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Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia                                                                                                  

wypełnionych zapachem choinki,                                                                                                                                  

nutą wspólnie śpiewanej kolędy,                                                                                                                                         

ciepłem kochających serc,                                                                                                                                             

bliskością, pokojem, radością…     

                                 życzy KoD 
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Drodzy Czytelnicy! 

 
Wszystko co dobre, szybko się kończy. Jeszcze 

dwa miesiące temu cieszyliśmy się z nadejścia 

wakacji. Był to czas, kiedy mogliśmy odpocząć od 

nauki, odkrywać nowe zakątki świata, spotkać się 

ze znajomymi, a może też poznać nowe osoby? 

I zaczęło się! Rok szkolny rozpędzał się i uderzał 

na nas z pełną mocą 1 września. Dla jednych to 

spotkanie ze znajomymi po dwumiesięcznej  

przerwie, a dla innych - nowe wyzwania związane 

z nauką.  

Wszystkim uczniom i nauczycielom PSP nr 4 

życzymy dobrego, obfitującego w nowe, 

niesamowite, ekscytujące doświadczenia, wiedzę  

i umiejętności roku szkolnego!  

 

Porady na rok szkolny 2021/2022 

Nie chce Wam się chodzić do szkoły? Nie radzicie 

sobie w nauce? Zbyt często się poddajecie? 

Przeczytacie nasze porady! Na pewno warto z nich 

skorzystać. 

1. Uczcie się na bieżąco - nauczyciel może Was 

zaskoczyć, robiąc niezapowiedzianą kartkówkę, 

bądź Was przepytać, więc lepiej być 

przygotowanym na każdą lekcję.  

2. Angażujcie się w zajęcia pozalekcyjne oraz 

systematycznie odrabiajcie prace dodatkowe - 

dzięki temu nauczyciel na pewno zauważy Wasze 

starania i być może podwyższy Wam ocenę na 

koniec roku.  

3. Róbcie przejrzyste notatki - łatwiej jest się uczyć 

ze starannych i kolorowych zapisek, niż  

z niewyraźnych i niechlujnych.  

4. Dobrze organizujcie sobie czas wolny - nauka 

jest bardzo ważna, jednak odpoczynek jest Wam 

również potrzebny, więc co jakiś czas róbcie sobie 

przerwę.  

5. I przede wszystkim - zjedzcie pożywne 

śniadanie. Pobudzony metabolizm to także 

pobudzona koncentracja i łatwiejszy początek 

dnia. 

Dacie radę, więc pozdrawiamy z uśmiechem! 

                                                                         KoD 
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Jubileusz 110 – lecia PSP nr 4 

Rok szkolny 2021/2022 jest wyjątkowy, bo 

obchodzimy w nim 110. rocznicę powstania naszej 

szkoły.  Jubileusz jest okazją do wspomnień, które 

na zawsze pozostaną  

w pamięci. Nie sposób zapomnieć wydarzeń i 

ludzi, których zaangażowanie i praca przyczyniły 

się do rozwoju szkoły oraz wpłynęły na 

wychowanie  

i sukcesy uczniów. Wszystkim, którzy mieli udział 

w tworzeniu historii szkoły: Dyrektorom, 

Nauczycielom, Pracownikom administracji, 

Pracownikom obsługi szkoły, Uczniom, 

Rodzicom, Dziadkom, Współpracownikom oraz 

wszystkim Przyjaciołom „czwórki” bardzo 

serdecznie dziękujemy.  

Dzisiaj wszyscy tworzymy kolejne karty historii 

szkoły i dbamy o jej tradycje. Jest dla nas ważnym 

miejscem, które nas kształtuje  

i w którym zostawiamy cenną część naszego życia. 

 

110 lat minęło - historia naszej szkoły 

 

Dokument archiwalny z 1911r. Pozwolenie na 

zorganizowanie i utworzenie prywatnej szkoły   

w Bolesławowie. 

 

19 kwietnia 1911 roku dzięki staraniom Jan Bałata 

otworzono dwuklasową szkołę  

w Bolesławowie. Był to drewniany budynek przy 

dzisiejszej ulicy Furmańskiej, wynajęty od rodziny 

Lemanów za 180 rubli rocznie. 

 
Pierwszy budynek szkoły przy ulicy Furmańskiej 

(dzielnica Bolesławów) 

 

Jak czytamy w archiwalnych dokumentach: 

„wygodne pomieszczenie, w dostatecznej ilości  

i w dobrym stanie meble. Nie ma ogrodu, nie 

posadzono drzew.” 

Na początku w szkole pracowało 4 nauczycieli: 

Władysława Szcześniak, Feliks Kozłowski, Wiktor 

Frańczak i ksiądz Adolf Gozdek. 

Obowiązywał program ustalony przez władze 

rosyjskie,  ale  prowadzone było tajne nauczanie 

historii, geografii, języka polskiego. 

 

W latach poprzedzających I wojnę światową 

dwukrotnie zamykano naszą szkołę za 

nieprzestrzeganie zarządzeń władz oświatowych  

i udział uczniów w nabożeństwie żałobnym po 

śmierci Bolesława Prusa. 

 
Budynek murowany szkoły przy ulicy Furmańskiej 

Lata wojny to trudny czas – do września 1915 roku 

szkoła była zamknięta, tak jak pozostałe. Od 1916 

Okiem młodego redaktora 



   

4  

 

roku stała się szkołą na prawach publicznych 

koedukacyjną, trzyklasową.  

Szkołę międzywojenną nękały trudności lokalowe 

i finansowe. Nasza też cierpiała na wiele braków, 

ale nauka wciąż trwała. W 1927 roku 

wprowadzono numerację szkół i wtedy szkoła przy 

ulicy Furmańskiej otrzymała numer 4. 

Od następnego roku stała się placówką 

sześciooddziałową. 

     
 Grono pedagogiczne i klasa VI SP nr 4 1935/36 
 

Co roku pierwszego września uczniowie  

i nauczyciele rozpoczynali pracę. Ale był i inny 

wrzesień 1939 r. Nie otworzyły się wówczas 

bramy polskich szkół. Tornistry leżały gdzieś 

zapomniane. Nie uśmiech i nie radość, ale głucha  

i bezsilna rozpacz targała serce każdego polskiego 

dziecka i każdego Polaka. Pogodne wrześniowe 

niebo pociemniało od czarnych skrzydeł 

niemieckich samolotów. Grad bomb sypał się na 

nasze wioski i miasta. Wróg siał strach  

i grozę. Pożary biły w niebo łunami ognia  

i dymów, a głuchy warkot czołgów dudnił dzień  

i noc po polskich drogach. 

 
Grono Pedagogiczne 1948r 

Następne lata przyniosły wiele zmian, reform: 

zmienił się ustrój, zmieniali się nauczyciele, 

kolejne pokolenia opuszczały mury tej szkoły. 

Zmianie uległa też lokalizacja szkoły. Przez kilka 

lat mieściła się w dzisiejszym budynku I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Staszica przy ulicy 

Kilińskiego. 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w budynku obecnego liceum im. 

Stanisława Staszica, lata 1964 – 1970 
 

Decyzją władz oświatowych w czerwcu 1970 roku 

szkoła po raz kolejny została przeniesiona na ulicę 

Sienkiewicza. 

 
 

12 stycznia 1975 roku to dzień, który na trwałe 

zapisał się w historii szkoły, bo otrzymała imię 

Partyzantów Ziemi Kieleckiej oraz sztandar. 

Została odsłonięta pamiątkowa płaskorzeźba 

upamiętniająca walkę Polaków o wolność  

i niepodległość 

Okiem młodego redaktora 
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Przekazanie Sztandaru – 12 stycznia 1975r. 

 

Dziś jesteśmy dumni, że poznając naszego Patrona,  

poznajemy historię naszego narodu. 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr4 im. Partyzantów 

Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2011r.  

Rok 2015 przeniesienie PSP4 z ul. Sienkiewicza 70  

na ul. Polną 56 

 

Ale historia szkoły, to nie tylko mury, to przede 

wszystkim ludzie i ich losy. W ciągu stu  dziesięciu 

lat szkoła wychowała kilka pokoleń mieszkańców 

naszego miasta, ucząc ich patriotyzmu, szacunku i 

wiary we własne możliwości. A wszystko to dzięki 

ludziom, którzy nie szczędzili trudu i serca. 

Rada Pedagogiczna, lata 70 XX w.  

 

Grono pedagogiczne i uczniowie, lata 80 XX w.  

 

- Minęło sporo czasu. Kto może pamiętać to 

wszystko? 

- Mój dziadek. On chodził do tej szkoły chyba 50 

lat temu. Nieraz mi opowiadał  o swoich szkolnych 

przeżyciach. Nieźle rozrabiał  

z kolegami. Wciąż się uśmiecha, gdy o tym mówi.  

- Moja mama też chodziła do tej szkoły. Zawsze 

powtarza, że lata szkolne, to najwspanialsze 

momenty w życiu człowieka. To czas, gdy ktoś za 

nas się martwi, za nas załatwia tysiące rzeczy. 

Troszczy się i czuwa nad nami.  

Podobno dopiero z perspektywy czasu można to 

doceniać. I dopiero po latach tęskni się za tym, co 

już nie powróci. 

Okiem młodego redaktora 
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Grono Pedagogiczne i Pracownicy w dniu Jubileuszu 

100-lecia PSP4 

Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień. 

Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w 

którym zostawiło się część życia. Każdy zakątek 

szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych przemówił 

językiem magii, łączy bowiem przeszłość  

z teraźniejszością. 

Przeglądając kroniki minionych szkolnych lat 

można zauważyć, że ze zdjęć patrzą czasem 

uśmiechnięte, czasem zadumane twarze uczniów  

i nauczycieli. Ślad tych wszystkich roczników 

pozostał nie tylko na kartach kronik, ale w sercach 

i wspomnieniach Absolwentów szkoły… 

 

Życzymy ci szkoło w dniu święta twojego, 

by nikt nie żałował czasu spędzonego. 

Bo każdy po latach wniosku się doczeka, 

że to najpiękniejszy czas w życiu człowieka. 

Abyś zawsze była życzliwa i szczera, 

tak, jak wyciągnięta ręka przyjaciela. 

Byśmy pamiętali nawet przez lat wiele, 

czego nas uczyli tu nauczyciele. 

I to ziarno wiedzy teraz w nas zasiane, 

było kiedyś plonem obfitym zebrane. 

 

Życzymy ci szkoło, abyś długo żyła, 

jeszcze dzieciom naszym i wnukom służyła. 

 

Byś wciąż dla nas dobre, wielkie serce miała, 

abyś dnia każdego śmiechem rozbrzmiewała. 

KoD 

Potrójne święto 

 
16 września 2021 roku to wyjątkowy dzień 

tworzący nową kartę historii Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 4 im. Partyzantów Ziemi 

Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. W tym 

dniu w szkole obchodzone było potrójne święto. 

Po pierwsze społeczność szkolna pożegnała 

dotychczas obowiązujący sztandar i jednocześnie 

przyjęła nową chorągiew. Uroczyste poświęcenie 

nowego sztandaru szkoły, ufundowanego przez 

radę rodziców, nauczycieli oraz Stowarzyszenie 

Przyjaciół Ostrowieckiej "Czwórki" odbyło się  

w Kolegiacie Św. Michała. Mszy św. 

przewodniczył ks. dziekan Jan Sarwa. Eucharystię 

swoim śpiewem i graniem ubogacała schola 

parafialna oraz orkiestra Państwowej Szkoły 

Muzycznej I stopnia. Na zakończenie Mszy św. 

został poświęcony nowy sztandar szkoły, na który 

ślubowali uczniowie klas pierwszych. 

 

Okiem młodego redaktora 
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Po drugie przyjęto w poczet uczniów klas I, którzy 

jako pierwsi złożyli ślubowanie na nowy sztandar.  

 

I wreszcie po trzecie, obchodzono uroczystości 

jubileuszowe 110-lecia naszej szkoły. 

 

 

- Czuję się zaszczycona, że to właśnie mnie 

przypadł obowiązek organizacji tego święta. – 

powiedziała dyrektor Agnieszka Batóg. – Mimo iż 

budynek, w którym mieści się obecnie nasza 

szkoła, dla wielu absolwentów jest obcy, to klimat 

naszej szkoły oraz bogata tradycja jaką tworzyła 

przez wiele lat, połączyła wiele pokoleń ludzi – 

nauczycieli, pracowników, uczniów, ich rodziców 

oraz absolwentów – dodała. 

 

 

 

Pani dyrektor dziękowała nauczycielom, 

pedagogom, dyrektorom, którzy przez wiele lat 

tworzyli historię i tradycję szkoły, prowadzili do 

sukcesów, wychowywali, wpajali właściwe 

wartości, gdyż dzięki temu zaangażowaniu szkoła 

może pochwalić się wieloma sukcesami, talentami 

uczniów na wielu płaszczyznach. 

Okiem młodego redaktora 
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Podziękowania skierowała również do prezydenta 

miasta Jarosława Górczyńskiego i ostrowieckiego 

samorządu, za zaangażowanie dzięki któremu 

„Czwórka” jest miejscem przyjaznym, 

komfortowym i bezpiecznym dla każdego ucznia. 

