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Wywiad z Panią 

Beatrycze Smarszcz- 

Turosieńską 

 

 

Ile lat Pani pracuje w naszej szkole? 

-W szkole pracuje od 1999 roku, czyli już 

21 lat. 

Czy Pani pracowała w innych szkołach? 

-Tak, pracowałam. Rozpoczęłam  pracę               

w tej szkole od razu po studiach, ale przez 

pierwsze 3 lata swojej pracy uczyłam                  

w  Liceum Ogólnokształcącym Nr 3                    

dla dorosłych i pracowałam jeszcze krótko 

przez rok w Białymstoku w szkole 

podstawowej przy ulicy Strażackiej. 

Na jakie studia Pani uczęszczała? 

-Jako główny kierunek ukończyłam 

filologię polską na Uniwersytecie                          

w Białymstoku, oprócz tego mam 

skończoną terapię pedagogiczną i studia               

do pracy z dziećmi, które mają różnego 

rodzaju  problemy np. autyzm. 

Kim Pani chciała zostać w przyszłości jako 

dziecko? 

-Chciałam zostać oczywiście nauczycielką 

(śmiech). 

 Jakie było Pani marzenie jak była Pani 

dzieckiem? 

-Jako mała dziewczynka bardzo chciałam 

mieć nie psa, nie kota, tylko prawdziwą 

małpkę. Niestety, marzenie jak się pewnie 

domyślacie, nie spełniło się. 

Co Panią skłoniło do założenia 

wolontariatu? 

-Zawsze tak naprawdę uważałam, że jeżeli 

człowiek daje swoje serce, to potem 

dostaje więcej tych serc. Uważam, ze 

czynienie dobra powinno być czymś tak 

oczywistym jak jedzenie czy spanie. 

Czy sprawia Pani przyjemność pomaganie 

innym? 

-Bardzo. Daje mi to dużo satysfakcji. 

Czy gdyby miała Pani drugi raz stanąć 

przed wyborem zawodu, wybrałaby Pani 

polonistykę? 

-Tak, wybrałabym polonistykę. Uwielbiam 

czytać, uwielbiam analizować wiersze. 

Czy Pani jako dziecko chodziła na zajęcia 

teatralne? 

-Tak, już jako mała dziewczynka 

chodziłam na zajęcia teatralne prowadzone 

przez siostrę Krystynę przy kościele                               

Św. Wojciecha. 

Czy Pani ma jakieś zwierzątko? 
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-Niestety nie. 

Co Pani czuje,  gdy widzi swoje 

przedstawienie na scenie? 

-Jestem ogromnie skupiona i tak naprawdę 

nie widzę reakcji widzów. Moja cała 

uwaga koncentruje się na grze moich 

młodych aktorów. 

Czy Pani była gdzieś za granicą? 

-Tak, ostatnio byłam w Londynie,                        

ale niestety Big Ben nie był widoczny, 

gdyż jest jeszcze przez dwa miesiące w 

remoncie. Najwidoczniej muszę jeszcze 

tam wrócić😊 

Jaka wycieczka szkolna była dla Pani 

najbardziej emocjonalna? 

-Chyba ta pierwsza wycieczka, kiedy 

zaczęłam pracować. Razem ze swoją 

pierwszą klasą, prawie w całości, 

wędrowaliśmy po górach. Wspólne 

śniadania robione z mielonek z puszek do 

dzisiaj wywołują uśmiech na mojej twarzy               

i ciepło w sercu. 

Czy Pani pracowała kiedyś w klasach 1-3? 

-Nie, nigdy nie pracowałam. Chociaż 

początkowo chciałam pójść na studia 

nauczania początkowego. Jednak wygrały 

książki 😊 

Jaka książka sprawiła, że  Pani się 

popłakała? 

-To była „Mała księżniczka” napisana 

przez Frances Hodgson Burnett. 

Dziękujemy za wywiad 

i życzymy dalszych sukcesów😊 

                                      

                        Hanna Dzikowska 

Gabriela Hryniewicka kl. VIa 

 

Jak spędziliśmy 

ferie?- sonda 

Ferie zimowe to małe wakacje                  

w środku roku. W czasie ich trwania wielu 

uczniów, tak jak w wakacje, gdzieś 

wyjeżdża, a niektórzy spotykają się                           

z przyjaciółmi. Co robiły osoby 

uczęszczające do naszej szkoły? Gdy 

pytałem uczniów co robili w czasie ferii, 

najczęściej odpowiadali „nic”.  Były też 

inne odpowiedzi i tymi się właśnie zajmę. 

