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NR 69 
Pismo 

młodzieży 

i nauczycieli 

Kwartalnik 

„Ludzie są jak liście, które wiatr jesienny strąca i po ziemi pozmiata, a wiosna przynosi nowe.”. 
Jan Parandowski. 

Przed Wami najświeższy numer 

„Czytadła”! 

Chcecie dowiedzieć się, jak  modnie 

wyglądać w szkole, jak spędzać wolny 

czas ? Pragniecie poznać osiągnięcia 

naszych uczniów w konkursach 

i zawodach sportowych.? Szukacie 

ciekawego filmu, interesującej książki, 

muzyki, która szybko wpada w ucho 

i na długo zapada w pamięć? A może 

interesują Was artykuły o ważnych 

wydarzeniach historycznych? Chcecie 

dowiedzieć  się, jak na wiosnę zmienia 

się każdy z nas? Zajrzyjcie do środka, a 

przeczytacie, co wydarzyło się w szkole, 

odkryjecie sekret tajemniczych schodów. 

Na ostatniej stronie znajdziecie nasz 

wiosenny fotoreportaż . 

Przeczytajcie!!! 

Redakcja: G. Krawiec, K. Czubocha, A. Rasińska, G. Rogala, K. Przydział, U. Grobelna, 
O. Basznianin, B. Baran, S. Stokłosa, K. Zielińska, K. Woźny, K. Woźny, M. Mytych,.  
Pod opieką: mgr Moniki Wołowiec 
Druk: ZS Trzciana e-mail:  zs.trzciana@intertele.pl 
e-mail redakcji:  listy_do_czytadla@o2.pl  
Nakład: 30 egzemplarzy     Egzemplarz płatny: 1,50 
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Wisława Szymborska – Kwiat Literatury 

Polskiej 

1 lutego 2012 roku odeszła wybitna polska poetka i noblistka, Wisława Szymborska. Warto 

na chwilę zatrzymać się i oddać hołd jej geniuszowi twórczemu, odbywając podróż 

biograficzną przez życie pisarki.  

Przyszła na świat 
na Prowencie, 
czyli folwarku, położonym 
na południe od zamku w 
Kórniku, nad Jeziorem 
Kórnickim w Poznańskiem. 
Była córką Wincentego 
Szymborskiego, zarządcy 
dóbr hrabiego Władysława 
Zamoyskiego, i Anny 
Marii z domu Rottermund. 
Rodzice Szymborskiej 
przenieśli się w styczniu 
1923 
z Zakopanego do Kórnika.  
Po śmierci hrabiego w 1924, 
rodzina Szymborskich 
zamieszkała w Toruniu, 
a od 1929 w Krakowie. 
Wisława Szymborska 
uczęszczała tam 
początkowo do Szkoły 
Powszechnej, a następnie 
od września 1935 do 
Gimnazjum Sióstr 
Urszulanek . 
Po wybuchu II wojny 
światowej kontynuowała 
naukę na tajnych 
kompletach. Od roku 1943 
zaczęła pracować jako 
urzędniczka na kolei, by 

uniknąć wywiezienia na 
roboty do Rzeszy. W tym 
też czasie po raz pierwszy 
wykonała ilustracje do 
książki, i zaczęła zapisywać 
opowiadania oraz z rzadka 
– wiersze. 
Od 1945 brała udział 
w życiu literackim Krakowa, 
do 1946 roku należała 
do grupy literackiej. Według 
wspomnień poetki 
największe wrażenie wywarł 
na niej Czesław Miłosz. 
W tym samym roku podjęła 
studia polonistyczne 
na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, by następnie 
przenieść się na socjologię. 
Studiów jednak nie 
ukończyła ze względu na 
trudną sytuację materialną. 
W kwietniu 1948 wyszła za 
mąż za poetę Adama 
Włodka. Nowożeńcy 
zamieszkali w Domu 
Literatów. Niepowtarzalny 
klimat tego środowiska 
miał inspirujący wpływ na 
twórczość poetki. Z 
mężem rozwiodła się w 
1954. Od 1969 była 
związana z 
pisarzem Kornelem 
Filipowiczem aż do jego 
śmierci w 1990. W 1953 
sygnatariuszka Rezolucji 
Związku Literatów 
Polskich w Krakowie w 
sprawie procesu 
krakowskiego. 
W 1957 Wisława 

Szymborska nawiązała 
kontakty z paryską 
„Kulturą” i Jerzym 
Giedroyciem. W 1964 
znalazła się wśród 
sygnatariuszy sfałszowanego 
przez władze protestu 
potępiającego Radio Wolna 
Europa za 
nagłośnienie Listu 34.Do 
1966 była członkiem PZPR. 
W listopadzie 2011 Wisława 
Szymborska przeszła 
poważną operację. Zmarła 1 
lutego 2012 w swoim domu 
w Krakowie w czasie snu. 
Informację o śmierci 
Szymborskiej przekazał jej 
sekretarz Michał Rusinek. 
Pogrzeb poetki odbył się 9 
lutego 2012. Zgodnie 
z życzeniem noblistki 
została pochowana w 
rodzinnym grobowcu 
na cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie. 
Opracowała Sylwia Stokłosa 

Trzy słowa najdziwniejsze 
 

Kiedy wymawiam słowo Przyszłość, 
pierwsza sylaba odchodzi już do 

przeszłości. 
Kiedy wymawiam słowo Cisza, 

niszczę ją. 
Kiedy wymawiam słowo Nic, 

stwarzam coś, co nie mieści się w 
żadnym niebycie 
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 2012 rokiem … 

W piątek, 16 września 2011 roku na ostatnim posiedzeniu Sejm ustanowił rok 2012 
Rokiem Janusza Korczaka, Józefa Ignacego Kraszewskiego i ks. Piotra Skargi. Trzy 
uchwały w tej sprawie przygotowała sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu, a za 
ich przyjęciem posłowie zagłosowali niemal jednomyślnie. 