Podkreśliła jednocześnie, że to dzięki wsparciu 

jakie ciągle płynie do naszej szkoły, uczniowie 

mogą korzystać z wielu udogodnień niezbędnych 

do zdobywania wiedzy oraz rozwijania swoich 

pasji. 

 

Na zakończenie Pani dyrektor podziękowała 

sponsorom, przyjaciołom, nauczycielom, a także 

pozostałym pracownikom obecnie pracującym za 

wszystko to, co powstało i powstaje – za wspólne 

działania dla dobra uczniów. 

W uroczystości udział wzięła Pani Starosta 

Marzena Dębniak oraz Wiceprezydent Dominik 

Smoliński, który reprezentował Prezydenta 

Jarosława Górczyńskiego, ks. Dziekan Jan Sarwa, 

a także byli dyrektorzy naszej szkoły Mariusz 

Łata (dyrektor w latach 2007-2014), oraz Anna 

Agatowska (dyrektor w latach 2014-2018).  

 

 

Nie zabrakło przedstawicieli absolwentów  

w osobach Piotra Kiliańskiego oraz generała 

Andrzeja Pietrzyka. 
 

 

 

Do grona szanownych gości dołączyli również 

przyjaciele szkoły: Pani Ewa Jurkowska-Siwiec - 

dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej, Pan 

Jarosław Zajączkowski - prezes Kombinatu 

Budowlanego, oraz Pan Kamil Kwiatkowski – 

właściciel Agencji Reklamowej KREOGRAF. 

Okiem młodego redaktora 
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Było nam bardzo miło gościć również Dyrektorów 

Przedszkoli z których wywodzą się nasi tegoroczni 

pierwszoklasiści. 

Wszystkim dziękujemy za udział w tym 

wyjątkowym dniu. 

 

– To dla nas wyjątkowy dzień –powiedziała 

dyrektor PSP nr 4 dr Agnieszka Batóg. – Przez 

110 lat bardzo dużo się działo. Przez ten czas 

szkołą zarządzało 16 dyrektorów. Czterokrotnie 

szkoła była zamykana podczas działań wojennych. 

Szkoła cztery razy zmieniała swoją siedzibę. 

Najpierw mieściła się przy ulicy Furmańskie, 

później ul. Kilińskiego i kolejno ulica 

Sienkiewicza i obecnie przy ulicy Polnej. 

 

– Piękny jubileusz szkoły i ślubowanie w nowym 

roku szkolnym to wyjątkowy dzień – powiedział 

wiceprezydent Ostrowca Św.  Dominik 

Smoliński. – Przez ostatnich kilka lat.  Gmina 

bardzo dużo inwestowała w tę placówkę 

oświatową. Nowoczesne boisko, odnowione sale, 

zakupiony sprzęt dydaktyczny. Łącznie zostało 

wydanych kilka milionów złotych. Planujemy 

kolejne inwestycje. Dwa dni temu zostały 

wręczone stypendia dla uczniów w kwocie 10 tys. 

zł. Wśród laureatów był uczeń PSP nr 4. Mam 

nadzieje, że wśród pierwszoklasistów, którzy 

dzisiaj złożą ślubowanie także w przyszłości będą 

laureaci tak wysokiego stypendium. 

 

– Piękna rocznica PSP nr 4. To szkoła  

z tradycjami – podsumowała  starosta powiatu 

ostrowieckiego Marzena Dębniak.- W budynku, 

w którym obecnie funkcjonuje, uczniowie mają 

zdecydowanie lepsze warunki do nauki. Życzę 

kolejnych pięknych lat pracy dla nauczycieli  

i nauki dla uczniów. 

 

– Czas szybko biegnie. Pamiętam dokładnie jak 

organizowaliśmy stulecie istnienia placówki- 

dodał były dyrektor PSP 4, a obecnie naczelnik 

Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego 

Mariusz Łata. – Bardzo się cieszę, że tradycje są 

kontynuowane. PSP nr 4 słynie  

z doskonałej kadry pedagogicznej i wspaniałej 

atmosfery. W tej placówce dzieci mają doskonałe 

warunki do nauki. 

– 110 lat to bardzo ważny jubileusz, który 

podkreśla prestiż szkoły – powiedział  radny rady 

miasta Karol Wójcik. – Najlepsze życzenia dla 

wszystkich, którzy tworzą społeczność szkolną. 

To był bardzo ważny dzień nie tylko w historii 

liczącej sobie już 110 lat  Publicznej Szkoły 

Okiem młodego redaktora 
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Podstawowej nr 4, ale przede wszystkim w życiu 

dzieci zaczynających swoją przygodę z edukacją.  

 

- Mamy bardzo ważny dzień  dla wszystkich, 

ślubujemy naszą szkołę, Będziemy pasowani na 

ucznia, czyli pan prezydent będzie 

pasował  szkołę  na ucznia i każdy podnosi lewą 

rękę - mówiły z przejęciem uczniowie klasy I A 

Janek Pogdórny, Nina Goryniuk, Daria Światek i 

Milena Gołąbek.  

 

Pierwszoklasiści od początku roku szkolnego 

przygotowywali się do tego momentu. 

 

 
 - Mówiłam dzieciom, że jest bardzo ważny dla 

nich dzień i  wydarzenie w życiu szkoły. Od tego 

wydarzenia  staną  się prawdziwymi, 

pełnoprawnymi uczniami. A przygotowywaliśmy 

się sporo, choć wszystko odbywało się przez 

zabawę - wyjaśniała wychowawczyni nieco 

stremowanej gromadki z I A. Za to dzieci  

z przejęciem opowiadały, jak wyglądały 

przygotowania i co ich czeka po tym, jak zostaną 

już przyjęci do grona uczniów "Czwórki". 

 

- Będziemy się dużo uczyć, ale będziemy już 

dobrymi uczniami, a próby były ciężkie, 

śpiewaliśmy i musieliśmy różne rzeczy robić 

- tłumaczyli  pierwszoklasiści. 
 

 
 

W tym roku naukę w trzech klasach pierwszych 

PSP nr 4 rozpoczęło prawie 80 dzieci. Ślubowaniu, 

które wpisało się w okrągły jubileusz „Czwórki”, 

towarzyszyło także poświęcenie nowego sztandaru 

szkoły, ufundowanego przez radę rodziców, 

nauczycieli oraz Stowarzyszenie Przyjaciół 

Ostrowieckiej "Czwórki". 

Okiem młodego redaktora 
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Wspomnienia absolwentów 

Byłem uczniem "Czwórki" 

w latach 1970 - 1978.  

W klasach 1-3 

wychowawczynią była pani 

Regina Kabała. Uczyliśmy 

się wtedy pisać przy 

pomocy stalówek  

i obsadek, w takich 

ławkach z miejscem po 

środku na kałamarz. W 

czystych zeszytach obowiązywały tzw. "liniuszki". 

Od klasy czwartej wychowawczynią była pani 

Konieczna - od muzyki (niestety, nie pamiętam 

imienia ), potem chyba p. Dobek od fizyki. 

 

Nauczyciele, których pamiętam: oczywiście Pani 

Irma Antoniak, która zrobiła ze mnie humanistę  

(i harcerza za sprawą mojego przyjaciela Mirka 

Baki, którego zabrała na obóz w Bieszczady );  

p. Helena Przybyś - od biologii, p. Bidzińska od 

języka rosyjskiego (oj! ile myśmy z Baką dostali 

od niej kokosów w łepetyny, za gadanie na 

lekcjach), p. Franciszek Wojdat - zajęcia 

techniczne  

(wymagający i sprawiedliwy ("łapy" pamiętam do 

dziś), Stanisław Paluch - w-f (który z pulchnego 

pulpeta zrobił w miarę sprawnego młodego 

człowieka, nota bene mój późniejszy kolega  

z pracy z PSP 7) Zdarzenie, które pamiętam: 

bodajże w klasie 7. - akademia z okazji rewolucji 

październikowej. Mamy z Baką recytować ten sam 

wiersz ja po polsku, on po rosyjsku, albo odwrotnie 

(tytuł - "Czekaj mnie" Żdi mienia ). Tego samego 

dnia miała być olimpiada z fizyki, do udziału, w 

której wytypowała nas Dobkowa, bo mieliśmy 

piątki (ale wiedza trójkowa). Stwierdziliśmy, że 

nie możemy na tej olimpiadzie się zbłaźnić i pod 

pozorem choroby nie przyszliśmy do szkoły, więc 

przy okazji sypnęła się akademia z okazji 

rewolucji. Zrobiła się awantura na 12 fajerek. 

Mieliśmy na półrocze obniżone sprawowanie, 

Bidzińska się na nas gniewała ze 2 miesiące, a 

przed czymś gorszym uratowały nas zgodne 

zeznania naszych matek, że się 

zatruliśmy.  Obecnie jestem nauczycielem historii, 

WOS-u i etyki z prawie 35 - letnim stażem pracy. 

Po drodze zdarzyło mi się być dyrektorem 

Publicznego Gimnazjum nr 2 przy ulicy Polnej 

(dawna "dwójka") - akurat w czasie słynnej 

katastrofy. Pozdrawiam serdecznie.                               

Piotr Kiljański 

Przygodę w naszej 

cudownej szkole 

rozpoczęłam w 1987 

roku, a zakończyłam 

po 8 klasach w 1995 

roku. Miałam wielką 

przyjemność uczyć 

się w klasach 1-3 pod 

skrzydłami Ewy 

Antoniak.  

 

 
Od 4 klasy wychowawcą była kolejna wybitna 

nauczycielka Maria Tyburczy. Podobno już w 8 

klasie w ankiecie wypełniłam co chcę robić  

w życiu i jakoś się tak zdarzyło, że dokładnie to 

robię. Wszystko dzięki kadrze, która wzięła udział 

w moim  wychowaniu i edukacji. Dzięki Wam 

kieruję się w swoim życiu wartościami takimi jak: 

Rozmowa z … 

https://www.facebook.com/Publiczna-Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-4-w-Ostrowcu-%C5%9Awi%C4%99tokrzyskim-320494368500145/photos/pcb.597208338313840/943601256189450/?__cft__%5b0%5d=AZW30ftrd7450WkSTbt7sNhjV9x8lqQghlRYFf7ZSYNOo_Y6OYIs7ppi8tTkSKvfu0f7--A8s5CWnOlhbR9DnStsAbYb2v2IKndE6dnP2C06ThPW0on_4AzW-tgrEclbj5y74-V47pkpzzCJouCrCVvf&__tn__=*bH-R
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uczciwość, szacunek, miłość i bezinteresowność. 

Moje życie ułożyło się w ten sposób, że mam 

kontakt z wieloma swoimi nauczycielami po dziś. 

Ewo (Anna Ewa Antoniak) dziękuję Ci za każdą 

literę, zdanie, zasady ortografii, które pamiętam  

w nocy o północy oraz za pokazanie mi czym jest 

społeczność zuchowa. Leszku (Leszek Duniec) 

dziękuję Ci za każdą mapę, którą pokazałeś mi na 

lekcjach geografii. Izo (Izabela Duniec) dziękuję 

za każdą książkę, która dotarła do mnie  przez 

Twoje ręce. Bożenko (Bożena Szydłowska) 

dziękuję Ci za każdą legendę, za każdą historię, 

którą poznałam dzięki Tobie. Pani Mario (Maria 

Tyburczy) dziękuję Pani za każdą sumę, różnicę, 

wszelkie kształty, które były piękną podstawą do 

dalszej nauki matematyki. Pani Barbaro (Barbara 

Dobek) dziękuję za próbę pokazania tego co 

niewidoczne. Proszę się nie obrazić ale jednak 

jestem humanistką. Madziu (Magdalena Wykrota) 

dziękuję za każdy ruch, nad którym pracowałaś, 

przydało się to całkowicie wiele razy. Dziękuję 

całej kadrze, która mnie ukształtowała. To dzięki 

Wam skończyłam pedagogikę na Uniwersytecie 

Jagiellońskim, to dzięki Wam pomagam ludziom, 

to dzięki Wam jestem tym kim jestem. 

Magdalena Wożniak 

 

 

Naukę o Szkole 

Podstawowej nr 4 

rozpocząłem w 1981 roku. 

Moją pierwszą 

wychowawczynią w klasie 

1-3 była Pani Danuta 

Słowik. Bardzo miła dla 

dzieci, wspaniała 

nauczycielka, pedagog, 

która powiedziała nam 

dzieciom, że zawsze do końca naszego życia 

będziemy pamiętali swojego pierwszego 

Nauczyciela. I tak też jest, pamiętam. 

W klasie czwartej moim wychowawcą został 

nauczyciel języka polskiego Pan Adam Kołsu. 

Bardzo często robił nam dyktanda z ortografii. W 

klasie 6 i 7 w sali polonistycznej na piętrze I 

oglądaliśmy na projektorze filmy - lektury, które 

były wypożyczane z biblioteki Filmosu. 

Wypożyczalnia ta mieściła się naprzeciwko szkoły 

w bloku mieszkalno – handlowym osiedla 

„Czerwonych Bloków”. Były to filmy: Szatan z 

siódmej klasy, Krzyżacy i inne. Byłem głównym 

operatorem projektora na szpule filmowe.  

