
TAK - sówka
10 lutego 2023 Nr 1 /2023 Styczeń / Luty

rysunek: Iwana Pałczyńska, kl. 8b



31. FINAŁ WOŚP
Szkoła  „TAK”  już  po  raz  30.  zagrała

z Wielką  Orkiestrą  Świątecznej  Pomocy!
Oj, działo  się,  działo!!!   Przez  cały  tydzień
graliśmy dla Orkiestry. W czwartek 26 stycznia
na  Gubałówce  szaleliśmy  podczas  Balu
Przebierańców, a w sobotę 28 stycznia 2023 r.
na  Polanie  Sportowej  w  Lasku  Arkońskim
od wczesnych  godzin  trwały  zmagania
sportowe. Gra w zbijaka, piłka nożna, zabawy
ze sznurem, sztafeta „Kółko i krzyżyk” to tylko
niektóre  z licznych  dyscyplin,  w  których
mogliśmy  wziąć  udział.  Sportowe  zmagania
zakończył  długi  marsz  z  serduszkami.  Część
z nas  wzięła  udział  w  wyprawie  rowerowej,
a niektórzy  z rodziców  w  treningu  Nordic
Walking. Na wszystkich uczestników sobotnich
zmagań sportowych czekała pyszna grochówka!
Najbardziej  wytrwali  i  spragnieni  wrażeń
zakończyli  dzień  wspólnym  morsowaniem
w Jeziorze Głębokim.

Niedziela 29 stycznia 2023r. była dniem
szczególnym – dla Orkiestry otworzyliśmy nie
tylko  swoje  serca,  ale  i  porfele.  Zarząd,
dyrekcję,  nauczycieli,  pracowników,  rodziców
i dzieci  zjednoczył  wspólny  cel  -  
„Chcemy  wygrać  z  sepsą!”.  Dzięki  hojności
naszych  szkolnych  darczyńców  na  licytację
trafiły  atrakcyjne  przedmioty  i  vouchery,
między innymi biżuteria z „Apartu”, bajecznie
wyglądające  torty,  pieczywo,  obraz,  piękny
kosz zrobiony na szydełku, masaże, kurs tańca,
zestawy  zabiegów  upiększających,  obiady
w restauracjach dla dwojga, a nawet przejażdżki
Chevroletem  z  1969  roku.  Można  też  było
wylicytować oryginalne koszulki WOŚP.

W tym roku pobiliśmy kolejny rekord –
69  839,09  zł  oraz  157,52  euro,  czyli  ponad
70 tysięcy  złotych!!!   Tak  właśnie  pomagamy
MY- Szkoła i Przedszkole "TAK".
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Szkolna przygoda z Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy

Wiktoria Piasecka i Karolina Lasota: 
Naszym  gościem  jest  dzisiaj  Pani  Edyta
Przeradowska, szefowa sztabu WOŚP w naszej
szkole.  Opowie  nam  o  wzlotach  i  upadkach,
blaskach i  cieniach wolontariatu.  Oprócz  tego
dowiemy  się  trochę  o historii  tej  imprezy  w
naszej  placówce.  Zacznijmy  od  tego,   skąd
wziął  się  pomysł  utworzenia  w  naszej  szkole
sztabu WOŚP?

Edyta  Przeradowska: Nasza  szkoła  od
30 lat  wspiera  Wielką  Orkiestrę  Świątecznej
Pomocy.  Wiele  lat  działaliśmy,  zbierając
pieniążki  w  innych  sztabach,  aż  wreszcie
stwierdziliśmy,  że  warto  założyć  nasz  własny.
Jesteśmy  tzw.  Imprezą  Zamkniętą,  więc  nie
przyjmujemy  wolontariuszy  z  zewnątrz  i
możemy  działać  tylko  w  Szkole  "TAK"  i
Przedszkolu “TAK”.

Wiktoria i Karolina: Pamięta może Pani zatem
jakie były wzloty i upadki pierwszej edycji?

Edyta  P.:  Upadków nie  pamiętam.  A wzloty?
No  cóż...  każdy  rok  dodaje  nam  skrzydeł.
Jestem szefem sztabu, ale to  tylko dlatego, że
jedna osoba może go założyć i po prostu ja się
tym zajmuję. Natomiast wszystkie działania są
wspólnym  sukcesem.  Naszym  “motorem
napędowym”  jest  Pani  Ania  Sylwester,  która
bardzo  wspiera  nas  i  zaraża  swoimi  nowymi
pomysłami  każdego  roku.  Większość
nauczycieli i pracowników szkoły angażuje się
w  działania  naszego  sztabu.  Każdy  rok
pokazuje  nam,  że  jesteśmy  wyjątkowi
i niesamowici!  Mamy  ogromne  serducha
i wciąż jesteśmy otwarci  na to,  żeby pomagać
innym!  Jest  to  bardzo  widoczne  podczas
wszystkich akcji,  jakie organizuje  szkoła.  I  to
jest taką moją i nas wszystkich wielką radością.

Wiktoria  i  Karolina: Przez  ostatnie  lata
borykaliśmy się z pandemią. Jak wpłynęła ona
na  formułę  WOŚP-u?  Czy  jakieś  pomysły
z tego okresu są kontynuowane?

Edyta P.:Rzeczywiście, pandemia trochę nas
wystraszyła.  Nie  wiedzieliśmy,  jak
zorganizować  wszystkie  działania.  Byliśmy
przekonani,  że to  będzie najtrudniejszy finał
i liczyliśmy się  z  tym,  że  nie  uda  się  pobić
rekordu  zgromadzonych  pieniędzy.  Zamiast
licytacji,  które  każdego  roku  odbywały  się
w naszej hali, prowadziliśmy licytacje online.
I cóż  mogę powiedzieć...  Zebraliśmy prawie
dwa  razy  tyle  pieniędzy  niż  rok  wcześniej,
kiedy  pandemii  nie  było!  Naprawdę  byłam
wzruszona,  kiedy  zakończyliśmy  liczyć
pieniążki. Nie mogłam uwierzyć w to, co się
wydarzyło.  To  tylko  potwierdza,  że
JESTEŚCIE NIESAMOWICI!

Wiktoria  i  Karolina:  Jaki  jest  więc
największy sukces szkolnego sztabu?

Edyta P.: Każdy rok jest sukcesem. Sukcesem
nas  wszystkich.  Za  co  jesteśmy  bardzo
wdzięczni wszystkim dzieciom, rodzicom. To
właśnie  hojność,  chęć  czynienia  dobra
i ogromne serca sprawiają, że pomagamy. A ja
wierzę, że dobro wraca.

Wiktoria  i  Karolina: Powiedziała  Pani  na
początku, że gramy  z WOŚP od 30 lat.  Co
sprawia,  że  dzieci,  rodzice,  nauczyciele,
pracownicy  szkoły i  przedszkola  tak chętnie
biorą udział w tych finałach?
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Edyta  P.:  Tak  jak  mówiłam  wcześniej,
wspieramy  Wielką  Orkiestrę  prawie  od
początku  jej  istnienia.  Orkiestra  w  tym  roku
grała  31.  raz,  a  my jesteśmy z nią  od 30 lat.
Staramy  się  każdego  roku  wzbogacać  naszą
ofertę. Oprócz różnych zbiórek, kiermaszu ciast
i  prac  uczniowskich,  organizujemy  też  różne
aktywności  sportowe.  Sport  to  ruch,  a ruch  to
zdrowie! Można  więc zrobić coś dobrego dla
siebie i przy okazji dla innych.  Poza tym - my
uwielbiamy pomagać!  Jesteśmy tam, gdzie ta
pomoc jest potrzebna!

Wiktoria i Karolina: Jaka była najdziwniejsza
rzecz, która została wystawiona na licytację?

Edyta  P.: Dziwnych  przedmiotów  nie
pamiętam.  Wystawiamy  na  licytację  różne
rzeczy.  Oprócz  gadżetów  przysyłanych  przez
WOŚP,  wystawiamy  przedmioty,  które
przekazują  rodzice.  Wystawiamy  na  licytację
biżuterię,  vouchery,  obrazy.  Tradycją naszą są
torty.  Przepyszne  torty  bezowe,  które
przygotowują  mamy.  Zawsze  cieszą  się
ogromnym zainteresowaniem licytujących.

W tym  roku,  oprócz  oczywiście  wielu
gadżetów i cennych podarunków, na licytację
była  wystawiona  przejażdżka  zabytkowym
autem-  Chevroletem  Camaro  z  1969  roku!
Silnik  V8,  pojemność  6,3  L.  generuje  moc
380 km!! Pojazd zrobił wrażenie nie tylko na
miłośnikach kultowych aut!