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, znany też jako: 
Stary Doktor lub Pan doktor (czasami pisane razem) (ur. 22 lipca 1878 
lub 1879 w Warszawie, zm. 5 sierpnia lub 6 sierpnia 1942 w 
Treblince) – lekarz, pedagog, pisarz, publicysta, działacz społeczny 
pochodzenia żydowskiego.                                                                                        
Prekursor działań na rzecz praw dziecka i całkowitego 
równouprawnienia dziecka. Wprowadził samorządy wychowanków, 
które miały prawo stawiać przed dziecięcym sądem swoich 
wychowawców. W 1926 roku zainicjował pierwsze pismo 
redagowane w większości przez dzieci - "Mały Przegląd". Pionier 
działań w dziedzinie resocjalizacji nieletnich, diagnozowania 
wychowawczego, opieki nad dzieckiem trudnym. 

Ks. Piotr Skarga ur. 2 lutego 1536 w Grójcu, zm. 27 
września 1612 w Krakowie – polski jezuita, teolog, 
pisarz i kaznodzieja, czołowy polski przedstawiciel 
kontrreformacji, kaznodzieja nadworny Zygmunta III 
Wazy, rektor Kolegium Jezuitów w Wilnie, pierwszy 
rektor Uniwersytetu Wileńskiego. W swojej twórczości 
Skarga prezentuje bogaty, ornamentacyjny styl oratorski 
o kunsztownej konstrukcji z wpleceniem wydarzeń 
polskich w prozę stylizowaną na biblijne księgi 
prorockie. Narrator jawi się jako profetyczny obrońca 
wartości i tradycji narodowej, a także wiary 
chrześcijańskiej. Wizerunek Skargi jako natchnionego 
narodowego kaznodziei utrwalili romantycy przede wszystkim Adam Mickiewicz i Cyprian Kamil 
Norwid, a także malarz Jan Matejko (Kazanie Skargi).              

Józef Ignacy Kraszewski (ur. 28 lipca 1812 w Warszawie, zm. 19 marca 
1887 w Genewie) – polski pisarz, publicysta, wydawca, historyk, działacz 
społeczny i polityczny, autor z największą liczbą wydanych książek 
i wierszy w historii literatury polskiej. W licznych utworach zawarł obraz 
współczesnego mu społeczeństwa oraz polskiej Narodowej przeszłości. 
Niezwykle płodny, zadziwiający ogromem swych prac, Kraszewski napisał i 
wydał około 600 tomów, nie licząc w tym pracy redakcyjnej, mnóstwa 
artykułów w czasopismach i olbrzymiej korespondencji prywatnej. 
Najważniejszym działem twórczości Kraszewskiego są powieści, w ciągu 
57 lat napisał ich 232, w tym 144 powieści społecznych, obyczajowych i 
ludowych, 88 historycznych.  

 
Opracowała Karolina Przydział 
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Kartki z kalendarza

                                         

2. Maja  ma upamiętniać żołnierzy 1. Dywizji 

kościuszkowskiej, którzy 2. maja zatknęli biało – 
czerwoną flagę na berlińskiej kolumnie zwycięstwa. Jest 
także przypomnieniem, właśnie 2. maja kazano 
zdejmować flagi narodowe, by nie pozostawały na 

masztach w nie uznawane przez władze komunistyczne święto  
 

3. Maja. Święto Konstytucji 3 Maja ustanowiono po raz pierwszy tuż po jej uchwaleniu. 

Zabronione w czasie rozbiorów wróciło do oficjalnego polskiego kalendarza patriotycznego 29 
kwietnia 1919 roku decyzją Sejmu Ustawodawczego. Jego publicznych obchodów raz jeszcze 
zakazano ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku. Ostatecznie przywrócono 6 kwietnia 1990 roku 
jako święto narodowe i dzień wolny od pracy. 2. maja to najmłodsze święto – Światowy Dzień 
Polonii i Polaków za Granicą. Święto to ma umacniać poczucie polskiej wspólnoty narodowej 
ponad granicami państw i ponad podziałami ideowymi. Przypomina rodakom żyjącym na 
obczyźnie o ich korzeniach i pomaga w zachowaniu świadomości Narodowej. 
 

4 Maja 
Dzień Strażaka i 
Hutnika 
Dzień Kominiarza 
 
5 Maja 

Dzień Europy 
Dzień Leśnika i Drzewiarza 
 
8 Maja 
Dzień Zwycięstwa 
Dzień Bibliotekarzy i 
Bibliotek 
Światowy Dzień 
Czerwonego Krzyża i 
Czerwonego Półksiężyca 
 
9 Maja 
Dzień Unii Europejskiej 
 
12 Maja 
Międzynarodowy Dzień 
Pielęgniarek i Położnych 
Dzień Środków 
Społecznego Przekazu 
(katolickie) 
Światowy Dzień Ptaków 
Wędrownych 
 

14 Maja 
Dzień Farmaceuty 
 
15 Maja 
Międzynarodowy Dzień 
Rodziny (ONZ) 
 
16 Maja 
Święto Straży Granicznej 
 
17 Maja 
Światowy Dzień 
Telekomunikacji  
 
18 Maja 
Międzynarodowy Dzień 
Muzeów 
 
19 Maja 
Dzień Dobrych Uczynków 
 
21 Maja 
Światowy Dzień Kosmosu 
 
22 Maja 
Dzień Praw Zwierząt 
 
 
 

24 Maja 
Europejski Dzień Parków 
Narodowych 
 
25 Maja 
Dzień 
Mleka 
 
26 Maja 
Dzień 
Matki 
 
27 Maja 
Zielone Świątki 
 
29 Maja 
Dzień Działacza Kultury 
i Drukarza 
 
30 Maja 
Dzień Rodzicielstwa 
Zastępczego 
 
31 Maja 
Dzień bez papierosa (ONZ) 
 
 

Opracowały Anna Rasińska, 
Gabriela Rogala 
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   Startujemy z Rokiem Kaczki
 

Nasza szkoła po raz trzeci 
bierze aktywny udział 
w programie „Ożywić 
pola”. Symbolem tej edycji 
jest kaczka.   

