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Zima 

Nasza zima biała 
chustą się odziała. 
Idzie, idzie do nas w gości 
w srebrnych blaskach cała!  
 
Włożyła na czoło 
księżycowe koło. 
Lecą z płaszcza gwiazdy złote, 
gdy potrząśnie połą. 
 
Z lodu berło trzyma, 
tchu ni głosu nie ma. 
Idzie, idzie smutna, cicha, 
ta królowa zima! 
 

Maria Konopnicka 

rys.  Julia Paś- klasa VI  a



 
SZLAKIEM OWOCÓW I WARZYW 

 
Pod takim hasłem odbyło się w naszej szkole zabawne, a jednocześnie edukacyjne spotkanie 

w ramach europejskiego programu „Owoce w szkole”, realizowanego wśród dzieci klas I- III szkół pod-
stawowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

Na wstępie dyrektor szkoły Dariusz Sidelnik przywitał szczególnie ciepło najmłodszych uczestni-
ków, bohaterów spotkania z kl. II b, III a, III b wraz  z wychowawcami, a następnie przedstawił przybyłych 
gości. 

Powitaliśmy serdecznie Mariana Dąbrowskiego– dyrektora Agencji Rynku Rolnego Oddziału 
Terenowego w Gorzowie Wlkp. oraz współpracowników– Barbarę Białek i Lecha Górnika, głównych 
specjalistów w Sekcji Informacji i Promocji. Szkoła korzysta z dofinansowania z budżetu UE w ramach 
programu, którym w Polsce administruje ARR, stąd też przedstawiciele tej instytucji przybyli do nas 
z wizytą i kampanią promocyjno– edukacyjną, dotyczącą rynku zdrowych produktów oraz kształtowania 
właściwych nawyków żywieniowych. 

Takie są bowiem główne cele realizowanego programu– zwiększyć udział owoców i warzyw 
w codziennej diecie dziecka oraz propagować zdrowe odżywianie poprzez działania edukacyjne. 

Jak dotrzeć z takimi informacjami do najmłodszych? Oczywiście poprzez zabawę i to był klucz do 
sukcesu, jaki odnieśli wszyscy organizatorzy spotkania. Wśród nich byli także przedstawiciele lubskiej 
restauracji „Duet”, współpracującej z ARR. 

Serce dzieci od razu zdobył Króliczek, czyli prowadząca całą zabawę Patrycja Lech oraz Sebastian 
Abramowicz– kucharz restauracji. 

Atrakcyjna forma prezentacji oraz przekazu ważnych informacji sprawiły, że dzieci ani przez mo-
ment nie nudziły się. Najpierw obejrzały zabawną bajkę o księżniczce, która nie lubiła warzyw, a później 
przystąpiły do rywalizacji, wykonując różne wymyślne zadania przygotowane przez Króliczka i pana 
kucharza. 

Błyskawicznie dokonały podziału produktów na zdrowe i niezdrowe, wyrzucając do worków chipsy, 
słodycze i colę. Pozostały bogate w witaminy warzywa i owoce. Następnie rozdano dzieciom zestawy 
zdrowych produktów, z których miały przygotować zabawne kanapki. Fantazja i pomysłowość uczestni-
ków były nieograniczone, pan kucharz fachowym okiem ocenił, że wszystkie kanapki są zdrowe 
i kolorowe, a później dzieci z apetytem je zjadły. 

Do kolejnego zadania przystąpili dwaj chłopcy, którzy bezbłędnie rozpoznawali owoce i warzywa– 
po dotyku, zapachu i smaku. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zagadki– wyjaśnianie przysłów 
i powiedzeń typu: „ubrać się na cebulkę”. 

Króliczek uznał, że wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły w zabawie, stąd też zasłużyły na nagro-
dę. Każdemu uczniowi dyrektor Marian Dąbrowski wręczył puzzle edukacyjne „Jak żyć zdrowo” oraz 
żółte i czerwone odblaski w kształcie owoców. 

Spotkanie podsumował dyrektor szkoły, podkreślając raz jeszcze, jak ważne jest zdrowe odżywianie 
i apelując do dzieci, aby te właściwe nawyki propagowały w swoich rodzinach. Podziękował gościom, 
uczestnikom i organizatorom za wspaniałą atmosferę i zaprosił wszystkich do pamiątkowego zdjęcia. 
Marian Dąbrowski wyraził nadzieję, że współpraca szkoły i ARR będzie kontynuowana i że ponownie 
spotka się z najmłodszymi uczniami. 

