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 Dzień Chłopaka  

7 lutego – Malta 

23 luty- Rosja ,Ukraina 

5 kwietnia – Wielka Brytania, Irlandia 

5 maja – w Japonii (święto Tango-no Sekku) obchodzone od VI wieku n.e., po II 
wojnie światowej przemianowane na Dzień Dziecka. 

15 lipca – Brazylia 

7 października – Norwegia 

19 listopada – Indie, Meksyk 

25 listopada – Kanada 

Dzień  Chłopaka  jest  obchodzony  na  całym  świecie  w  różnych  dniach.  To  znacznie
popularniejsze święto niż Dzień Mężczyzn.  Święto to jest odpowiednikiem Dnia Kobiet, które
przypada  8  marca.  W Polsce  przyjęło  się  świętować  Dzień  Chłopaka  30  września.  Indie,
Australia,  Chiny,  Holandii  celebrują  go  natomiast  19  listopada.  W  Rosji  i  na  Ukrainie
23 lutego, w Brazylii 15 lipca, a w Wielkiej Brytanii 5 kwietnia. 

Pewności  nie  ma,  ale  można  zaryzykować  twierdzenie,  że  najwcześniej  obchodzono  go
w Japonii.  Jej  mieszkańcy  już  w  starożytności  obchodzili  dzień  zwany  Tango-no  Sekku
(dosłownie: festiwal irysów), czyli święto chłopców. W roku 1948 ten dzień (czyli 5 maja)
został  oficjalnie  przemianowany  na  święto  dziecka  i  ustanowiony  japońskim  świętem
narodowym. Symbolem święta chłopców stał się karp – ryba, która w Japonii reprezentuje
m.in. odwagę i zdolność osiągania wysoko postawionych celów.

Życzenia na Dzień Chłopaka

Szczęścia,  zdrowia,  miłości,  radości,  pogody  ducha,  jak  najwięcej  sukcesów  w  życiu

i spełnienia wszystkich marzeń. Wszystkiego dobrego w dniu Chłopaka! 

Dziś Święto obchodzi Najdroższy Chłopak,

niech los mu z kwiatków życie uplata,

niech nie da poznać żadnych

trosk i rzuci pod nogi pieniędzy stos.

Dawid Król, Filip Michalak, Adam Płowaś, Dariusz Dominikowski



HOROSKOPY 

KOZIOROŻEC
Szczęśliwy dzień: sobota 
Szczęśliwa liczba: 2 i 8
Szczęśliwe kolory: ciemnobrązowy, szary 
Najważniejsza cecha: zawziętość 
Największy błąd: agresywność
Słabe strony: nietraktowanie wszystkiego na poważnie 
Kompatybilne znaki zodiaku: Rak, Skorpion, Ryby
Najmniejsza kompatybilność ze znakami zodiaku: Bliźnięta, Waga, Wodnik, Baran
CHARAKTERYSTYKA ZNAKU 
Ludzie  spod  tego  znaku  są  na  ogół  pracowici,  rzetelni,  zdyscyplinowani  i  regularni.
Charakteryzują się dobrodusznością, lojalnością i serdecznością. Ich ciemną stroną jest chęć
dominacji  w  niektórych  sprawach.  Następne  cechy  jakie  wyróżniamy  to  nieśmiałość
i niedostępność. Mogą mieć trudne relacje z innymi, ponieważ nie są zbyt towarzyskie.
PRZEKAZ DLA KOZIOROŻCA
Drogi Koziorożcu, być może będziesz musiał wspierać przez najbliższe dni swoich bliskich.
Aby uniknąć napięć w kontaktach, staraj się być cierpliwy na tyle, na ile potrafisz! Możesz być
trochę rozdarty pomiędzy obowiązkami a przyjemnościami. Staraj się o dobre wyniki w nauce
oraz o poprawę swoich kontaktów z innymi. Czeka Cię tydzień pełen nauki i zabawy.       

Nie pozwól na to, aby ten luz wyszedł poza twoją kontrolę. POWODZENIA!
CYTAT MOTYWACYJNY:
,,Marzenie, jest formą planowania."
,,Kwiat nie jest podlewany, ponieważ kwitnie, jest podlewany, aby rozkwitał i rozkwitał.”

RYBY
Szczęśliwy dzień: czwartek 
Szczęśliwa liczba: 7
Szczęśliwe kolory: turkusowy, zielony, niebieski, srebrny
Najważniejsza cecha: współczucie 
Największa ambicja: wygodne
Największy błąd: auto deprecjonowanie
Słabe strony: wyobraźnia, irracjonalność
Kompatybilne znaki zodiaku: Skorpion, Bliźnięta, Ryby
Najmniejsza kompatybilność znaków zodiaku: Waga, Strzelec, Skorpion
CHARAKTERYSTYKA ZNAKU 
Nie ma dla  Was granicy  między fantazją  a  rzeczywistością.  Jesteście  bardzo wyrozumiali,
pomocni, a z drugiej strony bardzo niezdecydowani i delikatni. Znak Ryb charakteryzuje się
niezwykłą  towarzyskością.  Jesteście  bardzo  rozmowni.  Nienawidzicie codziennej  rutyny.
Główną cechą Ryb jest bezinteresowność, spryt, opiekuńczość, empatia. Są gotowe pomagać
innym, nawet własnym kosztem. 
PRZEKAZ DLA RYBY 
Twoje zdrowie teraz to  podstawa!  Dbaj o siebie  i  o  swoich bliskich.  Być może nadejdzie
niedługo taki czas, że obowiązki będą Cię przerastać, dlatego nie odkładaj pracy na później.
To czas, abyś wzięła się w garść z nauką. Masz dużo na głowie wszystkiego i nie zawsze
dajesz  sobie  radę,  ale  pamiętaj,  że  masz  przy  sobie  cudowne  osoby, które  zawsze  Tobie
z chęcią pomogą. Nie bój się prosić o pomoc. Ten tydzień względem Ciebie będzie dobry. Nie
stanie się nic złego, co mogłoby zaburzyć Twój spokój. 



CYTAT MOTYWACYJNY:
,,Wszystkie drogi są wąskie dla tych, którzy nie są na swój sposób inni.”
,, Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz tego także dokonać.”

BLIŹNIĘTA
Szczęśliwy dzień: środa
Szczęśliwa liczba: 5 
Szczęśliwy kolor: żółty, szary, niebieski, jasnoniebieski
Najważniejsza cecha: Intuicja 
Największa ambicja: pisanie 
Największy błąd: gadanie bez sensu 
Słabe strony: niekonsekwencja, lekkomyślność, egoizm
Kompatybilne znaki zodiaku: Strzelec, Waga, Ryby 
Najmniejsza kompatybilność znaków zodiaku: Koziorożec, Byk
CHARAKTERYSTYKA ZNAKU
Bliźnięta  charakteryzują  się  nieposkromieniem,  ciekawością  świata  i  szybką  adaptacją
do nowych  warunków.  Są  bardzo  umysłowe  i  energiczne.  Potrafią  być  też  dokuczliwe
i drażniące.
PRZEKAZ DLA BLIŹNIAKA 
Bliźniaku, skoncentruj  się na nauce! Najwyższa pora, abyś pokazał innym, na ile Cię stać.
Postaraj się rozwiązać swoje problemy, a będzie Ci lżej i dostrzeżesz jeszcze więcej dobra,
jakie jest wokół Ciebie. Zrób pierwszy krok! 
CYTAT MOTYWACYJNY:
,, Jeśli nie podoba Ci się świat, zmień siebie, zobacz, jaki był świat i co się stało.”
BARAN
Szczęśliwy dzień: wtorek
Szczęśliwa liczba: 9
Szczęśliwe kolory: czerwony, granatowy, pomarańczowy
Najważniejsza cecha: odwaga
Największa ambicja: zwycięstwo 
Największy błąd: pośpiech 
Słabe strony: instynkt, niecierpliwość, naiwność
Kompatybilne znaki zodiaku: Wodnik, Strzelec, Panna
Najmniejsza kompatybilność znaku zodiaku: Koziorożec
CHARAKTERYSTYKA ZNAKU
Barany są znane ze swojej żywej i energicznej natury. Ich ego jest zbyt rozwinięte. Są bardzo,
ale  to  bardzo  kreatywne  w  tematach, które  je  interesują.  Barany  lubią  też  dominować
nad innymi.  Często wplątują się w kłótnie, które również one rozpętują.
PRZEKAZ DLA BARANA 
Dzisiaj  być  może  będziesz  musiał  zorganizować  kilka  grup  ze  swoimi  przyjaciółmi
lub pracownikami. Nie używaj zdań impulsywnych ze względu na zmienną pogodę. Postaraj
się tym razem wysłuchać zdania innych, bo mają oni Tobie coś ważnego do przekazania. Ten
tydzień  należy  do  Ciebie,  czekają  Cię  same  sukcesy  w  szkole  jak  i  w  pracy.  Szykuj  się
na dobre stopnie z ostatnich sprawdzianów i kartkówek. Będzie dobrze!
 CYTAT MOTYWACYJNY:
,,Uśmiechnij  się mimo wszystko. Nikt  i  nic nie jest  w stanie pokonać osoby z uśmiechem
w oczach.”      ,, Możliwości życia są ukryte w wiatrach, którymi możesz żeglować.”
BYK
Szczęśliwy dzień: piątek 
Szczęśliwa liczba: 6



