
Kalendarium wydarzeń

Wywiad z księdzem dyrektorem

Jak się uczyć, żeby się nauczyć
(także online)?

Stres ma wielkie oczy?
Co zrobić, by stres stał się naszym
sojusznikiem w codziennym życiu?

SALEZJAŃSKIM OKIEM
 S Z K O L N Y  K W A R T A L N I K

D L A C Z E G O  W A R T O  N A S
C Z Y T A Ć ?
Gazetka szkolna została stworzona z myślą    o
wszystkich, którzy interesują się, co ciekawego
dzieje się w Zespole Szkół Salezjańskich. 
Jest to swoisty przegląd wiadomości
dotyczących naszej Szkoły. Zaglądając do niej,
poznacie lepiej świat nauczycieli, odkryjecie
pasje Waszych kolegów i koleżanek.
Znajdziecie tutaj artykuły poradnikowe, nie
zabraknie również porcji rozrywki czy
ciekawych propozycji czytelniczych.
Chcemy towarzyszyć Wam w czasie nauki
zdalnej i wspominać wydarzenia, które odbyły
się w minionych miesiącach.
Jeśli macie interesujący temat, który można
poruszyć w gazetce, napiszcie do nas!
Miłej lektury życzy zespół redakcyjny:

Agnieszka Budkiewicz,
Alicja Niedzielska,
Kinga Olejniczak,
Małgorzata Streb-Derejska.
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W TYM NUMERZE:

I wiele, wiele innych...
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Jakie przedmioty w szkole lubił ksiądz
najbardziej i dlaczego? Czy za czasów szkolnych
pojawiło się może marzenie o zostaniu kiedyś
dyrektorem? 

ks. A. Szymczak.: Najbardziej lubiłem historię i
geografię – nadal interesuję się tymi dziedzinami,
chętnie sięgam po książki poświęcone tej
tematyce. O byciu dyrektorem nigdy nie myślałem,
choć wizja zostania nauczycielem pojawiała się w
mojej głowie.  

Czym motywowany był wybór życiowej drogi i
decyzja o kapłaństwie? Dlaczego padło na
salezjanów? 

ks. A. Sz.: Po pierwsze, pochodzę z parafii
salezjańskiej. Ważniejsze jednak okazało się to, że
należałem do ruchu oazowego i do grupy
ministranckiej. Te grupy były dla nas, uczestników,
naturalnym światem, w którym wzrastaliśmy,
gdzie zawiązywały się przyjaźnie,

Kilka słów o powołaniu 
do bycia z ludźmi 

gdzie spędzaliśmy razem czas. Ważne było to, że
towarzyszyli nam wspaniali księża, którzy potrafili
zachwycić nas osobą księdza Bosko.

Czy lata spędzone w seminarium obfitowały w
ciekawe historie? Jest co wspominać?

ks. A. Sz.: Owszem, mam wiele wspomnień z tego
okresu ;) Często wracam do nich pamięcią,
wspominam je z sentymentem.

Jakie jest księdza ulubione danie? Czy potrafi
ksiądz gotować?

ks. A. Sz.: Potrafię na tyle, by nie umrzeć z głodu,
gdy samemu trzeba poradzić sobie w kuchni. Moje
ulubione danie… Długo by wymieniać J
Nieskomplikowane i bardzo smaczne danie to
między innymi spaghetti cacio e pepe. Gorąco
polecam! To przykład rzymskiej kuchni, którą
bardzo sobie cenię.  

Jakie kraje i miasta są księdza ulubionymi, do
których zawsze chętnie powraca? 

P Y T A N I A  Z A D A W A Ł A  
M A T Y L D A  M A J O W S K A ,
K L A S A  8
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Czy wśród codziennych obowiązków są też takie,
których ksiądz nie lubi? 

ks. A. Sz.: Bardzo lubię swoją pracę, sprawia mi sporo
satysfakcji. Co oczywiste, są zajęcia za którymi nie
przepadam, ale przecież zawsze jest tak, że wśród
codziennych zobowiązań ma się też takie, których nie
wykonujemy z uśmiechem na ustach.  

Co sprawia w tej pracy największą przyjemność,
daje satysfakcję?

ks. A. Sz.: Najbardziej cieszy mnie możliwość realizacji
własnej wizji tej szkoły: praca nad rozwojem 

Jakie ma ksiądz największe marzenia dotyczące
naszej szkoły?

ks. A. Sz.: Chciałbym zawsze dostrzegać to, co
obserwuję teraz – radość, dojrzałość, zaangażowanie
uczniów. I zaangażowanie oraz troskę nauczycieli.
Dobro naszej szkoły i sukces każdego z nas z osobna
zależy w dużej mierze od tego, na ile będzie się nam
„chcieć” – widzę na każdym kroku, że tych chęci:
rozwoju, zdobywania wiedzy czy nowych
umiejętności jak naprawdę dużo i oby tak pozostało.

" C h c i a ł b y m  z a w s z e  d o s t r z e g a ć
t o ,  c o  o b s e r w u j ę  t e r a z  –  r a d o ś ć ,

d o j r z a ł o ś ć ,  z a a n g a ż o w a n i e
u c z n i ó w .  I  z a a n g a ż o w a n i e  o r a z

t r o s k ę  n a u c z y c i e l i " .

naszych mocnych stron, z których nasza placówka
jest już znana, oraz wskazywanie nowych kierunków
dla dalszego rozwoju.

Co według księdza wyróżnia naszą szkołę na tle
innych?

ks. A. Sz.: Wy, czyli uczniowie, nauczyciele czy
rodzice! Jesteście wyjątkowi! Dostrzegam to na
każdym kroku. Nawiązując do poprzedniego pytania
zapewniam, że wielką satysfakcję odczuwam, gdy
przy okazji różnych spotkań międzyszkolnych,
spotkań z młodzieżą z różnych szkół salezjańskich,
często słyszę od moich kolegów czy przełożonych, że
uczniowie z Poznania zawsze pozytywnie wyróżniają
się na tle pozostałych.  
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WYWIADU  UDZIELIŁ  ks. ARKADIUSZ  SZYMCZAK ,

dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu

ks. A. Sz.: Moimi ulubionymi krajami są: Włochy,
Francja i Irlandia, choć bardzo lubię także podróże po
Polsce. Wśród miast, które najchętniej odwiedzam,
wymieniłbym Rzym, Wenecję, Kraków, Wilno, Lwów i
Pragę.

Niech ksiądz opowie, jak doszło do objęcia
stanowiska dyrektora naszej szkoły?

ks. A. Sz.: To, że objąłem to stanowisko to
konsekwencja… posłuszeństwa wobec mojego
przełożonego (śmiech). Dostałem tzw. propozycję „nie
do odrzucenia”.

Zastanawiamy się, jak wygląda zwykły dzień
osoby, która sprawuje pieczę nad naszą szkołą…

ks. A. Sz.: Wchodząc do szkoły (lub obecnie bardziej
przy uruchamianiu komputera), zawsze zastanawiam
się co mam dziś zrobić, czym zająć się w pierwszej
kolejności. Następnie staram się wykonać większość
zadań, choć rzecz jasna nie zawsze mi się to udaje.
Oczywiście wyzwań jest wiele: przez liczne rozmowy ze
współpracownikami lub uczniami, odpisywanie na
sporo wiadomości czy zapytań, po załatwianie spraw
administracyjnych i formalnych.
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Działo się...

1 września 2020 r. rozpoczęcie roku szkolnego
Tradycyjnie już nowy rok szkolny rozpoczęliśmy
mszą świętą  w sąsiadującym z naszą szkołą
Kościele pw. Nawiedzenia NMP.

5 września 2020 r. Narodowe Czytanie 
Akcja popularyzująca czytelnictwo – Narodowe
Czytanie zyskuje coraz większą popularność. Tym
razem licealiści w ramach projektu przygotowali
nagrania, na których czytali "Balladynę" Juliusza
Słowackiego. Książka ta należy do kanonu lektur
szkolnych.

9 września 2020 r. wycieczka do Sierakowa 
Klasa 5a rozpoczęła nowy rok szkolny z wielkim
przytupem, bo od wycieczki do Sierakowa. To był
wspaniały czas, który spędzili na warsztatach oraz
integracji.

4 września 2020 r. wyjazd klas 7 do Drezna 
Jak co roku siódme klasy powędrowały za granice
naszego kraju, co naszych zachodnich sąsiadów,
aby zobaczyć miejsca męczeństwa naszych
szkolnych patronów- Piątki Poznańskiej, w Dreźnie.
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21 września 2020 r. 1 PSLO integracja
Uczniowie klasy 1 LO wybrała się z wychowawcami
do stolicy Dolnego Śląska. ZOO, Hydropolis,
Kolejkowo, zwiedzanie miasta, kręgle, to tylko
niektóre punkty, podczas których mogli zacieśnić
więzi klasowe.

