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PRZEDSMAK LATA W KOTLINIE KŁODZKIEJ 
Kotlina Kłodzka nas urzekła. Przyciąga tłumy turystów, którzy mają co podziwiać: Bazylikę 

i Kalwarię w Wambierzycach, ruchomą szopkę, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. 
Atrakcyjne są wędrówki szlakami górskimi, atmosferę prawdziwego kurortu można poczuć 
w Kudowie Zdroju. Nad całą krainą dumnie wznosi się najwyższy szczyt Gór Stołowych- Szczeli-

niec Wielki. Warto tam pojechać, 
o czym przekonali się uczniowie 
z klas III a, IV a, V b. 

 

Radosnych wakacji, 
pełnych podróży i nieza-

pomnianych wrażeń, 
nowych przygód 

i przyjaciół 
życzy Redakcja 



 
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 

8 kwietnia! Dzień, o którym tak często przypominano nam od początku roku szkolnego. 
Tuż przed dziewiątą uczniowie zajęli 

wyznaczone miejsca w gabinetach. Zgodnie 
z procedurami w klasach przebywały trzy 
osoby z komisji egzaminacyjnej. 

Wśród uczniów panowały ożywione 
emocje. Wszyscy denerwowali się swoim 
pierwszym, naprawdę ważnym 
sprawdzianem, choć ukrywali ten strach, nie 
dając nic po sobie poznać.  

Sądzę, że najgorsze było czekanie na 
moment rozpoczęcia naszych zmagań 
z pułapkami i trudnościami zadań. 

Jak się okazało, test nie był wcale taki 
straszny, choć to nie jest tylko moja opinia, 
ale przekonamy się o tym, kiedy poznamy 
wyniki. 

 
 

Patrycja Brukiewa, kl. VI a  
 

 
 
 

HARCERZE NIE PRÓŻNUJĄ 
S a d z e n i e  k r z e w ó w  i  d r z e w  

 

Dnia 23 kwietnia z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi DH „Dragoni” sadziła krzewy i drze-
wa. Brały w tym udział: druhna Lidia Kowalska, Agnieszka Kowalska z kl. V b, Karolina Samonek 
z kl. V b, Oliwia i Nikoletta Gawrych z kl. V a. 

Następnego dnia na zbiórce harcerki wykonały tabliczki „Szanuj zieleń”. Z tej lekcji wszyscy 
harcerze wynieśli wiedzę, że bez drzew i krzewów przyroda byłaby smutniejsza, a nam trudniej 
byłoby żyć. 

 

SPOTKANIE Z MYŚLIWYM 

W kwietniu harcerze i zuchy mieli spotkanie z myśliwym, który opowiadał o sobie i swoim 
hobby, a czasem nawet o psie, którego przyprowadził ze sobą. 

Pan myśliwy pokazał poroże jelenia i zagrał na rogu myśliwskim. Na koniec wszyscy podzię-
kowali myśliwemu i wręczyli mu kwiaty oraz laurkę. A pan myśliwy 
z wdzięcznością dał każdemu kalendarzyk. 

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby być harcerzem lub harcerką, serdecznie zapraszamy na 
zbiórki, które odbywają się w SP 3- w każdy piątek na szóstej lekcji, w gabinecie nr 4.  

Spotkania prowadzi druhna Lidia Kowalska. 
 
 
 

Chwila pełna napięcia- rozpakowywanie testów



 

MARSZ OSADNIKÓW W GÓRZYNIE 

Zuchy i harcerze z naszej szkoły i z SP 1 wzięli udział w Marszu Osadników, który odbył się 
3 maja w Górzynie.  

Gdy zmęczeni dotarli do celu, to po krótkim odpoczynku uczestniczyli we mszy świętej. Na-
stępnie wszyscy wzięli czynny udział w rozrywkach, jakie organizatorzy festiwalu „Mundurowo na 
Ludowo” przygotowali dla uczestników. Na koniec było przedstawienie drużyn i konkurs wiedzy 
o Górzynie. Udział w imprezie harcerze zakończyli tak zwaną „Iskierką”. 