Wiktoria  i  Karolina: Zbliżamy  się  już  do
końca.  Przed  nami  ostatnie  pytanie.
Czy tegoroczny finał uważa Pani za sukces?

Edyta  P.: Oczywiście!!!  W  ubiegłym  roku
zebraliśmy  ponad  62  tysiące  złotych,
a w tym...  ponad  70  tysięcy!  To  ogromny
sukces  całej  naszej  społeczności  szkolnej
i przedszkolnej.  Dziękuję  wszystkim,  że
byliście  z  nami!!!  Pamiętajmy,  że  w  grupie
siła,  a  my  jesteśmy  niesamowitą  grupą!
Do zobaczenia  za  rok  podczas  32.  finału
WOŚP! Znów będziemy bić rekordy!

Wiktoria i Karolina: Dziękujemy, że chciała
się Pani z nami podzielić tymi informacjami
i wspomnieniami.  Życzymy  sztabowi
kolejnych rekordów!

Wiktoria Piasecka i Karolina Lasota, kl. 8c
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Patroni roku 2023
Co  roku  Senat  i  Sejm  RP  wybierają

patronów danego roku. Inicjatywa ma na celu
uhonorowanie i  upamiętnienie osób, wydarzeń
lub idei  ważnych  dla Polski  i  Polaków. Senat
uzgodnił, że patronami roku 2023 będą:

 Mikołaj Kopernik,
 Jan Matejko
  Wisława Szymborska.

Natomiast Sejm na patronów wybrał:
 Wojciecha Korfantego,
 Pawła Edmunda Strzeleckiego,
 Aleksandra Fredrę,
 Aleksandrę Piłsudską,
 Maurycego Mochnackiego,
 Jadwigę Zamoyską
 Jerzego Nowosielskiego.

Mikołaj  Kopernik 
(1473-1543) w roku 2023 będzie obchodził 550
- tą rocznicę swoich urodzin. Mikołaj Kopernik
studiował  w Akademii  Krakowskiej,  następnie
w  Bolonii  i Padwie.  Mimo  tego,  że  był
ekonomistą, lekarzem i prawnikiem, najbardziej
znany  jest  jako  astronom.  Był  on  twórcą
heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego.
Jego główne dzieło „De revolutionibus orbium
coelestium”  („O  obrotach  sfer  niebieskich”)
sprawiło,  że  w naukach  o  wszechświecie
nastąpił przełom. Ludzie zaczynali rozumieć, że
to  Ziemia  kręci  się  wokół  Słońca,  a  nie  na
odwrót. Senat chciał upamiętnić „znamienitego
uczonego,  który  zmienił  postrzeganie  świata”,
dlatego  wybrał  go  jednym  z  patronów
roku 2023.

Jan  Matejko (1838–1893)
kształcił  się  w  Krakowie,  Monachium  i
Wiedniu.  Już  od  młodzieńczych  lat
zafascynowany  był  malarstwem.  Został
okrzyknięty  jednym  z najwybitniejszych
twórców malarstwa historycznego w Europie.
W  swojej  karierze  namalował  ponad  300
obrazów,  które  często  przedstawiały  znane
sceny  z  historii  Polski,  np. Bitwę  pod
Grunwaldem,  podpisanie  Konstytucji
Trzeciego  Maja.  Swoje  dzieła  Jan Matejko
wielokrotnie  prezentował  na  wystawach  w
najważniejszych  europejskich  ośrodkach
kultury. Zdobywał liczne prestiżowe nagrody i
odznaczenia, zostawał honorowym członkiem
wielu  akademii  artystycznych.  Senat
wybierając  Jana  Matejkę  na  patrona  roku
2023  zwrócił  uwagę,  że  oprócz
konsekwentnej  realizacji  misji  artysty,
prezentował  służbę  narodowi.  Przekonywał
Polaków  żyjących  pod  zaborami  o  wartości
ich  kulturowego  dziedzictwa.  Oprócz  tego
podtrzymywał  dążenia  do  odzyskania
niepodległości.
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Wisława  Szymborska
(1923–2012)  studiowała  socjologię
i polonistykę  w  Krakowie  na  Uniwersytecie
Jagiellońskim.  Od  1929  Wisława  Szymborska
mieszkała  w  Krakowie,  gdzie  debiutowała
w 1945  na  łamach „Dziennika  Polskiego”
wierszem  Szukam  słowa.  W 1952
w Spółdzielni  Wydawniczej  „Czytelnik”
wydała pierwszy tom poetycki Dlatego żyjemy.
W sumie wydała  12 tomików poezji.  W roku
1952  została  członkinią  Związku  Literatów
Polskich. Od 1988 była członkinią PEN Clubu,
a  od  2001  członkiem  honorowym
Amerykańskiej  Akademii  Sztuki  i  Literatury.
Wisława Szymborska  w  roku  1966 otrzymała
Nagrodę  Nobla  w  dziedzinie  literatury:
“za poezję, która z ironiczną precyzją pozwala
historycznemu  i biologicznemu  kontekstowi
ukazać  się  we  fragmentach  ludzkiej
rzeczywistości.”  Senat,  wybierając  ją  na
patronkę  roku  2023 miał  nadzieję,  że  ten  rok
będzie  wspaniałą  okazją  na  zapoznanie  się
z dziełami autorki, ale także na debatę na temat
miejsca  poetyckiego  słowa  we  współczesnym
świecie.

Wojciech  Korfanty 
(1873-1939)  był  polskim  przywódcą
narodowym  Górnego  Śląska,  dyktatorem
III powstania na tym terenie, w wyniku którego
najbardziej  uprzemysłowione  tereny  Górnego
Śląska stały się częścią Polski. Przez większość
swojego  życia  był  mocno  związany
z Chrześcijańską Demokracją. Sejm w uchwale,
którą wydał,  stwierdził,  że Wojciech Korfanty
„Zawsze wierzył w Polskę, dla której poświęcił
całe  swoje  życie”.  20  kwietnia  2023  roku
przypada  150  rocznica  urodzin  ojca
niepodległości Polski.

Aleksander  Fredro 
(1793-1876)  pochodził  ze  starej  rodziny
ziemiańskiej.  W  latach  dziecięcych  jego
kształcenie  powierzono  prywatnym
nauczycielom.  Gdy  Fredro  miał  16  lat,
zaciągnął  się  do  wkraczających  do  Galicji
wojsk księcia Józefa Poniatowskiego. Za jego
odwagę  i  zasługi  odznaczono  go  orderem
Virtuti  Militari.  Później  brał  udział
w kampanii  rosyjskiej  Napoleona.
Po powrocie  do  kraju,  rozpoczął  pracę  nad
swoimi utworami. Aleksander Fredro podczas
powstania  listopadowego  napisał  najlepsze
komedie  w  całym  swoim  dorobku:  “Śluby
panieńskie”,  “Zemsta”,  “Pan  Jowialski”,
“Dożywocie”.  Myśl  o  walce
narodowowyzwoleńczej była obca twórczości
Fredry,  dlatego dużo osób uważało komedie
autora  za  niemoralne  i  nienarodowe.  Mimo
tego  Aleksander  Fredro  należy  do  grona
pisarzy, którzy doczekali się uznania za życia.
W  roku  2023  będziemy  obchodzić
230 rocznicę urodzin komediopisarza.
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Paweł  Edmund  Strzelecki
(1797-1873)  był  znanym  polskim
podróżnikiem,  badaczem  i  geologiem.   Jako
pierwszy  Polak  indywidualnie  okrążył  kulę
ziemską  w  celach  naukowych.  Odwiedził
wszystkie kontynenty, oprócz Antarktydy. Badał
tereny  dzisiejszych  Stanów  Zjednoczonych,
Kanady,  Meksyku.  Nad  jeziorem  Ontario
dokonał wielkich odkryć. Natomiast w Australii
badał Wielkie Góry Wododziałowe. To właśnie
Paweł  Edmund  Strzelecki  nazwał  najwyższy
szczyt Mount Kościuszko. Odkrył tam również
najżyźniejszy  rejon-  Gippsland.  Kiedy  wrócił
do Europy,  opublikował  wyniki  swoich badań
i osiadł  już  na  stałe  w  Zjednoczonym
Królestwie. W roku 2023 będzie przypadać 150
rocznica  śmierci  tego  wielkiego  geografa
i odkrywcy.

