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…spalić marzanny i symbolicznie pożegnać się  z tą mroźną porą roku. Oznaki 
wiosny widać było na terenie naszej szkoły już w końcu marca, choćby w postaci 

przepięknych bazi. 
A kto z Was, Czytelnicy , chciałby powspominać, co wspólnie robiliśmy, jak się 

bawiliśmy w karnawale i w ostatki, i na przedwiośniu, niech zajrzy do tego numeru. 
Zapraszamy i jak zwykle, dziękujemy Wam za pomoc, cierpliwość i chęci, by 

powstawały tak ciekawe wywiady, artykuły czy sprawozdania. 
Redakcja                      

,,ŻEGNAJ  ZIMO NA ROK…” 
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Uczniowie Zespołu Szkół w Damnie nie mogli się rozstać z Panią Zimą 
i czule się z nią żegnali, by potem… 



 
 

          

Działo się, działo w naszej szkole,  

czyli 

o Konkursie Recytatorskim 

 „Nie tylko Lokomotywa…” 
 

 
 
7 października 2013roku w naszej szkole odbył się  Szkolny Konkurs 

Recytatorski dla klas 1-3 pod nazwą „Nie tylko Lokomotywa…”. Konkurs 
ten był poświęcony obchodom roku Juliana Tuwima i miał na celu pro-
mowanie jego poezji wśród dzieci . Organizatorem konkursu była pani 
Patrycja Setna. 

 
W konkursie wzięło udział 8 uczniów. Przesłuchania odbyły się w sali 

206. Uczestników dopingowała publiczność z klasy 2.  
Na ocenę jury miały wpływ następujące czynniki: 
- znajomość tekstu 
- wyrazistość 
- stosowanie kanonów pięknej recytacji (siła głosu, pauza, tempo) 
- ekspresja ( dynamika, gesty, mimika) 
- wrażenie estetyczne ( rekwizyty, strój itp.) 
Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami wszystkich uczestników. 

Wiersze były ciekawe i barwnie zaprezentowane. 
 

Jury w składzie: pp. Katarzyna Dietrich – Urbanek, Michalina Kurzynoga, Agnieszka Nowicka wyłoniło następujących 
zwycięzców: 

 
I miejsce zdobyła Wiktoria Tkaczyk z klasy pierwszej, 

II miejsce – Julia Ostrowska z  klasy drugiej, 
III miejsce – Kamila Dworak z klasy drugiej. 

 
Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie podziękowanie, zwyciężczynie 

dostały drobne nagrody rzeczowe oraz reprezentowały szkołę podczas 
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Poezja Juliana Tuwima”, któ-
ry odbył się 12.12.2013 roku w Teatrze Rondo w Słupsku. 

 
Gościnnie dla ,,Newsa szkolnego” napisała: pani Patrycja Setna 
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…oraz potrzebie organizowania konkursu  

,,Twoje zdrowie w twoich rękach” 

w rozmowie z panem pedagogiem,  

Krzysztofem Rodziewiczem 

 

 

Dziennikarka Pa-
trycja Odziomek: 
Czy możemy po-
rozmawiać o or-

ganizowanych 
przez pana kon-
kursach? 
Pan Krzysztof Ro-

dziewicz, pedagog szkolny: Tak, bardzo chęt-
nie. 
 
Na czym polegał  konkurs „Twoje zdrowie w 
twoich rękach”?  
Konkurs „Twoje zdrowie w twoich rękach” został 
zorganizowany od 4 grudnia 2013 roku, w celu 
zapobiegania szerzenia się wśród młodzieży 
uzależnień. Polegał na przedstawieniu przez 
młodzież zagrożeń związanych z  uzależnieniem 
od nikotyny, alkoholu, narkotyków, w formach 
plastycznej i literackiej. 
 
Po co pan ten konkurs zorganizował? 
Uważam, że należy jak najczęściej uświadamiać 
młodzież odnośnie zagrożeń związanych 
z uzależnieniem, a formy profilaktyki, które pro-
ponuję  są atrakcyjne i ciekawe. 
 

W jakich kategoriach był organizowany? 
Konkurs obejmował dwie kategorie wiekowe: 
uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 
gimnazjum. 
 
Kto  mógł wziąć  w nim udział? 
Każdy uczeń naszej szkoły który spełniał wyżej 
wymienione warunki miał ciekawy pomysł na 
pracę plastyczną lub literacką. 
 
Czy ktoś panu w tym konkursie pomagał? 
Konkurs organizowałem  wspólnie ze specjalistą 
do spraw uzależnień, panią Danutą Górską. 
 
Kiedy konkurs został rozstrzygnięty? 
Konkurs „Twoje zdrowie w twoich rękach” został 
rozstrzygnięty w ostatnim tygodniu nauki przed 
przerwą świąteczną, na uroczystym apelu  do-
kładnej daty nie mogę podać. 
 
Gdzie będziemy mogli obejrzeć prace? 
Chciałbym ,aby prace były wystawione na auli 
szkolnej w gimnazjum. 
 
Dziękuję panu za informacje. 
Proszę bardzo. 
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Pan pedagog, Krzysztof Rodzie-
wicz przy pracy. Zawsze jest go-

tów pomagać uczniom naszej 
szkoły. 



 

 

 

II Ogólnoszkolny Konkurs Ortograficzny 

Brzechowiczów, czyli  

o tym jak ,, szkolne rodziny”  

sprawdziły swoje umiejętności  

ortograficzne 

 
Od 28 lutego do 14.03.2014 roku trwał II Ogólnoszkolny Konkurs Ortograficzny Brzechowiczów. Celem 
konkursu, w którym wzięło udział 11 rodzin z Zespołu Szkół w Damnie, było przede wszystkim sprawdze-
nie umiejętności ortograficznych w zakresie prawidłowej pisowni polskiej, utrwalenie już nabytych umiejęt-
ności oraz rywalizacja pomiędzy rodzinami w celu zdobycia tytułu mistrza ortografii. 

Konkurs odbył się po raz drugi i wzięły w nim udział następujące rodziny: 
Bańków /Natalia i Norbert/,Baranów /Karolina i Bartek/, Berezowskich /Marta i Hanna/, Caparów /Daria 
i Mateusz/, Dębków /Bartek i Karolina/,dwie rodziny  Janconów /Anna i Dominika oraz Kamila i Agniesz-
ka/, Odziomków /Przemek i Patrycja/, Ogórczaków /Dominik i Dagmara/, Sobolewskich /Zuzanna i Agata/, 
Staszczuków /Wiktoria i Wanesa/ 

Pierwszy etap polegał na napisaniu dyktanda i wypełnieniu prawidłowo luk ortograficznych, drugi 
i trzeci etap odbył się 4.03. i 14.03.2014 roku  

Rodziny musiały również wykonać plakaty do przysłów ortograficznych, dowolną techniką i według 
oryginalnego pomysłu. Następnie prace plastyczne, ponumerowane, wywieszono na tablicy SU, by kom i-
sja konkursowa oceniła i przydzieliła punkty. Jury w składzie: pp. Katarzyna Dietrich- Urbanek, Małgorza-
ta Kozłowicz i Dorota Rusak, oceniły prace pod kątem trafności wykonania, estetyki, trudu włożonego 
w jego tworzenie 
. Trzeci etap polegał na tym, że każdy członek z rodziny wchodził do sali /101/, tu pani Dorota Rusak pro-
siła o wylosowanie wyrazu ortograficznego, następnie konkursowicz musiał podać, jak się go pisze i dla-
czego ,czyli pełnym zdaniem objaśnić zasadę jego pisowni. Za pełna odpowiedź można było uzyskać ko-
lejne 20 punktów. Większość Brzechowiczów poradziła sobie bezbłędnie, z niewielkimi wyjątkami. 

 
Tak zdobyte punkty /w trzech etapach/ zostały zsumowane i przydzielono miejsca: 
 
I miejsce zajęła rodzina  Berezowskich 
II miejsce- Caparowie 
III miejsce- Sobolewskie 
IV- Baranowie 
V- Ogórczakowie 
VI- Odziomkowie 
VI- Bańkowie 
VII- Staszczukówny 
VIII- Janconówny /Anna i Dominika/ 
IX- Dębkowie 
XI- Janconówny /Kamila i Agnieszka/ 
 
Uroczysta chwila wręczenia nagród nastąpiła 28 lu-

tego 2014 roku, pan dyrektor Zbigniew Mazur, pani 
Katarzyna Dietrich- Urbanek i pani Dorota Rusak, 
wręczyli dyplomy za zdobyte miejsca, nagrody dla 
zwycięzców i słodkie upominki dla pozostałych 
uczestników. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję odwagi 
zmierzenia się z ortografią i zapraszam do uczestnictwa za rok!  
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Jedenaście rodzin Brzechowiczów  
podczas pamiątkowego zdjęcia.  

Każda z nich otrzymała dyplom i słodki upo-
minek. 



 
 

 

 

Samorządowcy  Świętego Mikołaja znają 

i prezenty od niego rozdają! 

6.12.2013r. 

Relacja dziennikarzy: Krzysztofa Wilkowskiego  

i Natalii Bańki, która wędrowała ze Świętym Mikoła-

jem 

 
 

W piątek, 
06.12.2013 roku, 

samorządy 
uczniowskie 

obydwu szkól 
nie zapomniały o 
nas i przyniosły 

od Świętego Mikoła-
ja prezenty. 

Jego pomocnicy, samorządowcy, chodzili po 
klasach i rozdawali czekoladowe upominki, mi-
kołajki. Za Świętego Mikołaja przebrał się Seba-
stian Gorlikowski z SU. Rada Rodziców wędro-
wała od klasy do klasy /rodzice nie przebrali się/  
i rozdawała słodkie upominki: batoniki i lizaki.  

W tym dniu lekcje trwały tylko 20 minut 
z powodu huraganu zwanego Orkan Ksawery, 
który wiał z ogromną prędkością, zapal drogę do 
naszej szkoły. Z tego powodu wiele dzieci nie 
przyszło do szkoły, uczniowie nie mogli w takiej 
zamieci dojechać  
Wszystkie dzieci, które dostały paczki, cieszyły 
się, że otrzymały dużo słodyczy. Zapomniałem 
wspomnieć o śnieżynkach- dziewczynach z SU, 
które towarzyszyły Mikołajowi. Były to: Zuzanna 
Sobolewska, Na-
talia Bańka, Agata 
Sobolewska, San-
dra Bańka, Marta 
Berezowska z 
uszkami renifera 
na głowie! 

 
Tak, to praw-

da. W piątek od-
były się mikołajki 
i miałam to 
szczęście wę-
drować ze Świę-

tym Mikołajem 
w przebraniu i rozda-

wać drobne figurki z czekolady. 
Chodziłam ze ,,Św. Mikołajem”, Sebastianem 
Gorlikowskim, a my, dziewczyny, byłyśmy prze-
brane za śnieżynki, czyli pomocnice Mikołaja. 
O nauczycielach też nie zapomnieliśmy, więc 
dostali trochę mniejsze upominki, cukierki.  

W tym dniu były skrócone lekcje. Trwały one 
20 minut, a dzieci wracały do domu o:10

20
 lub 

11
00

. Wiał bardzo silny wiatr i  nazywał się Orkan 
Ksawery. Przez to nie odbył się IV Festiwal Ko-
lęd, ponieważ padał śnieg i zasypał drogę.  

Mikołaj-Sebastian ubrał czerwone, za duże 
spodnie i był trochę chudy, więc  śmiesznie wy-
glądał. Nosił czapkę i czerwony płaszcz.  

Śnieżynki były ubrane na biało: Natalia Bań-
ka, Agata Sobolewska, Zuzanna Sobolewska, 

Sandra Bańka, Marta Berezow-
ska. Ja wykonywałam zdjęcia. 
Spójrzcie, oto foto-relacja 
z ,,mikołajkowego dnia”. 
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Ekipa Świętego Mikołaja go-

towa do pracy.  
Tylko, gdzie w ten śnieżny dzień 

podziewał się Mikołaj? 



 
 
 

 

 
W tym dniu cieszyliśmy się ze słodkich prezentów, nawet… 

 

  
…nauczyciele, pani Dorota Węgrzyn oraz pani dyrektor, Joanna Rusak, która gościła  

Świętego Mikołaja w swoim gabinecie. 

   
Każdy marzył, by spotkać św. Mikołaja. I to marzenie spełnił SU, co zauważyć można na uśmiechniętych 

twarzach: pana Siarheia Kapstiuha, pani Patrycji Setnej…  
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/ 

 …oraz dzieci z klasy IV i Karola Piaseckiego z klasy VI. 

