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Gazetka 

Szkolna 

 

 

 

 

Byle do dzwonka!!!   

 

 

W tym numerze: 

1. Dzień Chłopaka 

2. Już niedługo 100 rocznica odzyskania przez 

Polskę niepodległości-wywiad o 

patriotyzmie. 

3. Akcja charytatywna „Pomóżmy ratować 

rączkę Oskara” 

4. Nowi w Sarnowie 

5. Święto Edukacji Narodowej 

6. Twórczość naszych kolegów 
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Dzień Chłopaka  

 

 
to święto wszystkich mężczyzn, dużych i małych. 

Popytałam w klasach i okazało się, że dziewczyny 

przygotowały dla swoich kolegów różne prezenty                 

i niespodzianki:  

Klasa IV a-zakupiła tzw. glutki 

Klasa IV b-wręczyła klocki lego i długopisy 

Klasa V-ku ogromnej radości chłopcy otrzymali smoczki 

 

Klasa VI a- podarowała chłopcom bilety do kina 

Klasa VI b świętowała ten uroczysty dzień podczas 

wycieczki. Dziewczyny przygotowały zabawy, polegające 

na wykonywaniu różnych wyzwań. Z wielkim aplauzem 

powitali możliwość pozmywania naczyń na kuchni, czy 

wykonania manicure u koleżanek (one były trochę mniej 

zadowolone). W największe zakłopotanie wprawił ich fakt, 

że nie zauważyli jak znikają ich ulubione tablety, telefony 

czy inne fanty, przy odzyskaniu których musieli się trochę 

napracować. 

VII a- w tej klasie chłopcy otrzymali słodki upominek 

VII b-tu chłopcy wciąż czekają…. może się doczekają….           

(o tym w   następnym numerze) 
                                            

 

 

Opracowała: Wiktoria Szpoton     
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Patriotyzm 

to szacunek i gotowość poświęcenia dla dobra narodu. To poczucie silnej więzi społecznej                          

z kulturą. Czy w dzisiejszych czasach można być patriotą? 

Na ten temat postanowiłam porozmawiać dzisiaj z moim tatą. 

-Jak w twoich  czasach dzieciństwa pojmowano patriotyzm? 
-W moich czasach dzieciństwa hymnu słuchano w pozycji baczność. W szkole należałem do 

zuchów i harcerstwa. Wyjeżdżaliśmy na obozy i rajdy, gdzie uczono nas obowiązkowości, 

punktualności i szacunku do osób starszych. Początki lat 70-tych, to czasy niepokojów społecznych, 

gdzie nie wolno było mówić o takich sprawach jak: Katyń, wolność, niepodległość. Jedynie                     

w zaciszu domowym wspominano o tym, o czym mówiono w książkach do historii. Wszystkie te 

czynniki kształtowały we mnie patriotyczną postawę młodego człowieka. 

-W jaki sposób będąc radnym wpływasz na dobro gminy? 
-Rozmawiając wielokrotnie ze znajomymi byłem namawiany, żeby spróbować kandydować do 

Rady Gminy. Pomimo wielu wątpliwości postanowiłem włączyć się w życie gminy. Była to trudna 

decyzja, ponieważ żeby być radnym trzeba zrozumieć odpowiedzialność jakiej się podejmujemy. 

Bycie radnym, to nie znaczy zajmowanie się tylko swoim sołectwem czy okręgiem wyborczym, ale 

jak wskazuje nazwa ,,Radny Gminy Psary'', to  odpowiedzialność za całą gminę i jej mieszkańców. 

Kiedy zrozumiemy tę zależność , wtedy może my prawidłowo działać na rzecz gminy. Ważne jest 

aby nie wdawać się w politykę, która niczego nie buduje, ale starać się przełożyć swoją energię na 

działanie dla dobra gminy. Będąc radnym współpracuje z wójtem, zgłaszam w interpelacjach 

potrzeby mieszkańców, wnoszę pomysły na nowe rozwiązania i inwestycje. Działając wraz                

z radnymi mam niepowtarzalną możliwość wpływania na rozwój i rozbudowę naszej gminy. Jest to 

niezwykle ważne i odpowiedzialne. To także jest przejawem mojego patriotyzmu. 

