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Z ŻYCIA SZKOŁY 

Wiosna, Wiosna…, Ach to ty?! 
Dnia 21.03.2012 r. w Szkole Podstawo-
wej w Cmolasie odbyło się powitanie 
wiosny i promocja młodych talentów.  
 

W tym dniu rozstrzygnięto konkurs 
pt. „Mój sposób na nudę? – mam pasję!”.  

Pierwsze miejsce zdobyła nasza kole-
żanka Emilia Bajor z Va, drugie – Brygida 
Bujak z VIb, trzecie – Kacper 
Szkodziński z VIa. Niektóre 
osoby zdobyły także nagrody 
i wyróżnienia. Zdobywcy 
trzech pierwszych miejsc 
wyrecytowali swoje piękne 
dzieła literackie i dostali 
gromkie brawa.  

Prace konkursowe oce-
niały panie: Halina Guściora, 
Edyta Urban, Ilona Puzio. 
Potem odbyło się karaoke. 
Prezentowały się klasy III-VI. 

Imprezę przygotował Samorząd Szkolny.  
Ten dzień bardzo nam się podobał, 

ponieważ wszyscy świetnie się bawili 
i byli radośni. Chciałybyśmy więcej takich 
dni w roku. 

Sylwia Krzemińska 
Klaudia Piechota 

kl. Va
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

Nasza cegiełka dla Ojca Świętego 
30 marca 2012  r. w 
Gminnym Ośrodku 
Kultury w Dzikowcu 
odbył się konkurs 
recytatorski wierszy 
Jana Pawła II. Z 
naszej szkoły poje-
chała grupa 
uczniów, którzy brali 
udział w konkursie. 

Rywalizowali w 
trzech kategoriach 
wiekowych, każdy z 
uczestników miał wyrecytować dwa utwory 
autorstwa Jana Pała II.  

Recytowałam wiersze: „Wybrzeża 
pełne ciszy” oraz „To przyjaciel”. Wszy-
scy, którzy zajęli szczytne miejsce otrzy-
mali dyplom i książkę. Zajęłam II miejsce. 
Otrzymałam piękną książkę Karola Woj-
tyły pt. „Poezje, dramaty, szkice, Tryptyk 
Rzymski, Jan Paweł II”. 

Bardzo się cieszę, że mogłam brać 
udział w konkursie ku czci Papieża-
Polaka. Nagroda, którą otrzymałam 
będzie mi przypominać wspaniałego 
człowieka, jakim był Jan Paweł II. 

Brygida Bujak 

kl. VIb 

*** 

Do konkursu przygotowywałam się dwa 
tygodnie. W mojej kategorii brało udział 13 
osób, w tym 4 z mojej szkoły.  

Miałam wystąpić jako trzecia z kolei. Bar-
dzo się denerwowałam, kiedy miałam wyjść 
na scenę i wyrecytować dwa wiersze: „Zdu-
mienie” oraz „Wiersz Papieża dla matki”. Nogi 
miałam jak z waty. Spojrzałam w oczy pu-
bliczności i zaczęłam deklamować. Pomyliłam 

się dwa razy. Byłam zrozpaczona. Po moim 
występie nie liczyłam na żadną nagrodę.  

Obrady jury nie trwały długo.  

Podczas ogłaszania werdyktu usłyszałam 
swoje imię. Zajęłam III miejsce. To był, mój 
szczęśliwy dzień. 

Gabriela Magda 

kl. VIb 

 

Konkurs taneczny w Ostrowach Tuszowskich 
Dnia 27.04.2012 r. o godz. 15:00 odbył 
się konkurs taneczny w Ostrowach Tu-
szowskich.  

Wiele szkół brało w 
nim udział. Choreogra-
fie były bardzo ciekawe 
i barwne. Oglądałam je 
z wielkim zaciekawie-
niem i fascynacją.  

Nasza grupa miała 
do dyspozycji klasę, 

w której mogliśmy się przygotować do 
występu. Zdobyliśmy II miejsce, z czego 

j e s t e ś m y  b a r -
dzo dumni.  

Cieszę się, że po-
szło nam dobrze. 
Chciałabym ten sukces 
powtórzyć w przy-
szłym roku.  

Oliwia Starzec 
kl. IVa 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

W dniach 26, 27, 28 marca przeżywali-
śmy Misje Święte. Młodzież gimnazjalna 
i dzieci przez te trzy dni modliły się 
i poznawały więcej prawd o Jezusie. 

W pierwszy 
dzień wszyscy poszli 
do kościoła i wysłu-
chali nauki. Ksiądz 
misjonarz uczył o 
miłości i o tym jak 
pomagać innym. 
Przygotowywał nas 
również do spowie-
dzi wielkanocnej. Następnie uczniowie 
zgromadzili się na hali sportowej i tam 
obejrzeli przedstawienie wielkopostne, 
które uczyło pomagać innym. 

