz żab. Powstały  

też liczne nowe gatunki: gabopies domowy, 

marcot, aliłań amezyjska, łucmor, kiniewiec 

grzebieniasty, kwiatoróg, matakoch, mantikorek 

stepowy, krzeworożec wełnisty, kręgożer 

olbrzymi, gardwin, siarkonor oraz garguł. W 2100 

roku, we współpracy z przyjaznymi ufoludkami, 

wybudowano miasto na Księżycu  i nazwano je 

Superksią. To trzy razy większa metropolia od 

największego miasta na Ziemi. Stało się tak, gdyż  

na Księżycu nie ma zbyt dużych przeszkód 

geograficznych.                                                            

Właśnie przybyłam do jednej cyberszkoły, aby 

przeprowadzić wywiad z jej adeptami.  

 
– Cześć, jestem Gabi z jutro.tv. Przedstawcie się 

naszym widzom!  

– Jestem Gigalena! A to moi ziomale – 

Księżycomir i  Cyberiusz. 

– Jak tu przybyliście? 

- Teleportujemy się za pomocą latających 

deskorolek i hulajnóg elektrycznych. To super 

zabawa! 

-  Które z obecnie żyjących zwierząt najbardziej 

lubicie? 

- Ze zwierząt domowych najbardziej lubię 

gabopsy, bo są one bardzo przyjazne, towarzyskie 

i pomocne.  Mają przepiękną, puszystą sierść. 

-  A ja uwielbiam kwiatorogi,  bo ich rogi 

przypominają kwiaty storczyków. 

- Krzeworożce są  od nich ładniejsze, bo mają  

rogi  tak poskręcane jak albuca spiralis. 

- Czy chorujecie? 

- Nie. Większość chorób już nie istnieje,  

a pozostałe nie stanowią dla nas znacznego 

zagrożenia.  

- Lekarzom w  pracy pomagają roboty najnowszej 

generacji.  

- Ludzie dożywają teraz nawet do 200 lat.  

-  Co was ostatnio najbardziej zaskoczyło? 

 - Sahara zaczęła się zielenić i stanowi teraz nowy 

teren dla zwierząt.   

- Na oceanach zbudowano sztuczne wyspy, na 

których powstały duże miasta, gdzie odbywają się 

ogromne i wspaniałe festiwale.  

- To  teraz świetne miejsce do zabawy. Wkrótce 

tam wyruszamy, bo będą  Party Newsy. 

- Czy pokażecie mi cyberszkołę? 

- Bardzo chętnie. Zapraszamy na wspólny spacer. 

Byłam oczarowana! Zobaczyłam mnóstwo 

elektroniki: czytniki, terminale, teleportacyjne 

automaty, interaktywne panele i holograficzne 

projektory  To niezwykłe miejsce, w którym 

każdy jednorazowo ma wgrywane  do mózgu 

wszelkie niezbędne informacje. Nauka okazała się 

świetną zabawą. Zrozumiałam, że  przyszłość 

szykuje dla nas wiele niespodzianek. A co jeszcze 

się wydarzy? Oglądajcie jutro.tv! 

Gabriela Gardynik 

Z wizytą w Księżycomirze 
 

 
Od trzech dni przebywam w przepięknym  

Księżycomirze.  Dziś 25 marca 2121 r. Imieniny 

obchodzą Księżycomir, Gigalena i Cyberiusz. Jest 

„Czwórkowe” talenty 
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tu zdecydowanie inaczej. Wiele rzeczy uległo 

zamianie. Budynki, środki transportu, a nawet 

ubrania są w odcieniach bieli, a tylko 

gdzieniegdzie  zauważam srebrne dodatki. Tu 

każdy nosi jednoczęściowy strój, które przylega 

do całego ciała. Szyty jest na miarę przez 

wybitnych specjalistów mody - robotokrawców. 

Budynki mają tu  nietypowe kształty.  

 

Zaczynając od kul, kończąc na nowoczesnych 

piramidach, które są podzielone na kilka części. 

W środku nich znajduje się szklana, superszybka 

winda, którą błyskawicznie się przemieszczam. 

Jadąc nią, podziwiam naprawdę wspaniałe 

widoki.  Dech w piersi  zapiera widok ogromnych 

kraterów powstałych tu miliardy lat temu. To  

z nich nieśmiało wynurzają się różnobarwne 

promienie, które pląsają w takt muzyki 

wygrywanej przez cybergrajków. 

 Dziś dla wszystkich mieszkańców jest 

szczególny dzień. Imieniny obchodzi 

arcykonstruktor, jego żona i ich ukochany 

potomek. Niestety, to istoty niewidoczne dla 

ludzkich oczu. Przez ten czas, który tu spędziłam, 

poznałam kilku ważnych zasad. Nieważne,  

w której części świata mieszkasz, musisz 

celebrować to święto. Jest to coś w stylu naszego 

Bożego Narodzenia. Wszystkie rodziny zasiadają 

do wspólnej wieczerzy.  Przez to, że elektronika 

jest tu na najwyższym poziomie, to nie organizuje 

się tu zwykłych spotkań. Są one prowadzone 

przez hologramy, które wyglądają naprawdę 

bardzo realistycznie i łączą cię z solenizantami. 

Sama się na to nabrałam.   

 Zostałam zaproszona na uroczystą kolację przez 

niezwykłą istotę – androida o przepięknych 

turkusowych oczach. Nie uwierzycie, do 

złudzenia przypominała  modelkę z pierwszych 

stron gazet. Dowiedziałam się, że nazywają ją 

Luna. Opowiedziałam jej, że przybyłam tu, 

ponieważ stacja JUTRO TV wysłała mnie po to, 

aby odkryć, co wydarzy się za 100 lat. Drzwi 

otworzył mi sympatyczny robot, który zaprosił 

mnie do środka. W pomieszczeniu odkryłam 

wiele niezwykłych urządzeń i mnóstwo elektryki. 

Byłam tym wszystkim oczarowana i miałam  

w głowie tysiące pytań. Nieśmiało zaczęłam 

rozmowę. 

- Dzień dobry, Luna. Miło cię widzieć. Dziękuję 

za zaproszenie.  

- Ach, nie ma za co. To zaszczyt cię tutaj gościć. 

- Jak radzisz sobie z tymi wszystkimi robotami  

i mnóstwem urządzeń?  

-  To nic trudnego. Tu każda istota ma własne 

roboty, z którym jest połączona przez chipy 

znajdujące się w głowach. Nie musimy używać 

żadnych słów, aby się z nimi porozumieć. 

Wystarczy, że tylko o czymś pomyślimy, a one od 

razu to wykonują. Nic nie robimy sami. Na 

niczym nie musimy się znać. Elektryka wcale nas 

nie przeraża. 

- A jakim władcą jest arcykonstruktor? 

- To przemiła istota. Dbająca o naszą planetę i jej 

mieszkańców. Dzięki niemu żyjemy tu 

szczęśliwie. Zawiera tylko traktaty pokojowe  

i  stwarza sprzyjające warunki do rozkwitu kraju 

oraz krzewienia się nauk i nowoczesnych sztuk. 

Ponadto naukowcy dokonali prawdziwego cudu! 

W końcu wynaleziono nie tylko lek na raka, lecz 

na wszystkie choroby. Dzisiejszym świętem 

chcemy oddać hołd naszemu władcy. Chętnie 

łączymy się z całą jego rodziną i ślemy najlepsze 

życzenia.  

Jestem tym mile zaskoczona. Ależ to wszystko 

nieprawdopodobne! Czy taka czeka nas 

przyszłość? A może …  

Wiktoria Sieczka 

Przełomowy krok  
Oto dziś jeden z największych przełomów  

w nauce. Odważna dziennikarka Aurelia Błękit 

zdała  trudne testy i będzie miała możliwość 

odkryć przyszłość. Ciekawe, jak sobie poradzi? 

Zostańcie z nami  i oglądajcie relację w JUTRO 

TV. 

Aktualnie prowadzona jest transmisja na żywo, 

która ma wielkie znaczenie dla całego świata.  

Czy Aurelia wykona arcytrudne zadanie  

i przeprowadzi wywiad z kilkoma osobami  

z przyszłości? To takie ekscytujące! Emocje 

sięgają zenitu! 

Dziennikarka zdecydowanym  krokiem zmierza 

do specjalnego pokoju, gdzie odbędzie się proces 

przejścia. Naukowcy wprowadzają ją przez 

ogromne, zabezpieczone drzwi do pomieszczenia 

z mnóstwem komputerów. Na samym środku stoi 

tzw. "portal" składający się kryształów 

metalicznych i jonowych. Już przechodzi przez 

„Czwórkowe” talenty 
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magiczne wrota.  Czy przeniesie się we właściwe 

miejsce? To chyba jakieś czary! Jesteśmy 

świadkami niecodziennego wydarzenia! 

 
 

- Witaj, Aurelio. Jestem tutejszym serwisem 

informacyjnym. To ja dziś wprowadzę cię w ten 

świat pełen tajemnic. Aktualnie jest 25 marca 

2121r. Imieniny obchodzą Księżycomir, Gigalena 

i Cyberiusz. Mieszkają oni na różnych planetach  

i to od nich dowiesz się, co będzie w przyszłości. 

Ziemia po wielu latach rozdzieli się na trzy 

planety, a to wszystko przez różnice między 

ludźmi. Teraz wręczę ci magiczny pierścień.  

Kiedy go naciśniesz, przeniesiesz się na kolejną 

planetę. Masz na to niewiele czasu. Czy jesteś 

gotowa, aby rozpocząć swoją misję? 

- Ależ oczywiście! Dziękuję za cenne informacje.  

- Dzień dobry! Jestem Księżycomir. Bardzo się 

cieszę, że mogę coś zrobić dla przeszłości.  

- Miło mi Pana poznać. Celem  mojej podróży jest 

poznanie życie na nowych planetach. Czy może 

mi Pan uchylić rąbka tajemnicy?   

- Moja planeta charakteryzuje się atmosferą pełną 

optymizmu. Każdy z nas cieszy się życiem, 

dlatego inni nazywają nas Śmiecholudki. Nie 

przejmujemy się ani przeszłością, ani 

przyszłością. Lubimy myśleć pozytywnie  

i patrzeć na świat przez różowe okulary. Nadzieja 

w zwycięstwo dobra daje nam siły do pracy i do 

życia. Dopisuje nam zdrowie i doskonały humor. 

Nie martwimy się na zapas. Słońce świeci nam 

przez cały rok. 

- Dziękuję za tak cenne informacje. Teraz muszę 

udać się w dalszą podróż, bo magiczny pierścień 

daje o sobie znać. 

- Cześć! Jestem Gigalena. Nie mam za wiele 

czasu, a chciałabym ci tyle o nas opowiedzieć. 

Jesteśmy realistami i dostosowujemy swoje 

 oczekiwania do rzeczywistości. Odpowiednio 

oceniamy pozytywne i negatywne strony 

sytuacji. Jesteśmy więc gotowymi na każdy 

rodzaj zdarzenia. Wiemy, jak cieszyć się 

osiągnięciami, ale też przygotowujemy się  na 

ewentualną porażkę. Niepowodzenia nie 

powstrzymują nas przed podjęciem kolejnego 

kroku przybliżającego do obranego celu.  