Szczęśliwe kolory: różowy, jasnoniebieski, kremowy 
Najważniejsza cecha: trwałość
Największa ambicja: sława
Największy błąd: upór
Słabe strony: niezdarność, zazdrość, słodycze 
Kompatybilne znaki zodiaku: Rak, Wodnik, Koziorożec 
Najmniejsza kompatybilność zodiaku: Bliźnięta
CHARAKTERYSTYKA ZNAKU 
Byk jest  najbardziej  cierpliwym, odpowiedzialnym i  ciepłokrwistym znakiem zodiaku. Jest
bardzo zdolny,  ambitny i  dąży do wyznaczonego mu celu.  Bardzo szybko przywiązuje się
do danej  osoby,  zwierzęcia  czy  nawet  rzeczy.  Jest  bardzo  rozmowny,  towarzyski
oraz rozsądny. Trzyma się własnego zdania do końca. Oby tak dalej!
PRZEKAZ DLA BYKA
Powinieneś wcielić w życie decyzję, którą podjąłeś kilka dni temu i nie wracać do przeszłości ,
która  Cię  kiedyś  zraniła.  Jesteś  odważny  i  stać  Cię  na  wiele, ale  inni  jeszcze  tego  nie
zauważają.  Najwyższa  pora, abyś  zluzował  trochę  z  nauką  i  opanował  emocje. Widać,
że przed Tobą dużo  sprawdzianów,  ale  nie  będą  one  aż  takie  trudne, za  jakie  je  uważasz.
Pójdzie Ci wyśmienicie! Poświęć trochę czasu znajomym.  
CYTAT MOTYWACYJNY:
,, Dla tych, których stać na nigdzie, droga do bycia wszędzie jest otwarta.”  „ Kiedy człowiek
ma odwagę się poddać, wygrywa swoje przeznaczenie i naprawdę zaczyna żyć.”
RAK
Szczęśliwy dzień: poniedziałek 
Szczęśliwa liczba:2
Szczęśliwe kolory: biały, srebrny, szary
Najważniejsza cecha: lojalność
Największa ambicja: zaufanie finansowe 
Największy błąd: nieostrożność
Słabe strony: upór, agresja, kwaśny charakter 
Kompatybilne znaki zodiaku: Rak, Skorpion, Byk 
Najmniejsza kompatybilność znaku zodiaku: Ryby, Lew, Panna
CHARAKTERYSTYKA ZNAKU 
Osoby spod znaku raka cechują się niezwykłą wrażliwością emocjonalną i empatią. Wrodzona
intuicja pomaga mu niemalże czytać w myślach innych i zgadywać ich marzenia i potrzeby.  
Raka dominuje zdecydowanie i szlachetność.
PRZEKAZ DLA RAKA
Twoje obawy co do nauki mogą wzrosnąć. Widać, że trochę się opuściłeś w nauce i czas to
naprawić i popracować nad twoją systematycznością! Decyzję, które podejmujesz są radykalne
i mogą zmienić Twoje życie.
CYTAT MOTYWACYJNY:
,,Wczoraj byłem mądry, chciałbym zmienić świat. Dziś jestem mądry, zmieniam siebie.”
,, Bez względu na to, gdzie zaczynasz na ścieżce, jest to odległość, którą próbujesz osiągnąć, a
nie korzenie, które go definiują.”
LEW
Szczęśliwy dzień: niedziela
Szczęśliwa liczba: 1 i 4
Szczęśliwe kolory: ciemnożółty, złoty, pomarańczowy 
Najważniejsza cecha: hojność
Największa ambicja: dostać się na szczyt 



Największy błąd: chwalenie się
Słabe strony: egoizm, duma, chciwość dominacji 
Kompatybilne znaki zodiaku: Lew, Strzelec, Waga
Najmniejsza kompatybilność znaków zodiaku: Rak, Wodnik
CHARAKTERYSTYKA ZNAKU 
Lew to osoba, która lubi rządzić, ale jednocześnie dba o osoby podporządkowane. Lew słynie
z tego, że jest dobrze zorganizowany, punktualny.  Na początku wydaje się cichy oraz skryty,
natomiast tak naprawdę, on obserwuje i przygląda się zachowaniom innych ludzi, aby wiedzieć
z kim ma do czynienia.  Lew potrafi  być chłodny i  zimny,  ale  kiedy trzeba może być też
szlachetny i romantyczny. 
PRZEKAZ DLA LWA
 Lwie,  nie  zwracaj  zbytniej  uwagi  na  nieporozumienia  lub  przypływy emocjonalne,  które
możesz doświadczać  w najbliższym ci  czasie.  Zamiast  obwiniać  ludzi,  zdrowsze  może być
przeprowadzenie wewnętrznej księgowości. Jest to właściwy dzień, abyś został na trochę sam
ze sobą. Poświęć kilka piątków na odświeżenie sobie materiałów szkolnych.
CYTAT MOTYWACYJNY:
,,Ten,  kto  przychodzi  do  ogrodu,  aby przycinać  śliwki,  widzi  suche  gałęzie,  piękno,  które
oddycha."
,,Zmień to, jak widzisz, zobacz, jak się zmieniasz!”
PANNA
Szczęśliwy dzień: środa
Szczęśliwa liczba: 5
Szczęśliwe kolory:  jasnożółty, jasnoniebieski, kobaltowy 
Najważniejsza cecha: Czystość
Największa ambicja: być lubianym przez społeczeństwo 
Największy błąd: nieśmiałość
Słabe strony: skrupulatność, przesadny lęk przed chorobą 
Kompatybilne znaki zodiaku: Baran, Koziorożec, Panna
Najmniejsza kompatybilność znaków zodiaku: Rak, Bliźnięta, Strzelec 
CHARAKTERYSTYKA ZNAKU
Panna  twardo  stąpa  po  ziemi,  sytuacje,  które  rozsadzają  umysły  niektórych  ludzi,  można
uznać za  normalne  dla  Panny.  Swoją  pracę  wykonują  bardzo  skrupulatnie,  a  jednocześnie
przywiązują  dużą  uwagę  do  szczegółów.  Panny  albo  utrzymują  porządek,  albo  powodują
zamieszanie. To ludzie, którzy wiedzą, jak powiedzieć ,,nie". Bardzo martwią się o zdrowie
i mają skłonność do lęku przed chorobą. Jest znana jako mistrz flirtu. 
PRZEKAZ DLA PANNY
Być może zechcesz ponownie rozważyć niektóre zmiany w swoim życiu. Nie daj się zwieść
ofertom pracy, które wymagają podejmowania nagłych i szybkich decyzji.  Widzę, że masz
jakiś konflikt z jednym z twoich przyjaciół, daj mu czas na przemyślenia i nie bądź nachalna,
a wszystko będzie jak dawniej. Miłego tygodnia, Panno!
CYTAT MOTYWACYJNY:
,,Kiedy zbliżasz się do siebie, wszystko, co jest dla ciebie dobra, zbliża się do ciebie".
,,Bogaci w środku nie muszą upiększać zewnętrza".

WAGA
Szczęśliwy dzień: piątek 
Szczęśliwa liczba:6
Szczęśliwe kolory: jasnoróżowy, jasnoniebieski, turkusowy 
Najważniejsza cecha: wdzięk 
Największa ambicja: doskonała przyjaźń 



Największy błąd: nie lubisz siebie 
Słabe strony: lubisz się popisywać
Kompatybilne znaki zodiaku: Lew, Bliźnięta, Skorpion
Najmniejsza kompatybilność znaku zodiaku: Ryby, Koziorożec, Wodnik, Skorpion
CHARAKTERYSTYKA ZNAKU
Wagi  są  ogólnie  dobroduszne,  urocze,  sympatyczne, tolerancyjne,  cierpliwe  i  pracowite.
Mówimy  zwykle,  ponieważ  idealny  portret  tego  znaku  może  bardzo  szybko  się  zmienić
w kłótliwy, ponury, uparty, leniwy, niedyskretny i niecierpliwy. Jest słaba w podejmowaniu
szybkich decyzji.  Na ogół są dobre w przepowiadaniu przyszłości. Ten znak zodiaku poradzi
sobie świetnie w pracy w pojedynkę. Waga ma zdolności polonistyczne. 
PRZEKAZ DLA WAGI 
Być może przez ostatnie dni coś Ci ciąży na sercu i przez to opuściłaś się trochę w nauce.
Postaraj  się  myśleć  pozytywnie  i  być  zawsze  uśmiechnięta  niezależnie  od  danej  sytuacji,
bo pamiętaj,  że  tego  kto  się  uśmiecha  ciężko  jest  zniszczyć.  Mimo swojej  nieorganizacji ,
poukładasz sobie swoją dzienną rutynę.   Jesteś  bardzo towarzyska i  lubisz poświęcać czas
znajomym, ale ostatnio tego chyba nadużywasz. ODPOCZNIJ. 
CYTAT MOTYWACYJNY:
,,Dopóki, zamierzasz iść naprzód, wszystko, czego potrzebujesz na swojej ścieżce, zostanie Ci
dane".