Aleksandra  Piłsudska
(1882-1963)  była  drugą  żoną  Józefa
Piłsudskiego.  W roku  2023  będzie  obchodziła
60 rocznicę śmierci. Aleksandra Piłsudska była
działaczką  niepodległościową  i społeczną,
członkinią  Polskiej  Organizacji  Wojskowej
i Polskiej  Partii  Socjalistycznej.   Za  swoje
zasługi  została  odznaczona  orderami  Virtuti
Militari,  Odrodzenia  Polski  oraz  Krzyżem
Niepodległości.

Działała  w  Organizacji  Bojowej  PPS
i współpracowała ze Związkiem Strzeleckim,
a  w  czasie  I  wojny  światowej  wstąpiła  do
Legionów Polskich. Nie pozostawała obojętna
na działalność społeczną: pomagała sierotom,
organizowała szkoły, biblioteki i przedszkola.
Aleksandra Piłsudska urodziła dwie córeczki-
Wandę i Jadwigę. Po jej śmierci, wiosną 1963
z inicjatywy gen. Kazimierza Sosnkowskiego
powstał Fundusz Wydawniczy im. Aleksandry
Piłsudskiej.

Maurycy  Mochnacki
(1803-1834)  był  polskim  działaczem
i publicystą  politycznym,  filozofem,
teoretykiem polskiego romantyzmu i pianistą.
Był  żołnierzem  powstania  listopadowego
i członkiem  niemal  wszystkich  ówczesnych
tajnych  sprzysiężeń  przeciw  Rosji
w Warszawie.  Mochnacki  był  wrogiem
Moskwy.  W  powstaniu  listopadowym  był
uczestnikiem wielu walk,  np.  pod Ostrołęką,
Wawrem.  Został  on  odznaczony  orderem
Virtuti  Militari.  Po  klęsce  powstania
zmuszony  został  do  emigracji.  13  września
2023  przypada  220  rocznica  urodzin  tego
wielkiego  konspiratora.  Sejm  stwierdził,  że
„Do dziś wiele z jego diagnoz na temat natury
Rosji  i  jej  imperialistycznych  dążeń
związanych  zwykle  także  z kulturowym
barbarzyństwem nie straciło na aktualności”.
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Jadwiga Zamoyska 
(1831-1923)  była  zaangażowaną  społecznie
Polką, służebnicą Bożą Kościoła Katolickiego.
Pani  Jadwiga  to  założycielka  pierwszej
w Polsce  zawodowej  szkoły  gospodarstwa,
współtwórczyni  Fundacji  Zakłady  Kórnickie.
Założyła  ona  również  w 1882  r.  Szkołę
Domowej  Pracy  Kobiet,  która  była
„nowoczesną  odpowiedzią  na  ówczesne
potrzeby  społeczne  kobiet".  Była  żoną
Władysława  Zamoyskiego-  konserwatywnego
polityka  związanego  z  Hotelem  Lambert.
Została odznaczona orderem Odrodzenia Polski
jako  jedna  z  pierwszych  osób.  Wszystkim
dziełom  Zamoyskiej  przyświecało  motto
„Służyć  Bogu,  służąc  Ojczyźnie,  służyć
Ojczyźnie,  służąc  Bogu”.  W listopadzie  2023
upłynie sto lat od jej śmierci.

Jerzy Nowosielski 
(1923-2011)  był  urodzonym  w  Krakowie
malarzem,  grafikiem,  ilustratorem
i scenografem.  Znany  był  z  kompozycji
sakralnych  w  cerkwiach  prawosławnych
w Krakowie,  Białymstoku  i  Jeleniej  Górze.
Uważany jest za jednego z najwybitniejszych
współczesnych pisarzy ikon i postaci polskiej
kultury  współczesnej.  W  swojej  karierze
wykonywał mnóstwo wyposażenia do świątyń
rzymskokatolickich,  prawosławnych
i grekokatolickich.  Oprócz  tego  malował
pejzaże  oraz  formy  abstrakcyjne.  Sejm
stwierdził, że: „Jego sztuka do dziś uznawana
jest  za zjawisko unikatowe,  łączące w sobie
strefę  sacrum  i  profanum”.  W  roku  2023
będziemy  obchodzić  setną  rocznicę  urodzin
Nowosielskiego.

Tekst: Karolina Lasota, kl. 8c

Prace plastyczne: uczniowie klasy 8c
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Ważne rocznice w 2023 roku

1  stycznia –  30.  rocznica  podziału

Czechosłowacji. W 1993 roku Czechosłowację
podzielono na dwa niezależne państwa: Czechy
i Słowację.

18  stycznia –  80.  rocznica  rozpoczęcia

przez Niemców likwidacji getta warszawskiego.
Wydarzenia te spowodowały 19 kwietnia 1943
roku (także 80. rocznica) wybuch powstania w
getcie  warszawskim.  Powstanie  trwało  do  16
maja 1943 roku.

22  stycznia –  160.  rocznica  wybuchu

powstania  styczniowego,  drugiego  (po
powstaniu listopadowym) wielkiego powstania
przeciwko zaborcom. Powstanie upadło jesienią
1864 roku.

23  marca –  80.  rocznica  akcji  pod

Arsenałem. Dzięki tej akcji z 1943 roku udało
się  odbić  26  więźniów  m.in.  Jana
Bytnara ,,Rudego”.

11 maja – 450. rocznica pierwszej polskiej

wolnej  elekcji.  Szlachta zgromadzona w 1573
roku wybrała na króla Henryka Walezego.

29 maja – 70. rocznica pierwszego zdobycia

szczytu  Mount  Everest,  najwyższego  na
świecie.  Dokonane  ono  zostało  przez Anglika
Edmunda  Hillary’ego  i  Nepalczyka  Tenzinga
Norkaya (1953 rok).

29 maja -  570.  rocznica  zdobycia  przez

wojska  tureckie  Mehmeda  II  w  1453  roku
Konstantynopola.  Przyjęto  uważać,  że  wtedy
też zakończyło się średniowiecze.

12  września –  340.  rocznica  Odsieczy

Wiedeńskiej Jana III Sobieskiego (1683).

14  października –  250.  rocznica

powstania  Komisji  Edukacji  Narodowej  w
Polsce. Była to jedna z pierwszych instytucji
oświatowych w Europie (rok 1773).

16 października – 45. rocznica wyboru

Karola  Wojtyły  na  papieża.  W  1978  roku
przybrał on imię Jan Paweł II.

1 listopada –  135. rocznica  śmierci  Jana
Matejki oraz 30. rocznica powstania Unii Eu-
ropejskiej.

11 listopada – 105. rocznica Święta Nie-
podległości.

11 grudnia – w 1941 roku Polska wypo-
wiedziała jedyny raz  w swojej  historii  wojnę
Japonii.

13  grudnia  -  w  1981  w  Polsce  został
wprowadzony stan wojenny.

20 grudnia – w 1991 Polska została podłą-
czona do Internetu.

Patryk Tysiewicz i Antoni Niśkiewicz, kl. 7a
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Życzenia dla BABCI i DZIADKA
składają uczniowie klasy 3A

Takich fajnych dziadków mamy,
więc życzenia im składamy:
Babciu Aniu żyj sto lat,
bym mógł z Tobą zwiedzać świat,

Babciu Janko dużo zdrowia życzę Ci,
byś pyszną  szarlotkę mogła robić mi.

Dziadku Jurku nurkowych marzeń spełnienia
i jeszcze lepszych chlebów do upieczenia.

Dziadku Darku mniej pracy Ci życzymy
i z zabawą lecimy.
Kochamy Was najmocniej w świecie
I mamy nadzieję, że o tym wiecie!

Henryk i Jerzy Lendzion

Babcia i Dziadek dzisiaj świętują,
wszystkie dzieci się radują.
Ja dziś Wam życzę dużo miłości,
malutko smutku i tylko radości.
Niech się spełniają Wasze marzenia
i żeby na lepszy świat się zmieniał.
Niech Wasze życie w spokoju płynie,
a to co gorsze niech Was ominie.

Zuzanna Syczewska

Dziś wnukowie recytują,
babci i dziadka dzień świętują.

Droga Babciu, drogi Dziadku
żyjcie długo i w dostatku,
dużo szczęścia i radości
oraz szaf pełnych słodkości.
Niech Wam zawsze słońce świeci,
wspólny czas niech wolno leci.
A na koniec to życzenie-
niech się spełni Wasze marzenie.