Następnego dnia również zgromadzi-
liśmy się w kościele, a później oglądali-

śmy „Misterium” przygotowane przez 
gimnazjalistów. Wszystkim się spodoba-
ło, było pouczające. W ostatni dzień misji 
poszliśmy do kościoła na Drogę Krzyżo-
wą. Na początku rozważaliśmy stacje 

Męki Pańskiej. 

Później było ka-
zanie, po którym 
wszyscy mogli się 

w y s p o w i a d a ć . 
Następnie księża 
odprawili Mszę 
Świętą. Na zakoń-

czenie ksiądz misjonarz udzielił wszyst-
kim błogosławieństwa.  

Ostatnie misje były 13 lat temu. War-
to przyjść do kościoła i pomodlić się, bo 
nie wiadomo, kiedy będą następne. 

Weronika Posłuszna 

 

Bądź pozdrowiony Gościu nasz… 
28 maja po pierwszej lekcji wybraliśmy się 
na halę sportową, gdzie odbyło się oficjal-
ne wniesienie sztandaru i uroczyste powi-
tanie księdza biskupa Edwarda Białogłow-
skiego.  

Następnie uczniowie Publicznego Gimna-
zjum im. ks. Wojciecha 
Borowiusza wystawili 
inscenizację pt. „Po-
łamany Chrystus”. W 
przedstawieniu była  
mowa o ludziach, 
którzy zwracają uwagę 
tylko na rzeczy mate-
rialne i o ludziach, 
którzy oddają się Jezusowi. Aktorzy byli ze-
stawieni na zasadzie kontrastu. Po insceniza-

cji Ekscelencja wyraził podziękowanie za 
ciepłe przywitanie go i wręczył każdej klasie 
obrazki z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem. 

Ta inscenizacja nauczyła nas, że my je-
steśmy rękoma Jezusa. Z niecierpliwością 

czekamy na następną 
wizytę biskupa Edwar-
da Białogłowskiego 
i powtórkę z tej miłej 
atmosfery. 

Emilia Bajor 
Natalia Urban 

Sylwia Krzemińska 
kl. Va
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

 
6 czerwca 2012 r. w naszej szkole odbył się 
Festiwal Kultury Zdrowotnej, który był 
również uwieńczeniem projektu „Nasze 
dzieci bezpieczne w Internecie”. 

W imprezie wzięli udział goście: Wójt 
Gminy Cmolas – pan Eugeniusz Galek, radni: 
p. L. Pietras, p. W. Kosiorowski i sponsorzy 
zdrowej żywności. 

Na oczach widzów odbyła się „Familiada”, 
w której ostatecznie rywalizowali: Kamil Mo-
krzycki z kl. Va i Kacper Wilk z kl. Vb. Chłopcy 
odpowiadali na pytania dotyczące zdrowego 
stylu życia. Wygrała klasa Va, ale obaj finaliści 
konkursu otrzymali nagrody: Kamil – skakan-
kę i kosz truskawek, a Kacper – tylko skakan-
kę. Drugi konkurs nosił nazwę „Koło Fortuny”. 
Uczestniczyły w nim kl. 0-VI. Po konkurso-
wych zmaganiach każda klasa udała się z 
pakietem zdrowych soczków owocowych na 
„Kubusiową ucztę”. 

A. Maziarz 

 

Zdrowy „Kubusiowy uśmiech” kierujemy w 
stronę naszych Sponsorów: Panowie Zbigniew 
i Wiesław Kosiorowscy – „Makro” K&K Sp. 
z.o.o., Pan Marcin Gaweł – Firma Drobiarska, 
Pan Wiesław Kosiorowski – Firma „Olimp”, 
Pani Agnieszka Drapała, Państwo Urszula 
i Kazimierz Kobylscy, Pani Renata Micek – 

Sklepik Uczniowski, Pan Sławomir Bujak – 
Firma Transportowo-Usługowa, Pan Jan Kubik 
– Zakład Instalacji Elektrycznych, Pan Witold 
Wojdyło – Zakład Mechaniki Pojazdowej. 

 
Drugą  część imprezy wypełnił happening 

podsumowujący projekt „Nasze dzieci bez-
pieczne w Internecie”, w ramach którego w 
trzech szkołach na terenie Gminy Cmolas były 
prowadzone bezpłatne warsztaty dla dzieci, 
rodziców i nauczycieli propagujące tematykę 
bezpieczeństwa w Internecie.  

