
1  

 Tadziopress 

Nr 2/7 (XI– I) 2020/2021 - pismo dzieci i młodzieży  
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach 

 

           Tadziopress 
               Pismo na miarę XXI wieku 

 



2  

Tadziopress 

Spis treści: 
Str. 3 Święto Niepodległości               
Str. 4 W naszym mieście… 
Relacja 
Str.4 - 5 Nauczanie zdalne,   
Str. 5 Jesień 
Str. 6 Złote myśli...  
Str.7 Warto obejrzeć…       
Recenzja 
Str. 8 Warto pamiętać…           
Atak ZSSR 
Str. 9 Dzień Tolerancji 
Str.10 Święty Mikołaj 
Str.10 - 11 Święta 
Str. 11 Wolontariat 
Str. 12 - 19 Wywiad z Panem 
Markiem Bartoszkiem 
Str. 20 Warto przeczytać...  
,,Kroniki Archeo...”                       
Str. 21 W świecie bohaterów...                                           
Str. 22 - 23 Warto przeczy-
tać… ,,Władca Pierścieni”,                                  
rys. 24 - 26 Uczymy się              
z bajek…                              
Str.26 - 27 Upominek                      
dla Seniora!                                     
Str.  28 - 29 Zakończenie           
akcji                                            
Str. 30 Ciekawostki ze świata 
zwierząt                                          
Str. 31 Niedźwiedź                      
Str. 32 Przepis 

Redakcja gazetki dziękuje        
Dyrekcji za pomoc w wyda-
niu tego numeru. 

Redakcja: 
Redaktor naczelny:  
Krystian Kokoszka, kl. 6A 
Zastępca redaktora            
naczelnego:  
Piotr Chyra, kl. 6A 
Sekretarz redakcji:                
Franciszek Ślusarczyk,          
kl. 6A 
Redaktorzy: 
Aleksandra Balcerek, kl. 4A 
Oliwia Szeląg, kl. 4A 
Łucja Bochenek, kl. 5A 
Michał Glaz, kl. 5A 
Piotr Grochot, kl. 5A 
Bronisław Guzikowski,         
kl. 5A 
Józef Pałkowski, kl.5A 
Julia Kaciczak, kl. 6A 
Michał Kucharski, kl. 6A 
Karolina Mirowska, kl. 6A 
Aleksandra Komenda, kl. 6A,  
Weronika Kosturek, kl. 6A 
Szymon Mazur, kl. 6A 
Grafika i łamanie tekstu: 
mgr Beata Franczyk-
Kestranek 
Opiekun: 
mgr Beata Franczyk-
Kestranek 
Rysunek na stronę tytułową 
wykonała:                               
Aleksandra Komenda, kl. 6A  
 



3  

 Tadziopress 

    
Święto Niepodległości 

 
Oni za nasz kraj walczyli, 
ojczyzny dzielnie bronili. 
Wolność chcieli zyskać, 

ziemie im zabrane odzyskać. 
 

W ten niezwykły dzień zwróćmy oczy ku górze 
i wspomnijmy nawet o zapomnianym piechurze. 

Niech Święto Niepodległości 
w każdym domu gości. 

 
Gdy zabrzmi Mazurek Dąbrowskiego 

wielkiego patrioty polskiego, 
zaśpiewajmy wszyscy wraz 

„Jeszcze Polska nie zginęła” teraz. 
 

 
Franek Ślusarczyk, kl.  6A 
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W naszym mieście... 
Relacja ze spaceru po Niepołomicach 
  
  Całkiem niedawno wybrałem się z rodzicami na niedzielny 
spacer po Niepołomicach. Nie spodziewałem się niczego 
specjalnego, aż tu tata i mama dali mi do ręki ulotkę zatytu-
łowaną „Quest. Niepołomice Władysława Wimmera”. Oka-
zało się, że nasi harcerze przygotowali grę terenową,               
w której może wziąć udział dosłownie każdy. 
  Nie opowiem Wam, jaką trasę pokonaliśmy, abyście i Wy 
mogli zostać odkrywcami. Zapewniam tylko, że bardzo miło 
spędziłem prawie godzinę. Szukałem drogi według wskazó-
wek i rozwiązywałem łamigłówki. 
  Na koniec znalazłem skarb – pamiątkową pieczątkę.                 
Po miłej rozmowie z opiekunem skarbu wróciliśmy                    
do domu, gdzie rodzice opowiedzieli mi, jak pisali quest            
o Jazach. 
   Odtąd zawsze przed wycieczką będę sprawdzał w interne-
cie, czy na miejscu czeka na mnie wesoła gra terenowa. 
Józef Pałkowski, kl. 5A 

 

Nauczanie zdalne 
 

Nauczanie zdalne zostało wprowadzone w związku z obecną 
sytuacją epidemiologiczną. To krok, który został przedsię-
wzięty, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia COVID-19 nau-
czycieli, uczniów i ich rodzin. Lekcje odbywają się online 
na platformach takich jak: Zoom czy Microsoft Teams. Prze-
biegają zgodnie z planem lekcji.  
O ile w starszych klasach raczej z tą formą nauczania  nie 
ma większych problemów, to dla  uczniów klas 1-3 może 
stanowić wyzwanie. Często wymaga pomocy rodziców np. 
przy logowaniu lub odsyłaniu zdjęć wykonanych zadań. 
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Na pewno ten sposób nauki wymaga wyrozumiałości               
i dużej pracy zarówno ze strony uczniów, ich rodziców,          
jak i nauczycieli. 
Oto daty przejścia różnych placówek na naukę zdalną: 
 