Borys Węglicki

O babci i dziadku w dniu ich święta
każdy wnuczek i wnuczka pamięta.
Już spieszą do nich z życzeniami,
całusami i kwiatami.
Życzymy Wam kochani zdrowia i radości.
uśmiechu i pomyślności.
Byście żyli w zdrowiu ponad sto lat,
 a nawet tyle, co istnieje świat!

Julian Paczewski

Kochana Babciu, Kochany Dziadku
dzisiaj będzie wszystko w porządku,
bo święto Wasze dziś obchodzimy,
od rana grzecznie się bawimy.
Składamy Wam piękne życzenia:
Zdrowia i szczęścia, i marzeń spełnienia!
Dużo czasu dla wnucząt na figle i psoty,
niech Was omijają wszystkie kłopoty!

Katarzyna Schnierl
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Wiersze dla Babci i Dziadka
„Moja Babcia”

Moja Babcia jest ogromnym sercem,
tym, które codziennie mnie kocha,

i tętni tym wielkim skarbem.

Moja Babcia jest wróbelkiem,
Który w niebo się wzbija.

Jest i Niponkiem,
i opowieści milionami

które w jej sercu tykają,
a w moim uchu szumią.

Moja Babcia jest jak książka
i ciasteczka słodkie,

które są przy nas,
gdy jesteśmy razem.

Moja Babcia jest,
moja na zawsze.

Adelina Kurłowicz, kl.3a

„Babciu droga”
Szczerze mówiąc, Babciu droga

na tacy Ci podam:
chwile radości, spokoju, miłości;

wnet rozpromienisz wzrok na gości,
którzy, jak , ja, niespodziewanie

mogą przyjść nawet na śniadanie.
A Ty, w spokoju swojego ducha
każdego cierpliwie wysłuchasz

i dobrą radą dzień okrasisz,
i każdą kłótnię szybko zgasisz.

Amelia Burak kl.3a

Gdy pogoda, słońce świeci
do wędrówek zachęcając,
moja Babcia jest gotowa,

By w świat pędzić niczym zając.

Kanapeczka i ciasteczka,
już wałówka spakowana,

wnuczka z babcią są gotowe
spacerować już od rana.

Dziadek chętny do zabawy,
hulajnoga, gry i piłka,

kiedy tyko mam ochotę
świetnie wchodzi w rolę wilka.

Są kochani ci dziadkowie,
czasu mają dla mnie sporo

i dlatego w ciągu roku
często mnie do kina biorą.

Więc dziś muszę się odwdzięczyć,
Życzyć im wspaniałych wrażeń,

Żeby długie lata ze mną
Mogli spełniać wiele marzeń.

Aleksandra Górny kl.3a

Rys. Hanna Wegner, kl. 8b
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To był bal...
W styczniu w naszej szkole gościliśmy

Babcie i Dziadków. Z okazji  Ich święta odbył
się  "TAK-i  fajny  bal".  Dziadkowie  wraz
z wnukami  bawili  się  przy  najnowszych
przebojach  oraz  brali  udział  w  różnorodnych
konkurencjach.  To był niezapomniany bal…
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Karnawał
Karnawał to noworoczny okres zimowych balów, zabaw, parad, maskarad i innych, głównie

przebieranych imprez. Każdy kraj ma swoje tradycje i obchody związane z tym okresem. Karnawał
rozpoczyna się zwyczajowo Nowym Rokiem lub świętem Trzech Króli (6 stycznia), a kończy Środą
Popielcową. Po nim zaczyna się obchodzony przez katolików okres Wielkiego Postu i przygotowań
do Wielkanocy.

Nazwa „karnawał”  wywodzi  się  z  włoskiego “carnavale”,  które w wolnym tłumaczeniu
oznacza “żegnaj  mięso” (caro, vale). W Polsce ten czas nazywany był dawniej „zapustami” lub
„mięsopustem”.

Karnawał ma swoje pochodzenie w kultach płodności i agrarnych (wierzono, że wysokie
skakanie przyniesie wyższe, większe plony – stąd też powstał zwyczaj tańczenia). Znany nam w
obecnej,  imprezowej  formie  ma  swoje  początki  we  Włoszech.  Pierwsza  informacja  znaleziona
została w dokumencie doży Wenecji Vitale Faliero z 1094 roku. Uczestnicy zabaw nosili wówczas
maski i kostiumy, które zapewniały im anonimowość. Był to czas bezkarności w drwieniu z władzy
i duchowieństwa, okres wyzwolenia z obyczajów i obowiązków oraz czas ciągłej zabawy.

Polska
Kiedyś szczególnie popularnym zwyczajem na
Kaszubach  były  pochody  organizowane  we
wsiach  i  miastach,  ściśle  połączone  z
kolędowaniem. Podczas takiego pochodu ludzie
ubrani  byli  w  charakterystyczne  kostiumy  -
anioła,  diabła,  śmierci,  kominiarzy,  doktora,
zwierząt.  Nie  brakowało  również  muzyki,
granej  na  instrumentach  tradycyjnych,  takich
jak:  liry,  dudy,  mazanki.  W  niektórych
miejscowościach  takie  pochody  są
organizowane  współcześnie.  Zwyczaj  bardziej
popularny,  kultywowany  obecnie  to  ostatki,
czyli ostatnie trzy dni przed Środą Popielcową
i rozpoczęciem Wielkiego Postu. Organizowane
wtedy  są  huczne  zabawy  z  głośną  muzyką
i karnawałowymi dekoracjami.  Całość,  tak jak
kiedyś  trwa  do  godziny  dwunastej.  Koniec
zabawy obwieszczał wszystkim początek postu.

Rio de Janeiro
Karnawał w Rio de Janerio określany jest jako
najhuczniej  obchodzony  karnawał  (w 2014r.
na ulicach bawiło się 5  milionów ludzi),  do
którego  przygotowania  trwają  cały  rok.
Symbolem  rozpoczęcia  zabawy  jest
przekazanie kluczy  do  miasta
przedstawicielom  szkół  samby  i  pokazami
sztucznych  ogni.  Zdecydowanie
najistotniejszym  wydarzeniem  w  trakcie
festiwalu są rywalizacje przedstawicieli szkół
samby  na  Sambodromie.  Sambodrom  to
ogromna,  poruszająca  się  ulicami  Rio
platforma  taneczna,  na  której  tancerze
prezentują swoje umiejętności.
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Włochy
Najbardziej  charakterystyczną  tradycją
karnawałową  w  Wenecji  są  kolorowe,
różnorodne, bogato zdobione maski. Weneckie
maski są symbolem równości, równouprawnień,
ponieważ  karnawał  miał  być  dla  wszystkich:
biednych  i  bogatych,  mężczyzn  i  kobiet,
młodszych  i  starszych.  Włoska  tradycja
nakazywała również kłanianie się każdemu, bez
względu  na  jego  pochodzenie,  status  itp.,
wybory  najpiękniejszej  maski  odbywają  się
każdego dnia karnawału w Wenecji. Najbardziej
wyczekiwanym  zwyczajem  jest  jednak  “lot
anioła”.  Tę  tradycję  zapoczątkował  śmiałek
w XVII wieku, kiedy wspiął się na dzwonnicę
nad  placem świętego  Marka  i  “przeleciał”  na
stalowych  linach  nad  zgromadzoną
publicznością. “Lot anioła” odbywa się co roku,
lecz postać zmienia się na lwa lub orła.

Belgia
Karnawał  w  Binche  został  wpisany  na  listę
niematerialnego  dziedzictwa  kulturowego
UNESCO – od czasów średniowiecza zmienił
się w niewielkim stopniu. Trwa trzy dni – od
niedzieli do Środy Popielcowej. W tym czasie
przez  miasto  przechodzi  parada
przebierańców,  najważniejszymi  z  nich  są
Gille.  Gille  to  ubrani  w  charakterystyczne
stroje  mężczyźni,  którzy  sławią  powrót
wiosny. Mogą nim zostać jedynie mieszkańcy
Binche,  co  jest  wielkim  zaszczytem
i wyróżnieniem.  W  tłusty  wtorek,  Gilles
zakładają  woskowe  maski  oraz  zielone
okulary  i  przy  akompaniamencie  werbli  od
rana zbierają innych Gilles.  Wszyscy idą do
Ratusza,  gdzie  jedzą  wystawny  posiłek
(ostrygi  i  szampan).  W  koszykach  niosą
pomarańcze,  którymi  rzucają  w  widzów.
Uderzenie  przez  taką  pomarańczę  ma
przynieść szczęście.

