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Spis Treści: Spis treści:     Za oknem deszcz i wiatr, a nasz zespół re-
dakcyjny pracuje pełną parą. W listopadzie 
wiele się działo w naszej szkole. Samorząd 
Szkolny zorganizował Dzień Pluszowego Mi-
sia- akcję, która miała uprzyjemnić dzień 
najmłodszym uczniom. Mieli oni bowiem 
okazję przynieść  do szkoły swoją ulubioną 
przytulankę. 

 W najnowszym numerze przeczytacie 
o zbiórce karmy dla Fundacji Zwierzę-
cej ,,Arkadia''. Została ona zorganizowana 
przez Panią Barbarę Siedlecką i Panią Mag-
dalenę Wachowiak. Dowiecie się co działo 
się podczas „Nocy filmowej” klas VIIA i VIIB.  
Polecam również relację ze spotkania z Pa-
nem Andrzejem Maleszką 

 Ponadto przeczytacie o dyskotece an-
drzejkowej, a także o spotkaniu z fryzjerem 
i ratownikiem medycznym. Z dzia-
łu ,,Ciekawostki ‘’dowiecie się więcej o 
zdrowym odżywianiu, a w Kąciku sporto-
wym przeczytacie o kolejnych sukcesach 
naszych uczniów. Nie zabraknie także relacji 
z  Wieczoru Polskiej Pieśni Patriotycznej.  

 Członkowie zespołu redakcyjnego po-
dzielą się z Wami swoimi refleksjami o prze-
czytanych książkach. Polecam kolejny wy-
wiad z nauczycielem. W tym numerze z Pa-
nem Piotrem Michalskim.   

 A może zainteresuje was moja prezen-
tacja „Niezwykłych historii zwykłych ko-
biet”? 

Życzę miłej lektury! 

Antonina Biernat 

3. 101 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez 

Polskę 

4. „...Równym rytmem młodych serc…”- Relacja z IV 

Wieczoru Polskiej Pieśni Patriotycznej  

5. Noc filmowa klas VIIA i VIIB 

6. Wizyta w Instytucie Goethego w Warszawie 

7. Dzień Pluszowego Misia 

8. Działalność Samorządu: Pamiętamy!, Szkoła do 

Hymnu, Andrzejki w naszej szkole, Zbiórka karmy dla 

schroniska 

10. Recenzja książek: „Zmierzch”, oraz „Mara  Dyer” 

11. Recenzja książki „PAX” 

12. Recenzja filmu „Dzień Czekolady” 

13. Niezwykłe kobiety 

15. Spotkanie z Panem Andrzejem Maleszką 

16. Wywiad z nauczycielem WF-u Panem                

Piotrem Michalskim 

18. Prezentacja zawodu– spotkanie z fryzjerem 

19. Czym zajmuje się Ratownik medyczny? 

20. Kultowe Pojazdy 

21. Warsztaty Kulinarne 

22. Dieta człowieka 

23. Powiatowe zawody z koszykówki dziewcząt 

24. Międzypowiatowe zawody z koszykówki dziew-

cząt 

25. Powiatowe zawody z koszykówki chłopców 

26. Kącik poezji 

27. Komiks Bartłomieja Ziarno „Przyszłość” 
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 11 listopada 2019 roku przedstawiciele  
naszej szkoły, wzięli udział w uroczystości z 
okazji obchodów Święta Odzyskania Niepodle-
głości przez Polskę. Uczestniczyliśmy w mszy 
świętej w Kościele Pw. Św. Trójcy w Błoniu. 

 Następnie wszystkie zgromadzone sztan-
dary przemaszerowały w kierunku Rynku. A 
tam celebrowaliśmy dalej to ważne wydarze-
nie. Uroczystość zgromadziła wiele ważnych 
osób, byli obecni m.in. burmistrz Błonia, Pan 
Zenon Reszka, kombatanci wojenni, Ochotni-
cza Straż Pożarna oraz żołnierze.  

          Rozpoznaliśmy także przedstawicieli 
przedszkoli, szkół. Licznie przybyli również har-
cerze oraz mieszkańcy Gminy Błonie. 

 Cieszy nas fakt, że tak wiele osób zaanga-
żowało się w to tak ważne dla naszego narodu 
wydarzenie. Nie zniechęciła nas nawet brzyd-
ka, pochmurna pogoda. 

 Mamy nadzieję, że w przyszłości przedsta-
wiciele naszej szkoły, równie godnie będą nas 
reprezentować w tak ważnych uroczystościach 
patriotycznych. 

Katarzyna Szymańska, Kinga Podgórska VIIIA 

Fot: Barbara Siedlecka 

Fot: Barbara Siedlecka 

Fot: Barbara Siedlecka 
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14 listopada w naszej szkole już po raz 
czwarty odbył się Wieczór Polskiej Pieśni Pa-
triotycznej. Wydarzenie to miało charakter 
otwarty, a celem spotkania był wspólny śpiew. 
Informowały o nim rozwieszone w pobliskich 
miejscowościach plakaty, oraz wydarzenie 
utworzone na Facebooku.  

Przygotowania zaczęły się w październi-
ku. Wtedy to odbywały się próby scholi. Na  
początku niezbyt licznej, później coraz większej 
grupy uczniów z klas V-VIII pod kierunkiem p. 
Anny Ziarno i p. Kariny Juragi - Horosz. Mło-
dzież spotykała się dwa razy w tygodniu i po-
znawała nowe piosenki patriotyczne i wojsko-
we. Uczniowie przygotowali także śpiewniki z 
tekstami utworów.  

Nastrojowa dekoracja była dopełnie-
niem tego niezwykłego wydarzenia. Grupa tea-
tralna pod opieką p. Ewy Stolarczyk ubarwiła 
wieczór pięknymi występami. Śpiewających 
było świetnie słychać, dzięki życzliwości pana 
Jacka Cieślaka - dyrektora Zespołu Szkół nr 1 
im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, który 
użyczył naszej szkole profesjonalnego sprzętu.  

Bartłomiej Ziarno VIIIB 

Aż nadszedł ten dzień - dzień wyrażenia 
naszej Polskości poprzez wspólny, wieczorny  
śpiew. Tuż przed godziną 18.00, sala zapełniła 
się uczestnikami w różnym wieku. Nie zabrakło 
zarówno najmłodszych uczniów naszej szkoły i 
przedszkola, rodziców, nauczycieli, jak i star-
szych mieszkańców z Bieniewic i okolic. Na 
ścianie  wyświetlane były teksty pieśni, dzięki 
czemu wszyscy mogli brać udział w śpiewaniu.  

Fot: Anna Ziarno 

Fot: Maja Kaźmierska 

Piosenki były bardzo różnorodne. Od 
pieśni zabawnych jak „Takiemu to dobrze”, 
„Przybyli ułani” po pieśni poważne, refleksyjne 
odwołujące się do przejmujących wydarzeń 
naszej historii jak np. ,,Lawina’’ lub ,,Biały 
krzyż’’. Nie mogło oczywiście zabraknąć zna-
nych przez wszystkich pieśni takich jak: ,,My 
pierwsza brygada”, ,,Serce w plecaku”. Nie 
obyło się bez bisów - schola zaśpiewał powtór-
nie swój ulubiony utwór - ,,Już dopala się 
ogień biwaku”.  