 
Od najmłodszych lat lubiłem majsterkować  

i interesowałem się techniką. Brałem udział  

w klasie 7 i 8 w Olimpiadach Technicznych Szkół 

Podstawowych, do których przygotowywał mnie 

nauczyciel Pracy Technicznej - Pan Andrzej 

Maksoń, późniejszy Dyrektor Szkoły. Na wiosnę 

1989 w klasie 8 brałem udział w tej Olimpiadzie, 

zająłem, jak pamiętam 7 lub 8 miejsce  

w województwie, co dało mi dodatkowe punkty do 

egzaminu wstępnego do Technikum Hutniczo – 

Mechanicznego w Ostrowcu, gdzie 

kontynuowałem dalszą naukę.  

Opuszczając mury Szkoły Podstawowej nr 4,  

z sentymentem wspominam tam spędzone chwile i 

szereg wspaniałych nauczycieli, między innymi: 

Panie: Marie Tyburczy - matematyka, Barbarę 

Bobek- fizyka, p.Wasilewską - plastyka, Helenę 

Przybysiową -biologia, p.Bidzińska – j.rosyjski 

oraz Panów: Grzegorza Duńca -geografia, 

Grzegorza Bażanta – wf,   Stanisława Palucha -wf, 

Marka Sitka - chemia i innych. Obecnie  

z wykształcenia jestem inżynierem elektrykiem  

i pracuję w Celsa Huta Ostrowiec. 

Piotr Ciastek 

Byłam uczennicą Szkoły 

w latach 1985-1993, gdy 

„czwórka” miała swą 

siedzibę przy ulicy 

Sienkiewicza. Moją 

wychowawczynią w kl. 1-

3 była Pani Lilla 

Dąbrowska.  

Rozmowa z … 
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Nauczycielka z dużą wiedzą i doświadczeniem. 

Poza tym serdeczna, ciepła szczerze 

zainteresowana swoimi uczniami. W kl. 4-8 

wychowawstwo sprawowała nad nami Pani 

Bożena Szydłowska, która uczyła nas także 

historii. Wspaniała nauczycielka, pełna wiary w 

możliwości ucznia, zaangażowana, cierpliwa. 

Pamiętam zakończenie 8 klasy. Rzeka łez  

i smutek spowodowany świadomością, że ten czas 

dobiegł końca. Nauczyciele, którzy mnie uczyli: 

Pani Żółcińska -j. polski. To dzięki Niej nie mam 

dziś problemów z ortografią. Matematyka - Pani 

Tyburczy. Muzyka - Pani Barańska. Nigdy nie 

zapomnę przyrządu na pianinie służącego Pani do 

zdyscyplinowania klasy. Pan Leszek Duniec -

geografia, również Dyrektor Szkoły od 1990 r. J. 

rosyjski-  Pani Bury, biologia-Pani Kot, fizyka -

Pani Dobek, plastyka - Pani Wasilewska. 

Informatyka-Pani Małgorzata Lis, niesamowity 

pedagog. Zawsze pełna energii. W latach mojej 

edukacji intensywnie działało harcerstwo, do 

którego uczęszczałam z wielkim zaangażowaniem. 

Naszym drużynowym był Pan Tomasz Lipka. Miał 

w sobie zapał i chęć do pracy z nami. Pan Lipka to 

również były wychowawca mojego starszego syna. 

Syn mówił, że cała klasa podziwiała Go za pasję i 

serce, które wkładał w swoją pracę. Ja również 

jestem tego samego zdania. Myślę, że często nie 

zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielki wpływ na 

nasze życie mieli nasi nauczyciele. Jak często 

dzięki nim spełniliśmy marzenia i jesteśmy w 

danym miejscu. Dziś po 20-stu kilku latach od 

opuszczenia murów „czwórki” wróciłam do 

szkoły, ale już w roli matki i przewodniczącej Rady 

Rodziców. Jest to dla mnie jako rodzica 

szczególnie ważne, bo mogę współpracować ze 

szkołą w wychowaniu i kształceniu mojego 

dziecka. 

Katarzyna Poloczek 

Uczęszczałam do Szkoły 

Podstawowej nr 4 w latach 

1997-2003, kiedy to 

ukochana „czwóreczka” 

była jeszcze przy ulicy 

Sienkiewicza 70. 

Zawsze wracam do tych 

czasów z wielkim 

sentymentem. Atmosfera 

panująca w szkole była 

niesamowicie ciepła, wręcz rodzinna. Moją 

wychowawczynią w klasach nauczania 

początkowego była p. Agnieszka Andryka. 

Wspaniała nauczycielka: troskliwa, z wielkim 

poczuciem humoru. Pamiętam, jak Pani Agnieszka 

powierzyła mi główną rolę w teatrzyku „Czerwony 

Kapturek.” Był to dla mnie wielki zaszczyt, gdyż 

w naszej klasie miałam dużo utalentowanych 

koleżanek. W klasach 4-6 moją wychowawczynią 

była Pani Renata Pypeć. Zawsze uśmiechnięta, 

kochana, pełna energii  

i zapału do pracy. Nauczyciele, którzy mnie uczyli, 

całym sercem oddani byli uczniom  

i swojej pracy, a tego się nigdy nie zapomina. 

Dziękuję mojej Pani polonistce Beacie 

Kubasińskiej, Pani Marii Krawętkowskiej i Pani 

Iwonie Waśniewskiej, które uczyły mnie 

matematyki, Pani Dorocie Farys, która uczyła mnie 

techniki i informatyki, Pani Hannie Kot, która 

uczyła biologii, Panu Leszkowi Duńcowi  

i Pani Renacie Prucnal, którzy uczyli mnie 

geografii, Pani Reginie Bocian, która uczyła mnie 

języka angielskiego, Pani Barbarze Gołąbek, która 

uczyła plastyki i muzyki, i Pani Anecie Masternak, 

która uczyła mnie religii oraz wszystkim 

pracownikom szkoły, którzy na czele  

z Dyrekcją na zawsze pozostaną w mojej pamięci i 

w moim sercu. 

Malwina Masternak 

Rozmowa z … 
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Dzień Edukacji Narodowej to nie tylko święto 

nauczycieli, ale całej społeczności szkolnej. To 

dzień wyjątkowy, kiedy składamy wszystkim 

pracownikom oświaty życzenia wytrwałości oraz 

cierpliwości do dalszej, nie zawsze łatwej pracy.  
 

 
 

13 października 2021r. w naszej szkole odbyła się 

uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Część artystyczną przygotował Samorząd 

Uczniowski. 
 

„Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi. 

Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi 

pochodzić od uczących się.” 

Taylor MacKenzie 
 

 

Uroczystość przebiegła w miłej i radosnej 

atmosferze.  

 
Na zakończenie uczniowie złożyli życzenia 

wszystkim pracownikom oraz wręczyli  jabłko – 

owoc nie byle jaki,  mający wiele znaczeń. 

Symbolizuje całość, wieczność, ziemię, zdrowie, 

życie, gwiazdy, nieśmiertelność, początek, wiosnę, 

koniec, śmierć, odkupienie, władzę królewską, 

miłość, niebezpieczeństwo, oszustwo, niezgodę. 

 
Uwieńczeniem spotkania było wręczenie 

stypendium dla najlepszych uczniów, którzy na 

zakończenie roku otrzymali średnią 5,2. 
 

Redakcja gazetki życzy wszystkim pracownikom 

szkoły myśli i marzeń które dają się 

urzeczywistnić,  

pięknych i szlachetnych pomysłów, które 

podszeptuje serce,  

cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom 

tym starszym i tym młodszym, zrodziła wiele 

szlachetnych owoców. 

Z życia szkoły – w telegraficznym skrócie 
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13 października 2021r. uczniowie odebrali 

nagrody w postaci stypendiów za wysokie wyniki 

w nauce oraz w sporcie uzyskane w II semestrze w 

roku szkolnym 2020/2021.  

 

  
 

Stypendia za wyniki w nauce otrzymali: Błachut 

Maja, Borcuch Zofia, Dąbek Jan, Dukielski 

Ksawery, Stępień Błażej, Szymańska Zofia, 

Ziółkowski Mateusz, Gardynik Gabriela, Hejn 

Karolina, Jasiński Jan, Ruszkiewicz Michał, 

Szymańska Nikola, Stępień Oliwia, Szczepański 

Mateusz, Podgórny Laura, Krypel Natalia, 

Nowakowski Michał, Ruszkiewicz Jakub, Banaś 

Sonia, Kaczor Bartosz, Marietta Major, Sprycha 

Lilianna, Adamska Beata, Masternak Tomasz, 

Loranty Agnieszka, Kazimierska Kamila, 

Antonina Pierzchała, Tłuczkiewicz Julia, Lipińska 

Kinga, Loranty Milena, Milewicz Wiktoria, Olech 

Nikola. 

  

Stypendia sportowe otrzymali: Alicja Gębura, 

Amelia Książka, Kocznur Nikola.  

Gratulujemy!!! 

KoD 

Jak się uczyć, żeby się 

nauczyć?  
 

 
 

Wszyscy doskonale wiemy, że trening ćwiczy 

mięśnie, a nauka ćwiczy nasz mózg. Ćwiczenia 

oczywiście muszą być regularne i bez 

odpuszczania. Tylko wtedy możemy liczyć na 

sukces. Wkuwanie zaledwie na kilka dni przed 

sprawdzianem na nic się nie zda, to czas stracony, 

a w głowie niewiele zostaje. Jednak jest kilka 

prostych sposobów na to, żeby zapamiętać 

materiał, nauczyć się go i zdobyć wiedzę. Warto je 

zastosować, bo podobno po 24 godzinach 

przeciętnie zapominamy aż 80 % nauczonego 

materiału. 

1. Pozbywamy się tego, co nas rozprasza, np. 

komputer, telefon, muzyka, siadamy wygodnie  

w fotelu, na łóżku, przy biurku i powtarzamy do 

skutku…  

2. Powtarzamy z odpowiednim nastawieniem, 

czyli przekonaniem, że na pewno się to kiedyś 

przyda, bez względu czy to procenty  

i matematyka, czy gramatyka języka polskiego  

i poprawna pisownia, warto korzystać z lekcji  

Z życia szkoły – w telegraficznym skrócie 
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i z tego, co było w ciągu 45 minut, a więcej czasu 

będzie na przyjemności. 

3. Wyprzedzanie, czyli są tacy, którzy przeglądają 

temat lekcji kolejnej. To nie jest całkiem zły 

pomysł, gdyż to, co pojawi się na lekcji, nie będzie 

zupełnie nowe.  

4. Wierszowanie, inaczej mnemotechnika, 

pierwsze litery każdego wyrazu pomagają 

zapamiętać odpowiednie wyrazy i wiadomości 

dotyczące jakiegoś tematu, np. -uje się nie 

kreskuje, albo pamiętaj chemiku młody, wlewaj 

kwas do wody.  

5. Skojarzenia, to jedna z najważniejszych metod 

zapamiętywania, a każdy może je tworzyć sam  

w związku z konkretnym materiałem, który musi 

zapamiętać. 

 

Język polski 

OBSERWUJ 

• analizuj tworzenie 

wypowiedzi krok po kroku 

SŁUCHAJ 

• słuchaj wyjaśnień nauczycieli 

MÓW 

• powtarzaj najważniejsze 

informacje na głos 

• opowiadaj treść lektur 

koledze lub... sobie 

PISZ 

• trenuj pisanie wypracowań 

• rób odręczne notatki 

• twórz mapy myśli 

 

Dużo czytaj !!! 

 

Matematyka 

OBSERWUJ 

• analizuj zadania 

rozwiązywane krok po kroku 

SŁUCHAJ 

• słuchaj wyjaśnień nauczycieli 

MÓW 

• powtarzaj wzory na głos 

• wyjaśniaj zadania koledze 

lub... sobie 

PISZ 

• rozwiązuj zadania na kartce 

• rób odręczne notatki 

 

Sukces murowany!! 

Nikola Szymańska 

Z życia szkoły – w telegraficznym skrócie 
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Dzień zdrowego jedzenia 

 

W tym roku szkolnym  uczniowie uczestniczą   

w projekcie Szkoła Promująca Zdrowie oraz 

Igrzyska Zdrowia. W związku z tym realizowanych 

jest wiele działań poświęconych zdrowemu 

odżywianiu. Jednym z nich jest aktywne włączenie 

się w świętowanie Europejskiego Dnia Zdrowego 

Jedzenia  

i Gotowania, który przypada na dzień 8 listopada. 

 

W okresie jesiennym bardzo ważnym jest 

wzmacnianie układu odpornościowego, stąd 

promujemy wśród uczniów spożywanie produktów 

bogatych w witaminy i minerały, tj.: wit. C, A, E, 

D, selen, cynk czy żelazo, które odgrywają 

kluczową rolę w budowaniu odporności 

organizmu. Podejmowane działania mają na celu 

zachęcanie uczniów o wzbogacenie swoich diet o 

warzywa i owoce bogate w te składniki oraz 

zwracanie uwagi na właściwe proporcje w ich 

spożywaniu. 