Wyjazd zimowy na narty to częsta 

odpowiedź, więc  pewnie dlatego 

Zakopianka jest tak upchana… Dzięki 

takiemu sposobowi spędzania wolnego 

czasu można też poprawić sprawność 

fizyczną, co jest zupełnym 

przeciwieństwem spędzania tych wakacji 

zimowych przy komputerze. Natomiast 

spotkanie w kinie, do którego posunęli się 

czterej uczniowie z klasy ósmej to bardzo 

optymalny sposób  spędzania ferii. Nie 

chodzi mi tu tylko o kino, ale o dłuższe 

spotkanie z przyjaciółmi, bo wiemy 
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doskonale, że po pewnym czasie nudzi się 

rozmawiać z rodzicami w domowym 

zaciszu…  

Warto byłoby też wspomnieć                   

o projekcie „Ferie z ekonomią”, który 

odbył się w dniach 20-24 stycznia 2020 

roku.            To zajęcia z ekonomii, 

przedsiębiorczości                      i 

bankowości, które były też realizowanie        

w naszej szkole (więcej informacji                          

o projekcie na strojnie szkoły).  Od wielu 

osób dowiedziałem się, że brały udział w 

tej rozwijającej przygodzie i wydaje mi się,            

że podjęły najsłuszniejszą decyzję,                       

bo nabywanie wiedzy wraz z przyjaciółmi                  

to fajna sprawa. Natomiast jest jeszcze 

Paweł Węgrzyn, który powiedział, że był                     

w Anglii i to jest naprawdę niesamowite! 

Może nie dowiedział się czegoś o 

ekonomii, ale wyjazd do rodziny tak 

daleko mieszkającej to coś naprawdę 

szałowego!   

Ferie każdy przeżył inaczej                         

i z pewnością da się u wszystkich znaleźć 

coś ciekawego co sprawiło, że ten czas                

był lepszy od szkoły.    

 

 

Miłosz Jakim kl. VIII 

Ja i wolontariat 

Nazywam się Amelia Mielech i mam 14 

lat. Chodzę do szkoły w Turośni 

Kościelnej,          do klasy ósmej. Mam 

czworo dużo starszego od siebie 

rodzeństwa.                    Mój najstarszy 

brat ma 33 lata,                                  a 

najmłodszy 28. Formalnie                                

w wolontariacie jestem  od tego roku 

szkolnego, ale czuję, że jestem 

wolontariuszką już dużo dłużej. Biorę 

udział w każdej możliwej szkolnej akcji. 

Niektórzy uważają, że coś co robię to 

ciężka praca, ale ja właśnie wtedy w 

pewnym stopniu odpoczywam. Przed 

świętami Bożego Narodzenia byłam z 

moją grupą teatralną w pobliskim 

hospicjum. Oczywiście nie było tam 

wszystkich podopiecznych tej placówki. 

Zastanawiałam się też czy ci ludzie w 

ogóle  coś z tego zrozumieli, ponieważ 

wiadomo, że jak to starsi mogą mieć 

problemy                        ze  słuchem. Nie 

każdy ma przecież dykcję prawdziwego 

aktora. Po występie zrozumiałam, że było  

warto. Kiedy                       na twarzach 

tych biednych staruszków pojawiły  się łzy 

wzruszenia poczułam                   jak ważne 
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dla nich były nasze odwiedziny. Mam  

również ogromną satysfakcję z tego, że w  

dużej mierze  przyczyniłam się                          

do utworzenia świątecznych paczek                 

dla podopiecznych i pracowników.                  

Jako szkolny wolontariat zbieraliśmy 

środki potrzebne do codziennej pielęgnacji 

chorych  oraz skarpetki. Wzięłam do domu 

te skarpetki i zamiast pomagać                         

w domowym przedświątecznym  

zamieszaniu, zaczęłam pakować.  

Dostałam w  hospicjum imiona ludzi                                       

tam  przebywających i wydrukowałam 

karteczki. Każdą skarpetkę                                             

i czekoladowego mikołajka włożyłam                     

do oddzielnego pakunku. Do tego sama 

upiekłam pierniczki, polukrowałam                         

je i dołączyłam do małych prezentów.                  

Nikt mi nie kazał tego robić, mogłam 

przecież to po prostu włożyć to do kartonu. 

Najgorsze było jednak rozdawanie. 

Wspólnie z przyjaciółką przeszłyśmy się 

po salach jako śnieżynki- pomocnice 

Mikołaja. To było po prostu straszne! 

Chyba tylko                        4 osoby z 11 

zorientowały się, że coś dostały. Są to 

ludzie po udarach, zawałach, karmione 

sondą,  praktycznie bez kontaktu. Ale nam 

wystarczył ten cichy jęk                          dla 

niektórych niemający żadnej wartości- dla 

nas jednak jęk podziękowania. Ktoś               

by pomyślał: ,,Moja praca poszła na 

marne, po co traciłem tyle czasu?” Do 

mnie                                    ta refleksja 

przyszła dopiero dziś kiedy                   to 

piszę ( jest luty), ale ani przez chwilę                         

nie zwątpiłam w to, co zrobiłam. Ode mnie 

mały gest- dla tych ludzi ogromny wyczyn. 

Dzisiaj w hospicjum odwiedziłam Panią 

Marysię- rocznik 1924. Nie ukrywam, że 

ma ona kłopoty z pamięcią, bardzo słabo 

słyszy, ale  jednak to była wzruszająca 

rozmowa. Zaśpiewała mi też piosenkę. 