 
04.04.2012 r. w naszej 
szkole odbyła się sesja 
popularnonaukowa, która 
stanowiła uroczystą 
inaugurację Roku Kaczki. 
Gościli u nas, wójt Gminy 
Świlcza Wojciech Wdowik, 
ks. proboszcz Janusz 
Winiarski, leśniczy Jarosław 
Marek, ornitolog  Józef 
Ciosek, Kazimierz 

Łagowski, wędkarz Izydor 
Zając oraz redaktorzy 
z TVP Rzeszów.  

Sesję rozpoczęła 
część artystyczna – 
inscenizacja  pt. „Kłopoty 
bociana” w wykonaniu 
uczniów klasy trzeciej SP, 
których przygotowała pani 
Renata Misiuda. Następnym 
punktem programu tego 
uroczystego dnia była 
prezentacja multimedialna 
na temat kaczek. 
Goście opowiedzieli nam o 
odżywianiu, rozmnażaniu, o 
środowisku naturalnym 
życia oraz cechach wyglądu, 

po których możemy 
rozpoznać kaczki. 
W naszym regionie żyją 3 
gatunki kaczek lęgowych: 
krzyżówki, podgorzałki, 
płaskonosy. Po sesji 
niektórzy nauczyciele 
i uczniowie pojechali  
z ekipą TVP Rzeszów 
obserwować kaczki 
w środowisku naturalnym.  
Myśliwi, leśnik, pani 
nauczycielka oraz niektórzy 
uczniowie udzieli  wywiadu 
dla TV. Program został 
wyemitowany dwukrotnie w 
wiadomościach lokalnych.
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Nasze działania związane z Rokiem Kaczki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

WIZYTA W STOLARNI 

 

22. marca 2012r., w ramach realizacji programu 

„Ożywić pola – rok kaczki” klasa VIA SP wybrała się 

na wycieczkę do stolarni pana Krzysztofa Czecha. 

Uczniowie pomagali w składaniu budek lęgowych dla 

kaczek, sikorek i szpaków. Panowie ornitolodzy 

i myśliwi: Wojciech Wdowik, Janusz Winiarski, 

Krzysztof Czech, Józef Ciosek zapoznali uczniów 

z życiem i zwyczajami ptaków. Wszyscy z zapałem 

zabrali się do pracy. Podzieleni na dwie grupy 

uczniowie mieli przypisane konkretne działania: 

grupa dziewcząt budowała budki dla szpaków 

i sikorek, a chłopcy kosze lęgowe dla kaczek.  

 

BUDKI DLA SIKOREK 

I SZPAKÓW 

 

28. marca 2012r. 

uczniowie klasy IV B SP 

na terenie ogrodu 

szkolnego montowali pod 

opieką myśliwych 

i ornitologów zrobione 

wcześniej budki lęgowe 

dla sikorek i szpaków. 

Zamontowano 7 budek 

dla szpaków i 5 budek 

dla sikor, bogatki 

i modrej. Uczniowie pod 

opieką pani od przyrody 

będą prowadzić 

obserwacje zasiedlania 

budek przez ptaki. Mamy 

nadzieję, że wykonane 

przez naszych kolegów 

domki staną się 

przytulnym gniazdem dla 

szpaków i sikorek. 

ZAKŁADANIE SZTUCZNYCH GNIAZD LĘGOWYCH 

 

24.03. 2012r. uczniowie klasy IV B SP wybrali się 

nad zbiorniki wodne w Trzcianie. Celem akcji była 

pomoc przy zakładaniu sztucznych gniazd lęgowych i 

platformy dla ptaków.  Działania były nadzorowane 

przez myśliwych: Wojciecha Wdowika, Janusza 

Winiarskiego oraz miejscowych ornitologów: Wiesława 

Machowskiego, Krzysztofa Czecha, Józefa Cioska, 

Witolda Drausa, Bogdana Hadysia, Kazimierza 

Łagowskiego i Andrzeja Tarnowskiego. Zostały 

zamontowane 4 kosze lęgowe dla kaczek na zbiorniku 

retencyjnym oraz 4 kosze lęgowe na zbiorniku 

wodnym przy ścieżce ekologicznej „Olszynki”. 

Zamontowano również siedzisko kołowe oraz 

platformę pływającą dla innych ptaków wodnych. 

Największą atrakcją dla dzieci było pływanie łódką 

po stawie podczas montowania koszy oraz pieczenie 

kiełbasek przy wspólnym ognisku. „Jesteśmy 

zadowoleni, ponieważ udało nam się zrobić coś 

pożytecznego dla środowiska naturalnego. Cieszymy 

się, że wspierają nas w tej akcji dorośli, od których 

możemy się dużo nauczyć.” – twierdzą młodzi 

uczestnicy akcji.  
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Mitologia na wesoło 
 

          Większość dzieci i młodzieży nie lubi teatru. Wychodzi jednak na to, że jeśli jest 

organizowana  wycieczka na jakiś spektakl, wszyscy chcieliby pojechać. Tak było i tym 

razem. Chętnych było tyle, że brakowało miejsc! Dnia 20. 02. 2012 roku uczniowie klas 4-6 

wybrali się do Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na przedstawienie pt. „ Mity. 

Reaktywacja ”. Zostało ono wystawione przez aktorów z Teatru Współczesnego w Krakowie. 

 

         

  Autokar przyjechał po nas 

około godz. 9:30. Niestety 

w autobusie nie wszyscy 

byli zadowoleni. Niektórzy 

musieli siedzieć z 

nielubianymi osobami. Na 

szczęście przetrwali! Na 

miejscu byliśmy około 15 

minut później.  

          Nasza szkoła 

zajmowała cały balkon. 

Pani mgr Renata Czubocha 

z powodu braku miejsc 

była zmuszona wytypować 

trzy osoby i zaproponować 

im siedzenie na 

poduszkach. Wybrała 

dziewczyny z VIb . 

Przystały one chętnie na 

propozycję nauczycielki. 

