
„Odejście Fryderyka” 
 
Słyszysz? – we mgle lipowych alej 
coś, ni to łkanie, ni to jęk ? 
Ktoś zwiewny idzie przez Łazienki– 
stanie, popatrzy, idzie dalej. 
 
Idzie nad staw, w wierzbowy las. 
Na sen, na piasek ścieżki– noc 
strąca ogromne krople gwiazd. 
 
Zaszlocha jeden, drugi raz– 
i nagle, jakbyś ręką uciął, 
milknie nad szklanym stawem las. 
 
I znowu wśród gałęzi cień 
odsłania umęczoną twarz. 
Słyszysz?– w konarach ciemnych drzew  
coś jak znajomej tryl piosenki,  
ni to szlochanie, ni to śpiew? 
Ktoś gniewny idzie przez Łazienki. 

 
Stanisław Ryszard Dobrowolski  n 

 

 
 

Gazetka szkolna SP – 3 w Lubsku 
luty – kwiecień 2010 

 
 

 

2010- ROK CHOPINOWSKI 
 

 
 
Pomnik Fryderyka Chopina w Łazienkach w Warszawie  

 
Talent muzyczny Fryderyka Chopina został odkryty 

bardzo wcześnie. Jako siedmiolatek Fryderyk był już 
autorem dwóch polonezów, koncertował też w domach 
warszawskich arystokratów. Natomiast w wieku ośmiu lat 
po raz pierwszy zagrał przed szerszą publicznością.



  
HEJ, SZKOLNE ORŁY ! GRATULACJE ! 

 
Dnia 16 lutego w Lubskim Domu Kultury odbyła się coroczna uroczystość wręczenia listów 

gratulacyjnych rodzicom prymusów naszej szkoły, którzy osiągnęli za pierwsze półrocze średnią 

ocen 4,75 i wyżej. 

Do domu kultury przybyli: zaproszeni rodzice wraz z dziećmi, ks. proboszcz Marian Bumbul, 
dyrekcja szkoły, nauczyciele– wychowawcy klas. 

Uroczystość poprowadzili Marlena Boranowska i Bartosz Dobrucki. Zaprosili najpierw 

wszystkich widzów do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez p. Małgorzatę Cichocką 
i p. Urszulą Pociechę.  

Program bardzo się podobał, nagradzany był często oklaskami, gdyż był urozmaicony. Dzieci 

z różnych klas śpiewały piosenki, wystąpiły w kabareciku szkolnym, zatańczyły taniec współczesny 

w kolorowych, zabawnych perukach. Grupa zuchów i harcerzy prowadzonych przez p. Lidię 
Kowalską i p. Danutę Modrzejewską ożywiła widzownię wesołą piosenką. 

Po obejrzeniu programu artystycznego głos zabrał 

p. dyrektor Dariusz Sidelnik, pogratulował rodzicom 

osiągnięć w nauce ich dzieci, podziękował 

nauczycielom za trud nauczania i pracę z uczniem 

zdolnym. A później już razem z panią dyrektor Joanną 
Działa wręczał listy gratulacyjne.  

Otrzymali je rodzice uczniów: 

kl. I a: Karina Dziczek, Klaudia Gapska, Manuela 
Smoleńska, Nikola Steczyńska, Maja Walk, Nikola 
Węgrzynowska,  
kl. I b: Łukasz Czerwiec, Wiktoria Jurków, Jakub Kozakiewicz, Katarzyna Moczydlak, Sandra 
Łukaszewicz, Laura Terlecka, Wiktoria Zagrajczuk,  
kl. II a: Sara Gorczyca, Michał Jacyszyn, Dominik Kędzierski, Julia Paś,  
kl. II b: Oskar Badura, Dominika Czepanik, Michał Dąbrowski, Weronika Krysiak, Klaudia 
Marciniszyn, Kamila Przybyła, Szymon Słoniowski, Aleksander Wojas,  
kl. III a: Karolina Graczyk, Gracjan Juncewicz, Natalia Kościk, Julia Paś, Rafał Rafalski, 
Karolina Terlecka, Patryk Sobczak, Adrian Brzeziński, Kacper Skrzyniarz, Damian Słoniowski,  

kl. III b: Natalia Baszczyk, Kamil Biskowski, Weronika 
Cichowlas, Daria Czerw, Zofia Dziurzyńska, Klaudia Kuzyk, 
Paula Śliwka, Bartosz Zaród, 
kl. IV a: Klaudia Perzanowska, Agata Kawalir, 
kl. IV b: Julia Ratomska, Oliwia Fałek, 
kl. V c: Natalia Perzanowska, Mateusz Madej, Weronika 
Steczyńska,  
kl. VI a: Pamela Białooka, Marlena Boranowska, Klaudia 
Gorczyca, Nikola Boczarska, Marlena Żyluk, 
kl.VI b: Paulina Przygoda, Klaudia Strauss 