  
Święty Mikołaj nie zapomniał o Zespole Szkół w Damnie i każdy otrzymał słodki poczęstunek,  

czy to mały, czy to duży człowiek: pani Marzena Patok, pani Kamila Zamęcka, Krzysztof Nowakowski oraz 
pan dyrektor, Zbigniew Mazur. 
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Również pan Wojciech Wilkowski 
spotkał św. Mikołaja 

 i otrzymał słodki podarunek. 

 
 

 

 

 

Czy wierzył Pan/ Pani w Świętego Mikołaja? 

Rozmawiamy na ten temat  

z panem Wojciechem Wilkowskim  

oraz  

paniami: Natalią Dobosz i Jadwigą Dziułko 

 

 
Dziennikarz Krzysztof Wilkowski: Czy wierzył  
pan w Świętego Mikołaja? 
Pan Wojciech Wilkowski: Ba… pewnie, że TAK!!! 
A tak właściwie,  czemu w czasie prze-
szłym? Nadal wierzę… Może 
troszkę inaczej niż kiedyś, ale 
uważam, że jak człowiek jest 
dobry to od czasu do czasu 
(nie zawsze w grudniu) 
dostaje niespodziewany 
prezent… Nie musi to być 
nic materialnego, ale coś 
co naprawdę nas cieszy 
i powoduje, że życie nabie-
ra cieplejszych kolorów. 
 
Czym według pana  powinien 

zajmować się św. Miko-
łaj?    
Uszczęśliwianiem lu-
dzi… Powinien dbać o 
to, by każdy dostał to cze-
czego pragnie. 
 
Co przynosił panu św. Mikołaj jak był pan 
dzieckiem? 
Zabawki i słodycze. 
 
O jakim prezencie pan marzy  w tym roku? 

Pragnąłbym być „Pomocnikiem św. Mikołaja” 
i sprawić by moi najbliżsi poczuli się szczęśliwi 
choćby przez chwilę.  
 

W jakim wieku dowiedział się pan , że św. Mi-
kołaj nie istnieje? 
Jak to nie istnieje…?  
 
Gdyby był pan Świętym Mikołajem, co poda-
rował by pan smutnym dzieciom? 

Gdybym był św. Mikołajem… A nie jego pomoc-
nikiem …. I mieć możliwość dania dzieciom te-
go, co naprawdę pragną, to… Dzieciom osiero-

conym dałbym nowych rodziców… 
Dzieciom żyjącym w krajach 

ogarniętych wojną dałbym po-
kój …… Dzieciom głodnym 

dałbym jedzenie…. Bez-
domnym  dałbym 
DOM……. A smutnym 
dałbym UŚMIECH! 
 
 

Czy wierzyła pani w 
Świętego Mikołaja? 

Pani Natalia Dobosz, nauczy-
cielka języka polskiego i ka-

szubskiego: Oczywiście nie 
każdy św. Mikołaj napo-
tkany na ulicy lub w hi-
permarkecie jest prawdzi-

wy, jednakże ja wierzę, że 
gdzieś jest ten jedyny i prawdziwy. 

 

Czym według pani  powinien zajmować się 
św. Mikołaj? 

Według mnie św. Mikołaj powinien 
sprawiać innym przyjemność, zwłaszcza 
grzecznym dzieciom. 
 
Co przynosił pani św. Mikołaj jak była pani 
dzieckiem? 
Gdy byłam dzieckiem  otrzymywałam od św. Mi-
kołaja wiele prezentów, które sprawiły mi radość. 
Były to głównie zabawki oraz książki, o których 
wówczas marzyłam i nie wyobrażałam sobie bez 
nich życia. 
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Spotkanie z ,,samorządowym” 
Mikołajem to niezwykłe wyda-

rzenie.  
Również dla pani Natalii Dobosz. 

W dzieciństwie pani Jadwiga 
Dziułko prosiła Świętego Mikoła-

ja o lalki,  
zdradziła dziennikarzowi ,,Newsa 

szkolnego” 
Również dla pani Natalii Dobosz. 

 
 
 

 

Czy wierzył Pan/ Pani w Świętego Mikołaja? cd. 

 
 

O jakim prezencie marzy pani  
w tym roku? 
Niech to pozostanie moją 
słodką tajemnicą. 
 
W jakim wieku dowie-
działa się pani, że św. 
Mikołaj nie istnieje? 
A nie istnieje? Pierwsze 
słyszę. 
 
Gdyby była pani Świętym 
Mikołajem, co podarowała-
by pani smutnym dzie-
dzieciom? 
Gdybym była św. Mi-
kołajem,  poda-
rowałabym 
smutnym dzieciom 
uśmiech. Sądzę, 
że byłby to najlepszy 
prezent. 
 
 
Dziennikarz Konrad Diegner: Czy wierzyła 
pani w Świętego Mikołaja? 
Pani Jadwiga Dziułko, nauczycielka historii: 
Oczywiście. Pisałam nawet do niego listy. 
 
Czym według pani powinien 
zajmować się Święty Mikołaj? 
Dawaniem radości dzieciom. 
 
Co przynosił pani Święty 
Mikołaj, gdy była pani 
dzieckiem? 
Ja otrzymywałam najczę-
ściej książki, gry planszowe i 
coś do ubrania. A jako kilku-
letnia dziewczynka zawsze 
prosiłam o lalki. Prawie zawsze 
Mikołaj spełniał moje marzenia. 

Choć w czasach 
mojego dzieciństwa 

o słodycze było dość trudno, to jednak 
Mikołaj stawał na wysokości za-

dania i jedna paczka była wy-
pełniona po brzegi łakociami. 

 
O  jakim prezencie pani 
marzy w tym roku? 
Chyba każdy o czymś ma-
rzy. Ja także. Ale pozwól, 
że nie wyjawię tego, żeby 

nie zapeszyć. 
 

W jakim wieku dowiedziała się 
pani, że Święty Mikołaj nie ist-

nieje? 

Miałam 
chyba 8 lat. 

 
Gdyby była pani Świę-
tym Mikołajem, co poda-
rowałaby pani smutnym 
dzieciom? 

Chciałabym spełnić ich marze-
nia. A że każdy ma je inne, 

to trudno wymyślić jeden 
uniwersalny prezent. 
Natomiast, jeśli mogła-
bym dać coś niemate-
rialnego, to podarowa-
łabym: miłość, życzli-
wość, pogodę ducha. 

I jeszcze jeden ważny 
prezent przychodzi mi do 

głowy: prawdziwych, nie-
zawodnych przyjaciół. 

 
Dziękuję pani za udzielenie 

wywiadu 
Proszę bardzo
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JEDEN  DZIEŃ W  ROKU  W  NASZEJ  SZKOLE,  

czyli wigilia po angielsku 

 
 

Dnia 20 grudnia 2013 roku w naszej szkole odbyło się świąteczne przedstawienie pt. ,,Wigilia po angielsku". 

W przedsięwzięciu tym nie byłoby nic niezwykłego, gdyby nie fakt, iż uczniowie biorący w nim udział swoje role od-

grywali w języku angielskim. Tego dnia aktorskimi umiejętnościami wykazała się cała klasa IV i V oraz cztery uczenn i-

ce z klasy VI, które dzielnie wspierały swoich młodszych kolegów.  Na przedstawienie zaproszono panią dyrektor, pa-

na dyrektora, całe grono pedagogiczne oraz wszystkich uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej. 

Przybyli goście zostali serdecznie powitani przez prezenterów, uczniów klasy V: Paulinę Konieczną, Alana Czyżew-

skiego i Huberta Opalę. Zachęcili oni widownię do wspólnego wywoływania Świętego Mikołaja, w którego postać 

wcielił się Krzysztof Wilkowski. 

Święty Mikołaj powitał wszystkich zebranych, po czym chcąc sprawdzić uczniowską wiedzę o sposobie obchodzenia 

Świąt Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii, zaczął zadawać im liczne pytania. Dotyczyły m.in. świątecznych symbo-

li, potraw, czy sposobów celebracji poszczególnych dni świąt. 

Uczniowie oglądający przedstawienie wykazali się niebywałą znajomością świątecznych tradycji naszych angielskich 

przyjaciół i chętnie udzielali od- powiedzi na zadawane py-

tania. Za każdą poprawną od- powiedź nagradzani byli 

czekoladowymi smakołykami przez dwie uśmiechnięte 

śnieżynki- Paulinę Raniszew- ską i Wanesę Staszczuk. 

Każda odpowiedź była komen- towana przez uczniów klasy 

V, np. Wiktoria Strama opowia- dała, dlaczego jemioła jest 

jednym ze świątecznych sym- boli, Kryspin Kowgan tłu-

maczył, jak obchodzona jest Wigilia Bożego Narodzenia, 

a Krzysztof Nowakowski prawił o typowych potrawach. Po-

nadto głos zabrali: Natalia Bań- ka, Aleksandra Müller, Ka-

rolina Petryk i Zuzanna Sobo- lewska. 

Przedstawienie to przypo- minałoby jedną z wielu lek-
cji języka angielskiego, gdyby nie świąteczne, nastrojowe 
piosenki i pięknie recytowane wiersze. Mimo braku wpra-
wy i doświadczenia, uczniowie klasy IV okazali się nieza-
stąpieni na szkolnej scenie. Nauczenie się na pamięć wiersza w języku angielskim i późniejsze zaprezentowanie go 
przed publicznością jest nie lada wyzwaniem, ale nie dla Sandry Bańki, która ,,ukrywając" się przed Mikołajem recy-
towała wiersz o tym, jak czeka na prezenty. Również Marta Berezowska swój talent aktorski oraz językowy ukazała 
opowiadając, jak piękne są świąteczne dni, a Jakub Schismak w mistrzowski sposób zaprezentował rozważania zie-
lonej choinki. Na scenie wykazał się również Szymon Wiśniewski opowiadający historię pięciu choinek, których rolę 
odgrywali: Aleksandra Gaja, Przemysław Odziomek, Dagmara Ogórczak, Marta Berezowska i Sandra Bańka. Wier-
sze o świętach wyrecytowali również: Marcin Skrobich, Kacper Szafrański, Jakub Broś, Amelia Zdyb, Paulina Rani-
szewska, Wanesa Staszczuk, Bartek Baran i Hubert Opala. 

Teksty śpiewanych piosenek zostały udostępnione wszystkim widzom w formie prezentacji multimedialnej, dlatego 
każdy mógł poczuć klimat i magię nadchodzących świąt. Niewątpliwie imprezę uświetniły znakomite solistki: Marta 
Berezowska, Sandra Bańka, Julia Nowotniak, Karolina Petryk, Paulina Raniszewska, Paulina Konieczna i Wanesa 
Staszczuk. 

Pod koniec przedstawienia Święty Mikołaj złożył wszystkim piękne świąteczne życzenia, a na wielu twarzach 
można było zauważyć łzy wzruszenia, gdy swoją finalną piosenkę zaśpiewały Natalia Bańka i Daria Capar. 

Do sukcesu uczniów szkoły podstawowej przyczynili się również ich starsi koledzy i koleżanki, którzy wykonali 
część dekoracji. 

Występujący uczniowie wykazali się nie tylko ogromnymi umiejętnościami aktorskimi, ale przede wszystkim zdol-
nością językową. Mimo krótkiego czasu, jaki mogli poświęcić na przygotowanie się do przedstawienia, udowodnili, że 
bariery językowe są po to, aby je przełamywać, występy są po to, aby się rozwijać, a święta po to, aby się do siebie 
zbliżać. I oni to wszystko osiągnęli! 

 
Gościnnie dla ,,Newsa szkolnego” sprawozdanie napisała: pani Michalina Kurzynoga 

  

NEWS  SZKOLNY 

 

Strona 10 



 
 
 
 
 

REPORTERSKIM  OKIEM 

o IV Powiatowym Festiwalu Kolęd w naszej szkole,  

w krótkiej relacji Darii Dworak i Hanny Berezowskiej 
 

 
 

6 grudnia 2013 roku miał od-
być się w naszej szkole, jak 
co roku, IV Festiwal Kolęd, ale 

śnieżna pogoda, zawieje i mróz, 
nie pozwoliły na jego zorganizowanie. Jak się 
dowiedzieliśmy, z tego powodu zmieniono jego 
termin i festiwal odbył się wcale nie  pechowy 
dzień, czyli piątek 13 grudnia 2013 roku.  Za 
sprawną organizację imprezy odpowiadała pani 
Małgorzata Kozłowicz. 