 

Czuwaj! Agnieszka Kowalska kl. V b 
 

WYWIAD Z P. MARIUSZEM RYTWIŃSKIM 

Wiem, że był Pan drużynowym. A jak się nazywała DH, którą Pan prowadził? 
- Prowadziłem trzy DH- pierwszą w Zielonej Górze, drugą w MSR. Najdłużej prowadziłem 

46 DH „Dziady” w SP3 im. Adama Mickiewicza w Lubsku. 

Ile miał Pan odznak harcerskich? 
- Zdobyłem masę sprawności harcerskich. Ale te najważniejsze to  Odznaka Chorągwi Zielonogór-

skiej, medal opiekuna miejsc narodowych i OSO – Odznaka Sportów Obronnych. 

W ilu był Pan drużynach harcerskich? 
- W drużynach harcerskich nie byłem, od razu zostałem drużynowym. 

W jakich Pan uczył szkołach i ile lat? 
- Uczę 30 lat. Były to szkoły: Zespół Szkół Samochodowych w Zielonej Górze, SP Zabór, SP 1 i SP 3 

oraz Gimnazjum nr 1, ZDZ i ,,Rolniczak” w Lubsku. 

Czy miał Pan chociaż jedną taką klasę, w której wszyscy uczniowie byli dobrzy z matematyki? 
- Nie, jest to nierealne. Nie wierzę w cuda, ☺ ponieważ matematyka to trudny przedmiot. 

Czy ma Pan żonę i dzieci? 
- Tak, mam żonę oraz córkę w wieku 21 lat, a syna w wieku 31 lat. 

Czy to prawda, że uczył Pan Joannę Brodzik? 
- Bardzo krótko, ale tak, miałem z nią kontakt. Nawet należała do naszej drużyny zuchowej. 

Czy lubi Pan swoją pracę? 
- Średnio, tak sobie. 

Co sądzi Pan o dzisiejszej młodzieży? 
- Jest coraz gorsza, coraz mniej chcą się uczyć, gorzej z dyscypliną, coraz mniej zaradna. 

Oczywiście mówię o większości, nie o wszystkich. 

Jakie ma Pan hobby? 
- Komputer, muzyka (hard– rock). Nie mam czasu teraz na hobby, ale kiedyś pasjonowało mnie 

wędkarstwo i fotografowanie. 

Czy Pana dzieci są zdolne z matematyki? 
- Syn tak, wdał się we mnie, jest obecnie informatykiem. Córka jest humanistką, lubi angielski 

i polski. 

Jakich Pan jeszcze uczył przedmiotów? 
- Oczywiście matematyki i informatyki, kiedyś uczyłem jeszcze fizyki, chemii i biologii. 

Dziękujemy za wywiad i życzymy wielu sukcesów w zawodzie. 
 

Wywiad przeprowadziły harcerki: 
Agnieszka Kowalska i Oliwia Gawrych 



DZIEŃ ZIEMI 
W tym roku program obchodów Dnia Ziemi 

w naszej szkole był wyjątkowo bogaty i urozmaicony. 
Składał się z cyklu przedsięwzięć propagujących 
zachowania proekologiczne pn. „Zielone dni”. 
Rozpoczęły się one apelem, na którym wszystkie klasy 
poznały konkursowe zadania przygotowane przez kółko 
biologiczne. Najmłodsi uczniowie zaprezentowali się 
w programie artystycznym o tematyce ekologicznej- 
wysłuchaliśmy wierszy, piosenek oraz obejrzeliśmy 
scenkę teatralną. Dzieci do występu przygotowały 
panie: Elżbieta Stodolska i Lidia Kowalska. 

A w czwartek, 24 kwietnia, zrobiło się w szkole zielono, pojawiło się na korytarzach mnóstwo 
„zielonych ludków”. Prawie wszyscy uczniowie mieli na sobie coś w kolorze zielonym, a niektórzy 
byli tak ubrani od stóp do głowy. Nawet niektóre panie paradowały w zielonkawych kostiumach lub 
w bluzkach. Okazuje się, że to kolor piękny i twarzowy, od razu zrobiło się w szkole wiosennie 
i radośnie. 

