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Miesiąc maj to nie tylko budząca się do życia przyroda, ale też miesiąc, który jest szczególnym 

miesiącem w historii Polski.  

W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są w Polsce trzy ważne święta.  

1 maja zapisał się jako Międzynarodowe Święto Pracy, obchodzone nie tylko w Polsce, ale i na 

całym świecie. Święto pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany  1 

maja to międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce 

Święto Pracy jest świętem państwowym. Od 1950 Święto wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka 

dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, w Stanach Zjednoczonych 

podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8- godzinnego 

dnia pracy. W czasach PRL organizowano tego dnia pochody pierwszomajowe. Organizowała je w 

opozycji do oficjalnych obchodów podziemna Solidarność. Święto pracy było jednym z 

najważniejszych świąt w PRL–u, miało ono również szczególną wagę dla nazewnictwa w tym okresie. 

Nazwę imienia ,,1 maja” nosiło wiele ulic i placów Polski. Na cześć Święta Pracy otrzymała nazwę 

również jedna z najnowocześniejszych i największych kopalni w ówczesnej Polsce – KWK 1 Maja 

w Wodzisławiu Śląskim. 

2  maja został ustanowiony Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to czci polskie barwy 

narodowe, to dzień, w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski.  

Dzień Flagi poprzedza święto 3 maja, upamiętniające przyjęcie niezwykle istotnego dokumentu, 

jakim była Konstytucja 3 maja z 1791 roku, którą uchwalono jako drugą po korsykańskiej konstytucję 

w nowożytnej Europie.  Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został 

zwołany w październiku 1788. Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznane za święto już 5 maja 

1791. Począwszy od 2007 roku 3 maja jest również świętem Narodowym Litwy. 3 maja jest również 

dniem wolnym od pracy. Uchwalenie Konstytucji 3 maja zazwyczaj świętowane jest poprzez różnego 

typu parady, marsze, zawody sportowe i pikniki rodzinne. Z okazji święta organizowane są liczne 

http://www.google.com/
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pochody trzeciomajowe w różnych miastach w Polsce. Odbywają się także oficjalne uroczystości, 

głównie o charakterze wojskowym. 

Kolejne ważne święto majowe to Dzień Zwycięstwa, które przypada na 8 maja. Dzień Zwycięstwa 

to święto, które obchodzimy w wielu Europejskich krajach. Utworzone zostało na pamiątkę 

zakończenia II wojny światowej. Dawniej znane jako Narodowe Święto Zwycięstwa i 

Wolności ustanowione w Polsce dekretem z 8 maja 1945 zatwierdzonym przez Krajową Radę 

Narodową. Dawniej Dzień Zwycięstwa obchodzone było 9 maja. W Polsce 9 maja do początku lat 

50. był nie tylko świętem państwowym, ale i dniem wolnym od pracy. Zmieniono to dopiero później 

i było to święto państwowe - ale nie dzień wolny od pracy - składano kwiaty, palono znicze, odbywały 

się apele w szkołach, podczas których szczególnie podkreślano sojusz z ZSRR. 

Nie należy również zapominać o naszym lokalnym święcie, które obchodzimy 11 maja, jest to 

Święto Ogniowe. To unikatowa tradycja, która swoją genezę ma w tragicznym w skutkach pożarze, 

który wybuchł w Żorach 11 maja 1702 roku.  

Jest jeszcze jedno bardzo ważne święto, o którym nie należy zapomnieć, a mianowicie Dzień Mamy, 

które obchodzone jest 26 maja. Mama — to słowo, jakie większość dzieci wymawia jako pierwsze. 

Nieprzypadkowo, ponieważ jest to najbliższe im osoba, z którą spędzają najwięcej czasu od samego 

urodzenia. To dzięki niej, przyswajamy po kolei potrzebne w życiu umiejętności i kształtujemy nasz 

własny charakter. Nic dziwnego, że na całym świecie obchodzimy święto, podczas którego chcemy 

naszej mamie za wszystko podziękować. Dzień Matki w Polsce świętujemy 26 maja, ale w wielu 

krajach celebrowany jest w zupełnie innym czasie. Niekiedy jest to nawet data ruchoma, jednak na 

całej kuli ziemskiej święto to ma na celu wyrażenie szacunku i wdzięczności dla wszystkich matek.  

Opracowała: Weronika Górska i Monika Jakubska 

 
 

Źródło: www.google.pl 
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Kącik naszych talentów  
 

„Nie istnieje wielki talent 

bez wielkiej siły woli” 

Honore de Balzac 

 W tym numerze gazetki w kąciku naszych talentów kilka słów o sobie napisały dwie 

uczennice z klas trzecich: Natalia Suliga i Hanna Wyrobek oraz uczennica z klasy pierwszej: Hanna 

Sobczyk.  

 A oto co one same i ich najbliżsi o nich piszą: 

 

Natalia Suliga klasa III B 

 

 Nazywam się Natalia Suliga i jestem uczennicą klasy 3b Szkoły Podstawowej nr 15 w Żorach. 

