
Drodzy Czytelnicy!

    Witamy Was serdecznie po długiej przerwie. Ze względu na pandemię 
i nauczanie zdalne w ubiegłym roku nasze pismo nie ukazywało się. Dziś 
w Wasze ręce oddajemy pierwszy w tym roku szkolnym numer “Piórnika”. 
Wracamy do Was z nowym wydaniem gazetki i zmienionym składem 
redakcji. Mamy nadzieję, że pomysły członków zespołu spodobają 
się Wam i każdy znajdzie tu coś dla siebie. 

Zapraszamy do lektury!

 Drodzy Czytelnicy, czekamy na Wasze propozycje nowych tematów. Jeżeli 
chcecie dzielić się z rówieśnikami swoją twórczością, spostrzeżeniami, 
myślami, zaangażujcie się w pracę w ,,Piórniku”. Swoje teksty, rysunki, 
zdjęcia możecie przesyłać na adres email: joannaginter7@gmail.com
                                                            Red.

„Żegnaj lato na rok…”

    4 września 2021 roku wspólnie z mieszkańcami Przedcza i okolic 

bawiliśmy się na Pikniku Sportowym „Żegnaj lato na rok…” 

zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły im. 

Władysława Umińskiego w Przedczu  „Przyjaźni Szkole”  przy 

współpracy dyrektora szkoły pana Jarosława Sobańskiego.

    Tego dnia od rana można było oddać krew w mobilnym punkcie 

krwiodawstwa. Później mogliśmy oglądać pokaz ratownictwa wodnego 

przeprowadzony przez OSP Brdów.  Oficjalnie piknik otworzyły przed

stawicielki Stowarzyszenia „Przyjaźni Szkole” i występ Orkiestry Dętej 

przy Szkole Podstawowej w Przedczu pod batutą pana Marka Bagiń

skiego. Wspaniałych tanecznych emocji dostarczył występ zespołu 

tańca sportowego GAMA Dance Team. Swoje umiejętności wokalne 

zaprezentowała Aleksandra Ostrowska – uczennica naszej szkoły oraz 

dwa zespoły rockowe D’Generacja i Auratum.
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    W trakcie pikniku tradycyjnie odbył się Turniej 

Pokoleń w Piłkę Ręczną. Dodatkowymi atrakcjami 

był festiwal kolorów, malowanie twarzy, kolorowe 

warkocze, malowanie toreb, dmuchane zjeżdżalnie 

dla dzieci, kawiarenka oraz grill. Swoje stoiska 

wystawili żołnierze Wojska Polskiego, 

przedstawiciele Straży Pożarnej, Policji i Lasów 

Państwowych.

Podczas pikniku można było wziąć udział w Naro

dowym Spisie Powszechnym i skorzystać z mobil

nego Punktu Szczepień.

    Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy. 

Tegoroczne lato również minęło w okamgnieniu. 

Przedecz pożegnał je z przytupem. Mamy 

nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli brać 

udział w równie udanych imprezach.

Bella

„Czas to miłość”

    12 września 2021 roku będzie jedną 

z ważniejszych dat w historii naszego 

narodu i naszej wiary. Kardynał Stefan 

Wyszyński został beatyfikowany i włączo

ny w poczet Błogosławionych Kościoła 

Katolickiego.

    Z tej okazji 1 października 2021 roku 

społeczność szkolna upamiętniła to wielkie 

wydarzenie.

    Apel rozpoczął pan dyrektor Jarosław 

Sobański przybliżając na wstępie postać 

Prymasa, który przez szesnaście lat był 

patronem gimnazjum w naszej szkole. 

Następnie przywitał wszystkich gości i za

chęcił do obejrzenia części artystycznej.

Grupa teatralna "Apropo" pod kierow

nictwem pani Anny Czerwińskiej 

przygotowała montaż słowno  muzyczny pt. 

"Czas to miłość", w którym przedstawiła 

najistotniejsze informacje o kardynale 

Wyszyńskim. Dech w piersiach zapierały 

„żywe rzeźby” tworzone przez artystów, 

ukazujące najważniejsze wartości chrze

ścijańskie: WIARĘ, NADZIEJĘ i MIŁOŚĆ. 

Podniosły charakter akademii nadały pieśni 

religijne w wykonaniu chóru szkolnego 

"Triola" pod przewodnictwem pani Doroty 

Kozłowskiej.

  Pięknym uwieńczeniem montażu był 

pokaz zdjęć i filmów przygotowanych przez 

panią Jadwigę Gabryskiak oraz wystawa 

pt. "Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas, 

który patrzył dalej”. Ekspozycję ilustrującą 

niezwykłą świętość i bohaterską odwagę 

Prymasa, gdy stał na czele Kościoła w Pol



sce, mogliśmy oglądać dzięki ks. Szymonowi Jastrzębskiemu. 

    Godność człowieka, dbałość o jego życie doczesne i wieczne była priorytetem 

w działaniach Prymasa, dlatego możemy ją podsumować słowami: ,,Nie 

wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem".

 Nowa

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Tym, którzy prowadzą nas do źródeł 
wiedzy…

   13 października 2021 roku w Naszej 

Szkole odbyła się uroczysta akademia 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

przygotowana pod kierunkiem p. Pauliny 

Adamczewskiej, p. Emilii Kacprzak oraz 

p. Joanny Ginter. Scenariusz przedstawienia 

napisała nasza koleżanka z klasy 8B – 

Weronika Dobrowolska. 