Ogłoszono wyniki konkursów: plastyczne-
go – na plakat promujący DBI 2013 w Gminie 
Cmolas (I miejsce – Agnieszka Walczyk, PG 
Cmolas, wyróżnienia – Tomasz Stępień, ZS 
Trzęsówka, Małgorzata Czachor, ZS Trzę-
sówka, Patrycja Starzec, SP Cmolas, Marceli-
na Mokrzycka, PG Cmolas, Sabina Serafin, 
PG Cmolas, Monika Wójcik, ZS Trzęsówka; 
na gazetkę ścienną o tematyce bezpieczeń-
stwa w sieci (I miejsce – SP Cmolas: Karolina 
Kosiorowska, Piotr Stec, Izabela Wilk, Kamila 
Rabczak, II miejsce – PG Cmolas: Katarzyna 
Sudoł, Gabriela Ziętek, Szymon Majewski, 
Damian Maciąg, III miejsce – ZS Trzęsówka: 
Małgorzata Czachor, Karolina Dańko, Monika 
Wójcik, Magdalena Wilk.  

Nagrody dla zwycięzców ufundowało 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas. 

 

Projekt współfinansowa-
ny ze środków The Velux 
Foundations w ramach 
programu „Bezpieczne 
dzieciństwo”  
Fundacji Dzieci Niczyje. 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

Dzień Dziecka 
Dnia 4 czerwca w naszej szkole odbyło 
się Święto Dziecka.  

Pierwsza i druga lekcja były przepro-
wadzone tak jak zwykle. Po dzwonku na 
trzecią lekcję klasy IV-VI wybrały się na 
boisko, gdzie miały rozpocząć się roz-
grywki sportowe.  

Utworzono drużyny z równoległych 
klas. Chłopcy grali przeciwko chłopcom, 
a dziewczyny z dziewczynami. Uczennice 
z klas V postanowiły nie tracić czasu 
i rozegrać mecz 
w innej części 
boiska. W każ-
dym zespole 
było 5 zawod-
ników + bram-
karz. Nasze 
przeciwniczki 
walczyły za-
ciekle, tak jak 
i my. Nie 
jeden chłopak mógłby się 
zdziwić, że tak ostro grają dziewczyny. 

Jednak doszło do remisu 3:3. Na pewno 
każda z koleżanek po zakończeniu meczu 
myślała sobie: – szkoda, że bardziej się 
nie przyłożyłam do gry, tak to byśmy 
wygrały.  

Zaraz po naszym meczu grali chłopcy 
z klas V. Wtedy, to dopiero była rywaliza-
cja! Dziewczyny dopingowały swoim 
drużynom. Było wiele okrzyków, które 
miały zagrzewać zawodników do gry. 
Po wygranym meczu dla klasy Va wszyscy 

uczniowie poszli na sto-
łówkę, gdzie 
dostali pieczo-
ne kiełbaski 
i słodkie przy-
smaki. 

Ten dzień 
zaliczam do 
najlepszych dni 
w moim życiu. 

Emilia Bajor 

kl. Va 

 

Drogi Pamiętniku! 

W dniu 4.06.2012 r. był szkolny Dzień 
Dziecka.  

      Na początku były lekcje całkiem cie-
kawe. Gdy zadzwonił dzwonek na trzecią 
lekcję, poszliśmy z klasą IVa na halę spor-
tową. Urządziliśmy różne, interesujące 
zawody. Gdy skończyliśmy się bawić, to 
pani powiedziała, że klasy IV pójdą na 
poczęstunek do stołówki. Było tam bar-
dzo miło. Dostaliśmy gorące kiełbaski, 
lody i soki. Gdy przyszliśmy z jadalni, pani 
powiedziała: „Teraz wymyślcie własne 

zabawy.” Wszyscy się z nią zgodziliśmy. 
Bawiliśmy się, nim ogarnęła nas nuda. 
Gdy zadzwonił dzwonek na przerwę, pani 
poinformowała nas o tym, że miejscowi 
idą do domu, a dojeżdżający na lekcję. 
Na zajęciach poszliśmy na boisko szkolne. 
Graliśmy cały czas. Później pojechaliśmy 
do domu. 

    Sądzę, że Dzień Dziecka był bardzo 
ciekawy i każdemu się podobał. 

Anna Zięba 

Kl. IVb 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

Najweselszym wydarzeniem w tym roku 
szkolnym był nocleg, który odbył się z 
piątku na sobotę w dniach 11-12 maja. 

Wesoła atmosfera dopisywała wszyst-
kim jego uczestnikom, czyli tym uczniom, 
którzy brali udział w chociaż jednym z 
dwóch przedstawień w tym roku szkol-
nym. To była nagroda. Wszystko zaczęło 
się, kiedy cała  „wataha” uczniów stała 
zaciekawiona 
przed drzwiami 
do szkoły. Nie-
którzy lekko 
chichotali. Pani 
wychowawczyni 
otworzyła wej-
ście do budynku  
i pierwsza poło-
wa grupy wbiegła 
wrzeszcząc, dru-
ga zaś spokojnie 
weszła, nie kryjąc 
zadowolenia.  