-Czy można czerpać radość z działalności społecznej? 
-W moim przypadku działalność społeczna, to nie tylko sprawowanie mandatu  radnego. Wiąże się 

z tym , także działalność edukacyjna z dziećmi i młodzieżą. Prowadzę zajęcia przyrodnicze                      

w przedszkolach i szkołach polegające na organizowaniu prelekcji dotyczących dokarmianiu                    

i ochrony zwierząt i ptaków. Inicjuję konkursy przyrodnicze , sadzenie lasu, a także wycieczki. 

Będąc członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i prezesem Koła Łowieckiego ,,Diana''                       

w Dąbrowie Górniczej dbam o rozwój kultury i tradycji łowieckiej, ochronę środowiska, 

współpracę z samorządami gminnymi i rolnikami, a także wieloma organizacjami. Wszystkie te 

działania sprawiają, że odnoszę olbrzymie zadowolenie i satysfakcję z pracy społecznej mając 

świadomość, że mogę pomóc ludziom, a dzieciom i młodzieży przekazać wiedze ekologiczną. 

To, o co mnie pytałaś Aniu  w pierwszym i drugim pytaniu, to moja działalność na większy wymiar. 

To głęboki patriotyzm i szacunek dla naszej ojczyzny. 

         Anna Jewak 

"Niepodległość znaczy wolność" 

 

Moja Ty Polsko kochana, 

krwią i potem przelana!    

Wszyscy Cię uwielbiają, 

tylko szanować zapominają. 

Wolni Polacy ! Do góry głowa!                                                                                                                      

Róbmy co dobre, nie bójmy się wroga.  

Walczmy o polską historię całą, 

i niepodległość nam zapisaną. 

  

Amelia Janikowski-Markiewicz                                                                                                            
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ZBIERAJĄC 

NAKRĘTKI 

POMAGAMY 

OSKAROWI 

 

Od 15 października ruszyła w naszej szkole zbiórka nakrętek  dla Oskara, który 

potrzebuję operacji w USA, by powrócić do "normalnego" życia. Pomóżmy mu 

zrealizować marzenia! Nakrętki przynosimy do sali nr 30.  

 

 

„Nowi w 

Sarnowie” 

 

Z początkiem września powitaliśmy kilka nowych osób w szkole. Do klas IV-VII 
dołączyło ich siedem. Po trzech tygodniach zebraliśmy informacje na temat ich 
pobytu w nowej placówce. Według  większości nasza szkoła podoba im się bardzo,  
ponieważ jest mniejsza i są fajni nauczyciele. W naszej szkole podoba im się sala 
gimnastyczna, boisko oraz nowocześnie wyposażone klasy. Niektórych wręcz 
zaskoczyło wyposażenie w tablice interaktywne, Internet w każdej klasie. Większośd 
naszych nowych kolegów i koleżanek cieszy się ze zmiany szkoły. Oby tak dalej… 
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SONDA! 

W połowie października, kiedy rok szkolny rozkręcił się na dobre i wszyscy dobrze 

się poznali w szkole przeprowadzono tajemniczą sondę. W przeprowadzonej ankiecie 

wzięli udział uczniowie klas IV-VII. Dzięki waszym szczerym odpowiedziom udało 

nam się ustalić , jak postrzegacie swoich nauczycieli. 

 

 

Oto wyniki: 

 

1. Najzabawniejszym nauczycielem jest pan Andrzej Olszewski. Dobrze w tej 

kategorii uklasowali się pan: Marcin Szymonek i  Paweł Siuliński 

2. Według opinii uczniów najładniej ubiera się pani Małgorzata Borowiecka               

i pani Katarzyna Nawrot. 