Na zakończenie wybrzmiała pieśń 
„Wolność” Marka Grechuty, w wykonaniu 
Pawła Ziarno. Jak czytali narratorzy: „Niepodle-
głość nie jest dana raz na zawsze. Każde poko-
lenie na nowo za nią odpowiada. Dla nas - 
uczestników wieczoru wspólny śpiew był wła-
śnie wyrazem patriotyzmu. 
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 W nocy z 8 na 9 listopada w naszej szkole 
klasy siódme zorganizowały ,,Noc filmową’’. Te-
go dnia spotkaliśmy się w szkole o godzinie 
19.00. Zaczęliśmy nasze spotkanie integracyjne 
od zabawy w chowanego po ciemku. Potem na 
kolację zamówiliśmy pizzę.  

 Po wspólnej konsumpcji, zaśpiewaliśmy  
„Sto lat” naszemu koledze, który niedawno ob-
chodził swoje trzynaste urodziny. Po uczcie ku-
linarnej, postanowiliśmy obejrzeć filmy, i ofi-
cjalnie rozpoczęliśmy ,,Noc filmową’’. 

 Dużą atrakcją był escape-room przygoto-
wany przez uczniów z klasy 7a. Uczestnicy naj-
bardziej bali się podchodzić do szafy, gdyż krą-
żyła legenda, że mieszkają tam potwory. Naj-
szybciej z rozwiązaniem zagadki poradziła so- 

-bie grupa „Zumba”, w składzie:  Amelia Woj-
ciechowska i Wiktor Biernat. 

    Podczas gdy część osób rozwiązywała pod-
chwytliwe zagadki escape-room’u, pozostali 
zajmowali sobie czas na sali gimnastycznej. Ba-
wiliśmy się piłkami, próbując trafić nimi do ko-
sza. Próbowaliśmy też podrzucić je jak najwyżej 
umieliśmy. Dzięki temu nikt się nie nudził. 

 Następnie robiliśmy sobie  pamiątkowe 
zdjęcia w zorganizowanej przez klasę 7a foto-
budce. Po czym okazało się, że zatęskniliśmy za 
zabawą w chowanego, więc zagraliśmy w nią 
po raz ostatni tego wieczoru. Na zakończenie 
tej pamiętnej nocy obejrzeliśmy film pt. 
„Vaiana”. 

 Rano, choć mocno niewyspani, posprząta-
liśmy sale, w których spaliśmy i bawiliśmy się. 
Zjedliśmy śniadanie i wróciliśmy do swoich do-
mów. To była naprawdę udana „Noc filmowa”, i 
pozostanie nam w pamięci przez długi, długi 
czas. 

Weronika Tyl, Maria Pokraśniewicz VIIB, Kinga Olszak VIIA 

Fot: Lidia Bogusiewicz 

Fot: Lidia Bogusiewicz 
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 W czwartek, dnia 7 listopada 2019 roku, 
klasa 6b pojechała na wycieczkę do Instytutu 
Goethego w Warszawie. Umożliwia on korzy-
stanie z instalacji związanej z opowiadaniem 
pt. ”Przemiana” Franza Kafki. Główny bohater, 
Gregor Samsa budzi się pewnego dnia, jako  
karaluch wielkości człowieka.  
 Dzięki wirtualnej rzeczywistości, każdy z 
nas przeniósł się do pokoju bohatera opowia-
dania Kafki oraz stał się karaluchem przez pięć 
minut. Zadaniem uczestnika było odnaleźć 
klucz do pokoju.   

Aniela Annunciato VIB 

 Mnie nie udało się go odnaleźć, ale i tak 
świetnie się bawiłam. Wycieczkę w to miejsce 
polecam każdemu, kto chce zobaczyć świat z 
perspektywy ogromnego robaka! 
 Do Instytutu można przyjść nie tylko w 
dużej grupie, ale też indywidualnie. Od ponie-
działku do piątku, od godz. 10.00 do 14.00, 
można zobaczyć instalację razem z klasą, a sa-
modzielnie w godz. od 15.00 do 18.00.  
 W Instytucie znajduje się też biblioteka. 
Jest tam mnóstwo książek i magazynów w języ-
ku niemieckim. Można również zapisać się na 
kurs języka niemieckiego.  
 Do szkoły wróciliśmy szczęśliwi i zadowo-
leni. To była naprawdę udana wycieczka. 

Fot: Anna Rabecka 

Fot: Anna Rabecka 

Fot: Anna Rabecka 
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 W dniu 25 listopada obchodziliśmy w na-
szej szkole Dzień Pluszowego Misia. Został on 
ustanowiony w 100 rocznicę powstania ma-
skotki– w 2002 roku. Cała historia zaczęła się 
jednak dużo wcześniej.  

 W 1902 Prezydent Stanów Zjednoczonych 
Teodor Roosvelt wybrał się na polowanie. Je-
den z jego towarzyszy postrzelił małego nie-
dźwiadka i pokazał go Prezydentowi. Natomiast 
on, gdy ujrzał przerażone zwierzę kazał  natych-
miast je uwolnić.  

 Świadek tego zdarzenia uwiecznił historię 
i fotografię w jednej z waszyngtońskich gazet. 
Artykuł ten  szczęśliwie przeczytał producent 
zabawek. Od tego momentu zaczęto sprzeda-
wać maskotki pod nazwą Teddy Bear ( w języku 
angielskim określenie pluszowych misiów ). 

 Chcąc uczcić  hucznie, kolejną rocznicę 
Dnia Pluszowego Misia, Samorząd Szkolny przy-
gotował kilka niespodzianek. Jedną z nich była 
możliwość przyniesienia do szkoły , przez naj-
młodszych uczniów  swoich ulubionych przytu-
lanek. 

 Misie towarzyszyły dzieciom na lekcjach, a 
także na przerwach. Członkowie Samorządu 
Szkolnego wybrali się do przedszkola i opowie-
dzieli dzieciom  o historii misiów, a także o oko-
licznościach powstania Dnia Pluszowego Misia. 

      Najmłodsi uczniowie byli bardzo zadowole-
ni z tego dnia i już w niecierpliwością czekają, 
aby za rok znów przynieść swoją maskotkę do 
szkoły! 

Antonina Biernat VIIA 

Fot: Kinga Olszak 

Fot: Kinga Olszak 
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Kasia Szymańska VIIIA 

Krzysztof Sitarski VIIIB 

 W dniu 8 listopada z inicjatywy Opiekuna 
Samorządu Szkolnego, Pani Barbary Siedlec-
kiej, nasza szkoła przystąpiła do  akcji Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej ,, Szkoła do Hym-
nu. O symbolicznej godzinie 11.11, wspólnie 
zaśpiewaliśmy 4 zwrotki Hymnu Narodowego.    
W tej jakże ważnej i podniosłej chwili, swoim 
pięknym śpiewem wsparły nas również dzieci 
z Przedszkola ,, Iskierka’’. 

 Działanie to, było kontynuacją  ubiegło-
rocznej inicjatywy ,, Rekord dla Niepodległej’’. 
Chcieliśmy w ten sposób, uczcić pamięć 
wszystkich poległych w obronie naszej Ojczy-
zny, jak również wyrazić radość z tego, że 101 
rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Pol-
skę świętujemy dziś w wolnej Ojczyźnie. 