- licea i technika -19 X  
- klasy 4-8 szkół podstawowych - 26 X  
- klasy 1-3 szkół podstawowych - 9 XI 
 
Franciszek Ślusarczyk, kl. 6A 

 

      Jesień 
 

Słoneczny wrzesień 
rozpoczyna jesień, 

świeże orzechy włoskie, 
liście różnokolorowe 

z drzew spadają, 
barwnym dywanem trawę wyścielają. 

 
Październik ponury, 

Słońce zasłaniają chmury, 
lecz czasem światło zawita, 

wtedy las barwami rozkwita. 
 

Listopad już zimny, 
wiatr wyśpiewuje swe hymny, 

drzewa już bez liści 
i winorośl bez barwnych kiści, 

zima już za niedługo 
i dni trwające krótko.  

 
Franciszek Ślusarczyk, kl. 6A 
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 Złote myśli wielkiego Polaka… 
 
Papież Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 roku w Wa-
dowicach.  Przyszłemu papieżowi  bardzo szybko zmarła 
mama i siostra. Jego brat zmarł na szkarlatynę. Został mu 
tylko ojciec, który też niestety szybko odszedł. Jak widać 
dzieciństwo i młodość przyszłego papieża, zwanego Lol-
kiem były pełne trudnych chwil, które na pewno wpłynę-
ły na ukształtowanie jego osobowości i charakter. Tym 
bardziej, że przyszło mu żyć w trudnych czasach wojen-
nych. Nauczyło go to pokory i miłości do bliźniego i Bo-
ga. Nasz rodak Karol Wojtyła był papieżem w latach 
1978 - 2005. Dzięki licznym wystąpieniom i zapisom        
w prasie, czy książkach mieliśmy okazję poznać jego po-
glądy na otaczający świat oraz na bliźniego. Papież był 
autorem wielu złotych myśli, które są ponadczasowe i z 
których powinniśmy się uczyć.  
 
Oto kilka z nich: 
„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten kto daje”. 
„Wczoraj nie należy do Ciebie. Jutro niepewne… Tylko 
dziś jest twoje”. 
„Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się na próbę”. 
„Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wy-
godne buty, bo masz do przejścia całe życie”. 

Piotr Chyra, kl. 6A 

Źródło: Wikipedia 
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Warto obejrzeć… 
 

Recenzja filmu pt. „Chłopcy z Placu Broni” 
   
          Kiedy Pani na lekcji pokazała nam fragment filmu o 
chłopcach z Placu Broni, od razu wiedziałem, że będę go 
szukał, aby obejrzeć go w całości. Okazało się, że to wę-
giersko – amerykańska produkcja z 1969 roku. Reżyserem 
był Zoltan Fabril, a premiera odbyła się w Budapeszcie. 
          Film podobał mi się bardzo! Akcja toczy się szybko  
i nie ma czasu na nudę. Patrząc na powozy, stroje i lekcje 
szkolne można się dużo dowiedzieć o tamtej epoce. Nastrój 
muzyki zawsze odpowiada danej scenie. Aktorzy też spisali 
się świetnie, zwłaszcza Anthony Kemp grający Nemeczka. 
Największe wrażenie zrobiła na mnie scena nad jeziorem, 
kiedy przemoczony, mały Nemeczek mówi o honorze do 
dużo większych od niego chłopców. Bracia Pastorowie rze-
czywiście budzą strach, a Feri Acz (Julien Holdaway) wy-
gląda zupełnie tak, jak go sobie wyobrażałem podczas czy-
tania lektury. 
          Scenariusz nie jest identyczny z tekstem powieści 
Ferenca Molnara. W czołówce widzimy radosny poranek 
Nemeczka i od razu wiemy, że to główny bohater tej histo-
rii. To jest plus scenariusza. Podobnie, jak pokazanie doro-
słych kibiców bitwy o plac. Niektórzy mieli nawet teatral-
ne lornetki! Ale to, że nie wybaczono Gerebowi już mi się 
nie podobało. 
          Poza tym drobiazgiem film jest świetny, nie dziwię 
się, że został nominowany do Oskara w 1969 roku i pole-
cam go wszystkim. 
Józef Pałkowski, kl. 5A 
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Warto pamiętać… 

