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Od Redakcji 

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZĘCINIE 

 

Z przyjemnością  publikujemy  pierwsze w tym roku szkolnym 

wydanie POGODNEJ w nowej szacie graficznej, a to za sprawą lo-

go szkoły.  

Radość nasza jest tym większa, że znowu redagujemy gazetę w 

nauczaniu standardowym i mamy nadzieję, że  będziemy mogli bez 

przeszkód kontynuować właśnie taką pracę. 

Z uwagi na liczbę ważnych wydarzeń szkolnych rezygnujemy, 

przynajmniej na razie, z rubryki „Sławni Polacy”. Również zabiera-

my stronę, na której do tej pory publikowaliśmy  informacje doty-

czące działalności Ad Astra. 

Po dwóch  miesiącach wakacji w naszej szkole nastąpiło trochę 

zmian. Mamy nowego dyrektora, powitaliśmy też nową Panią wice-

dyrektor. Miło, że wróciła do nas znana wszystkim anglistka. 

Są jednak rzeczy, które się nie zmieniły-na przykład gazeta szkol-

na. Nadal trwamy i chcemy dostarczać ciekawych informacji i cie-

kawostek z życia szkoły. 

Zapraszamy do współpracy nauczycieli i uczniów oraz życzymy 

przyjemnej lektury. 

Barbara Biesiada, opiekun redakcji  

 

Jesień widziana oczami Natalii Zakrzewskiej, kl. VII 



Chciałbym, aby nasza szkoła była nowoczesna... 

      Od 1 września 2021 roku Pan Artur Szulc peł-

ni obowiązki dyrektora SP w Krzęcinie. To powód, 

dla którego przeprowadziliśmy z Panem wywiad.   

- Od niedawna jest Pan dyrektorem naszej szkoły. 

Co skłoniło Pana do podjęcia takiej decyzji? 

- To trudne pytanie. Myślę, ze chciałem wprowa-

dzić zmiany w naszej szkole. Miałem swoją wizję 

szkoły, którą teraz systematycznie realizuję. Aby 

tak się stało, dokonałem zmian zarówno w życiu 

osobistym, jak i zawodowym, ale nadal uczę też 

języka niemieckiego.  

- Jakie są Pana marzenia, jeśli chodzi o przyszłość 

szkoły? 

- Chciałbym, aby nasza szkoła była nowoczesna, 

żebyście wszyscy mieli dostęp do Internetu. Ważne 

jest, aby budynek prezentował się pięknie ze-

wnętrznie. Pragnąłbym, abyśmy mieli swój ogród, 

w którym odpoczywalibyście na ławeczkach w cza-

sie przerw. Byłoby się z czego cieszyć, jeśli każda 

sala lekcyjna byłaby wyremontowana. Wszystkie 

moje marzenia wiążą się z kosztami, dlatego naj-

pierw muszę wybierać to, co jest realne do wyko-

nania. 

- Pana zdaniem, idealny uczeń to…? 

- Po pierwsze taki, który osiąga dobre wyniki w 

nauce, systematyczny, grzeczny, ale i taki, który po 
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trosze jest też urwisem. Cenię uczniów, którzy an-

gażują się w pracę szkoły, którzy dają coś od sie-

bie. 

- Czy zawód nauczyciela był Pana wymarzonym 

zawodem? 

- Można powiedzieć, że tak. Kilka lat mieszkałem 

w Niemczech i cały czas nie opuszczała mnie 

myśl, że będę realizował się w zawodzie nauczy-

ciela. Skończyłem Instytut Goethego, filologię nie-

miecką i uczę już 20 lat.  

- Jak Pan spędza wolny czas? 

- Uprawiam sport, surfuję na desce, jeżdżę na nar-

tach, czytam książki… 

- Jakie jest Pana najpiękniejsze miejsce, w którym 

przyszło się Panu znaleźć? 

- Szczerze? To Schwarzwald w Niemczech. Kraina 

jak z bajki. Świat, w którym się czas zatrzymał. 

Schwarzwald czyli przepiękne, stare  domostwa, 

ogromne lasy, wodospady, po prostu cudna okoli-

ca. 

- Najmilsze wspomnienie z dzieciństwa to? 

- Wyjazdy na obozy harcerskie. Od zawsze byłem 

harcerzem, potem instruktorem harcerstwa, a same 

wyjazdy to była zawsze niezapomniana przygoda. 

- Jaka jest Pana ulubiona książka i film? 

- Lubię filmy przygodowe typu „Poszukiwacze 

 

W gabinecie dyrektora panowała sympatyczna atmosfera 

zaginionej Arki, „Indiana Jo-

nes”. Jeśli chodzi o książki, 

uwielbiam czytać kryminały. 