Ewa Plitnik, kl. 8c

Prace plastyczne wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej „TAK”
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Walentynki
Walentynki  to  międzynarodowe  święto

zakochanych przypadające na dzień 14 lutego.
Nazwa  pochodzi  od  imienia  świętego
Walentego. Tradycją jest wysyłanie w tym dniu
kartek, życzeń, wierszy i listów miłosnych, jak
również  obdarowywanie  się  drobnymi
upominkami.  Symbolem walentynek jest  serce
oraz Kupidyn, czyli Amorek.

Walentynki to inaczej Dzień Świętego
Walentego lub Dzień Zakochanych.

Kim był św. Walenty?
Jak  podają  źródła,  Walenty

z wykształcenia  był  lekarzem,  z powołania
duchownym.  Żył  w III  wieku  w Cesarstwie
rzymskim  za panowania  Klaudiusza  II
Gockiego. Cesarz za namową swoich doradców
zabronił mężczyznom w wieku od 18 do 37 lat
wchodzić w związki małżeńskie. Uważał on, że
najlepszymi żołnierzami są legioniści niemający
rodzin.  Zakaz  ten  złamał  biskup  Walenty
i błogosławił śluby młodych legionistów.

Dlaczego  św.  Walenty  jest  patronem
zakochanych?

Za  błogosławieństwo  ślubom
wojowników  Walenty  został  wtrącony
do więzienia. Tam zakochał się w niewidomej
córce  swojego  strażnika.  Legenda  mówi,  że
jego  narzeczona  pod  wpływem  tej  miłości
odzyskała  wzrok.  Gdy o tym dowiedział  się
cesarz, kazał zabić Walentego. W przeddzień
egzekucji  Walenty  napisał  list  do swojej
ukochanej,  który  podpisał:  „Od  Twojego
Walentego”. Stąd według legendy wzięły się
kartki  walentynkowe.  Egzekucję  wykonano
14 lutego 269 r.

Święto  zakochanych  ma  swoich
zwolenników, jak  i  przeciwników. Można je
lubić  lub nie-  to  zależy od nas.  Pamiętajmy
jednak,  że  takie  drobne,  ale  miłe  gesty
powodują, że życie nasze staje się piękniejsze.

Roksana Lew, 8c

Prace plastyczne wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej „TAK”
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Wiersz na walentynki

„Święty Walenty”

Święty Valentino, zakochanych patronie
dziś kilka słów poświęcić chcę Twojej osobie.

Twoje dzieje sięgają Cesarstwa Rzymskiego
i panowania Klaudiusza II Gockiego.

Ten bezwzględny władca zabronił młodzianom
wchodzić w stan małżeński. Tak – młodym Rzymianom
zakazał mieć rodziny i potomstwo liczne,
by lepiej sprawowali się jako legioniści w bitwie.

Ty nie bacząc na nic niosłeś pocieszenie.
Błogosławiłeś związki – rozłąki ukojenie.
Choć  byłeś biskupem – zostałeś pojmany,
osadzony w celi, za drobiazgi łajany.

Lecz nawet w tej opresji, w smutku i zgryzocie,
Bóg zesłał Ci szczęście i miłości krocie.
Miłość Twa rozgorzała do córki strażnika,
panny niewidomej a cudnej – tak uczucie rozkwita.

Luba Twa niesiona miłością i uwielbieniem
odzyskała wzrok - za bożym przyzwoleniem.
Lecz na cud ten Klaudiusz zapałał zemsty chęcią.
Kazał  Cię zgładzić 14 lutego! Odkąd pamięcią
sięgam ten dzień odchodzimy jako zakochanych,
choć nikt nie wie dlaczego. O Twym życiu złamanym
wszyscy zapominają. Nikt nie zna genezy
Dnia Zakochanych. Na Twą cześć świętować należy!
Pamiętać o Twej odwadze, poświęceniu, trudzie.
Niech miłość młodych ludzi – tak jak w Twoim cudzie
uzdrawia dusze samotne, rozgrzewa kamienie.
By w związkach szczęśliwych znalazły spełnienie…

Jan Dębowski, kl. 8c
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Opowiadanie walentynkowe
Święto Zakochanych
Mam 13 lat. To dziwny wiek. Czasami

czuję  się  dorosły,  a  jednak  wiem,  
że  do  dorosłości  jeszcze  daleko.  Może  moje
poczucie  spowodowane  jest  opowieściami
rodziców, którzy na każdym kroku, jak mantrę,
powtarzają, że dorosłość to odpowiedzialność –
nie  tylko  za  siebie  i  dokonane  wybory,  ale
także,  a  może  przede  wszystkim,  za drugiego
człowieka. I tu przychodzi mi na myśl historia,
którą  wieczorami,  przy  kominku,  z  nostalgią
zwykł  opowiadać  mój  dziadek.  Opowieść
o przedwczesnej  dorosłości,  ale  też  miłości,
wytrwałości i odpowiedzialności.

Prawie  sto  lat  temu,  w  małych
sąsiadujących wsiach na Mazowszu, żyło dwoje
młodych ludzi. Nie byli ani specjalnie urodziwi,
ani wybitnie zdolni, lecz ich serca były czyste
i niewinne. Spotkali się przypadkowo, podczas
dorocznego  jarmarku  w  parafii.  Choć  ich
domostwa dzieliło tylko kilka kilometrów, jakoś
nigdy  dotąd  nie  było  im  dane  się  poznać.
Był rok  1939.  Gorący  i  upalny  czerwiec.
Natalia  uśmiechała  się  beztrosko  do  starszej
siostry  Stasi  i  młodszego  brata  Sylwka.  Była
niską,  drobną,  zaledwie  15-letnią  dziewczyną.
Długie włosy nosiła upięte w kok tuż nad szyją.
Miała na sobie lnianą białą bluzkę i kwiecistą
spódnicę,  gdy  z  tłumu  wiernych  wyłowił  ją
Marian,  24-letni  młodzian,  przystojny,  krótko
ostrzyżony,  o  bystrym  wzroku.  Niespełna
miesiąc wcześniej, w maju, został przeniesiony
do  rezerwy,  po  obowiązkowej  służbie
wojskowej,  którą  odbywał  w  Kompanii
Reprezentacyjnej  Wojska  Polskiego  przy
prezydencie  Mościckim.  Czasy  były  trudne.
Choć  młode  serca  wciąż  żywiły  nadzieję  na
pokój,  w  powietrzu  czuło  się  napięcie.
Zza zachodniej  granicy  Polski  dochodziły
niepokojące  informacje,  a działalność  Adolfa
Hitlera budziła przerażenie. Jak to zwykle bywa

w  takich  przypadkach,  uczucie  młodych
względem  siebie  intensywnie  zaczęło  się
rozwijać. Natalia i Marian chodzili na długie
spacery. Szybko odkryli, że dzielące ich 9 lat,
nie jest żadną przeszkodą. Czytali wręcz sobie
w myślach i spędzali godziny na rozmowach,
kiedy  tylko  nie  zajmowały  ich  obowiązki
gospodarskie.

Wakacyjne  dni  mijały,  aż  nadszedł
25 sierpnia. Marian wstał o brzasku i ostrzył
kosę – zapowiadał się  kolejny upalny dzień,
który  miał  spędzić  w  polu  żniwując.  Nagle
usłyszał  głos  matki,  która  nagląco  go
przywoływała.  Przed  furtką  stał  listonosz,
dzierżąc w dłoni kopertę, opatrzoną wieloma
pieczęciami.  Marian  pokwitował  odbiór
i drżącymi  rękami  otworzył  list.  Dostał
powołanie  do  wojska  –  do  piechoty,
a miejscem  zbiórki  jego  oddziału  była
Bydgoszcz.  Niewiele  myśląc  rozpoczął
przygotowania  do  wyjazdu.  Wieczorem
wybrał się do Natalii, by przekazać jej smutną
wiadomość.  Popatrzyli  sobie  w  oczy.
Dziewczyna  powiedział  jedno:  „Będę  na
Ciebie czekać, nieważne jak długo. Musisz mi
obiecać,  że  do  mnie  wrócisz.”  Żadne  słowa
nie  były  już  potrzebne.  Następnego  dnia
o świcie Marian wyruszył na miejsce zbiórki
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swojego  oddziału.  A  potem  przyszedł
1 września 1939 roku i wybuchła wojna.