Gdy ktoś pyta co robię po szkole odpowiadam, że mam trzy pasje: mażoreting, modeling  

i quilling. Mażoretką jestem od 4 lat. Uczęszczam na zajęcia w klubie Wisus, gdzie wraz z innymi 

dziewczynkami tworzymy grupę Eksplozja Żory.  Trenujemy 3 razy w tygodniu, a przed zawodami, 

występami i przemarszami nawet częściej. Pałeczka (zwana batonem) w naszych rękach kręci się, 

wiruje, szybuje w powietrzu przy dźwiękach muzyki, podczas przygotowanego układu 

choreograficznego. Ćwiczymy również codziennie w domach, by nasze figury były dobrze wykonane 

i podobały się oglądającym. W naszych pokazach łączymy elementy akrobatyki, baletu, tańca i wielu 

innych technik. Dziewczyny starsze, w tym pani instruktor Dżesika Skórska, występują już nawet z 

dwoma batonami, odnosząc sukcesy na Mistrzostwach Polski i Europy.  

Ja z koleżankami mogę pochwalić się wieloma sukcesami takimi jak: XI Festiwal Mażoretek 

PARADA w Czerwionce Leszczynach - III miejsce w kategorii kadetki formacja mażoretki klasyczne 

i  wyróżnienie w kategorii kadetki mi; Festiwal Taneczny Aplauz w Marklowicach: II miejsce 

miniformacja baton kadetki,  wyróżnienie 2 stopnia formacja baton kadetki;  I Ogólnopolski Konkurs 

Mażoretek w Czechowicach Dziedzicach:  I miejsce formacja baton kadetki,  III miejsce miniformacja 

baton kadetki; udział w XX Mistrzostwach Polski Mażoretek w Kędzierzynie Koźle; Festiwal 

Taneczny Aplauz w Marklowicach: II miejsce baton kadetki, Mistrzostwa Żor Mażoretek Eksplozja:  

II miejsce i tytuł vice mistrzyni w kategorii solo baton kadetki  

Obecnie przygotowujemy się do nadchodzących w dniach 17-19.05.2019 Mistrzostw Polski  

 

Mażoretek w Kędzierzynie Koźle, by tam pokazać się z jak najlepszej strony, reprezentując Żory.  
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Dodatkowo raz w tygodniu chodzę na zajęcia akrobatyki do szkoły tańca Movimento, a efekty można 

zobaczyć już 22.06.2019 na VI Gali, podsumowującej mijający rok szkolny. Do szkoły tej uczęszczam 

już 6 rok. Początkowo uczyłam się także baletu, jednak wygrała miłość do  mażoretek.  

 Od około roku, w czasie gdy nie tańczę, pozuję, biorę udział w różnych projektach 

fotograficznych, pokazach mody. Praca małej modelki to sposób na przeżycie fantastycznej przygody, 

spotkania wielu ciekawych ludzi, zobaczenia siebie oczami fotografa. Do tego pamiątką tych spotkań 

są piękne zdjęcia, którymi mogę obdarować najbliższych, np. dziadków. Z projektów, które dotychczas 

robiłam mogę wymienić m.in.: 

- modelka na pokazie mody podczas Katowice Fashion Week 2018, 

- reklamy internetowe serii ubrań dziecięcych, 

- publikacja zdjęć w jednym z warszawskich magazynów, 

- reklama dla jednej z ogólnopolskich szkół matematycznych, 

- pozowanie na warsztatach fotografii dziecięcej,       

-  praca indywidualna z fotografami, dzięki którym mogę wcielać się w różne postacie.  

Efekty tych spotkań można zobaczyć na profilu instagramowym, zarządzanym przez moją mamę 

(@natalia.suliga).  

Zdjęcia autorstwa Alicji Lelonek - Ball 

  

Klaudia Harwig Fotografia            Roxana Romanska Photography                          Alina.art.photography 
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Od dwóch lat wraz moją mamą uczestniczę w Ogólnopolskich  Zjazdach Twórczo Zakręconych w 

Ustroniu. Tam też poznałam technikę zwaną quilling, która bardzo mi się spodobała  

i sprawiła, że jestem w stanie sama przygotować prezenty dla najbliższych. Quilling to technika 

służąca do tworzenia ozdób z wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt sprężyny spiralnej i 

odpowiednio uformowanych przez zagniecenie zewnętrznych warstw papieru. Obecnie tworzę kartki 

świąteczne i urodzinowe, przywieszki w kształcie zwierzątek, próbuję też nauczyć się robić tą techniką 

biżuterię. Uwielbiam tak spędzać swój wolny czas. Obok pasków na półce mam również szydełko, 

które zabieram ze sobą, np. podczas podróży samochodem. Na szydełku robię szaliki dla moich 

pluszowych maskotek.   

 

 

autor: Natalia Suliga klasa 3b 

zdjęcia: mama Natalii - Pani Sylwia Suliga 

opracowanie: pani Mariola Jarczyk - Biernacka 

 

 

 

 

Hanna Wyrobek klasa III A 

 

 Czy wiecie, że talent to coś, co posiada każdy z nas? To zdolność, z którą się rodzimy, dar, 

który decyduje o tym, że jesteśmy wyjątkowi. Dzięki pracy, nauce i naszej aktywności możemy 

rozwijać uzdolnienia, które mamy, by w przyszłości osiągać sukcesy w szkole 

i zdobywać umiejętności. To właśnie dzięki współpracy z nauczycielem i rodzicami dzieci mogą 

pokazywać to, co potrafią najlepiej i ucieszyć się ze zdobytych nagród i wyróżnień. Przykładem takiej 

osoby, która bardzo chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły jest 

Hania Wyrobek z klasy III a. Hania posiada wiele talentów. Jest bardzo zdolna 

i utalentowana. Jej pasją są konie, co można zauważyć w jej  pracach plastycznych. 

