
 Drodzy  Czytelnicy!

   
  Z radością oddajemy w Wasze 
ręce pierwszy w tym roku 
szkolnym numer naszej gazetki. 
Na jej łamach poruszamy różne 
tematy, między innymi przeczyta
cie o tym, co działo się w Naszej 
Szkole i jakie odnosiliście suk
cesy. W tym wydaniu znajdzie się 
też coś dla fanów sportu i miło
śników opowieści z dreszczy
kiem.  Dla najmłodszych nato
miast przygotowaliśmy łamigłów
ki. Zapraszamy do lektury! Czeka 

na Was mnóstwo niespodzianek!
 Zapraszamy do współpracy 
nowych redaktorów, tych, którzy 
mają wspaniałe pasje, coś 
trenują, uczą się nowych rzeczy! 
Podzielcie się swoimi talentami! 
Opiszcie Wasze hobby, emocje, 
które temu towarzyszą, niełatwe 
wyzwania i sukcesy! Zapraszamy 
do PIÓRNIKA! Swoje teksty, 
rysunki, zdjęcia możecie 
przesyłać na adres email: 
joannaginter7@gmail.com

Red

BAL KARNAWAŁOWY 2023

Świetna zabawa

   Karnawał to okres zabaw, 
tańców i balów. Rozpoczyna się 
w święto Trzech Króli, a kończy 
we wtorek przed Środą 
Popielcową, która oznacza 
początek wielkiego postu i ocze
kiwania na Wielkanoc. W naszej 
szkole 19 stycznia odbył się bal 
karnawałowy dla klas IVVIII, 
który został zorganizowany przez 
Samorząd Uczniowski.

  O świetną oprawę muzyczną 
zadbali DJowie: Bartosz Nowak, 
Patryk Pacholczyk i Bartosz 
Przybysz. Pierwsze minuty balu 
były dla większości krepujące, ale 
później wszyscy wpadli w wir 
dobrej zabawy. Impreza rozkręci
ła się  po  tańcu ,,belgijka‘’,          
a później atmosfera wśród ucze
stników imprezy w błyskawicz
nym tempie robiła się coraz 
bardziej „gorąca”. Nie było mowy 
o ‘’podpieraniu ścian’’, gdyż         
z każdą nową nutą coraz większa 
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grupa uczniów wchodziła na parkiet. Na 
szkolnym balu karnawałowym były także 
zabawy, które zorganizował Samorząd 
Uczniowski. Prowadziła je  Zuzanna 
Sobańska. Pierwszy konkurs polegał na 
najszybszym zjedzeniu jabłka przywiąza
nego do sznurka. Wśród czterech 
rywalizujących par zwyciężczyniami  oka
zały się: Katarzyna Kupczyk i Julia 
Grączewska. Kolejną grą były ,,krzesełka’’. 
Tu  w pierwszej rundzie wygrała Klaudia 
Witczak, w drugiej Patryk Rzepka,             
a w trzeciej Wiktoria Sarnowska. Następną 
atrakcją, którą uważam za najciekawszą 
spośród wszystkich innych, był taniec na 
papierze o wymiarach ok. 80 cm x 50 cm. 

Zabawa polegała na tym, że para musiała 
tańczyć na papierze, a po wyłączeniu 
muzyki był on składany na mniejsze 
części, aż ten pierwotny jego wymiar stał 
się małym skrawkiem. Jeżeli para 
przekroczyła obwód – odpadała z gry.      
W jednej rundzie uczestniczyły cztery pary, 
które mimo że papier stawał się coraz 
mniejszy i tak świetnie sobie radziły.        
W czasie trzech rund wygrały: w pierwszej 
Klaudia Witczak i Izabella Koza, w drugiej 
Zuzanna Dopierała i Wiktoria Sarnowska, 
a w trzeciej Zuzanna Sobańska                  
i Aleksandra Zawada. Ostatnią zabawą 
było dmuchanie balonu tak długo, aż 
pęknie. W tej konkurencji zwyciężyła 

Klaudia Witczak, której jako pierwszej 
udało się przebić balon. Na zakończenie 
balu powtórzono czwartą rundę tańca na 
papierze i usłyszeliśmy ostatnie piosenki, 
po których zakończono imprezę.

   Wszystko było wspaniale przygotowane. 
Muzyka, przy której nie szło się nudzić 
wpadała w ucho, a zabawy, w których 
udział mógł wziąć każdy, były 
fenomenalne. Tak oto uczniowie klas      
IVVIII świętowali karnawał 2023.

 W. S.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ   

 KURSOKONFERENCJA 
EDUKACYJNA

   Dzień Edukacji Narodowej to polskie 
święto oświaty i szkolnictwa wyższego 
ustanowione 27 kwietnia 1792r. Upamięt
nia ono rocznicę powstania Komisji 
Edukacji Narodowej, która została 
utworzona z inicjatywy króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, 
dzień ten nazywany jest Dniem 
Nauczyciela.
     Aby wyrazić wdzięczność nauczycielom 
za ich codzienną pracę, trud, troskę            
i poświęcenie, 13 października w Naszej 
Szkole, odbyła się uroczysta akademia.    
Z tej okazji grupa teatralna APROPO pod 
opieką pani Anny Czerwińskiej wystąpiła  

w spektaklu pod tytułem: „Kursokonferen
cja edukacyjna, czyli co się myśli o nau
czycielach…”, która – ku zaskoczeniu 
wszystkich – rozpoczęła się od ... ćwiczeń 
relaksacyjnych. Pełne zaangażowania 
wystąpienie fakira wprawiło uczestników 
kursokonferencji w świetny humor. Było 
ono jednak tylko wstępem do dalszej 
części, w której to zaprezentowano 
zebranym wyniki badań opinii publicznej 
na temat nauczycieli. Okazało się, że są 
oni postrzegani w społeczeństwie 
w bardzo różny sposób. Swoje zdanie na 
ten temat przedstawili: pani profesor, 
mama nauczyciela, jego przyjaciel, 
dyrektor, rodzic ucznia, podsekretarz, 
lekarz i informatyk. Można by stwierdzić, 
że tyle opinii, ile osób je wyrażających. Na 
koniec głos zabrał sam najbardziej 
zainteresowany, czyli nauczyciel, wznio

słym tonem wielbiąc swoją pracę. 
  Spotkanie urozmaiciły  i wprowadziły 
zebranych w dobry nastrój piosenki 
przygotowane przez chór Triola pod 
kierunkiem pani Doroty Kozłowskiej. 
     Salwy śmiechu, gromkie brawa oraz 
refleksje nad zawodem nauczyciela, jakie 
zrodziły się w trakcie trwania „szkolenia” 
są dowodem na to, że uczestnicy byli 
zadowoleni z udziału w tym wyjątkowym 
„przedsięwzięciu”.
     W czasie występu nie zabrakło również 
życzeń, podziękowań i szczerych słów 
uznania dla nauczycieli oraz pracowników 
szkoły. Uczniowie przygotowali także 
własnoręcznie wykonane piękne upominki.
Jeszcze raz życzymy Nauczycielom 
Wszystkiego Najlepszego!

  nadskaaa



XXII DZIEŃ PAPIESKI

Miłość mi wszystko wyjaśniła

    W poniedziałek,  24.10.2022 r. w Naszej 
Szkole odbył się XXII Dzień Papieski,       
w którym wzięli udział uczniowie klas IV
VIII. Jego obchody związane były z datą 
16 października, a więc dniem wyboru 
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
  Przygotowania do tego wydarzenia trwały 
dość krótko, ale wymagały wiele wysiłku. 
Młodzi artyści razem z księdzem Dawidem 
Brauerem oraz panią Jadwigą Gabrysiak 
sumienie pracowali i starali się, aby 
wszystko było dopięte na ostatni guzik.

