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Wspomnienie o Pani Teresie Żabińskiej-Zawadzki 

 

Ze wspomnień Antoniny Żabińskiej „Ludzie i zwierzęta” 

 

„…Udało mi się wreszcie zdobyć wspaniałego kota. Był lśniący, czarny o złotych źrenicach. Go-

sposia przyniosła go do pokoju, spodziewając się, że Teresa wpadnie w zachwyt. Czekał ją zawód. 

Mała przeraziła się fosforyzujących oczu, a kot zląkł się krzyku i smyknął za piec. Rada nierada 

gosposia musiała zabrać go do kuchni…”. 

 

Nie żyje Pani Teresa Żabińska-Zawadzki, córka Jana i An-

toniny Żabińskich. Pani Teresa urodziła się w 1944 roku w 

Warszawskim ZOO. Podczas wojny Jej Rodzice zapewniali 

schronienie wielu ludziom na terenie Ogrodu Zoologicznego. 

Zawsze i wszędzie z wielką dumą wspominała swoich ro-

dziców i opowiadała o ich bohaterskiej działalności w czasie 

okupacji niemieckiej.  

Wielu z Was zapewne pamięta wizytę Pani Teresy Żabiń-

skiej w murach naszej szkoły . Jako honorowy gość podczas 

uroczystości nadania Szkole Podstawowej nr 203 imienia 

Antoniny i Jana Żabińskich, dokonała odsłonięcia pamiąt-

kowej tablicy. 

Zapamiętajmy Ją jako osobę niezwykle życzliwą i uśmiech-

niętą. 

 

„Umarłych wieczność dotąd trwa 

Dokąd pamięcią im się płaci” 

W. Szymborska 

Opracowała: Anna Gromacka 
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Hania Girdwoyń- siódmoklasistka, miłośniczka czytania. 

Specjalnie dla naszych czytelników recenzuje książki. Tym 
razem - coś dla starszych, coś dla młodszych. 

Z racji, że to wydanie gazetki jest utrzymane w klimatach walentynek, 
postanowiłam wybrać lektury o tematyce subtelnej, miłosnej. Wpraw-
dzie tylko jedna z nich jest określona jako romans, a w drugiej wątek 
miłosny tylko się przewija.   

R. Lippincott, M. Daughtry, T. Iaconis  

,,Trzy kroki od siebie’’  

Stella jest szesnastoletnią perfekcjonistką, która boi się śmierci. Will to osiemnastoletni buntownik, który 
pragnie spełnić marzenia, nim umrze. Obydwoje chorują na mukowiscydozę – chorobę płuc. W kontakcie 
z innymi zakażonymi obowiązują dwie zasady: zero dotyku i dwa metry wolnej przestrzeni. Jednak serce 
nie sługa – jak to w tego typu historiach, zakochują się w sobie.  

W obecnych czasach bardzo aktualna książka. Chociaż z natury unikam opowieści z wątkiem romantycz-
nym w roli głównej, w tej się zaczytałam. Wiem, że powstał film, ale go nie widziałam, a poza tym ja się 
nie zajmuję recenzowaniem dzieł kinematografii, tylko słowa pisanego. Postaci są barwne i różnorodne, 
akcja wartka i nietuzinkowa, a samo tłumaczenie w sam raz – ani za proste, ani zbyt wymyślne. Ma około 
340 stron, przynajmniej w moim wydaniu.  

L. M. Alcott  

,,Małe kobietki’’  

Powieść dziejąca się w czasach wojny secesyjnej. Jednak  nie ma w niej przygód dzielnych żołnierzy, tyl-
ko perypetie czterech sióstr March: Meg, Jo,  
Beth i Amy. Jedynym śmiałkiem, który stawił się na 
front, jest ich ojciec. Mimo ubóstwa, dziewczęta dalej 
potrafią być rezolutne i czerpać radość z życia. Czy 
uda im się zaprzyjaźnić z sąsiadem? Jak skończy się 
bal? Co zmieni w sobie Jo?  

Jedna z moich ulubionych powieści pisanych pod pu-
blikę dziewiętnastowiecznych panien. Tutaj również 
bohaterowie mają barwne charaktery, fabuła czasem 
płynie leniwie, a czasem prędko, ale to dodaje jej uro-
ku, gdyż jest dobrze wyważona. W zależności od tłu-
maczenia, dziewczynom mogą zmieniać się imio-
na: Meg jest Małgosią, Jo – Ludką (co ma wspólne-
go ,,Józefina’’ z ,,Ludwiką’’, ale może to kwestia pre-
ferencji osoby odpowiedzialnej za tłumacze-

nie), Beth – Elizą, a Amy – Amelką. Wydanie, które mam ma dokładnie 284 strony. 

Opracowała: Hanna Girdwoyń, 7b 
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Najlepsi z Najlepszych! 

 
„Nauka jest jak niezmierne morze…  

Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.  

Kiedyś poznasz, jaka to jest rozkosz. Ucz się, co jest sił w tobie, żeby jej zakosztować…”  

- Stefan Żeromski 

 
Za nami 5 miesięcy nauki w szkole.  Oto podsumowanie wyników w nauce uczniów 
naszej szkoły, a także wykaz uczniów oraz klas z najlepszą frekwencją. 

 

Oto Najlepsi z Najlepszych pod względem średniej ocen 

1. Biedrzycka Aleksandra z klasy 5a 

2. Miklewicz Helena z klasy 4a 

3. Godlewska Wiktoria z klasy 8a 

4. Gago Karolina z klasy 4a 

Gogacz Zofia z klasy 4b 

Sokołowska Zuzanna z klasy 4a 

5. Kościelecki Michał z klasy 8a 

6. Kollesińska Gabriela z klasy 6b 

Lenkiewicz Gabriela z klasy 4b 

Modzelewski Stanisław z klasy 6b 

Piotrowska Liliana z klasy 4b 

Strzelecka Adrianna z klasy 8a 

Tymkiv Olena z klasy 7c 
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Oto najlepsze klasy w szkole pod względem średniej ocen 

1. Klasa 4b – średnia 4,75 

2. Klasa 4a – średnia 4,71 

3. Klasa 8a – średnia 4,58 

4. Klasa 6a – średnia 4,36 

5. Klasa 6b – średnia 4,31 

 

Oto Najlepsi z Najlepszych pod względem frekwencji 

1. Gabriella Kolesińska z klasy 6b 

2. Agnieszka Bobilewicz z klasy 5a 

3. Wojciech Jędrzejczyk—Peñalo z klasy 6b 

4. Iga Kuczyńska z klasy 6a 

Alicja Kulińska z klasy 6b 

5. Mateusz Miros z klasy 5a 

 

Oto najlepsze klasy pod względem frekwencji 

1. Klasa 8a – 91,37% 

2. Klasa 6b – 90,85% 

3. Klasa 8c – 89,80% 

4. Klasa 4a – 88,75% 

5. Klasa 6a – 88,34% 

 

 

 

Opracowała: Anna Gromacka 

Dziękuję Szanownej Dyrekcji za pomoc w zebraniu materiału. 
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WALENTYNKI 
 

Skąd się wzięły Walentynki? 

W Starożytnym Rzymie dzień 14 lutego był 
wigilią Luperkaliów. Było to święto ku czci 
Fauna, bożka płodności oraz opiekuna zbio-
rów i trzód. Tego dnia odbywały się huczne 
zabawy, którym towarzyszyły liczne obrzę-
dy. Po pewnym czasie podjęto decyzję, do-
tyczącą tego święta. Zwierzchnicy kościoła 
nadali Wigilii Luperkaliów chrześcijańską 
interpretację. Oznaczało to, że od tego mo-
mentu Wigilia Luperkaliów obchodzona była 
nie ku czci pogańskiego bożka, lecz zasługu-
jącego na to świętego Walentego. 