Dziewięćdziesięciosześcioletnia kobieta 

śpiewała o marynarzu, który już nigdy                 

nie wróci z morza. Pani Marysi  nikt nie 

odwiedza. Na pewno jeszcze do niej 

wrócę. Kiedy wychodziłam ona  

powiedziała:                   ,, Przyjdź do mnie 

jeszcze tylko wieczorem, bo muszę krowy 

wydoić i przewiązać.” Kolejnym 

wydarzeniem, po którym zrozumiałam, 

żeby dalej robić to co robię były 

odwiedziny niepełnosprawnych dzieci w 

świetlicy terapeutycznej. Uwielbiam 

dzieciaczki. Mam w rodzinie trójkę 

maluchów, które są dla mnie prawdziwym 

szczęściem. Z tamtymi nie było już tak 

wesoło. Paraliż, brak napięcia 

mięśniowego, porażenia to tylko kilka                      

z obecnych tam dolegliwości. Kiedy będę 

pełnoletnia chyba będę ich częściej 

odwiedzać.   Zdaję sobie sprawę,                              

że wolontariat to nie tylko pomaganie 
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ludziom (zwierzętom też), ale ta pomoc 

jest dla mnie priorytetem. Czuję ogromny 

zaszczyt, że nasza Pani Opiekun zgłosiła 

mnie do konkursu ,, Ośmiu wspaniałych”, 

jestem jej za to wdzięczna. Myślę,                           

że w  swoim otoczeniu świecę dobrym 

przykładem jak można być dobrym 

człowiekiem. Dziękuję też moim 

rodzicom, którzy oczywiście pomagają mi 

na przykład przy pieczeniu ciasta na 

kiermasz,                       czy nawet w 

dowozie, bo przecież                     nie 

zawsze mam możliwość sama dotrzeć do 

celu. Mogłabym wymieniać wiele akcji, w 

których brałam udział, ale tu wymieniłam 

te, które naprawdę obudziły we mnie 

prawdziwą wolontariuszkę. 

 

 

 

  Amelia Mielech kl. VIII 

 

W wolnych chwilach  

nasi uczniowie…. 

Cześć, 

Nazywam się Maja. Uczę się w klasie VIa. 

Od zawsze lubiłam rysować i wolny czas 

wypełniam sobie rysowaniem. To moja 

pasja. Lubię tworzyć obrazy na płótnie.  

Oto kilka moich prac: 
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Maja Borowska kl. VIa 

 

 

Cześć, 

Nazywam się Kacper i uczę się w klasie    

VI b. Poza typowymi dla chłopaków 

zainteresowaniami, to lubię poezję. 

Czasami nawet udaje mi się stworzyć                 

coś własnego. Oto mój wiersz: 

 

„Oświetlona latarnia” 

Końcówki moich włosów odbijają  

bursztynowy blask. 

Skąpane w nim. 

To musi być to. 

Ostatnia latarnia, 

która przetrwała próbę czasu. 

Ostatnia, jeszcze nie zmieniona 

na odrażający zielono- niebieski odcień 

przyszłości. 

Ta, skąpana w jej blasku. 

Oddycham powietrzem teraźniejszości, 

ale żyję przeszłością. 

Latarnia lśni, 

a ja razem z nią. 

 

 Kacper Bednarek kl. VIb 

 

Cześć,  

Jestem Julka z klasy VII. Choć czasu                  

na przyjemności mam coraz mniej, to lubię 

znaleźć chwilę i napisać co nieco do 

szkolnej gazetki. Z okazji lutowego święta 

powstał wiersz miłosny: 
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„MIŁOŚĆ” 

Miłość - takie proste słowo, 

a rzadko kto umie je wytłumaczyć, 

miłości nie ustala żadne prawo, 

nie da się jej zobaczyć. 

Wybiera dwoje ludzi  

i bez żadnego wahania ich łączy. 

 Nagle coś się w nich budzi, 

myślą, że ich miłość się nigdy nie skończy. 

Jednak miłość ma to do siebie, 

że uwielbia mieszać w głowie, 

zmieniać ludzkie cele 

i nagle myślisz już o zupełnie innej osobie. 

ale pamiętaj,  

że nawet jak ta osoba Cię zostawiła 

to chociaż przez chwilę  

przy Tobie była szczęśliwa.  

 

Julia Świstun kl. VII 

 

 

 

 

Skąd wzięły się 

Walentynki? 
Tradycja walentynek wywodzi się                          

od zwyczaju obchodzonego w starożytnym 

Rzymie. 14 lutego był obchodzony Dzień 

Płodności i Macierzyństwa. Tego dnia 

każda młoda, niezamężna kobieta wrzucała 

kartkę ze swoim imieniem do wielkiego 

dzbana. Następnie kawalerowie losowali                

te kartki. Tą, którą wylosował, stawała się 

partnerką na zabawy, a bywało, że na całe 

życie. Patronem Święta Zakochanych                       
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jest Święty Walenty. 