W swoim 3 letnim dorobku  ma 2 puchary, 6 medali oraz 36 dyplomów za konkursy 

w różnych dziedzinach. Hania jest wyjątkową osobą, która wyróżnia się na tle klasy, a dzięki swojej 

silnej woli realizuje swoje pasje osiągając wiele sukcesów. Jej największe osiągnięcia w tak młodym 

wieku zasługują na pochwałę. A te osiągnięcia to: I miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym 

„Zima w Oczach Dziecka”, I miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym „Świat w kolorach”,            

I miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym „Witaj, gwiazdko złota…”, II miejsce w Szkolnym 
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Konkursie Plastycznym „Maska Karnawałowa”, I miejsce w Szkolnym Konkursie na „Pisankę 

Wielkanocną”, II miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym „Brelok z motywem żonkila”,                

I miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym „Pocztówka na sto lat – moja Niepodległa”, I miejsce 

w Szkolnym Konkursie Plastycznym „100 widokówek o Żorach”,  I miejsce w Szkolnym Konkursie 

Plastycznym pt. „Piękno Otaczającego Świata”, I miejsce w Szkolnym konkursie „Śniadaniowy 

Kuchcik”, I miejsce w Szkolnym Konkursie Matematycznym, I miejsce w Szkolnym Konkursie 

Matematycznym dla uczniów klas III”, I miejsce w kategorii klas II w Szkolnym Konkursie 

Ortograficznym kl. II, I miejsce w Turnieju „Mała Liga Ortograficzna”  kl. II, I miejsce w kategorii 

klas II w szkolnym Konkursie „Mistrz Pięknego Czytania”, I miejsce w Szkolnym konkursie 

„Jesienne spotkanie z poezją”, I miejsce w Szkolnym Konkursie „Mistrz Czytania ze Zrozumieniem”, 

II miejsce w Szkolnym Konkursie Recytatorskim pt. „Tęczowy świat poezji – poeci dzieciom”,             

I miejsce w Szkolnym konkursie Ekologiczno – Przyrodniczym kl. III, wyróżnienie w Rejonowym 

Konkursie Plastycznym z okazji 100-lecia objawień Matki Bożej Fatimskiej „Pastuszkowie z 

Fatimy”, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym TĘCZA, wyróżnienie w 

Powiatowym Konkursie „Różaniec modlitwą Rodzinną”, wyróżnienie w kategorii klasy I-III w 

Konkursie Plastycznym „Zaprojektuj żonkilowy brelok” pod Patronatem Prezydenta Miasta Żory i 

Przewodniczącego Miasta Żory,  wyróżnienie Wojewódzkiego Konkursu „Żory Moja Mała Ojczyzna 

– na 100% Niepodległa w kategorii 100 Widokówek o Żorach”, I miejsce w XV Regionalnym 

Konkursie Ortograficznym „Potyczki Ortograficzne z Mikołajem 2018”, dyplom + puchar + medal 

za zajęcie III miejsca w „III Żorskim Turnieju Małych  Arcymistrzów Klasy I”, dyplom + medal za 

udział w „III Żorskim Turnieju Małych Arcymistrzów Masters”, dyplom + puchar + medal za zajęcie 

II miejsca w Miejskim Turnieju Małych Arcymistrzów Klasy II”, V miejsce w Powiatowych 

Mistrzostwach Dzieci Szkół Podstawowych w Szachach, V miejsce w „Turnieju  Małych 

Arcymistrzów Klasy III”, dyplom + medal za zajęcie XXII miejsca w „Turnieju Małych 

Arcymistrzów  Masters”  kl. III. 

 

 



8 

 

 
 

Opracowanie: Blandyna Wróbel 

Zdjęcia: mama Hani – Pani Justyna Wyrobek 

 

Hanna Sobczyk klasa  I A 

 Hania ma prawie osiem lat i wie czego w życiu chce. Interesuje się historią i sportem. Myślę, 

że to zasługa jej starszego o sześć lata brata Damiana, który tak samo interesuje się historią i 

sportem. Gdy Hania była mała to naśladowała brata i oglądała z nim bajkę „lego ninjago” i chyba 

to zapoczątkowało jej bardzo duże zainteresowanie karate. Ja bardzo chciałam, żeby Hania  chodziła 

na tańce (takie moje marzenie z dzieciństwa), ale córka powtarzała tylko „nie, ja chcę na karate”. 