 

Dzień 8 listopada w naszej szkole bogaty był  

w szereg działań. Zachęcano uczniów do 

spożywania zdrowych posiłków, a także 

aktywności ruchowej na różne sposoby. Starsi 

uczniowie czytali młodszym wiersz „Na 

straganie”, w trakcie przerw na korytarzach 

odbywały się quizy, a w trakcie lekcji samorząd 

nagradzał uczniów jabłkami za udzielenie 

prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe.  

 

Uczniowie mogli również wziąć udział w quizie 

komputerowym oraz konkursie na „Zdrowe 

Śniadanie”. Dodatkowo na holu głównym 

serwowane były naturalne soki, sałatki warzywne i 

owocowe.  

Celem święta było  promowanie zdrowego 

jedzenia, dobrych nawyków żywieniowych, 

spożywania regularnie posiłków, informowanie  

o konsekwencjach złej diety. 

Z życia szkoły – w telegraficznym skrócie 
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Całość wszystkich działań została poddana wideo i 

fotorelacji przez młodych dziennikarzy ze 

Szkolnego Koła Dziennikarskiego. 

Zdrowe śniadanie 

W dniu 26 listopada odbyło się wręczanie nagród 

dla uczestników konkursu „Zdrowe śniadanie” 

zorganizowanego w ramach obchodów 

Światowego Dnia Zdrowego Jedzenia  

i Gotowania. 

Komisja przyznała nagrody dla: 

        
 

Igi Majeskiej – I miejsce w kat. kl. I-III 

 

 
Nikoli Szymańskiej – I miejsce w kat. kl. IV-VIII 

        
Nagrody Publiczności otrzymali:  Jan 

Dąbek oraz Collin Villemin. 

Pozostali uczestnicy: Jan Jasiński, Julia 

Turbakiewicz, Martyna Wilczyńska, Borys 

Cybulski, Marcel Ciździel, Ksawery Dukielski, 

Liliana Krawczyk, Franek Włodarski, Filip Góźdź, 

otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne 

upominki. 

Brawo! 

 

Co jeść, żeby być zdrowym?  

 
 

Zdrowe odżywianie to nic innego, jak spożywanie 

substancji korzystnych dla organizmu w celu 

zapewnienia lub poprawy jego kondycji – zdrowia. 

Czy wiesz, że to, co jesz i pijesz ma ogromny 

wpływ na twój rozwój, zdrowie  

i samopoczucie? Na czym polega dobrze 

zbilansowana dieta? Co jeść, by uniknąć kłopotów 

zdrowotnych? Oto kilka ważnych zasad:  

Z życia szkoły – w telegraficznym skrócie 
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Przede wszystkim: - spożywaj 4-5 posiłków 

zgodnie z Piramidą Zdrowego Żywienia  

i Aktywności Fizycznej,  

- ogranicz spożywanie tłuszczów,  

- warzywa/owoce są ważne i zdrowe – jedz co 

najmniej 5 porcji różnych warzyw i owoców 

dziennie,  

- unikaj produktów przetworzonych (fast foodów), 

- jedz przynajmniej dwie porcje ryb tygodniowo, - 

wypijaj minimum 1,5l wody  

w ciągu dnia,  

- unikaj słodzonych napojów,  

-ogranicz cukier oraz niezdrowe przekąski 

(słodycze, chipsy)  

- przed wyjściem do szkoły pamiętaj o śniadaniu! 

Śniadanie spożyte do godziny po przebudzeniu to 

pierwszy posiłek po długiej nocnej przerwie. 

Pełnowartościowe śniadanie powinno zawierać 

wszystkie składniki odżywcze, tj. białka, tłuszcze i 

węglowodany. Może to być np. kanapka  

z pieczywa żytniego na zakwasie z wędliną 

drobiową, liściem sałaty, pomidorem  

i szczypiorkiem. Dobrze byłoby wypić też 

szklankę chudego mleka lub zjeść jogurt naturalny. 

Dzięki takiemu śniadaniu glukoza jest stopniowo 

uwalniana do krwi, co wpływa korzystnie na 

funkcjonowanie mózgu. Właściwie zbilansowany 

poranny posiłek uchroni nas przed napadem 

nagłego głodu, poprawi pamięć  

i koncentrację. 

Aleksandra Lenard 
 

Siedem produktów żywnościowych 

wspomagających odporność – warto je 

poznać! 

 
Warzywa i owoce jako źródło witaminy C i ß-

karotenu  

Do warzyw i owoców stanowiących szczególnie 

dobre źródło witaminy C zalicza się: brukselkę, 

chrzan, jarmuż, paprykę czerwoną i zieloną, natkę 

pietruszki, szpinak, kalafiora i kalarepę oraz 

porzeczki czarne, truskawki, poziomki, kiwi, 

cytrynę, grejpfrut i pomarańczę.  

Warzywa cebulowe jako źródło siarczków 

organicznych  

Do warzyw cebulowych zalicza się: cebulę, 

czosnek, por i szczypiorek. Poza związkami 

siarkowymi zawierają one także witaminy C, A, E, 

a także witaminy z grupy B, składniki mineralne: 

siarkę, selen, magnez, żelazo oraz olejki eteryczne. 

Witamina D3  

Do produktów żywnościowych zawierających 

pewne ilości witaminy D3 należą tran i tłuste ryby 

morskie (śledź, łosoś, sardynka). Jednak najlepsze 

jej źródło stanowi synteza skórna pod wpływem 

promieniowania słonecznego.  

Kiszonki – kiszona kapusta, ogórki, buraki i inne  

Fermentowane produkty mleczne  

Do fermentowanych produktów mlecznych zalicza 

się jogurt, kefir, maślankę oraz mleko acidofilne. 

Podobnie jak kiszonki, fermentowane produkty 

mleczne zawierają bakterie fermentacji mlekowej, 

które hamują rozwój patogenów,  

a stymulują wzrost korzystnej mikroflory jelitowej.  

Ryby morskie  

Ważną rolę w kształtowaniu odporności 

organizmu odgrywają także nienasycone kwasy 

tłuszczowe omega-3, występujące głównie  

w tłustych rybach morskich. Kwasy te wpływają 

korzystnie na odporność, nasilając odpowiedź 

immunologiczną na patogeny.  

Produkty bogate w cynk  

Cynk chroni organizm przed szkodliwym 

wpływem wolnych rodników. Ponadto uczestniczy 

w dojrzewaniu i funkcjonowaniu limfocytów T. 

Do produktów bogatych w cynk zalicza się 

głównie ostrygi, wołowinę i inne czerwone mięsa. 

Nasiona roślin strączkowych, orzechy, szpinak, 

szparagi oraz produkty pełnoziarniste także 

stanowią dobre źródło tego mikroelementu, ale 

zawarty w nich błonnik może utrudniać absorpcję 

cynku z jelit. 

 

Marcelina Dziewięcka, Lilianna Sprycha 
 

Z życia szkoły – w telegraficznym skrócie 
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Święto Dyni 
 

 
 

Z okazji Święta Dyni, które przypada na 30 

października, Samorząd Uczniowski zorganizował 

w naszej szkole konkurs na najpiękniejsze 

udekorowanie dyni. Wszystkie prace były tak 

piękne, że komisja w składzie: Dyrektor Szkoły, 

W-ce Dyrektor, opiekun Samorządu Szkolnego 

oraz przewodniczący Samorządu uznali wszystkie 

dynie za zwycięskie.  

- Pomysłowość i ilość wykonanych rzeźb 

zaskoczyła nas ogromną ilością. Dzięki temu 

udekorowaliśmy wejście do szkoły. Brawo! 

 

 
 

Dodatkowo, uczniowie ubrani w kolorze 

pomarańczowym, świętowali ten dzień. będąc 

zwolnieni od odpytywania na lekcjach. 
 

Międzynarodowy Dzień Postaci 

z Bajek 
 

 
 

Dnia 5 listopada obchodziliśmy  Międzynarodowy 

Dzień Postaci z Bajek😍Każdy z nas zna i czytał 

bajki.  Ma swoje ulubione postacie. Wie, że bajki 

rozweselają i bawią, ale też przekazują ważne 

prawdy życiowe.. Bajkowe postacie sprawiają, że 

świat dziecka staje się radosny i kolorowy 

 

 
 

W naszej szkole także można dziś było spotkać 

niesamowite bajkowe postacie, które choć na 

chwilę przeniosły nas w świat wyobraźni. 
 

      

Z życia szkoły – w telegraficznym skrócie 
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Z okazji tego święta świetlica szkolna 

przeprowadziła zabawy, quizy i zagadki związane 

z tym dniem. Dzieci słuchały również bajkowiska 

"Franek" Marii Konopnickiej oraz wykonały 

piękne kolorowanki z postaciami ze znanych bajek.  

 

103.Rocznica Odzyskania 

Niepodległości 
 

 
 

W dniu 9 listopada społeczność szkolna uczciła 

103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez 

Polskę. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego 

odśpiewania hymnu narodowego. Następnie były 

recytowane wiersze oraz odśpiewane patriotyczne 

pieśni. Gorącymi brawami podziękowaliśmy 

artystom za występ. 

 

 
 

Uczniowie przygotowali piękną akademię, 

przypominającą o bardzo ważnych wydarzeniach, 

które miały wpływ na odzyskanie przez nasz kraj 

niepodległości. Uważamy, że warto brać udział w 

takich uroczystościach, ponieważ uczą 

patriotyzmu oraz przypominają o ludziach, którzy 

walczyli o wolną  Polskę. „Naród, który nie zna 

swojej przeszłości, umiera i nie buduje 

przyszłości.” Słowa naszego Patrona, Św. Jana 

Pawła II, są ważne dla Polaków, bo zachęcają do 

poznawania swojej historii, swoich korzeni, 

dlatego też w naszej szkole zawsze upamiętniamy 

wszystkie te wydarzenia, które są istotne dla 

historii naszego narodu. 

 

 
Podczas miejskich uroczystości 103. rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości, 

przedstawiciele szkoły złożyli hołd wszystkim 

Polakom, którzy służyli niepodległości  

z najwyższym oddaniem. 

 

 
 

11 listopada uczniowie naszej szkoły wraz Panią 

Dyrektor Agnieszką Batóg, nauczycielami a także 

rodzicami dopingowali uczestników 

Ostrowieckiego Biegu Niepodległości.  

 

 

Z życia szkoły – w telegraficznym skrócie 
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Piękna pogoda, gorący i żywiołowy doping 

naszych uczniów niósł zawodników podczas 

biegu. Liczne uśmiechy i reakcje biegaczy na nasz 

doping sprawiały nam wielką przyjemność. Do 

zobaczenia za rok na trasie kolejnego biegu. 

Michał Ruszkiewicz 
 

Uroczyste powitanie 

pierwszaków 
 

 
 

25 listopada uczniowie klas trzecich uroczyście  

powitali w gronie uczniów naszej szkoły - 

pierwszaków. 

 
Przygotowali dla nich program słowno  - 

muzyczny i pamiątkowe dyplomy. 

 
 

- Dziękuję uczniom z klas trzecich za piękne 

powitanie pierwszoklasistów. Złożone deklaracje 

niesienia pomocy młodszym kolegom  

i koleżankom zostały przyjęte i zapamiętane,  

a więc liczymy, że zawsze będziecie dla nich 

wsparciem ❤️ - podsumowała Pani Dyrektor.  
 

Dzień  Pluszowego Misia 

 
Mały Samorząd Szkolny włączył się do organizacji 

Dnia Pluszowego Misia. W klasach 1-3 

zorganizowany został konkurs plastyczny „Mój 

Miś”.  

        
Uczniowie przynieśli swoje przytulaśne misie,  

o których opowiadali ciekawe historie.  

 
Uczyli się wierszyka o misiu. Była misiowa 

gimnastyka i misiowe tańce.  

Z życia szkoły – w telegraficznym skrócie 
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Zorganizowana została także piękna wystawa 

wykonanych prac. Rozstrzygnięto także konkurs 

plastyczny, na który wpłynęło 75 prac. 
 

 
Komisja w składzie : mgr Agnieszka Bronkowska 

-Graboń  i mgr Justyna Miernikiewicz miały 

niełatwe zadanie. 
 

I miejsce - Adam 

Rutkowski - kl. 2b 

II miejsce - Bartosz 

Popek - kl. 1a i Iga 

Majeska - kl. 3c 

III miejsce - Daria 

Świątek - kl. 1a  

i Vanessa Russo - kl. 

2a. 

 

Przyznano również 10 

wyróżnień. Brawo! 

 

 

 

Andrzejki  

 
 

30 listopada Samorząd Uczniowski z PSP4 

zorganizował zabawy i wróżby andrzejkowe. 
 

 
Wszyscy uczniowie mogli zapoznać się  

z tajnikami wróżb oraz zwyczajami 

andrzejkowymi. 

Zabawy, uśmiechu i radości było wiele.  

Każdy uczestnik otrzymał słodkie ciasteczko. 

Dziękujemy za wspaniałą zabawę. 
 

 
I pamiętajcie ,,Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los 

przyniesie w darze ".Udanych andrzejek. 😃 

 

Z życia szkoły – w telegraficznym skrócie 
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„Otrzęsiny " klas IV 

1 grudnia Samorząd Uczniowski zorganizował 

,,Otrzęsiny " klas IV. 
 

  
 

Klasy przybrały kocie nazwy: klasa IVa - 

Kociaczki, a klasa IV b - Mruczki. 
 