Na noclegu 
integracyjnym 
czekało nas wiele atrakcji.  

Na samym początku poszliśmy na ba-
sen. Spędzona tam godzina była przyjem-
na, a w powietrzu czuć było przyjemną 
klasową atmosferę. Później zorganizowa-
na została dla nas zabawa w Koło Fortu-
ny, w której wygraliśmy małe upominki, 
w tym misie, breloczki i słodycze. 

Ale to nie wszystko, bo trafiały się też 
polecenia typu „pięć przysiadów”, „dwa 
podskoki” itp. Po zabawie były różne 
turnieje i konkursy-wyścigi w workach, 

bieg z jajkiem na łyżce, slalomy, wożenie 
taczek. Na koniec odwiedził nas pan Bar-
naś, by zorganizować dla nas dyskotekę z 
głośną muzyką i samymi hitami. 

Późną nocą wreszcie opadliśmy zmę-
czeni na materace, lecz nie mieliśmy 
ochoty spać. Chłopcy grali w gry i zajadali 
mnóstwo chipsów. Dziewczynki rozma-
wiały i prowadziły pogaduszki, których 

przytaczać nie będę. Straszyliśmy się 
opowieściami o duchach i strasznymi 
historiami. Część osób udała się robić 
plakaty. Niestety mieli pełen skład i mnie 
i dwóch koleżanek nie przyjęli do pracy. 
Gdy cała grupa usnęła - skończyło się. 

Następnego ranka przyjechali po nas 
rodzice i z mnóstwem wspomnień wróci-
liśmy do domów. 

Justyna Zagroba 

Kl. Va 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

Dnia 11. 05. 2012 r. 
- 12. 05. 2012 r. w 
Szkole Podstawo-
wej w Cmolasie 
odbył się biwak 
integracyjny. 

W imprezie 
uczestniczyli ucz-
niowie, którzy brali 
udział w jasełkach. Była to nagroda za 
dodatkową pracę. Biwak rozpoczęliśmy 
zabawą klockami. Następnie poszliśmy 
na basen. Atrakcją tego wieczoru było 
Koło Fortuny. Potem mieliśmy różne 
ciekawe konkurencje, np. skakanie w 
workach, wyścigi z jajkiem. O północy 
była dyskoteka. Następnie poszliśmy 
spać. Rano graliśmy w siatkówkę. 

Chciałabym jeszcze raz przeżyć tę nie-
samowitą noc. 

Klaudia Krzemińska 
Kl. IVa 

 

Dnia 11.05.2012 r. - 12.05.2012 r. w 
Szkole Podstawowej w Cmolasie odbył 
się biwak integracyjny. 

Na początku rozpakowaliśmy się 
i ustaliliśmy plan nocy. O godzinie 19:50 
udaliśmy się na basen. Później poszliśmy 
do pracowni komputerowej, gdzie oglą-
daliśmy film.  

Potem były różne konkursy wiedzo-
we, a o 24:00 dyskoteka. Godzinę później 
przynieśliśmy materace i śpiwory. Każdy 
wybrał sobie miejsce do spania w sali 
gimnastycznej. Mało osób zasnęło.  

Biwak wspominam bardzo dobrze, na 
pewno go nie zapomnę. 

Anna Misiak 
kl. IVa 

 

Z 11 na 12 maja 2012 r. odbył się nocleg 
integracyjny klas IVa i Va. 

Zbiórka była godz. 19:00. Najpierw 
graliśmy w piłkę nożną i nasza drużyna 
wygrała dużo meczy.  

Następnie poszliśmy na basen i tam 
większość czasu spędziliśmy na zjeżdżal-
ni. Po zajęciach na pływalni byliśmy 
głodni, więc udaliśmy się do kawiarenki. 
Dużo osób zamówiło sobie zapiekanki, bo 
są smaczne. Po kolacji znowu graliśmy w 
piłkę i próbowaliśmy swoich sił w grze w 
ping-ponga. Nawet po północy nie mogli-
śmy zasnąć i rozmawialiśmy, a także 
opowiadaliśmy sobie straszne historie. 
Trwało to do rana. 

Nocleg bardzo mi się podobał, po-
nieważ było wesoło i się dobrze bawiłem. 
Chciałbym to przeżyć drugi raz. 