 

Święty  Walenty:  

Data i miejsce urodzenia: 226 n.e., Terni, 

Włochy 

Data i miejsce śmierci: 14 lutego 269 n.e., 

Rzym, Włochy 

Pełne imię i nazwisko: Valentine of Terni 

Atrybuty: kielich, miecz 

Patronat: Pszczelarstwo, Dżuma 

dymienicza, Padaczka, Lesbos 

 

 

 

 

Maria Hryniewicka kl. VIII 

 

TŁUSTY CZWARTEK 

Historia tłustego czwartku pochodzi                        

z czasów pogańskich. Był to dzień,                         

w którym świętowano odejście zimy                          

i przyjście wiosny. Około XVI wieku                       

w Polsce pojawił się zwyczaj obchodzenia 

tego święta na słodko. Dawniej objadano 

się pączkami ze słoniną lub mięsem. Tłusty 

czwartek to ostatni czwartek przed 

rozpoczęciem Wielkiego Postu, zwany 

również  zapustami. W dzisiejszych 

czasach tradycją jest jedzenie pączków i 

faworków (chrustów). Według jednego z 

przesądów kto nie zje tego dnia ani 

jednego pączka,   nie będzie mieć 

szczęścia w przyszłości. Podajemy 

czytelnikom naszej gazetki przepis na 

sprawdzone faworki. Życzymy 

smacznego! 

 

 

 

 

Składniki: 

2 szklanki mąki pszennej (=300g)                                               

4 żółtka 

1 łyżka spirytusu (lub ocet 6%) 

½ łyżeczki cukru 

½ łyżeczki soli 

ok. 5 kopiatych łyżek gęstej, kwaśniej 

śmietany 

olej lub smalec do smażenia 

cukier puder do posypania 

Wszysto razem zagnieść, następnie ciasto 

tłuc wałkiem ciasto ok. 30 min w celu 

napowietrzenia. Cienko rozwałkować, 

pokroić w pasy i przeplatać. Smażyć ok.               
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2 minut na głębokim tłuszczu.  

 

 

Amelia Mielech kl. VIII 

 

 

 

 

TRUDNE WYRAZY: 

TROMTADRACJA- krzykliwe, 

efekciarskie przedstawianie jakichś 

poglądów lub wzniosłych haseł 

pozbawionych treści. 

DEZYNWOLTURA- zbyt swobodne 

zachowanie wobec kogoś, które świadczy             

o lekceważeniu go. 

SPUNERYZM- to mimowolne 

przestawienie głoski lub kilku głosek                       

w wyrazie, dające zabawny efekt. 

Oczywiście potknięcie takie może być 

również intencjonalne w celu świadomego 

stworzenia zabawnej sytuacji. 

Przykład spuneryzmu: gumę żuć –> żumę 

guć 

DYSFORIA- objaw zaburzeń 

psychicznych, polegający na reagowaniu 

rozżaleniem, złością lub gniewem na 

stosunkowo błahe bodźce. 

TASZKA- to słowo będące archaizmem                  

i znaczy sakiewka, kieszeń, kieska. 

INDYFERENTNY- obojętny, bierny.  

APODYKRYTYCZNY- narzucający 

swoje zdanie, nieznoszący sprzeciwu. 

EKSPLIKACJA- wyjaśnianie znaczenia 

jakiegoś wyrazu lub wyrażenia.  

AFRONT- zniewaga, potwarz. 

 

 

Paweł Stasiewicz kl. VIII 

 

WIELCY MYŚLICIELE 

 René Descartes(Kartezjusz)(ur. 31 

marca 1596 r., zm. 11 lutego 1650) –                    

Na świat przyszedł w La Haye  en 

Touraine we Francji, a zmarł na zapalenie 

płuc w Sztokholmie – Szwecja.                         
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Był francuskim filozofem, matematykiem             

i fizykiem. Mówi się o nim, że był jednym                                                 

z najwybitniejszych uczonych XVII wieku, 

gdyż jest uważany za tego który dał 

początek filozofii nowożytnej. Pochodził    

ze szlacheckiego rodu,  jego matka zmarła 

rok po urodzeniu go. W 1607 r. Descartes 

rozpoczął naukę w kolegium 

prowadzonym przez jezuitów w  La 

Flèche i uczył się tam do roku 1615, a w 

1616r. kontynuował naukę w Paryżu. 

Kartezjusz stworzył nową metodę 

filozofowania, która                                     

w przeciwieństwie do Arystotelizmu                  

nie opierała się na logicznych 

rozumowaniach takich jak sylogizm. 

Udowodnił, że nie zawsze wszystko jest 

logiczne. To on wypowiedział słynne 

słowa „Myślę więc jestem”, narysował 

schemat rozchodzenia się bólu i refleksje 

światła w oku, oraz wymyślił jak 

powstaje tęcza. 

 John Locke(ur. 29 sierpnia 1632 r.                       

w Wrington(Anglia), zm. 28 października 

1704 r. w Oates) – Był angielskim 

filozofem, lekarzem, ekonomistą                              

i politykiem. Uczył się w Westminster 

School(elitarna szkoła w Londynie) 

następnie w 1652 r. studiował chemię                   

i medycynę, oraz teologię i filozofię                  

w uniwersytecie Oksfordzkim. Na owym 

uniwersytecie bardzo zainteresowały                      

go  pisma Karteziusza, Gassadiego                               

i Hobbesa, oraz miał okazję poznać 

Roberta Boylea i Isaca Newtona. John 

uważał, że „Logika jest anatomią 

myślenia”. Zajmował się analizą tego                  

jak umysł tworzy idee i podał schemat tego 

procesu. Dla dzisiejszych naukowców coś 

takiego jest oczywiste, lecz w jego czasach 

było to wielkie odkrycie. 

