
Zasady bezpiecznego wypoczynku
 
 
 

Jak odpoczywać, żeby być
wypoczętym...

Do waszych rąk trafia trzeci numer gazetki
szkolnej. Wielu uczniów i nauczycieli
zaangażowało się w jej powstanie. Dowiecie się
z niego, jak wyglądało życie szkolne w
przeciągu ostatnich miesięcy.  Zobaczycie, co
słychać w  szkolnym sporcie. Czeka na Was
również porcja rozrywki i garść porad, które
możecie zabrać ze sobą na wakacje.

Życzymy Wam udanych wakacji!
 
 
 
 
 
 
 

Alicja Niedzielska,
Kinga Olejniczak,
Elżbieta Pietrzak,
Małgorzata Streb-Derejska.
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Kalendarium wydarzeń

Wywiad z panią dyrektor 
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D L A C Z E G O  W A R T O  N A S
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I wiele, wiele innych...
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Dlaczego została Pani nauczycielką w naszej
szkole?  
wicedyrektor Katarzyna Rozala-Stępniak:
Dziś wierzę, że to sam Jan Bosko, sobie znanymi
sposobami, doprowadził do tego, że tu pracuję.
Wcześniej – zanim zaczęłam pracę w tej szkole, nic
nie wiedziałam o dziełach salezjańskich. Moje
pojawienie się tutaj 12 lat temu zaczęło się od
spotkania z panią Ewą Dojaś-Łukomską i to dzięki
jej telefonowi z pytaniem, czy jestem
zainteresowana nauczaniem matematyki 
w szkole,  trafiłam tutaj i zostałam. Z czego się
niezmiernie cieszę. Dzięki temu zainteresowałam
się duchowością salezjańską, salezjańskim
podejściem do pracy z dziećmi i  młodzieżą, i
poznałam wspaniałych ludzi – moich
współpracowników. W naszej szkole pracuje się
wspaniale – widząc pasję i chęć do nauki
większości uczniów, ale także pasję i osobowości
moich koleżanek i kolegów z pracy. Wcześniej
uczyłam w innej szkole, a także pracowałam poza
edukacją (w banku) i tak się jakoś moje losy
potoczyły, że znów wróciłam do szkoły i … czuję,
że się tu spełniam.  
W tej szkole czuję się doceniana, potrzebna, czuję,
że przekazuję wiedzę z  matematyki, ale także
wychowuję młodych ludzi. No i lubię to, co robię.
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Zawód pełen pasji
 

PYTANIA ZADAWAŁA
MATYLDA MAJOWSKA,

KLASA 8 

Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy? Co
sprawia Pani największą satysfakcję? 
wicedyr. K. R. S.: Lubię zachwyt i zdziwienie na
twarzach młodych ludzi z powodu zaskakujących
faktów matematycznych jakie poznają na moich
lekcjach. Uwielbiam patrzeć na moich uczniów, jak
są zadowoleni ze swoich osiągnięć, wyników na
sprawdzianie, egzaminie. Cieszy mnie i  sprawia
satysfakcję to, że moi „byli” uczniowie przychodzą
do szkoły porozmawiać ze mną, opowiedzieć 
o swoim życiu, pochwalić się czymś, co robią, 
co osiągnęli.  
Lubię to, że w tej pracy nigdy nie jest nudno,
praca z ludźmi, to wyzwanie – każdego dnia jest
inaczej. Każdy oddział klasowy składa się z innych
indywidualnych osobowości, każda klasa jest inna
od poprzedniej – trzeba się napracować, żeby
złapać z uczniem dobry kontakt, dać się polubić. 
Poza tym sprawia mi satysfakcję to, że ucznia,
który twierdzi, że nie znosi matematyki,
nienawidzi tego przedmiotu, zawsze źle mu szło,
udaje nam się wspólnie przemienić w ucznia, który
chociaż troszeczkę lepiej funkcjonuje w tym
matematycznym świecie i nie mówi już „ja tej
matmy nienawidzę!”. Nie każdy musi być
geniuszem matematycznym, ja chciałabym, żeby
matematyka uczyła nas analitycznego myślenia,
rozumowania, wyciągania wniosków, opierania się
na faktach (twierdzeniach, lematach,
aksjomatach). Chciałabym, żeby każdy zachwycił
się pięknem i elegancją matematyki! 
Czy wśród swoich zadań i obowiązków ma Pani
takie, za którymi Pani nie przepada? 
wicedyr. K. R. S.: Po tylu latach nauki nie lubię
jednej rzeczy wśród nauczycielskich obowiązków:
oceniania. Dziś męczy mnie „cyferkowanie”
poziomu wiedzy moich uczniów. 
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najważniejsze dla mnie jest zadowolenie ucznia z
tego, co osiągnął i informacja zwrotna od niego,
że jest zadowolony z tego, czego nauczył się w
naszej szkole. 

Miło jest również usłyszeć, że to dzięki
temu, że ktoś uczył się w murach naszej
szkoły, osiągnął sukces, nie tylko na polu
naukowym, ale także w życiu. 

Jaką ma Pani wizję przyszłości naszej szkoły? 
wicedyr. K. R. S.: Wizja – dążymy do
nowoczesności, a co za tym idzie do lepszego
wyposażenia sal lekcyjnych – lepsze ławki,
krzesełka, sprzęt komputerowy, tablety.
Piękniejsze otoczenie szkolne – zarówno
wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz – przyjazne
sale lekcyjne, korytarze, może strefy „chillout”,
boisko z prawdziwego zdarzenia. Ale myślę
również o przyszłości naukowej – nowe kierunki
nauczania (nowe rozszerzenia w klasach liceum?),
które wymusi na nas rozwijający i pędzący do
przodu świat. Ciągłe dokształcanie się i rozwijanie
nauczycieli wpływa na ich podejście do nauczania.
Może w końcu uwolnimy się od cyferkowych ocen,
może w przyszłości będziemy szkołą bez zadań
domowych? 
Pamięta Pani najśmieszniejszą historię 
z ostatnich lat, która wydarzyła się w naszej
szkole? 
wicedyr. K. R. S.: Takich historii człowiek
przeżywa z wami, uczniami mnóstwo, praktycznie
każdego dnia.  Jednego roku przeżyłam rozbijanie
namiotu na końcu sali 302, uczniowie w
kamizelkach odblaskowych, kaskach i ze
zleceniem na budowę (oczywiście wszystko
zgodnie z prawem) weszli do klasy i oznajmili mi,
że budują to, co im zlecono. Kolejna akcja to, jak
otrzymałam papierową koronę z Burger Kinga i
zajadaliśmy hamburgery tamże zakupione.
Podczas nocowanka z moją klasą uczyłam się
jeździć na longboardzie! Zdarzyło mi się również
rozwiązywać i wyjaśniać zadania z matematyki na
pudełku po pizzy, notabene w drugiej ręce
trzymając jedzony właśnie kawałek pizzy (proszę
pamiętać – nigdy nie jem hawajskiej!!!). 
 

Wiem, że jest to w  pewnym stopniu potrzebne 
i motywujące (?), że jest to język uniwersalizmu 
w takiej instytucji jak szkoła, ale nie lubię tego.
Interesuję się od pewnego czasu ocenianiem
kształtującym oraz szkołami bez ocen (niektóre
szkoły fińskie, duńskie, amerykańskie). Czytam
dużo na ten temat, chodzę na szkolenia, ale wiem,
że to odległa pieśń przyszłości. Liczę na to, że za
czas jakiś wymyślimy coś innego/lepszego niż
ocenianie w skali od 1 do 6 w szkołach. 
W naszej szkole realizowanych jest sporo
różnych projektów i przedsięwzięć. Które
z nich uważa Pani za najciekawsze? 
wicedyr. K. R. S.: Długi czas byłam związana 
z Samorządem Uczniowskim (jako opiekun) i
chyba jego działania są mi najbliższe, ale również
pamiętam czasy np. projektów gimnazjalnych –
gdzie też dużo się działo i można było się
dowiedzieć czegoś nowego, nietypowego.
Angażuję się też w akcje pomocowe organizowane
przez nasz wolontariat czy PCK. 
Z takich akcji, które chcę wspomnieć to Dzień
Ciepłych Kapci i Kakao – niesamowite dla mnie
jest to, jak przyjęła się u nas w szkole ta akcja –
chodzimy w szlafrokach, kapciach, piżamach,
popijamy ciepłe kakao i cieszymy się tym dniem.
Wspaniałymi akcjami są również: Pieluszka dla
Maluszka oraz Opatrunek na ratunek – bardzo
popieram pomaganie innym, a te dwa
przedsięwzięcia w szczególności. Cieszę się
również na Pierwszy Dzień Wiosny, gdyż znów
udało nam się stworzyć „tradycję” związaną 
z dniem bajek i przebierankami tematycznymi. 
Wspomnę jeszcze o dniach organizowanych przez
nauczycieli języków obcych związanych 
z  poznawaniem kultury, smaków, strojów 
i ciekawostek z różnych krajów świata. 
Czy jest Pani zadowolona z postępów w nauce
naszych uczniów oraz sukcesów absolwentów
naszej szkoły? 
wicedyr. K. R. S.: Oczywiście, że jestem
zadowolona. Ale jestem zadowolona z samej
radości i możliwości zdobywania przez naszych
uczniów wiedzy. Tak po prostu, że mogą się uczyć,
swobodnie chodzić do szkoły. Każdy nauczyciel
pewnie jest dumny z wybitnych osiągnięć swoich
podopiecznych (trochę splendoru zawsze spadnie
również i na nauczyciela), 



Czy poza pracą, ma Pani pasje, które
pochłaniają Pani czas? 
wicedyr. K. R. S.: Poza pracą czas oddaję rodzince
– mąż i dwójka dzieci (w tym energiczny
sześciolatek i zaczynający poznawać świat
roczniak!). Ale jak mam chwilę dla siebie, to
spędzam ją na dwa ukochane przez mnie sposoby
– czytam lub rozwiązuję obrazki logiczne. Czytam
od kiedy skończyłam cztery lata – pierwsza
samodzielnie przeczytana książka to „Lato
Muminków” – czasy przedszkola, polecam
wszystkim Muminki! Dziś mam takie dwa
ukochane gatunki literatury: fantastyka (wszelkie
odmiany od fantasy do si-fi) i kryminał. Czytaniem
zaraziła mnie mama i tak mi zostało do dziś.
Ulubieni autorzy to Terry Pratchett (cykl "Świat
Dysku" polecam KAŻDEMU !!!), Stephen King,
Andrzej Pilipiuk, Jarosław Grzędowicz, Marek
Krajewski, Agata Christie i wielu, wielu innych.
Kocham czytać ot i tyle. Co do obrazków
logicznych, to zaczęło się na studiach i tak trwa do
dziś – jednych relaksują kolorowanki, mnie
odpręża liczenie po numerkach, co, gdzie i jak
zakolorować, aby powstał obrazek. Polecam –
sprawdźcie z czym to się je (np.:
https://www.math.edu.pl/obrazki-logiczne). 
Poza tym uwielbiam spotykać się z przyjaciółmi
(czego niezmiernie mi brakuje przez czasy
covidowe). I jeść z nimi sushi.