Burzliwe  były  dzieje  Mariana.
Początkowo jego oddział skierowano do Borów
Tucholskich.  Po  przegranej  bitwie  niedobitki
formacji  wysłano  nad  Bzurę,  a później  do
obrony  Warszawy.  Chłopak  nigdy  tam jednak
nie  dotarł.  W  mazowieckich  lasach,  pod
Iłowem, został pojmany i wzięty do niewoli. Do
listopada  1939  roku,  
wraz  z  współwięźniami,  był  przetrzymywany
w piwnicach dworu w Sannikach. Wielokrotne
przesłuchania  i  bicie  przez  
oprawców miały skłonić Mariana do rezygnacji
ze  statusu  jeńca  wojennego.  Młody  człowiek
czuł  jednak,  że  jego  los  zostałby  wówczas
przypieczętowany.  A  on  obiecał  wrócić  do
Natalii!  I  tak  rozpoczęła  się  jego  tułaczka.
Najpierw trafił  do  kopalni  węgla  kamiennego
w Belgii.  Później  pracował  w stalowni  
w  Zagłębiu  Rury.  Następnie  przeniesiono  go
w Sudety,  ponownie  do  kopalni  węgla
kamiennego,  a  potem  do  folwarku,  gdzie
doczekał  końca  wojny.  Wszystkie  te  lata
okupione  były  cierpieniem,  wypełnione
niewyobrażalnym  wysiłkiem,  poniżeniem  
i  głodem.  Przy  życiu  trzymała  go  jednak
obietnica  złożona  pewnego  sierpniowego
wieczora…

Po  upadku  hitlerowskich  Niemiec
Marian ruszył w długą i niebezpieczną podróż
do domu. Dniami krył się w lasach, aby uniknąć
oddziałów  radzieckich.  Nocami,  nie  zważając
na niebezpieczeństwo,  powoli  parł  do przodu,
kilometr po kilometrze przemierzając odległość
dzielącą  go  od jego Natalii.  Zatracił  poczucie
czasu.  Widział  jak  zmieniają  się  pory  roku.
Szedł bez mapy i kompasu, wielokrotnie błądził
i  musiał  nadkładać drogi.  Pewnego zimowego
poranka  stanął  na  progu  domu Natalii.  Drzwi
otworzyła mu jego ukochana. Przetrwała wojnę,
chociaż  wielokrotnie  musiała  wraz  z  rodziną
uciekać do lasu, gdy armie nieprzyjaciela,

niemieckiego  i  radzieckiego,  przemierzały
ostępy  Mazowsza.  Popatrzyli  sobie  głęboko
w oczy. Nie trzeba było słów. Był 14 lutego
1946 roku.

Jak  zakończyła  się  ta  historia?
Szczęśliwie.  To  byli  moi  pradziadkowie  ze
strony  mamy.  Szybko  pobrali  się  i  założyli
rodzinę.  Owocem  ich  związku  było  6-ro
dzieci,  trzy  córki  i  trzech  synów,  z  których
najstarszy  jest  moim  dziadkiem.  Można
zapytać,  skąd  znam konkretną  datę  powrotu
Mariana z wojny?  Nikt wtedy, w zniszczonej
wojną Polsce,  nie słyszał  o  obchodach Dnia
Zakochanych. Otóż na szafie w pokoju mojej
prababci  leżała stara, zniszczona walizka. W
niej  zaś  Natalia  przez  wszystkie  lata
przechowywała  pamiątki,  między  innymi:
kopertę, w której przyszło powołanie Mariana
do  wojska,  zdjęcie  przyszłego  męża  w
mundurze, zanim został odesłany do rezerwy
w  maju  1939  roku  i pojedynczą  kartkę
wyrwaną z kalendarza, z datą 14 lutego 1946.
Tak więc,  nieświadomie,  moi  pradziadkowie
obchodzili  walentynki.  Dla  nich  jednak  nie
miały  one  obecnego,  typowo  komercyjnego
charakteru.  Świętowali  szczęśliwy  powrót
Mariana  z wojny  i  połączenie  stęsknionych,
rozdzielonych  przez  czas  i  przestrzeń,  dusz.
To było Prawdziwe Święto Zakochanych.

Jan Dębowski, kl. 8c
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Walentynkowe ciasteczka
Czas przygotowania: 25 min

Składniki:
 1,5 szklanki mąki
 150g masła
 3 jajka
 2 łyżki cukru pudru
 szczypta proszku do pieczenia
 marmolada z róży
 cukier puder (do posypania)

Krok 1:
Na początek mąkę przesiewamy na stolnicę. Łączymy ją z masłem. Dodajemy żółtka, cukier puder
i proszek do pieczenia. Zagniatamy ciasto.

Krok 2:
Ciasto  cienko  rozwałkowujemy.  Foremką  w  kształcie  serca  wykrawamy  w  cieście  serduszka.
Połowę serduszek układamy na blaszce. A w drugiej połowie wykrawamy mniejsze serduszka.

Krok 3:
Ciasteczka  wstawiamy  do  piekarnika  i  pieczemy  w  170stopniach  przez  około  12  minut.

Krok 4:
Po wyciągnięciu z piekarnika- ciasteczka z otworami posypujemy cukrem pudrem, natomiast całe
serduszka  smarujemy  marmoladą.  Ciasteczka  z  marmoladą  sklejamy  razem  z  serduszkami
z otworem.  Gotowe  ciasteczka  kładziemy  na  talerz.To  doskonała  propozycja  na  walentynki.
Smacznego!

Wiktoria Piasecka, kl. 8c

Prace plastyczne wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej „TAK”
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Wiersze o zimie

„Figlarna zima”

Zima przyszła bardzo wcześnie,
no bo w listopadzie jeszcze.
Nasza piękna, mroźna zima
bielą cały świat pokryła.
Już ścigamy się na sankach,
ulepimy też bałwanka.
Tylko powiedz, zimo, mi:
Czemu trwa to kilka dni?
Potem słupki rtęci rosną,
Czy ty witasz się już z wiosną?

W grudniu wraca mroźna zima,
lecz nas w domach nie zatrzyma.
Chociaż ślisko jest wokoło,
my bawimy się wesoło.
A kierowcy są nerwowi:
Znów nieposypane drogi!
Choć mróz szczypie w nos i w uszy,
czemu biały puch nie prószy?
Za to synoptycy głoszą:
Jutro odwilż – będzie błoto!

Zimo, skończ już swoje żarty,
już czekają łyżwy, narty.
Niech mijają już te deszcze.
Zimo! Sypnij śniegiem jeszcze.
My się bardzo ucieszymy
na przyjście prawdziwej zimy.
Może to jest jakiś znak,
by się opamiętał świat?
By wykonać działań wiele
w walce z globu ociepleniem!

Amelia Bródka, kl. 6a

fot. Patrycja Siwczyk, kl. 5a

„Zimy”

Gdy myślę o zimie, o mroźnych miesiącach,
pojawia się widmo dni smutnych  - bez słońca,
dni krótkich, pochmurnych, zimnych, nieprzyjemnych,
i ludzi niecierpliwych w relacjach wzajemnych.
Tak – grudzień przynosi chłód i oziębienie,
głód zwierząt dzikich i ptaków cierpienie.
Przychodzą zimne fronty i opady śniegu,
zadymki, kurzawy, skucie lodem brzegów
jezior, stawów, sadzawek, nawet naszej rzeki,
choć Odra ma nurt wartki! Boćki w krajach dalekich…
Drzewa szare, gołe, pozbawione liści.
Ptaki pióra stroszące – ich sen o lecie się ziści?
Do karmników ściągają bogatki, modraszki,
wabione tłustą słoniną i ziarnem – to nie fraszki!

Rodzice moi inaczej wspominają zimy
ze swych lat dziecinnych, rejonów rodzimych.
Opowiadają: o zaspach wysokich jak ludzie,
o kuligach, olbrzymich bałwanach, odśnieżania 
trudzie,
o ślizgawkach i łyżwach na buty wkładanych,
o tunelach i igloo w śniegu budowanych,
o mrozach trzaskających, szybach oszronionych,
soplach lodu zwisających z rynien uszkodzonych.

Dziadkowie – skarbnica życiowej mądrości,
snują opowieści o zimach swej młodości,
gdy woda w studni zamarzała, a dachy strzechą kryte
chroniły w chałupach rodziny w dziatwę obfite.
Burze śnieżne natenczas nie godziny trwały,
lecz całe tygodnie! Choroby czyhały!
Odcinały domostwa zaspy i zawieje.
Tygodniami nie wiedziano, co się w świecie dzieje.