SKORPION
Szczęśliwy dzień: wtorek
Szczęśliwa liczba:9
Szczęśliwe kolory: czerwony, czarny 
Najbardziej charakterystyczna cecha: ciemność
Największa ambicja: bogactwo 
Największy błąd: bezlitosny 
Słabe strony: egocentryzm, arogancja
Kompatybilne znaki zodiaku: Rak
Najmniejsza kompatybilność znaku zodiaku: Ryby, Waga
CHARAKTERYSTYKA ZNAKU 
Dla Skorpiona życie jest eksperymentem, ale wszystko, co robią, traktują bardzo poważnie.
Określa swoje cele jasnymi liniami. Skorpiony pasjonują się życiem. Ich siła fizyczna, jest tak
silna jak ich siła życiowa.  Charakteryzuje się tym, że jest  bardzo opiekuńczy i  troskliwy.
Natomiast nie zauważa, jak wielu ludziom zależy na nim. Stara się pomagać każdemu na tyle,
ile  może,  bezinteresownie.  Ale  ta  piękna  strona  Skorpiona  może  zostać  zamieniona
w Skorpiona wścibskiego, chamskiego oraz grającego na uczuciach.
PRZEKAZ DLA SKORPIONA 
Drogi Skorpionie, możesz czuć, że masz rację i chcesz się z tego rozliczyć. Uważaj na siebie
i nie daj się ponieść fantazji. Przez najbliższe dni ktoś będzie próbował grać Ci na nerwach.
Postaraj się przemyśleć, jak możesz łagodnie rozwiązać problem, który już od jakiegoś czasu
Cię nurtuje.  Ten dzień będzie  dobry na spacer  z przyjacielem/ przyjaciółką oraz na jakieś
domowe ćwiczenia, np. joga. Miłego dnia!
CYTAT MOTYWUJĄCY:
,, Ten, kto nie boi się poddawać i rozumie, że w życiu nie ma nic niezbędnego, ma wszystko."
,,Kto nie żyje, nie może umrzeć. Zwycięstwo przypada tym, którzy biegają bez wybaczania."

STRZELEC
Szczęśliwy dzień: czwartek 
Szczęśliwa liczba: 3 i 5
Szczęśliwe kolory: fioletowy, liliowy, biały 



Najważniejsza cecha: witalność
 Największa ambicja: sława
Największy błąd: sarkazm
Słabe strony: megalomania, lubiący wodę
Kompatybilne znaki zodiaku: Baran, Lew, Bliźnięta
Najmniejsza kompatybilność znaku zodiaku: Strzelec, Panna, Koziorożec, Waga
CHARAKTERYSTYKA ZNAKU 
Optymizm,  uśmiech,  towarzyskość,  uczciwość  i  rzetelność to  najbardziej  charakterystyczne
cechy  tego  znaku.  Ponieważ  ich  umiejętności  chwytania  są  rozwinięte,  odnoszą  sukcesy
w każdej  pracy,  z   którą, mają  do  czynienia. Czasami  podejmują  bezmyślne  ryzyko  be 
zastanowienia. Są ludźmi wszechstronnymi, a ponieważ tak bardzo lubią dzieci, to nawiązują
bardzo dobre kontakty z innymi ludźmi. 
PRZEKAZ DLA STRZELCA 
W dzisiejszym dniu w twoim życiu może zagościć sporo nieporozumień. Niektóre osoby będą
Cię chciały jak najbardziej wykorzystać. Postaraj się też mimo wszystko wziąć udział   jakichś
akcjach  grupowych.  Rozważ  swoje  ostatnie  dni,  bo  być  może  przeoczyłeś  coś  istotnego.
Wystaw  swoich   "przyjaciół"  na  próbę  i  zobacz,  na  kim  tak  naprawdę  możesz  polegać,
bo pośród nich kryje się jeden, który, chce Ci zaszkodzić. Ale nie martw się, karma wraca!
Powodzenia!
CYTAT MOTYWACYJNY:
 ,, Mirażowa woda jest w oku poszukiwacza.”
,, Wszystko, co widzisz i wiesz, należy do Ciebie. Im dalej widzisz, tym więcej masz."

WODNIK
Szczęśliwy dzień: niedziela 
Szczęśliwa liczba: 4 i 8
Szczęśliwe kolory: granatowy, mieszane kolory
Najważniejsza cecha: współpraca 
Największa ambicja: wzrastać
Największy błąd: podziwiane innych 
Słabe strony: obojętność, chłód 
Kompatybilne znaki zodiaku: wodnik, Byk, Baran
Najmniejsza kompatybilność znaku zodiaku: Lew, Waga
CHARAKTERYSTYKA ZNAKU 
Ludzie z Wodnika kochają zmiany, innowacje i przygodę. Chociaż są przyjazne i elastyczne,
ich reakcje są trudne. Pragną świata, w którym dominuje przyjaźń. Są tolerancyjni oraz nie
łamią serc. Charakteryzują się niezwykłą towarzyskością i poczuciem humoru. Zawsze mimo
nawet tych chwil gorszych, potrafią żartować.  Uwielbiają dobrą zabawę i nie znoszą ludzi,
którzy im ją psują. Zawsze idą z pomocą innym i chcą brać udział w jak największej ilości
zajęć dodatkowych, co czasem je przerasta. 
PRZEKAZ DLA WODNIKA
Wodniku,  możesz  czuć,  że  ponosisz  za  siebie  zbyt  dużą  odpowiedzialność.  Nie  obwiniaj
nikogo za tą sytuację. Uwielbiasz swój wolny czas gospodarować na spotkania z przyjaciółmi,
ale może pozwól sobie na ograniczenie tego i skup się na ważnych tematach w szkole, które
mają duże znaczenie dla Ciebie na przyszłość! POWODZENIA!
CYTAT MOTYWACYJNY:
,,Kiedy odpuszczasz rzeczy, o których wiesz, że nie są dla ciebie dobre, twoje poszukiwane
rzeczy, które przyniosą Ci dobre rezultaty."

Przygotowane przez Magdalenę Zdunek 



Wywiad z Panem Oskarem Szczygielskim - Opiekunem Samorządu Uczniowskiego

Przeprowadziliśmy wywiad z  Panem Oskarem Szczygielskim,  który  niedawno po  raz
pierwszy został opiekunem Samorządu Uczniowskiego.

Jak Pan czuje się z tym faktem, że został opiekunem samorządu?
Jestem zadowolony, ponieważ lubię brać udział w różnego rodzaju inicjatywach. Wiążą się
z tym obowiązki, ale daje mi to również wiele radości.
Jakie ma Pan plany do zrealizowania w naszej szkole, aby była lepsza?
Możemy mieć wiele planów, które mogą zostać pokrzyżowane przez np. nauczanie zdalne.
Natomiast  planów  było  wiele.  Takich  jak:  dyskoteki,  jakieś  wspólne  wycieczki,  na  które
na razie nie mamy zgody. 
Dlaczego zdecydował się Pan startować w wyborach na opiekuna samorządu?
Aby móc się zaangażować we wszystkie działania związane z pracą samorządu, wprowadzić
pewne zmiany i zrealizować inicjatywy uczniowskie.
Dlaczego zdecydował się Pan uczyć fizyki?
Ponieważ w szkole bardzo lubiłem fizykę. Była jednym z trudniejszych przedmiotów, które
jeżeli naprawdę są dobrze prowadzone i tłumaczone, mogą stać się przedmiotem ciekawym
i jednak łatwym, aczkolwiek na nim trzeba dużo myśleć.
Czy od zawsze chciał być Pan nauczycielem?
Od 10-11 roku życia.
Od jakiego czasu interesuje się Pan fizyką?
Od gimnazjum.
Jakie są zalety oraz wady w zawodzie nauczyciela?
Zaletą jest czas pracy, który jest nieco krótszy niż w innych zawodach. Kolejnym plusem jest
to, że są wakacje. Następną zaletą jest to, że kiedy praca jest naprawdę dobrze wykonywana,
może dawać bardzo wiele satysfakcji. Natomiast wadą jest wszystko to, czego wy nie widzicie
i nie wiecie, czyli wszystkiego rodzaju dokumenty, papiery, zadania do zrobienia na dzisiaj,
na jutro.
Co najbardziej lubi Pan w swojej pracy?
Pracę z młodzieżą.
Czy ma Pan jeszcze jakieś inne zainteresowania?
Interesuję się różnymi sportami.  Jednym ze sportów takich bardziej do oglądania są skoki
narciarskie,  natomiast  z  takich  do uprawiania  -  jazda  na rowerze.  Teraz  jeżdżę  już mniej,
ale swego czasu jeździłem naprawdę sporo.   
Jak nie praca jako nauczyciel to kto?
Na pewno musiałaby być to praca, w której spotykam ludzi i rozmawiam z nimi. Może kurier?
Jaki kraj chciałby Pan odwiedzić?
Szwajcarię i Węgry. Od dawna chcę tam pojechać. Oba kraje nie są podobne do siebie, każdy
ma  inną  kulturę  i  historię,  które  mnie  interesują.  Na  Węgrzech  chciałbym  spróbować
tradycyjnych potraw, a w Szwajcarii chciałbym zwiedzić góry - Alpy.
Od ilu lat Pan pracuje?
Jako  nauczyciel  pracuję  od  4  lat.  Wcześniej,  na  studiach  i  w  liceum,  podejmowałem się
różnych prac dorywczych lub sezonowych.
Jakie oceny miał Pan z fizyki?
Były to  dobre  oceny,  ale  nie  ukrywam,  że  jedynkę  też  dostałem.  Raz Pani  zapytała  mnie
na lekcji i nie potrafiłem udzielić odpowiedzi na pytanie.
Jaki jest Pana ulubiony kolor?
Zielony.