Poduszki były niezbyt 

wygodne,  lecz jak się 

później okazało, 

szóstoklasistkom opłacało 

się na nich siedzieć, 

ponieważ dostały zwrot 

ceny biletu. 

 

 
           

Akcja przedstawienia 

rozpoczyna się w dalekiej 

przyszłości, w roku 2299, 

gdy historia ludzkości 

została  zapisana w 

pamięci Centralnego 

Komputera Ziemskiego. 

Kiedy na jednym z 

serwerów pojawia się 

wirus wymazujący dane 

historii starożytnej, dzieje 

ludzkości są zagrożone 

unicestwieniem. W 

wirtualny świat mitologii 

wyrusza specjalny agent, z 

misją naprawienia 

systemu. 

          Reżyserię 

przygotował Bartosz 

Jarzymorski , a scenariusz 

Agnieszka Cianciara. 

Sztuka była inspirowana „ 

Mitologią ” Jana 

Parandowskiego oraz 

Mitami Greków i Rzymian 

„Tytani i bogowie ”. 

           Po spektaklu 

wszyscy wymieniali się 

swoimi wrażeniami. 

Okazało się , że większości 

uczniom najbardziej 

podobały się efekty 

specjalne. Ten wyjazd 

uważam za udany 

i z niecierpliwością 

oczekuję kolejnych 

obfitujących w tak 

wspaniałe doznania.  

 

Opracowała Karolina 

Przydział 
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Wiosna ,wiosna, wiosna, ach to Ty !  
 

Wiosna to czas, kiedy 

wszystko wydaje się nam 

piękniejsze. Pierwsze dni 

marca, topniejący śnieg, 

pojawiające się z wolna 

promienie słońca budzą 

nas do nowego życia. 

Zaczynamy spoglądać na 

świat bardziej 

optymistycznie, coraz 

więcej rzeczy zaczyna nas 

cieszyć. Jesteśmy pełni 

zapału, wigoru, wszystko 

co nas otacza wydaje się 

wręcz. cudowne. 

 

Cieszymy się, że wreszcie 
odeszła zima, że skończył się 
ten szary i ponury czas, który 
powodował u nas kiepski 
nastrój czy wręcz stany 
depresyjne. Wiosną budzimy 
się do życia, podobnie jak 
budzą się zwierzęta i rośliny. 
Pragniemy coś zmienić na 
lepsze. Chcemy, by w naszym 
życiu nastąpiła jakaś radykalna 
zmiana, podobnie jak zmienia 
się nasze otoczenie. 
 
Przyzwyczajony do zimowej 
aury organizm nie najlepiej 
znosi przełom pór roku. 
Proces przystosowania się do 
nowych warunków trwa 
zwykle około miesiąca. Przez 
ten czas często jesteśmy ospali, 
smutni i zmniejsza się też 
nasza naturalna odporność. 
Istnieje jednak kilka prostych 
sposobów, aby pomóc 
naszemu organizmowi 
przestawić się z mniej 
aktywnego, zimowego trybu 
życia na wiosenny nastrój. 
Zatem do dzieła! 
 

Częste zmiany pogodowe, 
obniżona odporność, niedobór 
witamin – te wszystkie 
czynniki sprawiają, że 
w pierwszych tygodniach 
wiosny czujemy się osłabieni. 
Takie chwilowe, gorsze 
samopoczucie jest skutkiem 
procesów, jakie zachodzą 
w naszym organizmie.  
 
Przestawienie się z jesienno-
zimowego rytmu 
funkcjonowania na wiosenno-
letni kosztuje nas sporo 
wysiłku. Zmienia się wtedy 
bowiem między innymi 
sposób funkcjonowania 
układu przemiany materii oraz 
poziom hormonów, które 
wpływają na nastrój. 
 
Większość z nas podczas 
zimowych miesięcy zmienia 
dietę na bardziej kaloryczną, 
mniej czasu przebywa na 
świeżym powietrzu, przestaje 
uprawiać sporty. To 
dodatkowo sprawia, że 
przesilenie wiosenne jest przez 
nas bardziej odczuwalne.  
Dlatego, aby poczuć się w tym 
czasie lepiej, w pierwszej 
kolejności powinniśmy 
zmienić nasz jadłospis. 
Szczególnie teraz dają o sobie 
znać niedobory witamin i 
składników mineralnych. 
Zatem zmiany w diecie 
powinny polegać przede 
wszystkim na wzbogaceniu 
naszych posiłków w warzywa i 
owoce. 
 
Powstaje więc pytanie, co 
możemy zmodyfikować w 
naszym życiu? Niektórzy 
postanawiają zmienić swój 
wygląd, dlatego też wybierają 
się na zakupy, do salonów 
piękności czy SPA. Inni 
poszukują nowych znajomości 

albo postanawiają wreszcie 
znaleźć wymarzonego 
partnera, bo przecież jak 
śpiewał Andrzej Dąbrowski 
„Do zakochania jeden krok, jeden 
jedyny krok nic więcej...” 
Zakochanie to nadzwyczajny 
stan, który charakteryzuje 
niezwykle silny związek 
emocjonalny z drugą osobą. 
Zakochanie wiąże się nie tylko 
z potrzebami emocjonalnymi 
i potrzebą bezpieczeństwa, ale 
także z fascynacją drugą 
osobą. Zakochany człowiek 
często nie myśli całkowicie 
racjonalnie, najważniejsze jest 
dla niego stałe przebywanie 
z tą „jedyną” i wyjątkową 
osobą, bez której trudno sobie 
wyobrazić dalsze życie. 
 
 
Zakochanie ma wiele 
wspólnego z pierwszym 
wrażeniem, równie często 
bywa mylące. Pierwsze 
wrażenie to wizja 
nowopoznanej osoby, która 
rodzi się w naszym umyśle i 
wynika z określonej reakcji 
emocjonalnej. Mechanizm 
pierwszego wrażenia pokazuje, 
że nie zawsze myślimy 
logicznie. Jak wskazują badania 
najpierw rodzi się emocjonalna 
reakcja ( a więc myślisz o 
nowopoznanej osobie: podoba 
mi się bądź nie podoba mi się), 
a dopiero później umysł 
dobiera do tego wrażenia 
odpowiednie argumenty. 
Dlatego pierwsze wrażenie – 
czyli szybka odpowiedź nie do 
końca uświadamianego 
“mózgu emocjonalnego” jest 
tak ważna. 