   W dniu występu od samego rana trwały 
przygotowania i próby, a uczniowie wyle
wali siódme poty, aby wszystko poszło 
zgodnie z planem. Program artystyczny 
opierał się głównie na przedstawieniu 
historii życia Jana Pawła II, naszego 
Wielkiego Rodaka, który w bardzo młodym 
wieku stracił matkę, ale ufając Bogu           
i Maryi zawierzył im całe swoje życie. 
Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie   
z wierszami, rolami i tekstem recytator
skim oraz piosenkami, które z pewnością 
spodobały się widzom i zapadły w ich 
serca. Młodzi artyści skłonili oglądających 
do refleksji nad wyjątkową prawdą jaką 

była gorąca miłość i głęboka wiara 
świętego Jana Pawła II. Po występach       
i krótkich filmach nastąpiło składanie 
kwiatów przez recytatorów, a na koniec,   
w podziękowaniu za pontyfikat, zaśpiewa
no przepiękną pieśń. 
    Myślę, że był to wyjątkowy występ i inni 
uczniowie, starsi jak i młodsi, zapamiętają 
go na długo. Dzień ten był nie tylko 
wspomnieniem, lecz także zaproszeniem 
do poznawania nauki i drogi, którą Ojciec 
Święty wytrwale wskazywał oraz wyrazem 
pamięci i szacunku wobec osoby Papieża 
– Polaka.

Amel

  

     Baczność, do hymnu!

   7 listopada uczniowie Naszej Szkoły 
wzięli udział w przesłuchaniu konkur
sowym do ogólnopolskiego konkursu „Do 
Hymnu” dla szkół podstawowych, 
organizowanym przez Narodowe Centrum 
Kultury z okazji rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości i sfinansowanym ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Zadaniem konkursowym 

było wspólne wykonanie hymnu 
państwowego oraz dwóch wybranych 
pieśni hymnicznych. Nasi uczniowie 
zaśpiewali „Marsz, marsz Polonia” oraz 
„Rotę”. Wszyscy z wielkim zaangażowa
niem brali udział w próbach.        
Wykonanie repertuaru konkursowego 
odbyło się na „żywo” i z „pamięci”. 
Uczniowie wykazali się dużym talentem 
wokalnym i świetną znajomością tekstów 
utworów. To wydarzenie z pewnością 
zostanie w naszej pamięci na długo. Udział 
w takich konkursach czy akcjach jest dla 
dzieci i młodzieży bardzo cenny. To ważne, 
by każdy znał hymn Polski, dzięki niemu 

można poznać historię naszego kraju. 
Inicjatywy dotyczące wspólnego 
zaśpiewania hymnu umożliwiają zdobycie 
tej wiedzy i są wyrazem patriotyzmu.

zuz



 

Narodowe Święto Niepodległości

   Narodowe Święto Niepodległości jest 
obchodzone co roku 11 listopada dla 
upamiętnienia rocznicy Odzyskania 
Niepodległości. Tego dnia w 1918 roku 
po 123 latach zaborów Rada Regencyjna 
przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę 
i naczelne dowództwo podległych jej wojsk 
polskich. Narodowe Święto Niepodległości 
zostało ustanowione ustawą z dnia 23 
kwietnia 1937 roku. Zniesiono je jednak 
już 22 lipca 1945 roku, na mocy ustawy 
Krajowej Rady Narodowej. W 1989 roku 
przywrócono pierwotne ustalenia z 1937 
roku. Od tego momentu jest to dla nas 
wszystkich Polaków wielkie święto.
   11 listopada mieszkańcy naszej gminy 
rozpoczęli uroczystą mszą świętą o godz. 
10.00, odprawioną w intencji żołnierzy, 

którzy walczyli za nasz kraj. Uczestniczyli 
w niej również przedstawiciele władz 
samorządowych i zakładów pracy. 
Kolejnym punktem obchodów było 
odśpiewanie hymnu i złożenie kwiatów pod 
obeliskiem. Następnie wszyscy zebrani 
 udali się do Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Kultury, gdzie odbyła się uroczysta 
akademia, podczas której chór Triola pod 
opieką pani Doroty Kozłowskiej zaśpiewał 
nam piękne i poruszające pieśni 
patriotyczne. Różnorodność przygotowa
nych przez dzieci i młodzież utworów 
muzycznych nadała uroczystości history
cznego i patriotycznego charakteru. Cała 
społeczność świętowała to doniosłe 
wydarzenie z powagą. Wszystkim udzielił 
się podniosły i uroczysty nastrój. Była to 
piękna chwila do przemyśleń jak i do 
radości, że żyjemy w wolnym kraju. Na 
koniec tej uroczystości usłyszeliśmy 

szkolną orkiestrę dętą pod batutą             
p. Macieja Bagińskiego, która po raz 
kolejny pięknym brzemieniem zakończyła 
uroczystość.
    104. rocznica odzyskania niepodległości 
została godnie uczczona w naszej małej 
Ojczyźnie. Uczestnicząc w uroczystych 
obchodach pokazaliśmy swój patriotyzm. 
Pamiętajmy o wspaniałych tradycjach, 
doceniajmy przeszłość, ale przede 
wszystkim miejmy na uwadze przyszłość 
wolnej Ojczyzny, bo ostatnie miesiące 
uświadomiły nam  wszystkim, którzy        
w większości nie pamiętamy już wojny  że 
niepodległość, wolność i bezpieczeństwo 
to wartości bardzo ulotne, delikatne,          
o które trzeba dbać i które trzeba 
szanować i pielęgnować.   