- Dziękuję za poświęcony czas, ale obowiązki 

wzywają. 

- Jestem Cyberiusz. Witam na planecie  

pesymistów. Tutaj dostrzegamy tylko ujemne 

strony życia. Skupiamy się na niepewności  

i spodziewamy się najgorszego. Boimy się 

przyszłości, bo widzimy ją w czarnych 

barwach. Jesteśmy samotnikami, a twoje 

przybycie zakłóca nam rytm dnia.  

- Najmocniej przepraszam. Nie miałam złych 

zamiarów.  

Aurelia żegna się i ostatni raz naciska magiczny 

pierścień. Już ląduje na Ziemi. Powitajmy ją 

gromkimi brawami. To niesamowite wydarzenie!  

Poznaliśmy przyszłość! Teraz czas na wnioski! 

Julia Siek 
  

Prawdziwy sens życia                                                                                                                                                  
Dziś zapowiada się przepiękny dzień. Słońce od 

rana wygląda za chmur i rzuca na ziemię ciepłe 

promienie. Wszystko dookoła tętni życiem. 

Zbliżają się imieniny Cyberiusza, Księżycomira  

i Gigalena. Z tego powodu stacja Jutro TV wysyła 

mnie w podróż w przyszłość. Możliwe jest to 

dzięki nauce, technologii i rozwojowi 

informatyki.  

 
Wsiadam w specjalny tunel, który przenosi mnie 

w przyszłość. Przez okno dostrzegam cudowne 

widoki. Otacza mnie milion złocistych gwiazd, 

„Czwórkowe” talenty 
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które są na wyciągnięcie ręki. Podróż mija mi 

błyskawicznie i ląduję na planecie Wenus. 

Okazuje się, że jest tutaj 25 marca 2121 rok. 

Początkowo uważam, iż moje przybycie będzie tu 

niezauważone. Jednak się mylę. Gdy nieśmiało 

wysiadam z tunelu, wokół  mnie ustawia się kilku 

dziwnie wyglądających ludzi, którzy nie są 

zbytnio przyjaźnie nastawieni do mnie. 

Wyjątkiem okazuje się  nastolatka  z zielonymi 

włosami. Jej ciekawość przezwycięża strach, 

dlatego  zaprasza mnie do swojego domu. Drogę 

pokonujemy latającym autem w kształcie 

pontonu. Dużym zaskoczeniem dla mnie jest to, 

że  nie rosną tu drzewa. Na miejscu okazuje się, 

że całe życie ludzkie podporządkowane jest 

technologii. Drzwi otwierają się na polecenie 

głosowe właściciela, a robot najnowszej generacji 

wita gości. Wokół znajdują się meble z tworzyw 

sztucznych, a na ścianie wisi ogromny telewizor. 

Dziewczyna twierdzi, że całe jej życie mieści się 

w tym szklanym ekranie. Gdy 

wciśnie jeden z przycisków, znajduje się  

w wirtualnym biurze – miejscu swojej pracy. 

Kiedy naciśnie zaś inny, przenosi się na spotkanie 

z przyjaciółmi. Zakupy zamawia przez specjalną 

aplikację, a dowożą je latające roboty. Wszystko 

wydaje mi się być zimne i obojętne. Pytałam 

ją wtedy o to, jak wygląda tu 

codzienne życie poza tym, co już zobaczyłam. 

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Nigdzie się nie 

śpieszymy. Stworzyliśmy specjalny eliksir na 

raka, dlatego wcale nie chorujemy. Wszystko tu 

jest cudowne! – podsumowała. –  Zapraszam 

cię na wycieczkę na Księżyc, a przekonasz się  

o tym sama.        

Wkrótce wsiadamy do specjalnego powozu 

zasilanego energią słoneczną i za parę minut 

lądujemy na miejscu.  

 

Widok, jaki tu zastaję, jest niesamowity! 

Przeważają drzewa podobne do baobabów. 

Gdzieniegdzie rosną złociste kwiaty, które od 

promieni słonecznych migocą jak małe płomienie. 

Dziewczyna zaprasza mnie na obiad do 

restauracji. Trafiamy do sali, gdzie zamówienie 

składa się do leżących na stolikach tabletów. 

Wśród pozostałych gości nikt ze sobą nie 

rozmawia, tylko nieufnie spogląda na innych.  

W ich oczach zauważam zagubienie  

i obojętność.           

- Chodźmy na spacer - poprosiłam moją 

współtowarzyszkę.  
Idąc wzdłuż drogi, mimo rozwiniętej technologii, 

zauważam niezbyt optymistyczny widok smętnej 

pustki. Patrzę na moich rówieśników i zadaję 

sobie pytanie: Ilu z nich zastanawia się nad istotą 

życia? Nagle do moich uszu dociera dźwięk 

dzwonka, który sygnalizuje, że czas zakończyć 

podróż. Serdecznie  żegnałam się z dziewczyną  

i dziękuję  za wszystko.  
Podróż powrotna jest już zupełnie inna. Opuszcza 

mnie radość. Zastanawiam się nad tym, co 

zobaczyłam. Uświadamiam sobie, że za sto lat 

tacy obojętni ludzie będą żyli wśród nowoczesnej 

technologii. Pozbawieni zostaną trosk, problemów 

i chorób… Ale czy to jest ważniejsze od bliskości 

drugiej osoby i kontaktów międzyludzkich?  

Klaudia Aplaus 
 

Ziemia i co dalej?   
Dziś 25 marca 2121r. Imieniny obchodzą 

Cyberiusz, Księżycomir oraz Gigalena… dobiegał 

głos z radia.  

Ta wiadomość postawiła mnie na równe nogi, bo 

to dzisiaj są imieniny mojej przyjaciółki. Nasza 

paczka, czyli Pixel –informatyk,  Markulus  – 

super konstruktor i ja – Pomysłomir 

urządzamy dla niej przyjęcie - niespodziankę. 

Szybko się ubrałem i pobiegłem pomóc reszcie. 

Idąc pustymi ulicami, docierało do mnie, jak 

bardzo jesteśmy zagubieni. Brak drzew i roślin… 

Ludzie w pogoni za władzą i pieniędzmi 

zniszczyli wszystko. Stworzyli sztuczną 

inteligencję, która opanowała świat. Dowodził 

nimi Strachomir. Wielcy uczeni uciekli na 

Marsa. Niestety, większość ludzi poddała się.  

A mieliśmy tyle możliwości, ale … Moje 

rozmyślania przerwał głos.  

„Czwórkowe” talenty 
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- A ty dokąd?  

- Idę… No nie, Markulus, przestraszyłeś mnie.  

- Sorry, nie chciałem. Zobacz, co znalazłem  

w piwnicy.  

- To super fotki! Są na pewno bardzo stare.  

- Przedstawiają przepiękny ogród mojej prababci.  

 

 
Naszą rozmowę przerwał pisk nadlatującego 

cyberpatrolu. Wszędzie kamery, drony i jeszcze to 

- pomyślałem ze złością. Dalej szliśmy  

w milczeniu. Dotarliśmy do domu Gigaleny i 

wraz z jej rodzicami szykowaliśmy imieninowe 

przyjęcie. Po trzech godzinach przyprowadziliśmy 

solenizantkę i zaczęła się zabawa. W prezencie 

podarowaliśmy przyjaciółce robota, który będzie 

pomagał jej we wszystkim. Było super! 

Markulus pokazał nam swoje znalezisko i wtedy 

zrodziła się myśl o odbudowie Ziemi.   

- Pomysł świetny, ale kto nam pomoże? -

 zapytała Gigalena.- Ludzie wolą komputery  

i telefony. To daje im szczęście.  

- A może oni się boją?- westchnął Pixel. 

- Nawiążmy kontakt z ludźmi z Marsa.  

- Ciekawe jak?  

- Pomogą nam w tym moi rodzice, przecież 

od dawno walczą z tym terrorem - 

oznajmiła Gigalena. 

- Rewelacyjny pomysł! Na początek przerobimy 

twojego robota.  

Zabraliśmy się do pracy. Po miesiącu 

stworzyliśmy super maszynę - Iwę. Umiała 

samodzielnie myśleć, mówić i była gotowa do 

lotu na Marsa. Miała zadanie, aby  przekonać 

ludzi do powrotu, przywieść ziarna i sadzonki. 

Nadszedł dzień startu. Tym zajął się 

tata Gigaleny i jego znajomi z firmy Ziemia  

i Kosmos. Nie było to łatwe. Wszędzie  tylko 

cyberpatrol. Trzeba było ich odciągnąć, aby nie 

udaremnili misji.   

Na drugim końcu miasta Piksel i ja zrobiliśmy 

manifestację. Wszyscy pojechali za nami. Reszta 

mogła robić swoje. Niestety, pierwsza próba nie 

udała się. W końcu po paru poprawkach Iwa 

poleciała na Marsa. Nam pozostało oczekiwanie. 

Mijały miesiące bez żadnych wieści. Część z nas 

zaczęła wątpić w pomyślność misji. My jednak 

nie. Piksel codziennie sprawdzał łączność 

z robotem. W końcu odebrał wiadomość: 

WRACAM. Po tygodniu Iwa sama powróciła na 

Ziemię. Ludzie obawiali się powrotu. Dali nam 

cenne wskazówki, sadzonki i nawiązali z nami 

kontakt. Bardzo dużo pomagał nam 

profesor Gucław. To dzięki niemu 

zniszczyliśmy Strachomira i ostro zabraliśmy 

się do naprawy planety. Inni, widząc nasz 

zapał, zaczęli się przyłączać.  

- Pewnie zajmie nam to wiele czasu, ale 

kiedyś  będzie tu przepięknie jak na starym 

zdjęciu. Ludzie zrozumieją, że wiedzę  

i technologię należy wykorzystywać tylko dla 

dobra ludzkości, a nie jej zagłady.  

Od tamtych wydarzeń minęło kilka lat. Raz  

w roku odbywają się loty na Marsa. Dzielimy się 

wiedzą i tworzymy lepszą przyszłość, nie 

zapominając o  przyjaźni.  

 

Nikola Szymańska 
 

XVI Międzyszkolny Konkurs 

Poetycki „Życie nie tylko po to 

jest, by brać…  

 
W dniu 9.06. 2021 r. w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 3 odbyło się̨ wręczenie nagród  

w XVI Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim - 

„Życie nie po to jest, by brać”. W Jury konkursu 

zasiadła między innymi poetka z Klubu 

„Czwórkowe” talenty 



 

 15 

 

Literackiego „Aspekt”, Pani Zofia Walas. 

Nasi uczniowie w kategorii wiekowej klas 7-8 

zajęli czołowe miejsca. Miejsce I na podium zajął 

Kacper Markiewicz za wiersz „Upadek”. 

Utwór szczególnie przypadł Jury do gustu dzięki 

swojej formie i ważkości podejmowanej tematyki 

dotyczącej ludzi żyjących w XXI wieku, upadku 

wartości i skierowaniu uwagi na 

konsumpcjonizm, a także bezwarunkową chęć́ 

posiadania, niosącą naszej planecie i nam samym 

zniszczenie i zagładę̨. Miejsce III przypadło dla 

Lilianny Sprychy za wiersz „Ślad”. 