     Uroczystość rozpoczął Pan Dyrektor, 

który opowiedział o ciężkiej i pełnej obowią

zków pracy nauczyciela. Życzył wszystkim 

pracownikom szkoły wytrwałości i dalszych 

sukcesów w pracy zawodowej. Ważnym 

punktem akademii było wręczenie Nagród 

Dyrektora wyróżniającym się nauczy

cielom.  

W tym roku były to panie: Magdalena 

Sobańska, Jadwiga Gabrysiak, Marzena 

Ozdoba, Wanda Kuśmierkiewicz, Anna 

Czerwińska. Wśród pracowników niepeda

gogicznych nagrodami zostali wyróżnieni: 

pani Beata Podłucka, pani Monika 

Pietruszewska, pan Bogumił Czupryniak 

oraz pan Sławomir Robaszewski.  

     Część artystyczna pokazała prawdziwy 

dzień z życia ucznia. Kto z nas nigdy nie 

usłyszał słów "wyciągamy karteczki" lub 

nie odetchnął z ulgą, gdy nauczyciel, który 

straszył pytaniem na początku lekcji, 

z tego zrezygnował? Występ ten pozwolił 

spojrzeć nauczycielom z dystansem na 

swoją trudną pracę. Pokazał, że uczniowie 

potrafią wyśmienicie się bawić i je

dnocześnie, że nie zawsze na spraw

dzianach czy lekcjach analizują trudne 

zagadnienia. Często odfruwają w ma

rzeniach i wcale nie myślą o zajęciach. 

Uroku całej uroczystości dodała piosenka 

pt. „Nauczyciel dobrze wie…” w wykona

niu szkolnego chóru działającego pod 

czujnym okiem p. Doroty Kozłowskiej oraz 

solowy występ Aleksandry Ostrowskiej. Na 

zakończenie akademii orkiestra dęta 

zagrała utwór „Sto lat” dla naszych 

wspaniałych nauczycieli, a każdy z pra

cowników szkoły otrzymał kartkę z ży

czeniami.

REDAKCJA PIÓRNIKA przyłącza się do 

wszystkich życzeń i gratulacji.

D.B.



DZIEŃ PAPIESKI

Nie lękajcie się

    22 października w Szkole Podstawowej 

im. Władysława Umińskiego w Przedczu 

odbył się apel z okazji Dnia Papieskiego, 

przygotowany pod czujnym okiem ks. 

Szymona Jastrzębskiego. Hasłem przewo

dnim tegorocznej uroczystości były słowa 

Jana Pawła II: „Nie lękajcie się!”.

    W akademii wzięli udział uczniowie klas 

siódmych oraz ósmych. Podczas inscenizacji 

młodzież naszej szkoły wspominała życie 

i pontyfikat Jana Pawła II, przywołała 

anegdoty, których bohaterem był właśnie 

Ojciec Święty oraz przytoczyła wypowiedzi 

papieża, które są dla nas drogowskazami 

życiowymi. Ogromne poruszenie wśród 

zgromadzonych wywołała modlitwa 

odmówiona przez ucznia odgrywającego 

rolę Jana Pawła II. Uroku całej uroczystości 

dodały piosenki w wykonaniu szkolnego 

chóru „Triola” prowadzonemu przez 

p. Dorotę Kozłowską. Akademię poświę

coną Ojcu Świętemu zakończył utwór pt. 

„Niech mówią, że to nie jest miłość”, który 

zaśpiewała Aleksandra Ostrowska.

Dzięki tej uroczystości  mogliśmy na nowo 

spojrzeć na życie Karola Wojtyły. 

Przypomnieć sobie jak wiele papież ma 

nam młodym do przekazania. Dobitniej 

zrozumieć słowa, które do nas kiero

wał: Bądźcie na tym świecie nosicielami 

wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc 

miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi 

świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, 

nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, 

które piętrzą się na ścieżkach Waszego 

życia. Liczę na Was. Na Wasz 

młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi.

   Niech dewiza Jana Pawła II: „Nie 

lękajcie się!” stanie się dla każdego z nas 

motorem do dalszych działań.

                                               
                              D.B.

103. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ 

POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

                      Gdy myślę: „Ojczyzna…”

    Obchodzone 11 listopada Narodowe 

Święto Niepodległości jest polskim świętem 

państwowym upamiętniającym odzyskanie 

w 1918 roku przez Polskę niepodległości. 

Uwolnienie kraju z jarzma zaborców 

nastąpiło po 123 latach trwania zniewolenia.

   Tegoroczne obchody społeczność 

Przedcza wraz z przedstawicielami władz, 

zakładów pracy, organizacji, dyrekcją Szkoły 

Podstawowej w Przedczu, nauczycielami, 

dziećmi i młodzieżą rozpoczęła udziałem we 

Mszy św. sprawowanej przez proboszcza 

tutejszej parafii ks. Romana Foksińskiego 

w intencji Ojczyzny. Następnie wszyscy 

zgromadzeni udali się pod pomnik 

Poległych i Pomordowanych za Wolną 

Polskę, gdzie delegacje złożyły wiązanki 

kwiatów, a uczniowie z młodzieżowej 

orkiestry dętej uczcili pamięć bohaterów 

hymnem narodowym.