 

 
Opracowała Karolina 

Przydział

http://artelis.pl/artykuly/9642/zakochaj-sie-na-wiosne
http://artelis.pl/artykuly/9642/zakochaj-sie-na-wiosne
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WEEKEND 

MAJOWY 

TUŻ, TUŻ... 
  

Za niedługo weekend 
majowy. Nie warto 
zmarnować tych chwil 
siedząc przed telewizorem 
lub komputerem. Tutaj 
znajdziesz kilka pomysłów 
na to jak ciekawie  
wykorzystać ten czas. 

 
Dla aktywnych. 
   Pomysłów jest 
wiele. Ciepłe dni 
niewątpliwie poprawiają 
humor, a promienie 
słoneczne dodają energii. 
Dlatego też warto spędzić 
je aktywnie. Jeśli masz w 
piwnicy rower, majówka to 
świetna okazja, aby go 
odkurzyć i zapewnić sobie 
odrobinę ruchu. Świetnym 
pomysłem jest również 
długi spacer.  
 
 Weekend majowy 
jest również okazją do tego 
aby spędzić rodzinnie 
wspaniałe chwile. Może 
warto pomyśleć 

o atmosferze, jaka panuje 
w twojej rodzinie. 
 
Kiedy pogoda ci nie 
dopisze. 
 Chociaż maj 
kojarzy się z ciepłem nie 
zawsze pogoda musi nam 
dopisać. Jeśli tak się stanie 
możesz wykonywać prace 
w domu na które nie 
miałeś wcześniej czasu. 
Taka pogoda może być 
świetną okazją na 
odpoczynek.  Możesz 
przeczytać książkę, 
oglądnąć film lub nadrobić 
zaległości w nauce.  
 
Kilka innych pomysłów: 
- Krótki wypad w ulubione 
miejsce. 
- Wycieczka  rowerowa. 
- Wypoczynek na świeżym 
powietrzu. 
- Czytanie książek. 
- Spotkaj się 
z przyjaciółmi. 
 

Opracowała Aleksandra 
Basznianin 

 

Dlaczego warto 

uprawiać sport? 

Aktywność fizyczna jest 
jednym z najważniejszych 
elementów 
prozdrowotnego stylu 
życia. Czy warto uprawiać 
sport i jakie daje to 
korzyści? Sport jest to 
ogólne pojęcie obejmujące 
różne rodzaje aktywności 
fizycznej. Uprawiamy sport 
z różnych powodów, dla 
lepszej figury, czy też jako 
rodzaj rozrywki i spędzania 
wolnego czasu. Niestety 
w obecnych czasach, gdzie 

doba ma za mało godzin, 
zbyt mało osób spędza 
czas na aktywności 
fizycznej. Każdy człowiek 
ma jakieś swoje hobby, 
które daje mu siłę i cel w 
życiu. Jedni próbują gry na 
gitarze, inni żeglarstwa, 
jeszcze inni zajmują się 
wspinaczką wysokogórską 
albo na przykład 
programowaniem 
komputerowym. 
Sport to zdrowie. Każdy 
lekarz, oraz osoba 
uprawiająca sport Ci to 
powie. Sposobów na 
uprawianie czynnego trybu 
życia jest wiele. Można 
biegać, chodzić na 
siłownie, na aerobik. 
Można także grać w gry 
zespołowe, takie jak 
najpopularniejszy sport na 
świecie czyli piłka nożna. 
Gra się w nią już od ponad 
stu lat. Nadal przyciąga ona 
wielu zwolenników, 
a piłkarze uchodzą za 
największe sławy sportu. 
Bardzo popularną grą 
zespołową jest również 
koszykówka. 
 

 
 

 
Opracowali: Mateusz 

Mytych, Jakub Woźny, 
Krzysztof Woźny 
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MODNA 

SZKOŁA 
 Niedawno w naszej 
szkole została 
przeprowadzona ankieta 
odnośnie mody. Uczennice 
wypowiadały się jakie 
kolory i ubrania są według 
nich modne. Jak się 
okazało 
najpopularniejszym 
wzorem w naszej szkole są 
kwiaty i paski. Kwiaty 
uzyskały ponad 30%, a 
paski 40%. Pozostałe 
wzory zdobyły po 10%. 

Uczennice najbardziej lubią 
takie kolory jak: pastele, 
granaty, brązy i czerwienie. 
Największą popularnością 
cieszą się kolory pastelowe 
i beżowe.  Do szkoły 
uczennice najczęściej 
zakładają koszulkę, 
spodnie lub spódnicę. Te 
ubrania mają najczęściej 
kolor czerwony, żółty, 
niebieski, czarny lub biały. 
Na dyskotekę najchętniej 
zakładają sukienki i 
spódnice różnych kolorów. 
Uczennice lubią również 
dodatki do ubrań np. paski, 
kolczyki. Prawie 80% 
dziewczyn odpowiedziało, 
że ich ulubionym stylem 

ubierania jest styl 
sportowy. Zaledwie 20% 
postawiło na elegancki.  
 
 

 
Opracowała Aleksandra 
Basznianin i Beata Baran

 

Jak modnie się ubierać ?  
    

Modne w tym sezonie 
pastelowe barwy 
Modne ubrania to takie 
w cukierkowych kolorach 
różu, beżu, seledynu czy 
turkusu, ale wszystkie barwy 
z dużym dodatkiem bieli – 
łagodne i przytłumione. 
 
Wróciły typowe dla lat 
sześćdziesiątych sukienki 
łączone z kilku materiałów. 
I tak: mogą to być trzy 
wyraźne części, każda w 
innym kolorze albo prosty 
pop-artowski wzór, lecz bez 
charakterystycznego dla lat 
60. kontrastu barw. Modne 

będą także zestawy typu: 
błękitny rozbielony żakiecik 
z seledynową spódniczką i 
torebką w kolorze bzu albo 
piaskowy trencz z różową 
sukienką w odcieniu lodów 
malinowych i cytrynową 
wstążką we włosach. 
 