Gdyby mogła mieć Pani jakąś supermoc, to
jaką i dlaczego? 
wicedyr. K. R. S.: Takich supermocy to bym
chciała kilka! Chciałabym mieć taką, która
pozwalałaby mi funkcjonować bez snu kilka dni!
Ile rzeczy bym wtedy zrobiła!!! Albo lepiej, może
supermoc zatrzymywania czasu – pstryk, czas
zatrzymany, a ja robię rzeczy, których nie
zdążyłam wcześniej wykonać, albo odpoczywam
sobie, czytając książki, rozwiązując obrazki
logiczne, zagryzając to sushi i popijając wiśniową
herbatę. O i jeszcze supermoc pozwalającą albo
latać, albo teleportować się na dowolne miejsce
na ziemi w sekundę – nie znoszę „tracić” czasu
w podróży, w korkach, w komunikacji miejskiej.
Nie lubię jeździć samochodem i autobusem, więc
taka moc by mi się bardzo przydała. I może taka
moc, że wszystkie zjedzone wraz ze słodyczami
kalorie, nie odkładałyby się w biodrach i brzuchu.
I już taka bardziej „zwyczajna” moc – moc
przyrządzania supersmacznych potraw, takich,
przy których żaden sześciolatek nie grymasi! 
Do jakich krajów chciałaby Pani pojechać lub
polecieć? 
wicedyr. K. R. S.: Marzę o odwiedzeniu Stanów
Zjednoczonych (Kalifornia, Nowy Jork, stan Maine
– miejsca z książek S. Kinga, Filadelfia – schody
Rocky’ego Balboa), a także chciałabym wrócić raz
jeszcze (na dużo dłużej niż 2 tygodnie) do Japonii –
pozwiedzać ten niesamowity kraj, raz jeszcze zjeść
„prawdziwe” japońskie sushi, surowego tuńczyka,
okonomiyaki, takoyaki, domowy ramen, lody z
zielonej herbaty z pastą z czarnej fasoli …,
zobaczyć Kioto, Hiroszimę, przejechać się
Shinkansenem, wejść na górę Fudżi. Tak,
zdecydowanie – Japonia, to jest kraj marzeń. A tak
dla odpoczynku, to marzy mi się plaża gdzieś na
Malediwach albo Zanzibarze. 
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WYWIADU UDZIELIŁA KATARZYNA ROZALA-STĘPNIAK,
wicedyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu

 



Maj 2021 r. Grupa projektowa BAGATELA 
O naszej licealnej grupie projektowej BAGATELA
głośno było w lokalnych mediach. Zespół działa
głownie za pośrednictwem mediów
społecznościowych, gdzie publikuje zagadnienia
związane z najważniejszymi dziełami polskiej
literatury oraz rożnego rodzaju ciekawostki
kulturowe. Przygotowaliśmy również grę terenową
Łowcy Poznania Czasu. Dzięki tej innowacyjnej,
opartej na autorskich zagadkach formie pragniemy
zachęcić zarówno turystów jak i Poznaniaków do
zbadania ciekawych zakątków miasta. 
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Działo się...

Marzec 2021 r. polsko-niemiecki projekt
"Deutschland online"
Celem projektu jest motywowanie uczniów do
nauki języka niemieckiego oraz pogłębianie ich
wiedzy na temat Niemiec. Klasy 2B PSLO oraz 2C
PSLO gościły na swych lekcjach dwie praktykantki
z Niemiec, które prowadzą lekcje online z
ramienia Polskiej Akademii Rozwoju. Uczniowie
dowiedzieli się ciekawostek z tematyki
Landeskunde, potem rozwiązywali quiz. 

Maj 2021 r. Dzień Unii Europejskiej
Potraficie zrobić pizzę… i to lepszą niż Włosi?
Umiecie zatańczyć Zorbę? Wiecie, co to czeski
błąd? Nasi najmłodsi uczniowie już to wiedzą! W
czasie Dnia Unii Europejskiej uczniowie klas 1-3
PSSP poznawali europejskie zwyczaje i tradycje.
Nie zabrakło w tym dniu zabaw na świeżym
powietrzu i wspólnych działań. 

Maj 2021 r. narodowe świętowanie
Uczniowie naszej szkoły wspominali podczas lekcji
wychowawczych i historii majowe święta. Efektem
podjętych działań były filmy i zdjęcia
upamiętniające tematykę patriotyczną.



Czerwiec 2021 r. licealny Dzień Dziecka
Klasa 2A PSLO  uczestniczyła w wyprawie do Fly
Parku. Wyjście zostało zorganizowane w ramach
obchodów Dnia Dziecka. Uczniowie aż przez dwie
godziny korzystali z różnorodnych atrakcji w parku
trampolin i przy okazji wspólnie spędzili czas. Po 
 długim okresie nauki zdalnej dodatkowa
aktywność fizyczna była bardziej męcząca niż
zwykle, niemniej jednak bardzo dobrze wpłynęła na
samopoczucie uczniów i pozwoliła na chwilę
odpocząć od szkolnej rutyny.
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Czerwiec 2021 r. Dzień Dziecka w PSSP 
Również salezjańska "podstawówka" świętowała
Dzień Dziecka. Był to czas, w którym wychowawcy
mogli pobyć ze swoimi uczniami. Nie zabrakło
wspólnych zabaw, rozmów i jedzenia słodkości.

Czerwiec 2021 r. turniej szachowy
W szkolnym oratorium odbył się turniej szachowy.
Osiemnastu uczniów PSSP stoczyło emocjonujące
partie. Na koniec najlepsi walczyli by znaleźć się w
Grupie Mistrzów. Gratulujemy wszystkim
uczestnikom wspaniałej gry i życzymy dalszego
rozwijania pasji szachowej.

Maj 2021 r. bezpieczny powrót do szkoły
W przeciągu ostatnich dni maja małymi krokami
przybliżaliśmy się do nauki stacjonarnej. Na
początku przeszliśmy na nauczanie hybrydowe,
ostatni dzień maja już wszyscy z radością powitali
podczas lekcji w szkolnych murach.



czerwiec 2021 r.  wycieczka do Krakowa
Licealiści z klasy 1 i 2b PSLO udali się z swoimi
kochanymi wychowawcami na zwiedzanie Krakowa.
Był to czas poświęcony na integrację i  odkrywanie
piękna byłej stolicy Polski.
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czerwiec 2021 r.  chrońmy pszczoły
Klasa 1B i 3B przeprowadziły projekt poświęcony
pszczołom. Uczniowie dowiedzieli się, jak powstaje
miód i czy rzeczywiście pszczoły są pracowite.
Wykonali prace, które możemy podziwiać na
szkolnym korytarzu. Najważniejsze jednak jest to,
że teraz już wiedzą, dlaczego musimy chronić
pszczoły. Bez pszczół nie ma przyszłości dla ludzi!

czerwiec 2021 r.  ogród w klasie
W klasach trzecich nastała prawdziwa wiosna! Uczniowie zrealizowali projekt
„Ogród w klasie”. Uczyli się jak należy wsiewać i sadzić rośliny, poznawali
warunki prawidłowego rozwoju roślin. Zazieleniło się na klasowych parapetach,
a młodzi ogrodnicy z oddaniem pielęgnowali swoje hodowle!



Czego uczą nas roboty oraz jak możemy
wykorzystać je w edukacji?  
Budowanie i programowanie robotów to bardzo
dobry sposób na rozwijanie myślenia
analitycznego. Uczą nas one dokładności, ale
również kreatywności, skłaniają do myślenia
przyczynowo – skutkowego. Jest to zaproszenie
do świata technologii.  
Unikalne roboty zachwycają wyglądem oraz
różnorodnymi funkcjami. Dzięki nim możemy
przeprowadzić wspaniałe zajęcia, by jak najlepiej
wspomagać rozwój intelektualny dzieci. Czego
roboty mogą nauczyć? Są dla dzieci bardzo
atrakcyjne, uczniowie chcą z nimi pracować,
poznawać ich funkcje, efektywność urządzenia
jest dla nich największym motywatorem do tego,
aby nauczyć się współdziałania. Dzięki temu u
uczniów rozwija się motywacja wewnętrzna do
nauki nowych umiejętności i zdobywania wiedzy.
W rozwijaniu tej motywacji pomaga również fakt,
że uczeń od razu dostrzega efekt swojej pracy.
Taka współpraca pozytywnie wpływa też na
samoocenę ucznia, kiedy widzi u siebie progres i
może coraz to więcej działań z urządzeniem
wykonywać samodzielnie. 
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OPRACOWAŁA
MAGDALENA SOBCZAK

Roboty są wśród nas



Praca z robotem uczy też planowania
i przewidywania tego, jakie ruchy należy wykonać
oraz rozwija myślenie przestrzenne, ponieważ
wszystko odbywa się w rzeczywistym środowisku
ucznia, a nie wyłącznie na ekranie tabletu czy
komputera. Interakcja z robotem ułatwia naukę
abstrakcyjnych pojęć. Urządzenia uczą też dzieci,
angażując kilka ich zmysłów jednocześnie (wzrok,
słuch, ruch, dotyk), przez co nauka bywa
efektywniejsza. W niesamowity sposób łączą
naukę nowych kompetencji ze wspaniałą zabawą.  
W naszej klasie na zajęciach towarzyszą nam
takie roboty jak: Ozobot, Dash, Skribot oraz
mTiny. W nauce programowania wykorzystujemy
tablety z aplikacjami pozwalającymi na dowolne
tworzenie skryptów. W nabywaniu nowych
umiejętności wspierają nas również gry Scottie
Go! wraz z blokami do kodowania. Dzięki nim
zajęcia to wspaniała przygoda, której twórcami są
uczniowie.  
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 W kwietniu 2021 roku 26 uczniów szkoły
podstawowej wzięło udział w III ogólnopolskim
konkursie językowo-plastycznym “Bilderidiome-
idiomy w obrazach”. Organizatorem konkursu był
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach
oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców
Województwa Śląskiego w Tworogu.  