Duża grupa rodziców otrzymała także dyplomy 

i podziękowania za wkład pracy na rzecz szkoły, zaangażowanie 

i serce, zwłaszcza za to, że nie pozostają obojętni na apele 

Szkolnego Koła Caritas.  

 
Natalia Perzanowska, klasa V c 



UDANY BAL 
 

Klasa V a wspólnie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej przygotowała wesoły bal 

karnawałowy. Wyjście zorganizowały panie: Joanna Murawska, Joanna Duszeńko i Agnieszka 

Cierebiej. Młodzież bawiła się przy dyskotekowej muzyce 

przygotowanej przez D.J. Wolaka. Dużo śmiechu i radości 

jak zawsze było podczas konkursów: ,,Taniec z krzesłami” 

i „Taniec na gazecie”. Jednak prawdziwą furorę w tym 

roku zrobiły zabawy  z chustą integracyjną wypożyczoną 

od naszych harcerzy. Wszyscy bawili się wspaniale. 

Uczestnicy WTZ przygotowali słodki poczęstunek, 

a nasi uczniowie upominki. Spotkania na warsztatach to już 

tradycja. Zabawa była bardzo udana. 

Joanna Duszeńko 

 
DBAJ O ŁAWKI  

 
Od wielu lat uczniowie naszej szkoły uczyli się 

w starych, zniszczonych i brzydkich już ławkach. Aż tu 

w tym roku niespodzianka! Pan dyrektor „zafundował” nam 

nowiutkie, ładne i wygodne komplety krzeseł i ławek. Co tu 

dużo mówić– nasze klasy od razu wypiękniały. Z początku 

dzieci z zazdrością zaglądały do gabinetu języka polskiego- 

44, ale za to po feriach z radością wchodziły do kilku 

innych:16, 37, 38, w których czekały już na nich kolejne 

nowe komplety. W klasach zrobiło się od razu jaśniej 

i estetyczniej, a nam przyjemniej jest uczyć się w czyściut-

kich ławkach.  

 I tu od razu apel! Szanuj je, nie pisz po nich i nie przyklejaj gum (co się już zdarza!). 

Kosztowały pewnie dużo pieniędzy i ciągle powinny wyglądać jak nowe, aby mogły długo jeszcze cieszyć 

nasze oczy, ale to już zależy od nas wszystkich. 

Weronika Stemler, klasa V c 

 
 

 
 
 
 
 

 
Raz do roku jest taki dzień, 
który przemija jak piękny sen. 
Wszystkie kobiety i matki 
w dniu tym dostają pachnące kwiatki. 
Ja dla ciebie kwiatów nie mam, 
tylko przesyłam w życzeniach sam siebie. 
 
Marzec wyjął grosik srebrny, 
Teraz będzie mu potrzebny. 
Do kwiaciarni marzec pobiegł 
kupić bukiet na święto kobiet. 
 
„Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. 
I to jest prawda, to jest fakt, 
dziewczęcy urok, wdzięk i takt. 
I chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie, 
za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż i Krym.”   
 

Bartosz Dobrucki, klasa Vc 



Komunikat! 

W Ogólnopolskim Konkursie Eko-
logicznym zorganizowanym przez wy-
dawnictwo Europa, uczennice naszej 
szkoły zdobyły tytuł laureata. Są to: 
Natalia Perzanowska i Weronika 
Stemler z klasy V c. 

Gratulujemy wspaniałego osiągnięcia! 

(red.) 

 

PROJEKT I MY 
 

TAJEMNICE LASU 

Klub Przyrodniczo– Reporterski działają-
cy w naszej szkole w ramach projektu ,,Startuj 
w przyszłość– to Twoja szansa” gościł 18 
lutego p. myśliwego Marka Busza– prezesa 
Koła Łowieckiego ,,Ryś”. 