Cały rok mnie prosiła, aż się poddałam i nie żałuję. Gdy widzę z jakim zaangażowaniem trenuje, to 

jestem z niej bardzo dumna. Daje z siebie wszystko. Przez półtora roku pytała tylko kiedy może jechać 

na zawody, aż  końcu nadszedł ten czas. Dwa razy była na zawodach i za każdym razem zdobyła 

brązowy medal. Ta radość i duma w jej oczach to jest coś pięknego. Hania marzy o czarnym pasie  i 

wyjeździe do Japonii, a ja  wierzę, że jej się uda. Jak już pisałam, Hania bardzo lubi historię, chyba 

dlatego że wychowuje się w domu, gdzie dużo się o niej mówi. Jej brat i tata zaszczepili w niej to 

zainteresowanie. Już jako 6-latka na prezent urodzinowy prosiła o książkę o królach. Nigdy nie prosi 

o zabawkę. Teraz przygotowuje się do konkursu z historii Żor. Czasem z bratem czytają materiały, 

które dostała od Pani Moniki. Gdy dziś ktoś zapyta, kim chce być to mówi, że Archeologiem. A gdy 

ktoś ją zapyta na co zbiera pieniążki to odpowiada: „Na studia.”. Kolejną pasją Hani są  szachy, ale 

skąd jej się to wzięło, to nie wiem. Kiedyś powiedziała koleżance, że na urodziny chce szachy, dostała 

je i od tego się zaczęło.  Bardzo się ucieszyła, gdy się dowiedziała, że w szkole są zajęcia szachowe. 

Zaczęła chodzić i nawet była już na  Żorskim Turnieju Małych Arcymistrzów. Nie wygrała tego 

turnieju, ale jeszcze wszystko przed nią i już mówi, że za rok znowu pójdzie. Oby tak dalej.  

Chciałabym aby jej marzenia się spełniły, a my jako rodzice  jesteśmy z niej bardzo dumni. 

Autor: mama Hani – Pani Katarzyna Sobczyk 
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Zdjęcia: Monika Jakubska 
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Kolejny fragment książki Mileny Szkup „Magiczna podróż Mimi”.  

 

Milena Szkup 

 

„MAGICZNA PODRÓŻ MIMI” 

 

 

Łódź kołysała się na falach raz mocniej raz słabiej, a morze nie było 

już tak spokojne jak podczas porannej podróży. Wiatr wiał coraz mocniej i 

zmącił spokój morza. 

Kapitan przechadzał się wciąż po stateczku, podczas gdy przy sterze 

zajmował miejsce jego pierwszy pomocnik. Umiejętnie panował nad 

statkiem. Spore momentami fale, nie sprawiały mu problemu, o czym 

wiedział Kapitan i nie było potrzeby, żeby interweniował. Podczas gdy 

napływała większa fala, ustawiał sprytnie statek dziobem do niej i 

przeprowadzał go z jak najmniejszym oporem. 

Nie wszyscy jednak pasażerowie podzielali spokój Kapitana. Kilka 

osób siedzących z przodu statku momentami kurczowo trzymało się 

wszystkiego, co było w zasięgu ich rąk. Mimi również zaczęła nerwowo 

reagować na spore kołysanie łodzi. 

Kapitan w pewnym momencie zauważył niepokój wśród pasażerów i 

próbując opanować sytuację zaczął wyjaśniać, że takie fale to typowe 

zjawisko dla tej pory dnia i odcinka morza, którym płynęli,   i że wszystko 

jest w najlepszym porządku. Opowiadał o łodzi. Jej historię i przygody, jakie 

go spotkały przez wiele lat pływania na niej, że nigdy razem nie zawiedli i 

póki on jest na pokładzie musi być wszystko dobrze. 

Niektórzy pasażerowie słuchali uważnie Kapitana. Niektórych jednak 

nie specjalnie interesowało to, co miał do powiedzenia, gdyż skupiali się 

głównie na tym jak bezpiecznie przetrwać na kołyszącej się coraz bardziej 

łodzi. 

- Kapitanie do mnie szybko! Krzyknął pierwszy pomocnik. 

Kapitan podszedł do sternika i po krótkiej wymianie zdań przejął od 

niego stery. Kapitan spokojnie i bez emocji stanął na swoim stanowisku, 

podczas gdy jego pomocnicy sprawdzali stan lin  i zamocowania wszystkich 

elementów na statku. Przechodząc wśród pasażerów uśmiechali się do nich 

i uspokajali, że wszystko jest w porządku. Jednak coś było na rzeczy. Do tej 

pory spokojny i uśmiechnięty Kapitan stał sztywno i w pełni 

skoncentrowany starał się prowadzić łódź najspokojniej jak to tylko 

możliwe. Momentami podczas spotkania z dużymi falami musiał nawet 

wyłączać silniki by z jak najmniejszą siłą napływać na nie. 

Po prawej stronie na horyzoncie zaczęły pojawiać się wystające ponad 

taflą wody wzgórza. Były to szczyty „szlaku zaginionych” i pomimo 
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okropnego bujania łodzi Mimi je zauważyła. Ten widok ją ucieszył, bo 

każda chwila na kołyszącej się łodzi była męczarnią a poza tym oznaczało 

to, że już niewiele dzieli ich od docelowego portu. Cudna wycieczka 

zmieniła się w koszmarną podróż, w walkę z żywiołami, która niewątpliwie 

wielu pasażerów ze statku nauczyła respektu do siły i potęgi, jaką posiada 

morze. W obecnej chwili nie było wśród pasażerów ani jednej osoby, która 

na twarzy nie miałaby wypisanej obawy jak ta cała przygoda się skończy. 

- Za moment powinno być już spokojniej - krzyknął Kapitan starający 

się panować nad całą sytuacją - Wpływamy w spokojniejszą część morza. 

Najgorsze już za nami moi drodzy -  uspokajał sam wierząc w swoje słowa 

Kapitan. 