- Ulubiona potrawa? 

- Kotlet schabowy z ziemnia-

kami! (śmiech) 

- Ulubiony przedmiot w szko-

le? 

- To wychowanie fizyczne. 

Sport lubię do dzisiaj, wcze-

śniej studiowałem na Akade-

mii Wychowania Fizycznego 

w Gorzowie Wlkp. W ten spo-

sób rozwijałem swoją pasję. 

- Dziękujemy za rozmowę i 

życzymy realizacji marzeń. 

- Dziękuję. 

Lena Czarnecka, Lena  

Kozłowska, Agata Preis, kl. IV 

Fot. B. Biesiada 
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Mamy nowy Samorząd Uczniowski 

  27 września przeprowadzone zostały w naszej 

szkole wybory do prezydium Samorządu 

Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wy-

borczą, w trakcie której kandydaci prezentowali 

swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli 

wszyscy uczniowie szkoły. W głosowaniu udział 

wzięły klasy IV—VIII. Komisja wyborcza w skła-

dzie: Lena Kozłowska z kl. IV, Kacper Kuras z kl. 

V, Laura Korpowska z kl. VI, Alan Wiśniewski z 

kl. VII, Anna Mielczarek z kl. VIII a oraz  Patry-

cja Przepiórska z kl. VIII b. Nad prawidłowym 

przebiegiem głosowania czuwała Pani Małgorzata 

Matuszak.   

Światowy Dzień Drzewa 

     Była to pierwsza akcja nowego samorządu 

uczniowskiego. 11 października na terenie przy-

szkolnym posadziliśmy sadzonki świerków. Drzewka 

otrzymaliśmy od Nadleśnictwa Bierzwnik i firmy 

Green Plant. Przy sadzeniu skorzystaliśmy z pomocy 

Pana Daniela Kamińskiego, Przewodniczącego Rady 

Rodziców. Organizatorem akcji był opiekun samo-

rządu, Pani Małgorzata Matuszak.  

 

Zgodnie z Regulaminem w skład prezydium Samo-

rządu Uczniowskiego weszły trzy osoby 

o największej liczbie głosów, a są to:  

 

Zuzanna Kowalska - kl. VIII a 

Zuzanna Kowalczyk—kl. VIII a 

Amelia Juszczak—kl. VIII a 

 

Opiekunem SU jest Pani Małgorzata Matuszak. 

 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!! 

Komisja wyborcza w pełnym składzie nadzorowała przebieg wyborów. 

Alan Wiśniewski, kl. VII 

 

Na zdjęciu widzimy uczniów klasy VIII a, ale tego dnia 

przy sadzeniu zgromadziła się cała społeczność szkol-

na. Teraz każda klasa ma swoje drzewko, którym bę-

dzie się opiekować. 

Matusiak Natalia, kl. VII 

Fot. Z archiwum POGODNEJ 

Fot. Z archiwum POGODNEJ 
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     Adrianna Idziak, osoba niezwykle utalentowana 

pomimo swojego młodego wieku. Swoje zdolności 

artystyczne rozwijała w szkole plastycznej w Choszcz-

nie. Dla nas jest twórczynią logo. Zapytałam Adę o 

szczegóły jego powstawania.  

Wykonałaś piękne logo naszej szkoły. Skąd aku-

rat taki pomysł? 

    W trakcie projektowania logo wiedziałam, że 

nie może mieć ono zbyt wielu elementów - po-

winno być przejrzyste i musi zawierać symbole, 

które kojarzą się nam ze szkołą. Stąd wpadłam na 

pomysł, by umieścić w nim trzy kluczowe ele-

menty, które jako pierwsze przychodzą mi do gło-

wy, kiedy pomyślę o szkole - ucznia, książkę oraz 

ołówek. Jednak, żeby było to logo akurat szkoły w 

Krzęcinie, dodałam także słońce dookoła tych 

trzech elementów, aby symbolizowało ulicę, na 

której stoi jej budynek, czyli ulicę Pogodną. 

Wiem, że w tworzeniu logo pomagała Ci mama. 

Do czego ograniczyła się jej pomoc i czy dobrze 

się Wam współpracowało? 

    Moja mama zawsze wspiera mnie w tym, co 

robię. Jej pomoc nie polegała na wspólnym ryso-

waniu, ale dawała mi pomysły podczas wstępnego 

projektu logo. Pomogła mi również w doborze 

kolorów oraz podpowiadała, jaką wielkość ma 

mieć każdy z elementów. Opinia mamy na pewno 

wpłynęła na efekt końcowy logo Szkoły Podsta-

wowej w Krzęcinie. 