Pan myśliwy nie przybył sam, lecz w to-
warzystwie myśliwskiego psa Hakera. Miał też 
trąbkę do polowań, na której zagrał, a pies od 
razu stanął na baczność przy nodze pana. 
Dobry pies służy myśliwemu 5– 7 lat. Gość nie 
miał na sobie stroju do polowań, ale zaciekawi-
ła nas wiadomość, że strój taki składa się 
z czapki, spodni moro i koszuli. Ważna jest 
kolorystyka, dopasowana do otoczenia, aby 
zwierzę nie spostrzegło człowieka.  

W swej opowieści pan myśliwy podkre-
ślił, jak ważna jest troska o naturalne środowi-
sko, o czystość przyrody. Zaapelował do nas, 
abyśmy byli ekologami swoich regionów i nie 
wyrzucali śmieci do lasów, gdyż np. dziki 
wszędzie wpychają swoje ryjki i te śmieci 
mogą być dla nich bardzo niebezpieczne.  

Dowiedzieliśmy się też dużo o zwierzę-
tach żyjących w lesie, gość nauczył nas też, jak 
rozpoznawać po rogach jelenia, ile ma lat. 
Przypomniał jeszcze, jak ważne jest dokarmia-
nie zwierząt w tak srogą zimę jak tegoroczna, 
pokazał piękne zdjęcia paśników, budki 
leśniczego oraz ośnieżonych lasów.  

Podobało nam się to spotkanie, gdyż pan 
Busz opowiadał barwnie i ciekawie, dużo 
nowego dowiedzieliśmy się o tajemnicach lasu 
i jego mieszkańcach. 

 

Weronika Steczyńska, klasa V c 
 

 

 

 

WIZYTA W PAŁACU KSIĄŻĘCYM 

6 marca członkowie Klubu Przyrodniczo-
Reporterskiego udali się w kolejną podróż w 
celu poznania tajemnic przeszłości swojego 
regionu. Nie było to odległe miasto, bo Żagań, 
ale tam znajduje się przepiękny pałac książęcy 
z pierwszej połowy XVII wieku. Okres 
świetności obiektu przypada na koniec wieku 
XVIII, kiedy książę kurlandzki Piotr Biron 
rozbudował go, nadając mu klasycystyczny 
wystrój. Poznaliśmy historię tej zabytkowej 
budowli, podziwialiśmy ciekawe miejsca, 
z których najbardziej spodobała się uczestni-
kom wycieczki Galeria Dobrego Diabła. Tu 
znajdują się różne diabły wykonane z drewna, 
z których każdy ma swoje historie, a także 
maski z różnych wyrazami twarzy. Nie 
wszystkie sale można było zwiedzić, ponieważ 
trwa właśnie remont pałacu. Po wizycie w tym 
historycznym miejscu udaliśmy się do całkiem 
współczesnej restauracji na smaczną pizzę. 

Klaudia Strauss, klasa VI b 
 

JEZIORY WYSOKIE 

Dnia 13 marca odwiedziliśmy Jeziory 
Wysokie. Pogoda nam nie sprzyjała, gdyż było 
pochmurno i wokoło stała woda w kałużach, 
ale to nam nie przeszkodziło w realizacji planu 
wycieczki. Zaraz po przyjeździe gospodyni 
obiektu zaprowadziła nas do ładnej sali, gdzie 
odbył się pokaz slajdów o tym nowoczesnym  
Ośrodku Edukacji Przyrodniczo– Leśnej. 

Następnie udaliśmy się do domku, w któ-
rym obejrzeliśmy dużo obrazków 
o zwierzętach. Tu też znajdowała się żywica, 
której mogliśmy dotknąć i powąchać. Weszli-
śmy też na wieżę, z której mogliśmy podziwiać 
najbliższe krajobrazy. Na koniec wycieczki 
odbyło się ognisko z pyszną kiełbaską, chle-
bem i napojami. Wszyscy zajadali się ze 
smakiem. 

Pomimo tego, że pogoda nas zawiodła, 
humory wszystkim dopisywały i wycieczka 
okazała się całkiem udana. 

Weronika Steczyńska, Weronika Stemler, kl. V c 



„TAJEMNICZY OGRÓD” 

14 marca członkowie warsztatów teatralnych wraz z opiekunami: p. Sylwią Pazur, p. Lidią 
Kowalską i p. Agnieszką Cierebiej wybrali się do Gorzowa Wielkopolskiego do teatru na spektakl 
„Tajemniczy ogród”. 

Po długiej drodze wszyscy byli bardzo głodni, więc poszliśmy na pizzę. Zaraz po tym, gdy 
wszyscy zjedli, pojechaliśmy do teatru. Gdy tam wchodziliśmy, zobaczyliśmy pięknie zrobione 
wejście, rozebraliśmy się i czekaliśmy na dwa dzwonki, które oznaczają początek spektaklu. 