Czwartoklasiści poddani zostali różnym próbom, 

aby zostać przyjętymi w poczet uczniów klas 

starszych. 
 

 
 

Wszyscy świetnie 

się bawili, a na 

zakończenie każda 

klasa otrzymała 

dyplom. 

KoD 
 

 

 

 

 

 

Mikołajki 

 
Mikołaj tu…. Mikołaj tam… 

6 grudnia uczniowie z Samorządu Szkolnego 

wcielili się w bardzo przyjemne role: Mikołaja  

i pięknych Mikołajek , a ich głosy: ho, ho, ho! .. 

było słychać w całej szkole.   
 

 
Wręczali wszystkim grzecznym i niegrzecznym 

dzieciom miłe upominki. Każdy dostał również 

cukierki ufundowane przez Radę Rodziców.  

 
W tym wyjątkowym dniu, dominował w naszej 

szkole kolor czerwony i nie zabrakło również 

mikołajkowych czapek.  

 

 

Mikołajkowy czas to 

moment radości, 

uśmiechu, dzielenia się 

szczęściem  

z innymi. 

Maja i Gabrysia 

Z życia szkoły – w telegraficznym skrócie 
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Ozdoba z szyszki 

 
 

Przygotuj: 

• biały matowy spray 

• lakier do włosów 

• srebrny brokat 

• białą wstążeczkę 

• grubą białą przezroczystą wstążką 

• ozdobny srebrny kryształek 

• klej na gorąco 

Wykonanie: 

Szyszkę pomaluj białym sprayem. Po wyschnięciu 

spryskuj ją lakierem do włosów  

i posyp brokatem. Koniec kawałka wstążeczki 

zawiąż na  supełek i przyklej klejem na gorąco do 

wierzchołka szyszki. Następnie wykonaj kokardę z 

podwójnej grubej białej przezroczystej wstążki  

i przyklej klejem na gorąco  również do 

wierzchołka szyszki. Na koniec doklej ozdobny 

kryształek  na środek kokardy. Ozdoba gotowa! 

Twoja choinka będzie wyglądała przepięknie. 

 

Aleksandra Lenard 

 

Zawieszki z makaronu 

 
 Przygotuj: 

• 6 makaronowych dużych muszelek, 

• makaron typu muszelki małe, 

• pistolet do klejenia na gorąco, 

• sprej w złotym kolorze, 

• złoty i czerwony brokat, 

• wstążka do wykonania zawieszki. 

 
Wykonanie: 

1. Ułóż duże muszelki we wzór gwiazdki  

i sklej je ze sobą klejem na ciepło. 

2. Następnie z obu stron wylej trochę kleju 

na środek i przyklej wymyślony przez 

ciebie wzór z małych muszelek. 

3. Wyschniętą bombkę z makaronu pomaluj 

złotym sprejem z obu stron. 

4. Brzegi dużych muszelek od spodu 

posmaruj klejem i posyp czerwonym 

brokatem. 

5. Na małe muszelki nałóż trochę kleju  

i posyp złotym brokatem. 

6. Do jednego ramienia przyklej tasiemkę, by 

zawiesić ozdobę świąteczną na choinkę. 

                                   Aleksandra Lenard 

Rady i porady 



   

26  

 

Portale społecznościowe - co 

dają, a co odbierają? 
 

 
W dzisiejszych czasach, ludzie nie wyobrażają 

sobie życia bez mediów społecznościowych. 

Gdybyśmy spytali nastolatków, co sądzą o social 

mediach, zdania byłyby bardzo podzielone. Jedno 

powiedzieliby, że pomogły im zaakceptować 

siebie, natomiast drudzy, że zniszczyły im życie. 

Większość nauczycieli nie udziela się w social 

mediach, jednak wie, co w trawie piszczy. 

Najczęściej używają Facebook ’a oraz Tik Tok ‘a. 

Niektórzy z nich nawet nagrywają filmiki 

pomagające uczniom w nauce tzw. ,,korepetycje 

online”. Są to darmowe lekcje, które w wielu 

przypadkach sprawiają, że dzieci wynoszą z nich 

więcej wiedzy niż w szkole. Natomiast znajdą się 

też tacy, co mieli lub nadal mają wielki problem  

z nauczaniem zdalnym. Nie potrafią pisać na  

e-tablicy, a nawet rozpocząć spotkania na różnych 

platformach typu: Zoom, Teams oraz Discord. 

Przez co nauka zdalna była mniej skuteczna, a oni 

się jedynie męczyli.  

 
Obecnie wiele osób pracuje w Internecie jako 

influencer. Ich zadaniem jest m.in: kolaboracja z 

różnymi firmami, wstawianie zdjęć i postów 

promujących sponsora oraz tworzenie kontentu, 

który pozwoli im zdobyć popularność oraz 

powiększyć swoje grono obserwatorów. Niektórzy 

działają w pojedynkę, a inni wolą pracować w tzw.  

,,ekipie" ze swoimi przyjaciółmi. Dobrym 

przykładem samodzielnego twórcy jest np.: Zebo, 

który zyskał swoją popularność dzięki 

komentowaniu różnych sporów i drażliwych 

zachowań niektórych wpływowych ludzi w 

Internecie. Jest to chłopak, który występuje przed 

kamerą w masce zebry  

i działa tak naprawdę całkowicie anonimowo. Rok 

temu rozpoczął kolaborację z kawą rozpuszczalną 

GBS i obecnie jego produkty możemy kupić  

w Kauflandzie. Ma również swój sklep 

internetowy Zebranka.pl, gdzie możemy dostać 

m.in bluzy i rożne koszulki. Natomiast przykładem 

pracy z przyjaciółmi jest ,,Ekipa”, na której czele 

stoi Karol Friz Wiśniewski. Projekt rozpoczął już 

ponad trzy lata temu i przez ten okres zdołał zyskać 

popularność na cały kraj  

i zarobić miliony. W ekipie jest jedenastu 

członków: Friz, Wersow, Tromba, Marcysia, Mini 

Maik, Murcix, Nowciax, Poczciwy Krzychu, 

Patec, Wujek Łuki oraz Fusialka. Karol 

wypromował uczestników, działają na giełdzie, 

wydali własną płytę, mają swój sklep Ekipa to nosi,  

posiadają własny rollercoaster w parku rozrywki 

Energylandia o nazwie Ekipa Light Explorers, 

wydali swoje lody oraz napoje  

w kolaboracji z Koralem oraz są autorytetem dla 

wielu dzieci. Ostatnio wprowadzili na swój kanał 

reality show Twoje 5 minut, w którym udział biorą 

pełnoletni ludzie z całej Polski i mogą w nim 

wygrać miejsce w projekcie GENZIE. 

Podsumowując, Internet może stanowić dla nas 

sposób zarobku, jednoczyć z ludźmi, uczyć oraz 

pomagać. 
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Poza plusami udzielania się w Internecie jest też 

wiele minusów, np. myśli samobójcze, stany 

lękowe, ataki paniki, problemy z samoakceptacją  

i różnego rodzaju choroby psychiczne. Wszystko 

spowodowane jest nadmiernym hejtem oraz 

niezdrowym dążeniem do bycia idealnym. Wiele 

dziewczyn przerabia swoje zdjęcia, które następnie 

publikuje, przez co odbiorcy zaczynają 

porównywać się do ich idoli. Wszystko jest 

zakłamane i nieprawdziwe.  Jednak ciało Kim 

Kardashian albo twarz Neymaja JR jest czymś, o 

czym młodzi jak i starsi ludzie marzą. W pewnym 

momencie zaczyna się obsesja na danym punkcie, 

co na dłuższą metę może prowadzić do np. 

zaburzeń odżywiania albo samookaleczenia.    

W naszej głowie zaczynają pojawiać się myśli typu 

,,nie jesteś wystarczający", ,,jesz za dużo”, ,,nigdy 

nie będziesz wyglądać jak ona”. Doprowadza nas 

to z pewnym momencie do szału. Najlepiej jest się 

odizolować od Internetu, jednak wcale nie jest to 

takie łatwe. Dobrym przykładem na to, co właśnie 

napisaliśmy, jest Julia Pelc, w Internecie znana 

jako Queen of the black. Jest to dziewczyna, która 

od wielu lat ma ogromne problemy z samą sobą, 

które zaczęły się od uzależnienia od narkotyków i 

marihuany oraz ogromnego hejtu skierowanego w 

jej stronę. Wszystko zbierało się w niej tyle lat, że 

w pewnym momencie nie dała rady i zaczęła się 

ciąć oraz miała wiele - na szczęście -  nieudanych 

prób samobójczych. Wiele razy była w szpitalu 

psychiatrycznym, natomiast z tego co wida,ć nie 

wyniosła stamtąd nic dobrego. Według jej 

obserwatorów jest bardzo toksyczna i manipuluje 

ludźmi. Ostatnio było głośno o zbiórce 

zorganizowanej rzekomo dla jej chorego psa, która 

potem okazała się być totalną ściemą  

i uzbierane 4 tysiące złoty, dziewczyna wydała na 

wyjazd do Grecji. Niestety, jej plan się nie 

powiódł, ponieważ wycieczka się nie odbyła. 

Oczywiście nie jest to jedyna osoba, która miała 

lub ma problemy ze swoją psychiką z powodu 

Internetu, ponieważ takich ludzi jest wokół nas 

tysiące. Takie problemy dotykają ludzi z różnych 

przedziałów wiekowych. Często osoby  

z zaburzeniami nie dają po sobie poznać, że coś jest 

nie tak. Nikt tego nie zauważa. Najlepszym 

sposobem na pomoc chorym ludziom jest 

rozmowa, jednak musimy pamiętać, że nie można 

być zbyt natrętnym. Wszyscy powinni się 

szanować i mieć świadomość, jakie konsekwencje 

niesie nasze zachowanie.  

Internet to skarbnica wiedzy, ale pamiętaj, że nie 

wszystkie informacje, które w nim znajdziesz 

muszą być prawdziwe! 

 
Podsumowując, media społecznościowe pozwalają 

nam wiele osiągnąć, jednak wszystko można 

bardzo łatwo stracić. Nie możemy poddać się 

niezdrowej rywalizacji, porównywać się do innych 

i zawsze musimy pamiętać, że najważniejsze jest 

nasze dobro. Nie możemy zaniedbać własnego 

poczucia wartości i zdrowia psychicznego,  

zobaczyliśmy w Internecie ładną, bogatą osobę. 

Jeżeli potrzebujemy pomocy, bądź rozmowy, 

zawsze powinniśmy się zwrócić do zaufanej osoby. 

Czy to w Internecie,  czy w życiu prywatnym, czy 

nawet u szkolnego psychologa, zawsze znajdzie się 

osoba, która nas wysłucha  

i na którą możemy liczyć. 

Sonia Banaś, Oliwia Rutkowska, Bartosz Kaczor 
 

Legenda o Św. Mikołaju 

 
 

Dawno, dawno temu, ok. 1700 lat , w mieście 

zwanym Mira, przyszedł na świat chłopiec, 

któremu nadano imię Mikołaj. Miał on zamożnych 

i bardzo pobożnych rodziców. Nauczyli oni 

swojego syna głębokiej wiary  

„Czwórkowe” talenty 
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w Boga. Przekazali mu również wielki szacunek do 

ludzi, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących, 

biednych. Rodzice wkrótce umarli i Mikołaj został 

sierotą, ale i dziedzicem wielkiego majątku. Jego 

krewni zastanawiali się, co z nim zrobi, jak nim 

zarządzi. Mikołaj natomiast, będąc bardzo 

nieśmiałym chłopcem, całe dnie spędzał w pałacu 

ze swoim nauczycielem. Nie wychodził z domu. 

Żył odcięty od środowiska, zamknięty w świecie 

nauki. Jednak pewnego dnia przy podwieczorku 

usłyszał historię, która zmieniła jego życie.  

- Pawle, powiedz mi cóż tam słychać na mieście, 

nie wychodzę nigdzie i nie wiem, co się dzieje. 

- Jaśnie Panie, wiele się dzieje. Ale ostatnio mówi 

się dużo o pięciu sierotach, bo smutny ich los. Po 

stracie rodziców zostały zupełnie same. A to małe 

dzieci, najstarsza ma dopiero 12 lat, a najmłodsze 

3 latka – opowiadał nauczyciel. 

 - To trzeba powiadomić ich krewnych. 

- Sąsiedzi chcieli ich odszukać, ale dzieci mówią, 

że nie znają nikogo. Nie wiadomo, co z nimi 

począć.  

- To bardzo smutne, co powiedziałeś, ale przecież 

Pan Bóg nie zostawi ich bez opieki. ... Dziękuję, 

zostaw mnie samego, Pawle.  

- Muszę tym sierotom pomóc, ale jak... hm. 

Przebiorę się, żeby nikt mnie nie poznał, pójdę pod 

ich dom i zobaczę, co im potrzeba. Od razu wezmę 

osła i udam się jako wędrowiec do pobliskiego 

miasta. Tam mnie nie znają, więc będę mógł 

nakupić odpowiednich rzeczy. Pewnie potrzebują 

odzieży, jedzenia, ale także kupię jakieś zabawki, 

łakocie – bo to przecież są maluchy.  