Atak ZSRR na Polskę 
Pomimo podpisanego 25 lipca 1932 r. paktu o niea-

gresji pomiędzy Polską a ZSRR, Rosjanie zdecydowali się 
napaść zbrojnie na Polaków. Było to o świcie 17 września 
1939 r. Armia Czerwona bez wcześniejszego wypowiedze-
nia wojny wkroczyła na teren II Rzeczpospolitej. Napaść 
na Polskę była częścią tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, 
który przed wybuchem II wojny światowej zawarły między 
sobą Niemcy i Rosja. Konsekwencją sojuszu tych dwóch  
państw był rozbiór osamotnionej w walce Polski. Pakt 
przyniósł Hitlerowi korzyści - terytorium polskie na za-
chód od linii Wisły oraz uznanie Litwy za niemiecką strefę 
wpływów. Hitler otrzymywał równocześnie gwarancję neu-
tralności Moskwy w jego konflikcie z Zachodem. Groźba 
wojny na dwa fronty, przynajmniej w najbliższym czasie, 
przestawała istnieć dla Niemiec. Oba państwa, czyli Rosja i 
Niemcy, podpisujące pakt na Kremlu traktowały go jako 
rozwiązanie tymczasowe. Miały bowiem cele o wiele bar-
dziej ambitne niż rozbiór Polski czy podporządkowanie re-
publik nadbałtyckich. Były to cele sprzeczne, dlatego woj-
na pomiędzy III Rzeszą i Związkiem Radzieckim była nie-
unikniona. 

Piotr Chyra, kl. 6A 
Bibliografia:  
wikipedia.org 
dzieje. pl 
 

 

 
 

http://www.wikipedia.org
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                    Dzień Tolerancji  
International Day of Tolerance –Dzień Równości i Toleran-
cji obchodzony jest 16 listopada, wprowadzony został przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 
1995 roku z inicjatywy UNESCO.  
Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawi-
skami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i an-
tysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskrymi-
nacja mniejszości.  
W Deklaracji UNESCO, państwa członkowskie podkreślają 
nie tylko konieczność walki z nietolerancją i rasizmem, lecz 
również znaczenie różnorodności kulturowej. 
Obchody Dnia Tolerancji powinny mieć na celu: 
-znalezienie głębszych przyczyn nietolerancji 
-zmobilizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji i in-
formowania jej o niebezpieczeństwach związanych z obja-
wami nietolerancji 
-wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, nau-
kowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im 
znalezienia rozwiązań. 
Łucja Bochenek. kl. 5A 
 
Za Wikipedia 
Bibliografia: „Czym jest tolerancja i poszanowanie”. Ośro-
dek Informacji ONZ w Warszawie. 
„Międzynarodowy Dzień Tolerancji”. Ośrodek Informacji 
ONZ w Warszawie. 
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Święty Mikołaj 
 

Święty Mikołaj spieszy saniami 
po niebie z reniferami, 
prezentów ma cały wór 
i śpiewa skrzatów chór. 

 
Wszystkie dzieci na niego czekają, 

barwnie choinki przybierają, 
szczęśliwe kładą się do snu, 

a Mikołaj przechodzi w kominku. 
 

Już ranek wstaje, 
cisza nastaje, 

dzieci prezenty otwierają 
i szerokie uśmiechy się pojawiają. 

 
Franciszek Ślusarczyk, kl.  6A 

                                    

                                  Święta             

Wigilia Bożego Narodzenia  jest w tradycji chrześcijań-

skiej dniem poprzedzającym Boże Narodzenie. Dzień wigi-

lii Bożego Narodzenia był czasami przesuwany. Według 

tradycji ludowej, kiedy 24 grudnia wypadał w niedzielę, 

wigilia nie mogła być obchodzona, ponieważ „niedziela nie 

przyjmuje postu”. 
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Potrawy wigilijne występowały w zależności od danego 

regionu oraz tradycji. Na wigilijnym stole powinny zna-

leźć się wszystkie płody ziemi. Potraw powinno być 

dwanaście. Zgodnie z polskim zwyczajem potrawy wigi-

lijne powinny być postne, czyli bezmięsne i bez użycia 

tłuszczów zwierzęcych. Przed wieczerzą nie powinno się 

spożywać żadnych posiłków. 

Ciekawostka: zwyczaj łamania się opłatkiem jest niezna-

ny poza Polską, Litwą i Białorusią. W wielu krajach nie 

ma postu ani pasterki. 

Szymon Mazur, kl.5A 

Źródło: Wikipedia. 

Wolontariat i wolontariusze - czyli nie każdy 

bohater nosi pelerynę 

Wolontariat to bezinteresowna pomoc ludziom w potrze-

bie m.in. dzieciom w hospicjach. Żeby zostać wolonta-

riuszem trzeba skończyć 18 lat, a gdy nie jest się               

pełnoletnim - trzeba mieć zgodę rodzica lub opiekuna 

prawnego. Do wyboru jest wiele instytucji, w których 

można  pomagać ludziom czy zwierzętom. Wolontariusze 

to prawdziwi bohaterowie, których świat potrzebuje  

więcej. 