Gdy weszliśmy do środka, wszyscy zaniemówili. Na suficie ujrzeliśmy namalowane anioły, 
ściany były pięknie pomalowane, ławki zadbane.  

Kiedy zaczął się spektakl, wszyscy oglądali go z zaciekawieniem. Rozweseliła nas piosenka, 
której słowa brzmiały: „Misselthwaite”. Słuchaliśmy jej wtedy, kiedy aktorzy zmieniali scenografię 
na scenie.  

Ten spektakl był o ogrodzie, w którym 
sucha gałąź spadła na panią, a ta wkrótce 
zmarła. Od tamtej chwili ogród był 
zamknięty na klucz. Panna Mary była 
sierotą, przyjechała do Anglii i próbowała 
znaleźć ten klucz. Codziennie wychodziła 
na pole, gdzie spotykała ogrodnika Bena, 
który miał pewnego przyjaciela. Był to ptak. 
Mary postanowiła również się z nim 
zaprzyjaźnić. 

Pewnego dnia, kiedy przyniosła mu 
parę grzanek przygotowanych przez Martę- 

służącą w domu pana Crevena, poprowadził ją w stronę tego klucza. Znalazła go i postanowiła 
ogród otworzyć na zawsze. Ale zanim go otworzyła, pan Misselthwaite postanowił wyjechać na 
kilka dni. Zostawił dom pod opieką swojego syna, o którym nikt nic nie wiedział. 

Mary z Dickiem zabrali go na pole, gdzie po raz pierwszy sam stanął na nogi. Od tamtej chwili 
chodził, jakby nigdy nic mu się nie stało. W ten sam dzień przyjechał właściciel domu, bardzo 
zdziwiony, a zarazem bardzo szczęśliwy. Odtąd wszyscy byli szczęśliwi, a ogród został otwarty na 
zawsze. I tak właśnie skończył się nasz „tajemniczy” spektakl. 

Gdy już wszyscy widzowie wyszli, 
członkowie warsztatów teatralnych zrobili sobie 
zdjęcia przy ogrodzie. Chcieliśmy zdobyć 
autografy, ale niestety aktorzy już pojechali, 
więc ubraliśmy się i udaliśmy się do autobusu. 
Zdziwiła nas bardzo jedna rzecz– ŚNIEG ! 
„Padał jak szalony”. 

Kiedy weszliśmy do autobusu, można 
było usłyszeć rozmowy, które dotyczyły 
spektaklu. Wszyscy opowiadali, co im się 
najbardziej podobało, a co nie.  

I tak dobiegało końca nasze spotkanie. 
Wszyscy bawili się świetnie. Do Lubska 
dojechaliśmy około godziny 21:00, więc wszyscy byliśmy zmęczeni tak długą drogą, ale pełni 
wrażeń z wyprawy do tego magicznego miejsca, jakim jest teatr. 

Natalia Perzanowska, klasa V c 

 



,,GDY ZAKOCHASZ SIĘ W SZAREJ LILIJCE” 

Odrodzenie harcerstwa w naszej szkole 

28 IX 2004 r. powstała w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku 
gromada zuchowa ,,Gumisie”. Obecnie liczy 22 osoby (12 osób z kl. II– III i 10 z kl. I).  

W roku szkolnym 2008/ 2009 gromada zdobyła miano ,,Srebrnej Gromady Hufca Żary” 
oraz Chorągwianą Odznakę Zucha. Drużynową zuchów jest phm Danuta Modrzejewska. 

W roku szkolnym 2006/ 2007 powstała nowa drużyna harcerska ,,Dragoni”, która liczy 
7 osób. Są to uczniowie klas IV– VI. Drużynową harcerzy jest pwd Lidia Kowalska.  

Od początku działalność harcerska spotkała się 
z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem dyrekcji 
szkoły i rodziców . 

Drużyny ściśle współpracują ze sobą. W czasie swojej 
działalności dzieci uczestniczyły w licznych biwakach 
w Świbnej. W ramach współpracy z okolicznymi 
miejscowościami były organizowane ogniska w Mierkowie, 
Osieku, Chocimiu, Chociczu i Białkowie. 

Dzieci spotykały się  między innymi z leśniczym, 
kombatantem, alpinistą, myśliwym, rzeźbiarzem. 