Jak pomyślał, tak też zrobił. W noc pochmurną  

i bezksiężycową postanowił  zanieść dzieciom 

sprawunki. Worek zarzucił na plecy, okrył się 

opończą, kaptur zaciągnął na głowę i wyruszył.  

 
Udało mu się niepostrzeżenie dotrzeć na miejsce. 

Wrzucił pośpiesznie paczki przez uchylone okno 

 i szybko wrócił do domu, zanim się rozjaśniło. Był 

bardzo zmęczony, ale szczęśliwy. Na drugi dzień 

wszyscy w mieście zaczęli opowiadać o tym 

dziwnym zdarzeniu i zastanawiać się, któż to dał 

prezenty dzieciom z biednych rodzin?  

Mikołaj nie przestał na jednym dobrym uczynku, 

gdyż przy okazji pomocy biednym sierotom, 

okazało się, że w mieście mieszka wiele innych 

biednych rodzin. Postanowił im pomagać. Co 

pewien czas wyruszał na nocne wyprawy i przez 

okna wrzucał podarki dla biednych dzieci.  

- Cóż tam słychać na mieście?  - zapytał 

nauczyciela. 

- O, panie, w mieście opowiadają niestworzone 

historie o jakimś Aniele Dobroci - Anioł Dobroci, 

któż to taki? – zapytał Mikołaj. 

- Jedni mówią, że to jakiś święty przyszedł  

z nieba, inni, ze to Archanioł Gabriel. Są i tacy, 

którzy uważają, że go widzieli w opończy  

z workiem na plecach. 

- Bzdury i koniec z tymi plotkami. Proszę 

przynieść mi pieniądze ze szkatuły w sejfie. 

- Jaśnie Panie, już ich nie ma. Przekazałem je 

poprzednim razem. 

- Tak, tak, prawda, pamiętam. A więc proszę 

sprzedać ziemię.  

-  Ależ, Panie. 

-  Zrób, jak ci poleciłem. I proszę oszczędzać 

bardziej. Ja nie muszę przecież jeść wykwintnie jak 

dotąd, np. nie potrzebuję słodyczy, które i tak 

znikają. Nie potrzebuję też żadnych nowych szat. 

Możesz odejść.  

Na mieście rozmawiano wiele o Aniele Dobroci, 

ale coraz częściej, zwłaszcza wśród bogatych 

mieszczan zaczęto dyskutować o Mikołaju, który 

samotnie mieszkał w pałacu.  

- Czy znacie tego Mikołaja, co tam sam mieszka w 

pałacu?  

- Tak, znam jego i znałem jego rodziców, bardzo 

porządna rodzina.  

- Teraz już nie, Mikołaj poszargał dobre imię 

rodziny.  

- Tak słyszałem, trwoni majątek odziedziczony po 

rodzicach, po nocach gdzieś się włóczy. Ostatnio 

kazał nawet sprzedać ziemię.   

- Coś takiego, co też z nim się stało?  

Nieopodal pałacu Mikołaja mieszkał bardzo stary 

biskup Miry, który nazywał się Euzebiusz. Szukał 

on od dawna swego następcy... 
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Pewnego dnia Mikołaj wpadł do pałacu 

biskupiego, przewracając się upadł do stóp 

biskupa.  

- O! Przepraszam, księże biskupie, niech będzie 

pochwalo... proszę mnie ukryć, gonią mnie!  

- To ty, Mikołaju, dużo o tobie słyszałem ostatnimi 

czasy. Cóż to się z tobą dzieje? Przecież znam cię 

od dziecka, znałem twoich rodziców. 

Nagle do pałacu biskupa wpadł tłum. Mikołaj 

schował się za tron biskupa, ukrył głęboko swój  

worek, który wystawał zza tronu. 

- Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy 

ksiądz biskup widział człowieka w opończy  

z kapturem?  

- Na wieki wieków, amen! O kogo pytacie?  

O Mikołaja z pałacu?  

 - Nie. O człowieka, który od miesięcy obdarowuje 

nasze biedne dzieci podarunkami.  

- Ach, to chodzi wam o tego – jak go nazywacie – 

Anioła Dobroci.  

 - Tak. Właśnie napotkaliśmy go z workiem na 

plecach, chcemy go poznać.  

- To macie go tutaj. No wstawaj, wstawaj. Nie ma 

rady!  

Mikołaj wstał, spadła mu opończ. 

- Mikołaj?! To Mikołaj!- krzyczeli chórem. 

- Moi drodzy, szukałem długo swojego następcy, 

bo jestem już stary. I dzisiaj go znalazłem. Macie 

mojego następcę. To Mikołaj będzie teraz waszym 

biskupem, biskupem Miry.  

Mikołaj klęknął, a biskup Euzebiusz położył mu 

ręce na głowę i przekazał pastorał i mitrę.   

 
 

Będąc biskupem zasłynął jako cudotwórca, ratując 

żeglarzy i miasto od głodu. Odwagą  

i sprawiedliwością wykazał się, ocalając od śmierci 

niesłusznie skazanych urzędników cesarskich. 

Zmarł w podeszłym wieku, 6 grudnia w połowie 

IV wieku n. e. (między rokiem 345 a 352). I po 

śmierci, mieszkając w Niebie, też nie przestał 

czynić dobra Jego relikwie od XI wieku po dzień 

dzisiejszy znajdują się we włoskim mieście Bari. 

E.W. 

Listy do Św. Mikołaja 

 
 

Drogi Święty Mikołaju! 

Piszę do Ciebie list, gdyż chciałem Ci opowiedzieć 

o sobie i zadać kilka pytań. 

Ja nazywam się Jaś Słoczyński. Mam 11 lat  

i chodzę do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 

do klasy 4b. Mieszkam na ulicy Kopernika w 

Ostrowcu Świętokrzyskim. Bardzo lubię 

matematykę i  język angielski, a w wolnych 

chwilach obserwuję przyrodę, a zwłaszcza pogodę. 

Czytam dużo w Internecie na ten temat.  

Nie wiem, czy wiesz Św. Mikołaju, że można tam 

śledzić mapy pogody prosto z satelity. Dzięki temu 

dowiadujemy się, jaka jest temperatura, opady i 

wiatr w dowolnym miejscu na świecie. Ja 

sprawdziłem, że na Biegunie Północnym jest teraz 

-45stopni Celsiusa, to dość zimno, jak dla mnie. 

Jestem ciekawy, jak Ty sobie tam radzisz Św. 

Mikołaju? I czy w takim mrozie mogą przeżyć 

Twoje renifery? A czy elfom nie marzną palce przy 

pakowaniu prezentów? 

Jeśli będziesz miał chwilę, to bardzo proszę 

odpowiedzieć na moje pytania. Bardzo 

ucieszyłbym się, gdybym dostał od Ciebie 

elektroniczną stację pogody- może być nawet  

z zegarem-wtedy byłaby jeszcze przydatniejsza. 

Ale rozumiem Św. Mikołaju, że masz wiele 

zamówień i są bardziej potrzebujące dzieci. 

Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i jak tylko 

będziesz w pobliżu, zapraszam do siebie na ciepłą 

herbatkę.  

Jaś Słoczyńki 
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Kochany Święty Mikołaju! 

Jestem Bartek. Mam 10 lat. Chodzę do klasy IV b. 

Interesuję się sportem, dlatego moim ulubionym 

przedmiotem jest wychowanie fizyczne. 

Chciałbym dostać nową piłkę do gry w nogę. Nie 

mogę doczekać się wiosny, by znów móc 

rozgrywać mecze z kolegami. 

Pozdrawiam Pana bardzo serdecznie.  

Bartek Woźniak 

Kochany Święty Mikołaju! 

Mam na imię Kasia. Niedawno skończyłam 10 lat 

i uczę się w czwartej klasie. Bardzo lubię sport. 

Jeżdżę na wrotkach, rowerze, hulajnodze, 

deskorolce i łyżwach. Często bawię się z moimi 

przyjaciółmi. Kocham zwierzęta. Teraz mam 

chomika o imieniu Pipi, to mój trzeci pupilek. 

Wiem, że jego klatka jest trochę za mała. Proszę 

Cię więc o większą (35 cmx75cm) i dużą kulę do 

zabawy. 

Wiem Panie Mikołaju, że w każdym roku masz 

bardzo dużo pracy. Ale proszę Cię, pamiętaj też  

o dzieciach, które nie mogą jeszcze napisać listu.  

Pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę Ci 

wesołych świąt Bożego Narodzenia. 

Kasia Gierczak 

PS Święty Mikołaju, czekam na Ciebie.  

 

Drogi Mikołaju! 

Choć do świąt Bożego Narodzenia zostało jeszcze 

trochę czasu, większość dzieci powoli zaczyna 

myśleć o prezencie od Ciebie. Ja również należę do 

tego grona i przyznam szczerze, że bardzo lubię 

dostawać prezenty. Zazwyczaj to właśnie rodzice 

spełniają moje mniejsze  i większe marzenia, ale są 

takie sprawy, którym może sprostać tylko jedna 

osoba, czyli Ty, Święty Mikołaju! 

Zanim przejdę do sedna sprawy, napiszę Ci  

o sobie kilka słów. Nazywam się Fabian Papaj  

i mieszkam w małym , polskim miasteczku. To 

Ostrowiec Świętokrzyski. Mam 10 lat i jestem 

uczniem czwartej klasy. W wolnych chwilach lubię 

jeździć na rowerze i układać puzzle. Skoro jesteś 

Świętym Mikołajem, to na pewno wiesz, że lubię 

też grać na komputerze i czasem mama się na mnie 

złości, ż poświęcam na te gry zbyt wiele czasu, ale 

obiecuję Ci, że postaram się poprawić  

i zajmę się czymś pożytecznym. Jestem 

jedynakiem, więc też rodzice są  temu winni, że za 

długo siedzę przed komputerem, bo gdybym miał 

rodzeństwo, to razem wymyślalibyśmy różne 

zabawy i byłoby znacznie weselej. Nie mam, 

niestety, na to wpływu i staram się zajmować czas 

rodzicom do tego stopnia, by mieli wrażenie, że  

w domu jest jednak więcej dzieci. Na szczęście 

oprócz naszej trójki jest jeszcze pies. To suczka  

o imieniu Lajla, którą bardzo kocham. Myślę, że to 

moja najlepsza przyjaciółka i mam nadzieję, że 

zostanie z nami jak najdłużej. Piszę o Lajli, 

ponieważ to, co chciałbym od Ciebie dostać, 

dotyczy wszystkich psów na całym świecie. Sam 

wiesz rozumiesz ,Święty Mikołaju, że to poważna 

sprawa i nawet mój tata załamał ręce, kiedy 

opowiedziałem  mu o swoim marzeniu. 

Chciałbym, żebyś podarował mi magiczną miskę, 

którą codziennie mógłbym napełniać jedzeniem  

i dzięki temu wszystkie psy czułyby, że mają pełne 

brzuszki. Kiedyś będę duży i silny jak tata, a wtedy 

zbuduję wielki dom dla tych piesków, które chodzą 

smutne i głodne. Na razie jednak Ciebie proszę o 

pomoc. Wiem, że pewnie byłoby Ci łatwiej 

zorganizować dla mnie jakąś zabawkę, ale w 

szkole cały czas nam powtarzają, że pomagając 

innym, zyskujemy więcej niż można sobie 

wyobrazić.  

Muszę powoli kończyć, ponieważ wstaję rano na 

lekcje. Mam nadzieję, że wspólnie pomożemy 

choć kilku samotnym pieskom. W Wigilię 

zostawię otwarty balkon, żeby byłoby Ci łatwiej 

dostać się do naszego mieszkania. 

Pozdrawiam 

Fabian Papaj   

Kochany Mikołaju! 

Tym roku byłam bardzo grzeczna. Chciałabym, 

żebyś wiedział, że starałam się zdobywać jak 

najlepsze oceny oraz nie dokuczać rodzinie jak  

„Czwórkowe” talenty 
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i koleżankom. Bardzo proszę Cię o zestaw 

zabawek sensorycznych, pluszaka sarenkę oraz 

domek dla lalek. 

Z góry dziękuję Ci za te prezenty. Z utęsknieniem 

czekam na Twoje przyjście. Do zobaczenia 6 

grudnia. 

Amelka Bąk 

 

Drogi Święty Mikołaju! 

Jestem Nikola i mam 10 lat. Mieszkam daleko od 

Ciebie, więc postanowiłam napisać list. Mimo że 

nie byłam najgrzeczniejsza, ale starałam się 

poprawić swoje zachowanie. Moim marzeniem jest 

dostać od Ciebie: pluszowego misia, grę, ciekawą 

książę i zestaw do rysowania. 

Pozdrawiam serdecznie i czekam na Twoje 

przyjście. 

Nikola Olech  

PS Liczę, że ten list przeczytasz i spełnisz moje 

marzenia.  

 

Kochany Mikołaju! 

Nazywam się Anatolia Jędrzejewska. Mam 10 lat. 

Lubię szyć na maszynie, grać w siatkówkę. Chętnie 

uczęszczam do Klubu Volley Stars. Bardzo 

chciałabym w tym roku dostać butelkę filtrującą 

Dafi, zestaw olejnych kredek  i myszkę do 

komputera. Mikołaju, proszę Cię o spełnienie 

chociaż jednego z moich życzeń. 