Każdy z nas ma marzenia. Jak Ty spełniasz swoje? 

     Moim marzeniem jest, aby moje prace plastyczne 

były doceniane. Częściowo udało mi się to osiągnąć 

poprzez udział w wielu konkursach, w których zaję-

łam wysokie miejsca. Między innymi wygrałam wo-

jewódzki konkurs na projekt znaczka pocztowego z 

okazji 100. rocznicy powstania Czerwonego Krzyża, 

dzięki czemu Poczta Polska wydała mój znaczek. 

Miałam również swoją kartkę w kalendarzu na rok 

2019 wydanym przez Kuratorium Oświaty w Szcze-

cinie. Do tego kalendarza wykonałam krajobraz je-

ziora Klukom. Dużym osiągnięciem dla mnie było 

zdobycie wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie 

„Prawa oczami dziecka”. Nagrodę z tego konkursu 

wręczyła mi sędzia Anna Maria Wesołowska, znana 

z programu telewizyjnego. Moje sukcesy artystyczne 

zostały docenione przez burmistrza Choszczna, który 

ufundował mi gminne stypendium.  

Jesteś super dziewczyną. Życzę Ci, abyś dalej speł-

niała swoje marzenia. Dziękuję za rozmowę.  

Sandra Suszek, kl. VI 

 

Logo powinno być przejrzyste i musi zawierać symbole... 

 

Logo Szkoły Podstawowej w Krzęcinie Adrianna Idziak, autorka logo  

Fot. A. Idziak 
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Pizza pod grzybkami 

     Najpierw była propozycja Przewodniczącego 

Rady Rodziców, Pana Daniela Kamińskiego: 

”Która klasa jak naj-

szybciej zbierze 

składki na Radę Ro-

dziców, ta otrzymuje 

nagrodę”. Do sprawy 

podeszliśmy bardzo 

poważnie. Wszyscy 

zaangażowaliśmy się 

i w szybkim tempie 

składki były zebrane. 

W sumie niewiele 

trzeba było zrobić, 

aby zasłużyć na nie-

spodziankę.  

     W ten sposób 18 

października pod 

tzw. grzybkami nad jeziorem w Krzęcinie wzięli-

śmy udział w spotkaniu z Panem Kamilem Ko-

złowskim, sołtysem Krzęcina. Podczas spotkania 

Pan Kamil zdradził nam tajniki pieczenia pizzy w 

piecu chlebowym. Każdy komponował pizzę we-

dług własnych upodobań kulinarnych. Wisienką 

na torcie była 

autorska pizza 

Pana sołtysa, a 

wykonał ją ze 

swoich ulubio-

nych składników 

(była bardzo 

pyszna). Wszyst-

kim spotkanie się 

bardzo podobało, 

było połączone 

przyjemne z po-

żytecznym.  

     Za dobrą za-

bawę Panu Ka-

milowi bardzo 

dziękujemy. Spotkaniu, w którym udział brał nasz 

wychowawca, Pan Henryk Kucharski, towarzy-

szyła cudowna, ciepła atmosfera, pełna śmiechu i 

zapachu pizzy. 

 

Pamiątkowe zdjęcie z Panem Kamilem Kozłowskim 

 

W krótkim czasie przygotowaliśmy 14 pizz 

Anna Mielczarek, kl. VIII a 

Fot. H. Kucharski 
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    Międzynarodowy dzień kropki obchodzony jest 

od kilku lat. Inspiracją do jego powstania była bo-

haterka książki Petera Reynoldsa „Kropka” mała 

Vashti, która nie wierzyła w swoje siły i możliwo-

ści, a dzięki kropce właśnie rozwinęła swoje 

skrzydła.                                                                    

   Również w polskich szkołach coraz częściej ob-

chodzimy to święto. W naszej szkole obchodzili-

śmy je 15.09.2021 roku. Wszyscy uczniowie, a 

także nauczyciele w tym dniu posiadali choć jeden 

element w kropki na swoim ubraniu, czasami ktoś 

miał spodnie w kropki, a czasami kapelusz. Wszy-

scy wyglądaliśmy zabawnie, było bardzo fajnie. 

Można było sobie zrobić super zdjęcie w ramce w  

„Mała kropka wielką siłą” 
kropki. Na kropkach pisaliśmy, jakie posiadamy 

talenty. Uczniowie z mojej klasy na języku polskim 

musieli wykropkować swoje inicjały, a na matema-

tyce posługiwaliśmy się alfabetem Braille’a. Roz-

mawialiśmy na lekcjach o historii tego święta. 