Etniczne wzory inaczej  
Wielką falą wróciły także 
wzory etniczne z różnych 
stron świata. Nowością jest 
jednak ich wyrafinowane 
zestawienie. Nie nosi się już 
wzorzystej bluzki z gładką 
spódnicą czy kolorowej 
tuniki do niebieskich 
dżinsów, ale zestawia wzór 
ze wzorem. Wszystkie 
elementy modnego 
ubrania mogą pokrywać 
etniczne, bardzo kolorowe 
dekoracje – a każda inna.  
Kwiaty w natarciu 

Wśród wzorów królują 
kwiaty – w każdej postaci: 
wyraziste i duże lub 
maleńkie. Barwne liście, 
pąki, kłosy i kwiaty mogą 
być ułożone w regularne 
wzory, pasy albo niedbale 
rzucone na pastelowe tła. 
Do tego dodaje się etniczne 
szale, ludowe chusty, 
kolorowe hafty i ręczne 
koronki. 

 
Opracowała Gabriela 
Krawiec
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Co piszczy w 

… bibliotece ! 

  

 
 

Książka znakomitego 
pisarza Erica-Emmanuela 
Schmitta pt. "Oskar i Pani 
Róża" jest lekturą dla klas 
pierwszych gimnazjalnych. 
To ciekawa i fascynująca 
opowieść dla młodzieży 
i dorosłych. Zawarte są 
w niej podpowiedzi, które 
możemy odnieść do 
codziennego życia. Ponadto 
uczy nas doceniać chwilę 
i akceptować cierpienie, 
które dla wielu osób jest 
powodem zmartwień 
i depresji.  
 

 
 
Jest to niewątpliwie utwór 
smutny ze względu na 
śmiertelną chorobę 
białaczkę, która dotknęła 
głównego bohatera. To 
niezwykła książka, która 
wprowadza czytelnika w 

swój świat i pozwala 
przeżywać razem 
z bohaterami ich problemy. 
Temat poruszany w owej 
historii jest poważny, a treść 
wciągająca. Opowieść ta 
przedstawiona jest w listach 
dziesięcioletniego Oskara, 
który opisuje dwanaście 
swoich ostatnich dni 
w szpitalu. Mówi nam 
o tym, jak można je przeżyć 
w piękny i prawdziwy 
sposób, jeśli tylko zgodzić 
się na zmianę myślenia - 
uwierzyć Pani Róży. 
Wówczas nie wiadomo 
kiedy ta przejmująca historia 
z dziecięcego świata zmienia 
się w wyobrażenia o życiu 
osoby, która z małego 
dziecka staje się po kolei 
nastolatkiem, dorosłą 
postacią, żonatym 
mężczyzną i na koniec 
człowiekiem starszym. Tak 
naprawdę jest to utwór 
o cierpieniu, o budowaniu 
wiary w chwili straszliwej 
próby przezwyciężenia 
choroby i o sensie życia 
i śmierci. Dziecięca 
perspektywa pozwala 
zobaczyć wszystkie 
podstawowe problemy 
bohatera we właściwym 
świetle: bez fałszu 
i upiększeń. Niektóre 
wypowiedzi Oskara 
zawierają wiele poczucia 
humoru i pozytywne 
nastawienie kierowane 
prosto do Pana Boga. 
W swoich listach chłopiec 
przedstawia właściwie każdą 
sytuację, która miała wpływ 
na przebieg jego życia. 
Cierpienie i śmierć zawarte 
w tej książce dotyka 
czytelnika mocno i głęboko 
wnika do serca. Kiedy nagle 

po odejściu dziecka jego 
rolę jaką było 
przedstawianie codzienności 
przejmuje Pani Róża 
z naszych serc, wyłania się 
zdziwienie i jednocześnie 
szacunek wobec tego, jak 
wspaniale i radośnie ten 
dziesięciolatek przeżył 
swoje ostatnie dni. Postawa 
Oskara zmusza do 
przemyślenia rad Pani Róży 
i wyciągnięcia wniosków 
z postępowania chłopca 
oraz jego nastawienia 
psychicznego dotyczącego 
życia. 
 
Książka ta bardzo mi się 
spodobała i wszystkich 
zachęcam do jej 
przeczytania. W 
porównaniu z innymi 
dziełami utwór pt. „Oskar 
i Pani Róża" jest bardzo 
realistyczny i opowiada 
o problemach, z którymi 
spotykamy się na co dzień 
i trudno jest nam je 
przezwyciężyć. Dlatego po 
przeczytaniu tego dzieła 
łatwiej jest odpowiedzieć na 
pytanie: jak żyć? oraz 
odnaleźć sens naszego 
istnienia. 
 
Opracowała Karolina 
Przydział 
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Jak przetrwać w gimnazjum, czyli 

„Dziennik cwaniaczka” 

 
 

 
 

W tym numerze 
chciałabym Wam, drodzy Czytelnicy polecić ciekawy film dla 
młodzieży. „Dziennik cwaniaczka” opowiada o dwóch przyjaciołach, 
którzy kończą podstawówkę i przenoszą się do innej szkoły, 
amerykańskiej middle school, czyli do gimnazjum. Jeden z nich 
pragnie zostać ulubieńcem klasowym. Przeszkadza jednak mu w tym 
pewna koleżanka, która chcę być najlepsza. Tak naprawdę żaden tam 
z niego cwaniaczek. Greg (bo tak nazywa się tytułowy autor 
dziennika) to taki szkolny przeciętniak. Nie buntuje się i nie podlizuje, 
nie gra na gitarze, ani w szachy, nie nosi się ekstrawagancko, ani nie 
ma pokręconej duszy. Ani renegat, ani abnegat – ot, pospolity uczeń. 