Pozdrawiam serdecznie i czekam z utęsknieniem 

na Ciebie. 

Tola  

Spotkanie z Mikołajem 

Te święta były magiczne,  ale zacznijmy od 

początku... 

W listopadzie napisałam list i wysłałam go do 

Świętego Mikołaja. Bardzo się ucieszyłam, że za 

kilka dni będzie 6 grudnia. Moi rodzice chcieli 

wiedzieć, co napisałam w liście, ale im nie 

powiedziałam. W końcu nadszedł 5 grudnia. Był 

już wieczór. Rodzice kazali mi iść spać,  bo było 

późno. Położyłam się więc do łóżka i udawałam, że 

śpię. Każdy poszedł już spać,  oprócz mnie. 

Czekałam,  aż Mikołaj dostarczy mi prezent. 

Wyglądałam przez okna,  ale była gęsta mgła i nic 

nie widziałam. Minęły już chyba ze  dwie  godziny. 

Nagle zobaczyłam cztery renifery  

i wielkie sanie. Od razu  wiedziałam, że to Mikołaj. 

Poznałam go po dużym worze z  prezentami Nie 

mogłam uwierzyć w to, że widziałam go na własne 

oczy! Zadowolona poszłam spać, bo    nie mogłam 

się doczekać wymarzonego prezentu.  Rano, kiedy 

tylko otworzyłam oczy ujrzałam swój wymarzony 

prezent. Mikołaj przyniósł mi to, co chciałam. 

Byłam bardzo szczęśliwa! 

Klaudia Rola 

 

Niezwykły dzień 

6 grudnia - niezwykły dzień przybywa. 

Mikołajkami się nazywa. 

Nazwa ta od Świętego Mikołaja pochodzi, 

który w święto to z północnego bieguna do dzieci 

przychodzi. 

By obdarować ich upominkami wszelkimi, 

zabawkami, książkami i gadżetami 

wymarzonymi. 

Z wielką szczodrością prezenty rozdając, 

Mikołaj spogląda na radość dzieci, szeroko się 

uśmiechając, 

Przemierza glob w saniach zaprzężonych 

reniferami, 

by uszczęśliwić innych swoimi darami. 

Pamiętaj więc droga koleżanko i drogi kolego, 

by tak jak Mikołaj, podarować coś komuś od 

serca własnego. 

Gabriela Gardynik 

Czy to magia...     

Jest taki wieczór raz w roku 

szczególny i wyjątkowy. 

Gdy rodzi się Jezus,  

dla świata odnowy. 

A my na cześć Jego się szykujemy, 

dwanaście potraw na stół kładziemy. 

Choinkę ubieramy i ciągle się uśmiechamy. 

Zapach lasu i cynamonu 

roznosi się po domu. 

Pięknie wystrojeni do stołu siadamy 

i rozmawiamy, wspominamy, kolędy śpiewamy. 

Za oknem śnieg i świateł blask. 

I taki piękny wydaje się świat.. 

To magia świąt otacza nas. 

                                    Nikola Szymańska 

 

Po prostu Święta 

Boże Narodzenie to taki czas, 

kiedy raduje się każdy z nas. 

Dzieci gwiazdki wyglądają  

i na prezenty czekają. 

„Czwórkowe” talenty 



   

32  

 

Wspólnie czas spędzamy, 

choinkę ubieramy  

i życzenia wszystkim składamy. 

Zanim do stołu usiądziemy, 

opłatkiem się przełamiemy. 

Za oknem czasem śnieżek poprószy, 

świat okryje białym puchem. 

Jest tak ciepło, miło, wesoło. 

Świąteczny nastrój unosi się w koło  

                               Nikola Szymańska 

 

Boże Narodzenie 

Za niedługo pierwszy śnieg. 

Już doczekać się nie mogę. 

Będzie biało, u mnie też. 

Ruszam w drogę. 

 Pierwsza gwiazdka już tuż, tuż. 

 Czas choinkę wyszykować. 

 Bo pan Jezus przybył już. 

 Czas ucztować. 

Już przy stole siedzę. 

I rodzina cała moja. 

To świąteczny nastał czas. 

Kocham Was. 

Karolina Granat 

 

 
 

 

 
 

Czy wiecie, że… Dzień Chłopaka obchodzony 

jest od 19 listopada 1999 roku. Zainicjowany został 

w Trynidadzie i Tobago przy wsparciu organizacji 

Narodów Zjednoczonych oraz grupy aktywistów w 

Stanach Zjednoczonych, Europie, Afryce, Azji i na 

Karaibach. To święto obchodzi się w różny sposób 

w różnych krajach. W Polsce obchodzimy Dzień 

Chłopaka 30 września.  

Istnieją stereotypy na temat chłopaków.  

Podobno nie płaczą. Nieprawda! Są wrażliwi  

i mają do tego pełne prawa. Zresztą powstał polski 

film „Chłopaki nie płaczą”  Olafa Lubaszenki.  

Podobno nie chodzą w rajtuzach. Nieprawda! 

Paradują w filmie „Robin Hood” ” i na pewno  

w przedszkolu, o czym wie każdy, kto ma 

młodszego brata.  

Podobno nie lubią gadać. Nieprawda! Mają 

najwięcej uwag za rozmowy na lekcjach. 

Oczywiście, są wyjątki. Na pewno jednak do 

wyjątków nie należał Syzyf, który wypaplał 

tajemnice bogów i został w końcu przez nich 

ukarany.  

Nie lubią komplementów. Nieprawda! Lubią być 

doceniani i zauważani. Gdy dorosną są 

najlepszymi kierowcami na świecie. Nieprawda! 

Kobiety jeżdżą lepiej i bezpieczniej. Poza tym 

samochody kobiet zawsze pasują do torebek, 

butów. ...  

Mimo wszystko jesteście wspaniałymi kolegami  

i przyjaciółmi. Życzymy Wam wszystkiego 

najlepszego z okazji Dnia Chłopaka .  

Dziewczyny z Redakcji 

 

Warto wiedzieć 
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Dynia 

 

Dynia pochodzi z Ameryki Środkowej. W Polsce 

popularnie zwana była pod nazwą bania. Historia 

dyni sięga czasów starożytnych – słynny wódz, 

polityk i wielki smakosz Lukullus (117–56 r. 

p.n.e.) podawał na swoich ucztach dynię smażoną 

w miodzie.  W XV w. dynia przypłynęła na 

statkach Krzysztofa Kolumba – on sam zresztą 

odnotował w swoim pamiętniku dzień, w którym 

po raz pierwszy ujrzał to niezwykłe olbrzymie 

warzywo. Początkowo Europejczycy traktowali 

dynię jako egzotyczną ciekawostkę, jednak 

wkrótce odkryli jej zalety i już 100 lat później 

uprawiano ją w niemal wszystkich krajach naszego 

kontynentu. W Polsce szybko zdobyła popularność 

– pożywne i smaczne potrawy z dyni pojawiały się 

na wszystkich stołach. 

 

Szczególnie zdrowa jest dynia o pomarańczowym 

miąższu – im kolor miąższu intensywniejszy, tym 

więcej w nim witamin. Dynie zawierają ich 

stosunkowo dużo: A, B1, B2, C, PP, ponadto 

składniki mineralne, zwłaszcza fosfor, żelazo, 

wapń, potas i magnez oraz mnóstwo beta-karotenu, 

który w organizmie przekształca się  

w witaminę A. Zapobiega ona krzywicy u dzieci, 

wzmacnia wzrok, chroni przed nowotworami. 

Wraz z witaminą E wspaniale wpływa na cerę – 

utrzymuje odpowiednią wilgotność skóry  

i zwalcza niszczycielskie wolne rodniki. Dynia 

bogata jest również w białko, a pestki dyni to 

najbardziej przystępne źródło organicznego, łatwo 

przyswajalnego, cynku. 

Gabrysia Gardynik 

Ciekawostki o dniu Wszystkich 

Świętych  

 
Święto to zostało ustanowione już w 835 roku, 

przez papieża Jana XI, który ustanowił dzień  

1 listopada świętem ku czci zmarłych. W Polsce w 

czasach PRL Wszystkich Świętych było oficjalnie 

nazywane Dniem Zmarłych. Nazwa ta jest 

stosowana do dziś.  

 
Wszystkich Świętych to jednocześnie swojego 

rodzaju Święto Pamięci Narodowej. Znicze  

i kwiaty są również składa na mogiłach bohaterów 

narodowych, czy też zapomnianych na co dzień 

Warto wiedzieć 
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grobach żołnierzy. Wiele zniczy pojawia się 

również pod pomnikami upamiętniającymi ofiary 

tragicznych wydarzeń, czy też anonimowych 

bohaterów, którzy walczyli za ojczyznę.  

Dawniej, na wschodzie Polski zwyczajem było 

rozpalanie wielkich ognisk, najczęściej na 

rozstajach dróg, lub w miejscach zlokalizowanych 

niedaleko cmentarzy. Zgodnie z wierzeniami, 

dusze wędrujące po świecie miały się dzięki temu 

ogrzać, przed udaniem się w długą wędrówkę  

w zaświaty. Ogień ma chronić przed złymi 

duchami i upiorami. Często zapalono ognie 

zaduszkowe na grobach osób, które zmarły nagłą 

śmiercią, najczęściej na grobach samobójców. 

Miało to zapewnić w pewien sposób odkupienie 

duszy i ochronę przed złem, nawet tym obecnym w 

zaświatach. Aktualnie tradycja ta nie jest już znana, 

jednak z niej pochodzi zwyczaj zapalania na 

grobach zniczy.  

W poprzednich stuleciach, kiedy w wielu domach 

znajdowały się piece do wypiekania chleba, 

przygotować pieczywo na 1 listopada trzeba było 

przynajmniej dzień wcześniej. Tego dnia palenisko 

w piecu miało być wygaszone, gdyż zgodnie z 

przesądem, spotykały się tam dusze zmarłych 

przodków.  

Podczas Święta Zmarłych wierni powinni cieszyć 

się, że dusze zmarłych z ich rodzin znalazły się już 

w niebie i wspominać z radością przyjemne chwile, 

spędzone w ich towarzystwie. Całości jednak 

powinna towarzyszyć podniosła atmosfera i 

szacunek dla zmarłych.  

Lilianna Sprycha 

Andrzejki  

 
To święto zapisane w kalendarzu 30 listopada. 

 

Przypuszcza się, że andrzejkowe wróżby 

wywodzą się ze starożytnej Grecji lub wierzeń 

starogermańskich, które związane były z kultem 

boga miłości, płodności i bogactwa.  

W Polsce to również stara tradycja, gdyż  pierwsza 

literacka wzmianka pochodzi z  XVI wieku. Trzeba 

zaznaczyć, że były to przede wszystkim miłosne 

wróżby andrzejkowe.  

 

Oto staropolskie zwyczaje andrzejkowe: 

• jeżeli dziewczyna w wigilię św. Andrzeja 

nic nie jadła, we śnie miał się jej ukazać 

przyszły mąż; 

• jeśli ucięta w andrzejki gałązka wiśni 

zakwitła w wigilię Bożego Narodzenia, 

wtedy panna mogła liczyć na szybkie 

zamążpójście; 

• strona, z której w andrzejki szczekał pies, 

miała byś tą, z której przyjdzie 

narzeczony; 

• popularne było również wiązanie 

gąsiorowi oczu i wpuszczanie go do kręgu 

dziewcząt, którą dziewczynę uszczypnął 

jako pierwszą, ta najszybciej miała wyjść 

za mąż. 

Wszystkie te wróżby andrzejkowe traktowane 

były niezwykle poważnie. 

Dzisiaj również organizuje się zabawy, których 

miłym akcentem są wróżby. Co prawda nikt już nie 

wierzy, że w ten konkretny wieczór pozna swoją 

drugą połówkę, jednak wróżby na andrzejki są 

punktem kulminacyjnym każdej imprezy. 

Podpowiemy, jakie zwyczaje andrzejkowe są 

popularne i o czym nie można zapomnieć, 

organizując andrzejkowy wieczór. 

 

 
Dziś najbardziej popularnym andrzejkowym 

zwyczajem jest lanie wosku na wodę. Jeśli 

Warto wiedzieć 
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zapomnimy o tej wróżbie, nie możemy uznać 

andrzejek za ważne. Gorący wosk koniecznie 

trzeba przelać przez otwór w kluczu. Powstały  

w ten sposób kształt każdy interpretuje 

indywidualnie. Od tego co zobaczymy, będzie 

zależeć nasza przyszłość. 

• Anioł - dobra wiadomość. 

• But - zabiegany rok. 

• Człowiek - poznasz swoją miłość. 

• Dom - bezpieczeństwo. 

• Fontanna - szczęście. 

• Gwiazda - pieniądze i szczęście. 

• Kot - zdrada. 

• Pies - bądź ostrożny w zawieraniu 

nowych znajomości. 

• Motyl - wewnętrzna przemiana. 

• Pieniądze – oszczędny rok. 

• Serce – znajdziesz miłość. 

• Słońce - oznacza pomyślny rok. 

  
 

Inną znaną wróżbą andrzejkową, która nie 

wymaga wielu przygotowań, jest wróżba  

z butami. Ustawia się je rzędem, czyj but pierwszy 

przejdzie przez próg, ta osoba  

w następnym roku może spodziewać się ślubu. 