      Kolejnym punktem obchodów była 

uroczysta akademia, na obejrzenie której 

wszyscy udali się do MGOK. Występ 

poprzedziło okolicznościowe przemówie

nie Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz, 

pana Witolda Siwińskiego. Następnie 

obejrzeliśmy montaż słowno  muzyczny 

przygotowany przez młodzież naszej 



szkoły i panie: Dorotę Kupczyk i Joannę 

Ginter. Uczniowie recytowali wiersze 

patriotyczne i śpiewali pieśni. W ten sposób 

chcieli upamiętnić odważne czyny naszych 

przodków, przywołać sylwetki wybitnych 

polskich przywódców oraz przypomnieć, jak 

ważną dla każdego sprawą jest wolna 

Ojczyzna. Występ przedstawiający drogę 

Polaków do niepodległości, został doceniony 

przez publiczność i nagrodzony brawami.  Na 

uznanie zasługuje również piękna dekoracja 

przygotowana przez panie: Urszulę 

Gawryszewską  i Katarzynę Osińską.

      Dla kolejnych pokoleń, które żyją 

w wolnej Polsce była to lekcja historii i pa

triotyzmu. Teksty wierszy i piosenek uświa

domiły młodym ludziom, czym jest wolność 

i dlaczego należy o niej pamiętać 

w niepodległym kraju.

Red.

                                                 
                      

ROGOŹNO 2021 r.

     W dniach od 15 do 19 października 

2021r. klasy VII A i VII B wraz z  wycho

wawczyniami i opiekunami uczestniczyły 

w turnusie profilaktycznym Regionalnego 

Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci 

i Młodzieży w Rogoźnie.

  Zajęcia i warsztaty profilaktyczne 

zajmowały nam całe dnie. Panie prowadzące 

były bardzo miłe, kreatywne i w pełni 

zaangażowane. Atrakcją dla nas i naszych 

opiekunów były podchody miejskie, dzięki 

którym grupy mogły się zintegrować ze sobą, 

ze swoimi nauczycielkami i z innymi oso

bami, które chętnie pomogły w zadaniach. 

Codziennie po zajęciach odbywały się 

różne zabawy i gry, np.: „Milionerzy”, „Just 

Dance”, „Śpiewać każdy może…”, 

dostarczające nam dużą dawkę śmiechu 

i rozrywki.

   Wieczorami spotykaliśmy się ze sobą 

w aneksach.  Dołączały do nas również 

nauczycielki naszej szkoły. Przy gorącej 

herbacie i przekąskach rozmawialiśmy 

o spędzonym dniu i wspólnie tworzyliśmy 

miłą i przytulną atmosferę.

    Kończąc ten artykuł mogę śmiało 

powiedzieć, że jako osoba uczestnicząca 

w turnusie już po raz kolejny,  z chęcią 

wróciłabym tam i przeżyła to wszystko 

jeszcze raz. Turnus nie dość, że 

przekazuje nam informacje o tym jak 

powinniśmy się zachowywać, to jeszcze 

pomaga w integracji uczniów i nauczy

cieli. Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy 

uczestniczyć w takim wyjeździe. 
                                      Mel  

                                  



DZIEŃ PATRONA

Niechaj się spełnią Wasze marzenia

   22 listopada w naszej szkole 

obchodziliśmy Dzień Patrona  Władysława 

Umińskiego, przygotowany przez Collegium 

Władysława Umińskiego i Samorząd 

Uczniowski. 

    Z okazji tego wydarzenia z klas  4  8 

wytypowano po dwie osoby, które wzięły 

udział w quizie sprawdzającym wiedzę na 

temat patrona. Uczniowie otrzymali pięt

naście pytań, na które mieli udzielić 

odpowiedzi. Pierwsze miejsce ex aequo 

zajęły klasy 5b i 6a.  Nagrodą był jeden 

dzień bez pytania oraz słodki 

poczęstunek.

    Godziny wychowawcze również było 

poświęcone tej postaci. Oglądaliśmy 

prezentację dotycząco jego życia i twór

czości oraz  rozwiązywaliśmy zadania. 

    Młodsi uczniowie także wspominali 

naszego patrona. Klasy 13 wykonały 

samoloty, balony i flagi, na których 

znalazły się najrozmaitsze ciekawostki 

oraz informacje z życia Umińskiego. 

    Aby rozbudzić zainteresowania 

czytelnicze uczniów,  Biblioteka Szkolna 

przygotowała wystawą poświęconą 

twórczości pisarza.

    Biorąc udział w tych ważnych 

wydarzeniach przypomnieliśmy sobie jak 

interesującą postacią był Władysław 

Umiński i czego dokonał.

Bella

                                              
                                         

ANDRZEJKI

   Stare polskie przysłowie mówi: „Na 

świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja”. 

Wigilia świętego Andrzeja, czyli popularne 

andrzejki od dawien dawna są tradycyjnym 

wieczorem wróżb. Tego dnia dziewczęta 

próbowały dowiedzieć się czegoś o swojej 

przyszłości. Chłopcy spotykali się na 

podobne wróżby w wigilię świętej Katarzyny, 

czyli  24 listopada. Jednak z czasem 

katarzynki uległy zapomnieniu. Obecnie 

obrzędy są połączone i obchodzone jako 

tradycyjne andrzejki. Stały się też 

idealnym pretekstem do spędzenia 

niezapomnianego czasu w gronie 

kolegów i koleżanek. 