Bella



DZIEŃ PIŻAMY    

W piżamie najlepiej cały 
dzień!
  17 listopada 2022 roku większość naszej 
szkoły wpadła w jakiś dziwny trans.         
W czwartek uczniowie jak zwykle wstali    
z łóżek, zjedli śniadanie, umyli zęby i po
szli do szkoły. Sęk w tym, że…zapomnieli 
przebrać się z piżam!  
     Była to świetna inicjatywa Samorządu 

Uczniowskiego, dzięki której  w naszej 
szkole odbył się Dzień Piżamy. Wielu 
osobom spodobał się ten pomysł i licznie 
wzięły w nim udział. Uczniowie i nauczy
ciele wykazali się kreatywnością i różno
rodnością strojów piżamowych. Na szkol
nych korytarzach można było spotkać 
tygrysy, misie, żabki i różne postaci            
z krainy bajek. Inni wskoczyli w swoje 
mięciutkie kapcie, ulubione piżamki i ciep
lutkie szlafroczki, przynieśli podusie i przy

tulanki.  Ach jak było cudownie, kolorowo, 
przyjaźnie, domowo, dziecinnie i momen
tami sennie! Pamiętajmy, że szkoła to nie 
tylko miejsce nauki, ale również zabawy.    
A w piżamach zabawa była SUPER!!!
 Dodatkowym atutem tego dnia były 
„słodkie przerwy”, podczas których można 
było kupić pyszne smakołyki.
     Oby więcej takich imprez w Naszej 
Szkole! 

Aramis

     ZABAWA 
ANDRZEJKOWA

  Andrzejki to ostatni przed adwentem 
wieczór, w którym można było 
organizować huczne imprezy. Najbardziej 
znaną andrzejkową tradycją są wróżby, 
których zwyczaj prawdopodobnie sięga 
starożytnej Grecji. Tego dnia swą 
przyszłość próbowały odgadnąć panny. 
Nic dziwnego więc, iż wróżby dotyczyły 
głównie problemu zamążpójścia. 
Odgadywanie przeznaczenia na najbliższy 
rok odbywało się przy użyciu topionego 
wosku studzonego w wodzie. 

    Początkowo andrzejki traktowano 
bardzo poważnie, a wróżby odprawiano 
tylko indywidualnie. W późniejszych 
czasach przybrały one formę zbiorową, 
organizowaną w grupach rówieśniczych, 
panien na wydaniu. Współcześnie 
przekształciły się w niezobowiązującą 
zabawę gromadzącą młodzież obojga 
płci. 
    Andrzejki to niezwykły dzień pełen 
wróżb i zabaw. Są okazją do spotkań 
w gronie znajomych i wspólnych imprez. 
W naszej szkole także pamiętaliśmy o tym 
święcie. 24.11. 2022 roku od godziny 
16:00 do 19:00 na holu klas 13 odbywała 
się zabawa dla uczniów klas 48.
Były tańce, wróżby i konkursy np. "gorące 

krzesła" albo "kto pierwszy zje jabłko?". 
Wszystkim humory dopisywały, a przepo
wiedziana przyszłość stanowiła temat 
gorących rozmów pomiędzy uczestnikami 
imprezy. W trakcie zabawy można było 
zejść na dół do sklepiku szkolnego i kupić 
sobie picie lub coś do jedzenia. 
  Podczas szkolnej dyskoteki andrzejkowej 
każdy bawił się świetnie, a przygotowane 
atrakcje sprawiły wszystkim dużo radości. 
Wspólna zabawa dostarczyła  wielu nie
zwykłych przeżyć oraz  emocji i z pewno
ścią na długo pozostanie w naszej 
pamięci.  
                                                     
                                                     

             Maj@zuz



     II PRZEDECKI SPACER 
MIKOŁAJÓW

Mikołaje na ulicach 
Przedcza

   Już drugi raz Nasza Szkoła i Stowarzy
szenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Umińskiego „Przyjaźni 
Szkole” zorganizowali II Przedecki Spacer 
Mikołajów.  

    Jest to dopiero tworząca się, piękna 
tradycja, która pozwala nam wszystkim się 
zintegrować. Impreza polegała na 
spacerze ulicami naszego miasta             
w strojach świątecznych przy akompania
mencie świątecznej muzyki. Po spaleniu 
kalorii czekała na wszystkich ciepła 
herbata i ognisko, przy  którym można 
było się ogrzać i upiec kiełbaskę oraz 
chleb. W tym roku wraz z Panią Izą 
Zasadą odśpiewaliśmy kolędy, które 

wprowadziły nas w świąteczny klimat. 
Atrakcją całego wydarzenia był pokaz 
kuglarski, który polegał na zabawie żywym 
ogniem. Show, które zaprezentowano 
zapierało dech w piersiach.

                                                               
                                           Bella

MIKOŁAJKI

  
Niecodzienne mikołajki

  W tym roku mikołajki w naszej szkole 
wyglądały inaczej niż zwykle. Do uczniów 
naszej szkoły zamiast tradycyjnego 
Mikołaja przybył iluzjonista z Poznania. 
Jego występ  wprowadził do szkoły 
odrobinę magii.
    Na początku lekcji wyszliśmy z klas        
i razem z nauczycielami udaliśmy się do 
sali gimnastycznej, gdzie czekały już na 
nas przygotowane i przydzielone miejsca. 
Pan dyrektor przywitał nas, a następnie 
zapowiedział występ pana Łukasza 
Szydlika  iluzjonisty.

   „Czarodziej” pokazał nam wiele 
ciekawych sztuczek i złudzeń opty
cznych.  Oglądaliśmy je z otwartymi 
ustami. Dzięki niemu mogliśmy wkroczyć 
do świata z innego wymiaru, odkrywać 
tajniki magii oraz niepowtarzalnych             
i trudnych do wyjaśnienia zjawisk.
      Każdy uczestnik spotkania „zachodził 
w głowę” jak mogło dojść do takich 
„cudów” na jego oczach. Najbardziej 
gorąca atmosfera stawała się, gdy 
wybierano ochotników do asystowania na 
scenie. Pewnie każdy z nas chciałby 
zobaczyć taką sztuczkę z bliska, ale 
niestety w ciągu 30 minut to jest 
niemożliwe. W czasie występu nie 
zabrakło radości, śmiechu, zdziwienia, 
zachwytu i wielkiego zaskoczenia. To 
niesamowite przedstawienie zostało 

zwieńczone wielkimi brawami. 
 Nasz gość swoimi zabawnymi sztuczkami 
spowodował, że spędziliśmy miło czas       
i powróciliśmy do ławek szkolnych             
z pomysłami na twórcze spędzanie czasu 
wolnego. Takie nieszkodliwe „czary  mary; 
hokus  pokus”, jest jak najbardziej 
wskazane dla lepszego samopoczucia, 
relaksu i pobudzenia myślenia. Występ 
iluzjonisty był niepowtarzalnym wyda
rzeniem w naszej szkole, które z pewno
ścią pozostanie przez długi czas w pamię
ci każdego widza. 
                                                     

                                    M.Sz.