Obchody Dnia Ziemi zakończyły się uroczystym apelem, na którym podsumowano konkursy. 
Klasy zaprezentowały swoje „śmieciostworki”, czyli pojemniki na śmieci przeznaczone na papier, 
na złom oraz na plastik. Zdaniem jury najciekawszy „śmieciostworek”  wykonała kl. V b, ale prace 
wszystkich klas były bardzo pomysłowe i śmieszne. Podziwialiśmy je na wystawie w holu szkol-
nym. 

Przy okazji uczniowie zaprezentowali swoje zdjęcia o tematyce przyrodniczej pt. „Wokół nas”, 
wykonane podczas zajęć kółka fotograficznego „Oko na Świat”. Jak co roku nad całością obchodów 
Dnia Ziemi czuwała p. Renata Pisarska, szkolny ekspert od spraw ekologii.  

 

EKOLOGIA JEST NAM BLISKA! 

Dnia 22 kwietnia, we wtorek, w filii naszej szkoły w Mierkowie odbył się międzyszkolny 
konkurs ekologiczny z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. 

W konkursie brało udział pięć szkół: SP- Mierków, SP- Górzyn, SP- 1, SP- 2, SP-3 z Lubska. 
Naszymi reprezentantami byli: Michał Pisarski z VI b, Patrycja Brukiewa z VI a i Dagmara Cierpi-
ca z V b. 

Uczestnicy konkursu zmagali się z czterema urozmaiconymi konkurencjami. Pierwsza polegała 
na grze w statki. Im większy trafiony masztowiec, tym trudniejsze były pytania. Po tych zmaganiach 
nasza szkoła prowadziła. 

Druga konkurencja polegała na ułożeniu puzzli z wylosowanym zwierzęciem. Nam przypadła 
ryba. 

W kolejnym zadaniu należało posegregować śmieci. Każda z drużyn losowała rodzaj odpadów, 
które miała posegregować. My wylosowaliśmy szkło. 

Ostatnią konkurencją było spisanie odgłosów zwierząt, wysłuchanych z kasety. Tu okazało się, 
że nie ma tej najlepszej, jednej drużyny- żadna ze szkół nie otrzymała  maksymalnej liczby punktów. 

Po podliczeniu ogólnej punktacji z całego konkursu wszystko było jasne: nasza szkoła zwycię-
żyła! Wszyscy uczestnicy otrzymali ekologiczne torby na zakupy i foldery o Lubsku, a my, jako że 
zajęliśmy pierwsze miejsce, otrzymaliśmy również po książce o zwierzętach i dyplom. 

Po konkursie nauczyciele z Mierkowa i uczniowie ze szkoły gospodarzy zaprosili nas na ogni-
sko, gdzie mogliśmy zjeść kiełbaskę, wypić herbatę, pokosztować słodyczy.  

Mamy nadzieję, ze odbędzie się jeszcze niejeden taki konkurs, ponieważ była to nie tylko rywa-
lizacja o podium, ale również poszerzenie naszej wiedzy, gdyż odpowiedzi dotyczyły także nas 
i naszego codziennego życia. 

Dagmara Cierpica, kl. V b 



 

POTRAFIĘ POWIEDZIEĆ: „NIE !” 

W miesiącach kwiecień– maj trwała w szkole kampania przeciw uzależnieniom „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł” prowadzona przez nauczycieli zespołu wychowawczego.  

Składało się na nią szereg projektów, realizowanych przez uczniów pod kierunkiem swoich opie-
kunów. Odbyły się lekcje wychowawcze prowadzone przez pedagoga szkolnego p. Sylwię Pazur, 
na których poruszano problemy związane z uzależnieniami.  

Dzieci wypełniały ankiety, wyszukiwały informacji w Internecie, przygotowały plakaty na temat 
uzależnień. Szczególnie piękne prace zostały wykonane na kółku plastycznym prowadzonym przez 
p. Danutę Gawron. Uczniowie klasy VI b z wychowawcą p. Małgorzatą Cichocką opracowali 
bogaty i ciekawy scenariusz programu artystycznego, który obejrzeliśmy po Turnieju Wiedzy. 
W świetlicy szkolnej przygotowano gazetki z mnóstwem informacji na temat zagrożeń wynikają-
cych z uzależnień. Każdy uczeń mógł się z nimi zapoznać i wziąć udział w Turnieju Wiedzy dla klas 
IV- VI, będącym podsumowaniem całej kampanii.  