I w tym samym momencie potężna fala rzuciła łodzią tak potężnie, że 

drewno, z którego była zbudowana pod wpływem naprężenia zajęczało 

jakby usiadł na niej kilkutonowy wieloryb. Łódź sprawiała wrażenie jakby 

miała za chwilę rozpaść się na kawałki. Dziób łodzi znalazł się kilka metrów 

nad taflą wody natomiast tył starał się nie zatopić swoją większą częścią pod 

wodą. Woda pochlapała wszystkich siedzących na pokładzie. Po nogach 

siedzących przetoczyła się potężna ilość morskiej zimnej i niespokojnej 

wody, co wywołało moc okrzyków i dreszcze emocji, których chyba nikt się 

nie spodziewał. Wszystko na statku sprawiało wrażenie jakby poddało się 

potężnej sile wody. Nawet dobrze przymocowane elementy na statku 

niespokojnie się poruszały jakby za chwilę miały gdzieś odlecieć. Tylko 

pasażerowie spoczywali na swoich miejscach, kurczowo trzymając się 

wszelkich dostępnych elementów i pocieszając się nawzajem ze wszystko 

będzie w porządku. 

I właśnie po kilku sekundach tak się stało. To była ostatnia fala, z którą 

było im się zmierzyć. Wiatr się uspokoił, morze ukazało łagodniejsze 

oblicze, a pasażerowie jak jeden odetchnęli. Na ich twarzach pojawił się 

lekki uśmiech i długo oczekiwana ulga. Wszystko wróciło do normy. 

Kapitan nakazał swoim pomocnikom zrobić szybki przegląd łodzi. 

Dwaj chłopcy natychmiast zaczęli wypełniać jego rozkaz. Z 

pieczołowitością sprawdzali każdy element na stateczku, aż w końcu odkryli 

coś, co bardzo ich zaniepokoiło. 

To nie był koniec problemów. Na prawej burcie w skorupie łodzi 

pojawiła się nadłamana deska. Jeden z nich dyskretnie dał znać kapitanowi 

o znalezisku, które ten osobiście postanowił zobaczyć. Okazało się, że 

prawdopodobnie doszło do uszkodzenia przez niewłaściwie przywiązane 

koło ratunkowe, które podczas całej akcji zbyt mocno uderzało o statek            

i spowodowało uszkodzenie.  

Pomimo niewielkiego nadłamania okazało się, że znajduje się ono        

w tak niefortunnym miejscu, że przy tym zanurzeniu podczas lekkiego 



12 

 

nawet kołysania na falach pod pokład powolutku wdzierała się woda. Nie 

mogli dalej tak płynąć. Kapitan nie spanikował. Wiedząc, że należy działać, 

podjął decyzję. 

- Muszę wezwać pomoc - powiedział sobie. Podszedł do stojącego na 

środku przejścia kufra. Odpieczętował go i wyciągnął z niego róg. Był 

potężny, w kolorze kości słoniowej i wyglądał imponująco. Wszyscy 

pasażerowie statku wraz z pomocnikami patrzeli na niego ze zdumieniem 

małych dzieci, które pierwszy raz w życiu zobaczyły śnieg. Otwarte usta, 

szeroko otwarte oczy i jedno wielkie zdziwienie towarzyszyło Kapitanowi 

w jego działaniach. On tymczasem kontynuował. Przyłożył go do ust i zadął. 

Długi pociągły dźwięk poniósł się ponad wodą. Jego echo odbiło się od gór 

znajdujących się po ich prawej stronie. Wszyscy skierowali głowy w tamtą 

stronę nie wiedząc, czego mają się spodziewać. Zdezorientowani 

pasażerowie spoglądając raz w stronę góry raz na kapitana próbowali 

domyślić się, o co chodzi w tym zamieszaniu. 

W tym samym momencie na twarzy Kapitana pojawił się uśmiech. Na 

tym samym zboczu góry, na którym wcześniej Mimi zauważyła kozice one 

znowu się pojawiły. Zaczęły się wychylać zza krzewów i drzew. Było ich 

kilkanaście. Ale najważniejszy był on - przywódca stada - Kapitan Koziołek. 

Stanął na najbardziej widocznym miejscu góry i wypiął pierś. Zaryczał tak, 

że w uszach wszystkich obecnych na statku dźwięk ten wywołał dreszcz 

emocji. Był wyraźny i czysty. 

Kapitan wiedział, co on oznacza. 

Zaczął przygotowywać łódź. W języku znanym tylko jemu i jego 

pomocnikom wydał kilka szybkich komend i zaczęło się dziać. Chłopcy 

przygotowywali liny układając je na dziobie łodzi. Było ich dwanaście, co 

zaobserwowała bacznie spoglądająca na poczynania chłopaków Mimi. 

Co oni wyprawiają? Zapytała sama siebie nie odrywając wzroku od 

biegających chłopców. 

 Kapitan w tym samym czasie wyłączył silnik, aby łódź mogła 

dryfować swobodnie. Było coś tajemniczego w ich poczynaniach. 

Ciąg dalszy nastąpi……. 
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Wywiady z nauczycielami 

Dla bieżącego numeru naszej gazetki, wywiadu udzielił Pan  Jacek Buszka – 

nauczyciel języka angielskiego.  

 

Maja Korbecka: Dzień dobry. 