Lila w filozoficzny sposób poruszyła problem 

ludzkiego życia, tego co jest w nim najważniejsze, 

empatii, zrozumienia, dostrzegania człowieka  

w człowieku. Starała się dać́ odpowiedź na 

pytanie stawiane przez wielu: Jak żyć́, aby został 

po nas ślad dla przyszłych pokoleń́. Zwycięzcom 

serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych 

sukcesów! 

 
 

I miejsce w kategorii klas VII – VIII: 

Upadek 

Co się stało z naszym domem? 

Tym zielonym? Tym wesołym? 

Dziś na świecie wśród szarości 

żaden uśmiech juz nie gości. 

To, co przyszło -  straszny wirus 

tylko przez nas w siłę urósł. 

 

Gniew, nienawiść i zachłanność 

- oto nowa w świecie wartość. 

Ludzie to pazerne harpie, 

wiecznie głodne, nienażarte. 

Wydobyli z ziemi wszystko, 

wydrążyli ją do cna 

i upadli bardzo nisko 

zabierając co się da. 

To dla władzy i pieniędzy 

zostawili swój dom w nędzy. 

 

Tony  śmieci płyną rzeką 

by w ocean zmienić się. 

To ocean pełen śmierci 

- nie ma ryb, a plastik jest. 

Setki krów, świń i kurczaków 

dziś w fabryce czeka rzeź. 

Są bestialsko mordowane. 

Płynie rzeką ciepła krew. 

 

Płoną lasy amazońskie, 

lód z lodowców topi się. 

Nikt nie martwi się o przyszłość. 

Czy wiesz jak to boli mnie? 

Chciałbym żyć w przepięknym świecie, 

gdzie nie będę tylko brać. 

Chcę zasłużyć na to miejsce. 

Chcę od siebie dziś coś dać. 

 

Małe kroki, a jak ważne 

- swe zakupy rób rozważne. 

Sortuj śmieci, dbaj o ziemię, 

niechaj zniknie zła pragnienie. 

 

Nie jedz mięsa, jedź tramwajem, 

żeby zmiany zaszły trwałe. 

Nie żyj po to, by wciąż brać,  

bo nasz świat chce  jeszcze trwać. 

                                      Kacper Markiewicz 

 

III miejsce w kategorii klas VII – VIII: 

Ślad 

Idę śmiało przez życie....  

Czasem prędko biegnę w dal.  

Zdaję się być beztroska  

jak na wietrze jedwabny szal. 

A życie szybko płynie. 

Ono jest jak uroda.  

Przemija, zadziwia 

i czasem trudno je ubrać w słowa.   

Biorę je w swoje ręce.   

Zachwycam się. 

Innym rozdaję 

i wciąż na nowo poznaję.  

Jakie ono jest  piękne!   

Takie nieodgadnione...   

Spokojne, a czasem nawet szalone. 

I wciąż jedno zapisuję w sercu.  

„Czwórkowe” talenty 
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Warto je doceniać,  dobrze przeżyć, 

żeby stanąć na niebiańskim kobiercu. 

Ono jest największym mym darem.  

Radośnie rozdaję je jak chleb,   

a ono upaja mnie swoim czarem.  

Już nie rzucam słów na wiatr. 

Zostawię po sobie wieczny ślad. 

Dziś nauczyłam się dawać, 

a nie tylko od innych brać.  

                           Lilianna Sprycha 

Gratulujemy!!!! 

 

Wskazówki 

Życie skromne i spokojne 

nie każdego zawsze cieszy. 

Jedni  wolą życie hojne.                                                                                                  

Inni pragną żyć dostojnie. 

Lecz nie oto chodzi w życiu, 

by się wciąż użalać. 

Lecz o dobroć i szacunek, 

by ludziom pomagać. 

Bo wystarczy jeden uśmiech, 

miły gest do ludzi. 

Nas to przecież nie kosztuje, 

a niebo rozchmurzy. 

Trzeba dzielić się swym życiem, 

dać pomocną dłoń i radę. 

Pomóc pani z naprzeciwka. 

Uścisnąć z sąsiadem. 

By na koniec swojej drogi 

ludzie zrozumieli ... 

W życiu ważne jest dawanie, 

a nie tylko ciągłe branie! 

                           Nikola Szymańska 

 

Życie jak rzeka…  

Życie jest jak rzeka  

płynąca ku przyszłości.. 

A gdzie jej bieg kończy się?  

To pozostaje w nieświadomości. 

Przyjaciele mogą wspomóc życia nurt  

niczym rzeki dopływy. 

Jednak z czasem obdarowany 

 może stać się łapczywy. 

Gdy będziesz wyłącznie brał   

i wymagał za wiele, 

odciąć swe dopływy  

mogą  nawet najbliżsi przyjaciele. 

Lecz jeśli będziesz również wspierał  

i dawał coś bezinteresownie innym, 

zarówno Twój, jak i ich życia nurt  

pozostanie silnym. 

Źródło dobrobytu nie są nieskończone. 

Wyschną,  jeśli nie będą przez nas wzmocnione.  

                         Gabriela Gardynik 

Rady 

Życie nie tylko po to jest, by brać. 

Zamiast coś brać lepiej jest dać .                                                                                                        

Drodzy Panowie i Drogie Panie 

dawanie jest lepsze niż branie. 

Bo kiedy dajesz cokolwiek drugiemu, 

to Twoje serce się skłania ku dobremu. 

A dobro jak mówią powraca. 

To taka praca się zawsze opłaca. 

Miło jest brać lecz mimo tego                                                                                                                       

nie ucz się tego Drogi Kolego. 

Czekanie na danie wszystkiego na tacy, 

oducza działania Kochani Rodacy. 

Dać z serca szczerego nie ma nic lepszego. 

Zapamiętaj to Kolego i trzymaj się tego! 

                                         Wiktoria Sieczka 

 

Życie nie tylko po to jest , by brać…  
Życie jak poemat płynie…  

Jest jak biały strumień wśród tańczących fal.  

Różne kręte drogi zna.  

Stojąc przed lustrem ciszy,  

boleśnie poddaje potwornym próbom nas.  

Pokazując, że życie nie tylko po to jest, by brać.  

  

Gdy idę gwarną ulicą przeraża mnie fakt,  

że śpieszący się człowiek nie dostrzega w drugim 

człowieka.  

Tego, że serce ma nie z kamienia.  

Kiedy więc stąpając po czubku krawędzi 

pochyli głowę,  

igrając z wiatrem – zadaj sobie pytanie:  

Czy życie tylko po to jest, by brać?  

  

Pomagając dodajemy skrzydeł.  

Cień smutku przeganiamy.  

Nie mijamy się z prawdą. 

Takie powinno być nasze postępowanie.  

Pamiętając, że chwile biegną,   

a życie nie tylko po to jest, by brać.  

                                          Klaudia Aplaus 

Życie 

Życie nie można przeżyć samemu,  

„Czwórkowe” talenty 
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trzeba je dać komuś innemu. 

Stworzyć je od podstawy samej. 

Patrzeć jak rośnie, idzie dalej. 

Nauczyć go jak stawiać pierwsze kroki.  

Poznawać na co dzień świata uroki. 

Uczyć go o tym, co  jest ważne.  

Pokazać, że go kochasz także.  

Rozpieszczać go ze słodkim umiarem. 

Miłością się dzielić bezmiarem.  

Herbatki mu w trudnym czasie zaparzyć. 

Pozwolić o przyszłości marzyć. 

Zabawy trzeba dostarczyć mu wiele.  

Niech pozna kim są przyjaciele. 

Przypominać mu o nauce sumiennej. 

Dać rozwijać się we własnym tempie.  

Pamiętać o dzieleniu się dobrem. 

Nauczyć  rozwiązać każdy problem. 

Wszystkie te wskazówki skrzętnie zachować 

i następne pokolenie hojnie nimi obdarować. 

                                                Błażej Seremet 

Moc poezji 
Życie nie tylko po to jest by brać. 

Czy spytałeś kiedyś rodziców czy ich na coś stać? 

Czy tylko pokazałeś swą upragnioną rzecz? 

Nie pytając nikogo czy w ogóle możesz ją mieć. 

Zawsze oczekujemy wszystkiego od innych. 

Krzywdzimy w ten sposób ludzi niewinnych. 

Może to czas popatrzeć na siebie  
i zastanowić się czy ktoś inny nie jest w potrzebie? 

To czas na pokazanie magii dobroci 

i przekazaniu innym jak pysznych łakoci. 
Poezja to najlepszy sposób na pokazanie ludzkości,  

że przez jeden gest miłość                                      

może w nas na nowo zagościć. 

Jednych ona ucieszy, drugich zszokuje, 

bo jest to forma pokazania tego, co się czuje. 

Najmniejsze upominki są zawsze najpiękniejsze, 

bo to one ukazują jakie mamy wnętrze. 

Najważniejsze jest to jak dobrze znamy siebie, 

a dzięki poezji poznamy nasze najciemniejsze cienie. 

Nie liczy się co mamy, lecz to co dajemy, 

bo właśnie wtedy lepszymi ludźmi się stajemy. 

Okażmy dobroć całemu światu, 

mamie, tacie, siostrze, bratu.  

                                                    Sonia Banaś 
Dobre dusze  

Siedzę przy jasnym świetle księżyca. 

Cicho pada deszcz, mokra jest ulica. 

Rozmyślam w fotelu przy oknie. 

Smutno mi, że wierzba tak moknie. 

            W wiadomościach mówią, że jest źle. 

            Żeby było już lepiej, tak bardzo chcę. 

            Tyle zła jest na tym świecie, 

            więcej niż kropli deszczu na parapecie. 

Nagle powiew wiatru firanką porusza. 

Może to do nieba leci dobra dusza? 

Więcej dobrych dusz nam potrzeba, 

byśmy wszyscy mogli iść kiedyś do nieba. 

                                           Laura Podgórny 
 

Artystyczna dusza 

 
Milena Loranty uczęszcza do klasy 8 b.  Wkrótce 

opuści mury naszej szkoły. Jest uczestniczką 

szkolnego koła plastycznego, a sama dla siebie 

pasjonatką rysowania oraz malowania. Zajmuje 

się tym od kilku lat. W pokoju Mileny jest sporo 

jej prac, niektóre też wiszą na ścianach u rodziny. 

Zdecydowaną większość swojego kieszonkowego 

przeznacza na przybory plastyczne. Milena dała 

się nam poznać jako bardzo wrażliwa i ciepła 

dziewczyna, z ciągłym uśmiechem na twarzy. 

 

„Czwórkowe” talenty 
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- Milenko, na zajęciach szkolnego koła 

plastycznego zaprezentowałaś swoje prace 

plastyczne. Wszystkie wzbudziły nasz zachwyt. 

Są to barwne rysunki i obrazy. Skąd wzięła się 

u Ciebie taka pasja?  