Ja słucham i myślę i zgadnąć próbuję,
co nam zima przyniesie, jak nas potraktuje?
Czy pokaże groźne oblicze z mych dziadków 
młodości?
Czy będzie jednak łagodna i długo nie zagości?

Jan Dębowski, kl. 8c
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„Co przyniesie zima?”

Co przyniesie zima?
Już za chwilę powiem Wam:
tacie raczej zrzednie mina,
gdy śnieg spadnie tu i tam.

Tak to jest często w zimowy czas,
gdy śnieżek prószy z nieba,
to świetnie się bawi każdy z nas,
a tata niestety odśnieża.

Tymczasem dzieci chcą na sanki
i na nartach zjeżdżać z górki.
Chcą też lepić duże bałwanki,
więc wyczekują śnieżnej chmurki.

Zima taki wniosek nam mówi,
o czym nie zawsze pamięta każdy z nas -
 że jeden się bawi, a pracuje drugi.
Tak działa ten zimowy czas.

Krzysztof Kopacz, kl. 5a

„Zima”
Przychodzi do nas jak co roku,
W białą szatę ubrana.
I choć przynosi mróz i śnieg
Zawsze jest radośnie witana.
Dzieci, gdy tylko przez okno ją zobaczą,
Pod sufit do góry skaczą.
Szaliki i czapki szybko zakładają
I na swych sankach po stokach zjeżdżają.

A inni lepią śniegowe kule,
Białe, ogromne na zimową figurę,
A niektórzy łyżwy zakładają
I na lodowiska z radością ruszają.
Czasem z podwórek krzyki dobiegają,
Bo dzieci śnieżną bitwę zaczynają.
Dorośli też mają trochę radości,
Chocaż ta zima ich czasem złości.

Patrycja Siwczyk, kl. 5a

„Zima”

Jeszcze wczoraj było szaro,
Liście z drzew opadły wszędzie.
Dziś za oknem biało, biało,
Białych płatków napadało.

Dzieci w czapkach i szalikach
Biegną bawić się na górkach.
Zjazd na sankach i łopatkach,
Nartach, jabłkach lub na kurtce.

Wkrąg bałwanów armia staje,
Każdy swego chce ulepić.
Nos czerwony, zimno w uszy,
Nie przejmują się tym dzieci.

Dróżką obok tata zmierza,
Niosąc na ramieniu paczkę.
Drzewko owinięte w siatkę –
Jest zielone i spiczaste.

Zaraz święta i Mikołaj,
Wigilijna uczta będzie,
Moc prezentów, życzeń, śmiechu,
Potem Nowy Rok nadejdzie.

Tymon Tarasiewicz, kl. 5a

fot. Bartłomiej Siwczyk, kl. 7a
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„Co przyniesie nam zima?”

Co przyniesie nam zima tego roku?
Czy mrozy i śnieżyce po zmroku?
Czy śniegu intensywne opady?
I chęć na kubek gorącej  czekolady?

Czy będziemy mogli ulepić bałwana?
I rzucać się śnieżkami od samego rana?
Czy na nartach po stokach pozjeżdżamy?
Na snowboardzie ewolucje wykonamy?
A może kulig, rząd sanek?
Puszyste czapy, jak wełny gałganek?

Czy szron namaluje obrazy
na szybach, niczym dzieła bez skazy?
Czy będziemy przy ogniu z kominka
patrzeć jak za oknem szaleje śnieżna zadymka?
Czy tafle jezior gruby lód skuje?
Wówczas tata moją jazdę na łyżwach oklaskuje…

Czy będą nam potrzebne śniegowce, kożuchy?
Może ciepłe czapy, rękawice, pierzyny, poduchy?
Czy będziemy dokarmiać wygłodzone ptaki?
Wróble, gile, gołębie, sikory i szpaki?

Czy z dachów będą zwisać lodowe, ostre sople?
Czy z nieba spadną płatki śniegu, zamarznięte  krople?
Co przyniesie nam grudzień, styczeń, potem luty?
Czy zamienimy na kozaki nasze lekkie buty?

Czy mrozy zaczerwienią nasze blade lica?
Czy zaspy utworzy śnieżna nawałnica?
I pytam, kto to wszystko wytrzyma?
Nikt nie wie, co przyniesie nam zima!!!

Wojciech Dębowski, kl. 5a

W artykule wykorzystano fotografie wykonane przez
Patrycję Siwczyk z klasy 5a 

oraz 
Bartłomieja Siwczyk  z  klasy 7a 

na konkurs fotograficzny 
pt. „Zimowy Szczecin”

fot. Patrycja Siwczyk, kl. 5a

fot. Bartłomiej Siwczyk, kl. 7a

fot. Patrycja Siwczyk, kl. 5a
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Przygoda w górach
To  był  wietrzny,  zimowy  poranek.

Przygotowywałem  się  na  rodzinny  wyjazd
w góry.
- Gdzie są moje narty? – spytałem.
- Za szafą w salonie! – krzyknęła moja starsza
siostra  Zosia,  która  szykowała  nam  coś
smakowitego na czarną godzinę.

Kiedy  wszyscy-  czyli  ja,  mama,  tata
i Zosia- się spakowaliśmy, zabraliśmy ze sobą
naszego psa Lokka i  wyjechaliśmy w podróż.
Jechaliśmy trzy godziny. Na szczęście zabrałem
ze sobą grę karcianą „UNO”, więc ja i Zosia się
nie nudziliśmy. Na miejscu wynajęliśmy mały
drewniany  domek,  a  kiedy  rodzice  się
rozpakowywali,  a  Zosia  była  zajęta  rozmową
przez telefon, ja ubrałem kurtkę i szelki, narty
wziąłem pod pachę i  wymknąłem się na stok.
Ubrałem sprzęt i usiadłem na wyciąg. Znam się
na  jeżdżeniu  na  nartach.  Jeździmy  tutaj
z rodziną  w  każde  ferie,  a  mój  wuj  nauczył
mnie  równowagi  i  wytłumaczył,  jak
przygotować sprzęt narciarski.
-  Rodzice  zabronili  mi  zjeżdżać  samemu-
przypomniałem  sobie.-  Ale  przecież  nie
dowiedzą się!  Powiem im, że wybrałem się na
spacer po okolicy.

Zjeżdżałem już wiele razy sam (znaczy
pod  okiem wuja),  więc  co  mogło  się  takiego
wydarzyć?   No  i  wypaplałem!   Wyciąg
zatrzymał  się  z  powodu  uszkodzeń,  kiedy  ja
byłem  w  najwyższym  punkcie.  Zawisłem
w powietrzu  i  to  jeszcze  w  taki  sposób,  że
gdyby rodzice wyjrzeli za okno balkonowe, to
mieliby piękny widok na synka na wyciągu.

Siedziałem  tam  przerażony,  nie
wiedziałem co robić.
-  Może  zadzwonię  po  rodziców-
wymamrotałem-  tata  pomoże  im  naprawić
system,  a  mama  przyniesie  mi  ciepłe  kakao.
Przypomniało  mi  się  jednak,  że  telefon
zostawiłem w torbie, która w tym momencie

leżała  sobie  na  kanapie  przy  kominku.
Musiałem więc czekać,  aż naprawią wyciąg.
Siedziałem tam  20 minut, miałem szczęście,
że ubrałem ciepłą czapkę i rękawiczki. Kiedy
wreszcie zszedłem na ziemię, zobaczyłem tam
moich  rodziców  .  Nie  wyglądali  na
szczęśliwych!
-  Co  Ci  przyszło  do  głowy,  żeby  tak  bez
żadnego  słowa  pójść  sobie  na  wyciąg?!
Martwiliśmy się o Ciebie- krzyczała mama.
-  Oj  mamo,  to  tylko  niewinny  wypadek
w systemie, dałbym sobie przecież radę sam-
odpowiedziałem.- Ja tylko chciałem, żebyście
nie traktowali mnie już jak dzieciaka, potrafię
sam o siebie zadbać.
-  Marcinku-  powiedział  tata-  nie  chcemy,
żebyś się tak czuł. My po prostu się o Ciebie
martwimy.
-  Chodźmy do domu- rzekła  mama.  -  Zosia
zrobi Ci ciepłe kakao.
- Co?! – krzyknęła Zosia zza pleców mamy. -
Kiedy powiedziałam, że to zrobię?
Mama  spojrzała  na  nią  groźnym  wzrokiem,
ale ta postawiła na swoim i rzekła:
- Mam inne rzeczy do roboty. Muszę odpisać
Martynie!  Marcin  sam  może  sobie  zrobić
kakao.