W naszej szkole andrzejki przygotował 

Samorząd Uczniowski. Przedstawicielki 

klasy VIII B wcieliły się w role cyganek 

i przy pomocy rekwizytów przepowia

dały dzieciom przyszłość. Katalog wróżb 

był obszerny, wszystkie pomysły oka

zały się bardzo ciekawe. Tak więc każdy 

uczestnik andrzejkowych szaleństw 

z niecierpliwością losował magiczne 

bileciki, z których mógł się dowiedzieć co 

czeka go w przyszłości: szczęście, 

pieniądze, pech czy może jakaś inna 

niespodzianka. Każdy pragnął wywróżyć 

sobie coś wyjątkowego. 

Andrzejkowe wróżby wprawiły wszystkich 

w dobry nastrój i dostarczyły wielu 

pozytywnych emocji.

Mel



MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dobrze być razem…

   Niepełnosprawność jest jednym z waż

niejszych problemów współczesnego świata. 

Według danych WHO ponad 650 mln osób 

na świecie jest niepełnosprawnych w nastę

pstwie psychicznych, fizycznych oraz 

sensorycznych niesprawności. Stanowi to 

około 10 proc. populacji. W Polsce liczba 

osób niepełnosprawnych to prawie 5,5 mln. 

Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności 

w Polsce stanowią schorzenia układu 

krążenia, narządów ruchu oraz schorzenia 

neurologiczne.

  Pamiętajmy, że najważniejszym prag

nieniem osób niepełnosprawnych jest 

potrzeba równego traktowania, która 

przekłada się na dostęp do komunikacji, 

informacji i przestrzeni. 

 Obchody Dnia Osób 

Niepełnosprawnych przypominają, że 

niepełnosprawni są wśród nas, że mają 

takie same potrzeby jak my, że chcą być 

traktowani na równi z pełnosprawnymi 

osobami.

     W naszej szkole obchody Dnia Osób 

Niepełnosprawnych zorganizowane były 

pod hasłem „Dobrze być razem!”. Na 

godzinach wychowawczych uczniowie 

obejrzeli prezentację multimedialną, 

z której dowiedzieli się, jakie są rodzaje 

niepełnosprawności, jakie problemy 

muszą pokonywać codziennie osoby 

niepełnosprawne. Uczniowie uświado

mili sobie, że niepełnosprawność może 

dotknąć każdego z nas lub naszych 

najbliższych. Dowiedzieli się też jacy 

sławi ludzie osiągali sukcesy, mimo swej 

niepełnosprawności. Są oni przykładem 

dla wszystkich, że można pokonywać 

swoje słabości, dążyć do wyznaczonego 

celu, realizować własne marzenia, pasje 

i cieszyć się otaczającym światem.

Pamiętajmy o niepełnosprawnych nie tylko 

w dniu ich święta, ale każdego dnia. 

Postarajmy się, żeby czuli się z nami 

akceptowani. Traktujmy ich, jak byśmy 

chcieli, żeby nas traktowano. Jak napisała 

kiedyś znana aktorka filmowa i teatralna 

Anna Dymna: „ (…) osobę niepełnosprawną 

trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do 

niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej 

zwyczajnego człowieka, który tak samo jak my, ma 

uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby i bardzo 

chce, żeby go normalnie traktować”.

                                                
                                    Nowa



    Spacer Mikołajów

    4 grudnia 2021 roku z okazji zbliżających 

się mikołajek został zorganizowany przez 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 

Podstawowej "Przyjaźni Szkole" 

I Przedecki Spacer Mikołajów. 

    O godz. 15.00 zebraliśmy się na terenie 

rekreacyjnym przy Podwórku Nivea.  

Obowiązkiem każdego uczestnika było 

zabranie ze sobą dobrego humoru, 

czerwonej czapki albo  stroju Mikołaja, 

dzwoneczków czy innych świątecznych 

rekwizytów. Na początku była rozgrzewka, 

którą poprowadziła p. Małgorzata 

Sadowska. Następnie wyruszyliśmy na 

wspólny spacer ulicami miasta, który 

zabezpieczała policja i OSP Przedecz. Po 

powrocie czekała na nas ciepła herbatka 

i kiełbaska z ogniska, najmłodsi natomiast 

mogli ubierać choinkę. Gdy się już 

wszyscy ogrzali był pokaz 

kuglarski ,,Zabawa ogniem”. 

    Dzięki temu wydarzeniu już na początku 

grudnia mogliśmy poczuć prawdziwą 

świąteczną atmosferę, którą  wprowadzają 

nie prezenty czy suto zastawiony stół 

wigilijny, ale gesty, szczery uśmiech 

i otwarte serce. Jeśli w tym roku nie 

mogłeś uczestniczyć w I Przedeckim 

Spacerze Mikołajów, to koniecznie musisz 

wybrać się za rok!