Bartosz Szkodziński 

kl. IVa 
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WYCIECZKI 

Wycieczka do Zakopanego 
23 maja o godz. 5:00 wyruszyliśmy na 
dwudniową wycieczkę do Zakopanego. 
Brały w niej udział klasy szóste.  

Podróż autobusem trwała bardzo 
długo.  Przez okna autokaru obserwowa-
liśmy wiele cudownych krajobrazów. 

Gdy dojechaliśmy na miejsce, każdy z 
nas dostał swój pokój. Po rozpakowaniu 
swoich rzeczy, zjedliśmy pyszne śniada-
nie i ruszyliśmy w trasę. Na samym po-
czątku spotkaliśmy się z panem prze-
wodnikiem, który opowiedział nam o 
górach i o tym jak należy się w nich za-
chowywać. Następnie wyjechaliśmy 
kolejką na Gubałówkę. Potem wędrowa-
liśmy długą i krętą ścieżką podziwiając 
widoki i zabytki.  

Po męczącej wspinaczce zjechaliśmy 
kolejką. Po chwili udaliśmy się do kościo-
ła i zwiedzaliśmy jego wspaniały ogród. 
Był on porośnięty kolorowymi kwiatami. 
Wiodła tam dróżka, a po obu jej stronach 
znajdowały się stacje drogi krzyżowej. 

Naszym następnym przystankiem była 
skocznia. Jednak deszcz popsuł nasze 
plany. Po ulewie pojechaliśmy na Kru-

pówki. Tam można 
było kupić pamiąt-
ki, a także odpo-
cząć i posłuchać 
muzyki. 

Pod koniec dnia 
wróciliśmy do ho-
telu, zjedliśmy 
kolację i poszliśmy 
spać. Następnego 
dnia wyruszyliśmy 
w trasę. Tym razem 
naszym celem było 
zdobycie Sarniej 
Skały. Podczas 
naszej wędrówki 

widzieliśmy wiele cudownych krajobra-
zów. Gdy doszliśmy na szczyt, wszyscy 
odetchnęli z ulgą. Było tam fantastycznie. 
Widoki z góry były urocze. Jednak po 
jakimś czasie pan przewodnik postano-
wił, że czas już wracać.  

Po dwóch lub trzech godzinach byli-
śmy już na dole. Po krótkim spacerze 
dotarliśmy jeszcze nad nieduży wodo-
spad. Następnie wróciliśmy do hotelu. 
Tam spakowaliśmy swoje bagaże i wyru-
szyliśmy do domu. 

Naszym zdaniem, ta wycieczka była 
niezapomniana. Chcielibyśmy przeżyć 
taką przygodę jeszcze raz. 

Natalia Drapała 
Aleksandra Jachyra 

kl. VIa 
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WYCIECZKI 

Wycieczka do Kazimierza Dolnego,  

Nałęczowa, Kozłówki 

 

W dniu 25 maja pojechałem z przyjaciół-
mi na wycieczkę do Kazimierza Dolnego.  

Było wspaniale, zwiedziliśmy rynek 
i zjedliśmy obiad w restauracji.  

Następnie pojechaliśmy  do Nałęczowa 
i zwiedziliśmy pijalnię wód. Spacerowaliśmy 
po parku zdrojowym.  

Następnie pojechaliśmy do Kozłówki. 
Zwiedziliśmy piękny Zamek Zamoyskich,  

 

kupowaliśmy pamiątki. Następnym przystan-
kiem był McDonald’s, gdzie zjedliśmy ham-
burgery, frytki, kurczaka i wypiliśmy coca-colę. 
Po powrocie położyłem się spać.  

To był najwspanialszy dzień w roku szkol-
nym i będę go pamiętał do końca życia. 

Hubert Kraczkowski 
Kl. IVb 
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WYCIECZKI 

Wycieczka do kina i muzeum 
Dnia 27.03.2012 r. nasza klasa pojechała 
na wycieczkę. Byliśmy w kinie „Metalo-
wiec” w Nowej Dębie na filmie pt. „Po-
dróż na Tajemniczą Wyspę” i w Hucie 
Komorowskiej, gdzie zwiedziliśmy Mu-
zeum poświęcone księdzu kardynałowi 
Adamowi Kozłowieckiemu – misjona-
rzowi Afryki.  

Ksiądz kardynał  urodził się 
01.04.1911 r. a zmarł 28.09.2007 r. w 
Zambii i tam został pochowany, bo taka 
była jego wola, zawarta w testamencie. 
W 1929 r. wstąpił do zakonu jezuitów. 

W 1939 r. był aresztowany przez gestapo 
i do 1945 przebywał w obozach koncen-
tracyjnych Auschwitz i Dachau. Po wy-
zwoleniu wyjechał na misje do Zambii. 
Pracy misyjnej poświęcił całe swoje życie.  