 

 

 

David Hume(ur. 26 kwietnia/ 7 

maja 1711 r. w Edynburgu(Szkocja), zm. 

25 sierpnia 1776 w Edynburgu)(data 

urodzin jest niedokładna)– Był szkockim 

filozofem, ekonomistą i historykiem, oraz 

przedstawicielem sensualizmu, 

sceptycyzmu pragmatycznego                                    

i agnostycyzmu. Początkowo uczył się                 

w Edynburgu, a później w latach 1734-

1737 we Francji, w miejscowości  Flèche.                  

Tam też wydał swoje dzieło „Traktat                        

o naturze ludzkiej”, niestety w tamtych 

czasach się źle przyjęła, a poglądy Hume’a 

zamknęły mu drogę do kariery 

uniwersyteckiej. W roku 1748 napisał 
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Philosophical Essays concerning Human 

Understanding, wydane jako „Badania 

dotyczące rozumu ludzkiego”. Uznaje się 

go za następcę Johna Locke’a. 

 

 

 

 

 

Michał Dryl kl. VIII 

 

 Jakie 

lektury 

polubili nasi 

uczniowie? 

 
„Pinokio” Carla Collodiego to jedna z tych 

lektur, która trafia do serc młodszych 

odbiorców. Przedstawia mnóstwo przygód, 

które odbiorca przeżywa razem z głównym 

bohaterem, pajacem, który marzy o tym, 

by zostać prawdziwym chłopcem. 

                                                             

Kacper Arciszewski kl. VIb 

 

Moim zdaniem na uwagę zasługuje 

„Pinokio” C. Collodiego. Książka była 

ciekawa, ani przez chwilę podczas czytania 

nie dopadała mnie nuda. Poza mnóstwem 

przygód na uwagę zasługuje morał tej 

historii. Obserwowałam jak Pinokio 

mądrzał i nie poddawał się w 

poszukiwaniu Dżepetta i spełnieniu 

marzenia, by ożyć.  

                  Klaudia Jabłońska kl. IV 

 

„Sposób na Alcybiadesa” E. Niziurskiego  

to książka ukazująca świat szkolny, a więc 

podobny do naszego. Różnica jest taka,             

że akcja która rozgrywała się w tej lekturze 

była śmieszniejsza niż rzeczywistość.  

                                                                  

Miłosz Jakim  kl. VIII 

 

Epos Adama Mickiewicza pt. „Pan 

Tadeusz” warto poznać, gdyż jest tam 

bardzo dużo ciekawych scen  ukazujących 

obyczaje w dawnej Polsce. Poznajemy też 

mnóstwo ciekawych  i barwnych 

bohaterów, takich jak Jacek Soplica, 
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Telimena, Zosia, Tadeusz. Tę pozycję 

zdecydowanie polecam. 

 Jan Czaczkowski kl. VIb 

 

Najbardziej podobał mi się „Pan Tadeusz” 

A. Mickiewicza. Jest to dość długa książka 

ale pomimo to, bardzo mi się podobała. 

Zawiera ciekawe opisy przyrody, historie 

rodów szlacheckich, życie ludzi                           

w ówczesnych czasach oraz ich trud 

podczas walki o niepodległość Polski                 

w czasie zaborów. 

Amelia Mielech kl. VIII 

 

Najbardziej podobała mi się książka 

„Hobbit, czyli tam z powrotem” J. R. R. 

Tolkiena ponieważ bardzo polubiłam pana 

Bagginsa. Jak czyta się tę książkę to 

można poczuć, jakby się było uczestnikiem 

opisywanych wydarzeń. Serdecznie 

polecam tę książkę innym uczniom.  

Hanna Dzikowska kl. VIa 

 

„Hobbit, czyli tam i z powrotem” J. R. R. 

Tolkiena t książka, która podobała mi się 

najbardziej. Uwielbiam książki 

przygodowo- fantastyczne. Podróż 

głównego bohatera bardzo mnie wciągnęła. 

Język i styl autora sprawił, że poczułam się 

jakbym była uczestnikiem wszystkich, 

opisywanych przygód. 

 Julia Świstun kl.VII 

 

„Chłopcy z Placu Broni” F. Molnara jest 

niewątpliwie książką trzymającą czytelnika 

w napięciu do ostatnich stron. Bardzo lubię 

książki, w których dzieje się coś 

niespodziewanego i zaskakującego. Tutaj 

takim przykładem była śmierć Nemeczka. 

Opisywane przygody przenoszą 

czytelników do starych ale i zaskakujących 

czasów. Ta pozycja potrafi wzruszyć 

niejednego twardziela.  