Kiedy tam byłam, zobaczyłam, że wszystko 
zostało bardzo ładnie przygotowane. Podziwia-
łam papierowe, kolorowe dekoracje oraz śnie-
żynki, które wisiały na suficie. Świecące światła, 
oślepiające nam oczy, tworzyły wspaniałą at-
mosferę, jak równie  wspaniała publiczność, któ-
ra doceniła naszą uczniowską odwagę do wy-
stępów 
Festiwal przyjechali obejrzeć, a przede wszyst-
kim posłuchać śpiewu, zaproszeni goście: za-
stępca Wójta Gminy Damnica, pan Paweł Le-
wandowski, przewodniczący Rady Gminy Dam-
nica, pan Włodzimierz Kisiel, przedstawiciel 
Nadleśnictwa w Damnicy, pani Patrycja Ławiak, 
proboszcz Parafii pod wezwaniem Świętych 
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Damnie, 
ksiądz Zdzisław Wirkus. Nie zabrakło przedsta-
wicieli Rady Rodziców, oczywiście dzieci, które 
uczestniczyły i oglądały festiwal.  
Przybyli do nas uczniowie z różnych szkół: Ze-
społu Szkół w Stowięcinie, Zespołu Szkół w Da-
mnicy, Zespołu Szkół w Zagórzycy oraz nasi 
uczniowie z  Zespołu Szkół w Damnie. 

W trakcie imprezy uczniowie wystąpili solo, 
w duecie i w zespołach. Najbardziej podobał mi 
się występ grupy, która śpiewała po kaszubsku, 
a to wszystko dzięki ciężkiej pracy włożonej 
w przygotowanie nas do tej piosenki przez panią 
Natalię Dobosz.  

Z naszej szkoły występowali m.in.: chór 
szkolny, Hanna Berezowska, Julia Ostrowska, 
Daria Dworak, grupa dzieci i młodzieży 
z kaszubską piosenką i dziewczyny z klasy 
I gimnazjum.  

Reasumując to było bardzo 
bajeczne i fascynujące wy-
darzenie, co ukazują za-

mieszczone przez nas zdjęcia. 
Muszę dodać, że IV Powiatowy Festiwal Ko-

lęd i utworów o tematyce świątecznej upłynął 
pod hasłem: „Przybliża się czas, gdy śpiewać 
trzeba pieśń radości” 

Celem festiwalu było: ukazanie aktualnych 
walorów piosenek świątecznych pochodzących 
z różnych czasów i kultur, konfrontacja osiągnięć 
młodych wokalistów, umożliwienie młodym arty-
stom zaprezentowanie się przed szeroką pu-
blicznością.  

W ten cudowny dzień wystąpili uczniowie 
z Domaradza, Damnicy, Zagórzycy, Stowęcina 
i Damna . Naszą szkołę reprezentowali: Wiktoria 
Staszczuk, Dagmara Laza, Daria Capar, Hanna 
Berezowska, Izabela Marczak, Daria Dworak, 
Natalia Bańka, Julia Ostrowska, Damian Mro-
wiec. Ale to nie wszystko, wystąpił także zespół 
składający się z następujących osób: Anety Go-
łembowskiej, Kingi Sobczyk, Pauliny Pawelczyk, 
Oliwii Formeli oraz Dagmary Lazy. 

O oświetlenie sceny, nagłośnienie, oprawę 
muzyczną zadbał Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Damnicy, pan Grzegorz Gur-
łacz.  

Festiwal odbył się w miłej atmosferze. Na 
scenie było bardzo ekscytująco.   
Na koniec podsumuję, że chciałabym  przeżyć 
ten dzień jeszcze raz, za rok, ponieważ bardzo 
mi się podobały występy wielu utalentowanych 
uczniów i szansa posłuchania ich śpiewu. 

O oświetlenie sceny, nagłośnienie, oprawę 
muzyczną zadbał Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Damnicy, pan Grzegorz Gur-
łacz.  

Festiwal odbył się w miłej atmosferze. Na 
scenie było bardzo ekscytująco.   
Na koniec podsumuję, że chciałabym  przeżyć 
ten dzień jeszcze raz, za rok, ponieważ bardzo 
mi się podobały występy wielu utalentowanych 
uczniów i szansa posłuchania ich śpiewu.
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Mali i duzi z różnych szkół powiatu,  
każdy może pochwalić się swoim talentem 

podczas festiwalu. 

 
 
 

 

Z panią Małgorzatą Kozłowicz 

o tym po co nam Festiwal Kolęd, rozmawiała tuż po jego za-

kończeniu, dziennikarka, Karolina Baran 

 
 

Dziennikarka Karolina 
Baran: Czy mogłabym 
porozmawiać z panią 
o organizowanym w na-
szej szkole festiwalu? 
Pani Małgorzata Kozło-
wicz, nauczycielka muzyki, 
opiekunka chóru szkolne-
go: 
Tak, bardzo chętnie po-
rozmawiam. 
 
Po co organizuje pani 
corocznie Festiwal Ko-
lęd? 
Festiwal organizowany jest z myślą o propago-
waniu najpiękniejszych kolęd i pastorałek. To nie 
jest  konkurs, bo prawdziwym posłaniem Festi-
walu jest obudzenie w na-
naszych sercach Boga, 
kolędą właśnie. 
Organizowany i prowa-
dzony w rodzinnej at-
mosferze festiwal co ro-
ku dostarcza słuchaczom 
niezapomnianych wra-
żeń artystycznych, jest 
doskonałym sposobem 
na ukojenie codziennych 
trosk i pozwala oddać się 
nastrojowi wspólnego ko-
lędowania, poczuć na 

nowo atmosferę Świąt 
Bożego Narodzenia. 
Nasz festiwal to sposób 
na pielęgnowanie pięk-
nej, polskiej rodzinnej 
tradycji. 
 
Od ilu lat pani go prowadzi, kto jest jego 
współorganizatorem? 
Pomysł na organizowanie festiwalu narodził się 
cztery lata temu. Organizatorem jest Zespół 
Szkół w Damnie pod kierownictwem pani dyrek-
tor Joanny Rusak, ja też go współorganizuję.. 
 
Kto uczestniczył w tym roku w tym festiwalu? 

Każdego roku w festiwalu 
uczestniczy coraz większa 
grupa młodych wokali-
stów, dzisiaj już nie tylko 
z gminy Damnica, bo rów-
nież z gmin ościennych. 
Festiwal staje się imprezą 
muzyczną o zasięgu po-
wiatowym. W bieżącym 
roku przyjechali do nas 
wokaliści z: Damnicy, Za-
górzycy, Stowięcina. 
 
Jakie miejsca i nagrody 

przydzielono i kto je zdo-
był? 
Festiwal nie jest konkursem, wiec nie ma tutaj 
miejsc. W ten sposób propagujemy wspólne 

śpiewanie kolęd, staramy 
się kultywować polską 
tradycję, a także propa-
gować muzykę wśród 
dzieci i młodzieży. 
 
Jak wyobraża sobie pani 
ten festiwal w przyszłym 
roku, czy planuje pani 
w nim coś zmienić? 
Festiwal na dobre wpisał 
się w tradycję nie tylko 
naszej szkoły, ale również 
gminy, zatem będzie or-

ganizowany również w ko-
lejnych latach. Zmianie 
ulegnie jedynie termin, 
gdyż od następnego roku 
planujemy organizować go 

w styczniu. 
 
Co daje pani satysfakcję w pracy zawodo-
wej? 
Możliwość przygotowywania dzieci i młodzieży 
do świadomego uczestnictwa w kulturze. 
 
Dziękuję  pani za udzielenie mi wywiadu. 
Proszę bardzo. 

NEWS  SZKOLNY 

 

Strona 12 



 
 

 

 

SKĄD TEN KARNAWAŁ? ACH! SKĄD? 

O tym jak bawiliśmy się podczas karnawału,  

w relacji Anety Gołembowskiej i Hanny Berezowskiej 

  

 
16 stycznia 2014 
roku to czas karna-
wału w naszej 
szkole. Uczniowie 
klas I- VI  i gimna-

zjum, bawili się, tań-
czyli na zorganizowanej 

dyskotece i w klasach. Przebrali się w stroje kar-
nawałowe, gdyż zgodnie z tradycją /w wielu kra-
jach nie tylko na kontynencie europejskim/należy 
się tak przebrać, by nikt nas nie rozpoznał, a już 
koniecznie trzeba mieć maseczkę na oczy. 
Przed wejściem, o 16.00 należało wykupić bilet 
wstępu. Dochód został przekazany na potrzeby 
samorządów uczniowskich obydwu szkół. 
Karnawał, zapusty to okres zimowych balów, 
maskarad, pochodów i zabaw. Rozpoczyna się 
najczęściej w dniu 
Trzech Króli, a kończy 
we wtorek przed Środą 
Popielcową, która 
oznacza początek Wiel-
Wielkiego Postu 
i oczekiwania na Wiel-
kanoc. 

Nazwa ,,karnawał” 
pochodzi od włoskiego 
,,carne vale”, a słowo to 
zaczerpnięte z łaciny 
oznaczało ,,pożegnanie 
mięsa” (carne mięso 
+ valere obowiązywać, być 
ważnym, królować) lub "carne" - mięso + "vale" - 
żegnaj), przed rozpoczynającym się Wielkim 
Postem.  

Karnawał wywodzi się z kultów płodności  
i z kultów agrarnych. Od dawien dawna utrzy-
mywało się przekonanie, że im wyższe będą 
skoki, tym wyżej będzie rodziło zboże. Między 
innymi dlatego karnawał jest tak ściśle związany 
z tańcami. W wielu krajach europejskich, 

zwłaszcza na wsiach 
praktykowano także tań-
ce dookoła ogniska, 
najczęściej w formie ko-
ła. 

W czasie zabawy kar-
nawałowej w Szkole Pod-

stawowej  trwał konkurs na 
miss i mistera karnawału. Pani Michalina Kurzy-
noga przed dziewiętnastą ogłosiła wyniki. 
Również w gimnazjum zorganizowano bal. 
Uczniowie klas I-III   przebrani w różne stroje za-
częli się bawić  od godziny 16

00
 , pod opieką na-

uczycieli. Każdy z nas miał bilet wstępu i mógł 
wziąć udział w konkursie na najciekawszy, naj-
oryginalniejszy strój karnawałowy. 
Bardzo podobał mi się strój Martyny Hryndzio 

oraz Ewy Klingbein. W  kar-
nawale uczestniczyło niewiele 
osób, nie wiem dlaczego, bo 
zabawa była bardzo udana.. 
Podczas niej przedstawiciele 
SU gimnazjum oceniali stroje 
i wybierali zwycięzców, który-
mi okazali się: Martyna Hryn-
dzio, Norbert Bańka, Ewa 
Klingbein.  
Otrzymali oni drobny upomi-
nek od SU, to znaczy czekola-
dę. Moje koleżanki tańczyły do 
utraty sił i do różnej muzyki. 

Pamiętam  takie przeboje jak: 
„My, Słowianie”, „Gangam Style”, „Szalona ru-
da”, „Buzi to za mało” czy „Zabiorę cię właśnie 
tam”,  

Mam nadzieję, że za rok też odbędzie się za-
bawa karnawałowa, nie żałuję, że przyszłam, by-
ło nietuzinkowo. 
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Pani Michalina Kurzynoga, jedna z opiekunek SU SP, przekazywała bilety wstępu karnawałowym 
gościom. Można się było bawić od 16.00. do 19.00 

Każdy z uczestników karnawału musiał przygotować strój karnawałowy lub maseczkę. Również na-
uczyciele postarali się i ubrali ciekawe, zabawne maseczki. Tu: panie Michalina Kurzynoga i Kamila 

Zamęcka w oryginalnych maseczkach. 

Każdy mógł wziąć udział w konkursie na zabawny strój. Niektórzy gimnazjaliści postarali się  
o pomysłowe przebrania. 

 
 

 
 

 
 

SKĄD TEN KARNAWAŁ? ACH! SKĄD? cd. 
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Trzy przyjaciółki z klasy IV podczas wspól-
nej zabawy: 

Natalia Kirko, Sandra Bańka i Anna Jancon. 

 

 

 

CZY LUBISZ KARNAWAŁ? 