- Cóż… Dokładnie nie pamiętam jak to się 

zaczęło. To było ponad trzy lata temu, ale kojarzę 

jedynie, że to była krótka chwila, chyba 

impuls. Po prostu wzięłam kartkę, kredki  

i zaczęłam rysować.  

- Zwykłe kredki?   

- Tak, najzwyklejsze. Narysowałam wtedy jakąś 

postać z kreskówki i pomyślałam, że fajnie mi 

wyszło, że lubię to i chciałabym więcej rysować.  

- Swoje prace wykonujesz głównie gwaszami. 

To technika rzadziej stosowana przez uczniów, 

skąd wziął się jej wybór?  

- Pisałam kiedyś z pewną dziewczyną i ona 

naprawdę świetnie malowała. Kiedy ja chciałam 

zacząć malować, zapytałam się jej jakie farby 

poleca dla początkujących. Doradziła mi właśnie 

gwasze i przypadły mi do gustu. Mają one żywe 

kolory, dokładnie takie, jak pigment na 

opakowaniu.  

- Twoje prace przypominają barwne ilustracje 

książek, postacie z bajek. Skąd czerpiesz 

inspirację? Czy wolisz tworzyć z wyobraźni czy 

odwzorowywać?  

- Inspirację biorę z Internetu. Wzoruję się na 

zdjęciach innych ludzi, krajobrazów, ale głównie 

na postaciach  anime, które uwielbiam. A jeśli 

chodzi o tworzenie z wyobraźni, to do tej pory 

nigdy mi się to nie udało.  

- Klasa ósma to trudny czas dla ucznia, jest 

dużo nauki, pracy. Jak znajdujesz czas na 

rysowanie i malowanie? Co daje Ci Twoja 

pasja?  

- Zacznijmy od tego, że przez cały  rok nauka 

odbywała się  zdalnie i miałam dużo wolnego  

czasu, łatwiej było mi wówczas pogodzić naukę  

i moją pasję. Malowanie i rysowanie powoduje,  

że zapominam o problemach dnia 

codziennego, odstresowuję się i odprężam. 

- Przed Tobą wybór szkoły średniej. Czy 

zdradzisz nam do jakiej szkoły wybierasz się? 

Czy może jest to szkoła artystyczna?  

- Nie, nie jest to szkoła artystyczna. 

Malowanie traktuję jako hobby i raczej nie wiążę 

z tym przyszłej kariery zawodowej. Natomiast 

jeśli chodzi o szkołę,  to waham się między 

dwoma liceami ogólnokształcącymi w naszym 

mieście i kierunkami: lingwistycznym lub 

humanistycznym. Ale i tak zobaczymy, co 

przyniesie życie  oraz wyniki egzaminu 

ósmoklasisty.   

- Czy oprócz malowania i rysowania 

interesujesz się czymś jeszcze?  

- Tak, owszem. Interesuję się też kulturą innych 

krajów, historią i czytaniem książek. Ale 

 również chodzę do kina, bo sprawia mi to  

dużą przyjemność.  

- Na ostatnich zajęciach szkolnego kółka 

plastycznego oglądaliśmy prace artysty  

Władysława Strzemińskiego. Z dużym 

zainteresowaniem spotkał się jego szkic 

ołówkiem pod tytułem: „Głowa Murzyna”.  

Rozmawialiśmy o tej pracy w kontekście 

umiejętności i wartości artystycznych. Młodzi 

ludzie często nie doceniają swojego talentu, 

bywają zawstydzeni swoimi pracami. Wiem  

z naszej rozmowy z zajęć, że też tak masz. Co 

chciałabyś powiedzieć na ten temat swoim 

rówieśnikom?  

-Ludzie, a zwłaszcza młodzi, nie doceniają  

swojego talentu. Jeśli kogoś pasjonuje rysowanie, 

to powinien być bardziej otwarty, jeśli chodzi  

o pokazywanie swoich prac. Wiem dobrze, że to 

jest czasem naprawdę ciężkie, sama nie mam 

jeszcze takiej pewności siebie. I choć myślimy, że 

nasze pracę są nieudane, to i tak nikt nas nie 

skrytykuje, a wręcz kogoś nasza praca może 

zachwycić!  
- Dziękuję za rozmowę ☺  

Monika Rożek 
 

Dzień Języka Hiszpańskiego 
23 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole Dzień 

Języka Hiszpańskiego. Z tej okazji odbyło się 

wiele ciekawych wydarzeń, do których należały:  

1. Hiszpański Omnibus. 

2. Poznaj nieznane. 

3. Hiszpańskie przysmaki. 

4. Hiszpańskie niepytanie. 

5. Hiszpania dla najmłodszych. 

6. Hiszpańskie popołudnie. 

Tego dnia najważniejszym elementem była 

wyjątkowa lekcja języka hiszpańskiego. Pierwsze 

„Czwórkowe” talenty 
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spotkanie odbyło się w Radiu Ostrowiec, zaś 

drugie- on-line na Platformie Teams. 

Tematem przewodnim obu spotkań były obchody 

Dnia Języka Hiszpańskiego. 
 

 
Podczas wizyty w Radiu Ostrowiec Pani Dyrektor 

Agnieszka Batóg, Pani Renata Prucnal- opiekun 

Szkolnego Koła Podróżnika oraz uczniowie: 

Nikola Szymańska, Gabriela Gardynik, Sonia 

Banaś, Bartosz Kaczor opowiadali  

o wydarzeniach zorganizowanych w naszej szkole 

z okazji Dnia Języka Hiszpańskiego. 

 
Dnia 23 kwietnia miało miejsce również 

niecodzienne i bardzo interesujące spotkanie 

poprzez Platformę Teams zorganizowane dla całej 

społeczności uczniowskiej z rodowitym 

Hiszpanem mieszkającym w Polsce oraz  

z Polakiem mieszkającym w Hiszpanii. 

Poświęcone było Hiszpanii, jej obyczajom, 

zwyczajom, kulturze. 

W tym spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście 

z Huty ,,Celsa” Ostrowiec: Francisco Jose 

Guardado, Alejandro Villa, Paul Serrano, Anna 

Wąsik- Ciecieląg, Agnieszka Dryjas, Patrycja 

Kosmacińska. 

Francisco Jose Guardado to Dyrektor ds. BHP  

i Środowiska, który od 5 lat mieszka w Polsce. 

Paul Serrano – Dyrektor Ekonomiczno- 

Finansowy. 

Anna Wąsik- Ciecieląg- z zarządu tłumaczy 

j.hiszpańskiego 

Agnieszka Dryjas- z zarządu tłumaczy 

j.angielskiego 

Patrycja Kosmacińska - nauczyciel języka 

hiszpańskiego w LO im. S. Staszica 

Marta Kałuża- nauczyciel języka hiszpańskiego  

w naszej szkole 

Uczniowie zadawali pytania, na które uzyskiwali 

wyczerpujące wypowiedzi od zaproszonych gości. 

To były wyjątkowe spotkanie i niezwykła lekcja 

hiszpańskiego! 
 

Wojewódzki Konkurs 

Ortograficzny ,,Oko w oko  

z ortografią” 

 
Tradycją  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 

im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej jest coroczne 

organizowanie konkursu ortograficznego. W tym 

roku szkolnym po raz drugi odbył się 

Wojewódzki Konkurs Ortograficzny ,,Oko w oko 

z ortografią” dla  uczniów klas VII i VIII pod 

Patronatem Prezydenta Miasta Pana Jarosława 

Górczyńskiego. Celem konkursu było szerzenie 

wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością 

ortograficzną oraz  rozwijanie ich zainteresowań 

polską pisownią. Tegoroczne teksty dyktanda dotyczyły 

legend świętokrzyskich.     
Na pojedynek z ortografią zdecydowało  się  

dwadzieścia szkół z województwa 

świętokrzyskiego. Eliminacje szkolne odbyły się 

15 marca 2021 roku, a etap powiatowy 15 

kwietnia 2021 r. W słoneczną  środę, 12 maja 

2021 r. odbył się finał konkursu.  Online na 

platformie Teamsy stanęło w szranki z językiem 

Z życia szkoły - w telegraficznym skrócie 
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ojczysty 20 przedstawicieli z klas siódmych  

i ósmych z województwa świętokrzyskiego. 

Wszyscy mieli jeden cel – wygrać II  Wojewódzki 

Konkurs Ortograficzny „Oko w oko z ortografią”. 

Zawodnicy musieli napisać niełatwe dyktando  

i rozwiązać kilka zadań ortograficznych. 

Zmagania uczniów oceniała komisja w składzie: 

Edyta Wykrota, Anna Grudzień, Ewa Młodawska, 

Katarzyna  Stola oraz Jolanta Karolewska. 

Wszystkie prace zostały bardzo uważnie 

sprawdzone, gdyż czasem o wygranej decydował 

przecinek lub niewielki błąd literowy. 

Rywalizacja była zacięta, a ortograficzne 

zmagania zakończyły się zwycięstwem 

następujących uczniów: 

Laureaci Wojewódzkiego Konkursu 

Ortograficznego: 

Katarzyna Szala – PSP nr 1,  

Karolina Pająk – PSP Godów,  

Nikola Kasprzycka – PSP nr 4. 

Finaliści Wojewódzkiego Konkursu 

Ortograficznego: 

Maja Nawojska – PSP nr 14,  

Julia Kaczor- PSP Godów,  

Weronika Chlebna – PSP nr 7,  

Natalia Wróblewska- PSP nr 7,  

Zuzanna Bera- Zespół Szkół w Łagowie,  

Martyna Kotwa- Zespół Szkół w Łagowie,  

Aleksandra Piwnik- PSP Godów,  

Marietta Major- PSP nr 4,  

Julia Bielecka- PSP nr 7,  

Karolina Dora- Zespół Placówek Oświatowych  

w Gackach,  

Iga Zakowana- PSP nr 1,  

Lilianna Sprycha- PSP nr 4,  

Oliwia Jaźwiec- PSP nr3,  

Franciszek Długosz- PSP nr 3,  

Marlena Tokarska- PSP w Szczeglicach 
 

 

Po raz kolejny potwierdziło się, że ortografia leży 

w sferze zainteresowań kobiet, bowiem zmierzyć 

się z nią miało odwagę  zaledwie dwóch 

przedstawicieli płci męskiej – Franciszek 

Długosz(PSP nr 3)  oraz Tomasz Masternak (PSP 

nr4). 

Serdeczne gratulujemy! 

Szkolny Konkurs Recytatorski 

pod hasłem ,,Spotkanie  

z Panem Julianem" 
Dnia 13 maja w naszej szkole odbył się konkurs 

recytatorski pod hasłem ,,Spotkanie z Panem 

Julianem". Uczniowie klas 1-3 oraz oddziału 

przedszkolnego recytowali wiersze Juliana 

Tuwima. 

Występy uczniów oceniało jury w składzie: 

Agnieszka Batóg - dyrektor szkoły, Justyna 

Chojnacka - wicedyrektor oraz Monika Rożek - 

pedagog.  

Mimo ogromnej tremy wszyscy uczestnicy 

wypadli świetnie prezentując swoje talenty 

recytatorskie. Jury miało duży problem  

z podjęciem decyzji o przyznaniu poszczególnych 

miejsc. 