3. Właścicielką najładniejszego uśmiechu jest pani Katarzyna Nawrot, a zaraz za 

nią Małgorzata Borowiecka oraz pani Magdalena Knapik 

4. Najmilsza dla uczniów okazała się pani Magdalena Knapik. Równie miła jest 

pani Wioletta Mokosa. 

5. Najciekawsze lekcje prowadzi pan Andrzej Olszewski oraz pan Jarosław 

Ścisło. 

6. Najbardziej wymagająca nauczycielką jest pani Katarzyna Nawrot. O kilka 

głosów mniej uzyskała ( walka była zacięta o pierwsze miejsce w tej kategorii), 

pani Małgorzata Borowiecka. 

7. Najładniejszą fryzurę ma pan Krzysztof Kopka. 

8. Pan Marcin Szymonek zwyciężył w kategorii najbardziej wyluzowany 

nauczyciel w szkole. 
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TWÓRCZOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW 
 

Moje małe Bullerbyn 
 

     Moje "małe Bullerbyn" to miejsce, w którym mieszkam. Tak je nazwałem, ponieważ moi 

rodzice i  sąsiedzi, czyli rodzice moich przyjaciół nazywają nas dziećmi z Bullerbyn. 

My wszyscy bardzo się lubimy i przyjaźnimy. Ja z Zuzą zamieszkaliśmy tu najwcześniej,   

a potem zamieszkali inni i tak nasza grupa się powiększała. 

Teraz jest nas trzynaścioro. Zuzia i Agata, Hubert i Ula, Maja, Aniela, Jasiek, Czarek, Miłosz, 

Antek i Basia, Wojtuś i ja - Piotrek. 

Uwielbiamy spędzać ze sobą czas. Czasami wszyscy razem, a czasami dziewczyny osobno,  

a chłopcy osobno. 

Wiele wspólnych zabaw organizują nam nasi rodzice. Nasi rodzice też bardzo lubią ze sobą 

przebywać i się przyjaźnią. Czasami wydaje mi się, że jesteśmy jedną wielką rodziną .  Moja mama 

mówi, że mamy wielkie szczęście, bo znaleźliśmy swoje miejsce na ziemi. 

 Mamy nawet swoje własne obyczaje i małe tradycje. Razem witamy Nowy Rok. Ostatnio mama 

Majki, Neli, i Jaśka na Sylwestra wymyśliła nam świetną niespodziankę. Przygotowała dla każdego 

małe mini-pizze, a my przy ogromnym stole mogliśmy przyrządzać je według własnych przepisów. 

Powstała pizza z z szynką, czekoladą, żelkami, piankami, owocami. Moja składała się z samych 

słodyczy i po upieczeniu była strasznie niedobra. Każdy zrobił coś innego. Nigdy nie widziałem 

takich rodzajów pizzy jak w Sylwestra. 

Zawsze razem witamy wiosnę i razem przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych. 

Razem w moim domu ozdabiamy mazurki. Ale najpiękniejszy moment to Sobota Wielkanocna. Po 

poświęceniu jajek rodzice w naszym ogrodzie rozkładają nam cukierki (małe czekoladowe 

jajeczka), a my na czas musimy je odnaleźć. Wygrywa ten kto uzbiera najwięcej. 

Gdy tylko na dworze robi się ciepło często jemy wspólne posiłki, palimy ogniska, robimy pieczonki 

albo grilla. Wtedy my się świetnie bawimy, a nasi rodzice śmieją się i rozmawiają. 

Gdy przyjdą wakacje do późnego wieczora gramy w piłkę, albo bawimy się w podchody. W to lato 

w kilka rodzin wybraliśmy się na wspólny wakacyjny wyjazd. Było bardzo wesoło. Kąpaliśmy się 

w jeziorze, pływaliśmy łódką, spacerowaliśmy i zwiedzaliśmy zabytki. Całe dnie i wieczory 

spędzaliśmy razem. Wtedy sobie pomyślałem, że to nie miejsce jest ważne, ale ludzie, z którymi się 

przebywa. Czasami żałuję , że moi przyjaciele nie chodzą ze mną do szkoły. Tak się składa, że 

każdy z nas uczęszcza do innej szkoły. Mamy więc czas dla siebie tylko popołudniami i weekendy. 