29 września 2020 r. Dzień Anioła 
Anielskie święto odbyło się w nowatorskiej formie.
Został nagrany krótki teledysk w formie LIP DUB-u,
czyli filmu na jednym ujęciu. Uczniowie
przygotowali krótkie animacji, które były źródłem
dobrej zabawy. Film z tego wydarzenia można
obejrzeć na FB naszej szkoły.

Październik 2020 r. wyjazd klas 8 do Włoch
Tradycyjnie uczniowie klas 8 wybrały się na
zwiedzanie pięknych Włoszech. Szczegółową relację
z tego wydarzenia znajdziecie na kolejnych
stronach.

1 października 2020 r. licealna integracja
Przedstawiciele starszych klas liceum przygotowali
dla młodszych koleżanek i kolegów z I LO gry, dzięki
którym można było się lepiej poznać i zintegrować.
Oczywiście nie mogło zabraknąć salezjańskich
tańców! Choć zabawa była krótka, to nowi
uczniowie naszego liceum dobrze się bawili i weszli
w klimat naszej Salezjańskiej Rodziny.

14 październik 2020 r. Dzień Edukacji Narodowej
Ten wyjątkowy dzień miał zupełnie inny przebieg,
niż w ubiegłych latach. Nie odbyła się tradycyjna
gala "Belfer"  - pojawiła się jej nowa odsłona w
wersji online. Na stronie szkoły i FB pojawiły się
kolaże, fotografie, grafiki, filmiki, które były
wyrazem życzliwości i serdeczności wobec grona
pedagogicznego.
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23 października Dzień Mola
Po raz pierwszy w historii naszej placówki, jeszcze
przed nauką zdalną, licealistom udało się
przygotować niesamowitą niespodziankę. Nagrali
niepowtarzalne widowisko przedstawiające
eksperymenty chemiczne. Uczniowie zaprojektowali
i wykonali barwne i efektowne doświadczenia, które
pokazują prawdziwą magię chemii.

19 października 2020 r. pasowanie na ucznia
W poczet uczniów naszej szkoły zostali włączeni
uczniowie klas 1a, 1b i 1c PSSP. Uczniowie
najmłodszych klas oraz zaproszeni goście
uczestniczyli w uroczystej mszy św. Po niej
pierwszoklasiści zaprezentowali swoją wiedzę i
umiejętności  w przygotowanym przedstawieniu.
Następnie uroczyście ślubowali godnie
reprezentować naszą szkołę i sumiennie wypełniać
uczniowskie obowiązki. Po słowach przyrzeczenia
ksiądz dyrektor pasował każdego pierwszoklasistę 
 na prawowitego ucznia.

5 listopada Dzień Postaci z Bajek 2020 r. 
Tuż przed zamknięciem szkół uczniom z
najmłodszych klas udało się przeżyć fantastyczny
czas! Było kolorowo, imprezowo, spontanicznie,
słowem - bajecznie! Każda z klas 1-3 PSSP wzięła
udział w grze terenowej na terenie szkoły. Na
każdej stacji na naszych uczniów czekały nie lada
wyzwania  i zadania, wszystkie były przygotowane z
sercem i z myślą o naszych drogich uczniach.

11 listopada 2020 r. obchody 
Święta Niepodległości
To wyjątkowe święto przeżywaliśmy już podczas
nauki zdalnej. Mimo tego nie zapomnieliśmy o tak
ważnym dniu. Poprzez liczne prezentacje, zdjęcia,
lekcje wychowawcze wyrażaliśmy naszą
wdzięczność za to, że możemy żyć w naszej wolnej
ojczyźnie.

OPRACOWALI NAUCZYCIELE ZSSP



  W ramach współpracy z Uniwersytetem im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, 25 uczniów
klas 5 PSSP mogło uczestniczyć w
wyjątkowym projekcie językowym w roku
szkolnym 2019/2020. Zainteresowanie
wzięciem udziału w projekcie było ogromne,
a uczniowie zostali zakwalifikowani na
podstawie swoich listów motywacyjnych.
Szkolnym koordynatorem projektu była p.
Sonia Nowak. Kurs językowy obejmował 12
godzin warsztatów z wykładowcami Wydziału
Anglistyki UAM, przeprowadzonych w sześciu
dwugodzinnych sesjach na terenie naszej
szkoły.  Zajęcia pomogły uczniom rozwinąć

kompetencje językowe, interkulturowe oraz
kompetencje związane z efektywnym
uczeniem się.  Nasi uczniowie wykazali się
dużą wiedzą języka angielskiego, wielokrotnie
byli chwaleni przez prowadzonych
poszczególne warsztaty i zaprezentowali
naszą szkołę z najlepszej strony. We wrześniu
2020 r. uczniowie otrzymali certyfikaty i
dyplomy poświadczające ukończenie kursu,
które dumnie prezentują na zdjęciach.
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Projekt UAM KOLaboratorium –
BE ENGLISH. Języki mają głos!

OPRACOWAŁA
SONIA NOWAK



Jak się uczyć? – Uczniowie poznali
podstawowe techniki nauki języka obcego.

Polskie i angielskie dźwięki.  Nasi
piątoklasiści poznali angielskie dźwięki i
nauczyli się ich wymowy śpiewając piosenki i
recytując wiersze oraz rymowanki językowe. 

Mówimy po angielsku – zadania
komunikacyjne. Uczniowie poznali
słownictwo       i zwroty potrzebne w
codziennych sytuacjach i przećwiczyli je w
symulacjach       językowych. 

Angielski w grach. Poprzez gry i zabawy
językowe uczniowie przećwiczyli słownictwo
związane z życiem codziennym. 

Przygoda z literaturą. Uczniowie poznali
fragmenty literatury anglojęzycznej       
 i stworzyli powiązane z nimi scenki.  

Moja wymarzona podróż. Uczniowie poznali
ciekawe fakty dotyczące kultury      i geografii
Stanów Zjednoczonych.

Tematyka warsztatów obejmowała:  
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   4 września 2020 roku uczniowie klas 7 i ich
wychowawcy mieli okazję pojechać do Drezna,
na miejsce stracenia Błogosławionej
Poznańskiej Piątki. O godzinie 05:20 wszyscy
spotkaliśmy się przed szkołą, a przed 6:00
wyjechaliśmy. Cała podróż trwała około pięciu
godzin. 
   Kiedy wysiedliśmy z autokaru, czekał na nas
ks. Piotr Wąż, który oprowadzał nas tego
dnia po Dreźnie. Pierwszym obiektem, który
zwiedzaliśmy było miejsce zgilotynowania
Błogosławionej Poznańskiej Piątki. Mieliśmy
tam możliwość wejścia do więzienia, w którym
patronowie naszej szkoły przebywali w
ostatnich dniach swojego życia. 

   Dowiedzieliśmy się, że w najtrudniejszej sytuacji
był Jarogniew Wojciechowski, który musiał
patrzeć, jak wszyscy jego przyjaciele są
gilotynowani. Z tego miejsca przeszliśmy do
kościoła, gdzie zmówiliśmy krótką modlitwę.
Później pojechaliśmy autokarem do centrum
Drezna, gdzie poszliśmy do Zwinger. Tam
mieliśmy krótką przerwę, podczas której
mogliśmy wykonać zdjęcia. Później
spacerowaliśmy po Starym Mieście, w trakcie
zwiedzania mogliśmy coś przekąsić lub po prostu
odpocząć. Następnie poszliśmy przed „Orszak
Książęcy”, gdzie rozmawialiśmy o
królach umieszczonych pod nim.
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Sprawozdanie z wyjazdu do
DreznaOPRACOWAŁA

DOMINIKA JAŚKOWIAK, KLASA 7



"Moim zdaniem wycieczka była bardzo ciekawa,
ponieważ mogliśmy lepiej poznać historię
patronów naszej szkoły. Ten wyjazd na długo
zapadnie mi w pamięć".

   Pod koniec wycieczki przeszliśmy przed
kościół Maryi Panny (Frauenkirche), ks. Piotr
trochę nam o nim opowiedział. Ostatnim
miejscem, które tego dnia odwiedziliśmy był
cmentarz, na którym spoczywają Czesław
Jóźwiak, Edward Kaźmierski, Franciszek Kęsy,
Edward Klinik oraz Jarogniew Wojciechowski.
Tam zmówiliśmy za nich dziesiątkę różańca i
pojechaliśmy z powrotem do domu. 