 



 

POLSKA MOJĄ OJCZYZNĄ 
 
Chwile patriotycznych wzruszeń, ale też spontanicznej radości przeżyli wszyscy obecni na uroczy-

stym apelu z okazji Święta  Niepodległości, jaki odbył się w naszej szkole 9 listopada. 
Dyrektor szkoły p. Dariusz  Sidelnik, grono pedago-

giczne oraz uczniowie klas IV- VI obejrzeli wspólnie 
barwny montaż słowno- muzyczny „Polska moją 
Ojczyzną”, którego tematem były losy Rzeczpospolitej od 
utraty niepodległości aż po jej odzyskanie, a także 
nawiązanie  do współczesności. 

Scenariusz uroczystości w całości opracowała 
p. Danuta Łyczko, scenografię przygotowała p. Joanna 
Lisicka. Nie jest łatwo przemówić do uczniów klas IV- VI, 
aby wzbudzić w nich uczucia patriotyczne  i jednocześnie 
przekazać choć cząstkę wiedzy o latach walk Polaków i ich 
przywiązaniu do Ojczyzny. Stąd też część artystyczna 
zawierała różnorodność form przekazu: uczniowie klasy 

VI a i IV b recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, odegrali scenki z przeszłości oparte na faktach 
historycznych. 

Rafał Rafalski wcielił się w postać Tadeusza Kościuszki, który na Rynku Głównym w Krakowie 
przysięgał wierność Ojczyźnie i oddanie życia w walce o jej wolność. Powagi tej chwili dodawał jeszcze 
piękny strój kosyniera uszyty specjalnie na tę okazję przez babcię Rafała. Ale nie tylko to przebranie podo-
bało się widzom. Wszyscy występujący aktorzy wykazali się pomysłowością i zaangażowaniem 
w przygotowanie elementów stroju, 
zamieniając się w bohaterskich żołnierzy 
czy ich wodza Józefa Piłsudskiego. 
Dziewczyna- krakowianka prosiła żegnają-
cego ją chłopca, aby powrócił do niej żywy. 
Później wszyscy mogli się cieszyć z wolno-
ści Ojczyzny.  

Spontaniczna i radosna była druga 
część uroczystości, kiedy dziewczęta z klasy 
IV b zatańczyły w rytm współczesnego 
przeboju, a Karolina Terlecka z klasy VI a pięknie zaśpiewała piosenki o tematyce patriotycznej i nie 
tylko. Wszyscy wykonawcy zasłużyli na pochwałę i gratulacje za tak udany występ. 

 

 

Natalia Kościk- klasa VI a 
 



BAW SIĘ RAZEM Z NAMI 
 

W naszej szkole odbyła się już niejedna 
dyskoteka i każda była po prostu świetna, a to z tej 
prostej przyczyny, że uczniowie klas IV- VI lubią 
się bawić. Pokazali to też 22 listopada na dyskote-
ce andrzejkowej, jaką zorganizował zespół 
wychowawczy nauczycieli. Jednym z celów 
wspólnej zabawy było przyjęcie klas czwartych 
do starszej grupy wiekowej i ich integracja ze 
wszystkimi uczniami, ale ważniejsze było to, że 
cały dochód z dyskoteki przeznaczono na organi-
zację zimowiska podczas ferii. Aby cel udało się 
zrealizować, nauczyciele przygotowali dodatkowe 
wspaniałe atrakcje. 

Panie: Anna Walczak, Sylwia Pazur 
i Agnieszka Cierebiej zapraszały na frytki, 
p. Grażyna Prodeus wypiekała gofry, u p. Lidii 
Bryłki i p. Małgorzaty Baworowskiej można 
było pokrzepić się napojami. Pani Joanna 
Duszeńko serwowała ciasto i także napoje. 

Wszyscy 
bawiący się 
pokazali, jak 
można poszaleć 
na parkiecie 
przy muzyce 

proponowanej 
przez Kacpra 

Iwanowskiego 
i absolwenta naszej szkoły Patryka Sokołowskie-
go. Nawet nasze panie wychowawczynie chętnie 
pląsały, zapraszane przez uczniów. Nad spraw-
nym działaniem sprzętu czuwał p. Jerzy Niedź-
wiedzki  

Dyskoteka była wspólnym sukcesem 
uczestników, którzy po raz kolejny bawili się 
wesoło i wytrwale do samego końca oraz nauczy-
cieli, którzy sprawiając przyjemność dzieciom, 
przyczynili się jednocześnie do tego,  by wielu 
z nich mogło atrakcyjnie spędzić ferie zimowe. 