Dlaczego święty Walenty?  

Legenda głosi, że św. Walenty będąc bisku-
pem pomagał zakochanym. Udzielał im ślubu 
wbrew zakazom cesarza. Cesarz z rozczaro-
waniem zauważył, że żonaci mężczyźni za-
miast ochoczo uczestniczyć w wojnach, 
chętnie zostawali w domach. Aby temu za-
pobiec, cesarz zarządził, że żonaci męż-
czyźni w wieku od 18 – 37 lat nie mogą 
wchodzić w związki małżeńskie.  Jednak bi-
skup Walenty zignorował zakaz i w tajemni-
cy udzielał ślubów młodym, zakochanym pa-
rom. Niestety, po pewnym czasie sekret uj-
rzał światło dzienne. W rezultacie biskup 
został pojmany, wtrącony do więzienia, a na-
stępnie stracony. Po śmierci został ogłoszo-
ny świętym i patronem, między innymi zako-
chanych. 

Walentynki w różnych zakątkach 

świata  

Korea Południowa – w tym kraju  Walen-
tynki są obchodzone aż trzy razy w roku – 
14 lutego, 14 marca i 14 kwietnia. Co cieka-
we, każdy z tych dni jest inny. W dniu 14 
lutego to mężczyźni są obdarowywani przez 
kobiety. Z kolei 14 marca kobiety są adoro-
wane przez mężczyzn. Żeby było sprawiedli-
wie, dzień 14 kwietnia należy do singli. Po-
dobno jest to tak zwany „czarny dzień”. Te-
go dnia samotne osoby mogą oficjalnie na-
rzekać na swój los i zajadać makaron z 
czarnej fasoli, który symbolizuje samotne 
życie. 

Walia – w tym kraju Walentynki są obcho-
dzone trochę wcześniej, czyli 25 stycznia. 
Ciekawym zwyczajem jest to, że zakochani 
obdarowują siebie łyżkami. Taki prezent 
oznacza „otwórz moje serce”. 

Japonia – w tym kraju świętują mężczyź-
ni. To właśnie oni zostają obdarowywani 
przez kobiety słodyczami. Kobiety wręczają 
słodkie podarunki również kolegom, znajo-
mym, a nawet cudzym mężom. Czekoladki 
Giri – choko  są przeznaczone dla kolegów, 
natomiast słodkości honmei- choko dla uko-
chanych. 

 

 

 

 

 

Ciekawostka 

Kłódki miłości  

Kłódki są uznawane za symbol wiecznej miło-
ści. Wiesza się je nie tylko na mostach, ale i 
na latarniach czy bramach. Co ciekawe zwy-
czaj wieszania na mostach kłódek miłości 
został spopularyzowany przez pisarza Fede-
rico Moccia. W powieści "Tylko Ciebie 

chcę", autor opisał parę zakochanych, któ-
rzy zawieszają kłódkę na moście w okolicach 
Rzymu. Ten gest miał im zapewnić szczęśli-
we życie oraz zabezpieczyć przed rozsta-
niem. 

 

 

Opracowała: Karolina Bielska, 8a 
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CIEKAWOSTKI  
 

Jesteście ciekawi jak brzmi ,,Kocham Cię” w innych językach? Zaraz dosta-
niecie odpowiedzi na swoje pytania! 

 

Po hiszpańsku - te amo 

Po francusku – je t’aime 

Po włosku - ti amo 

Po portugalsku – eu te amo 

Po turecku – seni seviyorum 

Po albańsku - te dua 

Po niemiecku – ich liebe dich 

Po niderlandzku – ik hou van je 

Po węgiersku - szeretlek 

 

Wiedzieliście, że kolor róż ma znaczenie? 

 

Czerwone róże - oznaczają ,,Kocham Cię” lub ,,Zależy mi na Tobie” 

Żółte róże - kojarzone są z negatywnymi emocjami - zazdrością i nieszczerością 

Białe róże - znaczą ,,Moje uczucia są prawdziwe” oraz ,,Mam szlachetne zamiary” 

Różowe róże - oznaczają ,,Bardzo Cię lubię” 

Herbaciane róże - znaczą ,,Dziękuję Ci” bądź ,,Z wyrazami wdzięczności” 

 

Najpopularniejsze prezenty walentynkowe: 

 

1.Kartka 2.Czekoladki 3.Kwiaty 4.Kolacja 5.Biżuteria 6.Ubrania 

  

Opracowała: Natalia Ząbek, 7b 
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Karnawał już dobiega końca…. 

 

Polskie obchody karnawału 

 

K – jak karnawał 
 

· Karnawał rozpoczyna się w Święto Trzech Króli, a kończy w „kusy” wtorek. To dzień 

poprzedzający Środę Popielcową.  

· Karnawał to biesiady, tańce, muzyka, zabawy i powszechna radość. 

· Karnawał po staropolsku zwany jest zapustami. 

· Trzy ostatnie dni karnawału nazywano mięsopustem, ostatkami, diabelskimi dnia-

mi, kusakami, dniami zapustnymi. 

· W Warszawie urządzano bale maskowe zwane „redutami”. 

· Warto zauważyć, że karnawał był czasem „wielkich pieniędzy” dla: krawców, fryzje-

rów, perukarzy, kupców, restauratorów, cukierników. 

· Karnawał był też tak zwanym „ czasem swatania”. Młode dziewczęta podczas karna-

wału szukały chłopaka, potencjalnego kandydata na męża. 

· W Krakowie „burkotami” nazywano  bale i zabawy młodzieży rzemieślniczej i cze-

ladników. Były to zabawy z poczęstunkiem. Kawalerowie podczas takich balów sta-

rali się tańczyć i dobrze się bawić ze wszystkimi obecnymi pannami, a zwłaszcza z 

córkami majstrów, aby pozyskać ich przychylność. 

· Do ulubionych rozrywek karnawałowych należały przejażdżki saniami, czyli kuligi. 

· Karnawał był też tak zwanym „ czasem swatania”. Młode dziewczęta podczas karna-

wału szukały chłopaka, potencjalnego kandydata na męża 

· Ostatni tydzień zapustów rozpoczyna znany wszystkim „tłusty czwartek”. To dzień, 

w którym  na naszych stołach obowiązkowo goszczą puchate pączki . 

 

Ciekawostka 

Dawniej uważano, że w tłusty czwartek trzeba jeść często, dużo i tłusto, czyli 

”bogato”.  

„Tyle razy trzeba zjeść w ciągu dnia….ile razy kot ogonem ruszy”, czyli bardzo często. 

 

Opracowały: Zuzanna Tatarzycka, 8c 

Anna Gromacka 
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Kilka słów o tym, jak obchodzi się karnawał na świecie 

 

W Wenecji 

· Karnawał w Wenecji przyciąga tury-

stów z całego świata!  

· Najbardziej znaną na całym świecie 

częścią karnawału są Weneckie maski.  

· Maski są bardzo kolorowe – mają pió-

ra, koraliki… wszystkie maski są wyko-

nywane tak, aby nie przeszkadzały w 

jedzeniu i piciu. Wykonanie takiej ma-

ski jest trudne. 

W Brazylii (Rio de Janeiro) 

· Bawią się tam miliony ludzi!  