  Niesamowite jest to, że mała kropka może stać się 

początkiem czegoś wielkiego. 

   Zachęcam wszystkich do przeczytania książki 

Petera Reynoldsa „Kropka”. 

  Mam nadzieję, że święto kropki obchodzone w 

naszej szkole zainspirowało kogoś, a także dodało 

komuś odwagi do spełnienia swoich marzeń i roz-

wijania swoich talentów. 

Kornelia Okulicz-Kozaryn, klasa V 

 

To była wspaniała okazja do 

zrobienia kolorowych zdjęć. 

Jak widać, akcja spodobała się 

wszystkim, i młodym i star-

szym. Najfajniejsze było to, że 

do akcji włączyli się również 

nasi nauczyciele.  

 

Fot. Z archiwum POGODNEJ 
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8 września policjanci z Posterunku Policji w 

Krzęcinie: Jarosław Przybyliński oraz Mariusz Sy-

git odwiedzili klasy I—III. Podczas spotkania roz-

mawiano o zasadach bezpiecznego zachowania nie 

tylko podczas poruszania się po drodze, ale rów-

nież o zasadach, jakich należy przestrzegać w 

szkole i życiu codziennym.  

Co się wydarzyło w szkole? 

    W tym roku odbyła się już 10. edycja ogólno-

polskiej akcji, podczas której Polacy czytali kome-

dię Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. 

Wydarzenie miało miejsce w GCK w Krzęcinie. 

Tekst z podziałem na role czytali uczniowie SP w 

Krzęcinie czyli Oliwier Janecki, Zuzanna Kowal-

czyk, Zuzanna Kowalska, Anna Mielczarek, Maja 

Nowak i Natalia Zakrzewska.    

NARODOWE CZYTANIE 2021  

O BEZPIECZEŃSTWIE 

Dzień Głośnego Czytania  

     W klasach 1-3 SP w Krzęcinie po raz drugi odbył się 

Dzień Głośnego Czytania, który obchodzimy 29 września. 

Opowiadania głośno czytały najmłodszym uczniom panie 

odpowiedzialne za projekt. 

 

 

 

Panowie Policjanci otrzymali od każdej klasy 

 przepiękne podziękowania 

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW 

Gustowną dekorację przygotowała Pani Anna Idziak 

„Myślę, więc nie śmiecę” ślubuję... 

     Pod  takim hasłem odbywała się tegoroczna akcja sprząta-

nia świata. W tym roku nie braliśmy udziału w sprzątaniu ze 

względu na pandemię. Były natomiast gazetki i pogadanki 

tematyczne. 

     Celem tych obchodów było uświadomienie so-

bie tego, jak ważną rolę w życiu każdego człowie-

ka odgrywa znajomość zarówno języków obcych 

jak i właściwa znajomość języka ojczystego. Na  
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lekcjach języka angielskiego słuchaliśmy znanych 

przebojów w kilku lub kilkunastu językach. 

Czwartoklasiści na lekcji języka polskiego tworzy-

li chmury wyrazowe z wyrazami z trudnościami 

ortograficznymi z wykorzystaniem słowników. 

 

uczniów naszej szkoły. 

     Ten dzień zachęca nas do przypomnienia sobie 

tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny 

sposób. „Tabliczkowa wiedza” sprawdzana była 

podczas krótkich egzaminów, a rolę egzaminato-

rów pełnili uczniowie. Zaopatrzeni w losy spraw-

dzali stopień opanowania tabliczki mnożenia 

wśród rówieśników. Po przeprowadzonych egza-

minach uczniowie pracowali w grupach, rozwiązu-

jąc łamigłówki matematyczne.  

Informacje zebrała i opracowała: Zuzulina 

Fot. Ze zbiorów POGODNEJ 

XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  
ŚWIĘTO KEN  

   W przeddzień święta uczniowie klasy II wraz z wy-

chowawczynią zaprosili nauczycieli i uczniów na apel 

z okazji dnia Komisji Edukacji Narodowej. Z tejże 

okazji Samorząd Uczniowski SP w Krzęcinie złożył 

serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, a 

w podziękowaniu za wiedzę i serce wręczono wszyst-

kim kwiaty oraz tort od całej społeczności uczniow-

skiej. Tego samego dnia uczniowie klas IV i VII pisali 

dyktando z okazji Dnia Nauczyciela na platformie 

Dyktando.pl  

Prezentacja plakatów z okazji EDJ 

 

 

Od lewej: Maja Hawrylewicz, Aurelia Wolańska, 

Maja Nowak podczas zabaw matematycznych 

XXI Dni Papieskie 

      Uroczyste obchody XXI Dnia Papieskiego od-

były się w niedzielę 10 października 2021 r w ko-

ściele pw. św. Jana Chrzciciela w Krzęcinie. Swo-

ją cegiełkę do obchodów dołożyła również grupa 

 

Od lewej: N. Zakrzewska, K. Okulicz—Kozaryn, A. 