Natalia Bieryło kl. VII 

 

 Najbardziej podobała mi się lektura pt. 

„Opowieści z Narnii” C. S. Lewisa. 

Podobał mi się przedstawiony fantastyczny 

świat ale też bohaterowie, a szczególnie 

Zuza. Magia opisywanych wydarzeń 

bardzo mnie wciągnęła. Taką niezwykłą 

szafę chciałby mieć chyba każdy z nas              

w swoim domu. 

   Sylwia Puchalska kl.  IV 

 



Gazetka Szkolna „Szkoła nad zalewem” 

Wydanie VIII, 

S                                               styczeń- luty 2020 
 

                                     

14 
 

Moim zdaniem, książka zasługująca na 

wyróżnienie z kanonu lektur szkolnych to 

„Stowarzyszenie Umarłych Poetów” N. H. 

Kleinbaum.  Opowiada ona o historii 

pewnej grupy uczniów i ich nauczycielu 

Johnie Keatingu. Możemy poznać różne, 

śmieszne i ciekawe historie mające miejsce 

podczas lekcji. Książka ukazuje też obronę 

własnej indywidualności, wrażliwość                  

na poezję i umiejętność dostrzegania jej 

wokół siebie. Jest to książka, którą 

polecam każdemu. 

Natalia Suszyńska kl. VII 

 

Najbardziej podobała mi się książka pt. 

„Stowarzyszenie Umarłych Poetów” N. H. 

Kleinbaum. Porusza ona problemy 

współczesnego świata i to, że w życiu 

trzeba spełniać swoje marzenia. 

                                                                                

Kinga Kowalczuk kl. VIII 

 

Moją ulubioną lekturą jest  „Karolcia” 

Marii Krὒger. Książka była bardzo 

wciągająca. Znaleziony magiczny koralik 

sprawił, że tytułowa dziewczynka przeżyła 

wiele fascynujących przygód. Czytałam              

tę książkę z wielką ciekawością, co jeszcze 

się wydarzy? Każdy z nas chciałby 

posiadać taki czarodziejski przedmiot, 

który spełnia życzenia. 

Julia Dryl kl. IV 

 

Bardzo polubiłam lekturę „Pinokio”. 

Książka okazała się doskonałą rozrywką, 

gdyż wiele przygód było zabawnych. 

Spodobało mi się również to, że książka 

pokazuje, że nie warto w życiu kłamać. 

Nikola Zimnoch kl. IV 

 

Najbardziej podobała mi się lektura pt. 

„Opowieści z Narnii”. Lubię książki 

przygodowe, w których coś się dzieje,                       

a  w tej działo się dużo. Nie zdradzę 

szczegółów ale powiem tylko tyle,                         

że opowiadała o czwórce dzieci,  które 

odkryły magiczny świat w starej, 

drewnianej szafie… 

Anna Jarmołowska kl. Va 

 

 

Katarzyna Purta 

Anime- 
Dr.Stone 
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Tajemnicze światło spowija pewnego 

dnia planetę, zamieniając wszystkich 

mieszkańców Ziemi w kamienne posągi. 

Tysiące lat później do życia budzi się 

Senkuu – obdarzony wybitną inteligencją 

nastolatek, który od dziecka fascynował się 

nauką i dysponował ogromnymi pokładami 

wiedzy zarówno teoretycznej, jak                               

i praktycznej. Sam jeden w świecie, gdzie 

człowiek nie panuje już nad dziką 

przyrodą, a zdobycze cywilizacji dawno 

rozpadły się w pył. Cherlawy japoński 

chłopak, startując od nowej epoki kamienia 

łupanego, staje przed zadaniem 

odwrócenia tajemniczej petryfikacji innych 

nieszczęśników oraz dowiedzenia się, co 

tak naprawdę wydarzyło się przed laty. 

Zanim to jednak nastąpi, będzie musiał po 

prostu przeżyć, mierząc się z wieloma 

wyzwaniami odmiennymi od tych, do 

których zdążyliśmy się przyzwyczaić. 

W nowej rzeczywistości Senkuu musi 

zmagać się z dwoma siłami czyhającymi 

na jego życie. Pierwszą, i początkowo z 

pozoru jedyną, jest natura. Oprócz 

trudności                      ze zdobyciem wody 

i pożywienia niezbędne jest też znalezienie 

schronienia dającego osłonę przed 

kaprysami pogody                                 i 

drapieżnikami. Groźne są nie tylko 

uwolnione z ogrodów zoologicznych 

zwierzęta zmieniające japońską faunę w 

morderczy miks zdolny zawstydzić 

afrykańską dżunglę. Zabójcze mikroby                    

i pasożyty, którym nijak się przeciwstawić 

są równie niebezpieczne, a chłopak, choć 

genialny i znający się dosłownie                             

na wszystkim, jest tylko nastolatkiem.                 

Na szczęście udaje mu się relatywnie 

szybko poznać sposób na przywrócenie 

posągom ludzkiej postaci, dający nadzieję 

na pozyskanie sojuszników 

równoważących jego słabe strony. 