W szkole na placu znajduje ser. Jak głosi legenda, ten, kto dotknie ser, ma serową zgagę, której 
można pozbyć, dotykając drugiej osoby. Jego przyjaciel zaś, wydaje się opóźniony w rozwoju, 
uwielbia bawić się zabawkami, jeździ na różowym rowerku i nie tylko. Stary dobry Rowley jeździ 
na swoim różowym rowerku, nosi koszulkę ze zdjęciem swojej mamusi i brakuje mu tylko 
przyklejonej do pleców kartki z napisem: „poznęcaj się nade mną w szkolnej toalecie". Chłopcy 
poznają dziewczynę, która zachęca ich pisania szkolnej gazetki. Ci jednak odmawiają, twierdząc, 
że to niedorzeczne. Razem przeżywają wiele przygód, ale w pewnej chwili ich przyjaźń jest 
wystawiona na próbę. . Czy Greg ma w ogóle jakąś tożsamość, która 
pomogłaby mu z tego wybrnąć?  Jest to  film przygodowo- komediowy. 
Ciekawy, fascynujący, można  przy nim odpocząć i oderwać się od 
rzeczywistości. 

 
Wyreżyserowana przez Thora Freudenthala ekranizacja serii 
bestsellerowych, wydanych także w Polsce książek Jeffa Kinneya o 
niesamowitych perypetiach obdarzonego oryginalnym poczuciem humoru 
nastolatka, który zmagania ze światem opisuje w prowadzonym przez 
siebie dzienniku. W rolach głównych: Zachary Gordon („Cztery gwiazdki”, 
„Skarb narodów: Księga tajemnic”) i Steve Zahn („Sahara”, „Hamlet”).  
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Szkoła z innej perspektywy 
 

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, drodzy czytelnicy, o czym opowiedziałyby nam 

szkolne schody, gdyby umiały mówić? Codziennie stawiamy na nich tysiące kroków 

w poszukiwaniu sali lekcyjnej. Czy myśleliście może nad tym, że zamykane na cztery spusty 

klasowe szatnie skrywają wiele uczniowskich sekretów, doświadczają naszych rozterek 

i troski? Dziś spojrzymy na szkołę nie z perspektywy szkolnej ławki, a innych bardzo 

istotnych dla nas uczniów, lecz często pomijanych miejsc. 

 

„Tajemnicze 

schody”

 
 
Niczym niewyróżniające się 
schody, zwykłe, szaro- bure, 
prowadzące do nikąd, 
prawdę powiedziawszy  do 
ściany, na której wisi pusta 
brązowa tablica. Na tych 
schodach prawie codziennie 
siadają gimnazjalistki, nie 
zastanawiając się, dokąd 
mogą prowadzić. Nie 
wiedzą o tym, że każdy ślad, 
jaki pozostawiły czy to 
pusta paczka chipsów, 
chusteczka higieniczna 
i wiele innych mało 
znaczących na pozór rzeczy  
w nocy zmienia się 
w jedność.  

 
Być może właśnie ta 
paczka, którą rzuciłaś, 
zamieni się w wielki złoty 
klucz , który otwiera tablicę, 
zmieniającą się w białą 
bramę, zaś schody stają się 
wielkim wybiegiem dla 
gwiazd.  
 
Te wszystkie rzeczy 
złączone w jedność 
otwierają bramę i wpadają 
do wielkiej czarnej dziury, 
która jest dość, że wielka, to 
na dodatek bardzo długa. 
Po wypadnięciu z dziury jest 
się na łące całej w białym 
kolorze, na której rzeczy 
złączone w jedność, 
rozdzielają się  i stają się 
sobowtórami, tych którzy 
zostawili dany ślad.  
 
Ten, kto wpadł na tę łąkę, 
od razu po rozdzieleniu 
traci przytomność i zostaje 
przeniesiony w miejsce, 
które jest  przeciwieństwem 
dotychczas zajmowanego 
i wciela się w osobę, z 
której kpił i się naśmiewał. 
Na przykład jeśli naśmiewał 
się z osoby, która była 
biedna, ale dobra, to sam 
będzie czuł i przeżywał  to 
samo, co ta osoba.  
 

A z tej krainy zwanej 
„Środkowe Uczucie” 
wydostanie się, gdy 
zrozumie,  jaką krzywdę 
wyrządził innej osobie. 
Jeżeli mielibyśmy, 
podsumować rozważania 
dotyczące przeznaczenia 
tajemniczych schodów, to 
zdecydowanie najlepszą 
puentą byłoby zdanie, że 
prowadzą do uczuć osoby, 
którą zraniliśmy. 
 
Uczniu, strzeż się, bo nie 
znasz dnia ani godziny!!! 
Nigdy nie jesteś pewien, 
kiedy przyjdzie pora na 
Twoją duchową 
metamorfozę. 

 
Dochodzenie 

przeprowadziła  
Klaudia Czubocha 
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Szatnie - donosicielki 
 

Szatnie w naszej szkole są 
na każdej przerwie 
zaludnione. Uczniowie nie 
chcą ich sprzątać, chociaż 
nauczyciele starają się ich 
zmobilizować poprzez 
konkurs na najładniejszą 
szatnie. Panuje w nich 
nieopisany nieporządek. 

Tylko najmłodsi dbają o nie, 
jak mogą, by nie zawieść 
wychowawców. Buty są 
porozrzucane, a papierki 
leżą w każdym wolnym 
kącie. Z dobrze 
zorientowanego źródła 
dowiedzieliśmy się jednak, 
że należy jak najszybciej 
zmienić ten naganny 
stosunek do miejsca, które 
jest dla nas idealnym 
miejscem do rozmawiania i 
rozwijania klasowego życia 
towarzyskiego. Nie chodzi 
tu bynajmniej o konkurs na 
najpiękniejszą szatnię.  
 