AKCJE SZKOLNE

Dla każdego coś pysznego …

  Czy wiesz jak ważne jest śniadanie? 
Zjedzenie pełnowartościowego posiłku 
przed wyjściem do szkoły jest 
zbawienne dla naszego rozwoju, 
zdrowia i utrzymania odpowiedniego 
poziomu energii niezbędnej do 
efektywnej nauki i zabawy. 
    Tymczasem dane są zatrważające…
130 tysięcy dzieci w Polsce cierpi z powo
du niedożywienia.
Blisko 220 tysięcy nie odżywia się w spo

sób racjonalny.
W niespełna połowie klas są dzieci, które 
nie przynoszą drugiego śniadania do 
szkoły.
24% dzieci w wieku 611 lat nie jada 
regularnie śniadań.
  Aby poszerzać wiedzę na temat 
zdrowego odżywiania i roli śniadań w die
cie 8 listopada dzieci z klas IIII brały 
udział   w akcji „Śniadanie daje moc”. 
Każdy mógł przynieść ze sobą produkty 
spożywcze      i zrobić z nich swoją własną 
kanapkę. Członkowie Szkolnego Koła PCK 
pod opieką pani Jolanty Sypniewskiej 
zorganizowali również akcję „Podziel się 

kanapką”, której celem było promowanie 
zdrowego jedzenia wśród najmłodszych     
i zachęcanie ich do regularnego spożywa
nia posiłków. Projekt miał także 
przypomnieć o konieczności spożywania 
śniadań. 
  Członkowie koła przygotowali kolorowe,    
a przede wszystkim zdrowe kanapki, które 
rozdawane były podczas przerw. Stos 
pysznych przekąsek znikał z prędkością 
światła! W tym dniu w Naszej Szkole nikt 
nie był głodny!

Igren

                                                                     

Jak jeść zdrowo? 12 zasad zdrowej diety
Zastanawiasz się, od czego zacząć zmianę w swoim żywieniu? Poniżej 

przedstawiamy zasady, które ułatwią skomponowanie zdrowego jadłospisu.

Pamiętaj, że prawidłowe żywienie nie tylko pozwala funkcjonować organizmowi na 

najwyższych obrotach, ale także zmniejsza ryzyko pojawienia się niektórych 

chorób w przyszłości. Każdy moment jest odpowiedni, aby rozpocząć dietetyczne 

zmiany.

12 zasad zdrowego odżywiania dla uczniów  – według Instytutu 
Matki i Dziecka
1.  Do szkoły wychodź po śniadaniu i ze śniadaniem.

2.  Mleko, jogurty i sery to podpora mocnych kości.

3.  Zawsze myj ręce przed posiłkiem.

4.  Pięć posiłków w ciągu dnia jest na piątkę.

5.  Jedz o stałych porach i nie spiesz się.

6.  Mięso, jaja czy ryby – możesz wybierać.

7.  Pamiętaj o kaszach, jedz chleb, nie bułeczki.

8.  Dzień bez pięciu porcji świeżych warzyw, owoców i soku to dzień 

stracony.

9.  Posiłek obiadowy to zapas siły na aktywne popołudnie.

10. Kolację zjadaj wieczorem, nie tuż przed snem.



  Znam swoje miasto

     W piątek, 16 grudnia uczniowie Naszej 
Szkoły zmierzyli się w konkursie „Znam 
swoje miasto”. Odbył się on w MGOK       
w Przedczu i był przeznaczony dla klas 5 
8. Miał na celu upamiętnić 45 rocznicę 
utworzenia Miejsko  Gminnego Ośrodka 
Kultury w naszym mieście. Organizatorami 
konkursu byli: pan Wojciech Drapiński – 
administrator strony internetowej Przedecz 
– historia i ciekawostki oraz pani 

Agnieszka Wardzińska – dyrektor Miejsko
Gminnego Ośrodka Kultury w Przedczu
    Uczniowie rozwiązywali test konkursowy 
składający się z 24 pytań dotyczących 
naszej okolicy. Podczas czekania na 
werdykt uczestnicy mogli wypić ciepłą 
herbatę oraz poczęstować się słod
kościami, jakie tam na nich czekały. 
Nagrody wręczył dyrektor naszej szkoły – 
pan Jarosław Sobański, który pogratulował 
wiedzy i podziękował  wszystkim za 
udział. 
Najlepsi w kategorii klas 5 – 6  okazali się:
I miejsce – Szymon Tomalak, klasa 5a

II miejsce –Szymon Kochanowski, kl. 6b

III miejsce – Lena Zielonka, kl. 6b

W kategorii klas 7 – 8:

I miejsce – Aleksandra Dębowska, kl. 8b

II miejsce – Klaudia Witczak, klasa 8b

III miejsce – Piotr Michalski, klasa 7a

   Rywalizacja przebiegła w bardzo 
przyjemnej atmosferze. Serdecznie 
gratulujemy zwycięzcom!

nadskaaa

                                               
Szkolny Turniej Tenisa Stołowego
    25  26.10.2022 r. w Naszej Szkole 

odbywały się Mistrzostwa Powiatu            

w Drużynowym Tenisie Stołowym w kate

goriach klas 46, 78. 

    Turniej rozpoczęto od losowania, które 

zadecydowało o kolejności rozgrywek      

w poszczególnych kategoriach. Uczes

tnicy  mieli do dyspozycji 6 stołów, przy 

których obecni byli sędziowie oraz nauczy

ciele wychowania fizycznego, czuwający 

nad prawidłowym przebiegiem zawodów. 

W każdej z grup zawodnicy do końca 

toczyli zawziętą walkę o zwycięstwo. 

Każdemu z graczy towarzyszyły niezwykłe 

emocje. 

   W kategorii klas 46 nasza drużyna 

dziewcząt zajęła I miejsce, a chłopcy 

uplasowali się na II miejscu, natomiast    

w klasach 78 obie drużyny zajęły III 

miejsce. 

    W dniu 2.12.2022r. uczniowie Naszej 

Szkoły wzięli udział w Mistrzostwach 

Rejonu Konińskiego w Drużynowym 

Tenisie Stołowym. Nasi reprezentacji zajęli 

V miejsce na dziesięć grup startujących    

w turnieju.

  Wszystkim zawodnikom gratulujemy 

osiągniętych sukcesów. Serdecznie 

zapraszamy do brania udziału w kolejnych 

zawodach organizowanych przez 

nauczycieli wychowania fizycznego.

Agas

                                                                
   



Medialna młodzież

     W jaki sposób spędzasz czas wolny? 
Jeśliby zadać to pytanie nastolatkom, 
większość odpowiedziałaby, że prze
gląda Tik Toka, Instagrama czy 
Facebooka i wiele innych portali 
społecznościowych. Media społeczno
ściowe stały się miejscem, któremu 
młodzież poświęca dużo swojego 
wolnego czasu. Jak wynika z przepro
wadzonej ankiety wśród uczniów klas 6 
– 8, 50% respondentów dziennie spędza 
w mediach społecznościowych więcej 
niż 3 godziny! Przez to zaniedbują 
swoje obowiązki. Młodzi ludzie 
odchodzą już od czytania papierowych 
książek lub gazet, co niekorzystnie 
wpływa na rozwój wyobraźni i kreatyw
ności. Na podstawie przeprowadzonych 
wywiadów i ankiet z uczniami naszej 
szkoły, dowiemy się, jak oni postrzegają 
media społecznościowe. Swoje opinie 
wyrażą także nauczyciele naszej szkoły 
oraz rodzice. Odpowiemy na pytanie: 
Czy media społecznościowe zabijają 
nasze umysł i czy dzisiaj da się bez 
nich żyć i normalnie funkcjonować?