· W 2004 roku karnawał w Rio został uznany za największy na świecie.  

· W Rio de Janeiro bardzo popularnym tańcem jest Samba, która powstała właśnie w 

Rio w 1916 roku. 

Na Wyspach Kanaryjskich 

· Karnawał w Santa Cruz de Tenerife 

odbywa się tam co roku, w lutym.  

· Podczas hucznej zabawy wybierana 

jest królowa balu.  

· Na zakończenie karnawału organi-

zowany jest pokaz fajerwerków. 

·  Jest też jeszcze coś, bez czego kar-

nawał się nie zakończy. To zwyczaj, który 

można porównać z naszym „topieniem 

Marzanny”.  

· Wykonuje się „sardynkę”. Sardynka jest 

zrobiona z papieru i jest bardzo długa. 

Mierzy kilka metrów. 

· Tłum ludzi odprowadza sardynkę na brzeg 

i ochoczo podpala papierową rybę.  

· W ten sposób mieszkańcy Wysp Kanaryj-

skich żegnają się z zimą, a witają z wio-

sną. 

 

Opracowała: Gabriela Lenkiewicz, 4b 
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Ostatki 
Najciekawsze tradycje i zwyczaje w 
różnych zakątkach Polski 

· „Tłusty czwartek” jest ostatnim 
czwartkiem karnawału.  

· Dawniej podczas ostatnich dni przed 
nadchodzącym wielkim postem starano 
się napić i  najeść do syta. Urządzano 
huczne zabawy z tańcami. 

· Czy spotkaliście się z nazwą – Podko-

ziołek? Otóż w Wielkopolsce, tak wła-
śnie nazywane są zapusty. Figurka ko-
zła musiała znaleźć się na biesiadnym 
stole.  

· A tu Was zaskoczę. 
Wyobraźcie sobie, że 
słowo „śledzik” oznacza 
również zapusty. Usły-
szymy to określenie na 
Kaszubach. Śledzik jest 
również potrawą, uwa-
żaną za jedną z najtań-
szych i najprostszych. 
Często bywało tak, że 
właśnie śledzie podawa-
no ucztującym jako 
ukoronowanie zabawy. 

· Na Śląsku ostatni tydzień karnawału 
zwiastuje pojawienie się na stole kre-
pli. Ważnym rytuałem było „grzebanie 
basa”, czyli pogrzeb instrumentu –
kontrabasu. O północy, kiedy kończył 
się karnawał milkły wszystkie instru-
menty. 

· Wodzenie niedźwiedzia  to jeden  po-
pularnych zwyczajów śląskich. Prze-
bierano się z niedźwiedzia - zapusta. 
Używano do tego słomy lub futra. Na 
głowę wkładano gałązki przystrojone 
wstążkami. Wspólnie ze śpiewem na 
ustach, gromadą prowadzono misia od 
domu do domu. Wierzono, że to przy-
niesie szczęście. 

· Na Kujawach obowiązkowe było 
„chodzenie z kozą”. Przebierano się za 
kozę, konia, bociana i niedźwiedzia. W 
takim korowodzie można było zobaczyć 
osoby, które przebrały się za diabła, 
śmierć, kominiarzy, nowożeńców 

· Na Podlasiu panny, które w czasie kar-
nawału nie znalazły sobie męża łatwo 
nie miały. Ośmieszano je poprzez przy-
czepianie do sukien drewnianych kloc-
ków, ości ryb. Mieszkańcy Podlasia wy-
konywali tzw. urodzajny taniec. Polegał 
on na tym, że kobiety podskakiwały – 
by len rósł wysoko oraz tańczyły w kół-
ko – by kapusta była okrągła i dorodna. 
Mężczyźni również tańczyli – by żniwa 
były urodzajne. 

Tak naprawdę w każdym zakątku naszego 
kraju karnawał wiązał się z huczną, radosną 
zabawą. Był to czas ,w którym kultywowano 
dawne obrzędy. Urządzano korowody, ma-
skarady, przebierano się, tańczono, uczto-
wano. Tworzyła się magiczna rzeczywistość. 
Tak jak nakazywała tradycja było głośno, ra-
dośnie, kolorowo i dostatnio. Ostatnim chwi-
lom karnawału towarzyszyły huczne i żywio-
łowe zabawy przesiąknięte niezwykłą symbo-
liką. 

 

Opracowała: Anna Gromacka 
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Bądź sobą! 
 Wiele osób w wieku 
szkolnym, miedzy innymi 

niektórzy z was, miewają 
problemy z pewnością sie-
bie, zaniżają swoją samoo-
cenę, co zdecydowanie od-
bija się na waszym życiu 
społecznym. Osobom z tego 
typu problemami trudniej 
jest odnaleźć się w nowym 
towarzystwie i dłużej zaj-
muje im zawieranie znajo-
mości. Do tego często do-
chodzą utrudnienia w po-
staci braku akceptacji. To 
zrozumiałe, każdy ma kom-
pleksy, ale jeśli chcesz coś 
zmienić w swoim życiu oraz 
własne postrzeganie siebie i 
innych, wystarczy metoda i 
trochę cierpliwości. 

 Po pierwsze: Staraj 
się skupić na sobie! Staraj 
się rozwijać pasje, a jeśli 

ich nie masz postaraj się 
odnaleźć swój ukryty do-
tychczas talent. Nie myśl o 
innych w kategoriach po-

równywania się do nich, 
każdy jest inny, ma inne za-
interesowania, styl, charak-
ter, warto o tym pamiętać. 
Buduj swoją osobowość, po-
znaj siebie, znajdź swoje 
zalety i wady. Jeśli prze-
zwyciężysz sienie, swoje 
lęki i obawy, o wiele łatwiej 
będzie ci zaakceptować sie-
bie. Rozwijaj się, rośnij w 
siłę, kiedy inni będą sie-
dzieć bezczynnie w domu. 
Dzięki temu poczujesz się 
lepiej z samym sobą, po-
znasz uczucie własnej war-
tości. Te pozornie małe 
czynności pomogą ci dojść 
do obranego celu jakim bę-
dzie zrozumienie i akcepta-
cja siebie. Pamiętaj! Jesteś 
taki jaki jesteś i nikt nie 
ma prawa zmusić cię do 
zmiany postępowania. 
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Po drugie: Nie przejmuj 
się opinią innych! Łatwo po-
wiedzieć, ale uwierzcie, to 
jest możliwe. Wystarczy 
uwierzyć w siebie i zrozu-
mieć, że ci którzy cię oce-
niają nie znając cię, nie są 
ciebie warci. Wyprostuj 
się, głowa do góry i idź 
przed siebie. Nie zwracaj 
uwagi na ludzi kierujących 
w twoją stronę przykre 
słowa. Naucz się im prze-
ciwstawiać, do momentu, w 
którym problem nie za-
cznie narastać, staraj się 
ignorować takie zachowa-
nia, ale w odpowiednim mo-
mencie zareaguj. Masz 
prawo do odmiennego wy-
glądu oraz prawo do wła-
snych poglądów (na tyle na 
ile pozwala ci otoczenie, 
m.in. szkoła…). Korzystaj z 
niego, nie zaprzątaj sobie 
głowy myśleniem- co robię 

źle. Ludzie zawsze będą 
oceniać, a to co inne zaw-
sze będą traktować jak 
gorsze.  