 Celem konkursu było wzbudzenie
zainteresowania nauką języka niemieckiego,
poszerzenie i utrwalenie słownictwa, pobudzenie
uczniów do kreatywności i twórczości, rozwijanie
uzdolnień plastycznych oraz zachęcanie do
pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji.
Uczniowie startowali w dwóch kategoriach
wiekowych: uczniowie klas 4-6 oraz 7-8. Zadanie
konkursowe polegało na zaprezentowaniu
idiomów języka niemieckiego w formie ilustracji w
formacie A4 lub A3 dowolną techniką plastyczną
płaską. Uczniowie klas 4-6 przedstawiali idiomy
związane z tematyką zwierząt, a uczniowie klas 7-
8 ilustrowali prace o tematyce części ciała.

 

Pod koniec kwietnia 2021 roku komisja
konkursowa, w skład której wchodziły
nauczycielki języka niemieckiego – pani Martyna
Salamon oraz pani Magdalena Ławniczak -
wyłoniła zwycięzców w etapie szkolnym.  
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OPRACOWAŁA
MARTYNA SALAMON

Ogólnopolski konkurs językowo-
plastyczny Bilderidiome - idiomy w

obrazach



W klasach 4-6 I miejsce zajął Miłosz Różański, II
miejsce zajęła Zofia Radziej, III miejsce zajęła
Julia Szklarz. Zwycięzcy są uczniami klasy 5A
PSSP. W klasach 7-8 I miejsce zajęła Dominika
Jaśkowiak z klasy 7C PSSP, II miejsce zajęła
Maria Michalska z klasy 8B PSSP, III miejsce
zajęła Gabriela Łuczak z klasy 7C PSSP. Komisja
konkursowa przyznała również 5 wyróżnień w
klasach 4-6. 
Wyróżnienia otrzymali następujący uczniowie: 
 Aleksandra Berlińska  z klasy 4B PSSP, 
 Paula Maciejewska,   Gabriela Barczak 
 oraz  Marie Tranberg  z klasy 4C PSSP oraz 
 Jakub Frontczak  z klasy 6B PSSP. Prace
zwycięzców zostały przesłane do organizatorów
konkursu.

Z radością przyjęliśmy informację o tym, że Zofia
Radziej zajęła I miejsce w etapie ogólnopolskim,
który jest wpisany na listę konkursów
kuratoryjnych. 

 Ilustracje wszystkich uczniów można podziwiać
na tablicy szkolnej obok sali 104 na 1 piętrze. 

W artykule zamieszczono prace konkursowe
zwycięzców w etapie szkolnym. Wszystkim
uczniom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do
udziału w   konkursie w przyszłym roku
szkolnym.
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 Praca Zofii Radziej - uczennicy klasy 5A



Uczniowie klasy 7B uczestniczyli w
ogólnopolskim projekcie "Złote Szkoły NBP".
Podczas zajęć doskonalili kompetencje
ekonomiczne, których świadomy rozwój jest
bardzo ważny już od najmłodszych lat.

Premierowa edycja projektu odbyła się pod
hasłem "Giganci finansów osobistych".
Przedsięwzięcie miało interdyscyplinarny
charakter, pokazało uczniom, że ekonomia jest
powiązana z wieloma przedmiotami. Głównym
celem projektu było aktywizowanie nauczycieli i
młodzieży do podejmowania działań związanych z
ekonomią. 

spotkania z ekspertem;
lekcje z ekonomią, które zostały
przeprowadzone na zajęciach z matematyki,
j. polskiego, historii oraz geografii,
przeprowadzona została debata.

Aby zrealizować wytyczne programu, zawiązała się
Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej,
która zdobyła niezbędną wiedzę do wykonania
zadań, opracowała pomysły na ich realizację oraz
uczestniczyła w ich przeprowadzaniu.
W ramach projektu odbyły się:
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Projekt NBP Giganci finansów
osobistychOPRACOWAŁA

ALICJA NIEDZIELSKA



Z powodu nauki zdalnej wszystkie zadania zostały
przeprowadzone w formie online.
W trakcie realizacji zadań wszyscy uczniowie,
oprócz zdobywania wiedzy ekonomicznej,
doskonalili umiejętność współdziałania,
efektywnej komunikacji i rozwiązywania
problemów.
Podczas zajęć z ekspertami w ich rolę wcielili się
rodzicie jednej z uczennic, którzy pracują w
banku. Podzielili się z uczniami swoją wiedzą i
doświadczeniem związanym z bankowością.

W trakcie lekcji z ekonomią uczniowie wykonywali
zadania matematyczne związane z wzorami
stosowanymi w ekonomii. Na zajęciach z historii
dowiedzieli się, jak rozwijała się jednostka
monetarna na przestrzeni lat. Podczas lekcji
geografii uczniowie odpowiedzieli na pytanie, jak
dane kraje rozwijają się pod względem
gospodarczym i ekonomicznym. Największym
zaskoczeniem było połączenie zagadnień
finansowych z językiem polskim. Młodzież
objaśniała znaczenie związków wyrazowych
związanych z pieniędzmi, wykonali plakaty
związane z tym zagadnieniem. Uczyli się również
argumentowania odpowiedzi na pytanie:
dlaczego warto oszczędzać?

Zadaniem podsumowującym była debata "za i
przeciw", która została prowadzona online. Wzięli
w niej udział eksperci i uczniowie klasy 7B. 
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Podczas wszystkich zajęć uczniowie rozwijali
wiedzę ekonomiczną i umiejętności
interpersonalne. Pozwoli im to w przyszłości
świadomie zarządzać swoimi finansami, a być
może nawet stać się przedsiębiorcami.



„Dzięki tym prezentacjom uświadomiłam sobie
jak fascynujący okazuje się świat chemii. Tematy
wykładów idealnie komponowały się z
omawianym na zajęciach materiałem, co
ułatwiało zrozumienie definiowanych zjawisk lub
reakcji. Jednymi z najciekawszych zagadnień
poruszanych przez prelegentów Politechniki były
substancje chemiczne dodawane do żywności.
Uświadomiłam sobie z jak wielką ostrożnością i
odpowiedzialnością należy podchodzić do treści
zawartych na etykietach produktów spożywczych.
Procesy wykorzystywane w biotechnologii
przemysłowej również nie umknęły mojej
uwadze. Pozwalają one zredukować negatywny
wpływ przemysłu na środowisko naturalne i
ograniczyć chociażby zużycie energii czy wody (co
w obecnych czasach jest naprawdę ważną
kwestią). Za to po wykładzie z elektrochemii
zrozumiałam, że chemia i fizyka są w pewnych
momentach nierozłączne, ale to nie powód, żeby
się ich bać.”
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do
uczestnictwa w kolejnych wykładach otwartych z
Politechniką Poznańską!

Mimo panującej sytuacji pandemicznej nasza
szkoła nadal stara się angażować w coraz to nowe
projekty i przedsięwzięcia. 
Od początku tego roku szkolnego uczniowie
liceum mają okazję brać aktywny udział w
wykładach online organizowanych przez
profesorów Politechniki Poznańskiej z różnych
wydziałów, skupiających w sobie wiedzę z
dziedziny, jaką jest chemia. Dotychczas licealiści
mogli wysłuchać prelekcji dotyczących: związków
kompleksowych, technologii żywności,
biotechnologii przemysłowej, elektrochemii,
trucizn wokół nas, tworzyw sztucznych. Każda z
nich stanowiła niewątpliwie idealną syntezę
umiejętności nabytych na obecnym etapie
edukacyjnym, jak i nowych, intrygujących
informacji.

Wykłady otwarte na Wydziale Technologii
Chemicznej Politechniki Poznańskiej
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OPRACOWAŁA
DOBROSŁAWA WIŚNIEWSKA,

KLASA 2 A PSLO



Pozostaje jednak pytanie: Jak odpoczywać, żeby
czuć się odprężonym i zrelaksowanym? Oto kilka
wskazówek, które mogą pomóc nam wypocząć i
dać poczucie odprężenia:

1. Zadbaj o swój stan fizyczny
Przede wszystkim warto pamiętać, że sen jest
ważnym elementem, który wpływa na
regenerację naszego ciała. Należy pamiętać, że
sen powinien trwać 7-8 godzin. Regularne pory
snu są bardzo ważne, aby wspomóc organizm w
przechodzeniu ze stanu czuwania w stan
odpoczynku.
Równie ważnym elementem jest odżywanie i
nawadnianie organizmu. Warto pamiętać, aby
jeść pięć posiłków dziennie. W okresie
wakacyjnym dodawać dużo świeżych warzyw i
owoców do naszego menu, aby dostarczać
organizmowi niezbędnych mikroelementów.
Potraktujmy jedzenie posiłków jako przyjemność i
element odpoczynku, wspólnego czasu z bliskimi.

Już niedługo nadejdą upragnione wakacje. Czas,
na który wszyscy uczniowie i nauczyciele czekają z
utęsknieniem. Wakacje najczęściej kojarzą nam
się z odwiedzaniem nowych miejsc i
poznawaniem nowych ludzi. Są upragnionym
odpoczynkiem od obowiązków szkolnych.
Często w natłoku codziennych zadań
zapominamy o tym, że jakość naszego
odpoczynku jest równie ważna jak jakość naszej
pracy. Warto byłoby zmienić myślenie i
potraktować odpoczynek jako nieodłączną część
pracy, a nie jako dodatek, na który powinniśmy
zasługiwać. Bez odpoczynku nasza praca staje się
mniej efektywna, a długotrwały stres obniża
odporność organizmu. Warto wsłuchiwać się w
swój organizm, by nie doprowadzać go do sytuacji
przemęczenia.