Bella

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM 

     6 grudnia Naszą Szkołę odwiedził niezwykły gość – Święty Mikołaj. Wszyscy na Jego wizytę czekali z niecierpliwością. Spotkanie 

minęło w bardzo miłej atmosferze. Mikołaj obdarował dzieci i młodzież czekoladkami, a wszyscy chętni mogli zrobić sobie z nim 

pamiątkową fotografię. Dzień ten na długo pozostanie w naszej pamięci.

                                                                                                     D.B.



Światło Nadziei 

    Betlejemskie Światło Pokoju to 

harcerska akcja przekazywania przed 

Świętami Bożego Narodzenia symbo

licznego ognia zapalonego w Grocie 

Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Za 

pośrednictwem harcerzy światło dociera 

do mieszkańców miast i wsi. 

     19 grudnia 2021 r. Betlejemskie Światło 

Pokoju pod hasłem „ Światło Nadziei” 

dotarło również do naszej gminy dzięki 

Drużynie Wielopoziomowej „TRAMPY” 

wraz z druhnami Katarzyną Osińską 

i Elżbietą Pawlak. Uroczystość rozpoczęła 

msza święta, po której wszyscy zebrani 

przemaszerowali pod budynek Szkoły 

Podstawowej w Przedczu. Tam 

Betlejemskie Światło Pokoju przekazano 

panu burmistrzowi Witoldowi 

Siwińskiemu, który złożył mieszkańcom 

ciepłe życzenia z okazji zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 

Roku. Następnie mogliśmy wysłuchać 

pięknego koncertu kolęd w wykonaniu 

szkolnego chóru „Triola”, przygotowa

nego przez panią Dorotę Kozłowską.

Harcerze uatrakcyjnili uroczystość 

przedświątecznym kiermaszem bożona

rodzeniowym, podczas którego można 

było zaopatrzyć się w ozdoby i stroiki 

świąteczne. Na wszystkich głodnych 

i zmarzniętych czekał smaczny ciepły 

poczęstunek.

   Na zakończenie każdy z uczestników 

mógł zabrać Betlejemskie Światło Pokoju 

do swojego domu, by zapłonęło podczas 

wieczerzy wigilijnej jako symbol ciepła, 

miłości, pokoju i nadziei.

Mel



Ogromny sukces naszych uczennic!

   1920 maja 2021 roku, po raz 

siedemnasty, w ramach Święta Teatru na 

Prowincji organizowanego przez Fundację 

Dzieci Wrzesińskich i Samorządową Szkołę 

Podstawową im. Polskich Noblistów w No

wym Folwarku  odbył się Ogólnopolski 

Konkurs Recytatorski, pt. ,,Kto ty jesteś, 

człowieku?" oraz Ogólnopolski Przegląd 

Twórczości Teatralnej Maska, który służy 

wymianie doświadczeń zespołów teatral

nych z różnych środowisk wiejskich i miej

skich.  

    Należy nadmienić, że tegoroczna edycja 

konkursu, ze względu na pandemię COVID

19, odbyła się w trybie zdalnym. Uczestnicy 

przysyłali nagrania, które później były 

oceniane przez profesjonalne jury.

  W Konkursie Recytatorskim ”Kto ty je

steś, człowieku?” naszą szkołę repre

zentowało sześć uczennic: Zuzanna 

Dopierała, Martyna Lewandowska, Agata 

Skoczylas, Zuzanna Sobańska, Weronika 

Dobrowolska i Anita Witczak.

  W Przeglądzie Teatralnym „Maska”, 

w kategorii klas IV VI wystąpiła Zuzanna 

Sobańska.

  Z dumą przyznać trzeba, że reprezentantki 

Naszej Szkoły, tj. Zuzanna Sobańska oraz 

Weronika Dobrowolska wybiły się na tle 

innych uczestników.

Zuzanna Sobańska zdobyła I miejsce 

w Ogólnopolskim Przeglądzie Recytator

skim za recytację fragmentu „Ani z Zielo

nego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery, 

a Weronika Dobrowolska otrzymała na

grodę specjalną za interpretację fragmentu 

„Pozłacanej rybki” Barbary Kosmowskiej. 

Również w Przeglądzie Teatralnym „Maska” 

odnieśliśmy ogromny sukces – 

Zuzanna Sobańska za prezentację 

monodramu „Czy rodziców da się 

wychować?” otrzymała II nagrodę 

oraz wyróżnienie indywidualne.

  Jesteśmy z Naszych Dziewczyn 

niezwykle dumni, trzymamy kciuki i ży

czymy dalszych sukcesów w roz

wijaniu swoich zainteresowań! :) 

                                                      

                                emela

22. WOJEWÓDZKI KONKURS NA 

MONODRAM „MŁODZI 

KORYFEUSZE”

Kolejny sukces Zuzanny!

"By zagrać monodram trzeba mieć 

osobowość, tę umiejętność przykucia do 

siebie uwagi widza" 

 (Joanna Szczepkowska, aktorka).

 
   Umiejętność czarowania widza posiadła 

niewątpliwie Zuzanna Sobańska z klasy 

Va, która 5 listopada wystąpiła na deskach 

Kina Zachęta w Kleczewie w 22. 

Wojewódzkim Konkursie na Monodram 

"Młodzi Koryfeusze" i otrzymała 

wyróżnienie.

   Na scenie pojawiło się 21 młodych 

aktorów z całego województwa, prezen

tując swe talenty w trzech kategoriach 

wiekowych.