 
Karolina Graczyk VI a 

 

LEKCJA HISTORII Z BRACTWEM 
RYCERSKIM 

 
 

30 listopada w sali gimnastycznej odbyła się 
lekcja inna niż zwykle, gdyż p. Danuta Gawron  
zaprosiła na nią nietypowych gości– odwiedzili 
nas dwaj młodzi ludzie aż z Lublina. Życiowym 
hobby tych przedstawicieli bractwa rycerskiego 

jest poznawanie obyczajów i codziennego życia 
grupy społecznej dominującej w średniowieczu. 

Największe wrażenie zrobiły na nas stroje 

z tamtej epoki oraz różnorodna broń, którą musiał 
sprytnie posługiwać się rycerz, aby bronić często 
honoru, damy serca, ale przede wszystkim wła-
snego życia. Zobaczyliśmy, jak rycerze ubierali 
się na co dzień i od święta, jakiego rodzaju broni 
używali w pojedynkach, jaką musieli mieć siłę, 
aby udźwigać na sobie zbroję, a także władać 
ciężkim mieczem. 

Dowiedzieliśmy się także, co robiono 
z kobietami, które podejrzewano o czary, 
a później wybrane z widowni osoby mogły sto-
czyć pojedynek z rycerzem. 

Na koniec spotkania chętni mogli spróbo-
wać unieść ciężki miecz, poparadować w stroju 
rycerskim czy też dać się zakuć w dyby. 

Ożywienie i zainteresowanie uczniów to 
najlepszy dowód na to, że takie inne lekcje są nam 

potrzebne, czas płynie szybko, a nam się nie chce 
z nich wychodzić. 

 

 

Karolina Terlecka  VI a

 



WIEŚCI ZUCHOWE 
Jak co roku 1 listopada 2012 r. 

nasza gromada, wspólnie z harcerzami 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku 
i ZSOiE w Lubsku, pełniła wartę przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza oraz 
przed obeliskiem poświęconym zesłańcom 
na Sybir. Nie przestraszyły się nawet bar-
dzo złej pogody. Zuchy były bardzo dum-
ne, że mogły w ten właśnie sposób zasto-
sować w praktyce pierwsze prawo zucha: 
,,Zuch kocha Boga i Polskę”. Wiele osób 
na widok munduru zatrzymywało się 
i wspominało dawne czasy. Była to kolej-
na lekcja historii i patriotyzmu. 
---------------------------------------------------  

Nasza gromada zuchowa 
11 listopada 2012 roku brała udział 
w miejskich obchodach Święta Niepodle-
głości. Po uroczystym wciągnięciu flagi na 
maszt udaliśmy się do kościoła NNMP na 
mszę świętą. Następnie w odświętnym 
przemarszu udaliśmy się pod obelisk, 
gdzie pełniliśmy uroczystą wartę 
i złożyliśmy kwiaty. Braliśmy również 
udział w złożeniu kwiatów na cmentarzu. 
------------------------------------------------  

31 listopada- 1 grudnia- 
biwak andrzejkowy w Świbnej 

 
---------------------------------------------------  

23 grudnia podczas mszy świętej 
w kościele pw. Najświętszego Serca  Pana 
Jezusa w Lubsku odbyło się uroczyste 
przekazanie Betlejemskiego Światełka Po-
koju mieszkańcom naszego miasta. 
W uroczystości brały udział zuchy 
z naszej gromady. 
Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano 
po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, 
w Austrii, jako część wielkich bożonarodze-
niowych działań charytatywnych na rzecz 
dzieci niepełnosprawnych oraz osób 
potrzebujących. Akcja nosiła nazwę Światło 

jących. Akcja nosiła nazwę Światło 
w ciemności” i była propagowana przez 
Austriackie Radio i Telewizję (ORF). 

Rok później patronat nad akcją objęli 
skauci austriaccy. Roznosili oni ogień 
z Betlejem do różnych instytucji– szpitali, sie-
rocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Na-
rodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, 
braterstwa, nadziei i miłości. 