  Podróż powrotna wydawała się dłuższa,
ponieważ byliśmy już zmęczeni całym dniem
chodzenia po Dreźnie. Przed szkołą byliśmy
około godziny 22.00. Stamtąd każdy pojechał z
rodzicami do swoich domów lub wracał pieszo.
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    Z niecierpliwością czekałam na ten wyjazd. Po
pierwsze rzadko podróżuję poza granice
mojego kraju, więc chętnie skorzystałam z
okazji, żeby zwiedzić kawałek świata znany mi
tylko ze zdjęć i z telewizji. Po drugie siostra była
wcześniej we Włoszech ze swoją klasą i
przywiozła dużo miłych wspomnień. Ja też
bardzo chciałam poczuć ten włoski klimat i na
żywo zobaczyć przepiękną Wenecję - pełną
kanałów z gondolami, wieczne miasto – Rzym
położony nad rzeką Tybr i Morzem
Śródziemnym, z tymi wszystkimi zabytkami
rozsławionymi na całym świecie.
Niestety w międzyczasie świat opanowała
pandemia, więc nasz wyjazd oddalał się małymi
krokami. Ale nadzieja ciągle była...
W końcu wszystko zostało zaplanowane:
decyzja o wyjeździe zaakceptowana przez
dyrekcję, więc klasa 8 mogła się pakować! Hura!
Niestety dopadła mnie jeszcze choroba i
trafiłam na kilka dni do szpitala, a termin
wyjazdu zbliżał się. 

   Pierwszym punktem była Wenecja – miasto na
północy Włoch, nad Adriatykiem. Widoki zapierały
dech w piersiach: kolorowe kamienice, wąskie
kanały z gondolami i oczywiście Most Westchnień
zaprojektowany przez Antonia Contina, którego
nazwa pochodzi od smutnych westchnień
więźniów, spoglądających po raz ostatni na
Wenecję w drodze do sali sądowej. Zwiedziliśmy
też niezliczoną ilość cudnych Kościołów i Bazylik
oraz Kanał Grande w kształcie litery „S” z
przepięknymi mostami. Pełna wrażeń czekałam
na Rzym – kolejny punkt naszej podróży. Nie
zawiodłam się – to wspaniałe miasto!
Niezapomniane dla mnie wspomnienie to
Koloseum – budynek, który wszyscy znamy z
lekcji historii czy j. polskiego.
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Relacja z wycieczki 
do WłochOPRACOWAŁA

AMELIA MACIEJEWSKA, 
KLASA 8

  Dbałam o siebie, żeby odzyskać siły i móc
wyruszyć do Rzymu z moją klasą. I udało się: 9
października siedziałam w autokarze, który miał
zabrać nas do Włoch. Wszyscy byliśmy
podekscytowani i szczęśliwi, że mimo licznych
obostrzeń i zakazów, uda nam się razem zwiedzić
Rzym.



 Wspomnienie to pozostanie we mnie tak długo,
jak stare są jego mury. Dalej cieszyłam oczy
licznymi zabytkami, nie sposób wymienić ich
wszystkich: Zamek Świętego Anioła, tj.
grobowiec cesarza Hadriana przy prawym
brzegu Tybru, Circus Maximus - najstarszy i
największy cyrk starożytnego Rzymu, Forum
Romanum – najstarszy rynek rzymski, Schody
Hiszpańskie prowadzące do kościoła Trinità dei
Monti. Następnie zachwyciła mnie barokowa
Fontanna di Trevi. Zwiedziłam jeszcze Panteon,
okrągłą świątynię na Polu Marsowym.
Oczywiście, jak mogłabym nie wspomnieć o
włoskich lodach: niebo w gębie! Wybrałam
truskawkę, nutellę i mango. Najlepsze lody,
jakie jadłam w życiu. Pizza też była wyborna, z
dużą ilością rukoli. Gdy będziecie we Włoszech,
koniecznie jej skosztujcie.

  Cieszę się, że pomimo początkowych trudności
udało nam się wyjechać. Dziękuję wszystkim
opiekunom, za to, że byli z nami i pokazali nam tyle
wspaniałych miejsc, które, kiedy tylko zamknę oczy,
albo spojrzę na magnes na lodówce, przywołuję w
myślach i sprawiają, że się uśmiecham. Również
kiedy rano jem na śniadanie płatki w kształcie
gwiazdek, których zapas przywiozłam z Wenecji.
Włoskie smakują jakoś lepiej… 

Grazie Lo amo l'Italia!

SALEZJAŃSKIM OKIEM • KALENDARIUM WYDARZEŃ
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  To był niestety koniec naszej przygody z Włochami.
Wzbogacona o miłe wspomnienia, pamiątki i zdjęcia
oraz przemoczone ubrania wracałam do domu, aby
opowiedzieć moim bliskim, zwłaszcza mamie, która
marzy o Rzymie, o tym wszystkim co przeżyłam i
zobaczyłam. Turyści wrzucają do Fontanny di Trevi
drobne monety przez ramię do tyłu, by zapewnić
sobie powrót do Rzymu. Oczywiście też to
uczyniłam, ponieważ chciałabym tu powrócić z moją
rodziną i być ich przewodnikiem.

W końcu nastał czas na Watykan z Bazyliką Św.
Piotra i spotkanie z papieżem Franciszkiem.
Emocje sięgały zenitu i towarzyszyło mi ogromne
wzruszenie, zwłaszcza, kiedy papież pozdrowił
Polaków, którzy wyjęli biało-czerwone flagi i
zaczęli Go pozdrawiać. Dni we Włoszech mijały
szybko, ale przyjemnie. Nawet deszczowa pogoda
nie popsuła nam humorów. Zwiedziliśmy jeszcze
Padwę - miasto w północno-wschodnich
Włoszech, gdzie udało nam się zobaczyć Bazylikę
św. Antoniego – największy kościół w tym mieście. 



A  T I M E  T O  REMEMBER

JAK SIĘ
UCZYĆ

żeby się 
NAUCZYĆ?*

*także online

Wyciągaj jak najwięcej 
z lekcji1.

Czy masz odpowiednie miejsce, gdzie nikt cię nie
rozprasza?  
Czy masz ze sobą wszystko, czego potrzebujesz do
lekcji, czy musisz chodzić za każdym razem po coś
do innego pokoju?  
Czy twoje krzesło jest wygodne? Czy nie sprawia, że
będziesz się często kręcił, żeby znaleźć wygodną
pozycję? 
Czy rozprasza się telefon w zasięgu ręki,
wiadomości od znajomych?

  Masz problem, żeby skupić się podczas lekcji?
Pomyśl, co może być tego powodem.  

 Kiedy już określisz co cię rozprasza łatwiej będzie
Ci wyeliminować konkretne “rozpraszacze”. Znajdź
w domu wygodne miejsce. Blat i wygodne krzesło
odpowiedniej wysokości to nudna, ale często
najlepsza opcja. Przygotuj wszystkie rzeczy przed
lekcją (ładowarki, myszkę, słuchawki, zeszyty,
piórnik, podręczniki, otwórz w kartach na
komputerze potrzebne zadania). 

  Liczba lekcji i związanych z nimi zadań potrafi
przytłoczyć. Pomocne w takim wypadku będzie
założenie kalendarza. Nie musi być kupny,
wystarczy grubszy notes, gdzie na każdej kartce w
górnym rogu zapiszesz dzień miesiąca oraz dzień
tygodnia. Każda kartkę podziel na dwie części długą
linią. Pierwszą z nich nazwij: DO ZROBIENIA NA DZIŚ,
drugą: DO ZROBIENIA DZISIAJ.  

 Każdego dnia po lekcjach sprawdź co
przerobiliście.  Do kalendarza wpisuj sobie zadania
domowe i projekty na dany dzień w części NA
DZIŚ, co oznacza, że zadanie musi zostać zrobione
na ten dzień.  W tą samą część wpisuj sobie
sprawdziany. Warto je zaznaczyć innym kolorem
lub drukowanymi literami, żeby nie zlały się z
zadaniami domowymi.   

   Jeśli na lekcji zakończyliście omawiać dany temat -
wpisz go sobie do kalendarza powtórek do
części DZISIAJ. Ten sam temat zapisz sobie jeszcze:
kolejnego dnia oraz za tydzień i za miesiąc. Dopasuj
czas powtórek do swoich planów i planu lekcji
(zobacz: ramka na kolejnej stronie). 

2. Zorganizuj się!

Telefon ciągle wibruje? 
Odłóż go w miejsce, w którym nie będzie Cię kusiło,
żeby go sprawdzać np. do pokoju, w którym są rodzice.
Do końca lekcji na pewno nie będziesz musiał odbierać
wiadomości.

SALEZJAŃSKIM OKIEM  •  PORADY
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3.

 Odhaczaj sobie wykonane zadania. Jeśli czegoś nie
zdążyłeś, spróbuj nadrobić to kolejnego dnia.
Pamiętaj, że robisz to dla siebie i sam wiesz, ile dasz
rade zrobić. Nie wszystko wychodzi tak jak miało? Nie
martw się i spróbuj jeszcze raz 😊  Ćwiczenie czyni
mistrza.