Rozmawiamy z uczniami: Julią Nowotniak, Olą Gają, Micha-

łem Pyśniakiem, Pauliną Raniszewską 

 Izabelą Marczak i Michałem Kołtonowskim  

 

Dziennikarka Aneta Gołembowska: Czy wiesz, 
czym jest karnawał? 

Julia Nowotniak, uczennica klasy IV: Tak wiem, czym 
jest karnawał. To zabawa. 
 
Za co lubisz zabawę karnawałową? 

Bardzo lubię zabawę karnawałową, a lubię ją za to, że 
można się za kogoś przebrać  
i pożartować. 
 
Gdzie spędziłaś karnawał? 

Karnawał spędzam najczęściej  
w domu. 
 
Z kim spędziłaś czas karna-
wałowy? 

Karnawał spędziłam z rodziną 
i przyjaciółmi. 
 
Gdzie go najczęściej spę-
dzasz? 
Najczęściej spędzam go na 
zabawie karnawałowej 
w szkole. 

Jak zazwyczaj spędzasz ten 
czas?  
 
Ten czas spędzam za-
zwyczaj żartując, tań-
cząc i bawiąc się z in-
nymi. 
Czy byłaś na zabawie 
karnawałowej w szkole? 

Oczywiście, że przyszłam na bal karnawałowy, po-
nieważ chciałam trochę poszaleć, na balu tańczyłam, 
żartowałam wzięłam udział w konkursie na najlepszy 
strój karnawałowy. 

 
Czy wiesz czym jest karnawał ? 
Ola Gaja, uczennica klasy IV :Wiem, czym jest 
karnawał. Jest to taka zabawa, podczas  której 
można się przebierać. 
 
Za co lubisz zabawę karnawałową? 
Lubię zabawę karnawałową, ponieważ można 
przebierać się za różne postaci z bajek, np. za 
Czerwonego Kapturka albo Pinokia. 

 
Gdzie spędziłaś karnawał? 
Spędziłam go  na szkolnym balu karnawałowym. 
 
Z kim się bawiłaś? 
Czas karnawałowy spędziłam  z koleżankami 
i kolegami z klasy. 
 
Jak wspominasz ten czas? 

Zazwyczaj ten czas spę-
dzam dobrze się bawiąc. 

 
Czy przyszłaś na bal 
karnawałowy w na-
szej szkole? Dlacze-
go?  
Wraz z przyjaciółmi 
bawiłam się na nim 
wspaniale. 
 
Czy wiesz, co to jest 
karnawał? 
Michał Pyśniak, uczeń 
klasy V: Karnawał to 

okres zabaw. 
 
Za co lubisz za-
bawę karnawało-
wą? 

Karnawał lubię za to, że można miło spędzić 
czas z przyjaciółmi. 
 
Gdzie spędziłeś karnawał? 
Spędziłem go w domu. 
 
Z kim się bawiłeś. 
Bawiłem się z rodziną i najbliższymi przyjaciółmi. 
 
Czy byłeś na zabawie karnawałowej w szko-
le? 
Tak, byłem i dobrze się bawiłem. Mam nadzieję, 
że karnawał odbędzie się i za rok. 
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Niektórzy marzą, by być komandosem. Na 
razie mogą się za nich przebierać, 

jak Kuba Broś z klasy V. 

Nikt nie wstydził się tańczyć. 
Tu: Bartek Sabisz w tańcu z Sandrą Bań-

ką z klasy IV. 

 
 

 

CZY LUBISZ KARNAWAŁ? cd. 

 
Czy wiesz, czym jest karnawał? 
Paulina Raniszewska, uczennica klasy V: Tak, 
wiem. 
Za co lubisz zabawę karna-
wałową? 
Lubię zabawę karnawało-
wą, ponieważ  mogę się 
świetnie bawić z rodziną 
lub z przyjaciółmi. 
Gdzie spędziłabyś kar-
nawał? 
Najbliższy karnawał spę-
dzę u mojej siostry. 
Z kim spędzisz czas kar-
nawałowy? 
Czas karnawałowy spędzę 
z moją rodziną. 

 
Gdzie go najczęściej spę-
dzasz? 
Najczęściej spędzam go 
u mnie w domu, lecz w tym 
roku wyjątkowo u siostry. 
 
Jak zazwyczaj spędzasz 
ten czas? 
Zazwyczaj spędzam cho-
dząc przebrana za np. 
księżniczkę. 
 
Czy przyjdziesz na bal 
karnawałowy w naszej 
szkole? Dlaczego? Jak 
chcesz się na nim bawić? 
Tak przyjdę na bal, ponie-
waż wiem, że swobodnie 
się pobawię z koleżankami, 
chcę się wspaniale na nim 
bawić 
 
Czy wiesz, co to jest kar-
nawał? 
Izabela Marczak, uczennica 
klasy VI: Karnawał to zabawa. 
 
Dlaczego lubisz zabawę karnawałową? 
Lubię ja za to, że mogę spędzić czas z rodziną 
i przyjaciółmi. 
Gdzie zazwyczaj się bawisz? 
Bawię się w domu, z rodziną. 

 
Jak się bawisz? 
Ten czas spędzam wesoło i na miłej zabawie. 

Czy byłaś na zabawie 
karnawałowej w szko-
le? Jak się bawiłaś? 
Przyszłam na bal, to by-
ła miła i fajna zabawa. 
Spędziłam czas wesoło 
i z przyjaciółmi. 
 
Porozmawiajmy o kar-
nawale. Czy wiesz, 
czym jest karnawał? 
Michał Kołtonowski, 
uczeń klasy VI: Tak, 
wiem. 

Czy lubisz zabawę kar-
nawałową? 
Tak, lubię , bo mogę wię-
cej czasu spędzić z kole-
gami bawiąc się. 

Gdzie spędzisz najbliższy karnawał? 
Najbliższy karnawał spę-
spędziłbym w szkole. 
 
Z kim spędziłbyś  czas 
karnawałowy? 
Czas karnawałowy spę-
dziłbym z kolegami 
z klasy. 
Gdzie go najczęściej 
spędzasz? 
Najczęściej spędzam go 
w szkole. 
Co wtedy robisz? 
Ten czas spędzam ba-
wiąc się z kolegami. 

 
Czy przyjdziesz na bal 
karnawałowy organizo-
wany w naszej szkole? 
Nie przyjdę na bal, ponie-

waż mi się nie chce. 
 
Wywiady przeprowadzono przed i po zabawie 
karnawałowej.  

Uczniom dziękujemy za pomoc  
w realizacji tematu. Redakcja. 
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Młodzi samorządowcy przygo-
towani do zbierania funduszy na 

rzecz WOŚP /10.01.14r./ 

 

 

 

Okazujemy serce dzięki 

Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 

,,Kto serce otwiera, Orkiestrę 
pana Owsiaka wspiera” 

 

W piątek, 10 stycznia 
2014 roku,  przedstawi-
ciele Samorządów 
Uczniowskich Zespołu 

Szkół w Damnie, zorga-

nizowali zbiórkę  funduszy, 
które w tym roku zostaną 
przeznaczone na pomoc 
dla dzieci i seniorów /m.in. 
w tym roku zbieraliśmy  na 
zakup specjalistycznego 
sprzętu dla dziecięcej me-
dycyny ratunkowej i godnej 
opieki medycznej senio-
rów/, bo taki był cel 22. Fi-
nału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 

Jak co roku zbiórka wzbudziła 
duże zainteresowanie uczniów, na-
uczycieli i pracowników szkoły. Nikt z 
Was nie żałował złotówek i chętnie 
wrzucaliście je do puszki, a dużym 
powodzeniem cieszyły się 
czerwone serduszka, które każ-
dy ofiarodawca otrzymywał. 

 W ten sposób wspólnie prze-
kazaliśmy 154.08 złotych zebrane w na-
szej szkole. Koordynatorem akcji w Zespole 
Szkół w Damnie była pani Bożena Cieślicka, a 
pomagały jej w tym pani Dorota Rusak, Natalia 
Dobosz, Michalina Kurzynoga czuwając nad 
prawidłową pracą dzieci z SU. Waszą hojność i 
zaangażowanie, radość z możliwości wspierania 
tej akcji pokazują zdjęcia. 

Redaktor naczelna Aneta Gołembowska 
 

 
Wolontariu-

sze zbierali 

pieniądze w następujących obwodach: 

 Damno 
Tu wolontariusze: Ewelina Pałucka, Julia Muller, 
Ania Wrosz, Julia Licow, Piotr Różański, Nikola 
Kurczaba I Dominika Grąziel, uzbierali kwotę 

557,88 zł. 

 Bobrowniki 
Tu wolontariusze: Justyna Sza-
frańska, Karolina Barańska, 
Oskar Formela, Jakub Bińczycki, 
Eliza Łupina, Pamela Toczek, 
Norbert Bańka, Patrycja Owsiuk 
uzbierali kwotę 512,52 zł. 

 Dąbrówka 
Tu wolontariuszki: Aleksandra 
Banak, Karolina Patok, Patrycja 
Kępczyk uzbierały kwotę 

100,60 zł. 

 Łojewo 
Tu wolontariuszki: Klaudia Przy-

bysz, Aleksandra 
Malczyńska 

uzbierały kwotę 
204,80 zł. 

 Świtały 
Tu wolontariuszki: Aleksandra Szymańska, Ewa 
Klingbein uzbierały 202,71 zł. 

 Wiatrowo 
Tu wolonariuszki: Agnieszka Jancon, Patrycja 
Tkacz, Róża Jancon uzbierały 35,07 zł. 

Razem więc uzbieraliście: 1748,58 złotych. 

 
,,Miej serce i okaż serce!”, w tym dniu nikt  

nie odmawiał wsparcia dla WOŚP. 
Chętnie pozowano dziennikarzom  

z ,,Newsa szkolnego” 
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Każdy grosz był na wagę złota, a czerwone serdusz-
ko symbolem szczerego serca i powodem do dumy. 

Aktywni wolontariusze gotowi do  
 wielkiego finału. 

 
Grupa wolontariuszy działająca pod 

opieka pani Bożeny Cieślickiej.  

 

 

 

 

Okazujemy serce dzięki WOŚP, cd. 

 
 
 
 

 

 

Otwarte serca dla ,,Szlachetnej paczki” 

 
Od 9 do 12 grudnia 2013 

roku odbyła się zbiórka na 
rzecz ubogich i wielo-
dzietnych rodzin pod na-
zwą "Szlachetna Paczka". 

Dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom, którzy wzięli 

udział w tej akcji, a przede wszystkim  właścicie-
lom sklepów i ich pracownikom: 

Państwu Puchała 
Państwu Zielińskim 

Państwu Diegner 
Państwu Przyborowskim 

za udostępnienie swoich lokali. 
W akcji „Szlachetna  Paczka” uczestniczyło  12 

wolontariuszy:  

Jakub Bińczycki, Oskar Formela, Piotr Różań-
ski, Norbert Bańka, Norbert Jefimczyk, Grzegorz 
Gąsior Patrycja Kępczyk, Nikola Kurczaba, Ewe-
lina Pałucka Julia Muller, Aleksandra Banak 
i Karolina Patok. 

 Zbieraliśmy produkty spożywcze. Mieszkańcy 
Damna i Bobrownik bardzo chętnie włączyli się 
w pomoc bliźniemu. Z zebranych produktów wo-
lontariusze pod opieką  koordynatora Szkolnego 
Klubu Wolontariusza, pani Bożeny Cieślickiej 
przygotowali 24 paczki.   

Pani dyrektor Joanna Rusak oraz pan wicedy-
rektor Zbigniew Mazur wręczyli je rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.   
Gościnnie dla ,,Newsa szkolnego” zrelacjonowa-
ła: pani Bożena Cieślicka 
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Pani Jolanta Puchalska i pani Patrycja Setna zdradziły swoje marzenia nie 
tylko Świętemu Mikołajowi, ale też dziennikarce ,,Newsa szkolnego”.  

Marzą o wypoczynku w ciepłych, egzotycznych krajach. 

 

 

 

CZAS PRACY, CZAS ODPOCZYNKU czyli 

o jakich feriach marzymy? 

Swoje marzenia zdradziły nam panie:  

Patrycja Setna i Jolanta Puchalska oraz … 

 
 

Ferie zimowe za 
nami , a wielka-

nocne przed na-
nami. Nas, 

dziennikarzy, 
interesuje nie 
tylko szkolna 

codzienność, 
ale też 

rze- nia, które nasi czy-
telnicy mają i o które pytamy. Tym ra-
zem związane z wymarzonym czasem 
wolnym. Koniecznie przeczytajcie wy-
wiady, które dla Was przeprowadziłam! 
 