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, 
wybrani przez ORF wśród grona dzieci działa-
jących charytatywnie, odbierają Światło 
z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. 
Sam moment odpalania Światła jest wyjątko-
wy. Miasto Betlejem leży na terytorium Auto-
nomii Palestyńskiej uwikłanej w konflikty poli-
tyczne z Izraelem, jednakże na czas odpalenia 
Betlejemskiego Światła Pokoju zawieszane są 
działania militarne. W zmieniających się wa-
runkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się 
by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją 
drogę. Jeśli ze względu na skomplikowaną sy-
tuację w relacjach izraelsko- palestyńskich 
zdarzało się, że nikt z Austrii nie mógł odebrać 
Światła, wtedy dzieci izraelskie i palestyńskie 
przewoziły Ogień do Tel Awiwu, a nawet do 
samego Wiednia. Ten fenomen czyni ze Świa-
tła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego 
zrozumienia i symbol pojednania między na-
rodami. 

Do Wiednia Światło przybywa za po-
średnictwem austriackich linii lotniczych 
Austrian Airlines. Na około tydzień przed 
świętami Bożego Narodzenia w Wiedniu ma 
miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas 
której Płomień jest przekazywany mieszkań-
com miasta i przedstawicielom organizacji 
skautowych z wielu krajów europejskich. 

Związek Harcerstwa Polskiego uczest-
niczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 roku. 
Tradycyjnie przekazanie Światła odbywa się 
naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. 
Tego samego dnia trafia ono do Krakowa 
i Częstochowy, skąd rozprzestrzenia się po 
całej Polsce, aby za pomocą rąk harcerek 
i harcerzy dotrzeć do wszystkich, którym bli-
skie jest przesłanie Betlejemskiego Światała 
Pokoju. Polska jest jednym z ogniw betle-
jemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przeka-
zują Światło dalej na wschód: do Rosji, Li-
twy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Nie-
miec, a także na północ do Danii. 

phm Danuta Modrzejewska



JASEŁKA 
Obejrzeliśmy z wielką przyjemnością 

jasełka przygotowane pod kierunkiem 
p. G. Prodeus przez klasę VI a. Insceniza-
cja zyskała piękną oprawę muzyczną dzięki 
Adrianowi Skrzyniarzowi i występom dzie-
ci z oddziału zerowego (opiekun: 
p. D. Newelska), a całość jak zwykle zy-
skała oprawę wizualną przygotowaną przez 
p. J. Lisicką. Trzeba też tu wspomnieć, że 
jak zwykle ekipa pod opieką 
p. J. Niedźwiedzkiego- uczniowie klasy 
VI b- zadbali o odpowiednie nagłośnienie. 

 

ACH, CO TO BYŁ ZA BAL! 
Coroczny bal karnawałowy kończący 

pierwsze półrocze to najbarwniejsza impreza 
szkolna, na którą czekają z niecierpliwością 
wszyscy uczniowie- od przedszkolaków po 
klasy szóste. 
Wiedzą o tym nauczyciele zespołu wycho-
wawczego i dlatego i w tym roku nie mogli 
zawieść oczekiwań dzieci. 

Zanim jednak rozpoczęła się szałowa zaba-
wa, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów orga-
nizowanych przez p. Iwonę Wójcik 
i p. Renatę Pisarską. Zwycięzcom dyrekcja 
szkoły wręczyła nagrody. I tak w konkursie na 
gazetkę ścienną „Październik miesiącem 
oszczędności” zwyciężyła klasa II a, drugie 
miejsce zajęła klasa III b, trzecie klasa I a. 
W tym samym miesiącu przeprowadzona zo-
stała zbiórka żołędzi, najlepszymi zbieraczami 
zostali: 1. miejsce- Natalia Mazur, Paweł Ma-
zur, 2. miejsce- Klaudia Szczerbata, 
3. miejsce- Joanna Dobielska. Wyróżnienia 
otrzymali: Marcin Łukasiewicz, Jakub Łuka-
siewicz, Lidia Hirsch. Nagrodzeni zostali także 
członkowie Szkolnego Koła „Caritas”, którzy 
dokonywali systematycznie drobnych wpłat 
i uzbierali najwięcej środków finansowych. 

 

To spotkanie uczniów całej naszej 
"Trójki" było równocześnie okazją do pod-
sumowania różnych konkursów prowadzo-
nych przez p. I. Wójcik, p. G. Prodeus, 
p. R. Pisarską i świetlicę szkolną. 
I właśnie od wręczenia nagród przez dyrek-
cję naszej szkoły rozpoczęło się to nasze 
wspólne spotkanie przedświąteczne. Za-
kończył je dyrektor- p. D. Sidelnik życze-
niami na Święta i nadchodzący Nowy Rok, 
złożonymi uczniom w imieniu własnym, 
grona i wszystkich pracowników szkoły. 