Wysocka, L. Kozłowska, L. Czarnecka, H. Kuchar-

czyk, H. Leszczyńska, A. Wiśniewski, N. Mikołaj-

czyk, Z. Maciejewska i (niewidoczna na zdjęciu) A. 

Wolańska. 

W imieniu klas I—III życzenia składa Hania Borowska 
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A w przedszkolu działo się... 
    Obchody urodzin, wspólne gry i zabawy po wakacyjnej przerwie, a także powitanie nowych przed-

szkolaków! To tylko niewielki wstęp do tego, co wydarzyło się w ciągu minionych miesięcy w przed-

szkolnych murach. Przedszkolaki wzięły udział w obchodach Dnia Przedszkolaka, Dnia Chłopaka, wy-

cieczkach do Manufaktury i Domu Alpak. Starsze przedszkolaki miały okazję do spotkania z misjona-

rzem z Kenii. Wychowankowie aktywnie realizowali także projekty: "Z kulturą mi do twarzy", "Gramy 

zmysłami" oraz włączyli się do akcji bicia rekordu podczas Głośnego Czytania na przerwach. Z okazji 

Dnia Zwierząt delegacja przedszkolna dostarczyła dla schroniska zebrane artykuły. Na szczególne wy-

różnienie naszych atrakcji zasługuje Bal Jesieni - tradycyjna uroczystość, w której biorą udział wspólnie 

wszystkie grupy przedszkolne.  

  

Wielką frajdę sprawiło dzie-

ciom dokarmianie oraz space-

rowanie z Alpakami  

Bal Jesieni—grupa ŻABEK 

 

 

Fot. Z archiwum przedszkola 

Stronę opracowała:  Sandra Leszczyńska 

W Światowy Dzień Zwierząt odwiedziliśmy 

schronisko bezdomnych zwierząt w Choszcznie. Przy-

wieźliśmy dary zebrane przez maluchy  

z oddziałów przedszkolnych.  

W grupie Żabek oraz Motyl-

ków  odbyło się bardzo cieka-

we spotkanie z misjonarzem z Kenii. 

Przedszkolaczki były bardzo  

zadowolone, chętnie zadawały  

pytania.  

Sandra Leszczyńska 

Przedszkolaki wzięły udział w 

corocznym Balu Jesieni. Zabawę 

rozpoczął dyrektor Szkoły Pod-

stawowej w Krzęcinie Pan Artur 

Szulc, który życzył wszystkim 

udanej zabawy.  
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Noc w szkole—Noc Bibliotek 

     Czy to możliwe, żeby uczniowie chcieli spędzić 

całą noc w szkole? Wydaje się to nie do pomyśle-

nia? A jednak... To działo się naprawdę. Gdzie? 

W Szkole Podstawowej w Krzęcinie.  

    Noc  w szkole w ramach Nocy Bibliotek, bo o 

tym mowa, to wspaniały pomysł naszej polonistki 

Pani Olgi Taratajcio, która to wraz z Panią Ewą 

Smoderek oraz z Panią Justyną Staszczyk zorgani-

zowały to niezwykłe wydarzenie. Ale po kolei. 

Poznajcie szczegóły tego wieczoru... 

    W dniu 8 października 2021 r. o godz. 18.00 

spotkaliśmy się w budynku naszej szkoły. Wszy-

scy zabrali ze sobą karimaty, śpiwory oraz podusz-

ki, co istotne, dla niektórych była to pierwsza noc 

spędzona poza domem. 

    Noc w szkole pokazała mi szkołę z innej per-

spektywy, nie tylko jako budynku, do którego trze-

ba przyjść z odrobionymi lekcjami, ale także miej-

sca, gdzie można zorganizować wspólną zabawę i 

miło spędzić czas wolny od zajęć, przy okazji po-

znając się nawzajem i integrując. 

  Miało być kulturalnie. Było. Czytaliśmy książkę 

pt. ,,Operacja podmuchu wiatru", na podstawie 

której został nakręcony film, który również wspól-

nie obejrzeliśmy. Było artystycznie i to jak, sporto-

wo i tanecznie. 

    Miało być zdrowo. A jakże. Zero słodyczy, 

chipsów i napojów gazowanych oraz całkowity 

zakaz używania telefonów komórkowych. I co? 