Jaki jest Pana ulubiony owoc?
Jabłko.
Czy boi się Pan publicznych wystąpień, przemówień?
Nie. Jako uczeń często brałem udział w apelach i akademiach szkolnych. Liceum kończyło się
maturami ustnymi, które polegały na zaprezentowaniu swojej wiedzy osobom doświadczonym,
co  było  bardzo  stresujące.  Na  studiach  uczestniczyłem w  zajęciach  z  emisji  głosu,  gdzie
samodzielnie  przygotowywaliśmy przemówienia  i  prezentowaliśmy je  przed  rówieśnikami.
Wszystko  to  pomogło  mi  z  opanowaniem  stresu  i  dzięki  temu  nie  boję  się  publicznych
przemówień.
Czy uważa  Pan,  że  sprawdzi  się  w roli  opiekuna samorządu uczniowskiego?Uważam,
że tak. Jest to dla mnie nowe doświadczenie, z którym chcę się zmierzyć. Myślę, że uda mi się
dobrze współpracować z przedstawicielami samorządu uczniowskiego. 
Jakby miał Pan trzy życzenia do złotej rybki, to jakie by one były?

Najpierw  poprosiłbym
o zdrowie,  aby  ono  nigdy  nie
zawodziło.  Drugie  to  wygrana
w lotto.  Trzecie  to  jeszcze
wyjście  awaryjne w razie  jakby
to drugie zawiodło.

-
Wywiad przeprowadziły: Nikola
Borysiuk, Magdalena Samczuk

oraz Magdalena Zdunek 

      

 - Syneczku, już pora do szkoły!
 - Nie pójdę. 
 - Syneczku, mamusia prosi...
 - Nie pójdę. Nauczyciele mnie nie lubią, dzieci mnie nie lubią...
 - Ależ syneczku, musisz iść do szkoły, masz przecież 40 lat i jesteś dyrektorem.

Mała dziewczynka płacze na ulicy. Podchodzą ludzie i pytają: - Czemu płaczesz? 
-Bo się zgubiłam...
 - A jak się nazywasz? 
-Nie wiem.
 - A jak się nazywa twoja mamusia? 
 - Nie wiem...
 - A znasz swój adres? 
 - Tak. Wu-wu-wu , kropka, Basia, kropka pe-el.



Wywiad z Panem Dariuszem Kowalukiem - złotym medalistą mistrzostw Olimpijskich

30 września w naszej szkole gościł jeden ze złotych medalistów olimpijskich w sztafecie
mieszanej 4 x 400 metrów - Pan Dariusz Kowaluk. Tego samego dnia przeprowadzono
również z nim wywiad na temat jego kariery sportowej.

Kiedy zaczął Pan zawodowo biegać?
W  drugiej  klasie  gimnazjum  zacząłem  biegać  bardziej  w  rywalizacji  ogólnosportowej
na zawodach  szkolnych,  a  wyczynowe  bieganie  zaczęło  się  kiedy  poszedłem  do  Białej
Podlaskiej. Trenowałem pod okiem Pana Janusza Wilczka, razem zaczęliśmy sięgać po medale
mistrzostw  Polski,  dopiero  wtedy  zaczęło  się  moje  wyczynowe  bieganie.  Dzięki  mojemu
przedłużeniu na bieg 400 metrów, w 2015 roku zakwalifikowałem się na mistrzostwa Europy
Juniorów, wtedy zająłem ostatnie miejsce w finale i to było dla mnie dużym osiągnięciem,
również  było  to  dla  mnie  wielką  motywacją,  że  jednak  potrafię  rywalizować  w  takiej
międzynarodowej stawce.

Rodzina wspierała Pana w wyborze czy raczej odradzała?
Na początku pytali: “Jak Ci się podoba?”. Mówili: “Jak czujesz, że to jest to, idź w to i zajmij
się tym, my zawsze będziemy Cię wspierać.” Tak naprawdę u mnie w rodzinie, to było coś
nowego, u mnie nie było jakichś wyczynowych sportowców. Miałem jedynie wujka,  który
miał doświadczenie ze sportem w mojej rodzinie. Tak to wyglądało, że ja, zaczynając treningi,
zapoczątkowałem coś nowego w mojej rodzinie, na taką skalę międzynarodową.

Czy widać Pana naśladowców?
Zdarzyło mi się,  że osoby na przykład pisały do mnie,  że to ich zainspirowało,  aby pójść
na trening pobiegać.  Kiedy po igrzyskach olimpijskich trenowałem w Komarówce,  na tym
naszym  żużlowym  stadionie,  przebiegało  dwoje  biegaczy  specjalnie  obok  tego  stadionu,
żeby mi  po  prostu  pogratulować  i  powiedzieli,  że  to  ich  napędza  do  tego,  aby  wyjść
i potrenować dla siebie.

Co Pana zafascynowało w biegach?
Ja jestem typem zawodnika, który najbardziej lubi startować. Bardziej sprawia mi przyjemność
start niż trenowanie, po prostu ja wiem, że trenuję po to, aby to przekuć w bieg na zawodach
i żeby mieć z tego satysfakcję. Ja lubię takie życie z odrobiną adrenaliny i rywalizacji. To jest
dla mnie najbardziej istotne, żeby to, co pokazuję na treningach, pokazać także na zawodach.

Czy ma Pan jakiegoś idola związanego ze sportem?
Nie mam idola związanego ze sportem. Staram się robić na 100% to, co trenerzy powiedzieli
i jakby  ukształtować  swoją  drogę.  Na  nikim ze  sportu  się  nie  wzorowałem,  żeby  czerpać
od niego jakieś ćwiczenia czy coś. Po prostu zawsze liczyłem na trenera, że on się zna najlepiej
i ja nie będę kombinował. Zdarzyło mi się, że wracając z treningu, jeszcze dbałem o aspekty
regeneracyjne czy rozciągające, o sen.   



Czy ma Pan jeszcze jakieś zainteresowania oprócz sportu?
Bardzo lubię tworzyć materiały filmowe, obrabiać je. Odskocznią moją jest także fotografia,
to też jest dla mnie fajną drogą rozwoju. Lubię znaleźć od czasu do czasu nową pasję i z tego
czerpać także przyjemność.

Co zamierza Pan robić, gdy skończy karierę sportową?
Na pewno chciałbym robić coś, co sprawi mi przyjemność. Nie chciałbym pójść do ciężkiej
fizycznej pracy, ponieważ moje życie teraz jest harówą. Te moje 11 lat ciężkiej pracy i jeszcze
przyszłe lata, przez które będę trenował, to już jest duże wyeksportowanie organizmu. Tak
naprawdę nie wiem jeszcze, co będę robił. Jest bardzo dużo dróg, w które mógłbym pójść.
Może prowadzenie jakiegoś związku sportowego, ponieważ mam już doświadczenie, a może
właśnie pójście w drogę artystyczną, o której wcześniej wspominałem.

Jakie emocje towarzyszyły Panu podczas igrzysk?
Na początku czułem takie niedowierzanie, bo po prostu to jeszcze do mnie nie dotarło tak
do końca. Po chwili po prostu popłynęły mi łzy i zaczęło to do mnie docierać. W drużynie
polskiej po prostu się przytulaliśmy ze sobą i gratulowaliśmy sobie, byliśmy mega szczęśliwi.
Ten dzień był tym, którego nigdy nie zapomnę. Może będą takie podobne dni, ponieważ jestem
młodym lekkoatletą i mogę jeszcze powalczyć.

Co jeszcze chciałby Pan zdziałać jako sportowiec?
Teraz  na  pewno  muszę  na  nowo  wyznaczać  swoje  granice,  po  zdobyciu  złotego  medalu
olimpijskiego. Chciałbym zdobyć osiągnięcie indywidualnie, nie mówię, że od razu to mają
być Igrzyska Olimpijskie, ale może indywidualnie na Mistrzostwach Europy albo może jeszcze
wyżej,  Mistrzostwach  Świata.  Jednak  najpierw  czekają  mnie  Mistrzostwa  Europy,  bo  już
spełniłem kwalifikacje, mam tam zapewniony start i na tym się skupiam.