 
Dziękujemy :) 

 

I wreszcie nadszedł ten moment! 
Pan dyrektor otworzył uroczyście bal, życzył 
wszystkim udanej zabawy i rozpoczęła się pa-
rada wspaniałych strojów. Jak zawsze pięknie 
wyglądały przedszkolaki, ale i starsze dzieci 
miały fantazyjne przebrania.  

Pan Jerzy Niedźwiedzki zadbał o oprawę 
muzyczną, a p. Joanna Duszeńko przeprowa-
dziła różne atrakcyjne konkursy. 

W świetlicy szkolnej też były niespodzian-
ki- sprzedaż słodyczy, frytek i napojów. Ten 
bal przeszedł już do historii, ale przecież za 
rok znów będzie karnawał i okazja do wspa-
niałej zabawy. 

Julia Paś- klasa VI a 



SERCE CARITASU WCIĄŻ GORĄCE 
 

Szkolne Koło Caritas zrzesza 
134 uczniów. Wybrali oni swój Zarząd, 
w skład którego weszli: przewodnicząca- 
Weronika Cichowlas- VI b, zastępca- 
Oskar Graczyk- VI a, skarbnik- Klaudia 
Gapska- IV a, sekretarz- Wiktoria 
Zagrajczuk- IV b. 

Celem Koła jest pomoc uczniom 
oraz osobom, których rodziny znajdują się 
w trudnej sytuacji finansowej. Środki na 
pomoc pozyskujemy z takich akcji jak: 
kiermasz odzieży, zabawek, ciast, ozdób 
świątecznych oraz dobrowolnych składek 
członkowskich. Zarobione pieniądze prze-
znaczamy na zakupy podręczników szkol-
nych, dofinansujemy wycieczki szkolne 
oraz ferie zimowe dla uczniów naszej 
szkoły. 

Zaangażowanie członków Koła jest 
bardzo duże. Każdy ma szansę wzięcia 
udziału w akcjach. I tak:  

- grupowo w zbiórce pieniędzy czo-
łowe miejsca zajęły: 

1. miejsce- klasa VI a 
2. miejsce- klasa V a 
3. miejsce- klasa VI b oraz klasa II b 
- indywidualnie największą wrażliwo-

ścią i ofiarnością wyróżnili się: 
1. Brzeziński Adrian 
2. Węgrzynowska Nikola 
3. Rymelski Sebastian 
4. Songin Olaf 
5. Ratajczak Maksymilian 
6. Graczyk Karolina 
7. Kołodziejczuk Patryk 
8. Kempara Aleksandra 
9. Krzesiński Tomasz 
10. Milewski Sebastian. 

Wszystkim gratulujemy i w imieniu 
tych, którzy skorzystają z ich pomocy, 
serdecznie dziękujemy. 

Szkolne Koło Caritas wzięło udział 
w akcji organizowanej przez Diecezjalny 

Zespół Caritas  pt. „Bo każde dziecko po-
trzebuje skrzydeł”. Celem akcji było 
sprzedanie kartek świątecznych, z których 
dochód został przeznaczony na stypendia 
dla dzieci zdolnych, lecz żyjących 
w trudnych warunkach. 

Otrzymaliśmy do rozprowadzenia 
50 kartek. Kwota zebrana- 157 zł została 
przeznaczona do centrum wolontariatu 
przy Diecezjalnym Caritas. Dziękujemy 
wszystkim uczniom za pomoc 
w sprzedaży kartek. 

Koło ogłosiło także konkurs na naj-
piękniejszy różaniec, w którym sukces od-
nieśli: 
1. miejsce: 

Przybyła Jakub- II a, 
Fiołek Przemek- V a 

2. miejsce: 
Moczydlak Katarzyna- IV b 
Gąska Norbert- IV a 

3.miejsce: 
Wierzbicka Natalia- V a 
Cieślarczyk Wiktoria- V a 
Podskalna Wiktoria- VI b 
Andrzejewska Anastazja- V b 

Wyróżnienia: 
Maciewicz Paula- IV a 
Nalepa Krzysztof- VI b 
Węgrzynowska Nikola- IV a 
Dziczek Karina- IV a  
 

 
(red.) 



POPOŁUDNIE Z NAJLEPSZYMI 
 

Jak co roku w naszej szkole odbyła się piękna uroczystość rozdania listów gratulacyjnych ro-
dzicom uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce. Prowadzącymi były: Paula Śliwka oraz 
Karina Dziczek. 