Po trzecie: Podbuduj się na 
duchu! Wmawiając sobie 
jak beznadziejny i słaby 
jesteś, nie poradzisz sobie 
z presja otoczenia. Za-
czniesz czuć się w ten spo-
sób i tylko zaniżysz swoją 
samoocenę. Utwierdzając 
się zaś w przekonaniu, ze 
jesteś silną i mądrą osobą 
osiągniesz wiele i taki wła-
śnie będziesz. Najważniej-
sze jest pozytywne nasta-
wienie. Nasze mniemanie o 
sobie jest w naszym życiu 
bardzo ważne. Jeśli bę-
dziemy myśleć o sobie do-
brze, będziemy pewniejsi 
siebie i swoich decyzji. 

I ostatnia, najważniejsza 
rzecz: Żyj w zgodzie ze 

sobą! Nie zmuszaj się do 
niczego. Postępuj zgodnie 
z własnymi przekonaniami i 
wartościami, ale wcześniej 
zastanów się co jest dla 
ciebie najważniejsze. Je-
żeli nie jesteś w stanie 
czegoś zrobić i coś cię 
przerasta, nawet jeśli to 
pozornie prosta czynność, 
nie rób tego. Niczego nie 
musisz robić na siłę. Nie 
podporządkowuj się także 
rówieśnikom, staraj się 
być niezależny. Dzięki te-
mu poczujesz się swobod-
nie i będziesz miał większe 
możliwości do pracy nad 
sobą.  

Opracowała: Wiktoria  
Godlewska, 8a 
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Wywiad z Małgosią Gawryś – zastępcą przewodniczącego  

Samorządu Uczniowskiego 

 

 

A.B.: Z jakiego powodu postanowiłaś dołączyć do SU? 

M.G.: Uważałam, że skoro to mój ostatni rok w tej szkole, trzeba zrobić coś, 

aby chociaż w małym stopniu poprawić i urozmaicić życie szkolne moich 

młodszych kolegów i koleżanek. 

A.B.: Kim byś chciała zostać w przyszłości? Może jest to w pewien sposób 

związane z tym, czym się teraz zajmujesz? 

M.G.: W przyszłości chciałabym zostać laborantką, interesuję się chemią i 

biologią. Mam nadzieje, że będę mogła spełniać się w tym zawodzie. 

A.B.: Czy masz jakieś hobby? Jeśli tak, czy jest 

związane z twoim przyszłym zawodem? 

M.G.: Tak, moją pasją jak i miłością jest chemia i z 

tym wiążę swoją przyszłość. Z innych zaintereso-

wań, bo jest ich dość sporo, uwielbiam muzykę i 

sport, dokładniej siatkówkę. 

A.B.: Jaki jest twój cel na dzień dzisiejszy?  

M.G.: Najważniejsze na ten moment jest dla mnie 

zdanie egzaminów z bardzo dobrym wynikiem i 

dostanie się do wymarzonej szkoły. 

A.B.: Skoro poruszamy się w obszarach szkolnych, 

do jakiej szkoły chciałabyś pójść? 

M.G.: Oczywiście jak najlepszej, jednak jeśli chodzi 

o rodzaj szkoły ponadpodstawowej, chciałabym 

iść do liceum z kierunkiem biologiczno-

chemicznym. Planem awaryjnym jest Technikum 

Gastronomiczne. 

A.B.: Jakie jest twoje ulubione zwierzę i dlaczego? 

W ogniu pytań 
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M.G.: Dość nietypowe, ale koszatniczki. Są to bardzo urocze i kochane małe 

stworzonka, które uwielbiają być głaskane. Jedną z ich ulubionych czynności jest 

skakanie po rękach. Sama mam te piękne zwierzątka w domu. 

A.B.: Naprawdę? Mogłabyś proszę podać imię/imiona swoich koszatniczek? 

M.G.: Tak, jeden nazywa się Krokiet, a drugi to Zyzio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.B.: Do kogo ze sławnych osób chciałabyś być podobna? 

M.G.: Nie mam takiej osoby, do której chciałabym być podobna. Wolę sama kre-

ować swoje ideały.  

A.B.: Czy lubisz oglądać filmy, seriale? 

M.G.: Rzadko oglądam, nie mam ulubionego filmu ani serialu. 

A.B.: Czy masz może jakąś ulubioną książkę, którą mogłabyś polecić? 

 M.G.: Moją ulubioną książką jest dreszczowiec Remigiusza Mroza pod tytułem 

"Listy zza grobu". Serdecznie polecam ją osobom, które lubią poczuć lekki powiew 

grozy. 

A.B.: W takim razie idziemy z ciosem. Jaki jest twój ulubiony utwór muzyczny? 

M.G.: Moim ulubionym utworem jest "Train Wreck" Jamesa Arthura. 

A.B.: Serdecznie dziękuję za rozmowę, było mi bardzo miło. 

M.G.: Mnie również. Dziękuję. 
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Wywiad z Anią Piekarek – zastępcą przewodniczącego  

Samorządu Uczniowskiego 

A.B.: Z jakiego powodu postanowi-

łaś dołączyć do SU? 

A.P.: Chciałam zmienić coś w naszej 

szkole na lepsze i bardziej nas zinte-

grować; 

A.B.: Kim byś chciała zostać w przy-

szłości? Może jest to związane z tym 

czym się teraz zajmujesz? 

A.P.: Nie wiem jeszcze kim chcę być 

w przyszłości, wiem, że życie przygo-

towało dla mnie wiele różnych nie-

spodzianek, które doprowadzą mnie 

do przeznaczonej mi ścieżki. 

A.B.: Czy masz jakieś hobby? 

A.P.: Bardzo lubię śpiewać, tańczyć, 

jeździć konno. 

A.B.: To jest bardzo ciekawe. Jaki 

jest twój cel w życiu? 

A.P.: Chciałabym wymyślić coś, co 

można zrobić w trybie on-line, a z 

czego uczniowie i nauczyciele bę-

dą zadowoleni. 

A.B.: Czy zdradzisz nam swoje pla-

ny? Co zamierzasz robić o ukończe-

niu szkoły podstawowej? 

A.P.: Ciekawe pytanie, ale na razie 

jeszcze się nad tym zastanawiam, w 

końcu to bardzo ważna decyzja w 

moim życiu i wolę ją dobrze przemy-

śleć. 

A.B.: Zmieńmy temat. Jaki jest Twój 

ulubiony utwór muzyczny? 

A.P.: Ulubione piosenki się często 

zmieniają, lubię muzykę pop. 

A.B.: Masz może ulubiony zespół? 

A.P.: Na chwilę obecną nie mam 

ulubionego zespołu. 

A.B.: Wolisz seriale czy filmy? 

A.P.: Trudne pytanie, ale chyba se-

riale. 

A.B.: Jaki jest twój ulubiony serial? 

A.P.: Nie mam ulubionego. 

A.B.: Czy lubisz czytać książki? 

A.P.: Bardzo lubię książki przygodo-

we. 

AB.: Dziękuję za rozmowę. 

A.P.: Dziękuję. 

 

Wywiady przeprowadziła:  

Alona Baranochnikova, 7b  
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Z szuflady na światło dzienne… - ukryte talenty naszych 
uczniów 

Dom 

Moje miejsce na ziemi, 

Jest tam gdzie moje serce 

Tam przeżywam przygody, 

Te normalne, 

I te trudne wielce 

„Tu” może być wszędzie, 

Lecz zawsze jest to miejsce, 

Gdzie czujesz się dobrze 

Każdy człowiek zna swoje miejsce na 

ziemi, 

I podobnie jak inni wspomina – dom 

   Uczennica kl. 4 

Tulipan 

Istnieję popadając w głębię przyszłości, 

Starając się nie zapomnieć o przeszłości. 