 Historia Mazurka Dąbrowskiego zaczyna 
się w 1797 roku we włoskim miasteczku Reg-
gio Emilia. To tu, Józef Wybicki stworzył swoją 
pieśń. Utwór nosił wówczas tytuł  ,,Pieśń Le-
gionów Polskich we Włoszech’’ i był poświęco-
ny dowódcy, generałowi Janowi Henrykowi 
Dąbrowskiemu. 

     Mazurek Dąbrowskiego towarzyszył Pola-
kom w czasie zrywów niepodległościowych, 
bitew i wojen. 26 lutego 1927 roku został ofi-
cjalnie uznany za Hymn Państwowy, który  po-
zostaje stale, jedną z najwyżej cenionych przez 
Polaków wartości. 

Fot: Barbara Siedlecka 

 Dnia 31.10.2019 roku, reprezentacja Sa-
morządu szkolnego udała się na cmentarz w 
Błoniu, aby zapalić znicze na grobach żołnierzy 
poległych. 
 Bardzo cieszy nas fakt, że zebraliśmy w 
szkole aż tak dużo zniczy i że mogliśmy czynnie 
praktykować tę tradycję.  
 Uważamy, że należy pamiętać o żołnier-
zach poległych w walce ku chwale Ojczyzny. 
Nasza szkoła uczy nas jak bardzo jest to ważne, 
a my swoją działalnością dajemy dobry przy-
kład innym.  

Fot: Amelia Ostrowska 
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 W naszej szkole, w październiku Pani 
Magdalena Wachowiak i Pani Barbara Siedlec-
ka zorganizowały zbiórkę karmy dla schroniska 
„Kudłaci przyjaciele Marty - Fundacja Zwierzę-
ca Arkadia” pod Sochaczewem. Dzieci bardzo 
chętnie przynosiły worki z karmą, saszetki, 
puszki, a nawet miski. Zebraliśmy mnóstwo 
smakołyków dla psiaków, co na pewno bardzo 
pomoże właścicielom schroniska.  
 15 listopada przedstawiciele naszej szkoły 
pod opieką Pani Magdaleny Wachowiak poje-
chali zawieźć wszystkie zebrane artykuły do 
przytułku. Niestety nie udało się nam zrobić 
nic innego, np. posprzątać boksów i wyprowa-
dzić psów, ze względu na późną porę. Jednak 
panie, które nas przyjęły i tak były bardzo za-
dowolone. Mamy nadzieję, na dalszą organi-
zację zbiórek i pomoc bezdomnym zwierza-
kom.  

 W dniu 28.11.2019 roku, Samorząd szkol-
ny zorganizował Andrzejki. Na przerwach moż-
na było udać się do wróżek ( tak naprawdę były 
to nasze uczennice) i posłuchać ich propozycji 
dotyczących tego, co może nas spotkać w przy-
szłości. Uczniowie ustawili się w kolejce do 
wróżb i byli z nich bardzo zadowoleni.  

 Dodatkowo w godzinach od 17.00 do 
19.30 odbyła się Dyskoteka andrzejkowa. 
Wspólnie udekorowaliśmy salę tak, aby stwo-
rzyć odpowiedni klimat. Tym razem imprezę 
poprowadził nowy D- J Pan Arek. 

 Opinie zebrane wśród uczestników zaba-
wy, świadczyły o tym, że wszyscy świetnie się 
bawili. Przypadł nam też do gustu konkurs na 
najciekawsze przebranie. To była naprawdę 
udana zabawa. Oby więcej takich inicjatyw na-
szego Samorządu szkolnego. Brawa dla organi-
zatorów. Serdecznie dziękujemy. 

Kinga Podgórska VIIIA 

Fot: Bartłomiej Ziarno 

Kinga Olszak VIIA 

Fot: Magdalena Wachowiak 

Fot: Magdalena Wachowiak 
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Autorką książki pt. ,,Zmierzch” jest Ste-
phenie Meyer. Głównymi bohaterami są Isa-
bella Swan i Edward Cullen.   
 Cała saga składa się z czterech części: 
,,Zmierzch”, ,,Księżyc w nowiu”, ,,Zaćmienie” 
i ,,Przed świtem”. Akcja zaczyna się kiedy   
Bella, która od zawsze mieszkała z mamą w 
dużym mieście przeprowadza się do małego 
miasteczka Forks, do swojego ojca.  

Bella zaczyna naukę w liceum i tam po-
znaje Edwarda. W pewnym momencie w jej 
życiu pojawia się również Jacob - jej kolega z 
dzieciństwa oraz syn przyjaciela jej ojca. Bella 
musi wybrać między nimi. Kogo wybierze ?    
O tym musicie przekonać się sami.   

Książka bardzo mi się podobała i         
polecam ją każdemu. Świetne było to, że lekki 
wątek miłosny przeplata się z kryminalnym, w 
którym to Bella ma zostać zamordowana. 
  

Uważam, że  książka pt. ,,Zmierzch”   
będzie idealna dla każdego, kto lubi czuć 
dreszczyk emocji, ale preferuje też szczęśliwe 
zakończenia. Jeżeli spodoba wam się saga mo-
żecie sięgnąć również po nową wersję „Życie i 
śmierć”. 

Kinga Olszak VIIA 

Książki z cyklu ,,Mara Dyer” napisała  
Michelle Hodkin. Główną bohaterką jest tytu-
łowa Mara Dyer. 

Opisywane wydarzenia, rozpoczynają 
się podczas gdy Mara wraz z przyjaciółkami 
gra w ruletkę. Kiedy jedna z nich -  Rachel, py-
ta jak zginie, w odpowiedzi dostaje tylko jedno 
słowo ,,Mara”.  

Dziewczyny wraz z bratem Claire- Ju-
dem Love, czyli ówczesnym chłopakiem Mary, 
chcą spędzić noc w starym, opuszczonym szpi-
talu psychiatrycznym. W tym miejscu docho-
dzi do niespodziewanej sytuacji. Tej pamiętnej 
nocy szpital na Rhode Island się zawalił. Ze 
wszystkich tam obecnych osób przeżyła tylko 
Mara Dyer. Aby pozbyć się traumy, dziewczy-
na wraz z dwoma braćmi i rodzicami przepro-
wadza się do innego miasta. Tam  poznaje 
swojego przyjaciela Jamiego i Noaha.  

W pewnym momencie zauważa, że dzie-
je się z nią coś złego… ma halucynacje i inne 
dolegliwości. Z tego powodu dziewczyna trafia 
na oddział zamknięty szpitala psychiatryczne-
go, gdzie zajmuje się nią doktor Kells.   

Wydaje się jej , że lekarka nie ma do 
końca dobrych intencji… Okazuje się, że prze-
czucie ją nie myliło… Przeczytałam wszystkie 
trzy książki i polecam je każdemu, kto lubi kry-
minały! 

Kinga Olszak VIIA 



WARTO PRZECZYTAĆ 

11 

 Jakie to wspaniałe uczucie… dostać     
książkę. Tydzień temu dostałam w prezencie 
książkę Sary Pennypacker  pt.”Pax”.  