Czy coś się zmieniło w Pana życiu po wygranej w Tokio?
Tak naprawdę to wszystko się  zmieniło,  teraz  mój  grafik jest  tak napięty,  że  muszę sobie
ustalać co, z kim, kiedy i gdzie. Muszę znajdować czas na różne wywiady, spotkania, ale to też
jest  bardzo miłe,  ponieważ  to  świadczy  o  tym,  że  te  11  lat  pracy  teraz  naprawdę  zostało
docenione. To życie się tak zmieniło, że jestem trochę rozpoznawalny, ale bardziej w okręgu
regionalnym, naszym niż Warszawie, chociaż zdarzyło mi się, że w centrum stolicy ktoś mnie
rozpoznał. Ale były to osoby, które miały kiedyś styczność z wyczynami sportowymi.

 Poprosił ktoś Pana o zdjęcie na ulicy?
Bardziej to się zdarza w takich placówkach, gdzie jestem zaproszony. 

Czy w szkole podstawowej interesował się Pan bardziej sportem czy nauką?

Bardziej  skupiałem się na sporcie,  czasami potrzebowałem pomocy, aby nadrobić stracony
materiał,  kiedy  na  przykład  nie  było  mnie  w  szkole,  bo  miałem  wyjazdy  sportowe.  Nie



uczyłem się wybitnie dobrze, raczej byłem uczniem na trójkach, czwórkach, no wszystkiego
niestety nie można mieć.
Gdyby miał Pan trzy życzenia do złotej rybki, to jakie by one były?
Na pewno żeby moi bliscy byli szczęśliwi, cieszyli się z moich osiągnięć i żeby być inspiracją
dla  innych,  żeby  im  się  powiodło  i  żeby  nie  rezygnowali.  Drugie  marzenie  to,  aby  być
szczęśliwym i żeby mieć mniej złych dni.

Osiąga Pan sukces i wykonuje Pan trzy telefony: „Wygrałem”. Do kogo Pan dzwoni?
Pierwszy telefon do rodziców, drugi  do mojego aktualnego trenera,  a  trzeci  to  był  innych
trenerów, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Wywiad przeprowadziły: Nikola Borysiuk, Aleksandra Grzywaczewska, Magdalena
Samczuk oraz Magdalena Zdunek 

      

Nauczycielka pyta dzieci, jakie zwierzęta mają w domu.
Uczniowie kolejno odpowiadają:
- Ja mam psa...
- Ja kota...
- U nas są rybki w akwarium...
Wreszcie zgłasza się Kazio:
- A my mamy kurczaka w zamrażarce... 

  



NASZA MAŁA GIMNASTYCZKA

Wywiad z Wiktorią  Gabryszuk z klasy Ia

Jak zaczęła się twoja przygoda z akrobatyką?
- Na  samym  początku  ćwiczyłam  sama  w  domu.

Rodzice od razu zgodzili się na to, żebym mogła
ćwiczyć  akrobatykę  i  zainspirowałam  tym brata.
Akrobatykę ćwiczę już 4-5 lat. Trenuję pięć razy

w  w  tygodniu  w  Radzyniu  Podlaskim,  półtorej
godziny  a  czasem  po  dwie.  Na zajęcia  jeżdżę  z
bratem oraz ćwiczę w domu.
Jak wygląda twój strój do występów?

- Kiedy  tańczyłam do  piosenki  ,,  Barbie'',  miałam
różowy strój. Były to body z cekinami, diamentami
oraz miały różowe paski. Nie tańczymy w butach.
Tańczymy  na  bosaka  lub  w  zwyczajnych
skarpetkach, jak kto woli.

W jakiej fryzurze najczęściej występujesz?
Na  występie  w  Gdańsku  miałam  warkocz

z cekinami,na przedziałku miałam posypany brokat. U nas fryzury nie są w żadnym względzie
brane pod uwagę, ale ważne jest to, aby  nie mieć rozpuszczonych, bo można sobie wyrwać.
Na występy czesze nas stylistka.

Czy można mieć na sobie biżuterię podczas takich występów?
Nie można ponieważ,  mając zegarek można kogoś uderzyć i  zrobić mu krzywdę. Ostatnio
dziewczynka jak występowała w kolczykach, to zaczepiła swoim strojem o  kolczyk i sobie
troszkę naderwała ucho.

Jakie jest twoje osiągnięcie w dziedzinie akrobatyki?
Dostałam dwa dyplomy i dwa medale, a ostatnio udało mi się zdobyć 6 miejsce!
Z kim trenujesz?
Mam dwóch  nauczycieli,  panią  Anię  oraz  jeszcze  takiego  pana,  ale  nie  pamiętam jak  ma
na imię.
Czy występowałaś kiedyś przed publicznością?
Tak, występowałam w Komarówce, Gdańsku i w Radzyniu.

Czy masz swoją ulubioną figurę?
Jest to stanie na łokciach, a największą trudność sprawia mi jeszcze salo do tyłu.
Jakie jest twoje marzenie?

W  przyszłości  chciałabym  zostać  gimnastyczką,  i  starać  rozwijać  się  jeszcze  bardziej,
abym była jeszcze najlepsza.

zdjęcie: archiwum prywatne



Kto zmotywował Cię do rozpoczęcia ćwiczeń?
Sama zmotywowałam się do tego sportu.
Kto wspiera cię w dążeniu do celu?
Wspiera mnie rodzina i koleżanki. Bardzo często mówili mi miłe słowa.
 Ile wynosi wasza grupa na zajęciach gimnastycznych?
To też ulega zmianie, bo często ktoś dochodzi albo odchodzi i to różnie z tym jest. Teraz jest 
nas 17-19 osób.
Masz jakieś specjalne przyrządy do ćwiczeń?
Nie mam specjalnych,  natomiast  mam ciężarki,  hula-hop i  skakanki.  Chodzę też w sobotę
na siłownię z moim bratem.
Masz jeszcze jakieś inne zainteresowania?
 Pewnie!  Są  to  szachy,  basen  i  oczywiście  tańce.  Dowiedziałam,  że  są  zajęcia  szachowe
w GCK, więc postanowiłam się na nie wybrać.  Szachy są podzielone na dwie grupy. Jestem
w grupie zaawansowanej.

Wywiad przeprowadziły: Katarzyna Grzywaczewska, Marysia Rożen, Milena Trościańczyk 
ze wsparciem Magdaleny Zdunek

      

Pani od biologii pyta Jasia:
-Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce!
Na to Kazio:
-Dwie małpy i trzy słonie.

Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy:
- Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą.
Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z adnotacją ojca:
- To pestka! Gdyby pan słyszał jej matkę!...



CZARNA ŚWIĄTECZNA KAWA     CZ. I

( pięć lat temu)

    Parę  lat  temu w Wigilię  poznałam dziewczynę  o  imieniu  Laura,  która  bardzo  pragnęła

zaznać magii Świąt jak z filmu. Laura miała jedno, choć kluczowe marzenie- pragnęła poznać

miłość swojego życia, ale nie szukała jej na siłę.

    W tamte święta szesnastolatka wraz z jej trzy lata starszym bratem zostali sami w domu,

gdyż ich rodzice wyjechali na długo odwlekaną podróż poślubną. Ponieważ rodzeństwo nie

za bardzo  za  sobą  przepadało,  to  zapowiadały  się  dla  Laury  nieciekawe  dni.  Ja  z  Laurą

poznałam się przez głupi, choć nie bezcelowy, przypadek, obie stojąc niedaleko siebie w jednej

z  ogromnych kolejek,  zaczęłyśmy na nie  dość  otwarcie  narzekać.  Później  rozmowa zeszła

na ciekawsze tematy jak np. świąteczny wystrój galerii czy komentowanie niezbyt ciekawych

i ładnych ozdób na latarniach wzdłuż głównych ulic. To właśnie w ten sposób dowiedziałam

się  o  nieciekawej  sytuacji  i  cudnym  marzeniu,  myślę,  że  rozumiałam  jej  “wymysły”

bo również byłam i jestem marzycielką. Ale wróćmy do historii mojej kumpeli, bo te moje

świąteczne przeżycia, jak do tej pory, nie są najciekawsze. Po rozdzieleniu się, ja wróciłam

do domu,  a  moja  nowa  znajoma  miała  jeszcze  chęć  na  ciepłą  klimatyczną  czekoladę.  To

właśnie teraz opowieść rozpoczyna się naprawdę. Gdy przeszła przez ulicę, z kawiarni wyszedł

młody przystojniak, który przez nieuwagę wylał na Laurę czarną kawę…

cdn.

Aleksandra Grzywaczewska 

      

Jasio spóźnia się pół godziny na lekcję języka polskiego.
Nauczycielka pyta:
- Co się stało?
- Napadł na mnie groźny bandyta z pistoletem w ręce!
- To straszne! - mówi nauczycielka - A co było potem?
- Zabrał mi zeszyt z wypracowaniem!