Krystian Kokoszka, kl. 6A 

 

 



12  

Tadziopress 

Wywiad ze speakerem Puszczy Niepołomice             
Panem Markiem Bartoszkiem 
 
- Dzień dobry, dziękujemy, 
że znalazł Pan czas, żeby z 
nami porozmawiać i odpo-
wiedzieć na kilka, miejmy 
nadzieję, ciekawych dla 
Pana pytań. 
Jak to się stało, że został 
Pan speakerem? 
- Stało się to dość przypad-

kowo, jeśli dobrze pamię-

tam to w 2013 roku. Ja tak 

naprawdę stawiałem pierw-

sze kroki tutaj w Niepoło-

micach, byłem studentem i 

chodziłem na mecze Pusz-

czy Niepołomice. Kilka ra-

zy, sporadycznie byłem pomóc np. w przygotowaniu relacji 

pomeczowej. Później, gdy na przełomie 2014/2015 roku sta-

dion Puszczy był remontowany to pojawiła się sytuacja, że 

klub będzie na stałe potrzebował speakera, a osoba, która się 

tym zajmowała przede mną mieszkała w Bochni i  nie dawa-

ła rady przyjeżdżać tu do Niepołomic. Puszcza grała już w 

coraz wyższych ligach. A na poziomie centralnym,  
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            czyli pierwsza, druga liga, czy ekstraklasa, to żeby zostać 

speakerem potrzebne są specjalne uprawnienia.  

Wtedy Pan Jarosław Pieprzyca wysłał mnie na kurs, po-

nieważ miałem już styczność z „mikrofonem”. Przez pe-

wien czas pracowałem w młodzieżowym radiu, które jest 

bliskie radiu RMF FM. Po ukończonym kursie zacząłem 

pracę na stadionie Puszczy, chociaż mój pierwszy mecz, 

jaki relacjonowałem był na stadionie Okocimskiego 

Brzesko.                                                                             

- Jak wygląda Pana praca? 

- Głównym zadaniem speakera jest robić wszystko, by 

osoby będące na meczu, czyli wszyscy widzowie, czuli 

się bezpieczni. Czyli moja funkcja jest związana przede 

wszystkim z bezpieczeństwem, podawaniem komunika-

tów bezpieczeństwa w czasie meczu. Może się np. zda-

rzyć, że trzeba będzie przeprowadzić ewakuację kibiców, 

ze względu na np. katastrofę budowlaną. A ta przyjem-

niejsza cześć pracy speakera to np. celebrowanie razem z 

kibicami składu drużyny. Ja np. wykrzykuje imię zawod-

nika, a kibice wykrzykują nazwisko danego zawodnika. 

Takie sytuacje mają miejsce przed meczem.  
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Drugi fajny moment jest wtedy, gdy mogę celebrować 

razem z drużyną i jej kibicami, gdy zawodnik strzeli 

bramkę. W pracy speakera bardzo ważne jest też to, że 

można mówić tylko w wyznaczonych momentach. Nie 

możemy prowadzić dopingu, jak ma to miejsce np. na 

meczach siatkówki. Na meczu piłki nożnej momenty, w 

którym możemy coś powiedzieć, to przede wszystkim 

podanie składu drużyn, zagłuszanie wulgaryzmów kibi-

ców. Prosimy wtedy o kulturalne zachowanie, ale jest to 

trudne, ponieważ na stadionie jest kilkaset kibiców i nie 

zawsze chcą oni słuchać. Można wtedy zrobić jakąś sza-

loną rzecz np. przeczytać wyniki meczu pierwszej ligi 

indonezyjskiej, chińskiej itp. Wtedy ludzie zaczynają się 

śmiać, nie zwracają uwagi na wulgaryzmy innych kibi-

ców. Mówimy, też o tym co się dzieje na boisku, czyli o 

bramkach, zmianach, przerwach, doliczonym czasie gry. 

Teraz w sytuacji pandemii, musimy podawać wiele ko-

munikatów związanych np. z siedzeniem na wyznaczo-

nych miejscach, z zachowaniem odpowiedniego dystan-

su od innych. Przypominamy o noszeniu maseczek, o 

odpowiednim opuszczaniu sektorów przez kibiców itp.    
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- Jaki był dla Pana najważniejszy mecz, który miał Pan 

zaszczyt komentować? 

- Tych meczów było wiele. Po około 2 – 3 latach pracy w 
Niepołomicach zostałem speakerem Cracovii, gdzie pra-
cowałem 2 lata. Bardzo ciekawe były wszystkie mecze 
derbowe, czyli Cracovia kontra Wisła. Wtedy praca spea-
kera jest bardzo trudna, ponieważ jak wiadomo oba kluby 
nie przepadają za sobą. Moja praca jest wtedy bardzo 
stresująca i wymagająca. Natomiast meczem, który na 
pewno będę pamiętał na długo to ubiegłoroczny finał Pu-
charu Polski na Stadionie Narodowym, który prowadzi-
łem. Na meczu było wtedy ponad 45 tys. kibiców. Był to 
trudniejszy mecz niż mecze reprezentacji Polski, mimo że 
na meczach reprezentacji Polski jest więcej ludzi. Ale 
wiadomo, znaczna część kibiców trzyma kciuki za repre-
zentację Polski. Każdy niezależnie od klubu piłkarskiego 
w swoim mieście ma biało–czerwony szalik i kibicuje 
Polsce.  
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Jest też kilka tysięcy kibiców, którzy przyjeżdżają za swoją 
drużyną. Ale tak naprawdę jest to garstka w stosunku do ca-
łości stadionu i oni są praktycznie niesłyszalni.  Natomiast 
na finale Pucharu Polski kibiców przeciwnych drużyn jest 
porównywanie dużo i prowadzą bardzo głośny doping dla 
swojej drużyny. Inny ważny mecz miał miejsce w 2017 roku 
w Krakowie. Był wtedy rozgrywany mecz Mistrzostw Euro-
py do lat 21 i Kraków był wtedy miastem finałowym, co 