Obie drużyny aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, 
miasta i hufca (udział w uroczystościach z okazji 11 XI, 1XI, 3 V, 60– lecia Hufca Żary, Dzień 
Myśli Braterskiej, wigilie harcerskie, Betlejemskie Światełko Pokoju, Hracbit, 100– lecie ZHP, 
festiwal piosenki harcerskiej, uroczystości szkolne, HAL, biegi patrolowe  …). 

W roku szkolnym 2005/ 2006 prowadzony był w drużynie program opracowany przez 
drużynowe ,,Człowiek to brzmi dumnie”. Miał on za zadanie uwrażliwić dzieci na potrzeby 
innych, zintegrowanie grupy, empatia wobec innych, odczucie radości z pomagania.  

W bieżącym roku szkolnym realizowany jest 
projekt harcerska eko– przygoda.  

Zuchy i harcerze spotykają się systematycznie raz w 
tygodniu na zbiórkach w szkole lub w terenie. Pracują 
według ustalonego planu zgodnego z planem pracy szkoły i 
zatwierdzonym przez Komendę Hufca Żary.  

Drużynowa Danuta Modrzejewska założyła 
i prowadzi, przy stronie internetowej naszej placówki,  
harcerską stronę internetową, na której zamieszcza 
najważniejsze wydarzenia z życia drużyn.   

W holu szkolnym jest tablica ścienna, na której 
znajdują się informacje harcerskie. Harcerze często urządzają wystawy swoich prac na korytarzu 
szkolnym. W szkole odbywają się zebrania z rodzicami zuchów i harcerzy.  

Drużynowe podczas posiedzeń Rad Pedagogicznych zapoznają nauczycieli z dorobkiem dru-
żyn.  

W bieżącym roku szkolnym, do pracy z gromadą zuchową przystąpiła p. Iza Długokiń-
ska, która zajęła się zuchami z klasy pierwszej.  

Na łamach miejscowej gazety oraz szkolnej gazetki publikowane są wiadomości z życia harce-
rzy. 

W wielu uroczystościach harcerskich bierze udział dyrektor szkoły– Dariusz Sidelnik 
(obietnica zuchowa, przyrzeczenie harcerskie, wigilia harcerska, festiwal piosenki, wieczornice …). 

Drużynowe w bieżącym roku szkolnym podniosły swoje kwalifikacje i zdobyły wyższe 
stopnie instruktorskie. Systematycznie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach organizowa-
nych przez komendanta hufca. 

W związku ze stuleciem harcerstwa w szkole planowane są liczne uroczystości.  

Opracowała: phm. Danuta Modrzejewska 



SERCE CARITAS 

Szkolne Koło Caritas w ostatnich miesiącach było szczególnie aktywne. Ogłosiło 
i przeprowadziło z powodzeniem dwie akcje, których wspólnym celem było wsparcie 
osób potrzebujących na co dzień pomocy ludzi zdrowych. 

W lutym wszyscy uczniowie z sercem włączyli się do akcji „Zakochani dla 
niepełnosprawnych”, kupując gadżety walentynkowe, ciasta, a także ofiarując pieniądze. 

Uzbierano w ten sposób 110 zł. 
Przez cały Wielki Post trwała akcja „Jałmużna wielkopostna”. Każdy mógł najpierw kupić skarbon-

kę, a następnie zapełniać ją swoimi grosikami. Po zebraniu skarbonek i przeliczeniu pieniędzy okazało 
się, że była w nich spora kwota 743 zł 94 gr. Zostaną one wykorzystane na zakup sprzętu wspomagają-
cego absolwenta naszej szkoły Michała Merwy.  

Uczniowie naszej szkoły wzięli także udział w konkursie na najładniejszą pisankę wielkanocną, 
ogłoszonym przez SP– Górzyn. Zajęliśmy w nim wysokie lokaty: 

– II miejsce w klasach I– III zdobyła Paula Śliwka z III b, 
– wyróżnienia uzyskały: Julia Paś z II a oraz Karolina Graczyk z III a, 
– II miejsce w klasach IV– VI zajęli: Tomasz Socha z V b i Adrianna Łanda z V a,  
– wyróżnienia: Paweł Błaszków z V c, Daria Rudziewicz, Kamila Czepanik, Paulina Przygoda, 

Daria Sadowska z VI b. 
Szkoła przystąpiła także do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II. Elimina-

cje szkolne wyłoniły 10 uczniów, którzy wzięli udział w etapie ogólnopolskim. Są to: Radosław Korżel 
i Natalia Markulicz z VI c, Klaudia Perzanowska, Anita Bochenek, Milena Kwiatkowska, Aleksandra 
Bardel z IV a, Paweł Nawrot z IV b, Tomasz Socha z V b, Sebastian Dłuski, Patrycja Ziemba z V c. 