  Jak zaplanować sobie powtórki materiału? Najlepszy
sposób, ale wymagający pewnej wprawy to
systematyczna nauka. Przydatne w niej będzie
zaprzyjaźnienie się z podręcznikami.  
 We wspomnianym już kalendarzu zapisuj sobie
przerobione na lekcjach tematy (razem ze stronami).
W końcu i tak pojawią się na jakimś sprawdzianie lub
kartkówce. 
  Na każdy przedmiot poświęć na powtórkę od 10 do
20 min. Przeczytaj notatkę z zeszytu albo rozdział w
podręczniku, może wylicz jeszcze raz zadanie z
podręcznika, którego rozwiązanie możesz sprawdzić
w zeszycie. Oczywiście nie każdy przedmiot będzie
wymagał takich samych powtórek. Ciężko będzie
czytać podręcznik do matematyki, jeśli od trzech lekcji
rozwiązujecie równania.

Zaplanuj naukę i powtórki -
ucz się systematycznie

Pierwsza powtórka to ta zaraz po nauce, 
Druga około godziny po (lub tego samego
dnia, po lekcjach).
Trzecia następnego dnia (lub przed kolejną
lekcją).
Następną po tygodniu (parę do parunastu
dni).
Potem po miesiącu (lub przed
sprawdzianem).
Ostatnią po 6 miesiącach.

Czy wiesz, że istnieje coś takiego jak “krzywa
zapominania”? 
 Jest to wykres, który pokazuje, kiedy
zapominamy przyswojoną wiedzę. Opracował ją
niemiecki badacz Herman Ebbinghaus. 
  Dzięki niej wiemy, kiedy najoptymalniej jest
zaplanować powtórki materiału, którego ciężko
się nam jest nauczyć. 

Taki sposób sprawi, że zapamiętamy informacje
na naprawdę długo 😊 

*za blue-kangaroo.pl

Jak powtarzać, żeby 
NIE  zapominać? *

4.Korzystaj z technik
zapamiętywania

Korzystaj z wielu zmysłów - potrzebne wyrazy
czytaj, rysuj, przepisuj, śpiewaj na głos, wyobrażaj
je sobie, ich kształt, twardość, fakturę i
temperaturę, a nawet zapach czy smak! Najlepiej
zapamiętujemy rzeczy, których doświadczyliśmy
wszystkimi zmysłami. 

  Otwierasz zeszyt i widzisz ogrom materiału - listy
słówek, definicje, opisy, daty... Jak to wszystko
zapamiętać? 

  Wyobraź sobie, że poznajesz wszystkimi zmysłami...
żabę! 

  Myślę, że nie zapomnisz już jakie zwierzę pojawiło się
w tym artykule ;) 

Wykorzystuj mnemotechniki - układaj historyjki z
potrzebnymi wyrazami, twórz akronimy (wyraz
stworzony z pierwszych liter), akrostychy
(pierwsze litery utrwalone w innych słowach, które
tworzą zdanie np. “Czemu Patrzysz Żabko Zielona
Na Głupiego Fanfarona?” co odpowiada kolejności
kolorów tęczy), twórz zabawne historyjki, dodawaj
skojarzenia (np. przedmioty odpowiadające
liczbom  - 2 wygląda jak łabędź, 4 jak krzesło itd.). 
Wykorzystuj pozytywne skojarzenia z tym co znasz,
baw się wiedzą. Zapamiętując materiał, żartuj sobie
z niego, wymyślaj najbardziej absurdalne
skojarzenia, które pomogą Ci “zahaczyć” wiedzę w
mózgu.  
Ucz się z innymi! Powtarzaj materiał razem z
rodzicami, rodzeństwem lub rówieśnikami.
Przyjmujcie rolę nauczyciela i tłumaczcie sobie
nawzajem materiał. Opowiadanie komuś o czymś,
czego się uczymy, jest najlepszą możliwą powtórką.

SALEZJAŃSKIM OKIEM  •  PORADY
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 Ucząc się materiału lub powtarzając go do
sprawdzianu, nie opieraj się tylko na notatkach z
zeszytu. Wykorzystaj podręczniki! To kopalnia
wiedzy!       
  Czytając temat z podręcznika rób notatki, jeśli
możesz, podkreślaj najważniejsze informacje,
zaznaczaj kolorami zależności, rób strzałki między
zagadnieniami, czytaj podręcznik na głos lub śpiewaj
jego treść! Każdy nienudny sposób pomoże Ci
zapamiętać. 

Nie możesz zrozumieć czegoś? 
  Przeczytaj to jeszcze raz powoli. Tyle razy, ile
potrzeba. Rozpisz sobie to zdanie/akapit w formie
schematu lub rysunku. Dłuższe partie tekstu
rozpisuj sobie na kartkach A4. W środek notatki wpisz
w kole nazwę zagadnienia np. budowa kwiatu. Przy
odchodzących od niego “nóżkach” zapisuj kolejne
części kwiatu, takie jak słupek, pręciki, płatki, szypułka,
zalążnia itd. Tego rodzaju notatka sprawdza się też
przy dłuższych tekstach np. z historii czy języka
polskiego! 

Wypróbuj ją :)

  Monotonia nauki sprawia, że nasz umysł szybko się
nuży i przestaje przyswajać informacje. Kiedy tylko
tracisz koncentrację, zrób sobie krótką przerwę.
Wstań, poskacz po pokoju, wykonaj jakieś ćwiczenie
fizyczne, powygłupiaj się z rodzeństwem lub
rodzicami, przekąś coś, zrób coś niezwiązanego z
nauką. 
 Nasz mózg najlepiej zapamiętuje informacje na
początku nauki oraz na końcu, dlatego więcej
zapamiętasz, gdy tych “początków” i “końców” będzie
więcej.

  Zaplanowałeś sobie powtórkę w kalendarzu, ale
bardzo nie chce Ci się za nią zabrać? Sprawdź czy
jest to odpowiednia pora na Twoją powtórkę. Być
może wolisz uczyć się rano niż wieczorem (lub
odwrotnie). 
  Spróbuj zmotywować się jakąś małą nagrodą,
którą sobie sam dasz. Może to być jakieś dobre
danie, smakołyk, odcinek ulubionego serialu lub
rozdział ciekawej książki. Wyznacz sobie minimum
pracy do wykonania i włóż w to maksimum energii,
która Ci została. Gdy skończysz, pochwal siebie
samego na głos i nie zapomnij dać sobie nagrody!

5. Rób notatki Rób przerwy w nauce

Przyznawaj sobie
nagrody

6.

7.

BUDOWA
KWIATU

słupek zalążnia

szypułka
pręciki
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   (Jeśli to nie działa, zawsze możesz pomyśleć,
że ta wiedza przyda Ci się kiedyś, gdy zagrasz w
"Milionerach" ;)

  Jeśli będziesz uważał, że dasz radę się nauczyć
danego materiału - to tak właśnie będzie! Nie ma
takiego tematu, którego nie da się nauczyć, czasami
tylko zajmuje to więcej czasu.

“You can do it!”,
czyli siła motywacji8.

Przygotuj sprzęt i przybory do lekcji, odłóż
rozpraszacze. 

Postaraj się podążać za tokiem lekcji, zadawaj pytania.

Po skończonych lekcjach odpocznij, najlepiej poruszaj
się, zjedz coś, napij się, skorzystaj z toalety. 

Zorganizuj przestrzeń do odrabiania zadań, uprzątnij
biurko, zostaw tylko przedmioty, które były dziś
prowadzone. 

Przejrzyj każdą książkę i zeszyt i przypomnij sobie co
dziś robiliście. Wpisz do kalendarza zadania domowe
do części NA DZIŚ. Wybierz przynajmniej trzy
przedmioty, które warto by było wpisać w powtórki i
zapisz w kalendarzu w części DZISIAJ. Od razu zaplanuj,
ile czasu chcesz poświęcić na każdy z nich i zapisz sobie
obok. Niech Cię motywuje 😊 

Ucząc się z podręcznika - rób notatki! Gdzie możesz -
podkreślaj najważniejsze rzeczy. 

Rób przerwy w nauce. Wstań, poruszaj się, porozmawiaj
chwilę z domownikami, pożartuj. Potem wróć do nauki. 

Po skończonej nauce planuj sobie małe przyjemności,
coś co jest dla Ciebie motywacją i nagrodą. Może być
jakieś dobre danie, smakołyk, odcinek ulubionego
serialu lub rozdział ciekawej książki. 

Uwierz w siebie! Jeśli będziesz wierzyć, że potrafisz się
czegoś nauczyć, choćby wydawało Ci się to niemożliwe,
będziesz w stanie to zrobić. Wysoka motywacja i
pozytywne nastawienie sprawiają, że lepiej
zapamiętujemy.

 

Powodzenia!