Jak odpoczywać, żeby 
być wypoczętym?
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OPRACOWAŁA
KATARZYNA GÓRA

PSYCHOLOG



4. Zrezygnuj na jakiś czas z mediów
społecznościowych
Czasem warto zrobić sobie odpoczynek również
od mediów społecznościowych. Ilość informacji,
którą przetwarzamy w ciągu dnia, jest tak duża,
że czasem warto zrobić sobie wakacje od
Internetu. I nie mam tu na myśli bardzo długich
odstępów czasu. 
Czasem wystarczy jeden dzień, by odetchnąć od
szumu informacyjnego, który wpływa na naszą
psychikę i samopoczucie.

Efektywne odpoczywanie to ważna
umiejętność, którą należy rozwijać.
Może ona nam się przydać nie tylko
w czasie wakacji, ale również,
wtedy gdy powrócimy do szkoły.
Efektywne odpoczywanie pozwoli
nam w przyszłości na bardziej
kreatywną pracę i spowoduje, że
życie będzie bardziej
satysfakcjonujące.

2. Odnajdź indywidualną formę odpoczynku
Bardziej efektywne są częstsze krótkotrwałe
formy odpoczynku niż jeden długi. Tak planuj
swoje dni, by było w nim miejsce na odpoczynek.
Poszukaj stałych elementów w ciągu dnia, które
będą Cię relaksować jak np.: czytanie książki,
spacer, rozmowa z bliską osobą, basen,
gotowanie lub układanie puzzli albo robienie na
drutach.
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3. Kieruj się swoimi potrzebami
Pamiętaj o tym, aby znaleźć własny sposób na
relaks i odpoczynek. Nie musisz podążać za modą
lub publikacjami z Instagrama. Jeżeli lubisz
podróże, to rzecz jasna korzystaj z nich, ale jeśli
nie to poszukaj czynności, które są dla Ciebie
odprężające i relaksujące. Wsłuchuj się w swoje
ciało i podążaj za swoim potrzebami.



  Nasza wspólnota szkolna to naprawdę
duża rodzina. Jeszcze większa jest Rodzina
Salezjańska, której jesteśmy częścią. To
właśnie z niej zrodziła się Poznańska
Piątka.
Pięciu chłopaków z oratorium na Wronieckiej. 12
czerwca obchodzimy ich wspomnienie liturgiczne.
W wielu tekstach im poświęconym możemy
przeczytać, że byli tacy sami jak my.

Dlaczego byli tacy sami jak my? 
Każdy z nich był inny. Eda Kazimierski to często
zakochany marzyciel. Czesław Jóźwiak poukładany
animator, autorytet dla swoich przyjaciół. Frąsiu
delikatny i wrażliwy. Edward Klinik spokojny
 i nieśmiały. Jarogniew refleksyjny i opiekuńczy.
 Wszystkie te cechy odnoszą się do wielu z nas.
Każdy z nas odnajdzie w sobie coś, co łączy go z tą
"Niezwykłą Piątką".

Mimo, że byli różni od siebie, łącznikiem między
nimi był Bóg i ksiądz Bosko.
Wychowanie w duchu salezjańskim jest swoistym
wspólnym mianownikiem ułamków ich życia.
To właśnie słowa księdza Bosko „Daj mi duszę
resztę zabierz” w więziennych trudach nabrały
szczególnego znaczenia. Stały się źródłem nadziei,
mimo świadomości zbliżającego się końca.

Dla nas wszystkich tworzących wspólnotę szkolną,
ksiądz Bosko jest także łącznikiem, ale przede
wszystkim przewodnikiem, drogowskazem.
Stykając się z jego nauką, jesteśmy już na zawsze
naznaczeni duchowością salezjańską. Obyśmy
potrafili z niej czerpać tak, jak to robili chłopacy -
tacy sami jak my.
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Dlaczego tacy sami jak my?
 OPRACOWAŁA 

EWA DOJAŚ-ŁUKOMSKA



Wierząc w słowa naszej wielkiej poetki Wisławy
Szymborskiej: „Czytanie książek to najpiękniejsza
zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”, nauczycielki
klas I-III postanowiły zarazić pasją do czytania swoich
uczniów.  
 Pomocny w tym okazał się międzynarodowy
projekt edukacyjny, wspierający rozwój czytelnictwa
“Czytam z klasą – Lekturki spod chmurki”.
Przewodnikiem po projekcie jest sympatyczna
chmurka Tosia (stąd temat cyklu), która ma różne
przygody. Edycja, która odbywa się w roku szkolnym
2020/21 jest poświęcona ekologii, dlatego oprócz
zadań związanych z rozbudzaniem u uczniów
ciekawości literackiej i doskonalenia czytania ze
zrozumieniem są też zadania nawiązujące do ekologii
i te wzmacniające więź ze środowiskiem. Projekt
składa się z trzech modułów – jesiennego, zimowego
i wiosennego.

Dla każdego z  nich  można było wybrać jedną  
z zaproponowanych lektur lub skorzystać z  tych,
które   zaproponowali uczniowie. Niezależnie od
wybranego tytułu,  po przeczytaniu całości, 
 uczestnicy wykonywali różne zadania. 
 Pierwszym  było zapisanie podstawowych
informacji o każdej lekturze (tytuł, autor, główni
bohaterowie) w specjalnie przygotowanych 
 “lekturnikach”. Kolejne zadania  sprawdzały 
 stopień zrozumienia treści, a także jakie
fragmenty najbardziej zapadły uczniom  w
pamięci.  Po wykonaniu zadań związanych z
lekturą było do wyboru kilka działań
ekologicznych, w których sugerowanymi
materiałami do wykonania prac plastycznych były
materiały „z odzysku”, a przesłane materiały
multimedialne dotyczyły kwestii ochrony
środowiska. Dzieci dowiadywały się ,  jak
powstaje papier albo jak wygląda topniejący
lodowiec i z czym się wiąże ocieplanie klimatu. 
 Projekt  "Lekturki  spod chmurki" , mimo że
jest projektem czytelniczym,  zachęca do wielu
różnych, nie tylko literackich działań i porusza
wiele ważnych kwestii. Mamy nadzieję, że 
 otwarcie  uczniom  drzwi do świata ukrytego w
książkach sprawi, że będą chcieli sami do niego
wracać i poznawać nowe historie. 

Czytelnicza podróż 
z chmurką Tosią
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OPRACOWAŁY
NAUCZYCIELKI EDUKACJI

WCZESNOSZKOLNEJ

https://lubimyczytac.pl/cytat/57


 W naszej szkole nauczycielki edukacji
wczesnoszkolnej uczestniczyły w szkoleniach
organizowanych w ramach projektu „Zaprogramuj
przyszłość”. W ramach tego przedsięwzięcia
wzbogaciliśmy się m.in. o maty do kodowania,
zestaw robotów czy grę Makey Makey, ale przede
wszystkim wiele osób zdobyło wiedzę i nowe
umiejętności, którymi teraz mogą dzielić się ze
swoimi uczniami. I jak najbardziej to robią.   
   Uczniowie poznali aktywności Offline – gry i zabawy
przygotowujące do kodowania, ćwiczące potrzebne
do tych działań umiejętności oraz oczywiście mieli
okazję kodować online w szkolnej sali komputerowej.
Mimo że do programu przystąpili nawet
pierwszoklasiści, którzy dopiero zaczynali poznawać
cyfry i litery, to nie przeszkodziło im to w poznaniu
wielu stron takich, jak code.org, kodable.com czy
RunMarco. 

Witryny te o parte są na kodach obrazkowych, co
pozwala pokonać barierę językową czy brak
umiejętności czytania. Po opanowaniu
podstawowych  wiadomości  uczniowie mogli
zacząć projektować różne animacje i proste gry w
programie  ScratchJunior, a potem nawet  w 
 Sratchu .

Przygoda z kodowaniem od
najmłodszych lat 
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OPRACOWAŁY
NAUCZYCIELKI EDUKACJI

WCZESNOSZKOLNEJ

  Kodowanie to dziedzina, która bardzo szybko się
rozwija, więc stron i możliwości jest bardzo wiele.
Nauczyciele biorący udział w programie, mogą
liczyć na pomoc swoich trenerów, dlatego cały
czas starają się proponować uczniom nowe,
ciekawe aktywności, co sprawia, że dzieciaki
uwielbiają zajęcia z kodowania i zdobywają nowe
kompetencje.   



 Zajęłam pierwsze miejsce w Międzyszkolnym
Konkursie Młodego Twórcy.  
  Obecnie najwięcej rysuję kredkami,
promarkerami, maluję akwarelami albo szkicuję
ołówkiem. Ponieważ kocham zwierzęta, to je
najczęściej rysuję. W ostatnim czasie tematem
moich prac są fantastyczne stworzenia, między
innymi smoki i postacie z moich ulubionych
książek. Od roku rysuję na profesjonalnym
tablecie graficznym i specjalnym programie.
Graficznie, najbardziej lubię rysować koty, w tym
bohaterów z serii powieści „Wojownicy”. Wiele
pomysłów na moje prace czerpię z przeczytanych
książek. Wymyślam własne postacie, które
przerysowuję do mojego szkicownika.  W
przyszłości chciałabym pracować jako grafik,
projektant albo ilustrator książek.   

 Cześć, jestem Hania Wasik, mam 12 lat i
chodzę do klasy 6a. Od zawsze uwielbiam
projektować, malować, tworzyć plastycznie,
ale przede wszystkim rysować. Uczestniczyłam
w wielu warsztatach, np. na Uniwersytecie
Artystycznym w Poznaniu, podczas których
tworzyłam różnymi technikami. Zajęcia
artystyczne zawsze sprawiały mi przyjemność.