(red.) 

REKOLEKCJE- NAUKA INACZEJ 

Tak jak każdego roku odbyły się w naszej szkole w dniach 10-12 marca rekolekcje wielkopostne 
pod hasłem: „Bądźmy świadkami miłości”. Program rekolekcji przygotowały panie katechetki: 
Grażyna Prodeus oraz Joanna Lisicka. Prowadził je także ksiądz rekolekcjonista Sławomir Szocik.  

Wszystkie klasy dużo wcześniej wiedziały, jak się do nich przygotować, czego się mają nauczyć 
reprezentanci oraz co będzie się odbywało każdego dnia. W czasie zajęć w klasach dzieci wykonywały 
palmy wielkanocne, które trzeciego dnia zaprezentowały na wystawie. Wszystkie były barwne 
i starannie wykonane, ale te szczególnie piękne zajmowały 
pierwsze miejsca w konkursie. 

W sali gimnastycznej zajęcia ciekawie prowadził ksiądz, 
wspierany przez starsze uczennice z gimnazjum, które należały 
do scholi i śpiewały wspólnie z nami pieśni religijne. 
Uczniowie, którzy poprawnie odpowiadali na pytania księdza, 
otrzymywali nie oceny, ale ładne obrazki. 

W tych dniach odbyły się także konkursy międzyklasowe 
na najładniej wykonaną scenkę biblijną oraz wiedzy religijnej. 
Jury za przedstawienia przyznało następujące miejsca: 

I– klasa VI a, II– klasa V c, III– klasa VI b. 
W konkursie wiedzy trzy pierwsze miejsca zdobyły klasy: VI b, V c, VI c. Ostatniego dnia reko-

lekcji, po powrocie z kościoła, dzieci przygotowały wystawy– prezentacje wielkanocnych prac. 
Tu w grupie młodszej zwyciężyła klasa II b, a w grupie starszej klasa IV a. 

Podsumowanie konkursów oraz wręczenie nagród (mazaki, czekolady, wafelki, jajka czekolado-
we, lizaki, markizy) odbyło się na uroczystym apelu poświęconym nie tylko tradycjom wielkanocnym, 
ale też pamięci wielkiego Polaka Papieża Jana Pawła II. W ładnych strojach wystąpiły dzieci 
z zerówki, obyczaje wielkanocne przedstawiła klasa V a, przygotowana przez p. Joannę Lisicką. Pani 
Grażyna Prodeus przeprowadziła konkurs wiedzy o życiu i działalności Papieża Jana Pawła II, 
w którym wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą o tym wybitnym Polaku. 

Patrycja Ziemba, klasa V c 



A TAK POWITALIŚMY WIOSNĘ 

Było dużo zabawy, śmiechu oraz sportowej i matematycznej rywalizacji. Przez dwie godziny 
reprezentacje klas IV– VI walczyły ze sobą w turnieju „Wiosenne wagary z matematyką”, przygo-
towanym przez p. A. Walczak, p. J. Niedźwiedzkiego oraz p. I. Niedźwiedzką. Kto był mniej 
sprawny fizycznie, mógł się wykazać wiedzą i szybkim myśleniem w rozwiązywaniu zadań 
i łamigłówek matematycznych. 

  

 
 

 
(red.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natalia Perzanowska klasa V c, Klaudia Perzanowska klasa IV a 

 

TRAGEDIA NARODOWA 

10 kwietnia o godzinie 8:56 miała miejsce katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem, w której 
zginęło 96 osób, w tym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz z małżonką 
Marią Kaczyńską. Ta katastrofa wydarzyła się w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Prezydent 
z Pierwszą Damą i osobami towarzyszącymi lecieli uczcić pamięć polskich oficerów zamordowa-
nych w Katyniu w 1940 r. 

Jeszcze w sobotę wieczorem przyjechał na miejsce tragedii premier Donald Tusk. Złożył 
hołd na skrzydle samolotu prezydenckiego, aby uczcić pamięć osób, które zginęły w katastrofie. 
W Polsce od dnia tragedii do dnia pogrzebu pary prezydenckiej trwała żałoba narodowa, ogłoszo-
na przez marszałka sejmu Bronisława Komorowskiego. Przez cały ten czas każdy Polak mógł od-
dać hołd ludziom, którzy zginęli w sobotniej katastrofie. 
 