Na wstępie głos zabrał p. dyrektor Dariusz 
Sidelnik, witając licznie przybyłych gości, nauczycieli 
oraz uczniów. Pogratulował rodzicom sukcesów ich 
dzieci, zachęcał najlepszych do rozwijania swoich 
talentów, podkreślił, jak ważny dla ucznia jest kontakt 
z książką. Później z panią dyrektor Joanną Działa 
wręczał rodzicom listy gratulacyjne, podziękowania 
za zaangażowanie na rzecz Szkolnego Koła „Caritas”, 
a uczniom dyplomy za 100% frekwencji. 

Po części oficjalnej rozpoczęła się część 
artystyczna. Wielu uczniów miało okazję 
zaprezentować swoje umiejętności. Na początku 

wystąpiły dzieci z klasy III a i III b z piosenkami „Słoneczko” i „Skaczące nutki” oraz z tańcem 
„Ramaja”. Zaraz po nich swoje umiejętności wokalne zaprezentowały małe pierwszaki w piosence 
„Zarozumiałe abecadło”. Widownię najbardziej zafascynowały swoim talentem dziewczynki 
z drugiego oddziału przedszkolnego, które zatańczyły taniec „Nie z tej planety”. Podobał się także 
taniec w wykonaniu Wiktorii Cieślarczyk, Klaudii  Gapskiej oraz Nikoli Rudziewicz do piosenki 
Lady Gagi „Bad Boys”. Przed nimi i po nich wystąpiły szkolne chearliderki, dziewczyny z klasy 
IV b zatańczyły do piosenki „Waka waka” Shakiry. Kasia Moczydlak, Olaf Songin oraz Paula 
Śliwka zaprezentowali swoje możliwości recytatorskie , dziewczynki z klasy drugiej zaśpiewały 
piosenkę „Życzenia dla Chopina” Pod koniec prezentacji Klaudia Gapska zaśpiewała piosenkę 
w języku angielskim. 

Po zakończeniu części artystycznej p. dyrektor poczęstował wszystkich wykonawców bardzo 
smacznymi pączkami i tak zakończyło się „tłuste” rozdanie listów gratulacyjnych. 

 

A oto nasi szkolni prymusi: 

Klasa I a: Kamil Barakomski, Nikola Choińska, Daniela Doktor, Alicja Dominiak, Julia Jaros, 
Konrad Kaczkowski, Wiktoria Łobodziec, Dagmara Osińska, Klaudia Szczerbata, 
Weronika Winiarek, Eliza Wołoszyniak 

Klasa II a: Paweł Dłuski, Michał Lisicki, Natalia Mazur, Paweł Mazur, Fabian Piasecki, 
Tomasz Zieliński 

Klasa II b: Damian Wilk, Sebastian Rymelski 
Klasa III a: Klaudiusz Marciniszyn, Jakub Ratomski, Wiktoria Wojciechowska, 

Olaf Songin , Krystian Sarnowski, Katarzyna Zielińska 
Klasa III b: Marcelina Górska, Kornelia Kołodziejczuk, Weronika Kowalska, Szymon Witczak 
Klasa IV a: Karina Dziczek, Klaudia Gapska, Nikola Kaczor 
Klasa IV b: Katarzyna Moczydlak, Klaudia Styś, Wiktoria Zagrajczuk, Jakub Borysiewicz, 

Jakub Kozakiewicz 
Klasa V a: Kaja Andrzejczak, Sara Gorczyca, Wiktoria Cieślarczyk 
Klasa V b: Oskar Badura, Kamila Przybyła, Dominika Czepanik 
Klasa VI a: Julia Paś, Karolina Graczyk, Natalia Kościk, Rafał Rafalski 
Klasa VI b: Wiktoria Podskalna, Paula Śliwka. 

 

 
Klaudia Marciniszyn i Kamila Przybyła- klasa V b 



MOJE HOBBY 

Przedstawiamy Wam kolejną ciekawą postać spośród uczniów naszej szkoły, który ma nie 
tylko świetne wyniki w nauce, ale też sukcesy sportowe. To Rafał Rafalski z klasy VI a, którego 
pasją od kilku lat jest piłka nożna.  
Patryk Sobczak: Od ilu lat jesteś piłkarzem i jak to się zaczęło? 
Rafał Rafalski: Gram w piłkę już 6 lat i pomógł mi w tym mój tata. Jest kolegą pana Dudojcia 

i kiedyś porozmawiali na mój temat, że warto, żebym spróbował pograć w piłkę nożną. 
Zacząłem regularnie trenować w klubie „Budowlani”. Najpierw byłem w drużynie żaków, 
później grałem w orlikach, a teraz gram w młodzikach. 