Turniej przeplatany był zawodami sportowymi, prowadzonymi przez p. Annę Walczak 
i p. Jerzego Niedźwiedzkiego. 

Rywalizacja była bardzo zacięta, a atmosfera jak na wielkich zawodach. Klasy przygotowały 
transparenty i okrzyki. Dopingowały swoich zawodników, bo do wygrania były atrakcyjne nagrody 
i  puchar dyrektora. Ze zwycięstwa cieszyła się kl. VI a, II m. zajęła kl. V b, a trzecie VI b. 

Nad całością projektu czuwały: Dorota Merwa, Joanna Duszeńko i Joanna Lisicka. 
Dla klas trzecich przygotowano konkurs na temat szkodliwości palenia papierosów i picia alko-

holu.  
Tak trudne tematy dotyczące 

uzależnień młodzież realizowała poprzez 
ekspresję plastyczną i artystyczną. Zdrowy 
styl życia wolny od alkoholu, papierosów 
i narkotyków promowały zawody 
sportowe. 

Uczniowie naszej szkoły kolejny raz 
udowodnili, że potrafią wspólnie nie tylko 
się bawić, ale i działać. 

 

Joanna Duszeńko 

 
 

 

KWIATEK DLA MAMY 
 
Z okazji Dnia Matki dnia 21.05.08 zorganizowano wspólne zajęcia plastyczne uczniów naszej 

szkoły i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wzięła w nich udział kl. VI b. 
Młodzież wykonywała kwiaty i laurki dla mam. Spotkanie przygotowały: Joanna Lisicka, 

Joanna Duszeńko i Dorota Merwa. 
Na koniec zajęć czekała wszystkich miła niespodzianka- poczęstunek przygotowany przez 

uczestników warsztatów. Można było porozmawiać i pośmiać się w serdecznej atmosferze. 
Miło wspominamy to wspólne spotkanie, dlatego też umówiliśmy się już na przyszły rok szkol-

ny. 



 

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA 
 

Dnia 30 kwietnia uroczystym apelem uczciliśmy 217. rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Przygotowała go p. Danuta Gawron wraz z uczennicami z kółka historycznego. 

Mogliśmy dowiedzieć się wielu ciekawych faktów i ciekawostek historycznych oraz posłu-
chać patriotycznych wierszy w wykonaniu Nikoli z kl. V b, Klaudii i Natalii z kl. IV a. 

Wśród utworów był ten najbardziej znany wszystkim polskim dzieciom w czasach niewoli- 
„Kto ty jesteś?- Polak mały”. 

Krótki referat wygłoszony przez prowadzącą apel Dagmarę Cierpicę był słuchany z dużym 
zaciekawieniem. Niektórzy z uczniów mogli popisać się wiedzą nie tylko o Polsce, ale i o Europie. 
Nie zabrakło również piosenek zaśpiewanych przez uczennice z klas IV b, VI a i VI b. Wysłucha-
liśmy też w skupieniu podniosłego i pięknego hymnu Unii Europejskiej. 

Apel był bardzo ciekawy i urozmaicony. Mamy nadzieję, że kółko historyczne będzie przygo-
towywało coraz więcej takich niebanalnych form poznawania dziejów naszej ojczyzny, bo prze-
cież to najlepszy sposób na przyswojenie sobie wiedzy z historii. 
 

Dagmara Cierpica i Nikoletta Bitel,  kl. V b 

 

II PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ 
 
Dnia 20 maja odbył się w naszej szkole już po raz drugi Przegląd Piosenki Religijnej 

„Śpiewajmy Panu”, którego pomysłodawcą była p. Grażyna Prodeus, a współorganizatorem 
p. Urszula Pociecha. 