   Lista słówek na angielski jest za długa? Definicje z
matematyki są według Ciebie głupie? Albo nie
uważasz, żeby potrzebna Ci była wiedza jak
zbudowane są paprotniki? 
  Pewnie, nie każde zagadnienie okaże się Tobie w
życiu potrzebne. Za to w każdym przedmiocie
znajdzie się temat, który będzie Cię bardziej
interesował - wykorzystaj go do polubienia trochę
bardziej nielubianego przedmiotu np. powiąż
historię mody lub myśli technicznej z wydarzeniami
historycznymi.

  Wypróbowałeś mój sposób? 
Daj mi znać, jak Ci poszło na Librusie!

PLAN NAUKI

186418641864

powstanie styczniowe
moda na krynolinę
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Stres ma wielkie
oczy? 

 

   Choć pojęcie stresu jest powszechnie znane,
warto odwołać się do jednej z jego definicji:
Stres to nieswoista reakcja organizmu na
wymagającą sytuację (H. Seyle). Ponieważ życie
cały czas stawia przed nami różne wymagania,
można postawić tezę, iż stres jest nieodłącznym
elementem naszego życia. W związku z tym
automatycznie pojawia się pytanie: Czy za
wszelką cenę powinniśmy go unikać? 

   Odpowiedź pojawi się, gdy zwrócimy uwagę
na dwa bardzo istotne pojęcia związane z tą
tematyką, czyli eustres i dystres. Pierwszy jest
pozytywnym aspektem stresu, ponieważ jest
mobilizujący i motywujący do działania,
dzięki niemu możemy się rozwijać i pokonywać
nasze ograniczenia. Drugi natomiast ma
charakter negatywny, który działa na nas
demobilizująco i deprymująco. Co w takim
razie decyduje, który aspekt stresu pojawi się u
nas? 
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SALEZJAŃSKIM OKIEM  •  PORADY

Co z rob i ć ,  by  s t r e s  s ta ł
s i ę  naszym so juszn ik i em
w codz i ennym życ iu?

  Przede wszystkim ważne jest to, jak postrzegamy stresory,
które się pojawiają, a co za tym idzie, co myślimy, czujemy i
jak reagujemy na sytuacje stresujące pojawiające się w
naszym życiu.

 Gdy w naszym życiu pojawiają się sytuacje stresujące i nie
mamy zasobów, by sobie z nim poradzić, może dojść wtedy
do mechanizmu zwanego błędnym kołem. Jak działa ten
proces, obrazuje poniższy schemat.

Czym jest stres?

Czy stres może być
dobry?



 Długotrwały, przewlekły stres ma wpływ na nasz
organizm. Ponieważ układ nerwowy wpływa m. in. na
układ hormonalny i immunologiczny, powoduje to
konsekwencje dla całego naszego organizmu. 
  Wśród najczęstszych konsekwencji stresu wymienia
się m. in.: choroby serca, cukrzycę, chorobę
wrzodową żołądka i dwunastnicy, nowotwory,
choroby autoimmunologiczne, zespół jelita
drażliwego. 

  Stres ma jednak również wpływ na naszą psychikę i
kontakty interpersonalne. Zbyt duży poziom stresu
może prowadzić m. in. do depresji, stanów
lękowych, obniżonej samooceny, a także
powodować uzależnienia. Osobom z podwyższonym
poziomem stresu może również towarzyszyć
rozdrażnienie, które nierozładowane, może
prowadzić do wybuchów agresji.
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 Co zatem zrobić, żeby przeciwdziałać
negatywnym skutkom długotrwałego stresu?
Poniżej kilka propozycji, które pomogą redukować
negatywne skutki stresu.

Wpływ stresu na nasz
organizm

Rys. na podstawie: https://www.katarzynapluska.pl/jak-radzic-
sobie-ze-stresem-w-pracy-we-wlasciwy-sposob/ 

Bibliografia: Myers, D., (2003), Psychologia, Wyd. Zysk i S-ka,
Poznań; https://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=116;
https://www.katarzynapluska.pl/jak-radzic-sobie-ze-stresem-w-
pracy-we-wlasciwy-sposob/

A u t o r :  K a t a r z y n a  G ó r a  -  p s y c h o l o g  s z k o l n y  
w  Z e s p o l e  S z k ó ł  S a l e z j a ń s k i c h  w  P o z n a n i u

M a s z  p r o b l e m  
z  o d c z u w a n i e m  z a

d u ż e j  i l o ś c i  s t r e s u ?
N a p i s z  d o  m n i e

p r z e z  L i b r u s  
i  p o p r o ś  o  p o m o c

j u ż  d z i ś  : )



  Sketchnoting (ang. sketch – szkic, noting
– notowanie) to sposób na notowanie,
zapamiętywanie i prezentowanie
najróżniejszych treści w formie
graficznej – z wykorzystaniem rysunków
czy symboli. Ten sposób zapisywania
informacji ma wiele zalet. Przede
wszystkim efektywniej zaczniesz
zapamiętywać informacje, rozbudzisz
kreatywność, szybciej odtworzysz
informacje, a dodatkowo zrelaksujesz
się.  Co równie ważne wcale nie trzeba
pięknie rysować! Najważniejsze jest,
żeby znaki czy rysunki były czytelne
przede wszystkim dla tworzącego
i uczącego się.

SALEZJAŃSKIM OKIEM  • PORADY
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Jak się samodzielnie uczyć?
 Kilka słów o notatkach wizualnych.

Adam 7b

Zosia 7b Emma 7a

OPRACOWAŁA KINGA OLEJNICZAK
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Salezjańska
samorządnośćOPRACOWALI PRZEDSTAWICIELE 

SU PSSP I LO
HANNA NAWROCKA I STANISŁAW GOLKA

   Samorząd Uczniowski, czyli inaczej SU to grupa
uczniów z nauczycielkami na czele, którzy dbają o
dobrą zabawę w naszej szkole. Organizujemy
różne akcje i konkursy, takie jak Tydzień Zdrowej
Śniadaniówki czy Dzień Bluzy. Razem tworzymy
zespół, który dba o to by umilić czas spędzony w
szkole. Poza tym jesteśmy ekipą, która chętnie
wysłucha waszych propozycji na różne
wydarzenia. Jeśli tylko masz jakiś pomysł na
wydarzenie przekaż go przedstawicielom SU w
swojej klasie.  Dziękujemy za wasze wsparcie co
do pomysłów i życzymy roku pełnego wspaniałych
wrażeń!

Czym zajmuje się
samorząd???



   Nowy rok szkolny dopiero się zaczął, a już widać
efekty zaangażowania naszych uczniów! Nie tak
dawno Samorząd Uczniowski został objęty przez
nowego przewodniczącego, a praca wre. Mimo
trudnych warunków spowodowanych wirusem,
komunikacja naszych przedstawicieli klasowych
nie straciła na skuteczności, ze względu na
szybkość reakcji. 
Dzięki temu Samorząd szykuje już dla nas
elektroniczną porcję salezjańskiej energii -
“Słówko w eterze”! Będzie to internetowa forma
przekazu tradycyjnego dla naszej szkoły,
comiesięcznego “Słówka”.  Część akcji samorządu
szkolnego już się odbyła. 
Warto wymienić wśród nich jedną z ostatnich
atrakcji jaką był “Dzień Nauczyciela”.
Przedstawiciele rozdali pracownikom szkoły w
imieniu nas wszystkich szczere podziękowania za
ich pracę oraz słodkie prezenty. Było to szybkie i
zorganizowane zadanie w tym zabieganym i
pełnym przygotowań do “Belfra” czasie.

 Świetną inicjatywą była również jedna z
pierwszych czynności SU - przywrócenie do życia
samorządowego Instagrama. Pokazuje on
codzienne życie oraz te wyjątkowe chwile pełne
salezjańskiej spontaniczności i wspólnego
nastroju. Pomaga on w dużym stopniu
promować konkursy, oraz ich wyniki wśród
uczniów. Umożliwia też w utrzymywaniu
kontaktu SU z nami wszystkimi, przez choćby
zwykłe ankiety na relacjach.   Zorganizowana i
ciężka praca uczniów naszej szkoły jest czymś co
świadomie, bądź nieświadomie każdy z nas
docenia. Liczne święta, akcje i konkursy dają nam
wytchnienie od nauki i pokazuje, że nie trzeba żyć
od weekendu do weekendu. A to nie koniec
planów…
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 Praktycznie od momentu powstania szkoły
funkcjonuje w niej grupa, która od 2016 roku jest
uczniom bliżej znana jako Salezjańska Ekipa
Nagłośnieniowa. Od kiedy tylko zaczęliśmy naszą
pracę, zajmujemy się realizacją wszystkich wydarzeń
szkolnych od strony technicznej. 
  Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda nasza praca, to
zapraszamy do lektury krótkiego opisu.
Podstawowym działaniem przed każdym
wydarzeniem jest montaż. To właśnie podczas
niego pod sceną pojawiają się głośniki, rampa z
oświetleniem podnosi się w górę, a my rozciągamy
niezliczone metry kabli. Następnym etapem jest
soundcheck. Podczas niego możecie usłyszeć tak
charakterystyczne „raz, dwa, trzy…” powtarzane do
upadłego. Naszym głównym zadaniem podczas
soundchecku jest sprawdzenie działania wszystkich
urządzeń. Później następuje samo wydarzenie,
które możecie obejrzeć sami. Zakończenie
wydarzenia nie jest jednak końcem naszej pracy
danego dnia. Następnym etapem jest demontaż.
Podczas niego wszystko wraca do stanu z przed
montażu.  
  Rok 2017 był dla nas przełomowy. To wtedy szkoła
zdecydowała się na zakup sceny oraz cyfrowego
miksera do dźwięku. Te zakupy przeniosły naszą 