Patryk: Na jakiej pozycji grasz na meczach ? 
Rafał: Jestem bramkarzem, ale czasami zagram też na innej pozycji. 
Patryk: Dokąd wyjeżdżasz z drużyną na mecze? 
Rafał: Rozgrywamy mecze w różnych miastach naszego rejonu. Grałem już w Zielonej Górze, 

Żaganiu, Nowej Soli, Żarach. 
Patryk: Jaki był twój pamiętny, najlepszy mecz? 
Rafał: Najbardziej dla mnie udany  był mecz z Lechią Zielona Góra, chociaż nie wygraliśmy, 

tylko zremisowaliśmy 0 : 0. Ja jednak jestem bardzo zadowolony, dlatego że udało mi się 
wybronić kilka stuprocentowych okazji napastników Lechii, nawet sam na sam obroniłem 
trudne strzały. 

Patryk: Czy zdobyłeś już jakieś puchary lub medale?  
Rafał: Mam 6 medali i puchar dla najlepszego bramkarza Turnieju o Puchar Prezesa „Budowla-

nych”. 
Patryk: Dlaczego to właśnie piłka nożna stała się Twoim hobby ? 
Rafał: Lubię grać w piłkę, to moja pasja, dużo mi o niej opowiadał mój dziadek, który także grał 

w „Budowlanych” i w „Promieniu” Żary. Na treningi chodzę dwa razy w tygodniu po pół-
torej godziny, a co tydzień w weekendy rozgrywamy turnieje piłkarskie. 

Patryk: Czy masz jakąś wymarzoną drużynę, w której chciałbyś kiedyś grać ? 
Rafał: Obecnie nie mam takiej jednej drużyny, lubię kilka np. „Real”, „Manchester City”, „Barce-

lonę”. 
Patryk: Życzę Ci wielu sukcesów oraz tego, żebyś kiedyś zagrał na EURO lub nawet 

w Mistrzostwach Świata. Dziękuję. 

Wywiad przeprowadził Patryk Sobczak z klasy VI a 
 

SZKOLNE 
MIGAWKI 

 

 



Z HISTORIĄ ZA PAN BRAT 
 

 

Nasz kolega z klasy VI a Rafał Rafalski odniósł duży sukces w „Konkursie przedmiotowym 
z historii i społeczeństwa” dla uczniów szkół podstawowych organizowanym przez Lubuskiego 
Kuratora Oświaty. Rafał reprezentował naszą szkołę w etapie rejonowym Konkursu w Żaganiu, 
gdzie poradził sobie świetnie z testem wiedzy i zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. Zdo-
był tym samym tytuł finalisty, czym sprawił radość nie tylko sobie, ale i p. Danucie Gawron, 
pracującej wspólnie z Rafałem na ten sukces. Z takiego ucznia można być dumnym. 

Gratulujemy i życzymy w przyszłości jeszcze większych osiągnięć. 
 

Kamila Przybyła- klasa V b 

 
 

POEZJA JEST IM BLISKA 
 

 

 Są dzieci, które nie tylko lubią czytać wiersze, ale 
także je recytować. Tacy uczniowie od kilku lat otocze-
ni są dodatkową opieką p. Agnieszki Cierebiej, która 
potrafi „wyłowić” największe szkolne talenty, 
a następnie tak z nimi wytrwale pracować, aby zdoby-
wały laury w konkursach recytatorskich.  

Wszystkich ucieszył sukces Dominiki Czepanik 
z klasy V b, która w gminnym Konkursie Poezji Reli-
gijnej zajęła 3. miejsce. Udział w tym miała także 
p. Grażyna Prodeus. 

Spora grupa uczniów reprezentowała naszą szkołę w rejonowym etapie Lubuskiego 
Konkursu Recytatorskiego. 

Z przedszkolaków wystąpili: Przemek Nowak 
i Tomek Perzanowski, który zdobył wyróżnienie. 

Z klas I- III swoje wiersze recytowali: Klaudia 
Szczerbata i  Weronika Winiarek z klasy I a,  
Sebastian Rymelski z klasy II b. Klasy starsze re-
prezentowali: Sara Gorczyca z klasy V a, Domi-
nika Czepanik z V b oraz Kasia Moczydlak 
z klasy IV b. 

Do etapu powiatowego Konkursu zakwalifi-
kowali się: Sebastian Rymelski, Dominika Cze-
panik i Kasia Moczydlak. Gratulujemy recytato-
rom i ich opiekunce p. Cierebiej i z niecierpliwo-
ścią czekamy na kolejne sukcesy.  