Lekcja w szkole w czasach paleolitu.
 Nauczycielka wykuwa na kamiennej tablicy pytanie: Ile to jest 2+2?
 Wzywa do odpowiedzi Jasia. Ten nie zna odpowiedzi i zastanawia się.
Nagle słychać straszny huk i unoszą się tumany kurzu. Nauczycielka pyta surowo:
- Dzieci! Kto rzucił ściągę?!



Wspomnienia z naszej szkoły

Rozmowa Mileny
Trościańczyk z
tatą  

Tato, chodziłeś 
kiedyś do tej 
samej szkoły co ja
teraz chodzę... 
Czy zechciałbyś 
odpowiedzieć 
na kilka moich 
pytań?

Tato: Pewnie,
że tak, jeśli tylko
będę pamiętał...

W jakich latach chodziłeś do szkoły w Wohyniu i jak ją wspominasz?

Tato: Do szkoły podstawowej chodziłem w latach 1989–1997r. Wspominam je dobrze.
Miałem  dużo kolegów, zarówno z młodszych, jak i starszych klas. Była przyjazna
atmosfera. Nauczyciele byli mili i dość wymagający w stosunku do moich umiejętności
uczniowskich...*śmiech*

Jakie przedmioty najbardziej lubiłeś?

Tato: Matematykę, którą miałem z P. Ewą Drzymałą.

Czy pamiętasz, kto był Twoim wychowawcą?

Tato: Moim wychowawcą w klasach I-III była P. Ewa Foremska-Krupska, a w klasach
IV-VIII P. Barbara Teleon.

Czy pamiętasz, ilu uczniów było w Twojej klasie?

Tato: Moja klasa liczyła ok. 30 uczniów. Pamiętam,  jak zlikwidowano szkołę
w Plancie i doszli do nas uczniowie z tamtej szkoły. Byłem wtedy w 4 klasie.

Jak wyglądała szkoła za Twoich czasów?

Tato: Na pewno różniła się wielkością. Kiedyś, nie było dużej hali sportowej. Lekcje wf-
u były na  małej sali gimnastycznej albo na boisku, jeśli była ładna pogoda. Było
mniej nauczycieli. Nie  było sali informatycznej jak również przedszkola, które
znajdowało się w innym budynku.



Czy lubiłeś chodzić do szkoły?

Tato: Tak, lubiłem chodzić do szkoły. Wspominam ja dobrze. Miałem dużo
kolegów. Była  przyjazna atmosfera. Nauczyciele byli mili dla uczniów,
ale wymagający.

Czy w Twoich czasach wymagany był jakiś strój szkolny?

Tato: tak. W klasach I-III nosiliśmy mundurki szkolne. Była to granatowa koszula
z białym kołnierzykiem oraz przyszytą tarczą z nazwą szkoły.

Czy utrzymujesz jeszcze kontakt z kolegami ze swojej szkoły?

Tato: Tak, utrzymuję,  chociaż nie ze wszystkimi, ponieważ niektórzy wyjechali
z Wohynia i nie mam z nimi kontaktu.

Jak była reprezentowana szkoła za Twoich czasów?

Tato:  Niektórzy  brali  udział  w  konkursach  matematycznych,  polonistycznych,  a  ja
z kilkoma kolegami braliśmy udział w różnego rodzaju zawodach sportowych, takich jak:
piłka nożna, biegi  przełajowe. Wiązało się to z wyjazdami do innych miejscowości,
m.in. Terespola, Białej Podlaskiej. Opiekunem naszym był P. Janusz Zając, który uczy
do tej pory.

Chciałbyś wrócić do szkolnych czasów?

Tato: Tak, ponieważ to były beztroskie czasy. Człowiek nie musiał się o nic martwić.
Oprócz drobnych zajęć w domu interesowała mnie tylko nauka.

Dziękuję za rozmowę.
      

-  Panie  władzo!  Szybko!  Tam  za  rogiem  ulicy...  -  wołają  dwaj  zadyszani  chłopcy
do przechodzącego policjanta.
- Co się stało?
- Tam... nasz nauczyciel...
- Wypadek?!
- Nie... on nieprawidłowo zaparkował!

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To jest... No, mam to na końcu języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas siarkowy...

Mąż odwozi do szpitala rodzącą żonę - nauczycielkę polskiego. Ta nazajutrz dzwoni do męża:
- Kochany, jestem taka szczęśliwa! Wyobraź sobie: rodzaj męski, liczba mnoga.

Nauczycielka mówi do ucznia:
- Ten rysunek jest bardzo dobry.
Przyznaj się, kto ci go zrobił: ojciec czy matka?
- Nie wiem, ja już spałem.



Rozmowa Oli Szymańskiej z babcią 

W jakie zabawy bawiłaś się w dzieciństwie?

W dzieciństwie najczęściej robiłam sobie lalki, a potem się nimi bawiłam.

W szkole miałaś swój ulubiony przedmiot a którego nie lubiłaś?

Ulubiony to język rosyjski, a nie lubiłam matematyki. 

W domu po szkole miałaś jakieś obowiązki?

Miałam musiałam wyprowadzić krowy na łąkę. 
Czy w domu zawsze było co jeść?
Tak, u nas zawsze było jedzenie.
Czy twoi rodzice pracowali? Jak tak to gdzie?

Mama zajmowała się gospodarką, a tata był stolarzem.   
Jak dorosłaś, to pracowałaś?

Tak, jako sklepowa.
Czy w czasach PRL-u łatwo było zdobyć ubrania dla dzieci?

Nie tak łatwo, trzeba było stać w kolejkach i nie zawsze było to, co się chciało.
Jak wyglądało kupowanie jedzenia w czasach PRL-u?

Trzeba  było  stawać  rano  i  w  kolejkach  stać,  w  sklepach  nie  było  wszystkich  produktów.
A kaszy manny to w ogóle nie było. Jedzenie mieliśmy z gospodarki, mleko od krowy, mąkę
robiliśmy w młynie, a masło robiło się w maśnicy. 
Jak kupowało się obuwie?

No na  przykład  jak  kupiłam buty  dla  jednego  syna,  to  dla  drugiego musiałam stać  znów
w kolejce.
Były owoce w sklepach? 

Tak, były takie zwykłe, a egzotyczne to były tylko na wielkie święta.

Łatwe było takie życie?

Jakoś się żyło, ale za łatwo nie było, teraz jest łatwiej. 

      
- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta nauczycielka Jasia.
- Bo nie mogę się obudzić na czas...
- Nie masz budzika?
- Mam, ale on zawsze dzwoni wtedy, kiedy ja jeszcze śpię.
 
Na lekcji Jasio pyta panią od biologii:
- Proszę powiedzieć, co to takiego: ma sześć nóg i wyłupiaste czarne oczy?
- Nie wiem ….
- Ja też nie wiem, ale to coś chodzi pani po ramieniu!



Moja historia

Piątek, 07.  10. 2021. To był naprawdę bardzo emocjonalny dzień! Z jednej  strony dobrze,
że się skończył, a z drugiej strony źle, bo trochę potrwa, aż nadejdzie taki kolejny... W szkole -
można powiedzieć, że dzień jak co dzień, ale to były tylko pozory... Lekcji jak zawsze miałam
7... No i jeszcze dodatkowe na 8... Iskra (lekcja ósma) - chórek szkolny...Na tych zajęciach
cały ten dzień, odwrócił się do góry nogami... Dlaczego? Już opowiem ... Razem z koleżanką
weszłam do klasy na Iskrę i  dowiedziałam się, że jedna z klas ma zdalne i  kwarantannę...
Z początku niezbyt mnie to obchodziło, bo to nie była moja klasa, wręcz przeciwnie, cieszyłam
się, że nie trafiło to na mnie, ale potem nie było już tak kolorowo. Włączyłam telefon, weszłam
na Messengera, a tam, wiadomość na klasowej grupie: “mamy zdalne". Zamurowało mnie, lecz
na początku byłam pewna, że to jakaś pomyłka i że to nie chodzi o nas... Musiałam rozwiać te
wątpliwości,  więc poszłam do sekretariatu spytać,  czy moja klasa ma zdalne.  Wiecie,  jaką
odpowiedź  otrzymałam?  Tak,  to  prawda,  klasy  4-8  uczą  się  w  trybie  zdalnym  do  15
października. Wyszłam, zamknęłam drzwi i nie patrząc na nic, pobiegłam przed siebie na górę,
na zajęcia, aby poinformować wszystkich o tym, co się właśnie wydarzyło. Pani jak i inni
z początku myślała, że żartuję, lecz po pewnym czasie dało się zauważyć, że to wcale nie są
żarty...  Każdemu puściły emocje i  jak się okazało nikt nie chciał  wracać na naukę zdalną,
dla każdego  ta  wiadomość  była  bardzo  negatywna...  Wszystkie  plany  szkolne  na  przyszły
tydzień musiały zostać odwołane,  ponadto jak się później  okazało, więcej  osób,  w tym ja,
również miało kwarantannę do 15 października. Ja nawet nie pamiętam, co czułam w tamtym
momencie, to wszystko działo się tak szybko... Wiem, że na pewno bardzo to przeżywałam.
Po kilku  minutach  na  Librusie  każdy  otrzymał  komunikat  o  tym,  że  będziemy  uczyć  się
w trybie  zdalnym,  co już  wyeliminowało iskierkę  nadziei,  że  to  są  po  prostu  jakieś  żarty.
Nikomu nie było z tego powodu wesoło, więc postanowiliśmy pośpiewać na zakończenie tego
dnia  i  na  złagodzenie  wszystkich  emocji...  Jedna  z  piosenek  miała  tytuł:  ,,Pięknie  żyć"  -
właśnie  w  tamtym  momencie  ten  tytuł  miał  duże  znaczenie,  bo  przecież  piękne  jest  to,
że mamy możliwość żyć, możemy czuć, wierzyć, wyrażać swoje emocje, ufać, kochać, itp...
A w gorszych chwilach się o tym zapomina. Trzeba pamiętać też, że każdy dostał dar życia,
ale nie każdy, dobrze umie się nim posługiwać... Trzeba liczyć się z tym, że życie nie trwa
wiecznie... Zresztą, nic nie trwa wiecznie... I nie wiemy, kiedy nasze życie dobiegnie końca...
Dlatego warto  korzystać  z  życia,  a  gdy się  upadnie,  potrafić  wyciągać  wnioski.  Dlaczego
opisałam ten dzień, jak mogłam opisać wiele innych? Dlatego, że to właśnie tego dnia wiele
osób pokazało i zrozumiało, że nauka zdalna wcale nie jest taka fajna, a szkoła taka mega zła,
za jaką być może była i jest uważana.