 Książka czy media 
społecznościowe – co sądzą      
o tym uczniowie?

  W jaki sposób spędzasz czas wolny? 
Sami możemy odpowiedzieć sobie na to 
pytanie. Przeważnie jesteśmy wpatrzeni   
w Tik Toka, You Tube i w różne tego typu 
strony internetowe. Nasuwa się pytanie: 
Dlaczego? Czy książki nie dostarczają 
nam już takiej samej rozrywki jak 
przykładowo Instagram lub Tik Tok? Jak 
mówi Zuzia z klasy 6b: ,, Czytanie książek 
nie dla wszystkich jest pasją. Niektóre       

z nich mogą być ciekawe, ale znajdziemy 
także takie, które nie przykuwają uwagi 
młodzieży’’. Uczennica klasy 8b – Ola, 
dzieli się swoją opinią, dodając: ,, Młodzież 
woli media społecznościowe, ponieważ są 
dla niej ciekawsze. Woli obserwować życie 
ludzi poznanych w Internecie niż czytać 
utwory literackie, które są dla wielu 
niezrozumiałe. Tak zwane “rzeczy 
internetowe”, które znajdują się w mediach 
społecznościowych są łatwiejsze do 
zrozumienia”. 

 Ciekawe są wynika ankiety 
przeprowadzonej wśród uczniów naszej 
szkoły (klasy 6 – 8) dotyczącej czytania: 
prasy, czasopism, lektur szkolnych i lektur 
współczesnych. Prasę czyta  14% 
respondentów, czasopisma czyta  26%, 
lektury szkolne   94%, a po książki 
współczesne sięga   69% badanych. 
Można wyciągnąć z tego wnioski, że 
młode społeczeństwo nie czyta prasy         
i czasopism. Wystarczy, że najważniejsze 
informacje ze świata lub z kraju znajdą na 
stronach internetowych.

    Z punktu widzenia nauczycieli

Media społecznościowe “pochłaniają” 
ludzi, a szczególnie młodzież, która nie 
zawsze jest świadoma tego jaki mogą 
mieć na nią wpływ. ,,Z jednej strony media 
społecznościowe sprawiają młodzieży 
przyjemność, są nowoczesnym i bardzo 
atrakcyjnym dla niej sposobem komu
nikacji. Myślę jednak, że młodzi ludzie ich 
nadużywają, co często przynosi skutki      
w postaci ataków cyberprzemocy czy 
obniżonej samooceny’’ – wyraża swoją 
opinię polonistka. Jak wspomniała 
nauczycielka plastyki, media społeczno
ściowe osłabiają kontakt z rówieśni
kami:   ,, Młodzi ludzie nie komunikują się 
ze sobą w realu . Zamiast niego jest 
wirtualny świat, który osłabia więzi między 
rówieśnikami”. Przykładem osłabienia tych 
więzi była pandemia koronawirusa, przez 

którą młodzież oswoiła się z brakiem 
kontaktu rzeczywistego z rówieśnika
mi. ,,Mam wrażenie, że zastępują nam 
rodzinę i wartości, które przekazywali nam 
bliscy. Media społecznościowe, które 
coraz szybciej się rozwijają, wychowują    
w tym momencie młode pokolenie” – mówi 
jedna z naszych matematyczek. Dodaje, 
że ludzie są bezkrytyczni wobec tego, co 
zobaczą  w Internecie, przez co nie umieją 
odróżnić kłamstwa od prawdziwych 
informacji. Świat mediów społeczno
ściowych nie zawsze ukazuje nam 
prawdę. Dużo młodych ludzi jest 
zaślepionych tym, co się w nich znajduje. 
Często jest tak, że ktoś   w mediach 
społecznościowych udaje kogoś, kim 
naprawdę nie jest lub chce się upodobnić 
do znanej osoby. ,,Internet ukazuje piękne 
i idealne życie.  Instagram kreuje  świat 
bez problemów i zmartwień, czyli ideał do 
którego dążą młodzi ludzie” – wyjaśnia 
nasza nauczycielka języka niemieckiego. 

  Nauczycielom zostało zadane również 
pytanie: Czy media społecznościowe 
ograniczają nasz rozwój intelektu
alny? ,,Nie do końca, ponieważ rzeczy, 
które znajdują się w Internecie, nie zawsze 
są złe. Odnajdziemy tam zarówno 
pozytywne jak i negatywne treści, ale 
trzeba mieć umiejętność, dzięki której to 
rozróżnimy. Bardzo często  jest tak, że jej 
nie posiadamy, dlatego warto zwrócić się 
do osoby, która tę umiejętność posiada      
i wskaże nam, co jest dla nas dobre”  
wyjaśnia nauczycielka matematyki. To, czy 
dzięki mediom społecznościowym, będzie
my mogli rozwijać się intelektualnie zależy 
od  tego, jak z nich korzystamy. ,,Jeśli 
będziecie robić to mądrze, z umiarem, 
będziecie kreatywni,  a jednocześnie 
obiektywni i samokrytyczni to mogą          
w jakiś sposób przyczynić się do Waszego 
rozwoju” – tłumaczy polonistka. ,,Czy da 
się dzisiaj żyć bez mediów 



społecznościowych? Czy jest to możliwe?’’ 
Jak mówi nauczycielka matematyki: ,,Nie 
możemy się cofać i nie korzystać               
z dobrodziejstw mediów społecznościo
wych”. W Internecie jest też wiele 
potrzebnych, ważnych i interesujących 
rzeczy, owszem znajdują się także te złe, 
ale to od nas samych zależy jak z niego 
korzystamy. ,,Jedną grupę stanowią osoby 
starsze, które z racji ograniczeń 
spowodowanych wiekiem nie mają do nich 
dostępu, ale też nie wykazują takiej 
potrzeby. Znam też ludzi, którzy świa
domie nie korzystają z mediów społeczno
ściowych, bo uważają, że to nie jest 
prawdziwe życie i szkoda im na to czasu – 
wolą poświęcić się bliskim , pasjom, 
wolontariatowi” – tłumaczy nauczycielka 
języka polskiego. Pokazuje to, że da się  
bez nich żyć lub częściowo ograniczyć ich 
używanie. Dla kogoś może to być bardzo 
trudne z tego powodu, że jesteśmy już 
zbyt bardzo związani z portalami 
społecznościowymi. Ciężko byłoby się 
nam od nich odzwyczaić. A co na ten 
temat myślą rodzice?

 Co na to rodzice?

  Obowiązkiem rodzica jest pomoc            
w odróżnianiu prawdy od fałszu, które 
znajdują się w mediach społecznoś
ciowych. ,,Ze względu na szybki rozwój 
cyfryzacji, dzieci odchodzą już od książek, 
gazet i od tego, co znaliśmy 10 lat temu” 
mówi tata jednej z uczennic naszej szkoły. 