 
Laureaci konkursu: 

1. miejsce zdobyła Anna Piecewicz-Sokołowska  

z klasy 3b. 

2. miejsce Franciszek Włodarski z klasy 2a. 

Z życia szkoły - w telegraficznym skrócie 
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3. miejsce Natalia Brodalka z klasy 1b. 

Wyróżnienie otrzymała Liliana Tłuczkiewicz  

z oddziału przedszkolnego. 

Wszystkim uczestnikom konkursu 

GRATULUJEMY! 

 

Konkursu Piosenki 

Anglojęzycznej „SOUNDS 

ENGLISH” 
Dnia 19 maja odbył się III etap Powiatowego 

Konkursu Piosenki Anglojęzycznej „SOUNDS 

ENGLISH”, którego organizatorem była PSP nr 

4. Konkurs odbył się pod patronatem Prezydenta 

Jarosława Górczyńskiego oraz Starosty Marzeny 

Dębniak. W imieniu prezydenta w wydarzeniu 

udział wziął Jan Bernard Malinowski - Naczelnik 

Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta, a nagrody 

w imieniu Starosty wręczył Mariusz Łata -

Naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie 

Powiatu Ostrowieckiego. 

Jury w składzie: Mariusz Łata, Ewa Jurkowska-

Siwiec, Marek Cichosz, Justyna Łada oraz Eliza 

Wójcik, wyłoniło 3 laureatów i wręczyło  

1 wyróżnienie.  
 

 
Wśród nagrodzonych osób znaleźli się: I miejsce 

Julia Jarzębak – PSP nr 3, II miejsce – Maja 

Wójcicka – PSP w Sarnówku, III miejsce – 

Martyna Cieśla –ZSiPP nr 3. Wyróżnienie 

otrzymała Maria Stelmasik uczennica 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. 

Stanisława Konarskiego. 

Jako gość specjalny wystąpiła Aleksandra Gołdyn 

– laureatka konkursu edycji 2018/2019. 

Po raz pierwszy konkurs został wpisany przez 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na listę 

konkursów, które mogą być wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w 

roku szkolnym 2020/2021, co umożliwia 

laureatom otrzymanie dodatkowych punktów 

podczas rekrutacji do szkół średnich. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom! 

 

Czwórkowe Starożytne 

Igrzyska Olimpijskie 

 
Z okazji Dnia Dziecka w naszej szkole odbyły się 

Czwórkowe Starożytne Igrzyska Olimpijskie. 

Uczniowie rywalizowali w konkurencjach 

sportowych oraz konkursie plastycznym. 

Dodatkowe punkty były przyznawane za strój 

nawiązujący do epoki starożytnej. 

Było dużo zabawy i uśmiechu! 

 

Konkurs na promocję miasta- 

„Ostrowiec pełen życia” 

 
 

Z życia szkoły - w telegraficznym skrócie 
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Aż sześćdziesiąt dziewięć osób wzięło udział  

w konkursie „Ostrowiec pełen życia’ i napisało 

oraz wysłało tekst piosenki o Ostrowcu, do której 

powstanie teledysk. Konkurs został  

rozstrzygnięty 1 czerwca. Nasza Julka 

Tłuczkiewicz otrzymała pierwsze miejsce,  

a wyróżnienie trafiło do Nikoli Szymańskiej. 

Julka do tekstu napisała również  swoją muzykę. 

Na gali premierowo wykonała utwór.  

W najbliższych dniach powstanie teledysk Będzie 

to piosenka promujący nasze miasto! 

Gratulacje!!! 

    
 

Mój Ostrowiec                                                              

Moje miasto Ostrowiec to miejsce wspaniałe. 

Wiele się tu dzieje i wiele powstaje.                             

Gdy upał doskwiera to jest na to rada, 

Rawszczyzna z basenem, każdemu odpowiada.   

Ref: Ostrowiec jest piękny.                                             

Ostrowiec zielony.                                                   

Ostrowiec gościnny.                                                         

Zawsze wystrojony.                                                                   

Sportowcy i ludzie żyjący aktywnie,                             

znajdą coś dla siebie                                                           

w zielonym Gutwinie.                                       

Ref...                                                                         

Turyści, zwiedzacze obejrzą pałace,        

malownicze kościoły, rynek zabytkowy. 

Wieczorem w ogródku, przy miejskim MCK-u, 

odpoczną przy nutce wspaniałego jazzu.                            

Ref...                                                                         

Ostrowiec zaprasza, bo choć o tym nie wiesz,                

to każdy w tym mieście znajdzie coś dla siebie. 

Seanse filmowe i mecze sportowe,                                             

zabawy dla dzieci, koncerty polowe.                          

Wsłuchaj się dobrze w słowa piosenki.                    

Ostrowiec jest cudny. Ostrowiec jest wielki. 
Nikola Szymańska 

Konkurs Informatyczny  

 
 

2 czerwca 2021 roku w Zespole Szkół nr 3 odbyło 

się podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu 

informatycznego ,,Jak zmieniło się miasto i szkoła 

Zespół Szkół nr 3 (THM) na przełomie lat”. 

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców,  

a zostali nimi: Maja Mazur- I miejsce w kategorii 

prezentacja multimedialna oraz Radosław Farys  

w kategorii film. Wyróżnienia otrzymali: Piotr 

Młodawski, Kamila Kazimierska, Milena Loranty, 

Zuzanna Laskowska, Paulina Krzos, Maja 

Gawłowska, Tomasz Masternak, Igor Rusiecki, 

Anastasiia Afonina. Gratulacje! 

 

Światowy Dzień Roweru przypada 

na dzień 3 czerwca. Tego dnia uczniowie naszej 

szkoły propagowali korzystanie z roweru jako 

ekologicznego i niedrogiego środka transportu. 

Wspólne wyprawy rowerowe to wspaniały sposób 

na spędzanie wolnego czasu! Warto spróbować. 
 

 

Z życia szkoły - w telegraficznym skrócie 
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Międzyszkolny konkurs grafiki 

komputerowej „Nowe jak 

stare, stare jak nowe" 

 
W PSP nr 7 odbyło się oficjalne wręczenie nagród 

międzyszkolnego konkursu grafiki komputerowej 

"Nowe jak stare, stare jak nowe".  

II miejsce zajęła Zosia Borcuch z klasy IV a, 

wyróżnienia otrzymali: Marcel Ciździel z klasy 

IIc oraz Jan Dąbek z klasy IV a i Amelia Bąk  

z klasy III a. Gratulujemy!!!! 

Ogólnopolski Konkurs 

Wzrostu Kryształów 
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 8 edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu wzrostu kryształów, 

który był organizowany przez Uniwersytet Śląski 

w Katowicach.  Celem konkursu było szerzenie 

wiedzy na temat hodowli kryształów, wzbudzenie 

zainteresowania pięknem świata kryształów, 

zapoznanie z rolą jaką spełnia krystalografia w 

fizyce, chemii, biologii, medycynie i farmacji oraz 

naukach o żywności, ekologii, technologii i w 

sztuce oraz popularyzacja nauk przyrodniczych. 

Praca konkursowa polegała na wyhodowaniu 

dowolną metodą, jak najlepszej jakości 

kryształów dowolnie wybranych związków, które 

nie figurują w wykazach substancji 

niebezpiecznych dla zdrowia. Anastasiia Afonina 

uczennica VII klasy wyhodowała kryształ z ałunu 

potasowego KAl(SO4)2 x 12H2O, który uzyskał 

II miejsce oraz kryształ z siarczanu potasu chromu 

(III) 12hydrat KCr(SO4)2 x 12H2O, który został 

wyróżniony. 

    
Anastasiia na podium stanęła wspólnie  

z licealistami z Rzeszowa i Rybnika była ona 

jedną z 289 uczniów, którzy wzięli udział  

w konkursie. Uczestnicy rekrutowali się ze szkół 

podstawowych oraz ponadpodstawowych z 72 

miejscowości z całego kraju, a komisja oceniła 

456 kryształów. Duże gratulacje dla niej! 
 

Z aktorem Michałem Pastułą 

bez tajemnic 
 

 
 

,,Nigdy nie wolno tłumić w sobie chęci do 

nowego hobby” 

                                                             G.Holoubek 

- Skąd się wzięło Pana zainteresowanie 

aktorstwem? 

- Zainteresowanie aktorstwem zawsze było we 

mnie. Tak naprawdę nie wiem, skąd się wzięło. 

Zawsze lubiłem czytać książki, coś sobie 

wyobrażać i wcielać się w różne postacie.  To jest 

właśnie taka różnorodność w naturze. Każdy z nas 

ma predyspozycje, aby zrobić coś innego. To 

wszystko tak naprawdę jest w nas. 

- Czy teatr to marzenia okresu dzieciństwa?  

- Jak byłem dzieckiem, to mi nawet do głowy nie 

przyszło, żeby występować na scenie. Pochodzę  
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z małej miejscowości i niewiele wiedziałem  

o teatrze, aktorach…Od zawsze uwielbiałem 

jednak czytać. Zadbali o to moi rodzice, aby 

więcej czasu spędzać przy książce niż przed 

telewizorem. Dlatego też bycie aktorem nie było 

moim marzeniem z dzieciństwa. Często mówiłem, 

że chcę zostać ,,śrubokrętem”, bo chciałem 

wszystko naprawiać jak mechanik. 

- W jaki sposób można zostać aktorem? 

- Można zostać aktorem oficjalnie i nieoficjalnie. 

Są też aktorzy teatralni i telewizyjni. Aktorem 

serialowym tak naprawdę może zostać każdy. 

Skupię się na tym, jak zostać aktorem teatralnym. 

Trzeba być na pewno cierpliwym oraz 

konsekwentnym w dążeniu do celu. Aby zostać 

aktorem zawodowym, trzeba skończyć Szkołę 

Teatralną. Jest też możliwość uzyskania dyplomu 

aktorskiego po egzaminie eksternistycznym, który 

składa się z części teoretycznej  

(wiedza o teatrze) i praktycznej (wcielić się  

w jakąś rolę). Są organizowane co dwa lata. 

- Kto jest Pana autorytetem wśród aktorów? 

- Moim autorytetem wśród aktorów jest  

z pewnością Jerzy Trela, ale również Gustaw 

Holoubek oraz Jan Nowicki, którego znam 

osobiście i troszeczkę się przyjaźnimy. Często 

prowadzimy ciekawe rozmowy. Zdecydowanie 

lubię polskich aktorów ze starej szkoły aktorskiej. 

Cenię również Clinta Eastwood’a oraz Ewana 

McGregora. 

- Ma pan role, które grało się najprzyjemniej  

i takie, które najtrudniej? 

- Role, które grało się najprzyjemniej to te 

komediowe, np. w spektaklu na motywach 

Stanisława Stasiuka ,,Barbarzyńcy przyszli”. 

Gram tam trzy postaci w jednym spektaklu                     

(osiedlowego dresiarza, niemieckiego jubilera 

oraz postać jednej  duszy). Najtrudniejsze 

zmagania też są, ale dobrze mieć wyzwania. Im 

rola jest trudniejsza, tym daje większą satysfakcję. 