Nikola Borysiuk

      

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach?
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny.



Mała akrobatka

Rozmowa z Wiktorią Rybicką uczennica klasy II b.
Dowiemy się o jej sukcesach w gimnastyce artystycznej.

Kiedy zaczęłaś trenować gimnastykę artystyczną i jak długo trenujesz?
- Mija już czwarty rok od rozpoczęcia mojej przygody z gimnastyką. Wykorzystuję skakankę,
maczugę, ciężarki, obręcz i gumę.
Jak zaczęła się Twoja przygoda z gimnastyką?
- Mama poinformowała mnie o tym, że są  zajęcia  w Radzyniu z akrobatyki.  Z chęcią  się
zgodziłam i do dziś trenuję.
Czy chciałabyś podróżować gdzieś po świecie występując?
- Pytałam mamę, czy zgodziłaby się, kiedy Pani Natalia zaproponowałaby mi wyjazd w trasę
za granicę. Mama powiedziała, że tak i nie ma problemu.
Czym charakteryzuje się Twój strój do występów?
- Są to body z diamentami. Miałam różowy, ale jest już na mnie za mały, więc mam teraz
fioletowy z frędzelkami.  Na samym początku wydawał  się  on bardzo malutki  i  że  jest  on
za mały.  Okazało  się,  że  jest  zrobiony z  bardzo rozciągliwego materiału  i  pasuje  idealnie.
Na występach mamy baletki, a na treningach tańczymy w samych skarpetkach oraz musimy
mieć rozciągliwą bluzkę.
Ile kosztuje zakup takiego stroju?
- Takiego nowego to ponad 1000 zł, a używanego to około 570 zł.
Ile czasu poświęcasz na treningi?
- Trenuję trzy razy w tygodniu. W poniedziałki oraz środy półtorej godziny, w piątki dwie
godziny.  Nie wiem, od czego jest  to zależne.  Kiedy wracam ze szkoły,  mam od 3 do 1,5
godziny, aby pobawić się jeszcze z bratem przed treningami.
Ile trzeba poświęcić czasu aby przygotować się na zawody?
- Na zawody, to zależy od tego czy Pani Natalia nie przygotowuje starszych dziewczyn na inne
zawody. Ale około tydzień trzeba poświęcić czasu na przygotowanie.
Czy masz jakieś swoje ulubione ćwiczenie?
- Jasne! Są to przejścia oraz przewroty.
Jak wygląda rozgrzewka na zajęciach?
- Mamy 5-10 minut na rozciągnięcie,  zrobienie  wymachów i  też biegamy. Po tym dopiero
możemy zacząć robić pozy.
Czy Twój brat też trenuje gimnastykę?
-  Mój  brat  nie  trenuje.  Ale  kiedy  byłam  na  zawodach  i  leciały  one  w  telewizji, mama
zadzwoniła po ich zakończeniu do mnie i powiedziała, że Filip przed telewizorem szalał, robił
fikołki, przekręty.
Ile osób jest w twojej grupie?
- Ja jestem w grupie średniozaawansowanej. Na samym starcie było nas bardzo dużo. Trzeba
się  starać,  aby  przejść  dalej.  U  nas  w grupie  były  to  trzy  dziewczynki.  Ja  i  moje  dwie
koleżanki, Zuzia i Nina. Nina jest moją najlepszą przyjaciółką z zajęć.
Gdzie występowałaś już przed publicznością?
- W Wieliczce, Krakowie, Katowicach oraz najczęściej w Białej Podlaskiej, ponieważ nasze
stowarzyszenie tam organizuję zawody.
Jakie ćwiczenie sprawia Ci największą trudność?
- Jest to szpagat prawy.



Jakie emocje towarzyszyły Ci na zawodach?
- Na wyjściu czułam radość, że stanęłam na podium i, że zajęłam miejsce.
Czy w waszej grupie są jacyś chłopcy?
- Nie. W Diamenciku jest mieszana gimnastyka, ale u nas jest zakaz.
Czy zdarzyło się Tobie opuścić jakiś dzień w szkole poprzez zawody?
-  W  piątki  najczęściej  opuszczam,  kiedy  wyjeżdżamy  dzień  przed  zawodami. Najpóźniej
z zawodów wróciłam o 4:00 rano.
Ile trwają takie zawody?
- To też zależy, o której przyjdziemy. W sobotę jadę do Białegostoku, to tak od 12 do 18.
Jak można kupić profesjonalny strój?
-  Ja  mój  kupiłam u Pani  Natalii,  ale  można też  przez  Internet.  Mam zamiar sprzedać mój
za mały strój innym dzieciom.
Czy fryzura spiętych włosów jest obowiązkowa na zawodach i treningach?
- Tak. Na zawodach muszą być one spięte w wysoki kok i bardzo nalakierowane, aby nic nie
odstawało,ponieważ są też za to punkty i jest to poważnie oceniane. Na zajęciach mogę mieć
luźniej spięte włosy, aby tylko grzywka mi nie przeszkadzała.
Jak radzisz sobie ze stresem?
- Starsze dziewczyny zawsze z nami rozmawiają i przekonują nas do tego, że nie ma czym się
stresować i wszystko pójdzie dobrze. Bardzo mi to pomaga.
Z kim jeździsz na występy?
- Najczęściej autokarem z naszą grupą. Ale zdarza się też, że jadę z rodzicami.

Jakbyś  miała  trzy
życzenia  do  złotej
rybki,  to  jakie  by
one były?
- Pierwsze, aby zająć
po  raz  kolejny
pierwsze  miejsce
w zawodach. Drugie,
aby mi się powiodło
na  zawodach
w sobotę,  na  które
się  szykuję  i  nie
mogę  się  doczekać.
A trzecie, aby ciągle
i  coraz  bardziej  się
rozwijać.

Dziękujemy za rozmowę.
Gabriela Dołęgowska i Róża  Kazubek, ze wsparciem Magdaleny Zdunek



Boże Narodzenie w innych krajach

Francja

Francja  rozpoczyna  świętowanie  już  5  grudnia,  czyli  w  dzień  poprzedzający  Mikołajki.
Pasterka – msza, którą w Polsce celebrujemy zawsze o północy – we Francji ma zupełnie inne
znaczenie. To zwykła msza, która odprawia się w różnych kościołach o różnej porze. Może to
być  19,22.  Jedynie  w  wielkich,  słynnych  katedrach  tradycyjną  pasterkę  odprawia  się
o północy.  Francuskim  odpowiednikiem  Świętego  Mikołaja jest  Gwiazdor.
W przypominającym ubiór naszego Mikołaja w wigilijną noc lub w dzień Bożego Narodzenia
przynosi prezenty. Na francuskim stole nie może zabraknąć owoców morza, ostryg, langust
czy  krewetek,  a  także  wędzonego  łososia,  typowo  francuskiego  rarytasu,  czyli  pasztetu
z kaczych wątróbek, indyka w kasztanach.