BBBBĄDDDDŹ     MMMM OOOO DDDD NNNN AAAA     !!!!     

Fryzury 

 

Najmodniejsze w tym sezonie są 
fryzury Scene- Core. Można taką fry-
zurę zrobić samemu. Wystarczy po 
umyciu i wysuszeniu włosów wypro-
stować je, pocieniować i natapirować. 
Natapirowane włosy wymodelować 
i GOTOWE! 

Aby mieć kolorowe włosy jak 
dziewczyna na zdjęciu, nie farbuj się. 
Możesz kupić doczepiane. Znajdziesz 
je na allegro.pl w niskich cenach.  

 

Ubrania 

W tym sezonie modne 
są kolorowe koszulki z 
fajnym nadrukiem . Noszą 
je chłopcy i dziewczyny. 
Można je znaleźć w każ-
dym sklepie. Do bluzki 
pasują porwane rajstopy 
lub leginsy. Można je ku-
pić lub zrobić samemu... 
Wystarczy je pociąć po-
ziomo żyletką albo puścić 
oczka. 

Dziwna moda 

W modzie jest wiele fajnych rzeczy ..., ale zdarzają się wyjątki. 
M. in. okulary stream punk/ gotic/ cyber. Są to okrągłe, ciemne okulary 
z otwieranymi szybkami. 

Dziwne rzeczy nie występują tylko 
w ozdobach, ale też np. w butach! XD- są to 

buty, które Lady Gaga nosiła w teledysku do „Bad Romance”. 
Zaprojektował je Alexander McQueen. Jeśli nie jesteście Lady 
Gagą, radzę nie ubierać ich na miasto XD Są one bardzo niewygod-
ne i szkodzą zdrowiu. 

 
Klaudia Strauss, Anita Wawrów- klasa VI b 

 

Pokręcone opowiadaniePokręcone opowiadaniePokręcone opowiadaniePokręcone opowiadanie    

----  trzy wersje: trzy wersje: trzy wersje: trzy wersje:     
 W słonecznym cieniu na drewnianym kamieniu stojąc siedziała młoda staruszka i nic nie mówiąc rzekła- jestem bez-
dzietna mam czworo dzieci. A działo się to wtedy kiedy okna na Wawelu zamykano na zatrzaski, a drzwi na agrafki. 
Wtem zapaliła się rzeka, wyłowiono z niej nieżywego człowieka, który biegł przez 40 dni i 40 nocy, aż dobiegł na bez-

ludną wyspę, na której roiło się od białych Murzynów. Wlazł na gruszkę, rwał pietruszkę, aż cebula leciała. Przyszedł 
właściciel tego banana - mówi: złaź pan z tego kasztana to moja wierzba! A było to zapisane na czterysta czterdziestej 
czwartej fałdzie spódnicy pięknej dziewicy, która rok przed urodzeniem zmarła i osierociła męża i czworo dzieci .;) 

W gorącym cieniu na miękkim kamieniu stojąc siedziała młoda staruszka i nic nie mówiąc odezwała się do wysokie-
go mężczyzny niskiego wzrostu, z dużą brodą, bez zarostu: „Oh jaki upalny mróz mamy tego lata". A było to zimą. 
Stały tam trzy łodzie. Jedna cała, drugiej pół, a trzeciej wcale nie było. Wsiadł do tej czwartej i utonął, ale dopłynął 

do brzegu bezludnej wyspy gdzie zaatakowali go biali murzyni. Uciekając, wspiął się na gruszkę, zerwał pietruszkę, posypała 
się cebula, aż przyszedł właściciel tego banana i mówi: "złaź pan z tego kasztana bo to nie moja wierzba". A on dalej mieszał 
wapno... 

Na miękkim drewnianym kamieniu, w słonecznym cieniu, siedziała ośmioletnia staruszka. Przyszedł do niej facet 
wysoki, lecz niskiego wzrostu, z bródką bez zarostu, a ona nic nie mówiąc odezwała się do niego: 

- Miałam ja syna mądrego, ale bardzo głupiego. Pojechał on piechotą do portu, gdzie stały trzy statki, jeden 
był cały, drugiego połowa, a trzeciego wcale nie było. On wsiadł na ten, którego wcale nie było i popłynął na bezludną 
wyspę, gdzie aż roiło się od białych Murzynów. Wlazł ma gruszkę, rwał pietruszkę, leciała cebula. Przyszedł właściciel tego 
banana i mówi „Złaź pan z tego kasztana, bo to nie pańska wierzba”. Zlazł, pozbierał pomidory, a ludzie w mieście się dziwili, 
skąd ma takie dorodne kalafiory. 