Wróciliśmy  do  domu.  Na  szczęście
wszystko  dobrze  się  skończyło.  Nauczyłem
się  jednak,  że  nie  warto  ryzykować.
Bezpieczeństwo jest przecież najważniejsze!

Kinga Kopacz, kl. 8c

Rysunki wykonali uczniowie klasy 1A
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Gorąco polecam,
czyli co warto przeczytać w czasie ferii...

„Zima Muminków”
Tove Jansson

Z pewnością należy zacząć od tego, że
jestem wielkim fanem całej serii o Muminkach,
aczkolwiek  “Zima  Muminków”  jest  w  moim
mniemaniu najlepszą.

Wszystko zaczyna się od tego, że nasz
główny bohater obudził się i  nie może zasnąć
(trzeba tu dopowiedzieć, że Muminki zapadają
w  sen  zimowy),  zaczyna  chodzić  po  domu,
który jest w tym okresie zakurzony i ciemny. Po
pewnym czasie udaje mu się wyjść na zewnątrz
- przez okno dachowe.

Muminek  jest  zaciekawiony  i  zarazem
przestraszony.  Nigdy  w  życiu  nie  widział
śniegu, zresztą z początku nie wie jeszcze, że to
śnieg.  Idzie  w  stronę  wielkiej  góry  (Dolina
Muminków kończy się z jednej strony górą), w
której jest grota, gdzie spotyka Małą Mi, śpiącą
w swoim kartonie. Budzi ją, co ona ma mu za
złe,  bo w końcu jak można przerywać komuś
sen zimowy?

Gdy wychodzą razem z groty, Mała Mi
jest  zachwycona.  Podobnie  jak  Muminek
pierwszy  raz  widzi  takie  cuda.  Zaczyna
zjeżdżać swoim pudełkiem z góry,  co sprawia
jej niezłą frajdę.

Jakiś czas później bohater nasz spotyka
Too-Tiki  -  postać  bardzo  podobną  do
Włóczykija.  Udaje  się  z  nią  do  kabiny
kąpielowej  Muminków,  gdzie  Too-Tiki
opowiada Muminkowi, co żyje w jego szafie na
stroje kąpielowe.

A co  żyje? To już  polecam przeczytać
samemu,  jak  zresztą  całą  książkę,  a  najlepiej
całą  serię  książek  o  Muminkach.  Jest  ich  9.
Polecam te, wydane przez Naszą Księgarnię. Są
moimi  ulubionymi   ze  względu   na  świetne
rysunki  i  na  przekład.  Gorąco  wszystkich
zachęcam  do  przeczytania  opowieści  o
Muminkach.

Piotr Jezierski, kl. 8b
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Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych
Ferie  zimowe  to  czas,  na  który  niecierpliwie  wyczekuje  każdy  uczeń.  Niektórzy  z  nas

zostają w domu, inni wyjeżdżają w przeróżne miejsca. Niezależnie od tego, gdzie spędzamy ferie,
należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które mogą zapobiec niepotrzebnym
wypadkom, a w skrajnych sytuacjach uratować życie.

Kilka cennych rad, o których trzeba pamiętać!

 Ubieraj się odpowiednio do pogody. Jest
to  szczególnie  ważne  podczas  zimy,
kiedy  jesteśmy  narażeni  na
wychłodzenie.

 Uważnie  poruszaj  się  po  ulicy  i
ostrożnie przechodź przez przejścia dla
pieszych  -  zimą  wydłuża  się  droga
hamowania pojazdów.

 Zjeżdżaj  na  sankach  w  miejscach  do
tego  wyznaczonych,  z  dala  od  ruchu
ulicznego i zbiorników wodnych.

 Nie  wchodź  na  jakiekolwiek
zamarznięte  zbiorniki  wodne,  pozornie
gruby lód może w każdej chwili złamać
się  pod  twoim  ciężarem  -  korzystaj  z
bezpiecznych, przeznaczonych do jazdy
lodowisk.

 Jeśli wybierasz się na stok narciarski,
zawsze  zapoznaj  się  z  jego
regulaminem  i  z  obowiązującymi
zasadami.

 Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami
-  może  to  spowodować  wypadek
drogowy.

 Nie  rzucaj  w  inne  osoby  śnieżek  z
ubitego  śniegu,  lodu,  z  twardymi
przedmiotami  w  środku  (np.
kamieniami).  Rzucaj  miękkimi
śnieżkami w bezpiecznym miejscu, w
osoby, które znasz, które się zgadzają
na zabawę. Nie celuj w głowę i twarz.

Życzę  wszystkim  czytelnikom  
"TAK-sówki" udanych, bezpiecznych ferii!

Ewa Plitnik, kl. 8c
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Aktywności zimowe
Ferie zimowe tuż, tuż…

Może warto pomyśleć o jakiejś aktywności sportowej?
Oto kilka propozycji....

Figure skating – is a
sport where two people
perform special stunts on
an ice rink. This sport is
popular in Russia.

Ski jumping – is a
winter sport that involves
jumping down a hill on
skis. This sport is popular
in Poland.
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Snowboarding – is a winter
sport that involves sliding
down snowdrifts on special
boards. This sport is popular
in mountainous countries.

Bobsleigh – is a winter
sport that involves sliding
in a special sleigh on ice
tracks. This sport is popular
in Canada.

Tekst: Oliwier Kowalski, kl. 8c

Prace plastyczne wykonali uczniowie klas 5a i 5b
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Ósmoklasiści listy piszą…
w języku niemieckim

Od  czterech  lat  prowadzimy  projekt  ze  szkołą
Sjöängsskolan  w  Sztockholmie.  Piszemy   maile  z
naszymi  koleżankami  i  kolegami  ze  Szwecji  w języku
niemieckim na tematy z życia codziennego. W styczniu
redagowaliśmy  listy  o  naszych  feriach  zimowych.
Zapraszamy do lektury wybranych tekstów.

OD:
Wilda 
Nordenborg(elev) <wilda.nordenborg@elevmail.stockholm.se>

DO:
Prochacki Aleksander

Hallo, Aleksander!
In  den  Winterferien  will  ich nicht viel machen.  Ich  glaube, ich will
meinen  Roman  schreiben,  und  vielleicht  zeichnen.  Ich  habe  angefangen,
einen Roman zu schreiben. Ich habe 1000 Wörter geschrieben. Ich finde ihn
gut.. Mein Freund hat Geburtstag, so  werde ich ihm ein Geschenk kaufen.
Vielleicht fahre ich auch für drei Tage ins Gebirge, um Ski zu fahren oder
zu rodeln. Das wäre alles. Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende und
schöne Winterferien.

Mit herzlichen Grüßen,
Wilda

OD:
Drozdowski Maksymilian

DO:

Viggo <viggo.andersson@elevmail.stockholm.se>

Hallo,
Wie geht es dir?
Am 13. Februar beginnen bei mir die Winterferien.
Ich habe viele Pläne.
In den Ferien werde ich für 4 Tage in die Berge nach Szklarska Poręba
(Krummhübel) fahren. Nach meiner Rückkehr plane ich mit meinen Freunden
in die Stadt oder in die Natur zu fahren. Ich habe vor, ins Kino und in
ein Konzert zu gehen. Später kommt zu mir ein Freund aus Krakau für 2
Tage zu Besuch.
Am Ende der Ferien fahre ich nach Warschau, um meine Tante zu besuchen.
Und was machst du in den Winterferien?

Mit herzlichen Grüßen
Maks
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Wykreślanka
Znajdż w  wykreślance słowa związane z zimą

S M D Ś N I E G T
W R B A Ł W A N S
S Ó E E O G A S F
S Z E Ł R L U Z Ł
D W Ó Ó Ę K M A T
C Z A P K A I L R
S Ł Ś G A Ó W I Y
H Ł Y Ż W Y B K H
Ó N K F I E S O B
I Ł H L C B Z C F
S S G M Z G P H I
O W E Ł K L O Ł G
P S J Z I M A Ó L
E Z Y G R M I D O
L O D O W I S K O
S Z R Ó K L J H G
U G S A N K I S F
T W C E H G S D A

Michał Leśniak, kl. 8c

Odpowiedzi: 
śnieg, zima, rękawiczki, czapka, szalik, bałwan, sopel, sanki, chłód, lodowisko, łyżwy, iglo
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