Uśmiech losu zmienienia się w 

przekleństwo, gdy jeden z pierwszych 

ożywionych okazuje się nie podzielać 

chęci protagonisty                      do 

odbudowania cywilizacji od podstaw        i 

postanawia zamiast tego zniszczyć 

wszystkich dorosłych, ratując jedynie 

dzieci, które na czystej planecie mają 

stworzyć nowy raj na Ziemi. Autor Dr. 

Stone mądrze zdywersyfikował zagrożenie, 

zauważając, że nawet najgorsza zaraza                  

i największy naturalny kataklizm są 

jedynie bezmyślnym żywiołem, 
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pozwalającym bohaterom wykazać się na 

płaszczyźnie intelektualnej, ale nie 

oferującym żadnego wciągającego 

moralnego konfliktu. Z kolei 

charyzmatyczny idealista idący po trupach 

do celu urozmaica akcję, nawet jeśli nie 

sposób zgadzać się z jego metodami. 

Ze względu na specyficzny charakter 

tytułu niemal każdy problem, włącznie                   

z przeciwstawieniem się obłąkanym 

twórcom nowej utopii, rozwiązywany jest 

siłami nauki. Senkuu, korzystając                                 

z dostępnych materiałów i wprost 

nieograniczonych zasobów wiedzy, 

podejmuje się wyzwań nie tyle ambitnych, 

co wręcz szalonych. Jest do tego 

zmuszony, gdyż staje naprzeciw 

drapieżnych                               i 

jadowitych stworzeń tudzież obudzonego 

przez siebie potwora zabijającego lwy 

gołymi rękoma i łapiącego bełty z kuszy                 

w locie. Wydawać by się mogło,                              

że nadrobienie kilku tysięcy lat rozwoju 

cywilizacyjnego będzie procesem nie tylko 

żmudnym, ale wymagającym małych 

kroków. Protagonista tymczasem 

notorycznie podnosi poprzeczkę, 

wprowadzając jednocześnie widza                       

w konsternację i niedowierzanie.                       

Nie ujawniając zbyt wiele i ujmując 

sprawę metaforycznie – jeśli komuś 

wydawało się, że wyprodukowanie 

muszkietu w celu pokonania wroga to 

całkiem sensowny pomysł, utrzymany w 

granicach akceptowalnego realizmu, tak 

bohater zaproponowałby raczej 

zbudowanie czołgu, żeby nie bawić się w 

zbędne półśrodki. Czyni to walkę o 

przetrwanie nieprzewidywalną i 

fascynującą, choć opartą na kruchym i 

łatwym                                        do 

zaprzepaszczenia budowaniu zaufania 

widza do sensowności wydarzeń na 

ekranie. 

Z satysfakcją stwierdzam, że przez 

dwadzieścia cztery odcinki napotkałem 

tylko jeden moment, w którym absolutnie 

nie mogłem zgodzić się z oferowanym                   

na podstawie znanych informacji 

wytłumaczeniem i o ile autorzy nie 

chowają czegoś w zanadrzu, uchowana w 

głębokiej puszczy i wioska tubylców 

licząca kilka chat na krzyż już dawno 

powinna wymrzeć przez wady genetyczne 

wywołane chowem wsobnym, albo 

rozrosnąć się                                     do 

nieporównywalnie większych rozmiarów, 

zasiedlając o wiele szersze tereny. 

Zapewne eksperci w danej dziedzinie 

mogliby to samo powiedzieć               o 

detalach dotyczących elektryki, metalurgii, 

chemii czy inżynierii, ale anime zazwyczaj 

nie budzi aż tak skrajnych emocji. 

Pokazuje proste wyjaśnienie 
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skomplikowanych problemów i skupia się 

na ich najbardziej interesującym 

elemencie, przez co nie pobudza do 

szukania dziury                  w całym i 

kwestionowania każdego nowego 

wynalazku. Śmiem nawet twierdzić,                     

że nadrzędnym celem było połączenie 

walorów edukacyjnych i rozrywkowych w 

celu zaciekawienia młodzieży nauką                            

i jednocześnie przyciągnięcia ich przed 

ekrany, a wcześniej do lektury mangi. Dr. 

Stone jest dla szeroko rozumianej nauki 

tym, czym dla wąskiej dziedziny anatomii              

i fizjologii ciała ludzkiego było Hataraku 

Saibou ilustrujące codzienność komórek 

ludzkiego ciała. Łączy przyjemne                              

z pożytecznym, co z pewnością                              

nie zaszkodzi popularności tytułu, łatwego                  

do polecenia osobom zazwyczaj 

stroniącym od shounenów jak i anime 

ogólnie. Jednocześnie unika 

gloryfikowania postępu, mądrze podkreśla 

konieczność ciągłego rozwoju i głosi 

pochwałę rozumu. 