Podziwialiśmy umiejętności wokalne 
reprezentantów szkół, które przyjęły 
zaproszenie do wzięcia udziału 
w przeglądzie. Wystąpili uczniowie 
z SP 1, SP 2, SP 3 - Punktu Filialnego 
w Mierkowie, Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego w Lubsku, Gimnazjum 
nr 1 w Lubsku. 

Specjalnymi gośćmi byli ks. Marian 
Bumbul, redaktor Edwarda Żylińska 
z „Magazynu Lubskiego” oraz opieku-
nowie grup- nauczyciele katecheci. 

W przeglądzie nie było wygranych 
ani przegranych, wszystkie piosenki religijne były wzruszające, ładne wykonanie podobało się 
publiczności. 

Wykonawcy otrzymali dyplomy, maskotki, słodycze ufundowane przez sponsorów: dyrekcję 
SP 3, Parafialne Koło Caritas oraz Szkolne Koło Caritas. Wszystkich też ugościliśmy smacznym 
obiadem. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku zaproszenie przyjmie jeszcze więcej grup. 



  
 

7 maja odbyły się w Żarach zawody powiatowe w lekkiej atletyce. W zawodach tych starto-
wali: Patrycja Sawron- V a, Dominika Rybicka- V b, Justyna Niedźwiedzka- V b, Dominika Zarzycka- 
Miazek- V a, Marlena Boranowska- IV a, Majra Mazur- VI b, Arleta Żyluk- VI a, Marcin Krawczuk- 
VI a i Jakub Szober- VI a. 

Do finału wojewódzkiego Lubuskiej Olimpiady Młodzieży, który odbył się  5 czerwca 
w Szprotawie, zakwalifikowali się najlepsi lekkoatleci naszej szkoły: 
− Arleta Żyluk z klasy VI a w biegu na 600 m 
− Majra Mazur z klasy VI b w biegu na 300 i 60 m (ze względu na wycieczkę klasową nie wzięła 

w nich udziału) 
− Jakub Szober z klasy VI a w rzucie piłeczką palantową. 

 
W I E L K I  S U K C E S  A R L E T Y !  Arleta zajęła I miejsce 

w województwie w biegu na 600 m. 
Możemy też cieszyć się z rzutu piłeczką palantową 

Jakuba, który wywalczył lokatę w pierwszej dziesiątce. 
Gratulujemy obojgu! 

*     *     *     *     * 
21 maja w Żarach odbyły się zawody powiatowe 

w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt. Nasza drużyna zajęła w nich II miejsce. Wywalczyły je: 
Arleta Żyluk z kl. VI a, Majra Mazur z kl. VI b, Emilia Kulas z kl. VI b, Patrycja Sawron 
z kl. V a, Dominika Rybicka z kl. V b i Marlena Boranowska z kl. IV a, które startowały w biegu na 
60 i 600 m, w skoku w dal i w rzucie piłeczką palantową. 

 

LIGA STRZELECKA 
Dnia 16 maja na stadionie OSiR- u odbyło się 

podsumowanie Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej sezonu 
2007/ 2008 zorganizowanej przez Ligę Obrony Kraju dla 
uczniów szkół z terenu gminy Lubsko. 

W kategorii szkół podstawowych drużyna z naszej 
szkoły zajęła I miejsce uzyskując łącznie 1886 punktów.  

W skład drużyny wchodzili uczniowie:  

1.   Płaczek Paweł z klasy VI b, który uzyskał 391 pkt 
2.   Dąbrowski Mateusz z klasy V b- uzyskał 293 pkt 
3.   Kołodziejczuk Adrian z klasy VI b- uzyskał 264 pkt 
4.   Mazur Majra z klasy VI b- uzyskała 199 pkt 
5.   Nowak Katarzyna z klasy VI b- uzyskała 195 pkt 
6.   Potapko Dominika z klasy VI b- uzyskała 155 pkt 
7.   Mycek Robert z klasy IV a- uzyskał 119 pkt 
8.   Opałka Jacek z klasy VI b- uzyskał 63 pkt 

Ponadto w klasyfikacji indywidualnej w kategorii karabinku 
pneumatycznego+ pistoletu pneumatycznego Paweł Płaczek zajął 
II miejsce z wynikiem 391 punktów. Paweł zajął również II miejsce 
w kategorii karabinku pneumatycznego z wynikiem 354 punktów. 