Kwiat, kwiat bez wody. 

Tego co było już nie ma, 

A ja dalej myślę tylko o tym jak się śmiałam. 

Wszystko jest zamazane. 

Dlaczego dalej myślę że jesteś obok? 

Będziesz zabierać mój smutek? 

Chyba więdnę… 

„Gaku”, kl.6 

Surowiec  

Przyjaźń każe Ci włożyć głęboko do serca tą jedną osobę. Osobę, która była zawsze, która 

pocieszała cię w najgorszych chwilach, pomagała wstać, gdy ktoś podciął ci skrzydła. 

Twoje serce mówi wtedy, byś dbał o tą osobę najbardziej jak tylko potrafisz. Przyjaźń to 

najcenniejszy skarb. Po drugi będziesz musiał iść w daleką podróż, aż na bezludną wyspę. 

Będziesz musiał szukać tego skarbu między ziarenkami piasku, lecz..To już nie będzie ten 

sam surowiec, będzie to surowiec, w której zatopisz wszystkie swoje smutki chcąc przeżyć 

to samo, co z najprawdziwszym złotem.  

                                                                                         „sin sentido”, kl.7 

Nie odpowiadaj  

Powiedz mi proszę, dlaczego kochasz kogoś tak podobnego do Ciebie.  

Nie odpowiadaj, kocha się za nic.   

                                                                                     „sin sentido”, kl.7 

Bitwa  

Nikt nie powiedział, że miłość jest niczym bajka. To walka, noce bez snu, łzy ze smut-

ku i szczęścia, uśmiech, burza emocji, strach, zazdrość, radość. Właściwie pod słowem 

miłość mogą się podpisać wszystkie emocje.  

                                                                                              „sin sentido”, kl.7 
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Przyjaźń 

Przyjaźń to nie rzecz, 

Nie para i nie ciecz 

Nienamacalna jest, 

Lecz jednak istnieje gdzieś 

Dwie osoby połączone nicią, 

Cienką jak pajęczyna. 

Przyjaciela poznasz, 

Nie po słowach, lecz po czynach 

   Uczennica kl. 4 

,,Bez”  

Bez twojego głosu czuję się jak dom bez ludzi  

Bez twojego wzroku czuję się jak gitara bez strun  

Bez twojego serca czuję się jak impreza bez muzyki  

Bez ciebie czuję się jak bęben bez rytmu  

To niesamowite, jak szybko sprawiłeś, że  

Wszystko nagle straciło tempo w oczach ludzi  

Natomiast w Twoich nadal trwa największa zabawa  

Baw się dobrze  

                                                             „sin sentido”, kl.7 

Reset  

Patrzysz na zegarek o 23:59 tylko po to, by widzieć jak to wszystko się 

resetuje. Dziwne uczucie, a jednak tak naturalne.  

                                                                                      „sin sentido”, kl.7 

Nigdy?  

Żyjemy w świecie pełnym sztucznych emocji. Z jednego źródła wyciągnęłam, aby nigdy nie kochać, natomiast 

z drugiego, że miłość to najpiękniejsze uczucie na całym świecie.  

         „sin sentido”, kl.7 

 

Kubek ciepłych refleksji  

Zamarznięty nos zimą jest chyba naszym wspólnym atrybutem. Następnie pójście do domu, wy-

picie ciepłej herbaty i rozmyślanie, dlaczego akurat los złączył nas, a nie z innymi ludźmi.  

„sin sentido”, kl.7 
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Kwiaty  

Dziękuję Ci za miłość, kwiaty, szacunek, uśmiech, wszystkie wspólne chwilę i za to, że po prostu byłeś.   

W moich oczach jest to cenniejsze niż dom z basenem.  

                                                                                            „sin sentido”, kl.7 

Rzęski  

Proszę, jeśli Ci zaufałam spraw, byś nigdy nie zmazał tuszu z moich rzęs. 

Jeśli dotrzymasz obietnicy, napiszę list, że spotkałam człowieka idealnego, 

o którym świat mówił, że nie istnieje.  

                                                                                    „sin sentido”, kl.7 

Opuszczanie  

Aby zrozumieć, że mogę być szczęśliwa bez ciebie, musiałeś mnie zostawić. Gdy to zrobiłeś, przymknęłam oczy leżąc na 

łóżku, a do moich uszu wpływały płynne francuskie nutki, które towarzyszyły nam przy nocnych baletach.  

         „sin sentido”, kl.7 

,,Piękno”  

Neony wyróżniające się podczas mroku  

Zapalone światła w domach podczas nocy  

Tramwajowe hałasy i straż pożarna jeżdżąca   

kilka razy w ciągu godziny.   

To miasto żyje tak, jakby nigdy nie spało  

Ciągle tętni życiem, a z dnia na dzień   

Poznaje coraz więcej jego piękna.  

                                                            „sin sentido”, kl.7 

,,Więcej”  

Zawsze gdy dawałam Ci palec  

Chciałeś całą rękę  

Zawsze ci ulegałam, bo chciałam   

dla Ciebie jak najlepiej  

Ale kiedy ja byłam w potrzebie  

Zostałam sama, nie mogąc liczyć   

Na wsparcie od Ciebie.  

Mimo, że twoje słowa mnie bolały  

Wybaczałam Ci z nadzieją, że   

nie powtórzysz tego samego błędu.  

Jednakże uważałeś chyba,  

że jestem niewielką stratą  

bo wracałeś do starego siebie.  

    „sin sentido”, kl.7  
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,,Nie pamiętać”  

Każdy z nas chce o czymś zapomnieć  

Ale podczas tego zapominamy, że   

To czego chcemy nie pamiętać   

Czegoś nas nauczyło  

Może i rozpamiętywanie tego boli  

lecz zapomnienie o kimś jest  

porównywalne do tego, jakby  

ktoś kazał nam zapomnieć jak mówić.  

                                                           „sin sentido”, kl.7 

,,Morze i fale”  

Siedząc na piasku nad morzem rozmyślam  

Co u Ciebie, czy odczuwasz szczęście  

Już późno, ja wciąż nasłuchuje fal   

Myśli zapętlone jak nasza ulubiona piosenka   

na słuchawkach  

Odczuwam pustkę, zgubienie i nadmiar pytań  

Czas iść, wkrótce niebo nabierze jaśniejszych barw  

Bez pośpiechu, wrócę powoli  

Starając nie cofać się wstecz do Ciebie  

Mając nadzieję, że robisz to co kochasz  

                                                          „sin sentido”, kl.7 

,,Babciu”  

Dałabym dużo, aby porozmawiać z Tobą kolejny raz  

Mam nadzieję, że nie jest Ci u góry zimno  

Chciałabym przybliżyć Ci temat wyborów  

Których muszę dokonać w niedalekiej przyszłości  

Poprosić o Twoją radę i spędzić wieczór przy krzyżówkach  

Posłuchać o tym jak Ci minął dzień i jakie ciasta dzisiaj upiekłaś  

Co zrobiłaś w ogrodzie i robienia z Tobą listy zakupów.  

Zimno bez Ciebie tutaj od kilku lat  

Będę prosić, aby w snach zobaczyć szczęśliwą Ciebie  

Bez chorób i problemów na karku  

Spełniającą marzenia i czerpiącą radość z życia.  

Tęsknię.  