Dziennikarka Agata Sobolewska: Jak 
wyobraża sobie pani swoje wymarzone 
ferie? Gdzie by je pani spędziła? 
Pani Patrycja Setna, wychowawczyni klasy II: 

Moje wymarzone 
ferie chciałabym 
spędzić 
w ciepłych kra-
jach. Baaardzo 

nie lubię zimna!  
 
Z  kim chciała-
by pani spę-
dzić wolny 
czas? 
Najlepiej z 
bliskimi, ro-
dziną i przy-
jaciółmi, z 
którymi zaw-
sze się dobrze 
czuję. 
 
Co by pani wtedy robiła? 
Odpoczywałabym, nie myśląc o obowiązkach. 
Pełen relaks.  

 
Gdzie nie chciałaby ich pani spędzić? 
Nie chciałabym spędzić ich w pracy! 
 
Co na 100% wzięłaby pani ze sobą? 

Aparat foto-
graficzny, te-
lefon i kosme-
tyczkę to na 
100% . Cho-
ciaż i tak bym 
pewnie miała 

problem 
z tym, co ze 
sobą zabrać, 

bo zawsze pa-
kując się przed 

wyjazdem twierdzę, 
że „wszystko” będzie 

mi 

potrzebne …  
I w rezultacie całkiem dużo za dużo. 
 
Dziękuję pani za wywiad i za to, że 
zdradziła nam pani swoje marzenia. 
Proszę. 
 

Dziennikarka Zuzanna Sobolewska: 
O jakich feriach pani marzy? 
Pani Jolanta Puchalska, wychowaw-

czyni klasy III: Marzę, by ferie spędzić …  
w ciepłym kraju .  

 
Z kim i jak chciałaby pani je spędzić? 
Pojechałabym tam z rodziną, wygrzewałabym 
się na słońcu, odbywałabym wyprawy w niezna-
ne. 
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Co pani by ze sobą zabrała? 
Zabrałabym ze sobą dobrą książkę, wygodne 
buty, grę Rummicub, szachy i … torbę z zabaw-
kami synka. 
 
Strój na mroźną zimę to … ? 
Na zimę warto zakupić sobie rękawiczki z wiel-
błądziej wełny (naprawdę są ciepłe) . 

 
Żeby nie nudzić się w czasie wolnym od szkoły 
trzeba …? 
Najbardziej skuteczny sposób na nudę to czyta-
nie ,bo ,,Kto dużo czyta, żyje wielokrotnie”. 
Dziękuję pani za wywiad. 
Proszę. 
 

 
 
 

… uczniowie, którzy nie boją się marzyć: 

Paweł Dębek, Anna Wojtczyk, Bartek Fiderer  

z klasy II, Patryk Różański z klasy III 

 

Dziennikarka Agata Sobolewska: Jak wyobra-
żasz sobie Twoje wymarzone ferie? 
Paweł Dębek: Chciałbym wyjechać na Jamajkę 
Gdzie chciałbyś je spędzić? 
Spędziłbym je w drewnianym domku na plaży. 
Z kim byś  je spędził? 
Pojechałbym tam z ciocią Pauliną. 
Co byś tam robił? 
Na pewno pływałbym w morzu z delfinami. 
Gdzie nie chciałbyś ich spędzić? 
Nie chciałbym być wtedy w szkole. 
Co na 100% zabrałbyś ze sobą? 
Wziąłbym ze sobą swoje psy :Pikusia i Reksia. 
 
Jak wyobrażasz sobie ferie twoich marzeń? 
Ania Wojtczyk: Chciałabym jechać do mojej 
babci i wujka. 
Gdzie chciałabyś je spędzić? 
Chciałabym jechać do Grąsina . 
Z kim byś je spędziła? 
Pojechałabym tam z tatą. 
Co byś wtedy robiła? 
Bawiłabym się z Brutusem, psem mojej babci 
oraz spędzałabym wolny czas  
z wujkiem. 
Gdzie nie chciałabyś spędzić ferii? 
Nie chciałabym jechać do mojej kuzynki Julii, 
ponieważ ciągle mi dokucza. 
Co na 100% zabrałabyś ze sobą? 
Wzięłabym na pewno mojego chomika Pusię, bo 
nie miałby jej kto karmić. 
 
Jak wyobrażasz sobie Twoje wymarzone ferie? 
Bartek Fiderer: Chciałbym jechać do mojego ta-
ty. 

Czyli dokąd? 
Bardzo chciałbym jechać do Anglii. 
Z kim byś  je spędził, wyjechał? 
Pojechałbym z mamą, babcią, dziadkiem i psem, 
Sarą. 
Co byś tam robił? 
Zwiedziłbym Anglię i koniecznie zobaczyłbym 
Big Bena w Londynie. 
Gdzie nie chciałbyś ich spędzić? 
Nie chciałbym jechać do Słupska, do mojego ku-
zyna Kacpra. 
Co na 100% zabrałbyś ze sobą? 
Zabrałbym ze sobą gry video. 
 
Dziennikarka Zuzanna Sobolewska:  O jakich fe-
riach marzysz? 
Patryk Różański z klasy III: Moje wymarzone fe-
rie to wyjazd w góry. 
 Z kim i jak chciałbyś je spędzić? 
Chciałbym spędzić je z rodziną i kilkoma kole-
gami. Chciałbym jeździć na desce snowboardo-
wej i na nartach. 
Gdzie chętnie wyjechałbyś? 
Zimą chętnie pojechałbym do Hiszpanii. 
Co byś ze sobą zabrał? 
Zabrałbym ze sobą ciepłe ubranie, telefon i PSP. 
Strój na mroźną zimę to ... ? 
Ciepła kurtka, zimowe buty, czapka, rękawiczki 
i ciepłe spodnie. 
Żeby nie nudzić się w tym czasie trzeba...? 
Grać na komputerze, PSP lub telefonie, spędzać 
czas na dworze i na zabawie z kolegami. 
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Nowe lektury w naszej bibliotece,  

co warto przeczytać wiosną? 

Rozmawiamy z panią Agnieszką Nowicką 

 

 

Dziennikarka Paulina 
Konieczna: Jakie 
książki pojawiły się 
w styczniu, w na-
szej szkolnej bi-
bliotece? Proszę o 

podanie tytułów. 
Pani 

Agnieszka 
Nowicka, bibliotekarka i nauczy-
cielka geografii: W styczniu 2014 
roku w bibliotece szkolnej pojawiły 
się nowe, ciekawe tytuły książko-
we, które zostaną wprowadzone 
do kanonu obowiązkowych lektur 
naszej szkoły. 
Na czytelników naszej biblioteki 
czekają pachnące nowością książ-
ki: 
 

1.  Oskar i pani Róża, Érica - 
Emmanuela Schmitta, 

2. Studium w szkarłacie, Ar-
thura Conan Doyle’a 

3. Władca Lewawu, Doroty 
Terakowskiej, 

4. Daleki rejs, Anny Onichi-
mowskiej, 

5. Dynastia Miziołków, Joan-
ny Olech, 

6. Mikołajek, Jeana Jacqu-
esa, 

7. Dziewczyna z szóstego 
księżyca, Moony Witcher 

 
Które z nich poleca pani młod-
szym , starszym czytelnikom 
i gimnazjalistom? 
Na uczniów klasy IV czeka w na-
szej bibliotece ,,Mikołajek”  
i ,,Daleki rejs”  
Piątoklasiści powinni przeczytać 
,,Dynastię Miziołków”, a szóstokla-
siści ,,Władcę Lewawu”  i ,,Dziewczynę z szó-
stego Księżyca” Gimnazjalistów zapraszam do 

biblioteki po książki pt. ,,Oskar i Pani Róża `` 
oraz ,,Studium w szkarłacie”. 
 
Co lubi pani czytać wiosną? 
Wiosną czytam książki przygodowe i biografie 
znanych ludzi. 
 

Jaki tytuły gazet poleca pani 
młodzieży? 
Naszym uczniom polecam czaso-
pisma, które są rekomendowane 
przez Fundację Cała Polska czyta 
dzieciom.    
Oto propozycje :  
 
- Świerszczyk  
Czasopismo dla dzieci w wieku  
wczesnoszkolnym. Tworzą dla 
niego najlepsi  polscy pisarze, po-
eci i ilustratorzy. Zawiera treści 
edukacyjne i rozrywkę z dużą 
dawką humoru. 
 
- Promyczek Dobra  
Miesięcznik dla dzieci w wieku 6-9 

lat. Na 28 barwnych stronach dzieci znajdą opo-
wiadania, wierszyki, propozycje 
konkursów, informacje o cieka-
wych miejscach i ludziach, oraz 
rebusy, krzyżówki, rozrywki edu-
kacyjne. 
 
- Anioł Stróż  
Miesięcznik kierowany do dzieci 
w wieku szkolnym ( 8-13 lat ). Nie 
tylko bawi, ale też uczy wartości 
chrześcijańskich oraz stara się 
rozwijać w dzieciach wyobraźnię. 
Zawiera wiele tekstów literackich, 
poezji, prostych wierszowanych 
fraszek i wywiadów . Do opowia-
dań dołączone są audycje na pły-
tach CD, w których dziewczynka 

i jej Anioł Stróż rozstrzygają trudne problemy 
moralne w zrozumiały dla dzieci sposób. 
 

Strona 21 NEWS  SZKOLNY 

EWS  SZKOLNY 

REDĄ PO TABLICY 



,,W bibliotece znajdziecie, 
Czytelnicy, wiele ciekawych 

książek i czasopism”- zapew-
nia pani Agnieszka Nowicka. 

 
 
 
 
 

- Czarodziejska Kura  
To nowe czasopismo dla dzieci. Jest duże i kolo-
rowe, wydawane w formie zeszytów wydruko-
wanych na grubym kartonie, dzięki czemu po-
siada zalety i czasopisma, i małej księż-
niczki. W  środku są wier-
szyki, opowiadania kolorowanki i 
w każdym numerze ciekawa, 
oryginalna wycinanka.  
 
- Kumpel  
Pięknie ilustrowany mie-
sięcznik edukacyjny dla 
uczniów klas I, II, III  
szkoły podstawowej.  
W każdym numerze ma-
gazynu znajdują się między 
innymi edukacyjna gra plan-
szowa, komiks , ,,Ada, Junior i 
pies Pirat” w dwóch wersjach języko-
wych, polskiej i angielskiej 
oraz plakaty ze zwierzętami. 
 
- Victor Junior  
W Victorze Juniorze znaj-
dziecie: reportaże 
o sprawach i problemach, 
które dotyczą nastolatka, porady psychologicz-
ne, konkursy, materiały przydane w szkole, pod-
powiedzi jak przygotować się do sprawdzianu 

czy jak dobrze wykorzystać czas poświęcony na 
naukę. 
- Victor Gimnazjalista  
Podobną tematykę czytelnik znajdzie w Victorze 

Gimnazjaliście, z tą różnicą, że to czaso-
pismo kierowane jest do mło-

dzieży gimnazjalnej. 
 W naszej bibliotece 

czytelnicy mogą oddać 
się lekturze następują-
cych czasopism: 
- Kumpel  
- Victor Junior  
- Victor Gimnazjalista  
- Wędkarski Świat  

  
Prenumerujemy również  

czasopismo dla nauczycieli  
pt. ,,Biblioteka w szkole” . 

Drodzy Czytelnicy, zapraszamy do 
biblioteki! 
 
Przyjdź! Zobacz! Przeczy-
taj! 
Stare Chińskie przysłowie 
mówi: Kiedy przeczytasz 
nową książkę to tak jak-

byś znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczy-
tasz książkę, którą już kiedyś czytałeś to tak, 
jakbyś się ze starym przyjacielem spotkał po-
nownie po latach. 

 
 

,,W OSTATKI ZJEDZ PĄCZKA,  BO SŁODKI I GŁADKI!” 