   Serdecznie gratulujemy kolejnego 

sukcesu Zuzannie i Pani Annie 

Czerwińskiej, która ją przygotowywała.   

 D.B.  



Język japoński – moja pasja!  

    
    Wielu  z Was zapewne wie, że nauka 

języków obcych jest bardzo rozwijająca, 

ćwiczy naszą pamięć, a co najważniejsze 

otwiera drogę do wielu nowych możliwości. 

Moim zdaniem powinniśmy się bardzo 

przykładać do nauki angielskiego, 

niemieckiego lub zupełnie innego języka, 

gdyż oprócz tego, że jest to bardzo 

pożyteczne, może przerodzić się w pasję.

    Osobiście od roku uczę się japońskiego. 

Jest to jeden z trzech głównych języków 

Azji Wschodniej, zaraz obok chińskiego 

oraz koreańskiego. Posługuje się nim 

ponad 120 milionów ludzi na świecie. 

Charakteryzuje się strukturą gramatyczną 

opartą na partykułach oraz na dołączaniu 

do wyrazów końcówek gramatycznych. 

Mówiąc o tym języku, nie można za

pomnieć o aż trzech nowych alfabetach.  

Choć mogą one sprawiać trudność, są 

moją ulubioną częścią nauki. Pierwszy 

z nich to Hiragana, używa się go do 

zapisu rdzennie japońskich słów. Drugim 

jest Katakana używany do zapożyczeń 

z innych języków. Razem nazywają się 

Kana i są to sylabariusze, czyli alfabety, 

w których każdy znak, a tych jest po 46, 

odpowiada jednej sylabie. Istnieje również 

Kanij, które są niczym innym jak chińskimi 

ideogramami używanymi w japońskim do 

skracania zapisu słów.  

   Język japoński liczy ponadto 2136 

znaków, a wiele z nich można przeczytać 

na kilka sposobów. Kolejną trudnością 

może być akcent, który w japońskim jest 

płynny, a do tego, gdy źle zaakcentujemy 

jakieś słowo może ono zupełnie zmienić 

znaczenie. Jednak mimo to język ten nie 

należy do zbyt skomplikowanych, występuje 

w nim pełno homonimów oraz zapożyczeń 

z języka angielskiego, które mogą znacznie 

ułatwić naukę.

    Japonia oraz język używany w tym kraju 

od dawna są moją pasją, mam nadzieję, że 

po przeczytaniu powyższego artykułu 

Wasze wyobrażenie odnośnie japońskiego 

trochę się zmieniło, a być może ktoś z Was 

podejmie się wyzwania i rozpocznie naukę 

tego lub jakiegoś innego nowego języka.

                                                  
                                  ziel

MŁODZIEŻOWE SŁOWO ROKU 2021

Rozstrzygnięcie plebiscytu Młodzieżowe 

Słowo Roku 2021!

    Już po raz szósty Wydawnictwo Naukowe 

PWN zorganizowało plebiscyt Młodzieżowe 

Słowo Roku. Ma on na celu wyłonienie 

najbardziej popularnych wśród młodych 

ludzi słów, określeń lub wyrażeń. 

    Znamy już zwycięzcę tego plebiscytu – 

decyzją internautów został nim: śpiulkolot, 

który zdobył 9 656 głosów i oznacza: 

miejsce do spania,  śpiulkać to ‘spać’.  Tuż 

za nim uplasowała się naura, czyli skrót od 

na razie (zwrot używany na pożegnanie – 

przekształcone słowo ‘nara’, oznacza na 

razie, do zobaczenia).Trzecie miejsce na 

podium przypadło… twoja stara, która 

funkcjonuje jako dezaprobująca 

odpowiedź na pytanie: kto? lub na 

dowolną inną wypowiedź.

   Zwycięskie słowa i wyrażenia zostały 

wyłonione w dwuetapowym głosowaniu, 

które trwało od 12 października do 30 

listopada. W zabawie wzięło udział 

kilkadziesiąt tysięcy osób.

ann



Literacka Nagroda Nobla 2021 dla 

Abdulrazaka Gurnaha

    Tegorocznym laureatem Nagrody Nobla 

w dziedzinie literatury został Abdulrazak 

Gurnah, urodzony na Zanzibarze pisarz 

tanzański, od ponad pięciu dekad 

mieszkający w Wielkiej Brytanii, wykładowca 

literatury angielskiej i postkolonialnej na 

Uniwersytecie Kent w Canterbury. Szwedzka 

Akademia w Sztokholmie doceniła Gurnaha 

za „bezkompromisową i współczującą anali

zę skutków kolonializmu i losu uchodźcy 

w przepaści między kulturami i kontynen

tami”. Bohaterowie jego powieści i opo

wiadań to głównie ludzie przeżywający 

dylematy tożsamościowe, oderwani od 

swych korzeni, cierpiący z powodu 

wyobcowania i rozdarcia między kultu

rami, szukający swojego miejsca na 

ziemi, tak jak sam autor przed laty – 

mówiący w języku suahili afrykański 

emigrant, który swój nowy dom znalazł 

w angielskim hrabstwie Kent. Książki 

Gurnaha można czytać w oryginale, czyli 

w języku angielskim, ale z pewnością 

niebawem ukażą się w polskim 

przekładzie.