                                                                „sin sentido”, kl.7 

,,Opowieści”  

Dziwne uczucie, gdy słyszysz opowieści o   

ludziach których nigdy nie poznałeś  

Chęć zbudowania maszyny cofającej czasu wzrasta,  

a ciekawość zżera od środka.  

Każde źródło mówi co innego,  

myśli znów robią sobie imprezę  

W twojej głowie powodując jej ból  

Zastanawiasz się, czy to przesada  

przecież nigdy nie widziałeś tych ludzi na oczy  

a jednak czujesz silną więź   

 

„sin sentido”, kl.7 

Zebrała: Anna Gromacka 
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1. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe 
Jeśli interesujesz się zabytkami na pewno zaciekawi 
cię ten piękny i niepowtarzalny zamek. Znajduje się w 
Ujeździe i jest obecnie jednym z największych zam-
ków w całej Polsce. Co ciekawe zamek liczy: 365 okien, 
czyli tyle, ile jest dni w roku; 52 komnaty, czyli tyle, 
ile tygodni w roku; 12 wielkich sal, czyli tyle, ile mie-
sięcy w roku; 4 baszty w nawiązaniu do ilości pór roku. 
Do dziś zamek nigdy nie był przebudowywany. Dużym 
udogodnieniem są trasy turystyczne i możliwość zwie-
dzania go przez cały rok. 

 

2. Magiczne ogrody w Janowcu 
To idealne miejsce na wspólny, rodzinny wyjazd. Jest 
tam mnóstwo atrakcji i niepowtarzalnych magicznych 
zakątków. Znajduje się tam tętniący życiem park te-

matyczny, w którym rośnie pełno drzew i kwiatów. Mo-
żesz złożyć wizytę w baśniowej krainie ,odpocząć w  
kawiarni, a także nabyć pamiątkę. Są tam ciuchcie, 

zjeżdżalnie, place zabaw, huśtawki, karuzele, plaże, 
tratwy, tunele i oczywiście magiczny Zamek Wróżek.  

 

3. Muzeum Ojca Mateusza  
w Sandomierzu. 
Jeśli jesteś fanem serialu „Ojciec Mateusz” jest to 
miejsce idealne dla ciebie. W muzeum, możesz poczuć 
się jak na planie filmowym . Będziesz mógł zobaczyć 

pokój biskupa, plebanię, posterunek policji, a nawet 
celę. Niecodzienną atrakcją są również naturalnych 
rozmiarów woskowe postacie aktorów. Odwiedzający 
mogą zobaczyć księdza Mateusza Żmigrodzkiego, go-
spodynię Natalię Borowik oraz policjantów: Oresta 
Możejkę i Mieczysława Nocula. Wszystkie pomiesz-
czenia zostały zaaranżowane na wzór pomieszczeń 
serialowych z użyciem oryginalnych elementów sceno-
grafii. Co ciekawe, jeden z aktorów był tak odważny, 
że ogolił się na łyso i teraz jego figura ma oryginalne 
włosy aktora. A był to serialowy Pluskwa.  

Opracowała: Małgorzata Mazur, 8a 

Wędrówki Włóczykija 
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Przytul 
mnie... 
 

Alpakoterapia 

Współpraca z alpaka-
mi jest bardzo pro-
sta i przyjemna. To 
są bardzo łagodne z 
wyglądu zwierzęta, 
potrafią rozczulić osobę, która stoi obok niej. 
Dla osób niepełnosprawnych karmienie, gła-
skanie i przebywanie obok tych futrzaków 
może być bardzo ciekawą formą ćwiczeń. 
Przebywanie w towarzystwie tych zwierząt 
niezwykle relaksuje, człowiek jest w stanie 
zapomnieć o problemach. Kiedy dotykamy 
okrywy włosowej alpaki, uwalniają się endorfi-
ny, czyli hormony szczęścia, które powodują, 
że czujemy się fantastycznie. 

Warto wspomnieć, że w lipcu 2021 roku w 
Warszawskim ZOO będą organizowane zaję-
cia terapeutyczne z udziałem tych cudownych 
zwierzaków. 

  

Zwyczaje/ciekawostki 

  

1. Alpaki plują wtedy, gdy się denerwują, są 
zmartwione, lub czują zagrożenie. 

2. Podobno w postaci buczenia, futrzaki mają 
na myśli ‘’mmm’’. 

3. Są bardzo czystymi zwierzętami i zała-
twiają się tylko w jednym miejscu, gdzie czuć 
ich odchody. 

4. Zwierzak posiada aż trzy powieki. Trzecia, 
która nazywa się migotka, porusza się w po-
ziomie. 

5. Są tylko dwie rasy – Huacaya i Suri. Około 

10% alpak to tylko Suri. 

 

Opracowała: Tosia Burkacka, 6c 

 
 
 
 
Alpaka w sześciu punktach 
 
 Alpaki to zwierzęta parzystokopytne, 

pochodzące z rodziny wielbłądowatych. 

Ssaki te hodowane są w całej Ameryce 

Południowej, głównie jednak w Peru. 

 Alpaki są niezwykle przyjazne, komu-

nikatywne i otwarte na kontakt z czło-

wiekiem. Są źródłem antyalergicznej 

wełny. 

 Alpaka jest to zwierzę, które nie ugry-

zie, które nie stwarza bezpośredniego 

zagrożenia dla człowieka.  

 Alpaki są łagodne, bez agresji – jest to 

ich wielki atut! 

 Alpaka ma duże oczy, proporcjonalnie 

duże do całej głowy, miękkie, przyjemne 

futerko.  

 Alpaka żywi się trawą, sianem, a także 

granulatem typowym dla tych zwierząt. 

.  
Opracowała: Marta Puczyńska, 6a  
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„Wy nie wiecie, a 
ja wiem 

Jak rozmawiać 
trzeba z psem…” 
 

Mówi się, że pies jest 
najwierniejszym przyjacie-
lem człowieka. Jest stwo-
rzeniem, które zostało  
udomowione wiele lat temu. 
Na świecie jest obecnie 
wiele ras psów, a nie wol-
no też zapominać o wcale 
nie gorszych, popularnych 
kundelkach. Są pieski ma-
łe i bardzo duże. Naj-
mniejsze z powodzeniem 
mieszczą się w damskiej 
torebce. Największe z 
kolei są tak  olbrzymie, że 
kiedy staną na dwóch ła-
pach wzrostem mogą 
przewyższać dorosłą, do-
brze zabudową osobę, a 
ich szczeniaki zaraz po 
urodzeniu potrafią ważyć 
kilka kilogramów (np. dog 
niemiecki). Jeżeli chodzi 
o wygląd jest mnóstwo 
różnic  między  naszymi 
czworonożnymi przyja-
ciółmi. Na przykład róż-
nią  się umaszczeniem.  Po-
trafią być jednobarwne al-
bo prezentują na sobie wie-
le kolorów umaszczenia. 
Pieski mogą być krótkowło-
se albo długowłose.  Czasem 
mają sierść, a czasem włos 
jak yorki.  Z reguły mają 
czarne oczy, ale zdarzają 
się też psy o niebieskich 
oczach, np. husky.    

Zatem, skoro są tak 
bardzo różne to powstaje 
pytanie, czy mają ze sobą 
coś wspólnego? Otóż to 
chyba będzie najbardziej 
przewrotna odpowiedź. Psy 
żyjące na całej szerokości 
geograficznej mają… wspól-
ny język. 