 Opowiada ona o chłopcu  imieniem Peter, 
który ma przyjaciela lisa. Nazywa go Pax i     
bardzo go kocha. Niestety chłopiec musi się 
rozstać z ulubionym zwierzątkiem. Tata nakazu-
je synowi zostawić liska w lesie. Ojciec idzie na 
wojnę, a Peter zostaje w domu z dziadkiem. 

 Pewnego wieczoru chłopiec bardzo        
zatęsknił za swoim rudym przyjacielem i        
postanawia go znaleźć. Droga, którą pokonuje 
ma 500 kilometrów, lecz Peter czuje, że musi 
go odnaleźć i nie zwraca uwagi na znaczną    
odległość. 

 

 W tym czasie Pax zapoznaje się z nowymi, 
leśnymi przyjaciółmi, którzy traktują go z      
niechęcią, ponieważ uważają, że za bardzo 
pachnie ludźmi. Znajomość trwa tylko dwa dni. 

 Pewnego dnia Peter zszedł z drogi i wpadł 
do błota. Szybko zareagował i chwycił się        
gałęzi, w ten sposób wydostał się na suchą zie-
mię. Niestety potknął się i ponownie skręcił 
kostkę. Dalsza wędrówka nie była możliwa. 
Chłopcem zaopiekowała się Vola, która zaopa-
trzyła jego rany i pomogła mu odnaleźć uko-
chanego lisa. 

 Książka jest bardzo ciekawa. Wzrusza i  
opowiada o przyjaźni, o trudach, które napo-
tkał Peter, żeby znów zobaczyć  pupila. Pole-
cam jej lekturę.  

A na koniec zagadka: 

Co rosło w ogrodzie Voli? 

 

Lena Adamska VB 
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 Dnia 25 listopada  2019 roku klasy 5b, 6a, 
6b i 6c pojechały do Kina Bajka w Błoniu na 
film  pt. „Dzień Czekolady”. 

 Po przejażdżce autokarem, wreszcie       
dotarliśmy na miejsce. Gdy film się zaczął, 
wszyscy byli  bardzo przejęci.  Poznaliśmy rodzi-
nę, która podróżowała samochodem, do swo-
jego nowego miejsca zamieszkania, nowego 
domu. 

       Monika, bo tak miała na imię główna       
bohaterka marzyła o tym, by pojechać  kiedyś 
do babci na Hawaje. Poznała chłopca o imieniu 
Damian. Razem chcieli uciec jak najdalej.      
Dziewczynka sprawiała rodzicom duże           
problemy wychowawcze. Próby ucieczki z do-
mu , to tylko jeden z przykładów takich           
zachowań. W związku z tym, rodzice wezwali 
na pomoc panią psycholog.  

         Nagle pojawiła się ona w roli Czarownicy… 
Co było dalej, przekonacie się sami. Jesteśmy 
świadkami nawet ślubu naszych małych boha-
terów. 

 Zainteresował mnie film, ponieważ był 
bardzo poruszający.  Dobrym tego przykładem 
jest sytuacja, gdy Czarownica zabrała wszystkie 
wspomnienia chłopca. Dzieci poczuły się tym 
urażone. Przytuliły wiedźmę i … Co stało się da-
lej dowiecie się sami, wybierając się do kina na 
seans. Na pewno będziecie zadowoleni.         

Serdecznie polecam! 

Basia Ryszka VB 
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W tym miesiącu, artykuł o „Niezwykłych kobietach” chcę poświęcić tym wybitnym, bez których 
ludzie nie mogliby wylądować na Księżycu, lub nie mieliby w domach komputerów. Chcę opo-
wiedzieć o kobietach, które jako małe dziewczynki nie bały się pytać. Chodź kobiety, które za-
mierzam Wam przedstawić żyły w innych epokach, to i tak łączyła je wspólna chęć poznania 
świata i uczynienia go lepszym.  

         Najbardziej bliska mojemu sercu jest 
Margaret Hamilton i to o niej chciałabym 
Wam na początku opowiedzieć. Kiedy       
Margaret miała dwadzieścia cztery lata za-
trudniła się w agencji kosmicznej NASA. Mło-
da pani inżynier musiała utrzymać córkę i 
studiującego męża. Kobieta nadzorowała   
pracę zespołu, który opracował oprogramo-
wanie  dla statku kosmicznego Apollo 11, aby 
ten mógł bezpiecznie wylądować na Księży-
cu. 20 lipca 1969 roku komputer zaczął      
wysyłać komunikaty o błędzie.  
 Wybitna inżynier Margaret Hamilton 
ustawiła go i tym samym przyczyniła się do 
powstania powiedzenia: ,,Mały  krok dla czło-
wieka, ale wielki skok dla ludzkości''. W chwili 
ukończenia pracy nad kodem, który miał za-
pewnić odpowiednie zaprogramowanie kom-
putera był on wysokości Margaret.  

 Może słyszeliście kiedyś o Adzie Lovelace. 
Była to dziewczyna, która uwielbiała maszyny. 
Ada była wybitną matematyczką. Zachwycała 
ją myśl o lataniu. Nie wynalazła samolotu, ale 
pozostawiła po sobie piękny zbiór szkiców      
zatytułowany „Flyology”, w którym zawarła  
wyniki swoich badań.  

 Kiedyś Ada poznała matematyka Charlesa 
Babbage, z którym napisała pierwszy program 
komputerowy. Muszę wspomnieć o tym, że 
Ada żyła w XIX wieku, wiele lat przed          
skonstruowaniem pierwszego komputera.  
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          Jeśli już mowa o sławnych matematycz-
kach trzeba wspomnieć o urodzonej w 370 ro-
ku w Egipcie Hypatii. Dziewczyna spędzała dłu-
gie godziny w Bibliotece Aleksandryjskiej wraz 
ze swoim ojcem. Czytała księgi, które w tam-
tych czasach miały postać papirusowych zwo-
jów.  
 Hypatię szczególnie fascynowała matema-
tyka i filozofia, choć wywoływało to zdziwienie, 
z czasem kobieta zaczęła wykładać astronomię. 
Wynalazła astrolabium i choć w dzisiejszym 
świecie nie mówi się o niej dużo, odegrała 
ogromną rolę w świecie uczonych. 

 Kiedyś słyszałam też o Ann Makosinski- 
dziewczynie, dla której nie ma rzeczy niemożli-
wych. Ann nie mogła uczyć się po zmierzchu, 
ponieważ w jej domu nie było prądu. Postano-
wiła wynaleźć latarkę zasilaną poprzez energię, 
wytwarzaną przez ludzkie ciało. Udało jej się. 
Zgłosiła swój wynalazek do konkursu Google 
Science Fair. I nazwała go „pustą latarką”, po-
nieważ zrobiła ją z aluminiowej rurki. 
 

          Chcę przybliżyć Wam również postać wy-
bitnej informatyczki Grace Hopper. Kiedy była 
mała interesowały ją wszystkie ,,dziwne” 
przedmioty, np. budzik. Aby zobaczyć jak dzia-
ła, rozkręciła wszystkie zegary, które znalazła w 
domu.  
 Kiedy dorosła, zrobiła profesurę z fizyki i 
matematyki. Gdy wybuchła II wojna światowa 
Grace Hopper wstąpiła do armii, tak jak jej 
dziadek. Tam zobaczyła pierwszy komputer. 
Stworzyła dla niego oprogramowanie. Wielo-
krotnie próbowała przejść na emeryturę, jed-
nak amerykańska armia za bardzo ją ceniła. 
Gdy ktoś nie potrafił poradzić sobie z jakimś 
problemem, na miejsce natychmiast wzywana 
była Grace. 