 
Chodzę na kurs, gdzie rysuję i maluję na wszystkie
tematy: krajobraz, człowiek, zwierzęta, rośliny,
architektura.   
 Kiedy byłam młodsza, uczestniczyłam w
zajęciach plastycznych w Centrum Kultury Zamek,
tam uczyłam się malować na sztalugach. Moje
prace były częścią wystawy oraz widniały na
ulotce promującej tę galerię. Inne moje prace
zostały też nagrodzone w wielu konkursach,
również ogólnopolskich. 
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Malowanie - moja pasja!
OPRACOWAŁA

HANNA WASIK, KLASA 6A



Gdy zapada zmrok i widoczne stają się gwiazdy,
nie brakuje osób, które potrafią wpatrywać się w
nie długimi godzinami, analizować ich piękno oraz
różnorodność nocnego nieba. Od pewnego czasu
pochłania mnie pasja związana z obserwacją
gwiazd i planet – wyposażony w swoją lunetę,
uwielbiam spędzać czas, oglądając przez nią różne
tzw. „obiekty niebieskie”.
Od starożytności ludzie kochali wpatrywać się w
niebo, poświęcać czas badaniu układu gwiazd.
Astronomia to jedna z najstarszych dziedzin
świata wiedzy i nauki. Choć moja wiedza na jej
temat nie pozwala mi jeszcze zaliczyć się do grona
fachowców, podzielę się kilkoma informacjami na
temat tego, co najczęściej obserwuję na niebie.

Oczywiście z nocą kojarzy nam się głównie
księżyc. Jest duży i widoczny niemal każdego dnia
– przez lunetę można obejrzeć widoczne na nim
kratery powstałe w wyniku uderzeń meteorytów.
Księżyc też wygląda inaczej w zależności od jego
tzw. fazy – w zależności od tego jakie padają na
niego cienie, widoczne są różne jego obszary.

SALEZJAŃSKIM OKIEM • O NAS
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Kosmiczna pasja, czyli o tym, 
jak przyglądać się niebu

 

OPRACOWAŁ
UCZEŃ KLASY 7

Dobre lunety pozwalają też na obserwację planet.
Najłatwiej zaobserwować Jowisza i Saturna
(wyglądającego jak kulka otoczona robiącym
wielkie wrażenie pierścieniem). Wielu z Was na
pewno słyszało o układach gwiazd (np. o Wielkim
Wozie) – to chyba najłatwiejsze do obserwacji
obiekty na niebie. Oczywiście im mniej chmur,
tym łatwiej dokonywać różnych obserwacji.



To, co bardzo mnie fascynuje, to astrofotografia –
mówiąc najprościej, to robienie zdjęć różnym
obiektom niebieskim przy użyciu specjalnego
sprzętu (wystarczający może okazać się nawet
dobry aparat fotograficzny, choć istnieją też takie
fachowe urządzenia jak Sky Watcher czy Opticon).
Mam nadzieję, że w przyszłości będę wykonywać
fachowe i zapierające dech w piersiach zdjęcia!

Wiecie, co okazuje się bardzo ważne dla
obserwowania nieba? To, aby było… bardzo
ciemno. Najlepiej wpatruje się w gwiazdy wtedy,
gdy nie otaczają nas źródła światła (dlatego sporo
ludzi wybiera się na nocne obserwacje np. na
wiejskie polany). W miarę oddalania się od źródeł
światła gwiazdy stają się bardziej widoczne.
Astronomowie klasyfikują jasność gwiazd w
dziewięciu stopniach. Niższy stopień oznacza, że
niebo w tym miejscu jest lepsze do robienia zdjęć.
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Mam nadzieję, że uda mi się dokonać

wielu ciekawych obserwacji i wykonać

kilka zapierających dech w piersiach zdjęć,

a Was zachęcam do poznania

fascynującego świata astronomii!

 
 



 solo – 1 osoba, 
duet zwykły/techniczny - 2 osoby, 
team – min. 8 osób; wszystkie zawodniczki
robią to samo, 
kombinacja – min. 10 osób. W tym układzie
dziewczyny mogą dzielić się na duety, solówki,
itp., 
duet mix – kobieta i mężczyzna. 

młodziczki, 
juniorki młodsze, 
juniorki starsze, 
seniorki. 

 Pływanie synchroniczne bywa nazywane
baletem pod wodą. Jest to połączenie pływania,
gimnastyki i tańca. Sport ten jest bardzo
wymagający i emocjonujący. Zawodniczki biorą
udział w zawodach reprezentując swoje kluby
układami tanecznymi w wodzie. Są różne rodzaje
układów, takie jak: 

Zawodnicy są podzieleni na kategorie wiekowe: 

 Drugi etap mistrzostw to figury. W każdej
kategorii wiekowej jest 16 figur, ale tylko 4 są
prezentowane podczas rywalizacji. Podczas
przygotowań do takiego występu każdej
zawodnicze zwiększa się pojemność płuc dzięki
ćwiczeniom. 

Nasze treningi obywają się z różną regularnością:
Zosia ma 4 treningi w tygodniu w poniedziałek,
wtorek, czwartek oraz piątek po 2 godziny i 15
minut, a Marysia trenuje 3 razy w tygodniu.
Zajęcia rozpoczynają się od 45 minutowej
gimnastyki i kończą się półtorej godzinnym
treningiem na basenie. 
Ten sport to prawdziwa sztuka, dlatego
zachęcamy Was do obejrzenia zawodów podczas
zbliżających się Igrzysk Olimpijskich! 
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Jak ryby w wodzie...OPRACOWAŁY 
MARIA ADAMUS,

ZOFIA DOBECKA, KLASA 6A



Na przełomie maja i czerwca stopniowo został
“odmrożony” sport szkolny, uczniowie Zespołu
Szkół Salezjańskich występowali przede wszystkim
w barwach naszego Uczniowskiego Klubu
Sportowego Salezjanie Poznań.  
 
W ostatnich miesiącach wiele meczów ligowych
rozegrali piłkarscy młodzicy odnosząc zwycięstwa,
czasem dzielili się punktami z rywalami, a kilka
razy musieli uznać wyższość przeciwników, zawsze
jednak walczyli do końca. W rozgrywkach
rywalizują z takimi klubami, jak: UKS Orlik Poznań,
KS Jadwiżański, Warta Śrem, Orkan Konarzewo czy
Luboński KS.  

Świetnie radzą sobie chłopcy trenujący w
drużynie Żaków, którzy grają w Lidze Mistrzów
Koziołka w każdy sobotni poranek. Zawsze
rozgrywają po trzy mecze, od niedawna
zagrzewani dopingiem rodziców. W swojej
grupie mają takie drużyny, jak: Koziołek Poznań,
Suchary Suchy Las, Meblorz Swarzędz, Junior
Koziegłowy, LPFA Oborniki. 
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Salezjańska kronika
sportowa 

OPRACOWAŁ
ŁUKASZ WŁOCH



 Bardzo dużo turniejów rozgrywają w ostatnim
czasie drużyny unihokejowe, rywalizujące w
Wielkopolskiej Lidze Unihokeja. Młodziczki zajęły
IV miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski, a
młodzicy zakończyli rywalizację na miejscach V/VI.
Juniorki młodsze awansowały do finału swoich
rozgrywek. podobnie jak nasza najmłodsza
drużyna w kategorii dzieci. Juniorzy młodsi
zakończyli rozgrywki w fazie grupowej, ale jako
najmłodsza drużyna w stawce pokazali się bardzo
dobrze na tle pozostałych drużyn. 12 czerwca I
turniej rozegrała najbardziej doświadczona
drużyna juniorek starszych. 

Należy wspomnieć również o tym, że mamy w
Polsce również rozgrywki Polskiej Ligi Unihokeja,
bo chociaż UKS Salezjanie w tym sezonie nie
bierze w nich udziału, to wypożyczył kilka
zawodniczek (Zosia Wawrzyniak, Natalia Bożek,
Ela Abai) do klubu UKS Junior Kębłowo oraz kilku
zawodników (Franek Żurawski, Leo Bąk, Piotr
Stefański, Jan Wiśniewski) do klubu UKS
Błyskawica Niechanowo. Zwłaszcza chłopcy
osiągnęli ogromny sukces, ponieważ zdobyli
brązowe medale Mistrzostw Polski w kategorii
juniorów młodszych.   

Gratulacje dla zawodników i trenerów za
zaangażowanie w treningi, mecze i turnieje oraz
podziękowania za wsparcie rodziców! 
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Wodorosty i inne dość długie rośliny
(niebezpieczeństwo zaplątania się,
szczególnie, jeśli pływasz na dużej głębokości).  
Kamienie (nikt nie lubi mieć okaleczonych
stóp).
...a nawet śmieci!  

Niestrzeżonych przez ratownika lub
zamkniętych jakiś czas temu.
Z bardzo rwącą wodą - (to nie do pomyślenia,
jak łatwo się poślizgnąć i zostać porwanym
przez falę!).

Hurrra! Już niedługo wakacje! Nareszcie dwa
miesiące bez nauki – w sumie nie mamy się czym
martwić! Ale...czy na pewno? Nawet w tym
beztroskim czasie powinniśmy pamiętać o
pewnych istotnych środkach bezpieczeństwa. W
tym tekście znajdziesz kilka zasad w odnoszących
się do zachowania w różnych miejscach pobytu. 

WARIANT pierwszy- MORZE I JEZIORO  
1.NIKT NIE ODGADNIE, CO TAM W WODZIE NA
DNIE  
 Podczas kąpieli w naszym zachwycającym Bałtyku
(i nie tylko) należy szczególnie uważać na wszelkie
leżące na dnie:  

2.FALA RWIE, FLAGI CZERWONE, TYLKO
MIEJSCA   DOZWOLONE  
Warto dowiedzieć się pewnych rzeczy o miejscu,
do którego jedziemy, by się wykąpać. Lepiej
wystrzegać się miejsc:   

 

Zasady bezpiecznego
wypoczynku podczas wakacji

OPRACOWAŁA
JAGODA STAWIK, KLASA 7A 
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3.NIEODŁĄCZNY MORZA ELEMENT- JEŚLI JEST
UPAŁ, SMARUJ SIĘ KREMEM  
  
Tak, tak, wiem - to zrozumiałe, że jak widzi się
wodę lub fale, od razu chce się pobiec w ich
stronę i zacząć pluskać. Jednak, żeby zapobiec
poparzeniom, a nawet udarowi słonecznemu
warto poświęcić minutę na posmarowanie ciała
porządnym kremem z filtrem przeciwsłonecznym.  