Najpopularniejszym 
na całym świecie komunika-
tem psa jest merdanie 
przez niego ogonem. Naj-
częściej robi tak na nasze 
powitanie. Pies zwykle 
energicznie porusza ogo-
nem, okazuje w ten sposób 
radość i mówi, jak bardzo 
się cieszy na nasz widok, bo 
przecież nie widział nas całą 
wieczność, czyli, np. osiem 
godzin.   

Oczywiście jest wię-
cej sytuacji, w których pies 

wykorzystuje ogon do prze-
kazania nam informacji. Na 
przykład, kiedy chce nam 
powiedzieć, że jest szczę-
śliwy podczas zabawy, rów-
nież wtedy, gdy zbliża się 
pora jedzenia, a miska jest 
pusta. 

Innym popularnym 
zachowaniem psa jest np. 
kładzenie się na plecach. 
Wydaje się, że pies wów-
czas okazuje nam uległość. 
Z pewnością tak jest. Jed-
nak warto zauważyć, że nie 
wobec wszystkich potrafi 
się tak zachowywać. Jeśli 
robi tak wobec Ciebie to 
znaczy, ze jesteś prawdzi-
wym jego wybrańcem. 
Brzuch psa jest wrażliwy i 
jeśli go odsłania to znaczy, 

że bardzo Ci ufa. Czasem 
patrząc na mojego psa do-
chodzę do wniosku, że w 
takich sytuacjach nie tylko 
mi ufa, ale też sprytnie 
mnie wykorzystuje, Ocze-
kuje w tym momencie przy-
jemnego masowania czy lek-
kiego drapania brzuszka . 

Nie zawsze jednak 
pies ma ochotę wysyłać nam 
tylko przyjazne komunika-
ty. I nie ma się co dziwić. 
Kiedy nas nie zna, lepiej 
wówczas zachować ostroż-

ność. Ma prawo czuć się 
niepewnie. Z reguły wcale 
nie chce nam zrobić 
krzywdy i daje znaki 
ostrzegawcze w stylu 
„odsuń się ode mnie”. 
Jak to robi? Wykorzy-
stuje do tego np. zęby, 
lekko je pokazując i do 
tego często też warcząc 
czy szczekając. Jego 
spojrzenie też jest wy-
raźnie wyostrzone. Do-
datkowo u psów o krót-
kiej sierści łatwo też za-
uważyć podniesienie się  
sierści w okolicach kar-
ku. Wtedy lepiej dać psu 
spokój, bo z pewnością 

nie czuje się dobrze w na-
szym towarzystwie.   

Niekiedy psy się bo-
ją, wtedy tez mają sposób, 
żebyśmy to dostrzegli, god-
nie z powiedzeniem „tulą po 
sobie uszy”.  

Nie mniej jednak, psy 
to ponad wszystko nasi 
wspaniali kompani, którzy w 
niewytłumaczalny sposób na 
nas oddziałują. Potrafią nas 
pocieszyć, a swoim spojrze-
niem nas rozczulają.  Ich 
przytulanie daje nam masę 
pozytywnych uczuć i emo-
cji.  Dlatego pamiętajmy o 
nich i odwdzięczajmy się im 
taką samą dawką miłości!  

Opracował:  
Kacper Strojecki, 8a 
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Kącik muzyczny Aniki 

 

Zbliżają się Walentynki. Chciałabym Wam zaprezentować dwa utwory. Pierwszy 
z nich nosi tytuł „Miłość rośnie wśród nas”. Zapewne większość z Was zna tę 
piosenkę. Tak, tak… piosenka pochodzi z filmu Disneya „Król Lew”.  

     

Miłość rośnie wokół nas 

       F        C  

Jak mam jej wyznać miłość?  

        F        C  

Jak wytłumaczyć mam  

    F              Am  

Kim jestem, co się stało? Nie wiem,  

    F               G  

Co robić nie wiem sam  

    F                 C  

Jest tak zamknięty w sobie  

    F            C  

Lecz nie uwierzę, że  

    F              Am  

Nie będzie królem skoro ma  

    F           G  

Królewski ton i gest  

C       G      Am    F  

Miłość rośnie wokół nas  

C       F     G  

W spokojną jasną noc  

F      C      Am      G      F  

Nareszcie świat zaczyna w zgodzie żyć  

    F           G  

Magiczną czując moc  
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Samouczek - Spróbujcie zagrać na gitarze, to proste! 

A teraz proponuję trochę klasyki. Czerwone Gitary to jeden z najpopularniej-
szych polskich zespołów z lat 60. Swoją karierę rozpoczęli w 1965 roku w 
Gdańsku. Założycielem zespołu był Juras Kosela. Warto wspomnieć, że jednym z 
wokalistów tego zespołu  był Seweryn Krajewski. Ich najpopularniejsze utwory 
to: „Dozwolone od lat 18”, „Takie ładne oczy”, „Tak bardzo się starałem”… oraz 
mnóstwo innych.  

 

 Czerwone Gitary – Tak bardzo się starałem… 

 

C  

Kto za Tobą w szkole ganiał,  

C  

Do piórnika żaby wkładał?  

Dm  G7     C         G  

Kto? No, powiedz - kto?  

C  

Kto na ławce wyciął serce  

C  

I podpisał: "Głupiej Elce"?  

Dm  G7     C         G  

Kto? No, powiedz - kto?  
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F          C  

Tak bardzo się starałem,  

Dm         G          C  

A Ty teraz nie chcesz mnie.  

F          C  

Dla Ciebie tak cierpiałem;  

Dm             Dm7              G  

Powiedz mi, dlaczego nie chcesz mnie? 

  

C  

Kto dla Ciebie nosił brodę,  

C  

Spodnie w kwiatki włożył modne?  

Dm  G7     C         G  

Kto? No, powiedz - kto?  

C  

Kto Tuwima wiersz przepisał,  

C  

Jako własny Tobie wysłał?  

Dm  G7     C         G  

Kto? No, powiedz - kto?  

 

F          C  

Tak bardzo się starałem,  

Dm         G          C  

A Ty teraz nie chcesz mnie.  

F          C  

Dla Ciebie tak cierpiałem;  

Dm             Dm7              G  

Powiedz mi, dlaczego nie chcesz mnie?  

 

Samouczek - Spróbujcie zagrać na gitarze, to proste! 

Opracowała: Anika Gajowniczek, 7b 
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Zrób to sam! 

27 

Opracowała: Felicja Wälli, 4b 
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Mydło wszystko myje, nawet uszy i szyję… 

 

Przepis na domowe mydełka 

Składniki: 

· baza glicerynowa (około 250 gram) 

· barwnik 

· olejek zapachowy 

Dowolne dodatki: 

· płatki kwiatów, suszone zioła, starta skórka 
pomarańczy, mielona kawa… 

Wykonanie: 

· Glicerynę podziel na mniejsze kawałki i rozpuść w kąpieli wodnej tak, aby stała się 
płynna. 

· Roztopioną glicerynę przelej do miski i zanim zastygnie dodaj do niej 4 – 5 kropel 
barwnika i 2 – 3 krople zapachu olejkowego. Jeśli masz to dodaj także płatki kwiatów. 

· Wymieszaj i przelej do formy silikonowej. Formę z mydełkiem możesz wystawić do za-
stygnięcia na balkon. 

· Po zastygnięciu mydełko jest gotowe! 

Dobra rada: 

Jeśli nie masz gliceryny, a masz mydło, które – twoim zdaniem mogłoby być ładniejsze, sko-
rzystaj z tego przepisu: 

Składniki: 

· gotowe mydło  

Dodatki: 

- barwnik 

- płatki kwiatów 

- olejek zapachowy 

Wykonanie: 

· Mydło zetrzyj na tarce. 