 

Uwaga!!! Uwaga!!! Jak 
potwierdzają nasze źródła, 
szatnie to odwieczne 
DONOSICIELKI!!! 
Bądźcie pewni, że o 
wszystkim, co dzieje się w 
tym uwielbianym przez nas 
miejscu, natychmiast i w 
niewyjaśniony sposób 
dowiaduje się Pani 
Dyrektor!!! Na pewno nie 
ma mowy o podsłuchach. 
Istnieje podejrzenie, że Pani 
Dyrektor za pomocą swych 
nadprzyrodzonych mocy 
odczytuje wszystkie 
informacje zarejestrowane 
przez ściany szatni!!!  

Zważajcie więc na słowa, bo ściany istotnie mają uszy!!! 
 Opracowała Beata Baran 
 

 

Podejrzane, podpatrzone, czyli 

co się dzieje na szkolnych 

przerwach 
 

Szkoła to miejsce, w którym 
uczniowie spędzają kilka 
godzin dziennie. Na 
lekcjach zdobywają wiedzę, 
a na przerwach rozmawiają, 
biegają, grają w różne gry, 
rozmawiają przez telefony 
komórkowe lub powtarzają 
przed lekcją. Zdarza się też 
często wykorzystywać czas 
na przerwie do 
porównywania prac 
domowych z innymi 
uczniami. Duża ilość osób 

na zamkniętej powierzchni 
powoduje ogromny hałas. 
Każdy z nas doświadczył 
sytuacji, kiedy na przerwie 
nie tylko nie słyszał tego, co 
mówił kolega, ale nawet 
własne myśli były nie do 
usłyszenia! 
 
 Na szkolnych korytarzach 
możemy dostrzec 
gimnazjalistów, którzy 
zazwyczaj siedzą na ławkach 
lub parapetach . Młodsze 

klasy wolny czas między 
lekcjami spędzają, bawiąc 
się w różne gry lub ścigając 
się po korytarzach 
szkolnych.  
 
Na szczęście nad wszystkim 
panują nasi nauczyciele , 
którzy dyżurują na 
korytarzach i pilnują, aby 
nikomu nic się nie stało. To 
dzięki nim przerwy są 
najlepszym momentem 
spędzonym w szkole. 

   
                                   Podpatrzyła 

Ula Grobelna 
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Are You a Friend of the Earth? 

(Ekologia po angielsku) 
 

1. Do you turn off lights and heaters when 
no one using them? 
a. Yes, always. 
b. Sometimes. 
c. I don’t usually think about it. 

2. Do you turn on the heaters when it’s a 
little bit cold? 
a. Yes, quite often. 
b. Sometimes. 
c. No, never. 

3. How do you go to school? 
a. I go by car. 
b. I go on a bus or train. 
c. I walk or go by bicycle. 

4. How often do you go by 
car when it’s possible to walk? 
a. Very often. 
b. Occasionally. 
c. Never. 

5. How do you store food in the fridge? 
a. In plastic boxes or bottles that I use 

again. 
b. In paper or plastic bags that I throw 

away. 
6. Do you ever throw garbage down the 

toilet? 
a. Never. What a terrible thought! 
b. Sometimes. 
c. Often. 

7. What do you do with trash from picnic? 
a. I take it home. 
b. I put it in a trash can. 
c. I leave it there. 

8. How often do you use just one side of a 
piece of paper? 
a. Never. 
b. Sometimes. 
c. Often. 

9. How often do you use recycled paper 
(made from old paper)? 
a. Never. 
b. Sometimes. 
c. Always. 

10. When you buy any kind of spray can, do 
you buy an aerosol can? 
a. Yes. 
b. Yes if I can’t find any other kind. 
c. I never use aerosol  cans. 

11. Do you buy plastic cups, knives, forks? 
a. Yes, I hate washing up. 
b. Sometimes, when I go on a picnic. 
c. No, never. 

12. When you go shopping, do you take your 
own bag with you? 

a. Yes, always. 
b. Sometimes. 
c. Never. All shops give you 

a free bag. 
13. When you go to the beach, do you 

take home some shells or plants? 
a. Never. 
b. Quite often. 
c. Sometimes. 

14. Before you go waterskiing, scuba diving, 
sailing or jet skiing, do you check if it is 
safe for animals and fish in the area? 
a. I don’t do any of these sports. 
b. Yes. 
c. No. 

15. When you go to the countryside, 
mountains or forests, do ypu pick any 
flowers, berries or mushrooms? 
a. Sometimes. 
b. Often.  
c. Never. 

16. When you go to the countryside, do you 
stay on the paths? 
a. Yes, always. 
b. Most of the time, if it’s possible. 
c. No. 

17. Do you write letters about environmental 
problems to politicians? 
a. Yes, often. 
b. Sometimes. 
c. Never. 

18. Are you a member of an environmental 
group? 
a. Yes. 
b. No. 
 

 
 
Odpowiedzi na 
stronie 16.

 
 



 

 

Czytadło Strona 16 
 

 

 

Wiosną świat budzi się do życia! 

 

 
 

                                       

.  

 

 

 

 

 

Wiosnę podglądała nasza absolwentka Kasia Urban. 

 

 

 

 

 

 

Are You a Friend of the Earth? 

1. a – 3, b – 2, c -0 

2. a- 0, b- 1, c – 3 

3. a – 0, b – 3, c- 3 

4. a – 0, b – 2, c – 3 

5. a -3, b – 0 

6. a – 3, b -1, c- 0 

7. a -3, b – 0 

8. a – 3, b – 2, c- 0 

9. a – 0, b – 2, c – 3 

10. a – 0, b – 1, c- 3 

11. a -0 , b – 2, c – 3 

12. a – 3, b – 1, c – 0 

13. a -3, b -1, c -0 

14. a -3, b -3, c -0 

15. a -1, b -0, c -3 

16. a -3, b -2, c -0 

17. a -3, b-2, c-0, 

18. a- 3, b-0  

1 -18 points = You don’t care about the 

environment. Remember, it’s your world 

and it’s also home of your children and 

grandchildren. Don’t be selfish. 

  

19-36 points= Sometimes you do things 

because you think about the planet. Try to 

think about these problems a little more 

and it soon comes naturally. 

 

37 – 54 points = Congratulations! You 

understand the problems and you are 

doing a lot to help save the world. Thank 

you 