Okazało się, że można żyć bez tego, a i telefony 

okazały się zbędne, bo było co robić. Zresztą szko-

da by było na to czasu.  

  Zajęć było co niemiara, jednym z nich był kon-

kurs na najśmieszniejsze opowiadanie z kości, któ-

ry to przysporzył nam dużo śmiechu i radości. Mo-

gliśmy również pokazać nasze umiejętności ta-

neczne podczas tańca "makarena". Zabawa pt. 

"Wycieczka do zoo" była super pomysłem, żeby 

nas rozruszać. Bardzo podobały mi się wszystkie 

zorganizowane atrakcje, które nie dały nam się 

nudzić ani chwili. 

    Po nocy spędzonej w szkole, uczniowie mojej 

klasy niechętnie wracali do domów. Odbierani w 

sobotę przez swoich rodziców mieli ochotę pozo-

stać jeszcze w szkole.  

     Czy szkołę możemy traktować jak drugi dom? 

Czy można polubić szkołę i odnaleźć tu swoje 

miejsce? Z pewnością tak. Pokazała to atmosfera, 

jaka panowała podczas tej imprezy, pełna zaba-

wy, akceptacji, życzliwości, a domowy klimat 

zapewniła nam wspólna pyszna kolacja, którą by-

ła wyśmienita pizza i jeszcze lepsze śniadanko, 

świeżutkie cieplutkie pączusie. Szkoła okazała się 

nie tylko miejscem nauki, ale także zabawy i roz-

rywki lepszej od komputera, czy telewizji. Taka 

noc pozwoliła mi poznać bliżej moich nowych 

kolegów i koleżanki z klasy.   

       

Lena Kozłowska, kl. IV 

Bawiliśmy się świetnie. Chwile te zapamiętamy,  

a już dzisiaj tęsknimy za podobnym wydarzeniem 

Wspólna fotka i zabawę czas zacząć 

Fot. Z archiwum POGODNEJ 

Fot. Z archiwum POGODNEJ 
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Ambitna, aktywna, pomocna i koleżeńska. Są to 

najważniejsze cechy, które przypisuję mojej kole-

żance, Zuzi Kowalczyk z Żeńska. Zuzia, to z całą 

pewnością dziewczyna na 102. 

      A więc, zaczynam. Moja koleżanka ma młod-

szego brata. Z racji tego, że Rodzice dziewczynki 

pracują, Zuzia pomaga bratu w lekcjach. Jest to 

spory obowiązek, ponieważ  musi sama też przy-

gotować się do lekcji. Wiem, że Zu-

zia nie ma problemów z nauką. 

Chociaż ma same pozytywne oce-

ny, najbardziej lubi chemię, mate-

matykę i muzykę. Ciekawy zestaw? 

Tak, ale tylko dla tego, kto nie zna 

Zuzi. Dziewczyna od dawna śpie-

wa, tańczy, a ostatnio gra na gita-

rze, tzn, uczy się dopiero grać. Gita-

rę znalazła na strychu. To pamiątka 

po dziadku, którego też pociągała 

muzyka. Jak sama Zuzia mówi, 

dziadek był dla niej wzorem. Chyba 

po Nim odziedziczyła zdolności 

muzyczne. Ostatnio pilnie rozwija 

swój talent pod okiem Pana Roma-

na Szymańskiego. Podobno szykuje się jakaś nie-

spodzianka, ale wiadomo, jak niespodzianka, to za 

wiele powiedzieć nie 

może. Przynajmniej na 

razie. 

      Trzeba zauważyć, 

że cokolwiek Zuzia 

robi, jest w tym bardzo 

ambitna. Nie ma chał-

tury i bylejakości, każ-

dy szczegół trzeba do-

pracować. Często się 

zastanawiam, jak Ona 

to robi. Jak godzi swoje 

obowiązki szkolne z 

zajęciami dodatkowy-

mi. W odpowiedzi sły-

szę, że dziewczyna z 

niecierpliwością czeka np. na zbiórki harcerskie. 

Druhna powiedziała, że nie zna drugiej takiej 

dziewczyny, która w ciągu trzech miesięcy zdoby-

łaby tyle odznaczeń,  co Zuzia. To prawda. Moja 

Młodzi na sto dwa! 
koleżanka nie dość, że sama jest bardzo aktywna, 

to swym sposobem bycia zaraża innych do zainte-

resowań wokół danego tematu.  

  Za co jeszcze podziwiam Zuzię, a raczej czego jej  

zazdroszczę? Jest szczupłą dziewczyną. Widzę, jak  

konsumuje te swoje batoniki, a nic jej w pasie nie 

przybywa! 