                                               
             ann

SYMBOLE I ZWYCZAJE 

BOŻONARODZENIOWE

    Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, kiedy 

wszyscy, niezależnie od wieku z ogromną 

niecierpliwością wypatrują pierwszej gwiazdki 

na niebie. Jest to symbol Gwiazdy 

Betlejemskiej. Wiodła ona pasterzy, a także 

mędrców do Betlejem, w którym urodził się 

Jezus. Gdy nadejdzie ten szczególny, długo 

wyczekiwany moment, można zasiąść do 

wigilijnego stołu. przy którym rozpoczynają 

się Święta Bożego Narodzenia. Z tymi 

świętami wiążą się rozmaite, ciekawe 

tradycje. Jedną z nich jest ubieranie choinki. 

Zwyczaj ten w Polsce trwa od 400 lat. 

Przywędrował on z Niemiec. Każda ozdoba 

na choince niesie z sobą znaczenie:

 gwiazda na czubku choinki  ma 

pomagać bliskim w powrocie do domu,

 okrągłe ozdoby (bombki)  symbolizują 

harmonię,

 jabłka  przypominają o owocach, 

którymi w raju kuszeni byli Adam oraz 

Ewa,

 łańcuchy  wzmacniają więzy rodzinne,

 oświetlenie choinki jest symbolem 

nadejścia Jezusa.

   Kolejnym zwyczajem jest dzielenie się 

opłatkiem. Opłatek to znak chleba, czyli 

najprostszego pokarmu. Oprócz tego jest 

symbolem pojednania i przebaczenia. Na 

wsi panuje też zwyczaj dzielenia się 

opłatkiem ze zwierzętami.

    Do tradycji w naszym kraju należy 

również przygotowanie dodatkowego 

nakrycia dla niespodziewanego gościa. 

Symbolizuje to otwartość na zbłąkanego 

wędrowca, którego w ten sposób zaprasza 

się do stołu i wspólnego świętowania. 

Ponadto dawniej dodatkowe nakrycie 

zostawiało się dla bliskich zmarłych. 

  W Święta Bożego Narodzenia nikt nie 

powinien być sam. Ponadto pod biały 

obrus, który okala stół, kładzie się sianko. 

Symbolizuje ono stajenkę betlejemską.     

Następną polską tradycją jest 

przygotowanie 12 potraw. Zwyczaj ten 

odnosi się do 12 apostołów, którzy 

spożywali z Jezusem ostatnią wieczerzę. 

Każdego dania trzeba spróbować. Ma 

przynieść to szczęście na kolejny rok. Do 

najbardziej znanych potraw wigilijnych 

należą: barszcz z uszkami, różne rodzaje 



ryb i śledzi, pierogi z kapustą oraz grzybami, 

kluski z makiem, kompot z suszu, paszteciki 

z grzybami, a także zupa grzybowa. Dania 

te mają ukryte znaczenie. Na świątecznym 

stole powinny się znaleźć wszelkie płody 

ziemi, wody, pola, sadu oraz lasu. Dlatego 

właśnie spożywamy dość dużo ryb, które 

mają przynosić nam szczęście, zdrowie, 

a także dostatek. Z kolei mak zapewnia 

bogactwo i radość. 

  Ważnym elementem wieczerzy jest 

wspólna modlitwa oraz czytanie fragmentu 

Ewangelii wg św. Mateusza albo Łukasza, 

dotyczącego narodzin Jezusa.

 Inną bożonarodzeniową tradycją jest 

pasterka. To uroczysta Msza Święta o pół

nocy  z 24 na 25 grudnia. Odprawia się ją, 

by upamiętnić pasterzy, którzy jako pierwsi 

oddali pokłon Dzieciątku Jezus. Właśnie 

z pasterzami wiąże się nazwa pasterki. 

Zwyczaj ten pochodzi z Jerozolimy. 

Szczególnie uroczyste pasterki odprawia 

się w Jerozolimie oraz w Rzymie.

Nieodłącznym elementem Świąt jest także 

obdarowywanie się prezentami. Na tę 

część wieczoru szczególnie czekają 

dzieci. Prezenty kładzie się pod choinką, 

a otworzyć można je dopiero po wieczerzy 

wigilijnej. W Polsce przyjęło się, że 

prezenty przynosi św. Mikołaj.

D.B.

Jak przyjemnie spędzić ferie?

    Nie da się ukryć, że nie  każdy będzie 

wyjeżdżał w okresie ferii na zimowisko, 

wielu z nas będzie musiało zorganizować 

swój wolny czas w miejscu zamieszkania. 

By uniknąć monotonii i znudzenia, warto 

zagospodarować te tygodnie w taki sposób, 

by czas był maksymalnie wypełniony 

możliwie największą liczbą atrakcji.

Oto kilka naszych pomysłów:

1. Spacery i harce na dworze.

Chyba nic nie dodaje tylu sił i energii, co 

spacer po lesie. Nie ulega żadnej 

wątpliwości, że w okolicy praktycznie 

każdego miejsca zamieszkania znajdziemy 

las i ścieżki spacerowe, którymi możemy 

wędrować i podziwiać naturę w zimowej 

odsłonie. Do lasu można wybrać się na 

spacer wspólnie z rodziną, na sanki lub by 

aktywnie spędzić czas. By nieco bardziej 

urozmaicić spacer po lesie, z powodzeniem 

można zorganizować bitwę na śnieżki ze 

swoją rodziną lub wspólnie ulepić bałwana.