Holandia

Święta  Bożego  Narodzenia  rozpoczynają  się  postawieniem  w  domu  prawdziwej  choinki.
Zazwyczaj  zaraz  po  Mikołajkach.  W tygodniu  poprzedzającym Boże  Narodzenie  w wielu
kościołach można się wybrać na specjalne msze z koncertami. Holendrzy mają także swojego
Świętego  Mikołaja,  który  podróżuje  statkiem  z  Hiszpanii  do  Amsterdamu  każdej  zimy
i przywozi  ze  sobą  worek  z  prezentami  dla  dzieci.  Uroczysty  posiłek  składa  się  głównie
z dziczyzny, mięsa gęsi, zająca lub indyka. Do tego obowiązkowo serwowany jest świąteczny
chleb.  
W Holandii nie ma wieczerzy wigilijnej, postu ani prezentów pod choinką, ponieważ Święty
Mikołaj obdarował szczodrze dzieci już 5 grudnia. W tym szczególnym dniu mali Holendrzy
wystawiają  swoje  buciki  w  oczekiwaniu  na  słodycze  i  prezenty.  
Ostatnią tradycją, która w Polsce mogłaby wywołać spore zdziwienie, jest wspólne palenie
choinek  na  początku  nowego  roku.  Początki  tego  zwyczaju  sięgają  czasów
przedchrześcijańskich,  kiedy  to  na  koniec  roku  rozpalano  i  gaszono  ogniska.  Następnie
rozpalano ogień ponownie, aby ogłosić nadejście nowego roku i dłuższych dni.

Hiszpania

Obchody świąt w Hiszpanii rozpoczynają się również stosunkowo wcześniej, bo już 8 grudnia.

Jako  typową  potrawę  towarzyszącą  podczas  Wigilii  w  Hiszpanii,  uznaje  się  pieczonego
indyka. Jest  on nadziewany wieloma dodatkami,  jednymi z najpopularniejszych nadzień są
bekon,  owoce,  pieczarki,  a  nawet  trufle  i  orzeszki  pinii.  Popularna  jest  również  pieczona
jagnięcina z ziemniakami pokrojonymi w długie pajdy chleba Ogólnie rzecz biorąc – je się
bardziej wykwintne dania, które muszą smakować wszystkim domownikom. Bardzo popularne
wśród  dań  wigilijnych  w  Hiszpanii  są  potrawy  z  ryb  i  owoców  morza.  Dzień  Bożego
Narodzenia w Hiszpanii (25 grudnia) to święto, które również wypada spędzić w rodzinnym
gronie. Głównym zwyczajem jest bożonarodzeniowy obiad. Po jego zakończeniu składane są
wzajemnie życzenia szczęścia. W odróżnieniu od polskiego zwyczaju prezentów nie otrzymuje
się w Wigilię, lecz dopiero 25 grudnia.



Włochy

 Okres  świąteczny  rozpoczyna  się  24  grudnia  i  kończy  6  stycznia.  Składa  się  z  4  dni
świątecznych:  24.12-25.12-26.12  Santo  Stefano  (Św.  Szczepana  w  Polsce)  oraz  06.01.
Świętowanie rozpoczyna się od uroczystej kolacji wigilijnej. Po powrocie z kościoła wszyscy
składają sobie wzajemnie życzenia, otwiera się przy tym butelkę szampana lub wina. Zarówno
kolacja  wigilijna  jak  i  obiad  pierwszego  dnia  świąt  składają  się  z  wykwintnych  potraw
przygotowywanych specjalnie na tę okazję.  W wigilię na stole przeważają potrawy postne,
ryby  i  warzywa  smażone  lub  duszone.  Kolacja  składa  się  z  13  dań,  o  jedno  więcej  niż
w Polsce. We Włoszech wolne od pracy są tylko dni 25 i 26 grudnia oraz 6 stycznia.

Szwecja

Uroczystości  Bożego  Narodzenia  rozpoczynają  się  od  obchodów  dnia  Świętej  Łucji  13
grudnia. Szwedzi obchodzą to święto bardzo uroczyście. W pierwszą niedzielę adwentu zapala
się  pierwszą  adwentową  świeczkę  w  świeczniku,  który  zazwyczaj  samemu  się  dekoruje
mchem  i  błyskotkami  albo  suszonymi  owocami.  Zapala  się  wtedy  specjalne  gwiazdy
i świeczniki w oknach. Prezenty przynosi Święty Mikołaj, czyli Jultomte podobnie jak ma to
miejsce w Polsce, tuż po kolacji wigilijnej. Podczas szwedzkiej Wigilii je się bardzo dużo:
szynkę,  przyrządzone na różne sposoby śledzie  i  kilka innych rodzajów ryb,  do tego małe
kiełbaski  domowej  roboty,  różne typu. Szwedzi  nie  mają zwyczaju  chodzenia  na pasterkę,
a wierni idą do kościołów w świąteczny poranek. Według tradycji, każdy, kto zjawi się tego
dnia w domu, musi zostać ugoszczony. Tradycyjnymi świątecznymi posiłkami jest ryżanka
z cynamonem i migdałami, ryby oraz grzane wino.

Australia

Święta  Bożego  Narodzenia  przypadają  w  czasie  letnich  wakacji.  Dekoracje  świąteczne
pojawiają się wraz choinkami już od 1 grudnia. Mikołaj przybywa do australijskich dzieciaków
25 grudnia na desce surfingowej, w zaprzęgu ma delfiny lub kangury, do tego wszystkiego ma
szorty,  koszulkę  z  krótkim  rękawem  i  obowiązkowo  klapki.  Oczywiście,  anglosaskim
zwyczajem wpada  przez  komin,  wypija  mleko  i  pożera  ciasteczka.  Przynosi  też  prezenty.
Australijczycy bardzo lubią się spotykać w mieście na wspólnym kolędowaniu przy świecach.
Najbardziej australijskie dania to pieczony indyk lub szynka, a na deser pudding ze śliwkami.
Ale tak naprawdę wszystko zależy od rodzinnych tradycji, bo Australia to kraj wielu tradycji.
Nie ma dwunastu dań, a większość podaje się na zimno.

Chiny

Boże  Narodzenie  określa  się  mianem  Shengdan  Jie,  czyli  Święta  Czcigodnych  Urodzin.
Obchodzi  je  niewielka  liczba  chrześcijan.  Tradycja  bożonarodzeniowa  jest  jednak  obecna,
choć  bardziej  komercyjnie.  Chińczycy  przyozdabiają  swoje  domy,  ubierają  choinki,  robią
kolorowe łańcuchy z papieru i wręczają drogie prezenty. Dzieci oczekują na swoje prezenty,
wywieszając skarpety na drobiazgi. W Wigilię rodziny spotykają się w restauracjach, a potem
idą bawić się w klubach lub przy karaoke. Ciekawą bożonarodzeniową tradycją w Chinach jest



wręczanie sobie nawzajem jabłek. Zwyczaj wywodzi się z tego, że wymowa chińskiej nazwy
Wigilii Bożego Narodzenia (zawiera w sobie cząstkę brzmiącą jak słowo „jabłko. To sprawiło,
że owoce te stały się symbolem świąt bożonarodzeniowych w Chinach.

Etiopia

Tradycje święta w Etiopii obchodzone są według starożytnego kalendarza juliańskiego, dlatego
święto  Bożego  Narodzenia  przypada  na  7  stycznia.  Przez  całą  noc  procesje  wędrują
od kościoła  do  kościoła.  W  trakcie  nabożeństw  kapłani  i  wierni  śpiewają,  grają
na instrumentach  i  tańczą.  Tradycyjną  potrawą  jest  pikantny  gulasz  z  mięsa  drobiowego
podawany  z  lokalnym  pieczywem.  Święto  poprzedzone  jest  trwającym  43  dni  postem.
Do bożonarodzeniowych tradycji  należy również  genna,  czyli  gra  w coś  w rodzaju  hokeja
na trawie. Według legendy, w noc narodzin Jezusa właśnie w ten sposób mieli spędzać czas
pasterze w Betlejem. Genna to również najbardziej popularna nazwa Świąt Bożego Narodowe.

Dawid Król, Filip Michalak, Adam Płowaś, Dariusz Dominikowski

Życzenia Świąteczne

May your Christmas sparkle with moments of love, laughter and goodwill. And may the year 
ahead be full of pleasure and joy. Have a Merry Christmas!

-  Niech  Twoje  Święta  Bożego  Narodzenia  błyszczą  chwilami  miłości,  śmiechu
oraz życzliwości.  I  niech  nadchodzący  rok  będzie  pełen  zadowolenia  i  radości.  Wesołych
Świąt!

      

Małgosia pyta mamę:
- Mamo, czy pamiętasz, jak mi opowiadałaś o tym, jak cię wyrzucili ze szkoły za złe 
sprawowanie?
- A czemu akurat teraz ci się to przypomniało?
- No.…bo historia lubi się powtarzać....

Nauczyciel biologii pyta Jasia:
- Po czym poznasz drzewo kasztanowca?
- Po rosnącym na nim kasztanach.
- A jeśli kasztanów jeszcze nie ma?
- To ja poczekam….

Nauczyciel kazał Jasiowi napisać w zeszycie 100 razy: "Nigdy nie będę mówił do nauczyciela 
na TY".
Nazajutrz Jasio przynosi zeszyt.
- Dlaczego to zdanie napisałeś nie 100 razy, tylko 200?
- Bo cię lubię, Kaziu!

Aniu, wymień proszę cztery żywioły - poleca nauczyciel.
Ogień, powietrze, ziemia i? - myśli Ania.
A czym myjesz ręce? - podpowiada nauczyciel.
Już wiem, mydło!









Wybrane przez Różę Kazubek (kl. 5a) i Filipa Michalaka (5b)
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