Antonina Biernat VIIA 
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  „…Piorun uderzył w olbrzymi stary dąb 
rosnący na wzgórzu. Nie był to zwyczajny dąb. 
Było to Magiczne Drzewo. Miało w sobie 
ogromną, cudowną moc, lecz nikt o tym nie 
wiedział. Ludzie zawieźli je do tartaku i pocięli 
na deski. Z drewna zrobiono setki różnych 
przedmiotów, a w każdym przedmiocie została 
cząstka magicznej mocy. W zwyczajnych      
rzeczach ukryła się siła, jakiej nie znał dotąd 
świat.” 

Poprowadził też warsztaty aktorskie dla dzieci. 
Pan Andrzej jest bowiem nie tylko pisarzem, 
ale również reżyserem filmowym i autorem 
scenariuszy.    

 Najnowszy tom serii, nosi tytuł „Pióro       
T-rexa”. Bohaterowie przenoszą się tym razem 
do świata dinozaurów, żeby zdobyć lek, który  
uratuje chorego przyjaciela. Walczą z drapież-
nymi jaszczurami i olbrzymim krokodylem.     
Ściga ich potężny T-rex, a magiczny przedmiot 
sprawia, że tyranozaur zmienia się w jeszcze 
groźniejszego potwora.   

 Po spotkaniu nadszedł czas na podpisywa-
nie książek. Niektóre dzieci nie mogły się do-
czekać, siadały na krzesłach lub chociażby na 
podłodze i czytały w skupieniu „Pióro T-rexa”. 
Czekaliśmy aż dwie godziny. Wszyscy byli pozy-
tywnie nastawieni.  

 Pan Andrzej Maleszka był bardzo miły i 
przyjemnie się z nim się rozmawiało. Zapytał, 
która część jest naszą ulubioną i który z nas 
szybciej czyta książki. Był też bardzo ciekaw, 
skąd dowiedzieliśmy się o książkach „Magiczne 
drzewo”. Podpisał nam książki oraz wręczył 
podpisane plakaty z takim samym zdjęciem, jak 
na okładce „Pióra               T-Rexa”. Swój auto-
graf postawił też pies Budyń;) Tak naprawdę 
stempelki z odbiciem psiej łapy stawiała pani 
asystentka. Bardzo nam się wszystko to podo-
bało.  

 Jeśli ktoś z Was, chciałby wziąć udział w 
takim spotkaniu, to obserwujcie stronę na    
facebooku „Magiczne Drzewo’’. Podejrzewamy, 
że to jeszcze nie koniec serii i będzie jeszcze 
okazja do spotkania z Panem Andrzejem Ma-
leszką, wraz z kolejną premierą nowej książki. 

Fot: Archwium prywatne 

Maciej i Michał Zabost IVA 

 Tak zaczyna się każda z książek z serii 
„Magiczne drzewo”, a my uczestniczyliśmy w 
spotkaniu z jej autorem Panem Andrzejem Ma-
leszką. Spotkanie odbyło się w Empiku Arkadia 
w sobotę 16 listopada 2019 roku. 

 Autor bardzo barwnie opowiadał jak po-
wstają książki i filmy z jego serii.  
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Dzień dobry. 
Dzień dobry. 
 

Możemy zadać Panu kilka pytań? 

Tak, oczywiście. 

 

Pracuje Pan w naszej szkole od niedawna, od 
września 2019r. Jak się Pan u nas czuje? 

Myślę, że bardzo dobrze. Na początku nowa 
praca jest trochę stresująca. Można czuć się 
nieswojo. Myślę, że cała załoga zarówno   
współpracownicy jak i uczniowie, przyjęli mnie 
całkiem fajnie. Teraz czuje się jak członek       
zespołu. Uważam, że przebiegło to w bardzo 
przyjemnej atmosferze i jest mi miło z tego po-
wodu. 

 

Czy prowadzi Pan jakieś zajęcia dodatkowe w 
naszej szkole? 

Prowadzę, są to SKS-y, między innymi z boksu, 
jak i z gier zespołowych. Ostatnio mocno pra-
cujemy z dzieciakami nad siatkówką. 

 

Czy wybrał Pan zawód nauczyciela wychowa-
nia fizycznego z zamiłowania? Dlaczego akurat 
W-F ? 

Myślę, że z zamiłowania. Od zawsze byłem 
związany ze sportem, lubiłem go uprawiać.    
Poniekąd było wiadome, że pójdę w tym      
kierunku.  Dlaczego WF ? Trenowałem od 
dziecka, prawie zawsze byłem związany ze 
sportem. W między czasie, zanim trafiłem na 
studia zdobywałem doświadczenie w charakte-
rze prowadzącego zajęcia jako instruktor, tre-
ner.  

Co przynosi Panu największą satysfakcję w 
pracy z dziećmi i młodzieżą? 

Myślę, że możliwość przekazania pewnej      
wiedzy, doświadczeń. Chęć pokazania różnych 
dyscyplin, sportów, zachęcenie was do           
aktywności. Jeśli widzę, że ktoś nie lubi się ru-
szać, namawiam go, do dalszego działania i to 
jest dla mnie największą satysfakcją. 

 

Jakie były Pańskie ulubione sporty w dzieciń-
stwie? Czy osiągnął Pan jakieś sukcesy? 

W dzieciństwie chyba jak wszyscy lubiłem spę-
dzać czas na podwórku; grać w piłkę, bawić się 
pod trzepakiem. Jeśli chodzi o późniejszy czas, 
to zacząłem zajmować się trenowaniem sztuk 
walki, boksu, kickboxingu. Były jakieś zawody, 
sukcesy, Mistrzostwa Mazowsza, Mistrzostwa 
Polski. Na Mistrzostwach Polski nie udało mi 
się zdobyć żadnego medalu, ale jeździłem na 
sporą liczbę zawodów. Wcześniej grałem też 
trochę w siatkówkę, lekkoatletykę, a nawet w 
warcaby. 

  

Jakie sporty lubi Pan uprawiać, a jakie oglądać 
tylko w telewizji? 

Teraz aktualnie nie uprawiam żadnego sportu, 
bardziej zajmuję się  prowadzeniem zajęć jako 
trener.  Jeśli chodzi o telewizję, to chętnie  
oglądam skoki narciarskie, wcześniej też walki 
bokserskie. Wszystkie wydarzenia narodowe: 
siatkówka, ostatnio też koszykówka, piłka    
nożna, ale tylko poważniejsze mecze. 
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Czy oprócz sportu ma Pan jakieś inne zaintere-
sowania? 

Tak, jak najbardziej. W wolnych chwilach lubię 
wędkować, poniekąd to też jest sport. Wiąże 
się on przy okazji z obcowaniem z naturą,     
podróżami. Lubimy też z żoną poznawać i  
zwiedzać nowe miejsca, a na więcej brakuje już  
czasu. 