 pracę na wyższy poziom. Kolejnym ważnym dla nas
momentem była końcówka roku 2018, kiedy to jako
aktualny skład ekipy zrealizowaliśmy naszą pierwszą
dużą imprezę – poznańską Oratoriadę. Bardzo
dobrze wspominamy te trzy dni, mieliśmy wtedy
okazję prowadzić realizację w kilku różnych
miejscach pracując przy wydarzeniach takich jak:
inscenizacje, koncert, teatr ognia. Z okazji 
 Oratoriady zostaliśmy też wyposażeni w dużą ilość
oświetlenia, które do dziś uświetnia szkolne
wydarzenia.  
  Jednak od tamtego czasu minęły już prawie dwa
lata, a w ekipie zaszło kilka zmian. Aktualnie nasz
skład liczy dziewięć osób. Ta liczba może się
wydawać zaskakująco duża, ale spowodowana jest
ona tym, że jesteśmy w trakcie szkolenia naszych
następców.   
 Z działaniem w SENie wiąże się wielka
odpowiedzialność za powierzony sprzęt oraz jak
najlepsze zrealizowanie wydarzeń w szkole, jednak
każdy z nas poza obowiązkami widzi w tym swoją
pasję. W ekipie panuje rodzinna atmosfera, zawsze
wspieramy się w działaniu, a poza działaniem w
szkole świetnie dogadujemy się na płaszczyźnie
przyjacielskiej.

Salezjańska Ekipa

Nagłośnieniowa

A u t o r z y :  M A R C I N  K N I A T ,  P I O T R  M O S K A L A ,  
B R U N O  S A B I N I E W I C Z  



  Mediacja to przede wszystkim rozmowa,
wiodąca do rozwiązania konfliktu. Mediator z
założenia jest osobą bezstronną, nie zna
poróżnionych stron, dzięki czemu „trzeźwo”, bez
emocji spogląda na sytuację. Taka osoba nie
może być pozbawiona empatii! Musi lubić ludzi,
rozmawiać, ale i słuchać, bo na tym szczególnie
polega jej rola.

  W zeszłym roku, na jednej z lekcji angielskiego,
pani Anna Świerczyńska powiedziała nam o
mediacji; co to jest, jak pracuje mediator i
zaproponowała stworzenie koła mediatorów w
naszej szkole. Chodziło głównie o to, żebyśmy
my starsi, byli mediatorami w sporach uczniów
ze szkoły podstawowej. Początkowo zgłosiła się
cała nasza grupa, aż 17 osób, ale stopniowo
przychodzenie do szkoły na 7:15, stawało się
coraz bardziej uciążliwe. W końcu zostały
najwytrwalsze jednostki, czyli my (Ania, Gosia,
Marta, Marysia, Weronika i ja). Dzielnie
uczęszczałyśmy na zajęcia raz w tygodniu, a pani
Ania umilała nam czas, witając pysznym
śniadankiem i ciepłą herbatką. 

   Po uzyskaniu odpowiedniej wiedzy poszłyśmy
zachęcić młodych ludzi, aby z wszelkimi
kłótniami zgłaszali się do nas. Opowiedziałyśmy
im krótko o naszej misji, gotowe do pracy
czekałyśmy na pierwszych „klientów”. Jak się
okazało mamy nadzwyczaj zgodne klasy w
podstawówce i żadnych spraw do rozwiązania
nie miałyśmy. Jednak wiedza zdobyta podczas
zajęć dodatkowych z całą pewnością przyda się
nam na całe życie, dlatego bardzo serdecznie
zachęcamy Was drodzy koledzy i koleżanki, tych
starszych do bycia naszymi następcami, a tych
młodszych do proszenia o pomoc w dojściu do
porozumienia.
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Ty  t e ż  mo ż e s z  n im  z o s t a ć !

NAPISAŁA  GABRIELA  BANASZAK ,  KLASA  3  PSLO

Młodzi mediatorzy?

Masz problem w re lac j i  z
ko legą lub ko leżanką z
k lasy?  Chc ia łbyś  skorzys tać
z  pomocy mediatorek?
Napisz  do swojego
wychowawcy ,  a  on
przek ieru je  sprawę do nas .



   Czym jest oratorium w naszej szkole? To miejsce,
w którym możemy się spotkać po skończonych
lekcjach. Pod czujnym okiem księdza Jacka
modlimy się, odrabiamy lekcje, rozmawiamy i
oczywiście dobrze się bawimy.  Oratorium to
wspólna przestrzeń, w której można się lepiej
poznać. Ja znalazłam tam koleżanki i kolegów,
również z innych klas.

   Nasze wizyty w oratorium mają swój tygodniowy
rytm. Poniedziałki to dni poświęcone na
"spotkania" z audiobookiem, słuchamy wówczas
ciekawych książek.

Moje ulubione dni w oratorium to wtorki, nie
tylko dlatego, że gramy w „planszówki”. Mogę
wtedy prowadzić zajęcia szachowe i dzielić się ze
wszystkimi moją pasją, jaką są szachy- królewska
gra!

Fani gier komputerowych nie muszą się
martwić: to ich właśnie zapraszamy w każdą
środę do oratorium. 

Czwartki mijają nam aktywnie, pod znakiem
sportu na świeżym powietrzu, a w piątki
oglądamy interesujące filmy. 

Codziennie o godzinie 15.00 odmawiamy
Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a na
wszystkich uczestników tej modlitwy czeka
pyszny podwieczorek.
 

Oratorium - miejsce modlitwy,
nauki i zabawy
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OPRACOWAŁA
JULIA JANKOWSKA, 

KLASA 5

  W czasie gdy chodziliśmy do szkoły, spędzaliśmy
w oratorium naprawdę miłe chwile i nikt się nie
nudził. Oczywiście czas na zabawę mają tylko te
osoby, które wcześniej odrobią wszystkie zadania
domowe.
 Zapraszam wszystkich do oratorium. Mam
nadzieję, że niebawem się w nim spotkamy, wtedy
chętnie rozegram z Wami partyjkę szachów!



  Początek roku szkolnego 2020/2021, to również
początek międzyszkolnych zmagań sportowych.
Tradycyjnie również nasi reprezentanci
wystartowali w kilku imprezach, walcząc o
Mistrzostwo Poznania i awans do finałów
wojewódzkich.
Jednakże większość zawodów nie została
dokończona ze względu na przejście szkół
na nauczanie zdalne i zawieszenie rozgrywek.

  W kategorii "Dzieci" do rywalizacji zdążyły
podejść jedynie drużyny unihokeistek i
unihokeistów z rocznika 2008 i młodszych. W
komplecie obie drużyny zameldowały się w
Finałach Mistrzostw Poznania, które (miejmy
nadzieję) odbędą się po powrocie do nauczania
tradycyjnego.

Skład drużyny dziewcząt:
Ania Lisiecka, Zofia Lisiecka, Anna Leśniewska,
Antonina Kaczyńska, Zofia Winter, Antonina
Świątek, Teresa Jewczynko, Zofia Radziej, Antonina
Nowak, Helena Wawryn.

Skład drużyny chłopców:
Rafał Kisiel, Szymon Włoch, Piotr Łapacz, Karol
Żarna, Tymon Stawik, Stanisław Winter, Adam
Narowski, Stanisław Mieszała, Jan Rister, Mateusz
Durniat. 

  Najstarsi uczniowie szkoły podstawowej
oprócz rozgrywek unihokeja, w których również
obie nasze drużyny awansowały do Finału
Mistrzostw Poznania, rozpoczęli rozgrywki piłki
nożnej i zdołali przejść eliminacje. W kolejnym
etapie będą mieli okazję zagrać o złote medale.

Skład drużyny unihokejowej dziewcząt:
Hanna Nawrocka, Diana Nazarova, Agnieszka
Pers, Alicja Skrzypczak, Anastazja Frąszczak,
Maria Kaczmarek, Zofia Prażuch, Dagmara
Czerniak, Anna Żarna, Dobrochna Wiśniewska,
Monika Kłoda, Amelia Maciejewska,
Martyna Szukała.