Dla mnie bardzo trudną była rola lichwiarza  

w spektaklu pt. ,,Łagodna”  na podstawie nowelki 

Fiodora Dostojewskiego w reżyserii Jana 

Nowickiego. Wcielam się tam w postać 

paskudnego pająka, który owija wszystkich swoją 

pajęczyną. 

- Którą rolę szczególnie Pan zapamiętał  

i dlaczego? 

- Szczególna rola dla mnie to Aleksy Iwanowicz 

w ,,Graczu” według Fiodora Dostojewskiego. 

Długo się do niej przygotowywałem i gram ją już 

od 10 lat.  To kawał mojego życia, a jednocześnie 

bardzo ciekawy  mój pierwszy monodram  

o namiętności do gry. 

- A co ostatecznie przesądza o tym, że chętnie 

Pan daną rolę zagra, a inną odrzuci? 

- To scenariusz decyduje, czy gra się dobrze daną 

rolę, czy też nie. Jeśli jest dobrze napisany, to 

można nawet zagrać żabę rodzącą samą siebie, bo 

taką postać też udało mi się kiedyś zagrać  

w pewnym spektaklu. Z tego czerpie się tak 

naprawdę wielką przyjemność. 

- Co stanowi dla Pana największą trudność 

przed występem na scenie? 

- Trudność przed występem na scenie jest 

związana z tremą, choć jest to też motywujące. 

Jesteśmy wtedy bardziej spięci, mamy adrenalinę 

i to pozwala nam działać. Trzeba na pewno 

dobrze zapamiętać tekst. Gdy jest dobrze 

napisane, to łatwiej wchodzi do głowy. Przed 

samym wyjściem na scenę jest z kolei tysiąc 

myśli, a później to już ,,leci”. 

- Czy może Pan sobie pozwolić na wpadki?  

- Są też wpadki na scenie. Nikt przecież nie jest 

nieomylny. Trzeba się wtedy jakoś ratować, 

improwizować. Wtedy pokazuje się swój kunszt 

aktorski. Widz nie może tego zauważyć. 

- Jakie postacie lubi Pan grać? 

- Lubię grać wszystkie postacie. To jest tak 

naprawdę ogromny przekrój od Anioła niosącego 

pióra do Psychopaty, człowieka porywającego 

karetki pogotowia. Najciekawiej jest grać trudne 

role. 

- O jakiej roli Pan marzy? 

- Marzę o roli szekspirowskiej. Sprawiłoby mi to 

ogromną przyjemność. Mógłbym zagrać 

Fortenbrassa lub Becketta. Mógłbym też grać 

drzewo w „Latającym Cyrku” Monthy Pytona. Za 

marzenia przecież się nie płaci. Marzyć można do 

woli. 

- Czy kiedykolwiek chciał Pan zrezygnować ze 

sceny? 

- Nigdy nie chciałem zrezygnować ze sceny. Na 

co dzień jestem jednak dziennikarzem radiowym. 

Scena jest czymś dodatkowym. Mam nadzieję, że 

nigdy nie będę musiał z tego zrezygnować. Mamy 

jednak czas po trzeciej fali pandemii. Tęsknię za 
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tym i bardzo mi tego brakuje.  W ciągu ostatniego 

roku zagrałem tylko w czterech spektaklach. Mam 

nadzieję, że wszystko wróci  do normalności. 

- Ile czasu poświęca Pan na przygotowanie się 

do roli? 

- Wszystko zależy od roli, rodzaju spektaklu, 

scenariusza, reżysera. Jest też przygotowanie do 

roli pozasceniczne. Poświęcam na to dużo czasu. 

- Czy trudno jest pogodzić Pana pracę z życiem 

prywatnym? 

- Nie jest trudno podzielić pracę z życiem 

prywatnym. Trzeba mieć wspaniałą rodzinę i taką  

fantastyczną żonę, jaką ja mam. 

- Co zyskał  Pan dzięki teatrowi? 

- Dzięki teatrowi zyskałem dużo pewności siebie. 

Można poprawić warunki głosowe oraz 

psychomotoryczne. Teatr daje mi to, że trzymam 

się w niezłej formie. Jest zdecydowanie  więcej 

plusów niż minusów. 

- Łatwiej ludzi bawić czy wzruszać? 

- Łatwiej ludzi wzruszyć niż zabawić. Rozbawić 

człowieka jest ogromnie trudną sztuką. Czasami 

się to udaje. 

- Jakie cechy wymieniłby Pan u aktora jako 

najbardziej pożądane? 

- Każdy z aktorów ma to ,,coś”- dobry głos, czy 

prezencję. Im bardziej jest charakterystyczny, tym 

jest mu łatwiej. 

- Czy oprócz aktorstwa ma Pan również inne 

pasje? 

- Mam też inne pasje. Moja praca dziennikarza 

radiowego to na pewno pasja, ale i przyjemność. 

Robię to od dwudziestu lat. Lubię też ,,grzebać’’ 

w ziemi i hoduję warzywa. Chętnie obserwuję 

zwierzęta, zwłaszcza ptaki.  

- Jaką radę dałby Pan młodzieży chcącej 

podążać ścieżką aktorską? 

- Moja rada dla młodych ludzi: CZYTAJCIE! To 

pobudza naszą wyobraźnię. Tak wiele jest 

ciekawych książek. Odwiedzajcie więc biblioteki. 

Oglądajcie też filmy, mądre filmy. Pamiętajcie 

też, że żadna praca nie hańbi, jeśli jest 

wykonywana uczciwie. Przeżywajcie swoje 

młode życie! Pozdrawiam Was cieplutko! Może 

kiedyś jeszcze się spotkamy… 

- Dziękujemy za wywiad i życzymy samych 

sukcesów na scenie i w życiu osobistym. 

KoD 

Uczeń Roku 2020- 2021 
Julia Tłuczkiewicz to niespokojna artystyczna 

dusza. Cały czas poszukuje natchnienia. Zaczyna 

sama komponować. Poza tym bardzo dużo ćwiczy 

na skrzypcach, przygotowując się do swojej 

wymarzonej szkoły, z którą wiąże swoją 

muzyczną przyszłość. Obecnie pracuje nad swoim 

nowym autorskim singlem, który już niedługo 

będzie można usłyszeć. My zapamiętamy ją  

z teledysku promującego naszą szkołę - „Krok za 

krokiem” oraz piosenki „Czwórka w necie”, do 

której skomponowała muzykę.  

 
 

-  Kto odkrył i zauważył u Ciebie talent? 

– To pani w przedszkolu odkryła mój talent. 

Najpierw chodziłam do „Wiolinek”, pani Jagody 

Dadii, później do „Pereł  Ryszarda Góry”, teraz 

uczęszczam do „Pandorek” w Miejskim Centrum 

Kultury, które prowadzone są przez panią Ewę 

Goworowską. Uczę się też śpiewu w Warszawie  

u pani Anny Stolarskiej i pana Piotra 

Markowskiego.   

- O czym marzysz?  

- Marzę o tym, żeby zostać piosenkarką  

i profesorką skrzypiec, ale także foniatrą  

i terapeutą głosu.  

- Dostałaś się do  programu The Voice Kids. 

Jak wspominasz swój występ? 

- The Voice Kids to była cudowna przygoda. 

Poznałam  wielu ludzi, z którymi mogłam 

wymienić się doświadczeniami. 

- Kto motywuje Cię do pracy? 

- Największą motywacją są dla mnie rodzice. Bez 

nich nie robiłabym tego, co robię. Bardzo ich 

kocham, najbardziej na świecie. Niezwykle 

mocno motywuje mnie do pracy też  Pani 
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Magdalena Pałgan, moja nauczycielka w klasie 

skrzypiec w Państwowej Szkole Muzycznej  

I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zawsze 

jak jeżdżę na konkursy, biorę ze sobą też 

skrzypce. W dużej ilości piosenek gram na nich  

i na pewno chcę to w przyszłości połączyć. 

- Jak czujesz się podczas występów? O czym 

myślisz? 

- Gdy wychodzę na scenę, to myślę o tym, co jest 

tylko tu i teraz. Jestem tylko ja. Myślę o piosence, 

którą mam przekazać emocje. Na scenie czuję się 

jak ryba wodzie. 

-  Co jest dla Ciebie ważne w czasie występów 

przed publicznością? 

- Nie liczy się wygrana, tylko to, żeby zaśpiewać 

jak najlepiej, pokazać całą siebie i dać z siebie 

100% . Być zadowoloną ze swojego występu. 

- Ostatnio rozstrzygnięto konkurs „Ostrowiec 

pełen życia”, stanęłaś na podium. Skąd pomysł 

na piosenkę o naszym mieście?   
- W konkursie udział wzięło bardzo dużo osób, 

więc nie spodziewałam się takiego finału. Tekst  

i muzykę napisałam sama, aranżację opracował 

dla mnie Max Chlewiński. Sama napisałam obraz 

Ostrowca, który w głowie mam od 

urodzenia Cieszę się, że latem nagrany zostanie 

teledysk do mojej piosenki.  

- Mimo pandemicznych restrykcji, Ty 

niestrudzenie realizowałaś swoje muzyczne 

pragnienia. Jak oceniasz  konkursy, koncerty 

online? 

- Konkursy, koncerty online dzięki Internetowi 

dają namiastkę artystycznego „spełnienia”. 

Najbardziej brakowało mi bezpośredniego 

kontaktu z odbiorcami.  Przekaz on-linowy jest  

znacznie uboższy. Nasze emocje są ograniczone. 

Nie możemy dostrzec na twarzach ludzi radości 

czy refleksji.  Mogę teraz z całą stanowczością 

stwierdzić, że występ „na żywo” inspiruje, 

otwiera głowę na nowe pomysły. Czekałam na 

czas powrotu festiwali, konkursów stacjonarnych 

oraz koncertów z publicznością. Ogromne 

zadowolenie daje mi udział w konkursach, kiedy 

czuje się atmosferę rywalizacji, spotyka nowych 

ludzi, wymienia doświadczenia. 

- Co uważasz za swój największy sukces? 

- Moim największym sukcesem jest dostanie się 

do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia  

w Warszawie do klasy skrzypiec.  

- Których przedmiotów lubisz się uczyć  

i dlaczego? 

- Najbardziej lubię się uczyć języka angielskiego  

i chemii, ponieważ są dla mnie najciekawsze. 

- Gdzie wybierasz się do szkoły średniej? 

- Wybieram się do Liceum im. Goethego  

w Warszawie na profil lingwistyczny z WSO – 

em. 

- Kończysz w tym roku ósmą klasę, jakie 

szkolne wydarzenie utkwiło najbardziej  

w Twojej pamięci i dlaczego? 

- Najbardziej utkwiły mi w pamięci różne 

uroczystości szkolne, w których brałam udział. 

- Jakich rad udzieliłabyś swoim młodszym 

szkolnym kolegom i koleżankom? 

- Nigdy się nie poddawajcie i wytrwale dążcie do 

celu bez względu na to, co mówią inni.  

- Jakie cechy charakteru cenisz najbardziej? 

- To jest szczerość, szacunek i wytrwałość. 