Film w kinie bardzo mi się podobał. 
Był interesujący i fajnie się go oglądało. 

Wycieczka bardzo mi się podobała. 
Razem z kolegami miło i ciekawie spędzi-
liśmy dzień, dobrze się bawiąc. 

Łukasz Pachucki 
kl. IVb 

 

Wycieczka do Huty Komorowskiej 

Dnia 25 kwietnia klasy szóste wraz z 
wychowawczyniami wybrały się do 
Muzeum Kardynała Adama Kozłowiec-
kiego w Hucie Komorowskiej.  

Obejrzeliśmy wystawę czasową o ży-
ciu i działalności ks.  kardynała Adama 
Kozłowieckiego – Apostoła Afryki, który 

miał „serce bez 
granic”. Później 
obejrzeliśmy film o 
życiu kardynała. 

Następnie pani 
przewodnik zapre-
zentowała nam 
narzędzia do obrób-
ki lnu i czynności z 
nią związane.  

Potem poszliśmy 
zobaczyć pomnik 
Żydów, którzy zginę-
li w obozach kon-
centracyjnych oraz 
pamiątkę po kardy-

nale – świerk, który przetrwał aż do dziś. 

To była bardzo ciekawa i interesująca 
wycieczka. 

Agata Serafin 

Kl. VIb
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WYCIECZKI 

 
w obiektywie Justyny Zagroba 

 

 

 

 

 
 

 

Z UCZNIOWSKIEGO ZESZYTU 

Młodzież listy pisze 
Cmolas, 15.06.2012 r. 

Drodzy Autorzy! 

W tym liście zwracam się do Was z pewną 
prośbą. Kiedy piszecie dla młodzieży, pomyśl-
cie o swoich czytelnikach z sympatią. 

Lubimy książki, w których cały czas coś 
się dzieje. Nagłe zwroty akcji to jest to, co 
kochamy i na co czekamy. Wzburzone morze, 
dalekie podróże, wielcy wojownicy i czarno-
księżnicy – to dla nas esencja przygody, na 

którą niecierpliwie czekamy. Nie lubimy ksią-
żek, w których nie można rozwinąć żagli 
wyobraźni. Nie chcemy przewidywać, co się 
wydarzy! Nie dla nas romanse nudnych ludzi!  

Chcemy zastrzyku z adrenaliną, której 
brak na tym świecie wypełnionym zakazami 
i politycznymi gierkami. Dlatego błagamy! 
Stop smęceniu, kiedy przygoda wzywa! 

Młodzież Świata 

Kamila 

 

Wtorek, 12.06.2012 r. 

Kochany Pamiętniku! 

Tego wieczoru odbył się mecz 
Polska – Rosja. W pierwszej poło-
wie drużyna rosyjska strzeliła nam 
gola, piłkarze trenera Smudy odrobili stratę w 
drugiej połowie. Bramkę strzelił Kuba Błasz-
czykowski. Polacy mieli dużo akcji pozycyj-
nych, które były niebezpieczne dla przeciwnej 

drużyny. Smuda bardzo dobrze 
wyczuł Rosjan i dlatego większość 
piłkarzy ustawił na ataku. Mecz mi 
się bardzo podobał  i jestem dumny 
z gry naszej reprezentacji.  

To był bardzo trudny mecz, ponieważ Ro-
sjanie to świetni gracze i ciężko z nimi wygrać.  

Oby tak dalej! 

Damian Pszeniczny 
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Z UCZNIOWSKIEGO ZESZYTU 

Stosunek ucznia do obowiązków szkol-
nych jest wyrazem patriotyzmu. Najczęściej 
patriotyzm kojarzy nam się z walką o wolność 
i sprawiedliwość społeczną. Rzadziej mówimy 
o patriotyzmie jako o rzetelnym wykonywaniu 
obowiązków w miejscach pracy i w szkole. 
Współcześni patrioci to wszyscy ludzie, którzy 
solidnie wykonują swoją pracę, nie tylko dla 
korzyści materialnych, ale z myślą o ojczy-
stym kraju, o jego przyszłości.  

Pierwszym argumentem potwierdzającym 
moją tezę jest sumienna i systematyczna 
nauka, przygotowywanie się do lekcji, spraw-
dzianów i kartkówek. Wymaga ona zdyscypli-
nowania, solidności, odpowiedzialności, rezy-
gnacji z różnych rozrywek. Jednak daje dobre 
efekty, na przykład dobre oceny, pochwały, a 
w przyszłości dobrą pracę, w której będzie 
można wykorzystać rzetelnie zdobytą wiedzę. 