Z mętną, brudną wodą (czystość wody to
jedna sprawa, druga to to, że nie wiadomo, co
w niej trującego rośnie lub pływa).

 Nie zapominajmy też o sprawie flag - jeśli widzisz,
że chorągiewka przy budce ratownika jest w
kolorze czerwonym, nie wchodź do wody! Kąpiel
dozwolona jest wyłącznie przy białej fladze! 



Pora wyjścia - Wycieczka po górach jest
zazwyczaj bardzo długa (te złośliwe strome
podejścia!). Jeśli nie chcesz wracać w
ciemnościach, najlepiej bądź gotowy już
wcześnie rano. Zdążysz wtedy wrócić przed
zachodem słońca.  
Pogoda - W południowej części kraju
nawałnice bardzo często przychodzą
znienacka. Jednak nie trzeba panikować i
unikać gór - od czego są schroniska i
leśniczówki! Przed wyprawą należy się
przygotować i poszukać kilku bezpiecznych
przystanków. Pamiętaj o dodatkowych
ubraniach! Jeśli prognozy mówią o
długotrwałych burzach, lepiej jednak unikać
wyjścia w góry. 
Szlak i predyspozycje - Dobieraj wysokość
szczytu do swoich umiejętności. Zaplanuj
wszystko w najmniejszych szczegółach i idź po
wybranym szlaku. Najlepiej profilaktycznie
zabrać ze sobą mapę.  

WARIANT drugi - GÓRY  
1.  SZLAKI, MAPY I KOMPASY - PLANUJ KAŻDY
ASPEKT TRASY!  
Góry nie są tak bezpieczne jak się wydaje. Dość
łatwo zgubić szlak lub spotkać z nagłą zmianą
pogody. Oto kilka rzeczy, które należy uwzględnić
w trasie:  
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WARIANT trzeci – ROWERY  
1.GDYBYŚ SPADŁ, DOZNAŁ OBRAŻEŃ - KASK,
APTECZKA I BANDAŻE  
Poranione kolana i zdarte łokcie po upadku z
roweru zapewne nie są ci obce! Żeby - w razie
upadku - złagodzić uraz, zabieraj do plecaka taki
oto zestaw:  bandaż, płyn do odkażania lub woda
utleniona, plastry. Tak samo ważny jest kask – nie
powinniśmy jeździć bez niego, stanowi wielką
ochronę dla naszych wrażliwych skroni. Lepiej też,
byś nie jeździł sam – zawsze powinien być obok
ciebie ktoś do pomocy.  
  

 2. GDZIEŚ SIĘ SPIESZYSZ? OCH, DOPRAWDY?
WIĘC UWAŻAJ PODCZAS JAZDY!  
Przecież się nigdzie nie spieszymy - wycieczka
rowerowa nie zajmuje tak dużo czasu, a mamy
cały dzień! Chcąc zwiększyć swoje
bezpieczeństwo nie jedźmy jak szaleni,
zwalniajmy na zakrętach, sygnalizujmy
kierunek jazdy i uważnie nasłuchujmy, czy nie
jedzie w nasza stronę jakiś pojazd. Proste, a
może tak pomóc!  

WARIANT czwarty – NAMIOTY  
1.JAK OGNISKO ROBISZ W LESIE, ZGAŚ JE,
ZANIM SIĘ ROZNIESIE  
Pożary to wielki problem lasów. Wielu ludzi nie
dogasza stosu po pieczeniu kiełbasek nad
ogniem lub zostawia odłamki szkła, czy
niedogaszonego papierosa i po pewnym
czasie wszystko zaczyna płonąć! I nie tylko
mówię o unikaniu takiej sytuacji w przyszłości -
jeśli spotkasz się z jakimkolwiek pożarem,
zadzwoń po straż pożarną.  
2. CHOĆ NIEWINNE TE OCZĘTA, UWAŻAJ NA
DZIKIE ZWIERZĘTA!  
Kolejna zasada na wypoczynek pod namiotami
– dla dobra własnego i zwierząt nie należy ich
dokarmiać. Nie wiadomo, czy dane zwierzę
może jeść to co mu podasz i może się zatruć, a
nawet jeśli się nie otruje, może przychodzić
coraz częściej, stać się nachalne oraz
napastliwe i zaatakować.  
 
 

Oto wszystkie zasady bezpiecznego
wypoczynku podczas wakacyjnych

wyjazdów. Mam nadzieję, że artykuł
Wam się spodobał oraz że te wakacje

będą dla was najlepsze, 
ale i najrozsądniejsze ze wszystkich!
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Kiedy został ustanowiony Dzień Dziecka?
Kiedy obchodzi się go w różnych krajach i jak
obchodzimy go w Polsce? Jeżeli chcecie poznać
odpowiedzi na te pytania, zapraszam do
lektury.

 1 czerwca obchodzimy wyjątkowe dla nas
święto - Dzień Dziecka! Co najważniejsze Dzień
Dziecka obchodzi się na całym świecie. Uchwaliła
go w 1954 roku ONZ, czyli Organizacja Narodów
Zjednoczonych. Miało to na celu
rozpowszechnienie praw dziecka. ONZ ustaliła
“Deklaracje Praw Dziecka”, która pomogła
rozpowszechnić wzniosłe ideały dotyczące życia i
przyszłości dzieci. Wszystkie one zostały zapisane
w Karcie Narodów Zjednoczonych.  
 Od 1955 roku Dzień Dziecka w poszczególnych
krajach członkowskich ONZ obchodzono w
różnych dniach.  We Francji świętuje się 6 styczna
w Dzień Rodziny, a w Turcji 23 kwietnia w Dzień
Suwerenności.  W Niemczech ten dzień wypada
dwa razy w roku i wynika to z historii tego kraju.
W Polsce tą wyjątkową datą jest oczywiście 1
czerwca. 

Święto wszystkich
dzieci

Zwyczaje związane z obchodami tego dnia są
bardzo zróżnicowane. W Polsce dzieci najczęściej
dostają upominki: słodycze lub prezenty. Za
zasługi wobec dzieci wręczany jest aktorom lub
celebrytom "Order Uśmiechu”. Dla mnie, jak i na
pewno dla wielu z Was Dzień Dziecka to
wyjątkowe święto i jeden z najlepszych dni w
roku!  
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CZERWIEC 2021 STRONA | 29

OPRACOWAŁ
GUSTAW OSOWIECKI, KLASA 6B 



Dania
 W wielu krajach już ja byłam,

 Szczyt nie jeden też zdobyłam,
 Często słyszę to pytanie:

 Gdzie zjadłam najlepsze danie?
 Otóż dania najlepsze na świecie,

 Serwuje tylko sama Dania.
 Kawka, ciasto widok piękny,
 A za oknem śpiewa kawka.

 Wiele osób dziennie tam chodzi,
 co chwila ktoś wchodzi i wychodzi.
 Mówię serio, idź tam, nie na żarty,

 może poznasz tam kogoś i pograsz z nim w karty.
H. S.

 

Pasja
W poniedziałek pełno roboty, 

przydałyby się do pomocy roboty,
lecz nie mają ochoty.

Znalazłam serca pokój,
gdy przekroczyłam swój pokój.

Praca to nie moja droga,
natomiast pasja jest mi droga.

Zaczynam ciastka piec,
które pochłonie mój piec.

Gabrysia Łuczak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dziś zrobiłam pyszną kawkę,
Więc zaprosiłam sąsiadkę. 

Niestety przez okno wleciała kawka
I szybko uciekła sąsiadka.

Na polanę ptaszynę wygoniłam,
Lecz z filiżanki sama kawkę piłam. 

Sąsiadka wchodząc do pokoju
Myślała, że w końcu zazna pokoju,

A tu nie na żarty, 
Czeka na nią niedźwiedź nienażarty.

Zuzanna Skrzydlewska
 
 
 
 
 

Gdzie jest mój kot? 
Może wszedł do sejfu, 

A wcześniej wpisał kod. 
Rozmawia z jego  

Przyjacielem Jaśkiem, 
Czy kryje się pod moim  

Jaśkiem. 
Rozmyślałem nad tym  

Przy kawce. 
Możliwe, że nie na żarty 

Pogonił kawkę. 
Nie na żarty ta sytuacja. 

Chyba, że wskoczył  
Na płotek lub  

Ogląda w telewizji 
Program o ławicy płotek.

Michał W.
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W kraju
 

W kraju znanym jako Dania,
 Serwowano pyszne dania.

 Również chciałam ich spróbować!
 Długa mnie czekała droga.

 Mimo to - prędko wyruszyłam,
 I już po kilku godzinach wielkie zaskoczenie

przeżyłam.
 A było to tak:

 Szła przede mną kruków para,
 Wszędzie unosiła się para.
 Krajobrazem była polana,

 Moja kurtka, deszczem polana,
 Całkiem już zmokła,

 Gdy wtem - dostrzegłam smoka!
 Temperatura była niska,
 Patrzę; na ubraniu lód.

 Trzeba jednak chronić lud!
 Walka się zaczęła.

 Długo dosyć trwała...
 Mija kilka tysiącleci,

 Gdy na niebie tysiąc ptaków leci.
 Klucz prowadzi orzeł biały.

 Nim spostrzegłam - ptaki smoka pokonały!
 Na moim ramieniu kawka usiadła,
 Ah! Jakże by się kawka przydała!

 
Maja Kozłowska

 
 
 

Na leśnej polanie gajowy  
w pewien poranek majowy  
szykuje polana drewniane  

do pieca będą dane.  
A przy piecu jego żona  
bardzo zachwycona,  

piec będzie pączki, ciasta  
z nadzieniem, rzecz jasna. 

Dominika Jaśkowiak

AUTORAMI UTWORÓW SĄ UCZNIOWIE 
KLASY 7B I 7C

Mam zadanie nie na żarty 
 

Wiersz napisać na trzy karty 
Chcę zapytać mojej mamy 
Czy mi mogą pomóc damy 

Nie nażarty nie pomoże 
Chyba że mu damy jeść nad morzem 

Trzy japonki obok biegły 
Jednak szybko w piachu legły 

Bo japonki pogubiły 
I bez butów już chodziły 
Nawet biegły nie da rady 
Bo nie umie dać porady 
Musisz go napisać sama 

Mówi do mnie moja mama
 

Marysia Rogal
 
 
 
 
 
 

Padoł Łez
 

 Nie na żarty dziś ja płacze, lecz czy nie na
żarty przyszła pora.