Rodzicom również zadano pytanie: Czy 
media społecznościowe ograniczają 
rozwój intelektualny młodzieży? „Czy 
ograniczają Wasz rozwój? Tak można 
powiedzieć, bo po części ułatwiają Wam 
życie. W obecnych czasach młodzież nie 
musi się wysilać, by odrobić pracę 
domową, bo wszystko znajduje się            
w Internecie. Z drugiej jednak strony 
pewnych spraw nie trzeba załatwiać 
osobiście, co ogranicza realny kontakt ze 

światem" – mówi rodzic ucznia naszej 
szkoły.

   W dzisiejszym świecie nie możemy 
odsunąć się od mediów społecznoś
ciowych. Przywykliśmy, by być na bieżąco 
z informacjami i być aktywnymi w Interne
cie. Ale możemy w jakimś stopniu 
ograniczyć ich używanie oraz  pamiętać    
o tym, by z nich odpowiednio korzystać. 
Uważam, że zbyt długie przebywanie       
w social mediach, to strata czasu.            
W czasie, w którym używamy Internetu, 
moglibyśmy zrobić wiele innych rzeczy, jak 
na przykład rozwijać nasze pasje lub 
budować rzeczywiste relacje z drugim 
człowiekiem. Co nie znaczy, że mamy 
wykluczyć media społecznościowe            
z naszego życia, są one nam również 
bardzo potrzebne.

                                                           
                        W.S.



  

        Lubicie pisać? A może macie już za sobą pierwsze próby literackie, które chowacie gdzieś na 
dnie szuflady? Redakcja zachęca do podzielenia się swoją twórczością na łamach naszej gazetki. 
W tym numerze prezentujemy opowiadanie konkursowe pod tytułem „Straaaszna zagadka zamku”.

                                                                                                                                        
       red.

   

       Pewnego razu, gdy szłam do kina z przyjaciółmi, dwiema siostrami i bratem, stała się bardzo dziwna rzecz. Otóż zabrakło nam pieniędzy! Pamiętam, że kiedy 
uzbieraliśmy gotówkę na seans, to od razu włożyłam je do jednej z kieszeni w mojej ulubionej jeansowej kurtce. Pamiętam, ile pieniędzy wkładałam, sprawdzałam        
z jakieś pięć razy, czy mam ich wystarczająco. Miało być 220 zł 10 gr, tyle ile kosztuje 10 biletów, ale przy kasie, gdy kupowałam bilety, okazało się, że mam ich za 
mało. 

    Ile masz pieniędzy?  zapytała moja najstarsza siostra.

    220 zł 10 gr, tyle ile kosztuje 10 biletów.

    Teraz nasza kolej! Szybko kup bilety! – krzyczała Ania, moja przyjaciółka.

    Już kupuję, spokojnie – odpowiedziałam.

    Dzień dobry. Czy mogę kupić 10 biletów na ten film?

   Tak, poproszę 220 zł 10 gr – odpowiedziała pani kasjerka.

Wtedy dałam wszystkie pieniądze na kupno biletów, ale jak się okazało, było ich niestety za mało. Postanowiłam więc, że spróbuję to rozwiązać. Najpierw zaczęłam od 
najprostszej rzeczy – przesłuchania wszystkich. Ale oczywiście, zwykle nikt się nie przyznaje, tak było i teraz. Nagle przybiegła moja starsza siostra, mówiąc do mnie:

   Wiem, kto to był!

   Kto? No kto? Mów szybko! – krzyczałam.

    Nie powiem, sama później na to wpadniesz.

Moje myśli wciąż krążyły wokół niewyjaśnionego zaginięcia pieniędzy. I wtem olśniło mnie! Przecież dwa dni wcześniej byłam na spacerze . Zatrzymałam się przed 
słupem z ogłoszeniami. Było ich sporo, więc przeczytałam tylko parę. Ale przy trzecim ogłoszeniu coś mnie zaciekawiło. Było tam wspomniane o jakimś zamku,            
w którym straszy. Podobno ktoś zobaczył ducha. Oczywiście nie wierzyłam w duchy, więc nie wydawało mi się to straszne. 

Postanowiłam więc pójść do tego upiornego zamku, gdzie rzekomo straszy. Ludzie, widząc że podążam w tamtym kierunku, stanowczo odradzali mi. Mówili do mnie:

 Nie wchodź tam!! Tam straszy!!!

 Spokojnie, to pewnie tylko jakiś  żart, żeby nikt tam nie wchodził – powiedziałam.



     Weszłam po drewnianych skrzypiących schodach. Wchodząc, musiałam przedzierać się przez ogrom pajęczyn. Idąc tak, stwierdziłam, że to jakiś żart. Przecież tu 
nic nie ma. Aż tu nagle... odezwał się straszny głos i powiedział: „Opuść to miejsce”. Wtedy trochę się przestraszyłam. Ale mimo tego, szłam dalej. Ten głos mówił coraz 
to straszniej! Aż nagle zobaczyłam DUCHA! Zaczęłam szybko uciekać. Okropnie się przeraziłam. Serce łomotało mi jak szalone. Jednak w pewnej chwili zatrzymałam 
się. Przecież to nie mógł być prawdziwy duch. Coś mi tu nie pasowało. Stojąc tak, nagle poczułam czyjś dotyk na moim ramieniu. Więc to nie mógł być duch. Duch 
mógłby przejść przeze mnie, a ja poczułam... Jednak zapadający zmrok zmusił mnie do tego, abym opuściła ponure zamczysko.

   Nazajutrz udałam się tam znowu. Szłam osamotniona, szukając śladów zjawy. I nagle wyskoczyło coś za moimi plecami! Okropnie się wystraszyłam. Zaczęłam 
nerwowo wymachiwać rękoma. Przypomniało mi się, że to właśnie wtedy usłyszałam brzdęk. To chyba wówczas musiały wypaść mi pieniądze! Ok, jedną zagadkę 
rozwiązałam, ale co z drugą?! Wyślizgnęłam się potworowi  i próbowałam zdjąć mu maskę. Moje kilkukrotne próby w końcu przyniosły pożądany efekt. Miałam rację, że 
to nie duch, a jedynie ktoś w przebraniu. Jednak, gdy zdjęłam maskę, nie mogłam uwierzyć w to, co zobaczyłam. To cały czas był... był mój starszy brat! Ja po prostu 
nienawidzę, gdy coś takiego robi! Żeby straszyć niewinnych ludzi? Spytałam go więc, dlaczego to robi. Powiedział, że  ma taką pracę! I że koledzy mu za to płacą! 
Kiedy on w końcu znormalnieje i przestanie robić takie głupstwa! Pomimo złości na brata, muszę przyznać, że poczułam satysfakcję z rozwiązania zagadek. Udało mi 
się obalić mit straszącej zjawy, ale i także wyjaśnić sprawę brakujących pieniędzy. Rozwiązywanie zagadek jest jednak bardzo ciekawe. Gdyby nie to, co się wydarzyło, 
to umarłabym z nudów w tę przerwę świąteczną.