     Zuzanna to koleżanka i dziewczyna na 102! Ma 

bar- dzo 

dobre kontakty z rówieśnikami, jest bezkonflikto-

wa, można by rzec, że pomogłaby całemu światu. 

Jestem dumna, że mam taką koleżankę. 

 

 

Fot. Z archiwum Zuzi 

Fot. Z archiwum Zuzi 

Zuzanna Kowalczyk podczas nagrań 

Ja i moja koleżanka, Zuzia 

Zuzanna Kowalska, kl. VIII b 
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     Pewnego wrześniowego dnia klasa 8a i 7 udały 

się na wycieczkę do Poznania. Po przyjeździe po-

szliśmy do Nowego Zoo w Poznaniu. Kiedy skoń-

czyliśmy oglądać zwierzęta, pojechaliśmy coś 

zjeść. Następnym kierunkiem był Stary Rynek. 

Zwiedziliśmy Starówkę i przeszliśmy się do pobli-

skiej galerii handlowej “Stary Browar”. Po uda-

nych zakupach wróciliśmy do domu. Wycieczkę 

zaliczamy do tych trafionych i niesamowitych. At-

mosfera była naprawdę przyjemna, świetnie się 

bawiliśmy i przez cały czas uśmiech nie schodził 

nam z twarzy. 

     Dla mnie jako ósmoklasistki ważne są podobne 

wycieczki. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. To 

przecież ostatnie wspólne wyjazdy w takim gronie. 

Mam nadzieję, że kiedyś, gdy się razem spotkamy, 

będziemy mieć okazję do wspominania czasów 

spędzonych w „podstawówce”. Najciekawiej jest 

zawsze na wycieczkach i pewnie one będą tema-

tem naszych wspomnień. 

     Już dzisiaj wiemy, że przed nami kolejna wy-

cieczka, ale to tymczasem niespodzianka, o której 

opowiem w kolejnym wydaniu gazety. 

 

 

 

Wrzesień, październik to, oczywiście, wycieczki 

Zuzanna Kowalska, kl. VIIIa 

Z lewej: wspólna fotka na Starym 

Rynku, z : odpoczynek przed Starym 

Browarem 

 

XXVI Festyn Archeologiczny 

 w Biskupinie  

W ośrodku Kalina w Łasku  

Wycieczka klas V i VI czyli relaks i integracja  

Wybraliśmy się w przeszłość odległą, do epoki kamie-

nia, czasów łowców i zbieraczy oraz pierwszych  

rolników—kl. VII i VIIIb 
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      26 października na wszystkich przerwach śródlekcyjnych biliśmy 

rekord w czytaniu. Celem akcji była promocja czytelnictwa i zachęca-

nie do sięgania po książkę w każdej sytuacji. Przynieśliśmy przeróżne 

książki, od lektur po rozmaite powieści przygodowe i mieliśmy poka-

zać, że czytanie sprawia nam przyjemność. Do tego zadania przyłoży-

ła się cała szkoła. Czytał pan dyrektor, nauczyciele, pan konserwator i 

panie kucharki, czytali uczniowie i dzieci z przedszkola.  

      Pani powiedziała, ż każda akcja ma sens, kiedy jest sumiennie 

przeprowadzona. Tymczasem nie obyło się bez oszukiwania. Zdarza-

ły się osoby, które trzymały książkę tylko wtedy, kiedy były robione 

pamiątkowe zdjęcia. Gdy nikt nie patrzył, natychmiast wyciągano te-

lefony. Smutne to, bo widać, jak nowoczesne urządzenia uzależniają i 

jak są ważniejsze niż czytanie książek. Zmuszać do czytania nie po-

winno się, więc lepiej niech niektórzy nie biorą udziału w podobnych 

akcjach, bo to oszustwo. Szkoda, że nie wszyscy mamy potrzeby i 

chęci zaglądania do książek.  

    Maja Nowak, kl. VII 

A Pani powiedziała, że … każda sumiennie 

przeprowadzona akcja ma sens 

    This year we celebrated the Foreign. Language 

Day on September 26 th. The aim of the celebra-

tion of this holiday is too make people aware of the 

importance of knowing foreign languages.  

This day was also celebrated in our school, and the 

celebration of it does not have to be as boring as it 

seems, and the teachers involved in this holiday did 

very well to prove it. 

     Students attending to classes with Ms Justyna 

Staszczyk made beautifull posters and cards with 

different words in various languages under her su-

pervision.       