- Dokończ zdanie: Szkoła podstawowa była dla 

mnie 

- czymś, czego nigdy nie zapomnę. Poznałam tu 

dużo znajomych, z którymi na pewno będę 

utrzymywać kontakt.  

- Dziękujemy za rozmowę i  życzymy Ci 

wytrwałości, zdrowia, inwencji twórczej  

i doskonale zdanych egzaminów. 

 

Ostrowiec pełen życia 

Codziennie rano budzę się, 

z nadzieją na kolejny piękny dzień.  

Nikt nigdy nie zatrzyma mnie, 

przed pójściem w moją stronę,  

tam gdzie chcę. 

 

Przed pójściem w moją stronę,  

tam gdzie chcę. 

 

PRE CHORUS: 

Przechadzam się po parku, 

gdzie ludzie na skateparku są, 

biegnę tam szybciutko,  

by zamienić z nimi słówko.  

CHORUS: 

To jest nasz codzienny świat  

w pomarańczowo czarnym klimacie(?) barw. 

To jest nasze miejsce, mury i dom. 

Tu bije nasze serce - jesteśmy stąd! 
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Muzyka, taniec, rytm i śpiew 

w Browarze z przyjaciółmi spotkam się.   

A wiatr wieje w me marzenia 

i ja na Rawce, w słońcu je wygrzewam. 

 

I ja/tak na Rawce, (w słońcu je wygrzewam- 

szeptane) 

 

PRE CHORUS: 

Ja nigdy nie przestaję. 

Porywa mnie moc wrażeń oooo 

Sport pobudza moje wnętrze,  

czuję się tak świetnie,  

CHORUS: 

To jest nasz codzienny świat  

W pomarańczowo czarnym klimacie(?) barw. 

To jest nasze miejsce, mury i dom. 

Tu bije nasze serce - jesteśmy stąd! 

BRIDGE:     

Nie bój się marzyć,                                                      

bo to ukształtuje twój losu bieg 

W tobie nadzieja i siła by wygrać ten mecz.  

Nie kieruj się lekiem, lecz siłą i sercem.  

Baw się i kochaj, czasami zaszlochaj.  

 

But that’s ok x2 

 

CHORUS: 

To jest nasz codzienny świat  

W pomarańczowo czarnym klimacie(?) barw. 

To jest nasze miejsce, mury i dom. 

Tu bije nasze serce - jesteśmy stąd!  x2 

 

Europejski Dzień Sąsiada 
 

 

Świat byłby smutny i nudny, gdyby nie sąsiedzi  

i sąsiadki! Dlatego 25 maja zaprosiliśmy uczniów 

naszej szkoły do wspólnych obchodów 

Europejskiego Dnia Sąsiada! Trudne czasy nie 

chcą nas opuścić, a pomoc i sąsiedzkie wsparcie 

wciąż ma ogromną moc. No bo do kogo zgłosić 

się z prośbą o pomoc, jeśli nie do osoby, która 

mieszka w tej samej kamienicy lub w klatce obok. 

W tym dniu podziękowaliśmy sąsiadom  

i sąsiadkom – za dobre sąsiedztwo, za pomoc  

i wsparcie na co dzień. Już wiemy, że dobry 

sąsiad to złoto! 

 

 
Wywiad z sąsiadem 
- Dzień dobry, Pani Ireno, mam na imię Maja  

i jestem Pani małą sąsiadką. Ma pani piękny 

ogród z kwiatami, a tutaj niewielki 

warzywniak. Czy to Pani dzieło? 

- Tak, Maju, to moje dzieło, nie ma zbyt wiele, 

ponieważ mam już pewne lata i nie mogę tyle 

pracować. Mam tunel z pomidorami i dookoła 

kwiaty. 

- A jak czuje się Lora? 

-Lora to mój ukochany piesek, jest już stara, 

schorowana i wymaga opieki przez to jest jeszcze 

bardziej kochana. 

- Pani Ireno, 25 maja obchodzimy Dzień 

Sąsiada, w związku z tym chciałam 

porozmawiać z panią o dawnych czasach. 

Proszę mi powiedzieć, jak 30, 40 lat temu 

zachowywali się sąsiedzi. 

- Otóż Majeczko, ja moją młodość spędziłam na 

wsi, więc opowiem jak to tam było. Na wsi sąsiad 

był jak członek rodziny. Jak coś brakowało  

w domu, to się biegło do sąsiada. Gdy się coś 

Warto wiedzieć 



   

28  

 

działo, to też szło się po pomoc po poradę do 

sąsiada. Z tego powodu, że nie było telefonu  

i trudno byłoby zawiadomić kogoś z rodziny. 

Utkwiło mi jeszcze w pamięci, że wszyscy 

sąsiedzi mimo że obcy ludzie, byli ciociami  

i wujkami. 

- Jak wyglądała pomoc sąsiedzka? 

- Wiesz, kiedyś na wsi był jeden sklep. Jeżeli 

czegoś zabrakło, to szło się do sąsiada. Dziś ja do 

nich, oni jutro do mnie i tak sobie radziliśmy. 

- Czy można było liczyć na sąsiadów? 

- Na sąsiada można było liczyć. Może nie na 

wszystkich, ale na większość, bo byli oni jak 

bliska rodzina. 

- Jak wyglądało życie towarzyskie ? 

- Życie towarzyskie było może trochę 

skromniejsze, ale wspólne spędzone wieczory na 

ławeczkach przed domami. Ktoś grał na 

akordeonie, były śpiewy i długie rozmowy. 

Skromnie, ale wesoło. 

- Jakieś zaproszenia na śluby? Komunie? 

- Tak oczywiście, nawet gdy już zamieszkałam  

w Ostrowcu, to prosiło się na takie uroczystości 

sąsiadów, bo tak się z nimi żyło. 

- Czy państwa dzieci bawiły się razem ? 

- Tak, dzieci wychodziły gromadą nad rzekę, do 

lasu. Nikt nie bał się, że może im się coś stać, bo 

jedno dbało o drugie. 

- Jakieś wspólne wyjazdy lub inne ciekawe 

rzeczy? 

- W dzieciństwie raczej nie, ale tutaj w Ostrowcu 

wyjeżdżaliśmy z sąsiadami nad Hańczę czy  

w inne miejsca szczególnie latem. 

- Proszę mi powiedzieć, jak według Pani 

zmienił się świat pod względem sąsiedztwa? 

- Myślę, że teraz jesteśmy bardziej zamknięci  

w sobie, nie można jednak powiedzieć, że nie ma  

żadnych kontaktów z sąsiadami, bo rozmawiamy 

codziennie. Wymieniamy się poradami, ale  

w dawniejszych czasach było to bardziej 

rozwinięte. Teraz są bardziej ograniczone 

kontakty. 

- Dałaby Pani jakąś radę, mądrość życiową 

młodym ludziom-czy warto mieć dobrego 

sąsiada i żyć z nim w przyjaznych stosunkach? 

- Zawsze Maju. Czy to na wsi, czy w mieście, czy 

w bloku, czy w prywatnym domu, należy żyć 

dobrze z sąsiadami. Bo pierwszy pod ręką jest 

sąsiad. Żyć dobrze z sąsiadem to jest połowa 

sukcesu w życiu. 

- Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę udanego 

i miłego Dnia Sąsiada. 

                                                                                                                                    

Nikola Szymańska 

  

Wywiad z kochaną sąsiadką Panią 

Reginą 
- Dzień dobry, Pani Regino. 

- Dzień dobry, Gabrysiu. 

- Kochana Pani sąsiadko, 25 maja obchodzimy 

Dzień Sąsiada, chciałabym z Panią 

porozmawiać jak  zachowywali się sąsiedzi  

w latach 60. 

- Gabrysiu, kiedyś sąsiada uznawano za rodzinę  

i zawsze można było liczyć na jego pomoc  

w nocy i w dzień. Sąsiedzi zostawali chrzestnymi, 

byli zapraszani na komunie, na wesela. 

- W jaki sposób można było liczyć na sąsiada  

w tamtych czasach? 

- W domu, jak zabrakło produktów, nie szło się do 

sklepu tylko do sąsiada, aby pożyczyć. Między 

sąsiadami  dzielono się daniami, które 

przyrządzali, aby każdy mógł spróbować, co dany 

sąsiad zrobił dobrego i nowego lub podzielić się  

z biednym. 

- Pani Regino, czego Pani brakuje dziś  

u sąsiadów ? 

- Brakuje mi bliskości, wspólnych rozmów, 

wzajemnej pomocy, wspierania się nawzajem oraz 

współczucia dla innych w ciężkich sytuacjach. 

- Jak sobie Pani radzi w tak innych czasach ? 

- Staram się przekazywać swoim najbliższym, jak 

powinni traktować swoich sąsiadów. Z moją 

przyjaciółką dajemy im przykład takich relacji. 

Ona była moją sąsiadką z dawnych lat.                            

- Kochana sąsiadko, jakie masz wskazówki, 

aby mieć dobre relacje z sąsiadami ? 

- Gabrysiu, bądź dobrym człowiekiem, 

wrażliwym na ludzkie nieszczęścia i szczęścia. 

Dziel się ze swoimi sąsiadami dobrym słowem  

i uczynkiem. 

- Dziękuję za udzielenie wywiadu i życzę dużo 

zdrowia. 

- Dziękuję. 

                                                 Gabriela Gardynik 

Warto wiedzieć 
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Kim jest prawdziwy 

przyjaciel?  

 

 Słowo „przyjaciel” wywodzi się od czasownika 

„przyjąć”, „sprzyjać”. A jak rozpoznać, że ktoś 

jest naszym kompanem na dobre i na złe? 

Czasami mamy takich ludzi obok siebie, a nie 

potrafimy dostrzec, że to są prawdziwi 

przyjaciele. Pierwsza rzecz to okres znajomości. 

By ktoś zasłużył na miano przyjaciela, trzeba 

czasu. Trudno nazwać tak kogoś, kogo znamy 

kilka miesięcy czy rok. To za krótko, by 

sprawdzić się w życiowych sytuacjach, kiedy 

jedna ze stron potrzebuje pomocy, wsparcia. 

Nieprzypadkowo powiedzenie: że prawdziwych 

przyjaciół poznaje się w biedzie, jest jak 

najbardziej trafne. Dlatego wielu lat wymaga 

rozpoznanie, kto nim jest. Kto stanie za naszymi 

plecami, kiedy wszyscy inni się odwrócą? Kto nas 

odwiedzi w szpitalu, jeśli zachorujemy? Kto 

pomoże zrobić nam remont i nie weźmie za to ani 

złotówki? Na drugim biegunie są osoby, które 

trzymają się innych tylko dlatego, że są oni 

popularni albo bogaci. Kiedy to znika, razem  

z nim odchodzi pseudo przyjaciel.  Przyjaciel to 

osoba, z którą dzielimy nasze tajemnice, radości, 

smutki. Możemy przyjść do niego bez zaproszenia 

w samym środku nocy, a on otworzy drzwi. 

Przyjaciel będzie nas wspierał na dobre i na złe, 

nawet jeśli nie do końca będzie przekonany  

o słuszności sprawy. Przedstawi swoją opinię, 

wyrazi wątpliwości, ale w razie potrzeby stanie po 

naszej stronie.  