O pokusach tłustego czwartku rozmawiamy  

z nauczycielami naszej szkoły:  

panem dyrektorem Zbigniewem Mazurem,  

paniami Kamilą Zamęcką, Agnieszką Nowicką 

oraz… 

 
 

Jak co roku, 27 lutego 2014 roku, ob-

chodziliśmy w naszej szkole tłusty czwartek. 
Wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy 
obsługi chętnie kupowali i zajadali się pączkami, 
sprzedawanymi przez przedstawicieli Samorzą-
du Uczniowskiego obydwu szkół. 
Zgodnie z tradycją tłusty czwartek to ostatni 
czwartek przed wielkim postem i rozpoczyna 

ostatni tydzień karnawału:,, Powiedział Bartek, 
że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, 
dobrych pączków nasmażyła”.  Nic więc dziwne-
go, że wszyscy w tym dniu chcieli zjeść pączka, 
według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty 
czwartek nie zje ani jednego, w dalszym życiu 
nie będzie mu się wiodło.   
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,,W OSTATKI ZJEDZ PĄCZKA,  BO SŁODKI I GŁADKI!”, cd. 

 
 

Poniżej prezentuję 
przeprowadzone prze-
ze mnie wywiady  z 
pracownikami szkoły. 
Jak ważny jest 

,,pączkowy dzień” 
w naszym życiu i czy to 

tra- dycja, która nas łączy? Prze-
czytajcie wywiady, które przeprowadziłam na mie-
siąc przed tłustym czwartkiem. 

 
Dziennikarka Patrycja Odziomek: Czy obchodzi 
pan tłusty czwartek? 
Pan Zbigniew Mazur, wi-
cedyrektor Zespołu Szkół 
w Damnie: Tłusty czwartek 
to jeden z  dni roku, w któ-
rym można zapomnieć o ka-
loriach i zjeść kilka pysz-
nych pączków. W związku z 
tym nie żałuję sobie tej 
przyjemności. 
 
Za co lubi pan ten obrzęd? 
Według legendy pączki po 
raz pierwszy przyrządziła 
Austriaczka, pani Kraft, by 
nakarmić obrońców Wiednia 
obleganego przez Turków w 1683 r.  Nie  były to  
jednak puchate i słodkie kule, a smażone na smal-
cu kawały ciasta chlebowego nadziewane słoniną. 
Wraz z wojskami Jana III Sobieskiego wracającego 
z odsieczy wiedeńskiej pączki dotarły do Polski. 
Dopiero jednak w XVIII wieku zmieniły się w łako-
cie. W tym dniu dozwolone jest nieumiarkowane 
objadanie się, więc korzystam z tej przyjemności. 
 
Jakie wypieki pan jada w tym dniu? 
Najczęściej jadam pączki i faworki domowego wy-
pieku. Kupione w sklepie nie są tak smaczne. Naj-
smaczniejsze są według mnie pączki nadziewane 
dżemem różanym. Nie lubię nadzienia budyniowe-
go. 
 
Jak pan obchodzi tłusty czwartek w szkole?  
W szkole najczęściej  kupuję pączki, które sprowa-
dzane są do szkoły przez Samorząd Uczniowski. 
 
Czy ma pan ulubiony przepis na pączki? Proszę 
podać. 
Tak mam. Oto on: 
     Składniki: 

~ 1 kg mąki tortowej 
~ 4 całe jajka  
~ ½  kostki margaryny 
~ 5 łyżek cukru 
~ 7 dag drożdży   
~ ½  litra mleka  
~ 1 kieliszek spirytusu 
~ dżem, marmolada lub budyń (do nadziewania) 
 
Przygotowanie: 
Jajka ubić z 4 łyżkami cukru (tak jak kogel mogel ). 
Do miski wsypać przesianą mąkę, roztopiony 

tłuszcz, ciepłe mleko i ubi-
te jajka. Na końcu  wyro-
śnięte drożdże (jedna 
szklanka ciepłego mleka, 
1 łyżka cukru, jedna łyżka 
mąki włożyć do miseczki, 
wymieszać i poczekać do 
wyrośnięcia). Ciasto  wy-
rabiać dość długo. Aby 
pączki  nie nabierały za 
dużo tłuszczu dajemy do 
ciasta w czasie  wyrabia-
nia kieliszek spirytusu. Po 
wyrobieniu należy odsta-
wić ciasto  w ciepłe miej-

sce  do wyrośnięcia. Po wy-
rośnięciu jeszcze delikatnie wyrabiamy bardzo krot-
krotko. 
Pączki możemy robić na dwa sposoby: 
I sposób: robimy  rulon jak na kopytka  i kroimy na 
kawałki, następnie robimy kule i czekamy do wyro-
śnięcia, 
II sposób:  rozwałkujemy  ciasto na około 1 do 1 ½  
cm i wycinamy okrągłe placuszki szklanka lub lite-
ratką, odkładamy do wyrośnięcia pod przykryciem 
np. serwetką. 
Smażymy pączki w głębokim rondlu lub głębokiej 
patelni zawsze o grubym dnie. 
Tłuszcz rozgrzewamy do temp. Ok. 190 C. (plaste-
rek ziemniaka odrywa się od dna) około 3 min. Na-
stępnie odwracamy na drugą stronę, zmniejszamy 
gaz i smażymy na drugiej stronie około 4-5 min. 
Aby tłuszcz się nie przypalał dodajemy 
w trakcie smażenia po 9 plasterków ziemniaka.  
Gdy są pączki jeszcze ciepłe, możemy je polukro-
wać lub posypać cukrem pudrem. 
 
Dziękuję panu za rady i ciekawy wywiad. 
Proszę bardzo. 
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Czy obchodzi pani  tłusty czwartek? 
Pani Kamila Zamęcka, nauczycielka matema-
tyki : Tak, obchodzę tłusty czwartek, ponieważ 
według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty 
czwartek nie zje ani jednego pączka, w dalszym 
życiu nie będzie mu się wiodło. 
 
Za co lubi pani ten obrzęd? 
Ostatni czwartek przed Środą Popielcową 
i Wielkim Postem, a zarazem ostatnia przed 
Wielkanocą to okazja, by beztrosko oddać się 
karnawałowemu nieumiar-

kowaniu w jedzeniu. Ten 
obrzęd  lubię za to, że w 
tym dniu przygotowuję  
pączki i faworki wspólnie z 
rodziną. Myślę jednak, że 
najważniejszym powodem 
dla wszystkich jest to, że 
wedle tradycji w tym dniu 
dozwolone jest objadanie 
się. 
 
Jakie  wypieki pani  jada w 
tym dniu? 
Dawniej chyba objadano 
się pączkami nadziewany-
mi słoniną, boczkiem i mięsem.  Ja w tym dniu 
przygotowuję pączki i faworki zwane również 
chrustami. Zajadanie słodkości ma oczywiście 
swoje ciemnie strony – zwłaszcza dla kobiet. Je-
den pączek, w zależności od nadzienia, to nawet 
400 kalorii. Biorąc pod uwagę, że przeciętny Po-
lak zjada w tłusty czwartek 2,5 pączka, wiele 
osób ma później ambicję wyzerować niekorzyst-
ny bilans i spalić nadmiar przyswojonego tłusz-
czu. To z kolei nie lada wyzwanie: aby spalić 
równowartość kaloryczną 1 pączka, można na 
przykład: biec przez pół godziny z prędkością 11 
km/h, pływać kajakiem przez godzinę, malować 
ściany przez 2 godziny czy też robić na drutach 
przez 4 godziny. Powrót do formy można jednak 
rozłożyć w czasie, w końcu nie bez powodu za-
raz po tłustym czwartku czeka nas 40-dniowy 
post. 

 

Jak pani obchodzi tłusty czwartek w szkole? 
W tym dniu zawsze kupuję pączki, które sprze-
daje w dość korzystnych cenach Samorząd 
Uczniowski i wszystkich do tego zachęcam. 
 
Czy ma pani ulubiony przepis na pączki? Proszę 
podać. 
Mam ulubiony przepis, nie na pączki, lecz na ró-
że karnawałowe Róże karnawałowe robię 
z przepisu na faworki, są jednak efektowniejsze. 

Nie są wcale trudne do 
przygotowania, chociaż 
musimy poświęcić im tro-
trochę więcej czasu niż 
faworkom. Róże przygo-
towuje się z trzech do 
pięciu krążków, które 
skleja się razem i smaży 
jak faworki, na głębokim 
oleju. Po usmażeniu 
każdą różę posypuje się  
cukrem pudrem i dekoru-
je dżemem lub wiśnią 
z konfitury. 
 

 
 
Składniki: 

 2 szklanki mąki pszennej (lub 300g) 

 4 żółtka 

 łyżka spirytusu (może być też ocet 6%) 

 ½ łyżeczki cukru 

 ½ łyżeczki soli 

 ok. 5 kopiastych łyżek gęstej, kwaśniej 

śmietany 

 olej lub smalec do smażenia 

 cukier puder do posypania (lub cukier 

puder wymieszany z cukrem wanilio-

wym) 

 dowolny dżem lub wiśnie z konfitury. 
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Sposób przygotowania: 

1. Przygotować 3- 5 szklanek (kieliszków lub 

okrągłych foremek) różnej wielkości. (Moje 

róże zrobiłam z 4 krążków. Największy krą-

żek wycięłam szklanką, a najmniejszy kie-

liszkiem). 

2. Mąkę wymieszać z cukrem i solą. Dodać 

żółtka, spirytus i śmietanę. Zagnieść ciasto 

na jednolitą masę. Sekretem, który mogę 

zdradzić tylko Tobie jest to, że ciasto na fa-

worki jest lepsze gdy się je mocno napowie-

trzy, a jak to zrobić? To cudowny sposób na 

rozładowanie energii – należy uderzać (z 

całej siły) ciasto drewnianym wałkiem przez 

10-15 minut! (Należy uderzać wałkiem w 

ciasto rozpłaszczając go, po czym ponow-

nie zwinąć i znów zbijać wał-

kiem). Dzięki zbijaniu 

ciasto będzie jednoli-

te, elastyczne, a 

po usmażeniu kru-

kruche  

i z dużą ilością 

bąbelków. 

3. Ciasto rozwałkować 

porcjami cieniutko na 

blacie posypanym lekko mą-

ką. Ważne jest, aby ciasto i blat posypywać, 

jak najmniejszą ilością mąki. 

4. Z ciasta wykrawać szklankami (kieliszkami) 

krążki różnej wielkości. Krążki naciąć w kil-

ku miejscach, aby uformować płatki (dość 

głęboko, ale nie całkiem do środka). Ukła-

dać 3- 5 krążków jeden na drugim od naj-

większego do najmniejszego tak, aby na-

cięcia się nie nakładały. Bardzo mocno na-

cisnąć palcem w środku, aby krążki się zle-

piły. 

5. Róże smażyć na rozgrzanym tłuszczu z obu 

stron na złoty kolor (Róże włożyć do roz-

grzanego tłuszczu najmniejszym krążkiem 

do dołu). Wyjmować łyżką cedzakową i 

osączyć na ręczniku papierowym z tłusz-

czu. Gdy ostygną posypać grubo cukrem 

pudrem. Na środku każdej róży nałożyć tro-

chę dżemu lub wiśnię. 

 

Dziękuję za wywiad i życzę smacznego. 
Dziękuję. Ja tobie również tego życzę. 
 
 

Czy obchodzi pani tłusty czwartek? 
Pani Agnieszka Nowicka, nauczycielka geo-
grafii i bibliotekarka: Każdy zwyczaj i tradycja 
warta jest kontynuowania. Są one bowiem war-
tościową częścią  kultury. Oczywiście każdy, 
niezależnie od wieku lub płci, ja również obcho-

dzę ten obrzęd, nie tylko dlatego, że 
oznacza zezwolenie na chwilowe 

objadanie się, ale z uwagi na to, 
iż jest to ostatni czwartek 
przed Wielkim Postem (Śro-
da Popielcowa) rozpoczyna-
jący ostatni tydzień karnawa-
łu. 
 

Za co pani lubi ten obrzęd? 
Lubię ten obrzęd za to, że tego 

dnia nie muszę sobie odmawiać 
słodkości. Tak jak wszyscy entuzjaści sło-

dyczy, tak i ja, cieszę się tego dnia. Tłusty 
czwartek teoretycznie zwalnia z zachowania 
umiaru w  jedzeniu, jednak delektujemy się nim 
zachowując zdrowy umiar. Według polskiej tra-
dycji jest to ostatni dzień, w którym można przed 
Wielkim Postem objadać się do woli. Dawniej 
wierzono, że jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje 
ani jednego pączka, w dalszym życiu nie będzie 
mu się wiodło. Jedzmy więc pączki na szczę-
ście! W ten jeden dzień w roku przestajemy 
przeliczać kalorie i oddajemy się przyjemności 
pączkowego szaleństwa. Podczas Wielkiego 
Postu chrześcijanie powinni już zachowywać 
wstrzemięźliwość w jedzeniu. 
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Jakie wypieki  pani jada w tym dniu? 
Zgodnie z tradycją  tego zwyczajowego  obrzędu 
spożywam pączki i faworki zwane również 
chrustem lub chruścikami. Najbardziej lubię 
paczki faworki mojej mamy. Jak tylko pozwala mi 
na to czas sama przygotowuję pączki z nadzie-
niem różanym. 
 