 

Słyszeliśmy, że trenuje Pan boks. Proszę nam o 
tym opowiedzieć? 

Sam nie trenuję już boksu. Prowadzę z niego 
zajęcia. Uczę przede wszystkim młodzież.     
Staram się ich zachęcić do tej dyscypliny.      
Myślę, że nie trenuję już boksu, zarówno z bra-
ku czasu jak i przez kontuzje, które w mojej ka-
rierze pokrzyżowały mi plany. Musiałem odło-
żyć je na bok, ale nie chciałem rezygnować z 
tego sportu. Chciałem dalej pozostać aktyw-
nym. 

 

Jakie miał Pan największe osiągnięcia w spo-
rcie? 

Największym osiągnięciem było Mistrzostwo 
Mazowsza w kickboxingu w kategorii Juniorów. 

Czy ma Pan jakiegoś ulubionego sportowca, 
drużynę sportową, którą/którego Pan podzi-
wia? 

Myślę, że tych sportowców jest wielu, bo dla 
mnie nie ma jednego sportowca, którego bym 
jakoś wielbił. Mam szacunek do każdej          
dyscypliny, każdego sportowca. Wiem, że 
wszystkie sukcesy, wyniki są efektem ich cięż-
kiej pracy.  

Jak już mówiłem lubię skoki narciarskie, więc 
swego czasu miałem idola jak i pewnie wiele 
innych osób, był nim Adam Małysz. 

 

Dziękujemy za rozmowę. 

Ja również dziękuję.  

Amelia Ostrowska VIIA, Amelia Wojciechowska VIIA 

Fot: Kinga Olszak 

Fot: Kinga Olszak 
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CIEKAWE ZAWODY 

 

 Dnia 5 listopada 2019r. uczennice klasy 
7b: Marysia Pokraśniewicz, Weronika Tyl i  
Nina Wigier, w ramach doradztwa zawodo-
wego, zaprezentowały swojej klasie zawód 
fryzjera. Zaprosiły również panią Klaudię    
Potasińską, która zajmuje się fryzjerstwem. 
 Dziewczyny opowiedziały nam o Panu 
Antonim Cierplikowskim, który wymyślił 
pierwszą fryzurę, a była to fryzura na tzw. 
„chłopczycę”. Dowiedzieliśmy się jak           
zajmować się włosami, w jaki sposób o nie 
dbać, pielęgnować oraz jakie najczęściej     
popełnia się błędy w wykonywaniu tych czyn-
ności. Natomiast pani Klaudia opowiedziała o 
budowie włosa.  
 Następnie Pani fryzjerka zaprezentowała 
swoje przyrządy oraz kosmetyki do             
pielęgnacji włosów. Były to różne maseczki,  
maszyna, która ścinała zniszczone końcówki 
nie skracając włosów (obcinała do 6 milime-
trów) i Pani Klaudia pokazała jej działanie na 
włosach jednej z uczennic. Zaprezentowała 
nam również urządzenie przypominające  
prostownicę, jednak było ono chłodne i      
zajmowało się wyłącznie pielęgnacją włosów. Maria Pokraśniewicz, Weronika Tyl VIIB 

 Nie obyło się również bez quizu        
sprawdzającego naszą wiedzę. Pani Klaudia 
przygotowała nagrody dla zwycięzców konkur-
su (były to tak zwane eliksiry, pomagające 
dbać o włosy). 
 „Prezenty” dostały modelki, uczennice, 
które zwyciężyły w rywalizacji, oraz              
prowadząca zajęcia z doradztwa zawodowego 
Pani Edyta Kurlej. Pani fryzjerka otrzymała od 
nas gorące brawa i podziękowania za wizytę w 
naszej szkole. 

Fot: Kinga Olszak 

Fot: Kinga Olszak 

Fot: Kinga Olszak 
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CIEKAWE ZAWODY 

 

 Dnia 15 listopada 2019 roku klasa VIIA na 
zajęciach z doradztwa zawodowego miała   
okazję poznać tajniki kolejnego zawodu. Tym 
razem naszym gościem była mama jednej z 
uczennic p. Eliza Ostrowska. Opowiedziała 
nam, jakie zawody wykonuje, jaką ma pasję w 
życiu i co robi w wolnym czasie. Zaciekawieni 
uczniowie zadawali dużo pytań. 

- Jaki zawód Pani wykonuje? 

 Mam jedną docelową pracę. Jestem poli-
cjantką. Pracuję w Centrum Szkolenia Policji w 
Legionowie gdzie uczę policjantów pierwszej 
pomocy i tu właśnie łączę swój drugi zawód   
ratownika medycznego. Prowadzę szkolenia z 
pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej 
pomocy. Zabezpieczam medycznie imprezy np. 
imprezy sportowe. 

Jaką ma Pani pasję? 

 Moją pasją jest język migowy oraz nauka 
pływania. Pasja przekształciła się w zawód nau-
czyciela języka migowego. Obecnie na studiach 
wykładam język migowy. Ukończyłam trzeci to-
pień języka migowego i przygotowuję się do 
egzaminu tłumacza języka migowego. 
 

 

-Jakie musiała Pani ukończyć studia? 

 Ukończyłam studia magisterskie na         
kierunku wychowanie fizyczne  z rehabilitacją 
narządu ruchu, studia licencjackie na kierunku 
ratownictwo medyczne, studia podyplomowe 
na kierunku bezpieczeństwo narodowe,    
ukończyłam kursy  I, II, III stopnia języka migo-
wego, kurs ratownika wodnego i instruktora 
nauki pływania co uprawnia mnie do wykony-
wania zawodu.  

 Czasu wolnego to za wiele nie mam, a jak 
już, to wykorzystuję  go na  spędzanie czasu z 
rodziną, bieganie. Czas spędzam raczej aktyw-
nie. 

Fot: Kinga Olszak  

Fot: Kinga Olszak  

Amelia Ostrowska VIIA 

 Po pytaniach do naszego gościa           
przeszliśmy do pokazu  pierwszej pomocy na 
fantomie. Nasz kolega zgłosił się na ochotnika, 
po czym pokazał jak uratować człowiekowi ży-
cie.  Mieliśmy też okazję poćwiczyć alfabet mi-
gowy, a następnie każdy oddziel-
nie ,,przemigał” swoje imię.  

 Mamy nadzieję, że zdobyte wiadomości 
przydadzą się nam  w życiu. Przede wszystkim 
dziękujemy p. Elizie za poświęcony dla nas 
czas. 
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Dla sadownika i korpopracownika! Iście uni-
wersalny ŻUK A18 

 Żuczek... Przypomniały mi się opowieści 
mojej babci o Żuku pradziadka. Ten  samochód 
miał chyba każdy rolnik z PRL-u. Pierwszy został 
wyprodukowany w 1972 roku , a ostatni w 
1998r.  Mimo produkcji do późnych lat, Żuk 
miał ręczną pompkę płynu do spryskiwaczy, a 
wnętrze było iście spartańskie. 

          Do plusów można zaliczyć fakt, iż miejsca 
na pace było  bardzo dużo, biorąc pod uwagę 
niewielkie rozmiary samochodu. Wersji było 
wiele, paka z plandeką, blaszak, mikrobus czy 
nawet sześcioosobowa kabina z plandeką, do  
której była przyczepka rekompensująca stratę 
miejsca na pace, spowodowaną dodatkowym 
rzędem siedzeń. 