 

Pan Jacek Buszka: Dzień dobry. 

 

Maja Korbecka: Czy lubi pan pracę w szkole? 

 

Pan Jacek Buszka: Od zawsze ciągnąłem do kontaktu z drugim człowiekiem. Szkoła 

to miejsce, gdzie w ciągu raptem kilku godzin można spotkać kilkuset ciekawych ludzi, 

więc tak, lubię pracować w szkole. 

 

Maja Korbecka: Jakie jest Pana hobby? 

 

Pan Jacek Buszka: Nowe technologie oraz majsterkowanie. Jestem miłośnikiem 

wszelkich nowinek technicznych, gadżetów. Staram się nadążać za rozwojem 

technologii, a w wolnych chwilach lubię pomajsterkować, tak aby oderwać głowę od 

tego wszystkiego co dookoła. 

 

Maja Korbecka: Czy długo uczy Pan w szkole? 

 

Pan Jacek Buszka: Od 2001r. Trochę z przypadku, ten zawód bardziej znalazł mnie 

niż ja jego. I chyba już trochę się w nim zasiedziałem :) 

 

Maja Korbecka: Dlaczego wybrał Pan nauczanie języka angielskiego? 

 

Pan Jacek Buszka: Ten język jest po prostu jednym z najłatwiejszych jakich przyszło 

mi się uczyć. A uczyłem się 5, tak więc zostałem przy tym, który przychodził mi z 

łatwością i wymagał najmniejszych nakładów zakuwania, którego nienawidzę. 

 

Maja Korbecka: Czy jako nauczyciel zmienił by Pan przedmiot nauczania? 

 

Pan Jacek Buszka: Nie, aczkolwiek gdy ja chodziłem do podstawówki był taki 

przedmiot jak ZPT. Majsterkowaliśmy, budowaliśmy, naprawialiśmy nawet 

gotowaliśmy i piekliśmy. Wszystko w myśl zasady – jeśli chcesz, aby coś było dobrze 

zrobione – zrób to sam. I dalej w życiu wyznaję tą zasadę – Co umiesz zrób sam, a 

czego nie umiesz, to się naucz. 

 

Maja Korbecka: Bardzo Dziękuje Panu za wywiad 

Wywiad przeprowadziła Maja Korbecka z klasy VII B. 
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Okiem Czytelnika 
 

  

 Biblioteka szkolna to miejsce, gdzie nie tylko można wypożyczyć lektury i ciekawe książki, 

ale również miejsce, gdzie można przeczytać interesujące czasopisma dla dzieci i młodzieży. Poniżej 

przedstawiamy dostępne w naszej bibliotece czasopisma, w których każdy – i ten mały i ten duży – 

znajdzie coś dla siebie. 

 Na początek krótkie wyjaśnienie co to w ogóle jest czasopismo. A mianowicie, czasopismo  

to  wydawnictwo które ukazuje się systematycznie co jakiś czas i jest skierowane do konkretnego 

adresata. Zawiera stałe rubryki. Czasopismo ukazuje się raz w tygodniu lub rzadziej, podaje treści o 

ograniczonej uniwersalności i aktualności, dostosowane jest do potrzeb odbiorców,  może być 

naukowe, popularnonaukowe, literackie, zawodowe, urzędowe,  dla dzieci, młodzieży, dorosłych. 

 Naszym zdaniem warto czytać czasopisma zarówno takie dla dzieci jak i dla nastolatków . 

Czasopisma dla dzieci rozwijają  wyobraźnię i mogą dostarczyć  dużo rozrywki. Czytając 

przykładowo gazety dla nastolatek można dowiedzieć się interesujących rzeczy na temat show-

biznesu i uczestniczących w nim gwiazd. Z kolei czasopisma typu „Victor” pomagają nam 

przygotować się do testów, sprawdzianów, czy kartkówek. W czasopismach można znaleźć również 

ciekawe artykuły dotyczące problemów nastolatków itp. Do czasopism można również napisać list z 

prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu. To bardzo pomaga dorastającej młodzieży.  

Poniżej przedstawiamy czasopisma, które dostępne są w naszej szkolnej bibliotece: 

 

 

 

 

Czasopismo ,,Victor’’– 

 dwutygodnik dla  siódmo- i ósmoklasistów 
 

W tym czasopiśmie publikowane są treści związane z tematyką 

młodzieżową, dotyczące aktualnych problemów życiowych i 

szkolnych nastolatków. Znaleźć w nim można rubryki tj. Strefa Luzu, 

Informator, Czytam i wiem, Obok nas – czyli coś śmiesznego, 

ciekawego itp. W każdym numerze można znaleźć testy 

egzaminacyjne wraz z ich omówieniem, materiały pomocnicze dla 

uczniów klas 7 i 8, porady specjalistów: psychologów, pedagogów, 

doradców zawodowych, a także konkursy z nagrodami i quizy. 