 By uśmierzyć ból, który przyniosła nam
niedola.

 Przez polane biegłem niegdyś, lecz teraz
ogniem została polana.

 Tam gdzie niegdyś damy miały szczęście, lecz
teraz co im damy.

 Niegdyś zajadaliśmy pieczone jaki, lecz teraz
jaki nasz cel, gdy mieszkamy na padole łez.
 NIegdyś w szczęściu byliśmy biegli, lecz czy

teraz będziemy biegli i biegli.
 Jedliśmy zawsze najsmaczniejsze dania, lecz
co będzie teraz naszym domem. No co! Może

Dania.
 Nie czas o tym myśleć, co z nami będzie, bo

przecież dom można znaleźć wszędzie.
 

Sowa
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ZACZYTANE
WAKACJE...BIBLIOTEKA 

SZKOLNA POLECA
KSIĄZKI PROPONOWANE PRZEZ 

PAULINĘ SUBOCZ - BIAŁEK 

Krzysztof Łapiński, Dzik Dzikus

Pewnego dnia spokojne życie dzikich zwierząt z
warszawskiego Lasu Kabackiego (tak, w
miejskich lasach też mieszkają dzikie zwierzęta!)
zakłóca pojawienie się tajemniczego
włochatego stwora. […] A winnym ma być dzik
Dzikus. Takiej wiadomości nie można
zignorować. Mieszkańcy Lasu ruszają do
działania! […] „Dzik Dzikus” to z jednej strony
ujmująca i trzymająca w napięciu opowieść,
która ze swoimi sympatycznymi bohaterami,
ich dialogami, a także uroczymi piosenkami i
mruczankami wpisuje się w tradycję Kubusia
Puchatka. Z drugiej to piękny, mądry i
niezwykle aktualny traktat o tym, co zrobić w
obliczu plotki, jak powstrzymać panikę i na
czym polega prawdziwa przyjaźń.
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Marta H. Milewska, Po co nam ta szkoła?

Wyszło szydło z worka! Prawda jest taka, że Leon
nie lubi szkoły. Mało tego, Leon zupełnie nie
rozumie, dlaczego musi do niej codziennie chodzić.
W szkole nie ma przecież niczego przyjemnego ani
fajnego. Za to trzeba godzinami siedzieć w ławkach
i słuchać nauczycieli. Do tego te wszystkie klasówki,
kartkówki, oceny i zadania domowe. Leon
podejrzewa, że szkołę wymyślili dorośli (bo przecież
nie dzieci!), żeby zrobić dzieciom na złość. Tak, to
możliwe. Jednak nie byłby sobą, gdyby tego
dokładnie nie sprawdził. Tym razem nie zrobi tego
jednak sam, ale z koleżankami i kolegami ze szkoły.
A wszystko za sprawą projektu, który ich klasa ma
przygotować, żeby wygrać główną nagrodę w
konkursie. Najpierw trzeba jednak przepytać
dorosłych, kto i po co wymyślił tę szkołę. A wy co
sądzicie – jaka byłaby szkoła Waszych marzeń?”

Katarzyna Ryrych, Wyspa mojej siostry

Poznajemy Pippi, która żyje na samotnej wyspie, w
innym świecie… Na tę wyspę wprowadza nas jej młodsza
siostra Marysia. Dzięki jej wrażliwości dotykamy wprost
największych tajemnic i problemów jej
niepełnosprawnej siostry. Odkrywamy przy tym, że
każdy człowiek jest osobną wyspą i choć czasem tak
bardzo różnimy się od siebie, to każdy z nas ma prawo
do godnego życia, szacunku, podziwu i miłości. […] jeśli
potrafimy sprawić, by takie osoby jak Pippi czuły się
szczęśliwe mimo swojej choroby, to nasz świat będzie
lepszy.



Stanisław Lem i dyktanda  

Rok 2021 jest wyjątkowy nie tylko ze względu
na obecną sytuację epidemiologiczną. To także
czas upamiętnienia wielkich twórców. Jednym z
nich jest Stanisław Lem, jeden z najbardziej
znanych polskich pisarzy. Tym razem polecam
książkę jego syna Tomasza pt. "Awantury na tle
powszechnego ciążenia”. Jest to zbiór anegdot
na temat naszego futurologa oraz biografia
napisana bez patosu i nadęcia. Dowiecie się z
niej komu dyktował dyktanda i dlaczego jego
syn znalazł stos papierków po cukierkach w
miejscu, w którym najmniej się tego
spodziewał. Jeśli to nadal nie zachęca was do
przeczytania tego utworu, być może
zainteresujecie się tym, skąd Lem czerpał swoje
inspiracje i co do tego wszystkiego mają
samochody.  

Opracowała: Sylwia Staszak

R. J. Palacio, Cudowny chłopak

„Wzruszająca i jednocześnie przezabawna opowieść o
walce dziecka z przeciwnościami losu. August jest
inteligentnym, dowcipnym chłopcem i jego życie
wyglądałoby pewnie zupełnie inaczej, gdyby nie jeden
zmutowany gen, z powodu którego ma zdeformowaną
twarz i, zanim skończył 10 lat, musiał przejść 27 operacji.
Do tej pory patrzył na siebie oczami bezwarunkowo
kochających go rodziców i siostry. Teraz, gdy idzie do
szkoły – od razu do piątej klasy – przyjdzie mu się
zmierzyć ze światem rówieśników i starszych uczniów, z
ostracyzmem, uprzedzeniami, a czasem ze zwykłym
chamstwem i podłością. Spotka się jednak również z
dobrocią, przyjaźnią i wspaniałomyślnością. Kontakt z
rówieśnikami odmieni Augusta. Ale czy tylko jego?
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Recenzja
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N i e b i e s k i e
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R o z d z i a ł  2
c z ę ś ć  2

  Zirdel obudziło kłucie w klatce piersiowej. 
- Auuuu! – zawyła z bólu i próbowała wstać, ale wtedy zakręciło jej się w głowie i poczuła jak bardzo ją mdli.  
- Leż – usłyszała polecenie Basilana. – I tak nie możesz wstać bez wymiotowania na lewo i prawo, a w tej
jaskini już i tak śmierdzi niemiłosiernie bez twoich wymiocin.  
Zirdel posłuchała, chociaż odczuwała silną potrzebę przywalenia w nos Basilanowi.  
Jej oprawca wystawił w jej kierunku rękę z kosturem i zaczął coś mamrotać. Zirdel słyszała ciche
chrupnięcia, a głowa dziewczyny pulsowała, jak gdyby milion dżdżownic pełzało w środku jej czaszki. W
końcu pulsowanie ustało, ból pleców zniknął, a mdłości częściowo ustały.  
- Potrzebujesz czasu, żeby się zregenerować. Dzięki mnie możesz chodzić. Nie dziękuj – powiedział kucając
obok leżącej dziewczyny. 
  - Odpoczywaj – ton mężczyzny złagodniał.  
Zirdel specjalnie zaczęła machać głową na boki, a kiedy poczuła, że zaraz zwymiotuje skierowała strumień
na szaty Basilana.  
- Ty głupia dziewucho! – krzyknął odskakując od niej.  
Dziewczyna tylko uśmiechała się złośliwie w stronę czarodzieja i wytarła usta.  
- Moim zdaniem ta zielona plama doskonale tu pasuje – wysyczała patrząc wyzywająco na mężczyznę.  
Basilan tylko przeklął pod nosem i wyszedł z jaskini.  
Zirdel chciała prędko pobiec do wyjścia, ale jedyne co zrobiła, to zaraz po wstaniu runęła jak długa na
kamień.  
- Świetnie… - wstała i usiadła na podłodze jaskini.  
Co teraz? Uciekać? Przecież nie może biegać, a raczej nie wyjdzie stąd wiedząc, że Basilan pewnie siedzi
gdzieś przed jaskinią!  
Zirdel powoli, najpierw czołgając się, a potem kuśtykając dostała się do wyjścia z jaskini.  
I wtedy chwiejąc się jak najszybciej cofnęła się do środka. Na zewnątrz były same góry i las, a ścieżka
prowadząca od jaskini była cienka jak rynna i wystarczyłoby, żeby noga jej się poślizgnęła, a spadłaby kilka
metrów w leśną otchłań. Była przekonana, że jeśli będzie bliżej wyjścia to ziemia się zapadnie.  
- Jak on…  
- Magia! – powiedział Basilan nagle pojawiając się obok. – Ciebie też mogę tego nauczyć, co prawda będzie
to długa droga, ale … 
- Podziękuję. 
- Twoja matka też na początku się opierała – powiedział spokojnie. Byłbym głupcem, gdybym oczekiwał, że
od razu się zgodzi. Jest zupełnie taka sama jak jej matka – pomyślał. 
- Skąd tyle o niej wiesz? Co? – zapytała Zirdel. Jakim cudem on wie o niej tyle, gdy tymczasem Zirdel
dopiero kilka godzin temu dowiedziała się o jego istnieniu?  
-
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- Myślałem, że Mella wam powiedziała. Najwidoczniej bała się, że ludzie będą gadać. Jestem jednak
całkowicie pewien, że Mary wie, sądząc po jej reakcji – Zirdel przeszedł dreszcz. Jej siostra! Gdzie ona była?!
Czy wszystko z nią w porządku?  
- Co jej zrobiłeś?! 
- Ja? Nic. Tylko dosyć brutalnie zapytałem, gdzie cię znajdę, Ceoander ją uratował. Cały czas podziwiam, że
jeszcze się trzyma! Stary, ślepy, ale za to nieźle się ustawił jako czarodziej!  
Zirdel zacisnęła pięści. Czuła szczerą nienawiść do Basilana, za stwarzanie zagrożenia w Dundze, za
krzywdę jej siostry i za… za te kłamstwa! Jej matka nie była czarownicą, nie mogła być.  
- Była wiedźmą, Zirdel – powiedział. Czy… czy on czyta mi w myślach?! - pomyślała z obrzydzeniem. – Jest to
czysta prawda, czy ci się to podoba, czy nie, Zirdel.