A.M

MŁODZIEŻOWE SŁOWO ROKU 
2022

Znamy zwycięzcę plebiscytu

   W tym roku już po raz siódmy 
Wydawnictwo Szkolne PWN zorgani
zowało plebiscyt na Młodzieżowe Słowo 
Roku 2022. Celem wydarzenia jest 
wyłonienie najczęściej używanego i popu
larnego wśród młodzieży słowa, określenia 
lub wyrażenia.
   Decyzją młodych ludzi zwycięzcą zostało 
wyrażenie ,,Essa”, które otrzymało ponad 
24 tysiące głosów. Oznacza ono coś 
bardzo łatwego. Używane jest w środo
wisku młodzieży na znak radości, triumfu 
czy w ogóle pozytywnych emocji. 
Organizatorzy konkursu postanowili 
przyznać Nagrodę Jury wyrazo
wi ,,odklejka”, oznaczającemu stan, 
ewentualnie osoby, które są oderwane od 
rzeczywistości i ten aspekt dotyczy nie 

tylko zachowania, samopoczucia, ale też 
oceny wypowiadanych treści.
W finałowej dwudziestce znalazły się też 
m.in.:
baza  wyraz aprobaty, pozytywnych 
emocji.
betoniarz  absurdalne powiedzenia         
z dwóch krótkich filmów opublikowanych 
na YouTube w 2008 r., a po latach 
odkrytych na nowo. Betoniarz odnosi się 
najprawdopodobniej do profesji;
cringe  wstyd, przypał, sytuacja mocno 
niestosowna do okoliczności;
gigachad  osoba idealna, wzbudzająca 
podziw; ktoś bardzo dobry w jakiejś 
dziedzinie lub coś co jest świetne;
kto pytał?  pytanie wyrażające brak 
zainteresowania treścią danego 
komunikatu; riposta o znaczeniu: „Nic mnie 
to nie obchodzi”;
naura  skrót od na razie; zwrot używany 
na pożegnanie;
pokemon  osoba wyróżniająca się zbyt 

ekstrawaganckim, niecodziennym, koloro
wym wyglądem. Aluzja do postaci 
kolorowych stworów z gry komputerowej;
rel  z ang. relatable; czuję to samo, mam 
tak samo, prawdziwe zgadzam się z tobą. 
Potwierdzenie słów przedmówcy;
robi wrażenie  dosłowny lub ironiczny 
sposób wyrażenia zdumienia lub podziwu;
siedemnaście  żartobliwa, przekorna 
riposta na pytanie o wiek;
sus  z ang. suspect lub suspicious, 
„podejrzany”; skrót często używany przez 
graczy Among Us;
twoja stara/twój stary  funkcjonuje jako 
dezaprobująca odpowiedź na pytanie: 
Kto?/ Kto pytał? lub na dowolną inną 
wypowiedź.
 Zwycięskie słowo zostało wyłonione          
w dwuetapowym głosowaniu, które trwało 
od 11 października do 30 listopada.          
W zabawie, wzięło udział ponad 250 
tysięcy osób.

Stom



Ciekawostki o śniegu

Kolorowy śnieg – śnieg zabarwiony na 

pewien określony kolor (zwykle jest to 

czerwony śnieg), często o różnym nasyceniu 

barwy, dający niecodzienny efekt w wyglą

dzie krajobrazu. Najczęstszą przyczyną jego 

powstawania jest obecność naśnieżnych 

glonów. Rzadziej źródłem zabarwienia są 

czynniki fizyczne, np. opadający pył. Zjawi

sko kolorowego śniegu występuje często      

w rejonach arktycznych. Obserwowane było 

jednak również w polskich Tatrach.

1. Czy istnieją kraje, w których nie 

występuje zima?

Kostaryka to kraj tropikalny, który znajduje się 
niedaleko równika – dlatego w tym kraju nie 
ma takiej pory jak zima.

2. W jakiej części świata zima oznacza 

ciemność?

Mieszkańcy terenów Arktyki co roku 
przeżywają tak zwaną „noc polarną”. Noc 
polarna oznacza, że Słońce znajduje się 
poniżej linii horyzontu przez co najmniej 24 
godziny, a często i wiele dni. Można wtedy 
długo podziwiać gwiazdy. Noc polarna na 
biegunie trwa pół roku.

3. Jakiej wielkości był płatek śniegu, który 

uznawany jest za największy na świecie?

Każdy płatek jest niepowtarzalny, ale zawsze 
ma sześć ramion i mierzy średnio ponad 
centymetr. Jego rozmiar i skład może różnić 
się w zależności od temperatury powietrza. 
Rekordowy płatek mierzył 38,1 cm i spadł    
w Fort Keogh w stanie Montana w USA        
w 1887 roku.

4. Jakie jest największe na świecie lodowe 

miasto?

Co roku w styczniu w Harbin, jednym z naj
zimniejszych chińskich miast, które założył 
Polak – Adam Szydłowski – świętuje się 
nadejście zimy, organizując Festiwal Lodu      
i Śniegu. Powstaje wtedy gigantyczna 
konstrukcja z lodu, złożona z 2 tysięcy 
budowli i zajmująca obszar 800 tys. m2.

5. Które miejsce na świecie jest 

najzimniejsze?

Znajdująca się we wschodniej Syberii wieś 
Ojmiakon uznawana jest za najzimniejszą 
miejscowość na świecie. W 1926 roku 
zanotowano tam rekordowy pomiar, słupki 
rtęci wskazywały wówczas aż –71,2.

    W końcu przerwa!

  Wymarzone, wytęsknione i długo 
oczekiwane ferie zimowe nadchodzą 
wielkimi krokami. Zanim się na nie 
wybierzecie zapraszam do poznania 
trzech najciekawszych miejsc, które warto 
odwiedzić.

Zakopane  
Zakopane  to niekwestionowany lider, jeśli 
chodzi o kurorty, jakie odwiedzamy zimą. 
Nic w tym dziwnego. To wyjątkowe miasto 
jest największym w bezpośrednim 
otoczeniu Tatr. Jest to raj dla spacerowi
czów, a jeszcze chyba większy  dla miłoś

ników sportów zimowych. To właśnie 
Zakopane jest zimową stolicą Polski.   

Białka Tatrzańska  
Białka Tatrzańska  to miejscowość 
położona w południowej Polsce, w woje
wództwie małopolskim. To tu możemy 
podziwiać jedne  z najpiękniejszych wido
ków w Polsce. Planujecie tam odpocząć? 
Świetny wybór. Miejscowość jest znana 
nie tylko z tego, że dzięki obecności wielu 
wyciągów narciarskich, jest ona mekką dla 
narciarzy, ale też dlatego, że Białka 
Tatrzańska to ośrodek wypoczynkowy 
zawierający zbawienne dla naszego 
organizmu wody termalne. 