Czasopismo prezentuje przykładowe ścieżki kariery zawodowej, 

pomaga zorientować się we współczesnej kulturze i sztuce, umożliwia 

prezentowanie na łamach pisma własnej twórczości i osiągnięć 

artystycznych, literackich i sportowych 
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Czasopismo „Victor” Junior 

dwutygodnik dla uczniów klas IV, V i VI 
 

Czasopismo to zawiera różnego rodzaju teksty, ciekawostki i 

zagadki. W magazynie Victor Junior znajdziecie treści, które 

pomogą Wam zrozumieć, co się dzieje w Waszym ciele, poznać i 

zrozumieć emocje, które Wami targają i poukładać sobie relacje 

z przyjaciółmi i rodziną. Pokazuje nam, jak umiejętnie 

współpracować w grupie, jak trenować asertywność oraz jak 

radzić sobie w grupie rówieśniczej. Czasopismo pokazuje 

również piękno naszego świata i uwrażliwia na tematy związane 

z ekologią, przyrodą i troską o otoczenie. Autorzy czasopismo 

pokazują, że nauka to fascynująca przygoda, a nie tylko nudne 

realizowanie kolejnych zadanych w szkole zadań. Publikowane 

są w nim komiksy w dwóch wersjach językowych, quizy, dowcipy, konkursy, które chętnie 

rozwiązują dzieciaki w takim wieku. Magazyn „Victor Junior” warto wybrać dlatego, że: ważne dla 

nastolatków tematy poruszane są w sposób odpowiedni do wieku, są w nim materiały pomocne do 

szkoły, wywiady z ciekawymi ludźmi, nastolatkami z pasją, a do tego są różnego rodzaju quizy, 

konkursy i dowcipy. 

 

 

 

 

Czasopismo „Kumpel”                      

miesięcznik dla dzieci w klasach 0-3  

W magazynie „Kumpel” znajdziecie przeróżne materiały 

edukacyjne dla naszych najmłodszych uczniów. Nauka 

tabliczki mnożenia, zgłębianie tajników ortografii czy 

materiały ułatwiające naukę ze zrozumieniem z magazynem 

„Kumpel” stanie się fantastyczną zabawą. W „Kumplu” 

znajdziecie mnóstwo ciekawostek przyrodniczych, które 

rozbudzą Waszą wyobraźnię i zachęcą  do odkrywania 

tajemnic, które otaczają nas na każdym kroku. „Kumpel” jest 

również pełen materiałów dostarczających rozrywki: 

komiksy, bajki, łamigłówki i zagadki, a także kolorowanki i 

gry planszowe. 
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Czasopismo „Świerszczyk” 

miesięcznik dla dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym 

„Świerszczyk” to nowoczesne pismo z tradycją. 

Jedyny taki miesięcznik na rynku jest efektem pracy 

znakomitych twórców i psychologów dziecięcych. 

Zawiera teksty i ilustracje najlepszych polskich 

autorów. Tytuł wymyśliła znana pisarka, Ewa 

Szelburg-Zarembina, późniejsza inicjatorka budowy 

Szpitala - Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka.  

Grający za kominem świerszcz miał być symbolem 

tego, co wiele dzieci utraciło w wojennej zawierusze – 

ciepła rodzinnego domu. „Świerszczyk” zawiera stałe  

rubryki tj.: Wierszykowo, Rysunkowo, Krzyżówkowo, 

Ukryte Obrazki, Ukryte słowa, Uśmiech numeru, 

Zwariowane litery, Ćwiczenia z myślenia, Małe i 

wielkie czytanie. - czyli coś do czytania, myślenia, 

liczenia, rysowania, zabawy.  

Czasopismo „Świerszczyk” ma swoją maskotkę, którą 

jest świerszczyk Bejatan. 

 

Czasopismo „Mały gość niedzielny” 

miesięcznik katolicki dla dzieci i młodzieży 

 

„Mały Gość Niedzielny” jest największym katolickim 

miesięcznikiem dla dzieci i młodzieży. Ukazuje się od 1926 r. 

Wydawany w około 100-tysięcznym nakładzie, adresowany jest 

do starszych uczniów szkół podstawowych i do gimnazjalistów. 

„Mały Gość” próbuje zainteresować młodego czytelnika 

otaczającym go światem stworzonym przez Boga. Dlatego w 

miesięczniku sporo miejsca zajmuje przyroda, nauka i technika, 

ale też kultura i historia. Wszystko podane jest w interesującej i 

często niekonwencjonalnej formie. To właśnie ta wyjątkowa 

forma zjednała miesięcznikowi powszechne uznanie kolejnych 

pokoleń czytelników.   

 

       

Opracowała: Maja Korbecka, Monika Jakubska przy współpracy z Panią Danutą Grodoń-Śliwińską 
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Kartka z kalendarza 

Miesiąc MAJ 

 "Jeśli w maju śnieg się zdarzy, 

 to lato dobrze wyparzy" 
 

1 

 WOLNE 

 

Międzynarodo

we Święto 

Pracy 

2 

WOLNE 

 

Narodowe 

Święto Flagi 

3 

WOLNE 

 

Święto 

Konstytucji 3-

go Maja 

4 

weekend 

5 

weekend 

 

6 

 

Dzień 

uśmiechu 

 

7 

 

Dzień 

szczerości 

8 

Dzień 

pomarańczy 

 

 

9 

Dzień koloru 

fioletowego 

 

10 

Dzień tęczy 

11 

weekend 

12 

weekend 

13 

Dzień 

łamigłówek 

14 

Dzień warzyw 

 

15 

Dzień 

niezapominajki 

 

16 

Dzień bitej 

śmietany 

 

17 

Dzień 

popcornu 

  

18 

weekend 

19 

weekend 

 