Zawsze sobie pomagamy, pożyczamy ciekawe książki, gry, a także rozmawiamy o naszych 

problemach.  

Nasi rodzice też się przyjaźnią. Zastanawiałem się czy nasi rodzice przyjaźnią się, dlatego że my się 

przyjaźnimy, czy może tak się stało, bo to nasi rodzice się zaprzyjaźnili. A może to wszystko 

wydarzyło się niezależnie. Chcę, żeby to nigdy się nie zmieniło, bo dzięki temu czuję się bardzo 

bezpiecznie. Nasi rodzice też sobie wzajemnie pomagają oraz pomagają też innym ludziom. Moja 

mama i tata są farmaceutami i dla mnie są najwspanialsi na świecie. Chcę jednak wspomnieć o tacie 

Majki, Nelki i Jaśka. Ich tata jest bardzo zdolnym chirurgiem szczękowym. Dwa lata temu 

bezpłatnie wykonał protezy szczęki i implanty zębowe dla pacjenta, któremu po wypadku 

wykonano pierwszy w Polsce przeszczep twarzy. Ich tata nie powiedział nam o tym osobiście, a my 

dowiedzieliśmy się o tym z telewizji. Wszyscy byliśmy z niego bardzo dumni. Ale my dzieciaki 

wiemy, że potrafi robić też pyszną lemoniadę, do której używa ogromną ilość cytryn. Inni rodzice 

też robią ważne rzeczy , ale dla nas są przede wszystkim rodzicami, którzy mają dla nas czas. 

Opowiadają nam również dużo o swoich zainteresowaniach. Moja mama uwielbia podróże, książki 

i polskie filmy. Ja z rodzicami zwiedziłem już prawie całą Polskę i dużą część Europy. Mama 
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pomaga wybierać mi ciekawe książki i razem oglądamy polskie filmy. Pamiętam film, który bardzo 

mnie poruszył. Był to film pt.  „Bogowie".  To prawdziwa historia, a moja mama osobiście poznała 

dr. Religę. Mój tata i tata Zuzi, i Agaty kochają muzykę. Mają dużo czarnych płyt. Dzięki mojemu 

tacie bardzo polubiłem Stinga. Tata Uli i Huberta interesuje się ptakami. W naszej okolicy jest 

wyspa ptaków. Ich tata fotografuje różne gatunki, a potem nam o nich opowiada. Mieszkam                    

w pięknym miejscu, nad samym jeziorem, gdzie jest dużo zieleni, cisza i spokój. Wiele osób 

przyjeżdża tu odpocząć, albo na rowery. My dzieciaki z Bullerbyn mamy nawet wspólnego psa. 

Kiedyś przybłąkał się na naszą ulicę i wszędzie za nami chodził. Nazwaliśmy go Grzesiek. Rodzice 

powiedzieli nam, że piesek jest zadbany i prawdopodobnie komuś uciekł. Wspólnie odnaleźliśmy 

jego właściciela. Był nam bardzo wdzięczny i od tej pory odwiedzają nas czasami. 

    Kocham to moje "małe Bullerbyn". Dla kogoś obcego to tylko parę domów. Dla mnie jednak to 

miejsce jest czymś więcej. Myślę, że wszyscy razem stworzyliśmy coś wyjątkowego, stworzyliśmy 

małą społeczność, w której każdy dla każdego jest bardzo ważny.  

 

Piotr Kozik 

Klasa VI b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Karol Potępa, Michał Czyż, Małgorzata Borowiecka 

Wiktoria Szpoton 

Anna Jewak, Amelia Janikowski-Markiewicz 

Karol Kiciak,  

 

 

 