Karpacz 
Zestawienie najlepszych kurortów na ferie 
zimowe nie byłoby pełne, gdyby nie 
umieścić w nim Karpacza. To położone    
w województwie dolnośląskim miasto jest 
sercem Sudetów Zachodnich. Malowniczo 
umiejscowiony w dolinie rzeki Łomnicy 
Karpacz leży w Karkonoszach  u stóp 
pięknej Śnieżki. Jeśli jesteście miłośnikami 
aktywnych form wypoczynku i lubicie 
zwiedzać  Karpacz będzie dla Was 
przysłowiowym "strzałem  w dziesiątkę".

   trawiasta 
 





MUNDIAL W KATARZE 
 Zmagania polskiej reprezentacji

     Już w 2010 roku FIFA przyznała 
organizację mundialu niewielkiemu 
pustynnemu państwu, Katarowi. W tym 
czasie nie posiadało ono stadionów ani 
siły roboczej do zbudowania obiektów, na 
których można by zorganizować tak wielką 
imprezę, lecz władze zobowiązały się je 
wybudować. Na organizację tej imprezy 
Katar wyłożył 200 miliardów dolarów. Za te 
pieniądze powstało 100 hoteli, drogi, metro 
oraz stadiony. By zdążyć na czas zostało 
wynajętych wiele tysięcy robotników, 
którzy pracowali za bardzo niskie 
wynagrodzenie. Największy skandal 
wywołało to, że podczas budowy zmarło 
około. 6,5 tysiąca azjatyckich 
pracowników. 
    Impreza została przeniesiona z czerwca 
i lipca na listopad i grudzień z powodu 
występujących tam wielkich upałów. Do 
mundialu weszło 8 grup po 4 drużyny,      
w tym Polska.
      Nasza reprezentacja grała w grupie C 
wraz z Argentyną, Arabią Saudyjską           
i Meksykiem. Pierwszy mecz rozegraliśmy 
z Meksykiem  22 listopada o godz.16.00. 
To spotkanie zakończyło się bezbramko
wym remisem, ponieważ, ku zaskoczeniu 
wszystkich, Robertowi Lewandowskiemu 
nie udało się strzelić karnego.
  Kolejny pojedynek rozegraliśmy z druży
ną Arabii Saudyjskiej (26.11,o godz.14.00), 
która parę dni wcześniej nieoczekiwanie 
wygrała z Argentyną. Rozgrywka z tą 
drużyną zakończyła się naszą wygraną 
2:0, po celnych strzałach Piotra 
Zielińskiego w 39 minucie i Roberta 
Lewandowskiego w 82 minucie. Wynik 
byłby inny, gdyby nieobroniony przez 
naszego bramkarza Wojciecha 
Szczęsnego karny oddany w pierwszej 

minucie doliczonego czasu pierwszej 
połowy. Strzał oddał Firasa AlBuraikana, 
po czym jego kolega z drużyny jeszcze 
próbował wbić piłkę do siatki, lecz nasz 
wspaniały bramkarz i z tym sobie poradził. 
Po tym meczu znaleźliśmy się na 
pierwszym miejscu w grupie C. 
     Największy znak zapytania o nasze 
wyjście z grupy był przed dniem 30 
listopada. Wtedy miały odbyć się dwa 
ważne dla nas mecze: Polski i Argentyny 
oraz Meksyku i Arabii Saudyjskiej.
     Obje potyczki rozpoczęły się o godzinie 
20.00.W pierwszej połowie w żadnym 
spotkaniu nie padły celne strzały. Nasza 
drużyna skutecznie broniła bramki, lecz 
nie próbowała zaatakować rywala. W 39 
minucie sędzia zadecydował o rzucie 
karnym dla Argentyny, który przez wielu 
został uznany za niesprawiedliwy. Na 
szczęście nasz bramkarz, Wojciech 
Szczęsny, obronił strzał oddany przez 
kapitana Argentyny  Leo Messiego. 
Pierwsza bramka dla Argentyny została 
zdobyta przez Alexisa Mac Allistera w 46 
minucie. W drugim meczu bramkę dla 
Meksyku oddał Henry Martin w 47 
minucie. Nasza drużyna cały czas 
próbowała bronić bramki. Po drugim 
strzale Luisa Chaveza w 52 minucie 
zrobiło się gorąco. W grze trzymało nas 
tylko to, że posiadaliśmy mniej żółtych 
kartek niż Meksyk. Na naszym boisku też 
„robiło się coraz cieplej”. W 67 minucie 
Julian Alvarez oddał celny strzał w kierun
ku naszej bramki. Wyjście z grupy uciekało 
nam sprzed nosa. Polscy kibice załamali 
się trzecim strzałem Meksyku pod koniec 
czasu podstawowego, ponieważ ten gol 
eliminował nas z mundialu. Na nasze 
szczęście sędzia uznał go za spalonego. 
Do końca meczu zacięcie broniliśmy 
bramki i spotkanie zakończyło się wyni
kiem 2:0 dla Argentyny. 

     Po naszych zmaganiach, zostały 
ostatnie minuty doliczonego czasu meczu 
Meksyku i Arabii Saudyjskiej. Meksyk cały 
czas próbował zdobyć trzeciego gola, 
który zakwalifikowałby go do ćwierćfinału 
mistrzostw. Naszym wybawicielem okazał 
się SalimaadDausari, który dwie minuty 
przed końcem doliczonego czasu zdobył 
bramkę dla Arabii Saudyjskiej. Gdyby nie 
ten gol, pożegnalibyśmy się z mundialem. 
Tak właśnie dzięki ciężkiej pracy i szczę
ściu nadeszła wiekopomna chwila  nasza 
drużyna awansowała do 1/8 finału 
mistrzostw świata w piłce nożnej.
     Mecz 1/8 finału zagraliśmy z Francją 4 
grudnia o godzinie 16.00. Po zmaganiach 
naszej drużyny, mecz miał skończyć się 
wynikiem 3:0 dla Francji. Na szczęście     
w ostatniej minucie spotkania Robert 
Lewandowski wykazał się swoimi 
umiejętnościami i celnie trafił z rzutu 
karnego. Dzięki tej bramce mecz 
zakończył się wynikiem 3:1. Niestety 
Polacy nie przeszli do dalszej części 
mundialu.
                                                                     

      R.M.



Doprowadź księżniczkę do jej kotka

Nagroda przewidziana dla trzech osób, które jako pierwsze rozwiążą obie zagadki rysunkowe.

Redakcja numeru:

Maria Szczepaniak  V A

Zuzanna Szymańska  V A

Szymon Tomalak  V A

Zuzanna Wentland  V A

Maja Wójkowska  V A

Anastazja Majewska  VI B

Izabela Grędecka  VIII A

Izabella Koza – VIII A

Izabela Kozerska  VIII A

Rafał Malak  VIII A

Agata Skoczylas – VIII A

Amelia Świgoń  VIII A

Nadia Ziółkowska   VIII A

Wiktoria Sarnowska  VIII B

Skład: Grażyna Kołodziejek

Opiekun: Joanna Ginter

Gratulujemy! 
Zuzanna Olkiewicz, Szymon Tomalak, Zuzanna Wentland to zwycięzcy konkursów 
ostatniego numeru "Piórnika". 
Życzymy dalszych sukcesów.

Redakcja Piórnika