Jak pani obchodzi tłusty czwartek? 
 Świętowanie celebruję już w pracy zjadając 
pączki bądź faworki. Wieczorem lubię zaprosić 
znajomych na słodki  poczęstunek. Tego dnia 
obdarowuję także  znajomych i rodzinę tymi ła-
kociami. 
 
Czy ma pani ulubiony przepis na pączki? Proszę 
podać. 
Istnieje  wiele sposobów na przyrządzenie tego 
kalorycznego przysmaku, jednak 
sukces kulinarny zależy od dobrze 
przygotowanego ciasta. Oto mój 
sprawdzony przepis na ciasto do 
pączków. 

 
SKŁADNIKI 

Ciasto: 

 100g drożdży 

   ½ l mleka ( ciepłego, lecz nie 

gorącego) 

 100g cukru 

 1 całe jajko 

 6 żółtek 

 1kg mąki 

 odrobina soli  

 1 opakowanie cukru waniliowego  

 5 łyżek oliwy z oliwek 

 1 kieliszek spirytusu 

 sok z 1 cytryny 

Pozostałe: 

 olej do głębokiego smażenia  

 konfitura do nadziewania 

 cukier puder do posypania 

 lukier( cukier puder roztopiony w mleku z 

dodatkiem aromatu cytrynowego) 

 kandyzowana  skórka pomarańczowa lub 

kolorowa posypka 

 
SPOSÓB WYKONANIA 

KROK 1. W pierwszej kolejności należy przygo-
tować rozczyn na ciast. W tym celu kruszymy 
drożdże i zalewamy je ciepłym mlekiem. Na-
stępnie dodajemy garść mąki i dwie łyżki cukru. 
Odstawiamy na 20 min. Do ciepłego miejsca  
i patrzymy  jak ciasto pięknie wyrasta. 
KROK 2. Do tak przygotowanego rozczynu, do-
dajemy 1 opakowanie cukru waniliowego, zwykły 
cukier, 1 jajko, 5 łyżek oliwy z oliwek, sok 
z cytryny i szczyptę soli. Wyrabiamy ciasto, 

stopniowo doda-
jąc do niego mą-
kę i żółtka.  
KROK 3.  Po-
nownie  odsta-
wiamy do ciepłe-
go miejsca na 30 
min. 
KROK 4. Na 
stolnicę wysypu-
jemy cienką war-
stwę mąki. Roz-

wałkowujemy  
nasze ciasto do 

grubości ok. 1,5 
cm,. wycinamy krążki, na środek których nakła-
damy łyżeczką konfiturę. Zaklejamy pączki i od-
kładamy na bok , aby zwiększyły swoją objętość.  
KROK 5. Rozgrzewamy w garnku olej, najlepiej 
słonecznikowy, wrzucamy pączki  i smażymy aż 
się zarumienią.   
KROK 6.  Usmażone pączki odkładamy na pa-
pierowy ręcznik, który wchłonie nadmiar tłusz-
czu. Przyrządzamy  lukier. Polewamy nim pączki 
i dekorujemy kandyzowaną skórką z pomarań-
czy lub kolorową posypką. 
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rozmawiamy... 

…z przedstawicielką Rady Rodziców, panią Aleksan-

drą Różańską i panią Mirosławą Krawczewską, która 

zapewnia nam smaczne i zdrowe obiady 

 

Czy obchodzi pani tłusty czwar-
tek? 
Pani Aleksandra Różań-
ska, sekretarz Rady 
Rodziców: Tak, 
oczywiście, tradycyj-
nie. 
 
Za co lubi pani ten 
obrzęd? 
Za to, że można z 
czystym sumieniem 
zjeść pączki, faworki i inne 
pyszności. 
 
Jakie wypieki pani jada w tym dniu? 
Przede wszystkim pączki. Lubię te tradycyjne, 
ale i też kremowe, z toffi, z budyniem… 
 
Jak pani obchodzi tłusty czwartek? 
Jeśli mam na tyle czasu, staram się upiec pączki 
czy ,w ostateczności, faworki- najlepiej 
drożdżowe. Później- wraz z ro-
dziną- razem je zjadamy- aż 
do późnego wieczora. 
 
Czy ma pani ulubiony 
przepis na pączki? Pro-
Proszę podać. 
To taki jeden z wielu 
przepisów. 
Składniki: 1 kg mąki, 
500 ml mleka,100 g droż-
dży, 6 żółtek,100 g cukru, 1 
jajko, 100 g masła, ½ startej 
wanilii, sól, konfitura różana, 
tłuszcz do smażenia. 
Wykonanie: 

Drożdże rozetrzeć z łyżką octu, dodać 150 
ml ciepłego mleka i 200 g mąki. 

Wymieszać, przykryć, odstawić na 
godzinę. Do wyrośniętego roz-

czynu dodać żółtka utarte z jaj-
kiem  i cukrem, resztę mąki 
i mleka, wanilię i szczyptę so-
li. Wyrobić ciasto, dodać ma-
sło, znów wyrobić. Uformo-
wać kule, nadziać konfiturą 

i smażyć na średnim ogniu. 
Smacznego! 

 
Dziękuję pani za udzielenie mi wy-

wiadu i życzę  słodkiego czwartku z pącz-
kiem. 
Proszę 
 
 

Czy obchodzi pani tłusty czwartek? 
Pani Mirosława Krawczewska: Tak, ponieważ 

w tym dniu nie wypada zapomnieć  
o zjedzeniu choćby jednego pączka 

lub faworka. 
 

Za co lubi pani ten obrzęd? 
Tłusty czwartek to ostatni 
czwartek karnawału zwany 
także zapustami. Wedle 
tradycji  to ostatnia szansa 
na beztroskie objadanie się 

przed Wielkim Postem. 
Dzień, kiedy można bez 

grzechu objadać się tłustymi 
pysznościami  i zapomnieć  

o zbliżającej się Środzie Popielcowej, 
twierającej czas Wielkiego Postu. 

 

 
.   
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Jakie wypieki jada pani w tym dniu? 
W tym dniu jadam pączki oraz faworki . 
 
Jak pani w domu obchodzi tłusty czwartek? 
Tradycyjnie. Kiedy moje dzieci  były małe, to 
dzień przed tłustym czwartkiem  piekłam pączki 
i chruściki (faworki). Obecnie moje dzieci rozje-
chały się po kraju, a jedna córka jest zagranicą, 
więc idę do sklepu i kupuję gotowe pączki. Tłu-
sty czwartek obchodzony jest od niepamiętnych 
czasów. Jak głosi przesąd, kto tego dnia nie zje 
chociaż jednego pączka, to do końca roku nie 
będzie mu się wiodło. 
 
Czy ma pani ulubiony przepis na pączki? Proszę 
podać. 
Oczywiście, jak  wcześniej wspomniałam, obec-
nie kupuję gotowe pączki dla siebie i męża, lecz 
chętnie podam. 
Oto mój przepis: 
PRZEPIS NA DOMOWE PĄCZKI 
1kg mąki, 10dag  drożdży, 10-15dag cukru. 
Ok.0,5 l mleka, 6 żółtek, 1 jako, sól, 5-6 łyżek 
oliwy lub oleju ( albo 10 dag margaryny). 0,5 la-
ski wanilii, kieliszek spirytusu, sok i skórka z cy-
tryny, 1-1,5 kg tłuszczu do smarowania ( smalec, 
olej), 10dag cukru pudru do posypania, 40 dag 
marmolady lub osączonych konfitur. 

Zrobić rozczyn z roztartych drożdży z łyżką cu-
kru, 20 dag mąki z mlekiem. Zostawić w ciepłym 
miejscu do wyrośnięcia. Utrzeć jajo i żółtka z cu-
krem, dodać mąkę, wyrośnięty rozczyn, wanilię, 
sok z cytryny, otartą skórką, resztę mleka, 
szczyptę soli, alkohol. Wyrabiać ciasto, aż stanie 
się gładkie i będzie odstawać od ręki, a na po-
wierzchni ciasta pokażą się pęcherzyki powie-
trza. Wlewać po trochę tłuszcz, jeszcze chwilę 
wyrabiać. Ciasto powinno być niezbyt gęste. Zo-
stawić w cieple do wyrośnięcia(10-15 minut). 
Gdy ciasto zacznie rosnąć, zaraz wyrabiać . 
Nabierać łyżką małe porcje ciasta. Kształtować 
w ręku małe krążki, na środek nakładać 0,5 ły-
żeczki marmolady lub innego nadzienia. Zlepiać 
dokładnie, formować kule, kłaść zlepieniem na 
spód na posypaną mąką deseczkę, przykryć 
czystą ściereczką. Podgrzać tłuszcz do smaże-
nia. Wyrośnięte pączki kłaść na gorący tłuszcz 
górną stroną na dół. Smażyć, pączki powinny 
swobodnie pływać. Gdy pączki zarumienią się 
od dołu, obrócić widelcem do góry, i dosmażyć 
bez przykrycia.  
 
Dziękuję pani za poświęcenie mi czasu i życzę 
samych słodkich chwil. 
Dziękuję bardzo. 
  
 

Chętnych do kupna pączków w naszej szkole było tak dużo, że przedstawiciele SU nie nadążali z ich 
sprzedażą i nie dla wszystkich ich starczyło. O popularności tego zwyczaju wśród Was zaświadczają 
umieszczone tu zdjęcia, kiedy podpatrywaliśmy wasze zajadanie się pączkami. 
Kolejny tłusty czwartek za rok…12 lutego 2015 roku. 
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Pączki zostały sprzedane przez samorządowców w ciągu godziny, każdy mógł wybrać swoje 
ulubione: malinowe, różane, budyniowe czy śliwkowe. 



 
 
 
 
 

,,W walentynki 
zaglądaj chętnie do skrzynki” 

 

DZIEŃ  ŚWIĘTEGO  WALENTEGO,  

czyli 

zakochani są wśród nas! 

Rozmawiamy ,,pół żartem, pół serio” z chłopcami  

 I a gimnazjum 

 
 

14 lutego zakochani ob-
chodzą popularne rów-
nież w Polsce walentyn-
ki. Zgodnie z tradycją 
naszej szkoły, przedsta-

wiciele obydwu samorzą-
dów zorganizowali sprzedaż 

pocztówek, lizaków i znaczków walentynkowych. 
Ogromną popularnością cieszyły się czerwone 
kartki walentynkowe i te ręcznie wykonane przez 
uczniów czy rodziców. 
 
Dziennikarka Daria Dworak: 
Z kim spędziłbyś walentyn-
ki, gdybyś miał okazję? 
Paweł Brzeski : Walentynki 
spędziłbym z najlepszą ko-
leżanką. 
 
Jak chciałbyś je spędzić? 
Upiekłbym coś i zaprosiłbym 
dziewczynę. 
 

Co dałbyś dziewczynie na 
walentynki? 
Dałbym jej bukiet czerwo-
nych róż. 
 
Czy lubisz ten właśnie 
dzień? 
Tak. 
 
Czy zawsze go  obchodziłeś? 
Staram się obchodzić walentynki. 
 
 

Z kim spędziłbyś walentynki, gdybyś miał 
okazję? 

Sebastian Ogórczak: Walentynki spędziłbym 
z dziewczyną. 
 
Jak chciałbyś spędzić je w przyszłym roku? 
Zabrałbym dziewczynę na romantyczną randkę. 
 
Co dałbyś dziewczynie na walentynki? 
W walentynki dałbym dziewczynie płytę 
z piosenkami. 
 
Za co lubisz ten dzień? 

Ten dzień lubię, ponieważ jest 
romantycznie. 
 
Co kupiłeś na walentynkowym 
stoisku SU? 
Niestety, nic nie kupiłem. 

 
 

Z kim spędziłbyś walentynki, 
gdybyś miał okazję? 

Dawid Bazylczyk: Spędziłbym 
z dziewczyną. 

 
Jak chciałbyś spędzić je 
w przyszłym roku? 
Chciałbym je spędzić 
z dziewczyną. 
 

Co dałbyś dziewczynie na walentynki? 
Dałbym dziewczynie kwiaty i bombonierkę. 
 