Dzień Przyjaciela wypada co roku 9 czerwca. 

Nie jest może świętem tak powszechnie znanym  

i obchodzonym jak np. walentynki, jednak warto 

pamiętać zarówno o nim, jak i o niezwykłej więzi 

łączącej nas z innymi ludźmi, a także naszymi 

pupilami. To świetny moment na spotkania  

z bliskimi nam osobami, odnawianie dawnych 

znajomości czy wręczanie upominków 

przyjaciołom. To nie jedyne święto o takim 

charakterze, bo za nieco ponad miesiąc będziemy 

obchodzić Międzynarodowy Dzień Przyjaźni 

(30 lipca). 

A co o przyjaźni sądzą uczniowie klasy 8? 

Zapraszamy do lektury! 

-W życiu każdego człowieka bardzo ważna jest 

przyjaźń. Uczucia jakie jej towarzyszą to: 

bezpieczeństwo, sympatia, pewność. Prawdziwym 

przyjacielem jest osoba, która potrafi być wobec 

nas uczciwa, życzliwa i potrafi wskazać nam 

nasze wady. Bardzo trafne są słowa: „Prawdziwy 

przyjaciel to nie ten, który odwala za ciebie całą 

robotę, lecz ten, który uświadomi ci, że wszystko 

masz zrobić sam”. Dokładnie odzwierciedlają one 

sens przyjaźni. Bowiem przyjaciel powinien nas 

wspierać, doradzić i obudzić wiarę w siebie. Zna 

on nasze zalety i czasem pomaga nam jej 

wykorzystać w trudnych sytuacjach, gdy sami 

tego nie widzimy. Jeżeli tak nie postępuje, to nie 

jest prawdziwym przyjacielem.      

                                                       Klaudia Aplaus  

- Moim zdaniem, warto mieć przyjaciół, ponieważ 

mogą nam pomóc w trudnych chwilach. 

Prawdziwi przyjaciele wspierają się i pomagają 

sobie nawzajem. Jak pomożemy przyjacielowi, to 

on się kiedyś odwdzięczy i pomoże nam. „Każdy  

z nas potrzebuje czasami ręki, która wyciągnęłaby 

go z kłopotów”. 

                                                      Radosław Farys 

- Przyjaźń napędza nasze ciągnące się wolno 

życie, dzięki czemu nabiera ono tempa. 

Wspaniały czas spędzony z przyjaciółmi sprawia, 

że najchętniej już zawsze chcielibyśmy iść przez 

życie razem z nimi, z tą szczęśliwą prędkością. 

Bo nie wytrzymalibyśmy ani sekundy bez 

naszych kompanów. A gdy śmierć nas rozłączy? 

„Przyjacielu, jeśli będzie ci dane żyć sto lat, to ja 

chciałbym żyć sto lat minus jeden dzień, abym nie 

musiał żyć ani jednego dnia bez ciebie”. Nawet 

Warto wiedzieć 
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gdy śmierć nadejdzie, wiemy, że duch naszego 

przyjaciela zawsze będzie stał obok. 

                                                Antonina Pierzchała     

 - „Nie ten przyjaciel, kto współczuje, a ten kto 

pomaga.” Nie możemy jednak wykorzystywać 

przyjaciół. Są oni po to, aby nas motywować  

i prowadzić do celu. Jeśli przyjaciel jest dobry, 

zawsze pomoże nam w trudnych sytuacjach, 

pocieszy i doradzi. Z przyjaciółmi osiągnięcie 

celu jest łatwiejsze. 

                                                      Piotr Młodawski 

- Przyjaźń jest ważna, ponieważ warto jest mieć 

kogoś, kto nas wspiera i nam pomaga, oczywiście 

z wzajemnością. Przyjaciel zawsze pocieszy  

w trudnych sytuacjach. Prawdziwa przyjaźń jest 

wtedy, gdy w każdym momencie życia możesz 

liczyć na swojego przyjaciela. Najbardziej 

pokazuje to cytat: „Gdyby wszyscy moi 

przyjaciele skoczyli z mostu, ja bym z nimi nie 

skoczył. Stałbym na dole i czekał, żeby ich 

złapać.” Oznacza to, że z przyjacielem jesteście 

zawsze i do końca.         

                                                  Julia Tłuczkiewicz 

- Każdy z nas potrzebuje przyjaźni. Jest ona 

ważna, dlatego że ułatwia nam kontakty z innymi 

ludźmi.  Stajemy się bardziej otwarci.  Wszyscy 

potrzebujemy kogoś, komu  możemy się wygadać 

i zaufać, a nawet pożartować. Kiedy się z kimś 

przyjaźnimy, nie umiemy bez niego żyć. 
„Przyjaźń jest najdelikatniejszym kwiatem, który 

rozwija się z wzajemnych kontaktów 

międzyludzkich. Jeżeli nie dbamy o niego 

cierpliwie i niestrudzenie, więdnie i usycha, zanim 

otworzy wszystkie swoje pączki”. 

                                                                 Julia Siek 

- Przyjaźń jest warta każdego grosza. Przyjaciel 

zna nas najlepiej, posiada on wiedzę jak nas 

zmotywować, żeby nam się chciało. Wiadomo, że 

nie może robić wszystkiego za nas, ale może 

zachęcić do pracy. Czasami trzeba zepsuć siebie, 

żeby naprawić kogoś.  „Przyjaźń to nie tylko 

wspaniały prezent, lecz także ustawiczna praca”.                                                                                                                                                    

                                                      Wiktoria Sieczka 
 

- Przyjaźń jest ważna, ponieważ pozwala nam, np. 

nauczyć się wielu rzeczy o życiu. Przyjaciel 

zawsze pomoże w trudnej sytuacji, pokaże jak  

z niej wybrnąć. Jednak: „Prawdziwy przyjaciel to 

nie ten, który odwala za ciebie całą robotę, lecz 

ten, który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić 

sam.”. Ważne, żeby przyjaciel nie robił każdej 

jednej rzeczy za nas, byśmy umieli sami sobie z 

tą rzeczą poradzić w przyszłości.   

                                                       Kinga Lipińska 

 

Nauka zdalna wpływa negatywnie na psychikę 

uczniów, coraz gorzej radzą sobie z izolacją. 

Apatia, depresja, stany lękowe, bóle 

psychosomatyczne – to na nie teraz skarży się 

młodzież. Nauka zdalna zabrała im możliwość 

nawiązywania relacji. Problem jest i widać go 

nawet, jeśli dzieci o tym nie mówią. Wiele osób 

ograniczyło spotkania z ludźmi i używa o wiele 

więcej Internetu, portali społecznościowych  

i zaczęło się przejmować swoją opinią  

w Internecie. Każdy przechodzi ten czas inaczej, 

ale dla każdego to jest trudne. Jedni uzależniają 

się od gier i Internetu, inni popadają w stany 

depresyjne (może was to zdziwić, ale taka jest 

prawda), ogólnie spadają chęci do wszystkiego, 

jest brak motywacji do nauki, coraz więcej osób 

zaczyna zaniedbywać wszystko dookoła. 

Czy wiecie że aż 44% nastolatków ma objawy 

depresji, 3 tys. młodych ludzi napisało przez 

specjalny formularz wiadomości z prośbą  

o pomoc, a policja średnio dwa razy dziennie 

interweniowała, by ocalić życie dziecka lub 

nastolatka. Jest to dosyć zadziwiająca informacja, 

ale takie są fakty życia codziennego od 4 marca 

2020r., kiedy wykryto pierwszy przypadek 

koronawirusa w Polsce, wtedy wszystko się 

zaczęło i większość przeniesiono do Internetu. 

Dzieci czują się bardziej samotne, potrafią spędzić 

cały dzień w swoim pokoju. Czy to jest normalne? 

Jeśli widzicie kogoś w swoim otoczeniu, czy to 

wasza siostra czy brat albo koleżanka lub kolega, 

postarajcie się mu pomóc. Jeśli nie wiecie jak, 

zawsze macie wokół siebie dorosłych. Nie musi 

być to rodzic, może to być nauczyciel albo ktoś 

Warto wiedzieć 
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do kogoś czujecie zaufanie. Warto pomagać 

ludziom, którzy tego potrzebują, bo tak naprawdę 

możecie uratować komuś życie nie zdając sobie  

z tego sprawy. 

Trzymajcie się wszyscy ciepło, poniżej umieszczę 

wam numer telefonu zaufania, na który warto 

zadzwonić, gdy potrzebujecie pomocy. 

116 111 – Telefon Zaufania 

                                                    Martyna Wykrota 

Deser z mascarpone  

z malinami  

 

Składniki: 

– opakowanie serka mascarpone 250 g 

– opakowanie śmietanki 30% lub 36% 200 ml 

– 2 łyżki cukru pudru 

– szczypta soli 

– małe opakowanie kruchych, maślanych ciastek 

typu Digestive 

– świeże maliny 

– listki mięty do dekoracji 

- 4 standardowe szklanki 250 ml 
Sposób wykonania: 

Śmietankę ubij na sztywno ze szczyptą soli i 2 

łyżkami cukru pudru. Do ubitej śmietanki 

dodawaj stopniowo serek mascarpone i mieszaj 

masę delikatnie łyżką, aż serek i śmietanka się 

połączą. .Kruche ciastka włóż do foliowej 

reklamówki, zawiąż ją i okładaj tłuczkiem do 

mięsa.  Wszystko po to, żeby uzyskać taki 

ciastkowy pył. Maliny zmiksuj na mus, zostaw 

kilka do dekoracji. Weź 4 standardowe szklanki  

i układaj warstwami: ciasteczka, masę 

śmietankowo – serkową i mus malinowy. 

Na koniec udekoruj deser świeżymi malinami  

i listkami mięty. 

Smacznego! 

PS Można zrobić ten deser z jagodami, 

truskawkami świeżymi lub mrożonymi. 

Kanapeczki - biedroneczki  
 

 
Składniki: 

 

• kilka kromek chleba blaszkowego 

wieloziarnistego 

• kilka plastrów wędliny np.: polędwicy 

• kilka małych, podłużnych pomidorów 

• gałązka pietruszki 

• kilka czarnych oliwek 

Wykonanie: 

Kromki chleba przekrawamy na skos, aby 

uzyskać trójkąty. Okrągłą foremką wycinamy  

w polędwicy kółka takiej wielkości, aby mieściły 

się na chlebowych trójkątach. Pomidory 

przekrawamy na pół, a następnie nacinamy na 3/4 

ich długości. Oliwki kroimy w poprzek na pół  

i znów na połówki. Część oliwek kroimy w 

bardzo drobną kostkę na przyszłe biedronkowe 

kropki. Na trójkąty z chleba nakładamy okrągłe 

plastry polędwicy i następnie zabieramy się za 

układani biedronek. Rozkładamy nacięte i lekko 

rozchylone połówki pomidorów, układamy czarne 

oliwki i na pomidorze kropki. Dekorujemy 

listkami pietruszki. 

Smacznego! 

Oliwia Rutkowska 

 

 

Coś na ząb 
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