Skład drużyny unihokejowej chłopców: 
Maciej Gniazdowski, Stanisław Mieszała,
Franciszek Żurawski, Piotr Kledzik, Rafał Kledzik,
Piotr Stefański, Leonard Bąk, Stanisław Winter,
Filip Tkaczyk, Adam Bożek, Jan Wiśniewski,
Mateusz Durniat.

Skład drużyny piłkarskiej: Dawid Rychlik,
Jakub Nowicki, Franciszek Ziemniarski, Jacek
Nogaj, Michał Jewczynko i Filip Tkaczyk.

Dla wszystkich naszych sportowców za sukcesy i
trud wniesiony w reprezentowanieszkoły oraz
przygotowanie do zawodów składamy
serdeczne gratulacje!
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Zmagania sportowe OPRACOWAŁ
ŁUKASZ WŁOCH



 Najwięcej sukcesów natomiast osiągnęli
uczniowie PSLO, którzy wzięli udział w
Mistrzostwach Poznania w lekkoatletyce, które
zorganizowane zostały na przepięknym
kompleksie sportowym Golęcin. 

Medale dla naszej szkoły zdobyli:

Złote:

Maciej Waloszczyk (chód)
Jakub Kaczmarek (3000 m)

Sergiusz Wojciechowski (skok wzwyż)
Sztafeta Szwedzka Mężczyzn

Srebrne:

Weronika Okleja (skok w dal)
Piotr Moskal (110 m) PPŁ

Brązowe:

Miriam Wawrzyniak (1500 m)
Sztafeta 4 x 100 Kobiet

Sztafeta 4 x 100 Mężczyzn
Sztafeta Szwedzka Kobiet

Jędrzej Borsiak (200 m)
Szymon Tkaczyk (400 m

Ignacy Brząkowski (800 m)
Wiktor Napierała (pchnięcie kulą)

Benedykt Cofta (skok w dal)

  Dodatkowo warto dodać, że w rywalizacji
drużynowej nasze panie zajęły V miejsce, a
panowie I miejsce w
Poznaniu.
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  Nie każdy uczeń i rodzic w naszej szkole wie, że
działa u nas klub sportowy. Jest to UKS Salezjanie
Poznań, który posiada dwie sekcje: piłkarską i
unihokejową. 
W pierwszej są w tej chwili chłopcy z roczników 2009,
2010, 2011 i 2012, łącznie około 35 zawodników.
Trenują kilka razy w tygodniu i rozgrywają mecze
sparingowe, turniejowe oraz organizowane przez
Wielkopolski Związek Sportowy. Oprócz treningów i
rozgrywek tradycyjnie wyjeżdżają na obozy sportowe
w trakcie ferii letnich i zimowych.

  W sekcji unihokeja trenują zawodnicy we wszystkich
kategoriach wiekowych. Grają oni w rozgrywkach
Wielkopolskiej Ligi Unihokeja, rozgrywkach
międzyszkolnych oraz rozgrywkach pod egidą
Polskiego Związku Unihokeja. Trenują w sali
gimnastycznej Zespołu Szkół Salezjańskich kilka razy w
tygodniu. W tym roku pierwszy raz w
historii klubu jego reprezentanci zagrali w Kadrach
Województwa Wielkopolskiego Młodzików i
Młodziczek. Nie tylko zagrali, ale byli w niej
wyróżniającymi się zawodnikami.
 
  W drużynie dziewcząt zagrały: Ania Lisiecka, Zofia
Lisiecka, Zofia Winter, Antonina Kaczyńska i Michalina
Pielka, natomiast w drużynie chłopców: Franciszek
Żurawski, Leonard Bąk, Piotr Kledzik, Jan Wiśniewski
oraz Piotr Stefański. Zawodnicy tej sekcji mają swoje
obozy zimą i latem, na których doskonalą swoje
umiejętności, ale
również integrują się.

UKS Salezjanie
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" N a j w a ż n i e j s z e  j e d n a k  j e s t
t o ,  ż e  w  n a s z y c h  d r u ż y n a c h  z a w s z e  j e s t

m i e j s c e  d l a  n o w y c h  z a w o d n i k ó w  i
z a w o d n i c z e k ,

k t ó r z y  c h c i e l i b y  r e a l i z o w a ć  s i ę  s p o r t o w o " .
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W BIBLIOTECE SZKOLNEJ KAŻDY
ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE

Pomelo ma się dobrze pod swoim
dmuchawcem
(Ramona Badescu, Benjamin Chaud)

Pomelo… to seria pięknie ilustrowanych książek
opowiadająca o przeżyciach sympatycznego słonia,
który potrafi zauważać niezwykłość wszystkiego, co
nas otacza. W tej części czytelnicy mogą wyobrazić
sobie siebie w podobnej sytuacji jak słonik Pomelo,
który jak każdy czasami musi schować się pod swoim
dmuchawcem. „Pomelo, słoń ogrodowy, ma długą
trąbę – dzięki niej może robić dużo fajnych rzeczy,
ale czasem trąba bardzo mu przeszkadza… Tak, w
jego życiu zdarzają się smutne i szare dni, ale zaraz
po nich nadchodzą dni radosne, a wtedy Pomelo
potrafi cieszyć się życiem na całego!”

KSIĄZKI PROPONOWANE PRZEZ 
PAULINĘ SUBOCZ - BIAŁEK 
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Zimowe zaręczyny
(Christelle Dabos)

Książka, którą przetłumaczono aż na 20 języków!
Fantastyczno-przygodowa opowieść o Ofelii obdarzonej
niesamowitymi zdolnościami: czytania przeszłości
przedmiotów i przechodzenia przez lustra. Główna
bohaterka, wiodąc spokojne życie w Animie, pewnego
dnia zostaje zaręczona z tajemniczym Thornem –
należącym do potężnego Klanu Smoków. Od tej chwili
jej życie ulega całkowitej przemianie, rozpoczyna się ciąg
niebezpiecznych, ale fascynujących przygód pełnych
zagadek do rozwiązania…
Idealna lektura na długie, jesienne wieczory!

Na nieludzkiej ziemi
(Józef Czapski)

Norman Davis o książce Czapskiego pisał: 
"Na nieludzkiej ziemi to mrożąca krew w żyłach relacja z życia i
śmierci w Gułagu. Napisał ją obdarzony niezwykłym zmysłem
obserwacji, wielkim talentem i wyjątkową wrażliwością artysta.
Książka Józefa Czapskiego to klasyk, który należy stawiać
obok Archipelagu GUŁag Sołżenicyna czy Innego Świata Herlinga-
Grudzińskiego".
Jest to książka będąca jednym z nielicznych w kanonie literatury
polskiej wstrząsających świadectw tragicznej historii o walorach
wysoce literackich i artystycznych. Minione wydarzenia
nabierają między innymi dzięki takim opisom wymiaru
uniwersalnego, a przez to uczą, a ich przesłanie jest aktualne do
dziś.



   Zimne, ostre listopadowe powietrze wdzierało się do pokoju Zirdel. Dziewczyna zaciskała
oczy i chowała nos pod kołdrę, aby uciec od zimna.  
    W końcu usłyszała to, czego tak bardzo się bała. A mianowicie kroki na korytarzu.  
- Zirdel! Wstawaj! Natychmiast! – jej starsza siostra Mary, wysoka blondynka o zielonych
oczach ściągnęła brutalnie kołdrę z młodszej siostry – No dalej! 
- Nieeee – wyjęczała w poduszkę Zirdel.  
- Och, co to, to nie! – powiedziała Mary patrząc jak Zirdel chowa się w kokonie z kołdry -
Natychmiast wstawaj i ubieraj się ciepło! Obiecałyśmy, że pomożemy pani Dolores w
przygotowaniu na festyn zimowy!  
- TY obiecałaś! Ja niczego takiego nie mówiłam! – warknęła ponownie naciągając kołdrę na
twarz – Poza tym pani Dolores się nie obrazi, jeśli przyjdziemy godzinę później, prawda?  
- Ona może i nie, ale jako dobre sąsiadki powinnyśmy jej pomóc w przygotowaniach, kiedy
tylko słońce wzejdzie! – odparła Mary.  
- A co jak ona będzie jeszcze w szlafroku i piżamie?  
- To wtedy pomożemy jej ze śniadaniem! Już! W-wstawaj!  
     Zirdel jęcząc wygramoliła się z łóżka i zaczęła się od niechcenia ubierać. Dopiero teraz po
odgarnięciu orzechowych włosów z twarzy ukazała się jej piegowata twarz i niezwykłe oczy. 
 Miały one kolor jaskrawo żółty, przez co dużo osób twierdziło, że dziewczyna jest wiedźmą.
Prawdopodobnie dlatego też dziewczyna nie udzielała się nigdzie. Ani w radzie, ani w
żadnym stowarzyszeniu. Bo po co? Jak i tak jej w żadnym kółku nie chciano, bo każda stara
baba w mieście od razu zaczynała plotkować na jej temat.
     Dom pani Dolores, w przeciwieństwie do tego Mary i Zirdel, był oddalony od rynku.  
- Oby faktycznie była już ubrana – powiedziała Mary. Jej siostra jednak nie odpowiadała, bo
miała jednego ze swoich fochów o wcześniejsze wyciągnięcie z łóżka.  
    Mary zapukała do drzwi i po chwili otworzyła im niska staruszka ubrana w prostą
sukienkę i fartuch. Ręce miała brudne od mąki i surowego ciasta, które zwisało z jej rąk i
przypominało stalaktyty zwisające z sufitu jaskini.  
- Mary! Zirdel! Jak dobrze was widzieć kochane! Proszę, wejdźcie! – dziewczyny znalazły się w
malutkim przedpokoju z wieloma zdjęciami kotów – Zaczęłam bez was, mam nawet kilka
gotowych pierników, trzeba je tylko polać lukrem. Dasz sobie z tym rade, prawda Zirdel?
Doskonale! W takim razie ty Mary pomożesz mi w pieczeniu i robieniu form. Tutaj masz
wszystko, co potrzebne.  
    Dopiero wieczorem dziewczyny mogły wyjść z domu pani Dolores. Upiekły ponad sto
pierników i z dwadzieścia ciast.  
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ROZDZIAŁ  1