oznacza, że tu rozgrywało się najwięcej meczów oraz finał. 
Trudność pracy speakera polegała na tym, że wszystkie ko-
munikaty trzeba było podawać w dwóch językach: polskim i 
angielskim. Niemcy wygrały wtedy z Hiszpanią 1:0. Trochę 
było mi przykro, bo jestem wielkim fanem Realu Madryt.  
- Jakich zabawnych, bądź nietypowych sytuacji był Pan 
świadkiem podczas swojej pracy?                                      — 
- Tak, faktycznie była taka nietypowa sytuacja. Podczas me-
czu Puszczy z Siarką Tarnobrzeg, który był rozgrywany na 
stadionie Okocimskiego Brzesko trzeba było udać się do po-
mieszczenia dla speakera, które było nie na stadionie, tylko 
w osobnej budce, przypominającej jakby domek na drzewie.  
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  Zepsuł się wtedy zamek do drzwi i nie można się było tam 

dostać, a czasu do rozpoczęcia meczu było naprawdę niewie-

le. Na szczęście udało mi się. Na oczach całego stadionu mu-

siałem wchodzić po drabinie i przeciskać się przez małe ok-

no, trzymając jeszcze cały potrzebny sprzęt do pracy. Kolej-

na nietypowa sytuacja miała miejsce, gdy zrezygnowałem z 

bycia speakerem na Cracovii. Na jednym z meczów kibice 

Wisły i Cracovii ostrzeliwali się racami i było to bardzo nie-

bezpieczne. Kluby dostały kary finansowe i zakaz derbów z 

udziałem kibiców. Na derby mogły przyjść tylko dzieci z 

różnych szkółek piłkarskich. Ale oczywiście zdarzyło się tak, 

że oprócz dzieci przyszło bardzo dużo dorosłych kibiców. I 

w sektorze Cracovii było więcej kibiców Wisły niż Cracovii.                                    

- Jak być bezstronnym komentując mecz                           

„swojej drużyny”?                                                                       

- Speaker powinien być bezstronny. Wszystkie komunikaty 

trzeba podawać w miarę neutralnym głosem. Możemy jed-

nak bardziej emocjonalnie reprezentować skład „swojej dru-

żyny” lub celebrować bramki. Na każdym meczu szczebla 

centralnego jest jednak osoba, delegat PZPN. Jedną z jego 

funkcji jest to, że ocenia on pracę speakera. I raz na sezon 

otrzymujemy ogólną ocenę, która ma wpływ na dalszą naszą 

pracę.                                                                                          

- Czy praca speakera jest Pana jedyną pracą. Czy na co 

dzień pracuje Pan jeszcze gdzie indziej?                                       

- Praca speakera nie jest niestety na tyle intratna, żeby można 

było się tylko tym zajmować. Przez długi czas łączyłem pra-

cę speakera z pracą w Referacie Promocji i Kultury w Urzę-

dzie Miasta i Gminy Niepołomice.  
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Teraz jestem natomiast pracownikiem klubu Bruk-Bet 
Termalica Nieciecza. Jestem tam speakerem, a na co dzień 
zajmuję się obsługą stro-
ny internetowej, kont spo-
łecznościowych, współ-
pracą z dziennikarzami, 
współpracą z piłkarzami.  
-  Jakie jest Pana marze-
nie zawodowe? 
- Poprowadzenie meczu 
pierwszej Reprezentacji 
Polski. Najlepiej w ja-
kimś meczu, który dałby 
nam awans.  
- Jakie cechy charakteru 
pomagają Panu w pracy? 
- Spokój, opanowanie, 
pewność tego, co chce się 
powiedzieć oraz umiejęt-
ność radzenia sobie ze stresem. Ja już jestem speakerem 
od kilku lat i wiem, że do każdego meczu trzeba się też 
solidne przygotować. Zawsze mam przygotowane wpro-
wadzenie i powitanie.  
- A w jaki sposób przygotowuje się Pan przed meczem? 
- Na pewno trzeba być zorientowanym w aktualnościach 
danej drużyny, trzeba poczytać o drużynie, przygotować 
sobie wyniki ostatnich meczów, sprawdzić czy drużyna na 
wyjazdach wygrywa, czy raczej przegrywa. Przygotowuje 
jedną lub dwie ciekawostki do wstępu przedstawiającego 
drużynę. Witam też zawodników, którzy kiedyś grali w 
danym klubie i którzy są na stadionie podczas meczu. 
Prowadząc mecze turniejowe, trzeba też nauczyć się czy-
tać nazwiska różnych zagranicznych zawodników, aby 
czegoś nie przekręcić.  
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- Co pozwala Panu odpo-
cząć po dniu pracy? 
Przedtem oczywiście piłka, 
która jest moją pasją. Oglą-
danie meczów, lub ich skró-
ty. Teraz, gdy mam małą 
córkę to na pewno zabawy z 
nią.  Lubię też dużo czytać, 
więc dobra książka też po-
zwala odpocząć. To też jest 
na tyle istotne, bo pozwala 
wzbogacić zasób słów. A to 
z kolei jest bardzo ważne w 
mojej pracy.  
- Jak Pan spędza czas wol-
ny? 
- Najchętniej z moją rodziną 
i półroczną córeczką. Oczy-
wiście sporo czytam ksią-
żek, czy magazynów i lubię 
czasem zagrać w Fifę. Mam 
też grupę przyjaciół, z któ-
rymi lubię spędzać czas, po-
śmiać się, czy zrelaksować. 
Lubię też czasem pograć w piłkę, oczywiście amatorsko. 
Jak widać wszystko kręci się wokół piłki, ale w różnych 
rolach.   
 