 

 
 
 
 

Klaudia Marciniszyn- klasa V b 



 

 
Soczyste kolory w środku zimy 

 

 

Zestaw ten jest kolorowy w sam raz na zimę 
i wiosnę. Szalone połączenia kolorów dodadzą Ci 
uroku. Idealnie sprawdza się do kina, szkoły na za-
kupy. Jest to połączenie żółtych trampek Converse, 
białych rurek z „dziurami”, czarnego topu oraz ró-
żowej bluzy adidas. Dodatkami są tutaj żółte słu-
chawki miejskie oraz szara czapka i różowy zega-
rek. Na pewno wyróżnisz się z tłumu. 

Muzyka na czasie 

 

Carly Rae Jepsen– 

this Kiss 

 

Pitbull– Feel This 

Moment ft. 

Christina Aguilera 
 

 

Julia Paś- VI a, Karolina Graczyk- VI a i Wiktoria Cieślarczyk- V b 
 

           
 

 

W Warszawie są warszawiacy. 
W Pabianicach są pabianiczanie. 
W Krakowie są krakowianie. 
A w Kole? - Szprychy!                                                                                         

*** 
Jasiu siedzi przed sklepem i płacze. 
Podchodzi do niego pani i pyta: 
- Co się stało? 
- Miałem 2 zł i zgubiłem. 
Pani dała mu 2 zł i odeszła. 
Za chwilę słyszy, że Jasiu znowu płacze. 
Znów podchodzi i pyta, co się stało. 
- Bo tak sobie pomyślałem, że gdybym 
nie zgubił tamtych 2 zł, to bym miał 4 zł. 

*** 
Jasiu przyszedł z babcią do kościoła i babcia się 
modli: „Moja wina, moja wina, moja bardzo wiel-
ka wina”. 
A Jasiu: „Babci wina, babci wina, babci bardzo 
wielka wina”. 

 
 

 
Co to jest? Chodzi po ścianie i świeci? 
Mucha ze złotym zębem. 

*** 
 
Jak się nazywa jajko pozytywka?  
Jajko muzykant. 

*** 
 
Co to jest? Żółte i kopie. 
Banan karateka. 

 
 
 

 
 

 
Kościk Natalia- VI a 
Dominika Czepanik- V b 
Wiktoria Podskalna- VI b 

 



P o ł a m  g ł o w ę  : )  

7. Z ilu klocków składa się 
budowla obok? 
   A) 13      B) 14 
   C) 15      D) 16 

 

8. Z ilu poziomów składa 
się budowla z klocków? 
   A) 2       B) 3 
   C) 4       D) 5 

 

1. Liczby w diagramie wpisano zgodnie z pewną zasadą. 
Uzupełnij brakującą liczbę. 

 
Brakującą liczbą jest: A) 1     B) 2     C) 3     D) 4 
 
2. Rozwiąż sudoku: wpisz w puste pola cyfry od 1 do 4 tak, 
aby w każdym rzędzie i w każdej kolumnie każda cyfra wy-
stępowała tylko raz. 

 
W zaznaczonej kratce występuje cyfra: 
A) 1     B) 2     C) 3     D) 4 
 
3. Jaka liczba nie pasuje do pozostałych? 

 
A) 2     B) 3     C) 6     D) 8 
 
4. Która litera nie pasuje do pozostałych? 

 
 
5. Który instrument nie pasuje do pozostałych? 

 
6. Iloma szczegółami różnią się rysunki? 

 
A) 1     B) 2     C) 3     D) 4 
 

 9. Która figura nie pasuje do pozostałych? 

 
10. Zamaluj te pola, w których stronę skierowane są dwie 
strzałki. Ile pól zamalowałeś/-łaś? 

 
A) 1     B) 2     C) 3     D) 4 
 

Ł a m a n i e  j ę z y k a  : )  

Potrafisz szybko i poprawnie powiedzieć 
te zdania? 
 Czy trzy cytrzystki grają na cytrze, czy jedna 

płacze? 
Duży żuczek, z żółtym brzuchem, żwawo, 

z życiem żuł rzeżuchę. 
 Stół z powyłamywanymi nogami. 
 Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru 

koralowego. 

 

R o z w i ą ż  r e b u s y !  

      
 

 

Zespół redakcyjny: kółko polonistyczne i informatyczne pod opieką p. D. Łyczko i I. Niedźwiedzkiej 