Ważnym elementem pomagającym 

wczuć się w skróconą wersję ludzkiego 

postępu są reakcje kompanów 

protagonisty, zarówno odratowanych, 

zamienionych                   w posągi 

pechowców, jak i pierwotnych 

mieszkańców nowego świata, o których 

wiele więcej nie wspomnę, by nie zepsuć 

niespodzianek. Wiedza nawet 

współczesnych Senkuu kolegów jest                 

na niezłym, ale wciąż 

niewyspecjalizowanym poziomie, dlatego 

twórcy bez problemu mogą pokusić się                   

o wytłumaczenie działania niektórych 

urządzeń albo zjawisk przyrodniczych.                

Co ciekawe, towarzysze nie pozostają 

bierni, służąc mądrością ludową albo 

inspiracją do wykorzystania konkretnych 

zjawisk. Znajomość rozmaitych faktów               

nie wystarcza bowiem, by wykorzystać je   

w praktyce, i tak oto każdy, nawet 

najmniej inteligentny bohater, ma okazję 

przyczynić się do powstania nowego 

wynalazku. 

 

http://anime.tanuki.pl/strony/anime/8161-dr-

stone/rec/3466  

Karol Radziwon kl. VIII 

 

 

Walentynki w bibliotece 

szkolnej 

http://anime.tanuki.pl/strony/anime/8161-dr-stone/rec/3466
http://anime.tanuki.pl/strony/anime/8161-dr-stone/rec/3466
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Walentynki to dzień, który chyba                          

dla wszystkich jest sympatyczny.                                 

Z tej okazji w bibliotece szkolnej czekało 

na dzieci kilka atrakcji. Każdy uczeń, który 

tego dnia wypożyczył 2 książki wziął 

udział na koniec dnia w losowaniu nagród- 

gadżetów. Można było stać się 

posiadaczem notesów, smyczy, 

długopisów,  książek. Tego dnia 

zdecydowanie statystyka wypożyczeń 

wzrosła. 

 

 

 

    

 

 

 Każdy uczeń mógł również stać się 

posiadaczem walentynki z sentencją                          

o miłości. W czasie przerw można było 

zmierzyć się z quizem dotyczącym 

związków frazeologicznych o miłości i par 

bohaterów literackich połączonych 

miłością.  

Tego dnia bibliotekę szkolną odwiedziły 

też „Chmurki” wraz z Panią Asią 

Olendzką. Tematyka spotkania była 

oczywiście miłosna. Przeczytaliśmy 

wybrane wiersze   J. Tuwima, J. Brzechwy                                           
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i H. Niewiadomskiej. Dzieci wykonały też 

piękne kartki walentynkowe dla na 

najbliższych.  

 

  

 

 

 

Odbył się także szkolny konkurs 

plastyczny na „Walentynkę 2020- 

najpiękniejszą kartkę walentynkową”.  

 

 

 

W konkursie wzięło udział 16 uczniów. 

Komisja w składzie: Pani wicedyrektor 

Beata Szymoniuk, Pani Izabela Himik                   

i Pani Dorota Poślada przyznały 

następujące miejsca i wyróżnienia: 

I miejsce- Arkadiusz Purta kl. II 

II miejsce- Agata Sasinowska kl. VIb 

III miejsce- Wiktoria Szewczuk kl. VIb 

Wyróżnienia: Amelia Zaczeniuk kl. II,  

                        Miłosz Jakim kl. VIII,  

                        Szymon Bursa kl. I  

                       Martyna Szewczuk kl. I  

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody,        

a pozostali uczniowie podziękowania                  

i drobne gadżety.  

Wszystkim serdecznie dziękuję za udział! 
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Katarzyna Purta 

 

 

 

  

 

 

Kącik rozrywkowy 
 

1                                                                                             
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Jak zrobić sztuczny śnieg? 

Wystarczy zmieszać duże opakowanie sody oczyszczonej z łyżeczką soli, 

łyżeczką mydła w płynie i kilkoma łyżkami wody (my użyliśmy pięć, ale sami 

w trakcie lepienia sprawdzicie czy wystarczy). Śnieg gotowy! 

  

 

 

 

 

 

Jak zrobić piankolinę? 

   Przepis na piankolinę jest banalnie prosty. Wystarczy zmieszać       ze sobą 

tylko dwa składniki: piankę do golenia i mąkę   ziemniaczaną! Dla 

uatrakcyjnienia zabawy możecie dodać oczywiście kolorowe barwniki 

 

 

 

 

 

 

 

Zimowy woreczek sensoryczny 

Pora na zabawę, która nie brudzi! Do woreczka strunowego włóżcie 

przezroczysty żel do włosów, srebrne cekiny i brokat. Całość włóżcie na 15 

minut do lodówki. Wrażenia dotykowe będą niezapomniane, a i na otarcia czy 

siniaki woreczek jak znalazł! Możecie wymyślać różne zabawy np. włożyć małą 

figurkę do środka i przesuwać ją od startu do mety. 
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 Do burzy śnieżnej potrzebujemy : 

 oliwkę dla dzieci  białą farbę plakatową  

 sypki brokat  

 szklankę wody  

 tabletki musujące  

 lejek  

                         

 

                                       

 

 

 

 

 

Niepotrzebną czarną skarpetę, od której dawno zgubiła się para, możecie 

przerobić na słodkiego pingwinka! 
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Natalia Bieryło kl. VII 