 
Kolejny zwyczaj andrzejkowy, do którego 

potrzebna jest para, to puszczanie na wodę łupin 

orzecha. Jeżeli łupiny zatoną, oznacza, że osób nie 

połączy miłość. Jeżeli zaś  łupiny się spotkają, 

wtedy na pewno się te osoby się pobiorą. 

 

 
 

Popularna jest też wróżba z obrączką: pierścionek 

nawleka się na nitkę (lub włos!)  

i zawiesza nad lewą dłonią. Na początku powinna 

być nieruchoma. Kiedy zacznie się ruszać, 

obserwujemy uważnie jej ruch: wahadłowy - 

oznacza, że kobieta w przyszłości będzie miała 

syna; okrężny - dana kobieta urodzi córkę. 

To, ile razy obrączka się poruszy, przepowiada 

liczbę dzieci. 

Oliwia Rutkowska 
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Ubieranie choinki - skąd wzięła 

się ta tradycja?  
 

 
 

W Polsce jest to jedna z najnowszych tradycji 

wigilijnych, bo pojawiła się u nas dopiero na 

przełomie XVIII i XIX wieku, a przywędrowała  

z Niemiec. Początkowo ubieranie choinki przyjęło 

się tylko w miastach. Na wsi długo dominowała 

ludowa ozdoba, tak zwana „podłaźniczka”. Była to 

ucięta gałąź sosny, świerku lub jodły wieszana pod 

sufitem. Na niej również wieszano dekoracje, które 

potem przeniesiono właśnie na choinkę. 

Tradycyjnie ubiera się sosnę lub jodłę. Według 

ludowych wierzeń drzewo, zwłaszcza iglaste, jest 

uważane za symbol życia, odradzania się, trwania 

i płodności. Według wierzeń kościelnych zieleń 

choinki świątecznej symbolizuje nadzieję.  

W drzewku bożonarodzeniowym kryje się 

zarówno świecka, jak i kościelna symbolika. Jego 

zielony kolor oznacza witalność i narodziny życia. 

Klaudia Rola 
 

Dziesięć faktów - tego nie 

wiedziałeś o świętach!  

 

Myślisz, że wiesz wszystko o świętach? Zobacz 

nasze zestawienie, a będziesz mógł swoją wiedzą 

błysnąć przy wigilijnym stole.  

Ile kosztowała najdroższa choinka? Skąd się wziął 

Święty Mikołaj? Co jedzą na święta w Japonii?  

1. Najdroższa choinka na świecie kosztowała 

ponad 11 milionów dolarów i została 

ustawiona w Emiratach Arabskich.  

2. Największy bałwan na świecie miał 34,4 

metra wysokości.  

3. W 1895 roku po raz pierwszy użyto 

elektrycznych światełek choinkowych.  

4. W Japonii panuje tradycja jedzenia  

w Wigilię potraw z popularnego na świecie… 

KFC.  

5. Gdyby Święty Mikołaj miał rozwieść 

dzieciom prezenty, to jego ważące 35 tys. ton 

sanie powinny pędzić z prędkością 1000 

kilometrów na sekundę, a podczas tej 

sekundy Mikołaj powinien rozdać 800 

prezentów.  

6. Pary najczęściej zrywają ze sobą dwa 

tygodnie przed Gwiazdką. Na szczęście 24 

grudnia jest tym dniem w roku, podczas 

którego zrywa ze sobą najmniej par.  

7. Mikołaj jakiego znamy, czyli gruby staruszek 

ubrany w czerwone szaty to zasługa kampanii 

reklamowej Coca- Coli  

z lat dwudziestych poprzedniego stulecia.  

8. Święta Bożego Narodzenia są drugim 

najczęściej obchodzonym świętem na 

świecie. Pierwszym jest Nowy Rok. 

9. Jedzenie karpia na Wigilii to zwyczaj, który 

narodził się w PRL i nie jest tradycją. Wokół 

niego narosło jednak kilka mitów w tym ten, 

że jego łuska włożona do portmonetki 

zapewni nam pieniądze w nowym roku.  

10. W Wielkiej Brytanii, USA i innych krajach 

do zwyczajów wigilijnych należy wspólne 

czytanie Opowieści wigilijnej i Pisma 

Świętego.  

Laura Baka 
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Jak spełnić postanowienia 

noworoczne? 
 

 
 

Moment wyznaczania sobie nowych celów daje 

nam uczucie niezwykłości. Myślisz sobie: "W tym 

roku będzie inaczej, osiągnę co tylko zechcę!" 

Przez pierwszy tydzień wszystko idzie wspaniale, 

w drugim troszkę odpuściłeś, a w trzecim dałeś 

sobie z tym wszystkim spokój... Poczucie 

przygnębienia powraca, a ty znowu czujesz, że sam 

siebie zawodzisz. Jak tego uniknąć? 

Realne cele  

Tworząc listę postanowień „z marszu” często 

umieszczamy w niej nie to, co jest dla nas 

najważniejsze, lecz to, co wydaje nam się, że fajnie 

byłoby osiągnąć. Cele nie powinny być wybierane 

pod chwilowym wpływem innych osób czy 

bieżących wydarzeń, powinny wynikać z tego na 

czym nam najbardziej zależy. Gdy już zdecydujesz 

się na wybrane postanowienia, dopilnuj by były 

one jak najbardziej sprecyzowane, gdyż wtedy 

najłatwiej  

i najskuteczniej jest je osiągnąć. Następnie 

zastanów się, dlaczego wybrałeś akurat te cele  

i co chcesz osiągnąć przez ich realizację.  

Wybacz sobie  

Czy wiesz, że ludzie, którzy wybaczają sobie 

porażki z łatwością osiągają zamierzone cele? 

Błędem jest to, że wiele osób każe sobie osiągać 

postanowienia nie z miłości czy szacunku do 

siebie, a ze złości na swoją osobę. Przez to 

podejmujemy się coraz bardziej nierealnych celów, 

chcemy ukarać się za swoje niepowodzenia. 

Podejmując postanowienia, musisz wybaczyć 

sobie porażki. Owszem, wiele  

z twoich celów nie udało się zrealizować, ale to nie 

powód by teraz znęcać się nad sobą. Przeszłość już 

była, zapomnij o niej. Teraz jest czas by popatrzeć 

w przyszłość. 

Wybierz jedną rzecz i pozwól sobie na 

stopniowe zmiany  

Dziesięć postanowień? Jakoś mało... Może 

dwadzieścia? Nie, nie i jeszcze raz nie! Pamiętaj, 

że jeżeli postanowisz zmienić w tej samej chwili 

dziesięć rzeczy, to nie zmienisz żadnej. Tak, wiem, 

wiele osób mówi ci, że trzeba mierzyć wysoko. 

Zgadzam się. Ale uwaga! Trzeba znać umiar i robić 

to umiejętnie. Kluczem do sukcesu jest wybranie 

tego, co jest dla nas najważniejsze. Jeżeli wybrałeś 

kilka celów i czujesz, że będziesz miał problem z 

ich osiągnięciem, to wybierz jeden, ten 

najważniejszy dla ciebie cel i całą swoją uwagę 

poświęć jego realizacji. Gdy już uda ci się spełnić 

wybrane postanowienie, poczucie sukcesu da ci 

energię i motywację do działania. Od dzisiaj twoje 

motto życiowe to: „Od sukcesu, do sukcesu, 

koncentruj się na jednym postanowieniu”. 

Kolejnym błędem jest oczekiwanie od siebie zbyt 

wielkich i zbyt szybkich efektów. Dokładnie 

przyjrzyj się swoim celom i pozwól sobie zacząć 

powoli. Nie musisz przecież wykazywać się 

heroizmem i dokonywać rewelacyjnych zmian w 

ciągu miesiąca. Najważniejsze jest to, by ci się 

udało. Zamiast ogromnego skoku, spróbuj małych, 

ale systematycznych i wytrwałych kroków. W ten 

sposób jesteś w stanie prześcignąć najszybszych. 

 

Z ostatnią kartką kalendarza 

zerwijcie wszystkie złe nastroje, 

zapomnijcie o wszystkich nieudanych dniach, 

przekreślcie niewarte w pamięci chwile 

i wejdźcie w Nowy Rok jak w nowej sukni 

wchodzi się na najwspanialszy bal świata. 

 

Nikola Szymańska 

 

 

 

 

 

 

Warto wiedzieć 
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Grzanki  razowe  ze 

szpinakiem 

Składniki: 

- 2 grzanki razowe 

- 2 jajka 

- 150 g szpinaku 

- 1 ząbek czosnku 

Przyprawy: 

- papryka czerwona, 

- szczypta soli, 

- oregano, 

- bazylia, 

- oliwa z oliwek 

Sposób przygotowania: 

Szpinak drobno pokroić lub rozmrozić 

rozdrobniony i smażyć na patelni z dodatkiem 

oliwy z oliwek. Dodać czosnek i sól. Jajka 

podsmażyć z obu stron na patelni skropionej oliwą, 

tak by żółtko było półpłynne. Gotowe jajka 

przekroić na pół. Na grzankach ułożyć grubą 

warstwę szpinaku, na wierzchu jajo i posypać 

przyprawami. Podawać z sałatką ze świeżych 

warzyw. SMACZNEGO! 

Jan Dąbek 

Kanapeczki palce lizać 

 

Składniki: 

- 1 awokado 

- 2 rzodkiewki 

- 2 jajka 

- kiełki brokuł 

- papryka 

- pomidor 

- 2 listki sałaty 

- bułka żytnia z ziarnami 

 

Przygotowanie: 

Awokado dokładnie obrać i  zblenderować. 

Dodać do niego ugniecione widelcem jajka 

i startą rzodkiewkę. Doprawić solą  

i wymieszać. Pozostałe warzywa pokroić. 

Bułkę przekroić na pół. Posmarować 

pastą.  Na to położyć liść sałaty, plasterek 

pomidora, papryki i wędliny. Wszystko 

posypać kiełkami. Warzywa można 

układać według uznania. Smacznego! 

Nikola Szymańska 

 

Szybkie bananowe śniadanie 

 

Składniki na 

placuszki: 

- 2 średnie banany 

- 2 jajka 

- 1 łyżeczka masła 

Wykonanie: 

Jajka roztrzepać, 

dodać zmiksowane 

blenderem banany, 

wymieszać i smażyć 

na patelni z łyżeczką 

masła z obu stron. 

Przełożyć na talerz, udekorować plasterkami 

bananów. 

Koktajl bananowy: 

- 2 średnie banany 

- 100 ml mleka 

Wszystko razem zblenderować i przelać do 

szklanki. Smacznego  

Borys Cybulski 

 

Coś na ząb 
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Świąteczne Pierniczki  

 
 Składniki: 

-600 g mąki tortowej 

-1 jajko 

-250ml miodu 

-200g cukru 

-125g masła 

-1 łyżeczka sody oczyszczonej 

-40g przyprawy do piernika  

 

Wykonanie: 

Miód, cukier i przyprawę do piernika podgrzać  

i odstawić. Do miski wsypać  mąkę, jajko i miękkie 

masło oraz lekko ciepły miód. Wszystko zagnieść 

na gładką  masę, włożyć na 15 minut do 

zamrażalnika. Po tym czasie ciasto rozwałkować 

na grubość około 3mm,  foremkami wykrawać 

pierniczki. Piec od 6-10 minut w piekarniku 

nagrzanym do 180 stopni (góra/dół). Wyjąć 

ostudzić, następnie dekorować według uznania.  

 

 
 

Można ładnie zapakować i obdarować  innych 

samodzielnie wykonanym, smacznym  prezentem  

pod choinkę. 

Nikola Szymańska 

 

Pakowanie  prezentów 

 
 

Przygotuj: szary papier, sznurek lub wstążkę, 

taśmę, papier kolorowy, szyszkę, gałązkę 

świerkową, pierniki.  

Prezent owiń  w papier, boki zaklej taśmą, a na 

środku zawiąż kokardkę. Z papieru wytnij choinki, 

które naklej na prezent. Pierniki przewlecz przez 

sznureczek i przywiąż do prezentu. Przyklej 

gałązkę i szyszkę. Gotowe! 

 

 
 

 

Coś na ząb 
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Mama siedzi w kuchni i przygotowuje potrawy 

wigilijne. Nagle słyszy głos Jasia dobiegający  

z pokoju:  

- Mamo, choinka się pali!  

- Tyle razy ci mówiłam, że nie mówi się "pali", 

tylko "świeci". 

Po chwili:  

- Mamo, firanki się świecą!!! 

 

Mama pyta Jasia:  

- Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci 

dwa komplety kolejki elektrycznej?  

- Ja też chcę się bawić, kiedy tatuś jest w domu.   

 

 

 

Jasio pyta tatę:  

- Jak myślisz, ile kilometrów jest z Warszawy do 

Lublina?  

- Sto osiemdziesiąt. 

 - A z powrotem?  

- Tyle samo.  

- Niemożliwe! Przecież między gwiazdką a 

Nowym Rokiem jest tylko jeden tydzień, a między 

Nowym Rokiem a gwiazdką prawie cały rok! 

 

 
 

Rozrywka 