Nie tylko dla Milicjanta! Czyli o Nysie 521 

 Nysa 521 była konstrukcją jak sama na-
zwa wskazuje wprost z Nysy. Powstała ona z 
myślą o tanim samochodzie dostawczym dla 
ludu.  Jednak Nysa  słynęła z tego, że była    
używana w Milicji Obywatelskiej. Aczkolwiek 
wiele osób posiadało takową. Linia nadwozia 
jest bardzo charakterystyczna dla osób żyją-
cych w czasach nowości tej maszyny. Pojawiła 
się ona  na znaczku pocztowym wyemitowa-
nym 28 grudnia 1973 roku. Co ciekawe była 
również wersja M\M Tropic sprzedawana w 
ciepłych krajach, posiadała dodatkowe wloty 
powietrza zewnętrznego i więcej szyb. Aczkol-
wiek M\M Tropic nie była Nysą 521 tylko N61 
M. 

Jego ekscelencja FSO- Polonez (Wersja proto-
typowa) 

 Wersji prototypowych Poloneza było     
dużo. Między innymi wersja 4x4. Aczkolwiek 
my skupimy się na trzyosobowym pick-upie. 
Miał on ładowność jednej tony. Nie był to pick-
up  
à la wersja truck, tylko pełnoprawny pick-up 
posiadający  jednolitą, blaszaną karoserię.  

 Zbudowano go na płycie podłogowej fiata 
125p, co było złą decyzją, ponieważ płyta wło-
skiego fiata była bardzo przestarzała. Pamiętaj-
my jednak, że tej wersji nigdy nie wprowadzo-
no do seryjnej produkcji. Dalszy ciąg tym razem 
o nieco innym Polonezie, pojawi się w kolej-
nym moim artykule. 

Wojciech Majunka VIC 

Wojciech Majunka VIC 

Wojciech Majunka VIC 
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 Nasza szkoła zakwalifikowała się do pro-
gramu promującego zdrowe odżywianie pt.   
"Warsztaty kulinarne dla dzieci w wieku szkol-
nym" realizowanego  przez Narodowe Centrum 
Edukacji Żywieniowej. Brały w nim udział klasy 
I-III. Uczniowie  w dniu 29 listopada 2019 r., 
uczestniczyli w warsztatach trwających dwie 
godziny lekcyjne. 

 Prowadząca  zajęcia wytłumaczyła       
dzieciom, na czym polega zdrowe odżywianie. 
Zaproponowała im, by zastąpić słodycze zdro-
wym jedzeniem. Okazuje się, że to wcale nie 
jest takie trudne.  

 Kolejną rzeczą była  prezentacja Piramidy 
żywieniowej. Każdy uczeń  udzielał  się w tym 
temacie i był nim mocno  zainteresowany.  

 Kiedy uczniowie omówili wszystkie zasady 
zdrowego odżywiania się, mogli zabrać się do 
pracy praktycznej.  Każdy otrzymał owoce i   
warzywa. Dzieci były bardzo podekscytowane i 
ciekawe nowych doświadczeń.  

Maja Każmierska VIIIB 

Fot: Maja Kaźmierska 

 W końcu przyszedł czas na degustację. 
Wszystkim bardzo smakowało i zgodzili  się z 
tym, że zdrowe rzeczy mogą być pyszne. Na 
sam koniec dzieci dostały drobne upominki, 
czyli doniczkę  ziół, smyczkę do kluczy i plan 
lekcji. Sponsorem nagród była firma „Baziółka’’. 

 Gdy każdy miał już swój zestaw mogli 
przejść do pracy. Najpierw przygotowali     
pyszny koktajl. Kiedy owoce zostały dokładnie 
obrane i pokrojone, wystarczyło wszystko 
zmiksować. Lecz to nie koniec ich doświadczeń 
kulinarnych, ponieważ przygotowali oni       
jeszcze zdrową pastę.  

Fot: Maja Kaźmierska 

Fot: Maja Kaźmierska 



CIEKAWOSTKI 

22 

 Jedzenie odgrywa bardzo ważną rolę w 
naszym życiu. Dostarcza ono bowiem, wszelkie 
składniki oraz witaminy potrzebne do funkcjo-
nowania. Dzienna norma zależy od wieku i płci. 
Na przykład kobieta potrzebuje około 2000 
kcal, natomiast mężczyźni około 2500 kcal.    
Powinniśmy spożywać zróżnicowane posiłki. 
Oznacza to, że w naszej diecie codziennej po-
winno znaleźć się mięso, białka oraz tłuszcze. 
Znane są różne odmiany diet np.                     
wegetariańska. Polega ona na niespożywaniu 
produktów mięsnych. Wegetarianie zastępują 
sobie mięso np. ciecierzycą, tofu, jedzą głównie 
rośliny strączkowe jak np. fasola. Nie jest zaka-
zane jednak spożywanie ryb i owoców morza.  

 Dieta wegańska polega na spożywaniu  
pokarmu, który nie pochodzi od zwierząt.    
Wyklucza to m.in. jedzenie ryb, jajek czy mleka. 
Dieta ta opiera się głównie na warzywach oraz 
owocach. Najlepiej jednak przed zdecydowa-
niem się na jakąkolwiek z diet, porozmawiać na 
ten temat z lekarzem. Opowie nam o niej    
więcej. Dowiemy się czym zastąpić produkty 
mięsne, czy pochodzenia zwierzęcego oraz   
poinformuje o skutkach ubocznych.  

 Nie należy jednak popadać  w skrajność. 
Istnieją choroby związane z problemami         
odżywiania. Jest to anoreksja, inaczej jadło-
wstręt psychiczny. Chorzy głodzą się i nie przyj-
mują pokarmu przez wiele dni. W dodatku    
często łączy się to z bardzo ciężkimi ćwiczenia-
mi fizycznymi, co w rezultacie prowadzi do   
wycieńczenia organizmu.  

 Chorzy na anoreksję, nie widzą tego jak są 
wychudzeni, cały czas sądzą, że wyglądają   
grubo. Jest też inna choroba, bardzo podobna 
do poprzedniej, która nazywa się bulimia.  

 Polega ona na tym, że chorzy objadają się, 
po czym mają wyrzuty sumienia i wymiotują. 
Osoba ta ma bardzo wyniszczony organizm 
oraz uszczerbki na zdrowiu m.in. przerzedzone 
włosy, niskie ciśnienie krwi.  

 Jeśli uważasz, że ktoś z twojego najbliższe-
go otoczenia ma problemy z odżywianiem, nie 
lekceważ tego. Bardzo często choroby            
prowadzą do nieodwracalnych zmian w organi-
zmie, a nawet i do śmierci . Najlepiej poinfor-
mować o tym kogoś dorosłego, może to być na-
uczyciel lub rodzic. 