      A beautiful poster was also created by class 

seven together with the teacher Ms Małgorzata 

Matuszak. Ms Olga Taratajcio’s pupils also had an 

interesting Polish lesson full of learning and crea-

tivity during witch the students created clouds of 

words with spelling difficulties. Meanwhile, in 

English classes, students listened to famous songs 

in different languages, such as the song from 

“Frozen” – “Let it go” in as many as 25 languages.  

    To sum up it seems to me that such linguistic 

activities should be organized more often than once 

a year.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kinga Więckowska, kl. VIII b 

Czytali młodsi i starsi uczniowie 

Language skills 
European Language Day 
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Sport w szkole 

     Koniec października to zawody hokeja w Bierzwniku. Naszą szkołę reprezentowały dwie dru-

żyny. Jedna to dziewczęta, czyli: Zofia Maciejwska, Maja Hawrylewicz, Nadia Mikołajczyk, Maja Bana-

siak z klasy 7 oraz Maja Tuńska, Zuzia Kowalczyk, Marcelina Owsianiak z klasy 8. Drużyna chłopców 

to: Brajan Misztal z klasy 6, Alex Hess,  Igor Staszczyk, Julek Kowalski, Erwin Władyczak, Alan Wi-

śniewski, Alan Gorzynik z klasy 7 oraz Maciej Kamiński z klasy 8. W turnieju ogólnie brały udział dru-

żyny z Bierzwnika, Zieleniewa i Łaska. Gra była zacięta i wyrównana. Miejsce 1 zdobyła drużyna  z 

Bierzwnika. Nasza szkoła również stanęła na podium z miejscem 3.  

     Atmosfera podczas zawodów była dość luźna, ale każdemu zależało na wygranej. Gra w hokeja jest 

wymagająca, trzeba szybko biegać, być zwinnym i sprytnym. Poznałyśmy bardzo sympatyczne dziew-

czyny z drużyny z Bierzwnika. Były otwarte i gościnne, nie czułyśmy żadnej presji ani złej rywalizacji. 

Choć wróciłyśmy bardzo zmęczone, to chciałabym to kiedyś powtórzyć.      
Zosia Maciejewska, kl. VII 

 

      11 września w naszym kraju 

obchodziliśmy Narodowy Dzień 

Sportu. W związku z tym świę-

tem Pan Roman Taratajcio za-

chęcał, aby w najbliższy piątek 

przyjść do szkoły w strojach 

sportowych w barwach narodo-

wych. W tym celu można było 

wykorzystać wszelkie gadżety: 

czapki, szaliki. Klasy, które naj-

ciekawiej zorganizowały ten 

dzień, tzn. właściwie się ubrały, 

zrobiły klasowe zdjęcie i przesła-

ły je na adres mailowy organiza-

tora, wzięły udział w konkursie z 

nagrodami!  

Na miano NAJLEPSZEGO KIBICA SPORTOWEGO  

zasłużyła klasa I b i to ona odebrała zasłużoną nagrodę 

Fot. Z archiwum POGODNEJ 

Fot. Z archiwum   

Gminy Bierzwnik 
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Wypad niecodzienny—fotorelacja—WYKOPKI 2021 

 

 

 

 

 

Wracaliśmy bardzo zadowoloni, zmęczeni, ale podekscy-

towani przygodą. Gospodarz ugościł nas należycie. Bufet 

obficie zaopatrzony. Zebraliśmy z pola przyczepę ziem-

niaków.  

 

 

To dzięki Panu, Panie Henryku, było cudow-

nie. Dziękujemy! 

Amir Furtak 

Po pracy należał nam się „lunch”. Trzeba powiedzieć, że 

znakomicie nam się odpoczywało. 

 

Ziemniaczki zbieraliśmy w Żeńsku. 

Obrodziły jak nigdy, a więc i pracy 

było sporo, ale nikt nie narzekał. 

Można powiedzieć, że  byliśmy dum-

ni, bo nikt przed nami nie wpadł na 

taki pomysł. 

Dziewczyny, macie prawo jazdy?! 



Zbieramy nakrętki dla Antosia i Gabrysi 

Zespół redakcyjny: Zuzanna Kowalczyk—redaktor naczelna, Zuzanna Kowalska, Kinga Wieckow-

ska, Lena Kozłowska, Lena Czarnecka, Maja Nowak, Kornelia Okulicz—Kozaryn; opracowanie 

komputerowe—opiekun zesp. red. —p. Barbara Biesiada. 

Szkoła Podstawowa w Krzęcinie, 73-231 Krzęcin, ul. Pogodna 4 

   

  
NAKRĘTKI DLA  ANTOSIA  

ZBIERA TEŻ  

SP W SĄDOWIE! 

 

DZIĘKUJEMY 