- Bardzo dziękujemy Panu za wywiad i życzymy wielu 
sukcesów zawodowych. 
 
Piotr Chyra, Krystian Kokoszka i Franciszek Ślusarczyk, 
kl. 6A  
 Zdjęcia: archiwum domowe 
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Warto przeczytać… ,,Kroniki Archeo. Tajemnica 

klejnotu Nefertiti” 

 ,,Kroniki Archeo. Tajemnica klejnotu Nefertiti" to 

pierwsza książka z wieloczęściowej serii pod tym właśnie 

tytułem. Jest to książka polskiej autorki Agnieszki Stelma-

szyk, urodzonej w 1976 r. 

 Głównymi bohaterami książki jest rodzeństwo: 

ośmioletnia Ania i dwunastoletni Bartek, którzy są dziećmi 

znanych na całym świecie, zawsze zapracowanych arche-

ologów. Kiedy w wykopaliskach w Egipcie dokonano 

niesamowitego odkrycia - odkryto nowy grobowiec, rodzi-

ce postanawiają zabrać dzieci ze sobą do kraju Faraonów. 

Jednak na miejcu okazuje się, że nowo odkryty grobowiec 

został okradziony. Dzieci zaczynają prowadzić śledztwo na 

własną rękę i spotykają niezwykłe osoby i dokonują 

niesamowitych odkryć. 

 Uważam, że ,,Kroniki Archeo. Tajemnica klejnotu Ne-

fertiti" to świetna książka dla osób interesujących się 

Egiptem, zagadkami, tajemnicami Faraonów, czy 

zabytków. Jest to świetna powieść, która na pewno jest 

warta polecenia dla czytelnika w każdym wieku. 

Krystian Kokoszka, kl. 6A  
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    W świecie bohaterów Henryka Sienkiewicza 

W kanonie lektur szóstoklasisty jest książka  pt.:      
„W pustyni i w puszczy”. Jest to powieść  podróżniczo – 
przygodowa, napisana przez Henryka Sienkiewicza. Jest 
ciekawa, pełna akcji, chwilami nawet dramatyczna.               
Dla nas czytelników jest też atrakcyjna, ponieważ może-
my poznać przyrodę, świat zwierząt „Czarnego Lądu” 
oraz rdzennych mieszkańców, czyli afrykańskie plemiona. 
        Akcja powieści rozgrywa się w Afryce pod koniec 
XIX wieku, głównie w Egipcie i Sudanie. Historia opo-
wiada o porwaniu ośmioletniej angielki Nel Rawlison i 
czternastoletniego Polaka - Stasia Tarkowskiego. Dzieci 
zostały porwane przez Beduinów i zawiezione do Chartu-
mu. 
       Nel to mała pełna wdzięku, urody i niewinności  
dziewczynka, o zielonkawych oczach i anielskiej twarzy. 
Wzbudziła ona sympatię większości czytelników. Nawet 
Kali nazywał ją „dobrym Mzimu”, czyli „dobrym du-
chem”. Z kolei Staś Tarkowski to wysoki i wysportowany 
chłopak, o blond włosach, który przed porwaniem był bar-
dzo zarozumiały i myślał, że z każdym problemem sobie 
poradzi. Jednak podróż go zmieniła i zrozumiał, że „słowa 
nie powinny być większe od czynów”. Bohaterom osta-
tecznie udaje się uciec od porywaczy i wrócić do ojców.  
 Książka ta cieszy się popularnością od bardzo dawna. 
Czytali ją nasi rodzice, a nawet dziadkowie. Myślę, że 
książka jest godna polecenia, ponieważ bohaterowie prze-
żywają liczne przygody i sami jesteśmy ciekawi, co jesz-
cze może ich spotkać. 
 
Piotr Chyra. kl.6A 
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Warto przeczytać...   
                         