To wszystko zostało zapisane w fałdach spódnicy prababci, która zmarła rok przed swoim urodzeniem, osierocając męża 
i owdowiając ośmioro dzieci, które jeszcze siedziały w mamusi brzuszku i gryzły kwadratowe kółeczka. XD  

Klaudia Strauss, Anita Wawrów- klasa VI b 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Przepraszam, ale zaspałem. 
- To ty nie masz budzika? 
- Mam, ale on dzwoni, kiedy śpię. 

 
• Chodnik nagle zapadł się pode mną i do szkoły 

musiałem dojść kanałami. 
• Mama zezwoliła mi na 2 spóźnienia miesięcz-

nie. 
• Huśtawka nastrojów nie pozwoliła mi dojść na 

czas do szkoły. 
• Kiciuś sąsiadki miauczał całą noc i dopiero za-

snąłem rano. 
• Odezwał się we mnie leniuszek,. 
• Łapiąc głęboki oddech, zakrztusiłam się muchą 

i długo dezynfekowałem przełyk. 
• Żaba wskoczyła mi do plecaka i nie chciała 

dobrowolnie wyjść. 
• Tygrys mnie gonił. 
• Prąd mnie popieścił przy robieniu tostów. 

• Skóra od pomidora usiadła mi na żołądku i 
musiałem zmusić ją do wyjścia. 

 

 
 
☺  gdy będziesz walić głową o ścianę, w ciągu 
godziny spalisz 150 kalorii 
☺ najsilniejszym mięśniem w ludzkim ciele jest 
język 
☺ ludzie praworęczni żyją o 9 lat dłużej niż 
mańkuci 
☺ strusie oko jest większe niż jego mózg 
☺ morska rozgwiazda nie ma mózgu 

 
… to bardzo popularna gra, która wynalezio-
na została przez… jaskiniowców. Wolny 
czas ludzie pierwotni spędzali, rzucając du-
żymi kamieniami w mniejsze. Traktowali to 
jako rozrywkę. Wiemy o tym z licznych za-
chowanych skalnych rysunków. 
 

UŚMIECHNIJ SIĘ 
☺☺☺☺ 

 

Co to jest lekcja? 
- Jest to dłuższy okres 

potrzebny do przygo-
towania się do krótkiej 
przerwy. 

*** 
Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok 

klasy, z której słychać straszny wrzask. Wpada, 
łapie za rękaw najgłośniej wrzeszczącego, wy-
ciąga go na korytarz i stawia w kącie. Po chwili 
z klasy wychodzi kolejnych trzech młodzianów, 
którzy pytają: 

- Czy możemy już iść do domu? 
- A z jakiej racji? 
- No... przecież skoro nasz nowy pan od ma-

tematyki stoi w kącie, to chyba lekcji nie bę-
dzie, prawda? 

*** 
Matka pyta syna: 
- Co przerabialiście dziś na chemii?  
- Materiały wybuchowe. 
- Nauczycielka zadała coś do domu? 
- Nie zdążyła... 

*** 
Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć 

wysokie, zimowe butki. Szarpie się, męczy, cią-
gnie... 

- No, weszły! 
Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi: 
- Ale mam buciki odwrotnie... 
Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, 

mordują się, sapią... Uuuf, zeszły! Wciągają je 
znowu, sapią, ciągną, ale nie chcą wejść..... 
Uuuf, weszły! 

Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi: 
- Ale to nie moje buciki.... 
Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy. 

Odczekała i znowu szarpie się z butami... 
Zeszły! 

Na to dziecko : 
-...bo to są buciki mojego brata, ale mama 

kazała mi je nosić. 
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odcze-

kała, aż przestaną jej się trząść i znowu pomaga 
dziecku wciągnąć buty. Wciągają, wciągają..... 
weszły! 

- No dobrze- mówi wykończona pani, 
 a gdzie masz rękawiczki? 

- W bucikach. 

 

 
Redakc ja sk łada spec ja lne podziękowania p.  Izabel i  Niedźwiedzkiej  za pomoc 

w opracowaniu szaty  graf icznej  i  sk ładu komputerowego gazetk i  
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