 

DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO 

 
Lubią go wszystkie dzieci w naszej szkole. Jedne dlatego, że mogą wykazać się swoimi umie-

jętnościami sportowymi i powalczyć z drużyną klasową o Puchar Dyrektora Szkoły, inne mają 

okazję zdobyć słodkie nagrody w różnych dodatkowych konkurencjach. 

Dzień Sportu tradycyjnie rozpoczął się od apelu, na którym p. Jerzy Niedźwiedzki przedstawił 

godzinny harmonogram zmagań, a dyrektor szkoły Dariusz Sidelnik życzył wszystkim dzieciom 

dużo szczęścia, samych radosnych i pełnych 

uśmiechu dni z okazji ich święta. 

I rozpoczęła się walka! Już po pierwszych 

konkurencjach lekkoatletycznych na czoło wy-

sunęły się dwie klasy piąte i stało się jasne, że 

ostro będą walczyły do końca o zwycięstwo. 

Klasy szóste natomiast rozgrywały w tym czasie 

turniej piłki siatkowej plażowej w kategorii 

dziewcząt i chłopców.  

Komu znudziło się kibicowanie, mógł na przykład żonglować piłką nożną, rzucać do celu, 

skakać na skakance, podbijać piłkę siatkową czy spróbować sił w slalomie. Dzieci z klas I-III 

dodatkowo popisywały się sprawnością w swoich grach i zabawach.  

W tym czasie organizatorzy Dnia Sportu - p. Anna Walczak i p. Jerzy Niedźwiedzki – skru-

pulatnie podliczali punkty zdobyte przez poszczególne klasy. Okazało się, że decydujące rozstrzy-

gnięcie miała przynieść sztafeta 4x150m. 

Nadszedł wreszcie czas ogłoszenia wyników. W turnieju siatkarskim zwyciężyła kl. VI b, na-

tomiast okazały puchar dyrektora szkoły powędrował do kl. V b. Cała drużyna otrzymała też 

pamiątkowe medale, uhonorowano nim 

nawet wychowawcę klasy. 

    To był dzień pełen wrażeń 

i radości, sportowej rywalizacji 

i satysfakcji z walki i zwycięstw. Nie 

zawiodła nas także pogoda, która 

sprzyjała świetnej zabawie i wesołej 

atmosferze.  

(red.) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Jasio zagląda do księgarni. 
- Czy jest jakaś książka Sienkiewicza? 
- Tak, „W pustyni i w puszczy”. 
- To poproszę „W pustyni”. 

 

 

- Jak to nie rozumiesz? Przecież to jest proste jak rogalik. 

- Jest zimno, więc proszę wyjąć karteczki – rozgrzejemy się. 

-Te godziny macie nieusprawiedliwione i żadne usprawiedliwienie ich nie usprawiedliwi. 

-Dosyć! Albo będzie spokój, albo będzie cisza! 

 

 
 

 
☺  Czego Jaś się nie nauczy, z tego go przepytają. 
☺  Kto rano wstaje, ten idzie po bułki. 
☺  Gdzie dwóch się bije, tam korzysta dentysta. 
☺  Komu w drogę, temu aviomarin. 
☺  Kto pod kim dołki kopie, ten zarabia na ropie. 
☺  Jak cię widzą, to pracuj. 
 

 
 

 

PECHA– zostać zabitym przez meteoryt ze złota. 

CIEMNOTY– zapalić jedną  zapałkę,  a potem 

drugą , żeby sprawdzić , czy ta pierwsza się pali. 

PANIKI– założyć  he łm na lewą  stronę . 

 

 

Opracowała: Agnieszka Kowalska, kl. V b 
Zespó ł  redakcyjny:  cz łonkowie Koła Języka Polskiego i Koła Inf ormatycznego 

o Zjada ściągi po klasówce. 
o Cieszy się, że dostaje coraz więcej uwag. 
o Tańczy w toalecie sambę. 
o Wyszła z sali bez pozwolenia ,mimo za-

mkniętych drzwi. 
o Na lekcji biologii rzucił we mnie  łopatą. 