Kinga Podgórska VIIIA 
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 W dniu 5 listopada 2019 r., odbyły się 
Powiatowe zawody z koszykówki dla    
dziewcząt. Jednak żeby się tam dostać,   
trzeba było zagrać w gminnych zawodach, 
które wygrały obie drużyny w swoim roczni-
ku. Zacznijmy może od sukcesu młodszych 
reprezentantek naszej szkoły. 
 Zawody, które opisuję odbyły się w    
Łomiankach. Przyjechaliśmy z nastawieniem 
na zdobycie podium. Wydawało się, że cel 
jaki sobie wyznaczyliśmy jest nierealny, gdy 
zobaczyliśmy aż 11 drużyn.  
 Dziewczęta przyjęły bardzo dobrą     
taktykę co skutkowało, potencjalnie łatwym 
awansem z grupy. Udało się wygrać mecz o 
finał,  dzięki czemu mieliśmy możliwość 
zwyciężyć ten turniej.  
  W ostatnim meczu dziewczyny spisały 
się rewelacyjnie i zdobyły I miejsce. Tym 
większa radość z trofeum, ponieważ nasze 
zawodniczki nie były faworytkami. Dodam 
również, że jedna z naszych uczennic – Zosia 
Sitarska otrzymała tytuł najlepszej              
zawodniczki. 
 
Skład "złotej" drużyny: 
Zofia Sitarska, Amelia Ostrowska, Zuzanna 
Koceniak, Katarzyna Pniewska, Julia         
Krajewska, Hanna Ksit, Maria Pietrzak,    
Maria Krzycka, Barbara Czernuszyn, Oliwia 
Olczak, Zuzanna Parkot, Iga Skrzecz. 
 Gratulujemy wysokiego wyniku i       
życzymy tak wysokich osiągnięć w kolejnym    
etapie  zmagań! 

Fot: Edyta Włodarska 

Fot: Barbara Siedlecka 

Fot: Edyta Włodarska 

Michał Ferenc VIIIB 
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 18 listopada 2019 roku reprezentacja na-
szej szkoły- dziewczyny z rocznika 2007 i młod-
sze pojechały na międzypowiatowe zawody z 
koszykówki w kategorii ,,dzieci”. Odbyły się one 
w Żyrardowie. Nasza szkołę reprezentowało 12 
dziewczyn: Amelia Ostrowska, Kasia Pniewska, 
Zosia Sitarska, Basia Czernuszyn, Julka Krajew-
ska, Oliwka Olczak, Zuzia Koceniak, Zuzia Par-
kot, Iga Skrzecz, Marysia Krzycka, Hania Ksit i 
Marysia Pietrzak. Oto wyniki meczów: 

- Bieniewice- Pruszków 29 :10 

- Bieniewice- Franciszków 17:12. 

 Zajęłyśmy pierwsze miejsce w grupie, co 
umożliwiło nam dalsze rozgrywki. W meczu o 
trzecie miejsce, mieliśmy okazję znowu zawal-
czyć z drużyną z Pruszkowa. 

Następne mecze: 

- Bieniewice- Pruszków 27: 12. 
   

 Pierwszy raz w historii szkoły, na             
zawodach międzypowiatowych w koszykówce 
dziewcząt (2007 i młodsze), naszej reprezenta-
cji udało się zdobyć miejsce na podium. Emocje 
podczas trwania tych meczy były niesamowite. 
Nie obyło się bez kontuzji, ale wszystkie wróci-
łyśmy zadowolone i dumne z siebie.  

 Ten ogromny sukces możemy zawdzięczyć 
naszym trenerom, którzy przygotowali nas do 
udziału w turnieju: Pani Barbarze Siedleckiej i 
Panu Bartoszowi Piwowarskiemu. Mamy       
nadzieję, że w przyszłym roku pójdzie nam jesz-
cze lepiej! 

Amelia Ostrowska VIIA 

Fot: Barbara Siedlecka 

Fot: Barbara Siedlecka 
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 Sukcesów chłopięcej koszykówki ciąg    
dalszy! W dniu 12 listopada chłopcy z klasy VIII 
zajmują 2 miejsce w koszykówce w Powiecie 
Warszawskim Zachodnim. 
 W klasyfikacji końcowej przegrali tylko z 
drużyną Szkoły Podstawowej z Płochocina. 
Gratulujemy im bardzo serdecznie i ściskamy 
kciuki za dziewczęta klas VII - VIII, które zagrają 
już jutro! 
 
 W dniu 7 listopada chłopcy z rocznika 
2007-2009, wzięli udział w powiatowych       
zawodach w mini koszykówce. Początek roz-
grywek to faza grupowa, w której nasi koszyka-
rze pokonali drużyny - SP Stare Babice 8:2, SP 
Nr 2 Ożarów Mazowiecki 8:7 oraz Dziekanów 
23:2. 
 W dalszym etapie chłopcy zmierzyli się z 
drużyną z Borzęcina Dużego. Wygrywając 13:7 
awansowali do strefy medalowej, w której były 
już tylko 3 zespoły.  
 Jako pierwsi rozpoczęliśmy zmagania     
podejmując grę z zespołem SP Nr 1 w Ożaro-
wie Mazowieckim. Nasi chłopcy dzielnie wal-
czyli, ale niestety przegrali ten mecz 16:14. 
Ostatni mecz rozegrali z drużyną doskonale im 
znaną z SP Nr 2 w Błoniu. Ten mecz również 
przegrali  14:8 . 

W ostatecznych rozrachunku na 10 zespołów 
z Powiatu Warszawskiego Zachodniego naszą 
reprezentacja stanęła na podium zajmując 3 
miejsce. 
A oto skład naszej kadry: 
1. Miłosz Wojciechowski 
2. Łukasz Bartko 
3. Wojtek Godzina 
4. Antek Radziszewski 
5. Maks Szustkowski 
6. Julek Janiszewski 
7. Krzysztof Pilski 
8. Filip Kaźmierkiewicz 
9. Jakub Banasiuk 
10. Maciej Kacperski 
11. Mateusz Bartos 
12. Łukasz Łobodowski. 
 
Brawo chłopcy! - gratulacje. 

Michał Ferenc VIIIB 

Fot: Bartosz Piwowarski 

Fot: Bartosz Piwowarski 
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*** 
Spadają liś cie 

Bezśzeleśtnie jak ptaki 
Nic po nich tutaj 

Aniela Annunciato VIB 

Co to jeśt haiku? -  
Haiku to powśtałe w Japonii zazwyczaj kro tkie, nierymowane wierśzyki 
Haiku to 3 linijki - pierwśza ma 5 śylab, druga 7, a trzecia zno w 5 - prośte, prawda? 
Ale znalezienie odpowiednich śło w, by linijka miała tyle i tyle śylab, no i oczywiś cie śenś, 
juz  nie jeśt takie łatwe. 
Ale zawśze moz na śpro bowac ! Oto pro by moich zmagan  z haiku! 

*** 
 

Tyle koloro w 
Te wielobarwne liś cie 
To karnawał drzew 

Aniela Annunciato VIB 

Aniela Annunciato VIB 

Aniela Annunciato VIB 

*** 
Coraz kro tśze dni 

I zbieranie kaśztano w 
To właś nie jeśien  

*** 
Drzewa śą nagie 

Pod nimi śuche liś cie 
Juz  nie zielone 

Aniela Annunciato VIB 
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- Sokrates 

Przeciwności losu uczą mądrości,         

powodzenie je odbiera. 

- Seneka Młodszy 
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