2. Książki – czytanie lub tworzenie

Ten, kto czyta, nie nudzi się. Podczas ferii 

można nadrobić książkowe zaległości 

i obudzić czytelniczego bakcyla. Można 

też stworzyć własną książkę, mniej lub 

bardziej tradycyjną, z większą bądź 

mniejszą ilością tekstu, z ilustracjami bądź 

ich brakiem, książki harmonijkowe, 

tworzone na materiale i mnóstwo, 

mnóstwo innych. Projektowanie własnych 

książek wciąga, więc o nudzie nie może 

być mowy!

3. Pichcenie z rodzicami

Wspólne pieczenie lub nauka gotowania 

będzie doskonałą zabawą i kolejną okazją 

do spędzenia czasu w rodzinnym gronie. 

Kuchenne eksperymenty dostarczają 

wiele radości. To naprawdę niezła 

zabawa, która w dodatku wyśmienicie 

smakuje. 

4. Planszówki

Świetną zabawą dla wszystkich są gry 

planszowe, które uczą rywalizacji. Można 

sięgnąć po klasyki takie jak „Chińczyk”, 

„Scrabble”, „Monopoly”, „Jenga”, a także 

nowsze propozycje, np.: „Pędzące 

żółwie”, „5 sekund”, „Dobble”, „Story 

Cubes”. Ciekawą alternatywą, może być 

własnoręczne zrobienie gry planszowej, 

w której od początku do końca decydu

jecie o pomyśle na grę, jej wyglądzie i za

sadach.

   Mamy nadzieję, że nadchodzący okres 

ferii zimowych, pomimo trudności, będzie 

obfitował w wiele wspaniałych przeżyć, 

związanych z wypoczynkiem.

ann



1. Najwolniejsze zwierzę na świecie.

2. Najpopularniejsze imię żeńskie w 2018 r.

3. Czerwony kwiat, który na łodydze ma kolce.

4. Kwitnie wiosną i może występować w niebieskim, 

białym, żółtym kolorze.

5. Mieszka w dużych zbiornikach wodnych i ma 

skrzela.

6. Ogólnoświatowy system połączeń komputerowych.

7. Włączamy nim np. telewizor.

Zagadka logiczna

Który dziś dzień?

Dzisiaj nie jest ani niedziela, ani środa.

Jutro nie jest niedziela ani środa.

Wczoraj nie był piątek.

Poniedziałek nie był przedwczoraj, podobnie jak niedziela. 

Który dzień tygodnia wypada dzisiaj (wtorek, środa, sobota 

czy niedziela), jeśli jedno ze stwierdzeń jest fałszywe?

Sprawdźmy się

    Na pierwsze trzy osoby, które zgłoszą się do 

Redakcji "Piórnika" z prawidłowymi 

rozwiązaniami zagadek logicznych bądź 

krzyżówki czekają nagrody.

Leniwy ogrodnik

Dwóm ogrodnikom zabiera 8 dni aby skosić ogródek.

Jeden ogrodnik jest leniwy a jeden energiczny.

Energiczny ogrodnik sam skosi łąkę w ciągu 12 dni.

Jak wiele dni będzie trwało koszenie ogródka przez 

leniwego ogrodnika?





Humory z zeszytów szkolnych

* Samouk – to taki, za którego lekcji nie odrabiają rodzice.

* Będąc w klasie drugiej szkoły podstawowej, starsza 

siostra wychodzi za mąż.

* Wychodząc za mąż była kobietą.

* Poznałem tatę przebranego za Mikołaja, bo się jąkał.

* Wujek miał takie szczęście w miłości, że został 

kawalerem.

* Moja babcia jest straszną nudystką.

* Zginął pies bokser z krótko przyciętym ogonem, do 

którego były mocno przywiązane małe dzieci oraz babcia.

* Staś był zdolny do wszystkiego, nawet do nauki.

* Pytanie zawisło mu na wargach i wisiało tam dłuższą 

chwilę.

* Grzyby zamarynowaliśmy razem z ciocią.

* Po zebraniu makulatury sprzedaliśmy ją razem z panią.

* Rozstanie z wychowawczynią odbyło się uroczyście i było 

bardzo przyjemne.

* Stolnik padł na miejscu trupem. Później bardzo żałował swego 

czynu, ale było już za późno.

* Jan Kochanowski pisał pod lipą, gdzie mieszkał.

* Mickiewicz urodził się w latach 1789  1855.

* Stolnik po śmierci zdołał jeszcze palcem wskazać zabójcę.

* Aleksander Głowacki to panieńskie nazwisko Bolesława Prusa.

* Po bitwie na polu grunwaldzkim zostało więcej nieboszczyków 

niż przyszło.

* Dwór Sopliców był patriotyczny, bo zegar grał Mazurka 

Dąbrowskiego, a na ścianach powiesili patriotów.

REDAKCJA NUMERU

Izabella Koza – VII A

Amelia Świgoń – VII A

Agata Skoczylas – VII A

Joanna Nowakowska – VIII A

Daria Błaszczyk – VIII C

Julia Zielonka – VIII C

Amelia Łuczak – absolwentka
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