R o z d z i a ł  3  
 
- O nie! –  warknął Bastian. Wygrzebał się z krzaków malin i zaczął rozglądać się dookoła.  
W powietrzu unosił się zapach dymu, a niebo zszarzało, co oznaczało, że słońce zaraz powita ziemię i
zacznie ją ogrzewać swoimi promieniami.  
- O nie… - znowu jęknął i odbiegł do leżącego konia, z każdym kolejnym krokiem jego kostka bolała go
coraz bardziej i bardziej. Jego koń leżał nieruchomo i nie oddychał.  
Bastian przeklął i kopnął najbliższy kamień. 
- Bastian! – usłyszał znajomy głos rudego łucznika. Shirru biegł w jego stronę sprintem.  
- Shirru? Shirru! Błagam powiedz, że Zirdel jest z wami! – rudy tylko pokręcił głową.  – No nie! Wiesz
chociaż, gdzie ją zabrał? 
- Ceoander wysłał za nim Alberta, ale wątpię, że szybko dostaniemy informacje na temat miejsca ich
pobytu.  
- A co z jej siostrą?  
- Lepiej… lepiej, żebyś sam się przekonał.  
 
Kiedy dotarli do placu głównego, zobaczyli Ceoandera próbującego uspokoić Mary.  
- Ty! – wskazała na Bastiana. – Gdzie ona jest?! Gdzie ją zabraliście?!  
- Panno Mary, błagam, niech się Pani uspokoi! – mówił Ceoander starając ją przytrzymać i zarazem
sparować ciosy dziewczyny.  
Mary zignorowała go i rzuciła się na Bastiana. 
- Gdzie. Ona. JEST?! – Bastian widział jak oczy dziewczyny napełniały się łzami. – Gdzie jest moja siostra? 
- Basilan ją zabrał. – powiedział Bastian, zabrzmiało to dość obojętnie, czego mężczyzna potem pożałował.  
Mary zaśmiała się cicho. 
- Ten szaleniec ją ma, a ty mi tak spokojnie mówisz, że ją zabrał?! Ty potworze bez serca! Zirdel miała rację
nie ufając wam! – krzyczała bijąc Bastiana po torsie.  
Shirru starał się odciągnąć Mary, ale ta tylko kopnęła go w kostkę. 
- Ona jest szalona! – mówił później łucznik do Ceoandera. – Bije i krzyczy na wszystkich! Nie rozumiem tych
bab, zamiast działać tylko rozpaczają!  
- Panno Mary! – krzyknął Ceoander. – Wiemy, że teraz serce pani jest przepełnione żalem, ale musi pani
zachować spokój! Znajdziemy Zirdel i Basilana, obiecuję, ale najpierw pani musi się uspokoić!  
Mary obwiniała starca i jego towarzyszy za porwanie jej siostry, ale nie była już siedmioletnią dziewczyną i
umiała opanować emocje.  
 
 Wieczorem Ceoander zajął się naprawianiem szkód wyrządzonych przez Basilana.  
Mary czekała na starca przez cały dzień w karczmie chcąc dowiedzieć się, dlaczego Basilan porwał jej
młodszą siostrzyczkę. 
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Kiedy siwowłosy wszedł do pokoju niemal od razu przywołała go do siebie ruchem ręki.  
Ceoander usiadł naprzeciw Mary, która nawet nie dała mu zapytać, o co chodzi. 
- Dlaczego on ją porwał? 
Ceoander spojrzał na Mary, wiedział, że zada to pytanie. Mimo to, wolałby unikać tematu Basilana. Mary
ponownie zadała pytanie. 
- Mary, może jednak nie powinnaś na razie... 
- Ceoander do licha! Nie mam pięciu lat! Zirdel zniknęła, a ja mam prawo, powinnam wiedzieć, dlaczego
Basilan ją porwał!  
Czarodziej wziął głęboki oddech i wypuścił powietrze z płuc ze świstem. 
- No dobrze… dobrze. Dotyczy to nie tyle Zirdel, co waszej matki.  
- Mojej mamy? – przerwała mu dziewczyna.  
- Tak, to może być dla ciebie wielki szok, ale… Mella… ona… ona kiedyś była czarownicą – Mary wcześniej
popijająca sok z czarnej porzeczki teraz ze zdumienia i niedowierzania zachłysnęła się nim. 
- C-co?! – dziewczyna mimo kaszlu patrzyła na Ceoandera zdumiona. 
- Była czarownicą – powtórzył czarodziej. – Wiem, że to wielki szok, ale to prawda. Mella była uczennicą
Basilana, kiedy miała kilkanaście lat. Bardzo, bardzo utalentowana. Jednak pewnego dnia po prostu
przestała pobierać nauki od Basilana. Podobno brzydziła się faktu, że była jego uczennicą i posługiwania
się magią.  
Poślubiła rolnika i chciała zapomnieć o Basilanie jednak, kiedy urodziła Zirdel i zobaczyła jej oczy wiedziała,
że jej córka będzie łatwym celem. 
- Przepraszam, że przerwę – wtrąciła Mary. – Ale jakim cudem po oczach? Fakt, są żółte, ale… 
- Dzieci czarownic, czasami, naprawdę dzieje się to bardzo rzadko, są naznaczone znamieniem biesa. Biesy
to potwory, wodne, ziemne, leśne, powietrzne. Każdy inny i równie niebezpieczny. Jednak dziecko z takim
znamieniem odpowiednio wyszkolone ma szansę, by zostać bardzo potężnym czarodziejem.  
- Odpowiednio wyszkolony? W takim razie czemu Zirdel była celem? 
- Każdy dar można odebrać, rysowanie? Uszkodź ręce. Taniec? Odetnij nogi. Kiedy Zirdel odblokuje swoje
zdolności Basilan wyssie z niej za pomocą rytuału… - Ceoander urwał. Zastanawiał się, czy wszystko teraz
wyjawić. Powinna wiedzieć, zdecydował i dokończył przerwane zdanie – co prawdopodobnie zakończy się
śmiercią twojej siostry. 
- Co?! Ale… ale – do oczu Mary napłynęły łzy, a jej serce gwałtownie przyśpieszyło.  
- Na początku Zirdel będzie się opierać, ale Basilan zna wiele sztuczek. Jeśli się nie pośpieszymy, Zirdel
może tego nie przetrwać. – Mary siedziała w milczeniu, a po jej policzkach spływały łzy. Zirdel, jej mała
siostrzyczka może zginąć. 
- Mella wiedziała, że Basilan będzie szukać, Zirdel - kontynuował Ceoander. - Chce mieć cały świat dla
siebie, chce nim władać. Mella zaczęła czytać o biesich znamionach, nie da się ich pozbyć ani stłumić.
Dziecko jest skazane na spalenie na stosie. Ty, Mary, nie posiadasz go i dziękuj za to niebiosom.  
- Ile mamy czasu?  
Ceoander nie odpowiadał przez chwilę. Nie wiedział, a szacowanie w tym przypadku było bardzo trudne.
Nie znał Zirdel, nie wiedział, czy jest osobą silną, czy raczej ulega i nie będzie się opierać magowi.  
- Daje nam maksimum tydzień, może dwa – powiedział smutnym tonem. – Mary, przysięgam, że
znajdziemy twoją siostrę. Mary skinęła głową, czuła się całkowicie wyczerpana, miała dość wrażeń jak na
jeden wieczór.  
  Kiedy dziewczyna położyła się do łóżka, w świeżo naprawionym domu, od razu zaczęła płakać.  
Bała się, była zła, smutna, zirytowana, nie chciała wierzyć w to, co jej powiedział Ceoander, a zarazem
miało to sens, co wprawiało ją w stan bezsilnej złości. Była zła na matkę, ukrywała przed nią, ojcem i Zirdel
prawdę i na dodatek umarła nie zostawiając im żadnego listu z wyjaśnieniem dla Zirdel! Przez zachowanie
matki teraz jej siostra została porwana i możliwe, że to jej ostatnie dwa tygodnie życia!  
  W końcu Mary zasnęła wtulona w mokrą od łez poduszkę. 

*C. D. N.*



Jasiu napisał na tablicy: 
,, Fczoraj byłem f szkole” 
Pani pyta innego kolegę: 

-Czy Jasiu napisał poprawnie to zdanie? 
-Nie. Przecież wczoraj była niedziela... 

Grupa turystów zwiedza ruiny
średniowiecznego zamku. Mały chłopiec
przygląda się tym resztkom muru i pyta: 
- Tatusiu, to tutaj mama uczyła się jeździć
naszym samochodem? 

Geografia. Pani pyta Jasia: 
-Pokaż na mapie Morze Czarne i Morze
Czerwone. 
-Ale ja widzę tylko niebieskie morza... 

Właściciel gospodarstwa agroturystycznego
zwraca się do turysty: 
- Tutaj co rano będzie pana budziło pianie
koguta. 
- To niech go Pan nastawi na dziesiątą! 

Turyści w muzeum Ziemi oglądają kości dinozaura.
Jeden z nich pyta przewodnika: 
- Może pan powiedzieć, ile lat mają te kości? 
- 3 miliony, cztery lata i sześć miesięcy - pada
odpowiedź. 
- To jakaś podpucha?! - pyta turysta. - Skąd pan
zna tak dokładny wiek? 
- No cóż, kości dinozaura miały 3 miliony lat, kiedy
zacząłem tu pracować, a to było cztery i pół roku
temu. 

Jaka jest różnica między wczasami w górach a
wczasami nad morzem? 
W górach ceny są wysokie, a nad morzem - słone.

 

Dyrektorka domu wczasowego wita w progu
wczasowicza: 
- Postaramy się, by czuł się Pan, jak u siebie w domu! 
- Zwariowała pani?! Ja tu przyjechałem wypocząć.

SALEZJAŃSKIM OKIEM • ROZRYWKA

CZERWIEC 2021 STRONA | 38

Humor szkolnyOPRACOWALI
UCZNIOWIE KLASY 5A



Jak dobrze znasz 
swoje miasto?  
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Krzyżówka wykonana
przez uczniów klasy 4B