Po drugie, w szkole można rozwijać swoje 
hobby, należeć do drużyn sportowych czy 
innego rodzaju kółek zainteresowań. Dzięki 

istnieniu takich kółek rozwijamy nasze talenty, 
atrakcyjnie spędzamy swój wolny czas, a nie 
siedzimy przed różnymi urządzeniami, które 
psują nasze „szare komórki”. Gdy uczęsz-
czamy na kółka zainteresowań, mamy możli-
wość reprezentowania swojej szkoły na róż-
nych konkursach. 

Pomoc słabszym kolegom również jest 
przykładem patriotyzmu. Pomagając innym, 
uczymy się pracy w grupie. Dzięki naszej 
pomocy słabsi mogą stać się lepszymi. Dzięki 
temu nasz kraj wzbogaca się w ludzi warto-
ściowych, inteligentnych. 

Jeżeli nasz stosunek do obowiązków 
szkolnych jest przykładny, jeżeli pomagamy 
innym, możemy czuć się patriotami.  

Dochodzę do wniosku, że rzetelny stosu-
nek do obowiązków szkolnych jest  miarą 
patriotyzmu współczesnych nastolatków. 

Emilia Bajor 

kl. Va 

 

 
Nauka jest dowodem patriotyzmu nasze-

go pokolenia, ponieważ wypełniając obowiąz-
ki, przygotowujemy się do przyszłego odpo-
wiedzialnego funkcjonowania w społeczeń-
stwie. To, czego nauczymy się w szkole, nie 
pójdzie na marne, przyda nam się w zdobyciu 
pracy, dzięki czemu utrzymamy rodzinę. 

Wykorzystując fakt, że możemy zdobywać 
wiedzę za darmo, powinniśmy pogłębiać ją, a 
nie narzekać. Nauka jest też pracą, do której 
należyte podejście jest wyrazem patriotyzmu. 

Trzeba wiedzieć, że nie tylko w szkole 
zdobywamy wykształcenie, ale również w 

domu (uczymy się poprawnego zachowania 
i pełnienia przyszłych ról społecznych, poma-
gamy w sprzątaniu, w gotowaniu itp.). 

Patriotą jest człowiek, który nie zważa na 
korzyści materialne, lecz pragnie coś zrobić 
dla dobra kraju i innych ludzi, potrzebujących 
pomocy. 

Uważam, że powinniśmy sumiennie wy-
pełniać obowiązki szkolne, pomagać rodzicom 
i osobom starszym, aby również dać coś z 
siebie. 

Natalia Urban 
kl. Va 
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OKRUCHY POEZJI 

Statki 

Białe statki, 

zawiły do przystani. 

Na pokładzie same dziwy! 

Lew w różowym garniturze 

jak człowiek rzecze. 

Słonie z porcelany 

kłaniają się nisko. 

Hej! Człecze marny! 

Porzuć swój znój! 

Wskocz na pokład 

„SS Marzeń”. 

Tu nie dotknie cię 

bólu sroga ręka. 

Tu czas ze złota, 

a miłość z tytanu. 

 

Kamila Rabczak 

Kl. VIa 

 

Marzenia 
 
Kiedy jestem sama,  
przez okno patrzę. 
Myślę o jednym od rana,  
MARZĘ.... 
 
Jak byłoby miło,  
gdyby spełniało się to, 
co mi się śniło. 
Jakby wtedy było miło.. 
 
Może bym była bardziej szczęśliwa, 
niż teraz bywam?  
Może, by coś zdarzyło się inaczej?  

Szkoda, że tylko MARZĘ... 
 
Może by moja prababcia żyła?  
Może by nadal ze mną była?  
Może bym mojego pradziadka poznała?  
Może bym go teraz bardziej kochała? 
 
Niestety, to tylko marzenia,  
które nigdy się nie zdarzą...  
Może je dobra wróżka spełnia?  
Przecież wszyscy ludzie MARZĄ! 
 
Agata Serafin 
Ewelina Maziarz 
Gabriela Fornal 
Gabriela Magda 
kl. VIb 

 

Każdy ma swoje  

marzenia 

Każdy lubi marzyć,  
by na słońcu się prażyć.  
Wyjechać do ciepłych krajów, 
świata Azteków i Majów.  
Każdy ma swoje marzenia, 
i dąży do ich spełnienia.  
I nie ma co tu gawędzić, 
warto marzenia swe spełnić.  
Tyle jest dróg do przebycia,  
marzenia są sensem życia. 
 
Paweł Wilk 
Rafał Popielarz 
Dawid Namczyk 
Hubert Tyrpin 
kl. VIb
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PROMOCJA ZDROWIA 

Wakacje - to najlepsza część roku dla 
każdego ucznia. Wtedy cały świat jest 
oblany promieniami letniego słońca. 