„Władca Pierścieni”  
 

To bestseller na skalę światową  wydany w 1955 roku. John 
Ronald Reuel Tolkien pracował nad tym dziełem 12 lat. Po-
zycja została napisana z wielkim rozmachem. Wprowadza 
czytelnika w szczegółowo ukazany, fantastyczny świat, rów-
nie bogaty jak świat realny. Ludzie pokochali tę książkę ze 
względu na akcję, która jest dynamiczna i napięta. Można 
śmiało powiedzieć, że to jeden z najlepszych utworów J.R.R 
Tolkiena.  
Książka opowiada o walce z Sauronem - złym Majarem 
(pomniejszym bogiem), który jest bezlitosny. Ukazuje walkę 
tyrana z ludźmi, elfami, krasnoludami i hobbitami. Dziewię-
ciu piechurów z wszystkich zakątków Śródziemia rusza na 
niebezpieczną wyprawę. Celem podróży jest zniszczenie 
pierścienia w ogniach Góry Przeznaczenia. Szczyt ten jed-
nak leży w samym środku kraju nieprzyjaciela wśród niezli-
czonych hord orków okrutnych sług Saurona. Dzieło poka-
zuje, że to co wydaje się niemożliwe, da się dokonać. Tak 
jak  Gandalf (czarodziej) mówi do Froda (głównego bohate-
ra) „…nam dany jest tylko ten czas, nie zmienimy przeszło-
ści…”. Pokazuje, że pomimo tego - że na przeszłość już nie 
mamy wpływu, to teraz jest  nasz czas i możemy  zdziałać 
wiele. Według mnie warto przeczytać tę książkę, ponieważ 
niesie w sobie przesłanie: to kim jesteś, nie sprawia, że nie 
dokonasz czegoś. Walka  i ostateczne zwycięstwo pokazuje, 
że zawsze jest nadzieja. 
 

Franciszek Ślusarczyk kl. 6A 
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Rys. Franciszek Ślusarczyk, kl. 6A 
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Uczymy się z bajek Ignacego Krasickiego...   
Ignacy Krasicki (1735-1801) - wybitny polski poeta i pu-
blicysta, biskup warmiński. Przyjaźnił się z królem Stani-
sławem Augustem Poniatowskim. Uczestniczył w obiadach 
czwartkowych (cotygodniowych spotkaniach przy stole 
królewskim, podczas których artyści i działacze polityczni 
rozmawiali o nauce kulturze i innych ważnych dla kraju 
sprawach).  
 
BAJKA – krótki utwór pisany zazwyczaj wierszem. Jej bohaterami 
są zwierzęta, przedmioty, rośliny lub zjawiska przyrody o ludzkich 
cechach, czasami także ludzie. Zawiera morał - pouczenie. 
 
,,Potok i rzeka” 
,Potok z wierzchołka góry lecący z hałasem, 
Śmiał się z rzeki...”. 
W tej bajce potok reprezentuje osoby młode, szybkie i zwinne, a rze-
ka przedstawia osoby starsze spokojne i rozważne. 
Bajka uczy nas, że ważniejsze jest posiadanie określonego celu, a nie 
pośpiech pozbawiony rozwagi. 
 

,,Syn i Ojciec”  
Bajka opowiada o synu, który narzeka, że musi się uczyć i o ojcu 
który narzeka, że jest stary. Bohaterowie utworu nie potrafią cieszyć 
się z tego, co mają. 
 
,,Kałamarz i pióro” 
Kałamarz w bajce pokłócił się z piórem o to, kto miał większy 
wpływ na powstanie książki. Spór rozstrzygnęło nadejście pisarza. 
To on był autorem książki. 
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Morał bajki to ,,Wieleż takich 
na świecie piór i kałama-

rzów!” Oznacza on, że jest 
wielu ludzi przypisujących 
sobie zasługi innych i należy 
się ich wystrzegać. 
 
,,Ptaszki w klatce”  
Bajka opowiada o czyżykach, 
które są zamknięte w klatce. 
Czyżyk młody jest zniewolo-
ny i nieświadomy,  czym jest 
wolność, a stary jest nieszczę-
śliwy, bo wcześniej zaznał 
wolności a teraz jest uwięzio-
ny. Klatka w bajce symbolizu-
je zniewoloną Polskę. 
 

Morał bajki (,,Jam był  
wolny, dziś w klatce - i dlate-

go płaczę.”) oznacza, że wol-
ność jest bezcenna i trzeba o 
nią walczyć. 
 
,,Dewotka” 
 
Bajka opowiada o dewotce, 
która podczas modlitwy za-
częła bić swoją służebnicę. 
 

Morał bajki: ,,Uchowaj, Panie 

Boże, takiej pobożności!”.  
 
 
Rys. Aleksandra Komenda, kl. 6A 
 

                                                       .                                      
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,,Szczur i kot’’ 
 
Bajka opowiada o szczurze, który za swoją pychę został ukarany, gdy 
oszołomiony dymem kadzideł został porwany i uduszony przez kota. 
 
Weronika Kosturek, kl. 6A 
Bibliografia: 
https://wolnelektury.pl/, notatki własne, podręcznik do j. polskiego Nowe Słowa na 
start! klasa 6. 