 Niebieskie
 płaszcze



 - Czyż nie możesz powiedzieć, siostro kochana, że po tak pracowitym dniu nie czujesz się
lepiej? – spytała radośnie Mary rozkoszując się spacerem przez ulice miasta Dungi.
Wieczorem były naprawdę piękne, mimo faktu, że na drzewach nie było już żadnych liści.
- Nie mogę. Szczerze? Wolałabym spać w łóżku do obiadu – odburknęła Zirdel. Dawno
przestała gniewać się na siostrę, ale wolała nie przyznawać jej się do tego, że spodobało jej
się lukrowanie pierników.
- Czy jeśli nie zjadłaś rano śniadania, to to co jest dla mnie obiadem, nie byłoby dla ciebie
śniadaniem?
- Słucham?
- No bo śniadanie to pierwszy posiłek dnia! Czyli nie spałabyś do obiadu tylko cały czas do
śniadania! – wyjaśniła spokojnie Mary.
- Ale śniadań nie jada się po dwunastej! A popołudniu jest tak zwana „pora obiadowa”, czyli
jadłabym obiad! – dziewczyny kłóciły się tak aż do wejścia do domu. A i wtedy przy kolacji
zaczęły się kłócić o to, czy na obiad można zjeść jajecznice lub czy na śniadanie można zjeść
pieczeń.
- A na przykład czy można zjeść na deser pieczoną szynkę? Nie da się! Na deser je się lody
lub szarlotkę! – protestowała Mary na stwierdzenia Zirdel, że na deser można przegryźć
wszystko.
- Kto tak niby ustalił?! Ty? Jakaś stara babcia? – pytała Zirdel. – Ja na przykład nie mogę jeść
rzeczy z cukrem, na deser zjadłabym  kanapkę!
- Nie podawaj tak idiotycznych przykładów! Kto nie jada cukru i serwuje kanapki na deser?! – i
tak do czasu, kiedy obie położyły się spać.
    Następny dzień był tak samo nudny i bez żadnych ciekawszych przeżyć jak poprzedni.
Mary nie było w domu, bo pomagała wystroić cały rynek na festyn zimowy, więc Zirdel
pospała dłużej zadowolona, że tym razem siostra nie wparowała do jej pokoju razem z
pierwszymi promieniami słońca.
- Jak to dobrze nie musieć nic robić… - powiedziała leżąc w swoim pokoju. – Mary nie będzie
do późna… Zero gadania mi o obowiązkach, byciu miłą sąsiadką i obiadach lub śniadaniach.
Idealnie! – jednak błogi stan Zirdel nie trwał długo, bowiem dość głośne pukanie do drzwi
zmusiło dziewczynę do wstania.
    Zirdel otworzyła drzwi chcąc oschle powitać intruza słowami „czego?” jednak zdziwienie
odebrało jej mowę. W drzwiach jej domu stał wysoki staruch w szpiczastym kapeluszu,
długimi siwymi włosami o bladej cerze i chudych palcach. Trzymał duży kostur, który gdyby
nie runy na nim, wyglądałby jak gałąź jakiegoś uschniętego drzewa.
     Za nim stali dwaj mężczyźni. Jeden tyczkowaty o rudych włosach i burzy piegów na nosie,
a drugi dobrze zbudowany z kilkudniowym zarostem i brązowymi włosami kolorem
przypominającym bardziej błoto niż orzech jak to było u Zirdel.
- Dzień dobry! – przywitał się starzec. Jego białe oczy były skierowane ponad głowę Zirdel,
jakby spodziewał się wysokiej osoby, a Zirdel (niestety) do takowych się nie zaliczała –
Chcielibyśmy się spytać, czy możesz nam wskazać drogę do miejskiej studni? – zapytał
uśmiechając się lekko chcąc okazać życzliwość.
- Och, ehm jasne! Musicie panowie iść na rynek i tam na końcu pomiędzy straganami a
choinką jest studnia. Jednak… niezbyt widzę sensu kierowania się tam, jest listopad i nie ma
wody, a przynajmniej żadnej czystej. Tylko błoto i liście. Sama rada miasta rozważa zburzenie
studni, bo i tak mało osób jej używa – odparła Zirdel. Nie rozumiała, czego trzej obcy faceci
szukali w starej, zniszczonej studni w Dundze.
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.- Niech się o to panienka nie martwi! – powiedział radośnie starzec i odszedł razem z
mężczyznami.
Zirdel jeszcze długo obserwowała nieznajomych, a kiedy zniknęli z jej oczu to przez kilka
dobrych minut patrzyła uważnie zza firany na drogę przed jej domem.

- Nie uwierzysz co się stało! – powiedziała Mary wpadając do domu.
- O co chodzi? Mary spokojnie, udusisz się tym szalikiem, jeśli będziesz go tak gwałtownie
ciągnąć! – w końcu Mary uspokoiła się i po wzięciu głębokiego oddechu zaczęła opowiadać.
- Kiedy przywieźli drzewko na plac pojawili się tam trzej mężczyźni, jakiś starzec, brunet i
rudzielec. Staruch przedstawił się jako Ceoander, nikt go nie kojarzył, bo niby kto miałby
kojarzyć starszego pana z gałęzią! I wtedy stuknął kosturem o ziemie i ze studni wyleciało
błoto i liście, które zamieniły się w, nie uwierzysz, kryształowe bombki i piękny łańcuch! – Zirdel
zachłysnęła się herbatą. Liście i błoto w bombki oraz łańcuch świąteczny?
- I co dalej? Spaliliście go na stosie? – spytała Zirdel wycierając brodę.
- Przestań! Powiedział, że jest czarodziejem zza morza i chce nam pomóc w przygotowaniach
do jarmarku! Oczywiście nikt mu na początku nie ufał, ale po chwili przyszedł burmistrz i
uspokoił nas zapewniając, że Ceoander faktycznie został przez niego zatrudniony do pomocy.
- Już się bałam, że zamieni nas wszystkich w ropuchy albo ślimaki! Jak to dobrze, że burmistrz
mu zapłacił za udekorowanie choinki, a nie masowe morderstwo! – powiedziała kpiąco Zirdel.
– Przyszedł tu popołudniu i pytał o drogę.
- Rozmawiałaś z nim?! I co?
- Powiedziałam gdzie jest studnia i sobie poszli.
- A właśnie! Ci dwaj byli naprawdę przystojni, nie uważasz?
- MARY!
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S p o d o b a ł o  C i  s i ę
o p o w i a d a n i e ?

K o l e j n y  f r a g m e n t  
w  n a s t ę p n y m

n u m e r z e !
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- Krysiu - pyta nauczycielka matematyki - jak
podzieliłabyś cztery ziemniaki między pięciu
harcerzy?
- Zrobiłabym sałatkę ziemniaczaną!

Pani w szkole pyta ucznia:
- Powiedz mi kto to był: Mickiewicz, Słowacki,
Norwid?
- Nie wiem. A czy pani, wie kto to był Zyga, Chudy 
i Kazek? 
- Nie wiem - odpowiada zdziwiona nauczycielka.
- To co mnie pani swoją bandą straszy?

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

Przed wizytacją w szkole nauczyciel ustala:- Jak
o coś zapytam, niech zgłaszają się wszyscy. Ci
co wiedzą - prawą ręką, Ci co nie wiedzą - lewą
ręką.

Pani od biologii pyta ucznia:
-Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce!
Na to Kazio odpowiada:
-Dwie małpy i trzy słonie.
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Krzyżówka Z okazji Święta
Niepodległości