· Rozpuść je w kąpieli wodnej i dodaj to co 
chcesz, np.: płatki kwiatów, 2-3 krople 
olejku zapachowego lub barwnik… Dokładnie wymieszaj. 

· Rozpuszczone mydełko przelej do formy silikonowej i zostaw do zastygnięcia na balko-
nie. 

    Życzymy pachnącej zabawy! 

Opracowały: Gabriela Lenkiewicz i Felicja Wälli, 4b 
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Redakcja poleca 

 

Mrowisko, chrusty, róże … 

Składniki: 

· 2 szklanki mąki 

· 1 łyżka cukru 

· ¼ kostki masła 

· ½ szklanki śmietany 18% 

· 4 żółtka 

· szczypta soli 

Wykonanie: 

· W małej miseczce dokładnie wymieszaj  
żółtka   z cukrem i solą. 

· Do dużej miski wsyp mąkę, dodaj śmie-
tanę, masło i wlej żółtka wymieszane z 
cukrem. 

· Dokładnie wymieszaj. 

· Ciasto należy długo wyrabiać. W razie 
potrzeby dosyp mąki. 

· Prawidłowo wyrobione ciasto powinno 
być plastyczne, a po przekrojeniu powi-
nieneś zobaczyć bąbelki powietrza. 

 

Z  tego ciasta możecie wyczarować 
trzy różne smakołyki. A teraz pusz-
czamy wodze wyobraźni i do dzieła! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrusty  

· Połowę ciasta należy cienko roz-
wałkować  na stolnicy posypanej 
mąką. 

· Za pomocą radełka dzielimy cia-
sto na małe prostokąty ( 2 x 6 
cm) 

· W każdym prostokącie robimy 
nacięcie wzdłuż dłuższego boku. 

· Jeden koniec prostokąta prze-
kładamy przez nacięty otwór  
i gotowe! 

· W ten sposób uformowałeś 
pierwszy w swoim życiu chrust. 

· W głębokim naczyniu rozgrzewa-
my dowolny tłuszcz i smażymy z 
obu stron na złoty kolor.  

· Po ostudzeniu posypujemy  
cukrem pudrem. 
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Mrowisko 

Polewa: 

· ½ kostki masła 

· ½ szklanki cukru 

· 2 łyżki miodu 

Wykonanie: 

· Roztapiamy masło, dodajemy cukier i miód. Po 
wymieszaniu studzimy. 

· Na dużym talerzu układamy chrusty w kształ-
cie stosu. Każdą warstwę delikatnie polewamy po-
lewą, posypujemy suchym makiem i rodzynkami. 

· Efektowne, prawda, a jakie pyszne!!! 

Róże 

· Drugą połowę ciasta należy cienko rozwałkować na stolnicy posypanej mąką. 

· Wycinamy kółka w trzech rozmiarach (o średnicy 2cm, 4cm, 6cm) 

· Za pomocą białka sklejamy trzy kółeczka, w kolejności duże, średnie, małe. 

· Radełkiem nacinamy boki kółek i delikatnie 

odwijamy brzegi – formujemy różę. 

· Gotowe róże smażymy w głębokim tłusz-
czu tak jak chrusty. 

· Po ostudzeniu do każdej róży wkładamy 

pół łyżeczki marmolady różanej. 

· Na koniec posypujemy cukrem pudrem. 

· Piękne i bardzo apetyczne, prawda! 

 

 

Smacznego 

życzy  

Redakcja Kreski  
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Quiz walentynkowy   

1.W jakim miesiącu są Walentynki ? 

a) w marcu  

b) w lutym  

c) w styczniu 

2.Kto jest patronem zakochanych ? 

a) nie ma patrona   

b) św. Marek  

c) św. Walenty  

3.Jaki kolor wiąże się z dniem zakochanym ? 

a) czerwony  

b) zielony  

c) czarny  

 

 

4.Dokończ przysłowie ,,Stara miłość...'' 

a) nie umiera  

b) wybacza 

c) nie rdzewieje  

5.Jak nazywa się rzymski Bóg miłości ? 

a) Amor  

b) Marek 

 

 

Walentynkowa krzyżówka 

Opracowała: Agata Roszkowska, 8c 

Opracowała: Natalia Ząbek, 7b 
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Koszatniczki Małgosi Gawryś z klasy 8b - Zyzio i Krokiet 

Kot Magdy Gomoli z klasy 4b - Misia 

Kot Natalii Ząbek z klasy 7b - 

Ferdynand 

Kotek Hani Stachurskiej z klasy 4b 

Kotki Natalki Adamczyk- Michalskiej 

z klasy 6c - Edzio i Pako 

Pies Igora Godlewskiego z 

klasy 6c - Vader 
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Koty Klary Galei  z klasy 4b - Szarka i Lisia 

Koty Dawida Kobusa z klasy 4b  

- Hades i  Kropek 

Piesek Kacpra Strojeckiego 

z klasy 8a - Nemuś 

Chomik Zosi Gogacz  

z klasy 4b - Chmurka 

Kot Julka Antolika z klasy 4b - Diablo 
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Pieski Mai Boryczko z klasy 6c - Julek i Lidka 

Kotki Julka Antolika z klasy 4b - Diablo i Dyzio 

Piesek Aleksandra Kiryka z klasy 6c - Kira 

Zebrała: Anna Gromacka 
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Zapraszam wszystkich uczniów do udziału  

w konkursie 

 

„Codzienne inspiracje literaturą” 

 

· Spróbujcie połączyć rzeczywistość z ulubiona lekturą. 

· Wykorzystajcie krótkie fragmenty utworów literackich (prozy, wierszy…) 

· Wybrane fragmenty tekstu połączcie z elementem z otaczającej rzeczywistości. 

· Zróbcie zdjęcie. 

· Na zdjęciu powinien być wybrany tekst wpleciony we wszystko co was otacza. 

· Możecie dowolnie interpretować i wizualizować. 

· Możecie zrobić mini-inscenizację i PSTRYK! 

· Bądźcie kreatywni! 

 

Zdjęcia proszę wysyłać w czacie Teams – 
Anna Gromacka 

Na Wasze prace czekamy do 10 marca.  

 

Spośród nadesłanych prac redakcja Kreski  
wybierze trzy najlepsze zdjęcia.   

Zwycięskie prace zostaną opublikowane  
w kolejnym numerze gazetki, a ich autorzy 
otrzymają nagrody książkowe. 

Anna Gromacka 
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Zespół redakcyjny 

Anna Gromacka - opiekun zespołu redakcyjnego 

Alicja Kochanowska - dział dotyczący zwierząt 

Piotr Krzyważnia - skład i grafika 

Alona Baranochnikova, 7b 

Karolina Bielska, 8a 

Tosia Burkacka, 6c 

Anika Gajowniczek, 7b 

Hanna Girdwoyń, 7b 

Wiktoria  Godlewska, 8a 

Gabriela Lenkiewicz, 4b 

Małgorzata Mazur, 8a 

Marta Puczyńska, 6a 

Agata Roszkowska, 8c 

Kacper Strojecki, 8a 

Zuzanna Tatarzycka, 8c 

Felicja Wälli, 4b 

Natalia Ząbek, 7b 
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Klucz odpowiedzi 

Quiz: 

1b,2c,3a,4c,5a 

Krzyżówka:  

1. Kwiat 2. Uczucia 3. Para 4. Strzała 5. Pocałunek 
6. Zakochanych 7. Miłość 8. Serce  