Niektórzy wyjeżdżają nad morze, inni 
w góry, a jeszcze inni za granicę. Są też 
tacy, którzy całe wakacje spędzają w 
swoich domach. Taka forma spędzania 
wakacji nie musi być nudna. Trzeba tylko 
wiedzieć jak zorganizować sobie letni 
czas. 

Na pewno odpada siedzenie przed 
komputerem, czy telewizorem całymi 
dniami. Wtedy wakacje znudzą nam się 
bardzo szybko. Najlepszą formą spędza-
nia wolnego czasu jest sport. Chłopaki 
mogą umówić się na boisku i rozegrać 
kilka meczy piłki nożnej lub siatkowej, 
a w nowym roku szkolnym będą mogli 
jeździć na zawody i zadziwić wszystkich 
wysoką formą fizyczną. Dziewczyny mogą 

troszeczkę pobiegać, a później w szkole 
pochwalić się piękną sylwetką. 

Wakacje można również spędzić w 
gronie przyjaciół. Warto razem wybrać 
się na wycieczkę rowerową, czy też pójść 
na pizzę lub dyskotekę. Jednak nie zale-
camy jedzenia pizzy w dużych ilościach; 
ponieważ jak wiecie to fast-food, a on nie 
służy zdrowiu. Na wakacjach jednak 
można od czasu do czasu sobie na to 
pozwolić. 

Trzecią formą spędzania wolnego 
czasu może być czytanie. Każdy z pewno-
ścią w bibliotece znajdzie coś ciekawego 
do poczytania. Myślimy, że tak naprawdę 
to udane wakacje zależą tylko od nas. 
Życzymy więc, wszystkim wielu cieka-
wych pomysłów oraz pełnych wrażeń 
i zabawy wakacji.  

Członkowie Szkolnego Koła PCK 
z opiekunem M. Wiśniewską 

 

Pięknie żyć 

Znaczy marzyć i śnić 

Pięknie żyć 

Znaczy miłym i życzliwym być 

Pięknie żyć 

Znaczy radosnym i zdrowym być 

Pięknie żyć 

Znaczy na tak zawsze być 

Pięknie żyć 

Znaczy na maksa być 

Pięknie żyć  

Znaczy nie myśleć o kłopotach 

Ani żadnych psotach 

Weronika Posłuszny 

Agnieszka Chmielowiec 

Kamila Melech 
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ENGLISH ZONE 

Crossword 
1     

  2      

 3          

4      

  5      

 6      

 7      

 8      

 
 
Przeczytaj i odpowiedz po angielsku: 
 

1. Wracasz do niego po szkole.  

2. Robią go pszczoły. 

3. Słodycz na patyku. 

4. Sportowa dyscyplina wodna. 

5. Warto je realizować i mieć. 

6. Chroni głowę przed słońcem. 

7. Kolor cytryny.  

8. Wakacyjna pora roku.                   
 

Rozwiązanie: 
 

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

Paweł Kosiorowski kl. VIa 
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ENGLISH ZONE 

„Who is the best zoologist?” 
Przeczytaj opisy i odgadnij nazwy zwierząt: 

 
a) A large reptile with a long mouth and 
many sharp teeth that leaves in lakes and 
rivers in hot countries. 
b) A red wild animal with a long bushy 
tail. The female is called vixen and the 
male... 
c) An animal used for riding or pulling 
carts and carriages. 
d) An Australian animal 
like a small grey bear 
with no tail that climbs 
trees and eats leaves. 
e) A black and white 
animal like a small bear. 
f) An Australian animal 
with strong back legs. It carries its young 
in a pouch on its body. 
g) A large African bird with long legs, that 
runs very quickly but cannot fly. 
h) A fierce wild animal like a very large 
cat. It lives in Asia and has striped fur. 
i) An African animal often like a horse 
with stripes. 

j) A small, furry animal often kept as a pet 
in houses. It has long whiskers. 
k) A big animal with tusks and a long nose 
called a trunk. 
l) An animal with a long thin body and no 
legs that often has a poisonous bite. 
m) An animal like a large rabbit which can 

run very fast. 
n) A small grey animal 
with sharp teeth and a 
long tail that likes 
cheese. 
o) A large wild animal of 
the cat family, found in 
hot countries and we 

often say as brave as a... 
p) A tall African animal with a very long 
neck and legs and dark spots on its yel-
low-brown fur. 
q) A small, furry animal with a long tail. 
It uses its hands to climb trees. 
r) A desert animal like a horse, with ei-
ther one or two humps.  

Kacper Szkodziński kl. VIa

 

INTERNET 

http://www.eocean.wordpress.com/
http://www.eocean.wordpress.com/
mailto:spcmolas@poczta.onet.pl
http://www.spcmolas.cba.pl/