                 Upominek dla Seniora 

https://wolnelektury.pl/
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Autorzy plakatów - uczniowie kl. 6B:  Oliwier Broda, str. 
26, Natalia Szkutnik, str. 27,                                               
tekst: Pani Dorota Głowacka 
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ZAKOŃCZENIE AKCJI                                       
UPOMINEK DLA SENIORA 

22 grudnia 2020 roku zakończyła się akcja UPOMI-
NEK DLA SENIORA, organizowana przez klasę 6B 
wraz z wychowawcą. 
Serdecznie dziękujemy za życzliwy odzew i zaanga-
żowanie wszystkim ofiarodawcom, uczniom, rodzi-
com i nauczycielom naszej szkoły, dzięki którym 
udało się przygotować oraz przekazać piękne świą-
teczne upominki dla seniorów mieszkających w Do-
mu Pomocy Społecznej w Staniątkach. 
Do akcji włączyli się uczniowie klas: 6B, 5B, 4A, 
4B, 2D, 1C oraz uczniowie klas O A,B,C. Wszyscy 
wykonali własnoręcznie (czasem z drobną pomocą 
rodziców lub opiekunów:) niezwykłe świąteczne 
prezenciki, które przyniosły wiele radości obdaro-
wanym osobom.  
Szczególne podziękowania należą się uczniom klas 
zerowych oraz ich wychowawcom i opiekunom ze 
świetlicy szkolnej, za przygotowanie pięknych kar-
tek bożonarodzeniowych, w takiej obfitości, że zo-
stali nimi obdarowani nie tylko seniorzy ze Stanią-
tek, ale także osoby chore z niepołomickiego hospi-
cjum. 
Dzięki Waszej życzliwości minione Święta Bożego 

Narodzenia były radośniejsze dla wielu osób! 
Dorota Głowacka  
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 Ciekawostki ze świata zwierząt 
Dront dodo - inaczej dodo. Duży wymarły ptak. Ostatnie 
ptaki dodo można było zobaczyć w 1662 roku. Dodo po-
siadał szare lub brązowe upierzenie, masywny dziób oraz 
małe oczy. Żywił się głównie owocami i małymi zwierzę-
tami takimi jak małże czy kraby. Jego wysokość ciała to 
od 90 cm do 100 cm, waga to ok. 10 - 21 kg. Jego długi 
dziób mierzył 23 cm. Dodo zamieszkiwały głównie suche 
nizinne lasy i szybko się rozmnażały.  Wyginęły 300 lat 
temu przez marynarzy, którzy chętnie się nimi żywili.                                                                             
Tekst i rysunek: Aleksandra Komenda, kl. 6A                                          
Źródło: Wikipedia 
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NIEDŹWIEDŹ BAMBUSOWY 

Mało kto zna to zwierzę pod taką nazwą, a mowa o pandzie wielkiej. 

To z wyglądu sympatyczne zwierzę uchodzi za niewinnego roślinożer-

cę, jednak nie do końca tak 

jest. Wprawdzie w 99%  ży-

wi się roślinami (głównie 

pędami bambusa), to jednak 

zjada także małe ssaki, bez-

kręgowce i ryby. Dieta bam-

busowa jest przyczyną cech 

pandy, które są jej przypisy-

wane i pozornie jej zacho-

wanie może na nie wskazy-

wać. Przyjmuje się bowiem, 

że pandy wielkie są leniwe i 

są łakomczuchami, gdyż 10-

12 godzin dziennie jedzą. 

Jednak taki sposób bycia wymusza właśnie jadłospis, gdyż pędy bam-

busa są bardzo mało kaloryczne, co przy masie niedźwiedzia (waga od 

70 do 115 kg) sprawia, że musi ich spożyć bardzo dużo (do 40 kg 

dziennie), aby utrzymać masę i nie czuć głodu. Niestety to sympatycz-

ne zwierzę jest zagrożone wyginięciem. Dzieje się tak dlatego, że 

ogromne obszary lasów bambusowych Chin zostały wycięte. Na wol-

ności szacuje się, że pozostało już tylko około 1 000 zwierząt.      

Tekst i rysunek: Karolina Mirowska, kl. 6A 

Bibliografia:1. Opracowanie zbiorowe, Wielka encyklopedia zwierząt. Ssaki, Ptaki, Gady, Płazy, Ryby, 

Bezkręgowce, Publicat, Poznań 2008, 2. Bedoyere de la C., Claybourne A., Johnson J., Taylor B.,       

Dowiedz się sam. Zwierzęta. Pytania i odpowiedzi, Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki 2019. 
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 Przepis na domową czekoladę 
Aby osłodzić Wam te długie, zimowe wieczory polecam 

domową czekoladę! Przepis poniżej. 
Składniki: 

• 100 g masła, 
• 200 ml mleka, 
• 2/3 szklanki cu-
kru (może być 
mniej), 
• 3-4 łyżki ciemne-
go kakao, 
200 g mleka w 
proszku 

 
Przygotowanie: 
W rondelku zagotuj 200 ml mleka. Dodaj 100 g masła i 

mieszaj, aż się rozpuści. 
Wsyp 2/3 szklanki cukru i co najmniej 3 łyżki kakao. 

Mieszaj, aż powstanie jednorodny, ciemnobrązowy 
płyn. 

Przelej do miski, dodaj 200 g mleka w proszku. Miksuj 
dotąd, aż zlikwidujesz wszystkie grudki.  

Wstaw masę do lodówki. Możesz także zjeść niestężałą. 
 

Życzę smacznego! 
Aleksandra Balcerek, kl. 4A 

 
Rozwiązanie krzyżówki z numeru 1/6: 

,,gramatyka” - poprawną odpowiedź podał              
Michał Kucharski z kl. 6A.            

Gratulujemy!!! 
 