20 

Dzień słońca 

 

21 

Dzień 

kolczyków 

22 

Dzień zwierząt 

23 

Dzień herbaty 

 

 

 

 

 

24 

Dzień  

hamburgera 

25 

weekend 

26 

Dzień Matki 

weekend 

27 

Dzień tańca 

 

 

  

28 

Dzień 

czerwonej 

koszulki 

29 

Dzień rowerów 

 

30 

Dzień pisania 

piórem 

 

31 

Dzień pizzy 

    

Opracowała: Zuzanna Korbecka 



18 

 

 

Dzień Hamburgera 
28 maja obchodzimy Światowy Dzień Hamburgera. Z tej okazji warto poznać kilka ciekawych faktów 

związanych z tym popularnym daniem, które to cieszy się coraz większą sławą również w Polsce. 

Skąd wziął się hamburger? Danie, które powszechnie jest uważane za symbol Ameryki swoim 

rodowodem sięga niemieckiego Hamburga. W krótkim czasie stało się jednym z najczęściej 

serwowanych posiłków na nowojorskim nadbrzeżu. Po raz pierwszy w amerykańskiej restauracji 

hamburgera podobnego do dzisiejszego przygotowano w 1838 roku, natomiast pierwsza prasowa 

wzmianka o "Hamburg steaku" opublikowana została dopiero 50 lat później. Jednak prawdziwa 

rewolucja nastąpiła na początku XX wieku, kiedy to garncarz Fletcher, który prowadził bar w 

Teksasie, zaproponował swoim gościom mielony kotlet na grzance z sałatą, musztardą i majonezem. 

A oto kilka ciekawych faktów o burgerze: Przeciętny Amerykanin jada hamburgera trzy razy w 

tygodniu, co daje łącznie 14 milionów hamburgerów rocznie. Gdyby ustawić je jeden obok drugiego 

mogłyby okrążyć kulę ziemską aż 32 razy! Rekordowy hamburger został przyrządzony w 1982 r.      

w mieście Rutland, w Północnej Dakocie. Przygotowaniem rekordowego burgera zajmowało się aż       

10 000 osób, a sam kotlet ważył aż 1 628 kilogramów. Najdroższy burger został sprzedany na aukcji 

dobroczynnej i kosztował $ 10 000, był doprawiony truflami i płatkami 24-karatowego złota. Obecnie 

potrawa ta jest popularna na całym świecie. Według danych serwisu foodpanda, dostępnego w 40 

krajach, burgery najchętniej zamawiają mieszkańcy Bangladeszu, Węgier i Indonezji. W Polsce od 

niedawna możemy również zauważyć zwiększone zainteresowanie burgerami i coraz częściej 

powstają restauracje serwujące specjały kuchni amerykańskiej. Dziś znamy mnóstwo wersji tego 

popularnego dania, które powstało w oparciu o pierwowzór, jakim był klasyczny hamburger z 

grillowaną bułką, sałatą, pomidorem, ogórkiem konserwowym, doprawiony majonezem i musztardą, 

zaproponowany przez Fletchera. Szczególnie popularny jest cheeseburger, którego wielbicielem był 

sam król rock and roll’a – Elvis Presley. 

 

 
Opracowała: Maja Korbecka 
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Humor :) 
 

1. Nauczycielka pyta: 

- Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie urodziny? 

- 7 

- A ile będziesz miał w następne? 

- 9 

- Siadaj jedynka. 

- Super, jedynka w urodziny. 

 

 

2. Nauczyciel WF każe dzieciom robić ,,rowerek’’. 

Wszyscy wykonują ćwiczenie, tylko Jasiu położył się na plecach i trzyma 

nieruchomo nogi w górze 

- A ty dlaczego nie ćwiczysz? 

- A ja jadę z górki… 

 

 

3. Pani na lekcji powiedziała do Jasia: 

- Jasiu odmień  przez przypadki ,,kot’. 

- Mianownik – kot, dopełniacz – kota, … , wołacz – kici, kici. 

 

Coś dla umysłu  
 

REBUS SPORTOWY 
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Opracowała: Maja Korbecka 

 

Przepisy dla każdego  
 

W majowym numerze podaję Wam przepis mojej córki Magdaleny na przepyszne ciasteczka 

owsiane. Ciasteczka są bardzo proste w przyrządzeniu  i bardzo smaczne. Czasami w niedzielne 

popołudnie, jak mamy ochotę na coś słodkiego, to Magda po prostu wyciąga składniki, które 

praktycznie są zawsze w domu i w 15 minut mamy przepyszne, chrupiące ciasteczka. Spróbujcie, bo 

naprawdę warto. Smacznego . 

 

Ciasteczka owsiane  

 

Składniki 

 

185 g masła (roztopionego) 

1 szklanka musli z płatkami owsianymi 

½ szklanki mąki 

¼ łyżeczki proszku do pieczenia 

¼ łyżeczki sody oczyszczonej 

70 g cukru 

1 łyżka miodu 

1 roztrzepane jajko 

 

Sposób wykonania 

 

Wszystkie składniki razem mieszamy. Na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, łyżką nakładamy 

ciasto i formujemy okrągłe, płaskie ciasteczka. Pieczemy w temp. 180OC około 15 minut.  

 

 
 

Opracowała: Monika Jakubska 