Za co lubisz ten dzień? 
Nie lubię zbytnio tego dnia. 
 
Co kupiłeś na walentynkowym stoisku SU? 
Kupiłem kartkę w kształcie serca. 
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Ręcznie wykonane przez uczniów  
walentynkowe kartki. 



Paweł Brzeski zakupił w dzień walentynek czerwonego lizaka z prowokującym napisem.  
Niestety dziennikarce nie udało się ustalić, komu został wręczony. 

Walentynki rozdawane przez dziewczęta SU. Każdy chciał je dostać, nikt się do tego nie przyznawał. 
Poczta walentynowa to tradycja w naszej szkole. 

Dziewczęta z SU nie tylko rozdawały walentynki, ale też je otrzymały. Tylko, kto ją tu wręcza?  
Sandra Bańka czy Natalka Bańka? 

 
 
 
 
 
 

DZIEŃ  ŚWIĘTEGO  WALENTEGO, cd. 

 
 

Z kim spędziłbyś walentynki, gdybyś miał 
okazję? 
Łukasz Jeżyna: Spędziłbym je z koleżanką. 
 
Jak chciałbyś spędzić je w przyszłym roku? 
Chciałbym je spędzić w miły sposób. 
 
Co dałbyś dziewczynie na walentynki? 
Nic nie dałem dziewczynie na walentynki, 
ponieważ jej nie mam. 
 
Za co lubisz ten dzień? 
Lubię ten dzień za to, że wszyscy są dla siebie 
mili w tym dniu. 
 
Co kupiłeś na walentynkowym stoisku SU? 
Nic nie kupiłem na tym stoisku. 
 

 

Z kim spędziłbyś walentynki, gdybyś miał 
okazję? 
Piotr Kirko: Walentynki spędziłbym 
z dziewczyną. 
 
Jak chciałbyś spędzić je w przyszłym roku? 
Poszlibyśmy na spacer. 
 
Co dałbyś dziewczynie na walentynki? 
Kupiłbym balona i lizaka w kształcie serduszka. 
 
Za co lubisz ten dzień? 
Za to, że mógłbym spędzić dużo czasu 
z dziewczyną. 
 
Co kupiłeś na walentynkowym stoisku SU? 
Kupiłem kartkę walentynkową. 
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Agata Sobolewska 
z poszukiwanym  

w dniu walentynek  
lizakiem 

 

 
 
 
 
 

O walentynkach na wesoło i z humorem 

rozmawiamy z uczniami klas IV-VI: 

Przemysławem Odziomkiem, Szymonem Wiśniew-

skim, Alanem Czyżewskim, Kryspinem Kowganem, 

Tomaszem Jeżyną, Karolem Piaseckim 

 
 

 

Walentynkowe kartki, 
z pięknie ułożonymi ży-
czeniami, podpisane, 
wrzucaliście przez 
ostatni tydzień, tj. do 

13 lutego 2014 roku do 
walentynkowej skrzynki, 

a w piątek, 14 lutego 2014 roku, zostały one 
rozdane przez przedstawicieli SU Waszym sym-
patiom, Walentynom i Walentynkom. 
 
Dziennikarka Karolina Baran: Z kim spędziłbyś 
walentynki, gdybyś mógł wybierać? 
Przemysław Odziomek z klasy IV: Spędziłbym 
walentynki z Martą Berezowską. 
 
Jak chciałbyś je spędzić w przyszłym roku? 
Poszedłbym z nią na kolację. 
 
Co dałbyś swojej dziewczynie na walentynki? 
Dałbym jej bukiet kwiatów. 
 
Za co lubisz ten właśnie dzień? 
Lubię ten dzień, ponieważ mogę pocałować 
dziewczynę. 
 
Czy kupiłeś coś ,,walentynkowego” na stoisku 
SU? 
Nie kupiłem nic, ponieważ zapomniałem. 
 
 
Z kim spędziłbyś walentynki, gdybyś mógł 
wybierać? 
Szymon Wiśniewski z klasy IV: Chciałbym 
spędzić walentynki z Sandrą Berezowską. 
 
Jak chciałbyś je spędzić w przyszłym roku? 

Poszedłbym z Sandrą na spacer. 
 
Co dałbyś swojej dziewczynie na walentynki? 
Dałbym bukiet kwiatów i bombonierkę. 
 
Za co lubisz ten właśnie dzień? 
Lubię ten dzień, ponieważ mogę dać jej walen-
tynkę. 
 
Czy kupiłeś coś ,,walentynkowego” na stoisku 
SU? 
Nic nie kupiłem, ponieważ zapomniałem wziąć 
pieniądze. 
 
Z kim spędziłbyś walentynki, gdybyś mógł wybie-
rać? 
Alan Czyżewski z klasy V: Spędziłbym z moją 
dziewczyną /gdybym ją miał/. 
 
Jak chciałbyś je spędzić w przyszłym roku? 
W przyszłym roku chciałbym je spędzić 
z rodziną. 
 
Co dałbyś swojej dziewczynie na walentynki? 
Dałbym swojej dziewczynie kartkę walentynko-
wą, lizaka w kształcie serca i … buziaka. 
 

Za co lubisz ten właśnie dzień? 
Lubię ten dzień, ponieważ to 
święto zakochanych i jest miło. 
 
Czy kupiłeś coś 
,,walentynkowego” na stoisku 
SU? 
Na stoisku SU z chęcią bym 
coś kupił, np. kartkę, lizaka. 
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Kosz walentynkowych kartek rozno-
szony przez przedstawicielki SU 

14.02.2014 r. 
Gościnnie pomagała im dziennikarka 
Aneta Gołembowska, wykonując fo-

to-relację 

 

Walentynowe lizaki z życzeniami  
cieszyły się ogromną popularnością  
i zniknęły /czyli zostały sprzedane/ 

w pół godziny. 

 
 
 
 
 

O walentynkach na wesoło i z humorem 

rozmawiamy z uczniami klas IV-VI, cd.: 
 

Z kim spędziłbyś walentynki, gdybyś mógł wybie-
rać? 
Kryspin Kowgan z klasy V: Walentynki spędził-
bym z rodziną. 
 
Jak chciałbyś je spędzić w przyszłym roku? 
Chciałbym je spędzić w domu. 
 
Co dałbyś swojej dziewczynie na walentynki? 
Dałbym jej bukiet kwiatów i kolczyki. 
 
Za co lubisz ten właśnie dzień? 
Lubię ten dzień za to, że można miło spędzić 
czas. 
 
Czy kupiłeś coś ,,walentynkowego” na stoisku 
SU? 
Kupiłem na tym stoisku walentynkę. 
 
 
Z kim spędziłbyś walentynki, gdybyś mógł wybie-
rać? 
Tomasz Jeżyna z klasy VI: Walentynki spędził-
bym z najlepszą przyjaciółką. 
 
Jak chciałbyś je spędzić w przyszłym roku? 
Walentynki w przyszłym roku chciałbym spędzić 
w towarzystwie kolegów i koleżanek. 
 
Co dałbyś swojej dziewczynie na walentynki? 
Swojej dziewczynie na walentynki dałbym wiel-
kiego misia trzymającego serce. 

 
Za co lubisz ten właśnie dzień? 
Ten dzień lubię za to, że osobom, które się ko-
cha, można wyznać miłość. 
 
Czy kupiłeś coś ,,walentynkowego” na stoisku 
SU? 
Na stoisku SU kupiłem trzy duże lizaki i trzy ma-
łe. 
 
 
Z kim spędziłbyś walentynki, gdybyś mógł wybie-
rać? 
Karol Piasecki z klasy VI: Spędziłbym ze swoją 
dziewczyną. 
 
Jak chciałbyś je spędzić w przyszłym roku? 
Chciałbym je spędzić po prostu sam. 
 
Co dałbyś swojej dziewczynie na walentynki? 
Dałbym jej wielkiego lizaka. 
 
Za co lubisz ten właśnie dzień? 
Lubię ten dzień za to, że można poderwać 
dziewczynę. 
 
Czy kupiłeś coś ,,walentynkowego” na stoisku 
SU? 
Tak, kupiłem lizaka.  
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Przewodnicząca SU klas IV-VI, 
Sandra Kurczaba oraz Marta Be-
rezowska i Aneta Gołembowska 
sprzedawały również walentyn-

kowe lizaki. 

 

 
 
 

 
 

Maluchy też obchodzą walentynki? 

Rozmawiamy z Pawłem Patokiem, Ksawerym Stasz-

czukiem, Nikolą Budaj i Miriam Żyndą 

 

 
 

Czy obchodzisz walen-
tynki, jak chciałbyś je 
spędzić? 
Paweł Patok z klasy II: 
Nie obchodzę walenty-
nek. 

Czy zrobiłbyś komuś laurkę? 
Laurek nie robię, a jak bym już robił, to mojej 
mamie i babci. 
Twoim zdaniem jest to ważny obrzęd? 
To jest święto zagraniczne. Nie jest ważne. 
W ogóle nie obchodzisz walentynek? 
Nie obchodzę walentynek, bo to dla starszych. 
A gdybyś obchodził, co pragnąłbyś dostać w tym 
dniu? 
Nie daję nic nikomu, ale też nie chciałbym do-
stać od nikogo, gdyż głupio bym się czuł. 
Gdzie zaprosiłbyś dziewczynę 
w walentynki, gdybyś mógł? 
Nie mam dziewczyny. 
 
Dziennikarka Karolina Ba-
ran: Jak chciałbyś spędzić 
walentynki? 
Ksawery Staszczuk z klasy 
III: Chciałbym spędzić wa-
lentynki miło i szczęśliwie. 
Czy zrobisz komuś laurkę z 
tej okazji? 
Zrobię laurkę Miriam, bo ją 
lubię. 
Twoim zdaniem jest to 
ważny obrzęd? Dlaczego? 
Dla mnie jest to ważny ob-
rzęd, ponieważ możemy 
koledze lub koleżance zro-
bić radość. 
Od kiedy obchodzisz walentynki? 
Obchodzę walentynki od kiedy pamiętam. 
Od kogo i co pragniesz dostać w tym dniu? 
W tym dniu pragnę dostać szóstkę od nauczy-
cielki. 
Gdzie zaprosiłbyś dziewczynę w walentynki? 
Zaprosiłbym dziewczynę do baru, żeby jej coś 
zamówić. 

 

Dziennikarka Karolina Baran: Jak chciałabyś 
spędzić walentynki? 
Nikola Budaj z klasy III: Walentynki chciałabym 
spędzić miło i przyjemnie. 
Czy zrobisz komuś laurkę? Dlaczego? 
Laurkę wykonam i dam koledze, bo go lubię. 
Twoim zdaniem jest to ważny obrzęd? Dlacze-
go? 
Moim zdaniem jest to ważne, ponieważ jest wte-
dy miło. 
Od kiedy obchodzisz walentynki? 
Obchodzę je dwa lata. 
Od kogo i co pragniesz dostać w tym dniu? 
Od kolegi też chcę dostać laurkę. 
Gdzie zaprosiłabyś chłopaka w walentynki? 
W walentynki zaprosiłabym go do kina. 

 
Jak chciałabyś spędzić walentyn-
ki? 
Miriam Żynda: Walentynki chcia-
łabym spędzić z chłopakiem. 
Czy robisz komuś laurkę? Dla-
czego? 
Robię laurkę chłopakowi, bo to 
dla mnie zabawa. 
Twoim zdaniem jest to ważny ob-
rzęd? Dlaczego? 
Moim zdaniem jest, ponieważ 

można się dowiedzieć, czy ktoś ko-
kogoś kocha. 
Od kiedy obchodzisz walentynki? 
Od pierwszej klasy. 
Od kogo i co pragniesz dostać 
w tym dniu? 

W tym dniu chciałabym 
dostać naszyjnik i wa-
lentynkę. 
Gdzie zaprosiłabyś 
chłopaka w walentynki? 
W walentynki chłopaka 
zaprosiłabym do kina.  
 

  

Strona 33 NEWS  SZKOLNY 

EWS  SZKOLNY 

REDĄ PO TABLICY 

http://pl.123rf.com/photo_10161814_czerwone-serce-na-biaÅ‚ym.html
http://pl.123rf.com/photo_11823443_projekt-ksztaÅ‚cie-serca-dla-symboli-miÅ‚oÅ›ci..html


Pani Marzena 
Patok nie obcho-
dzi walentynek, 
ale bardzo lubi 

otrzymywać 
słodkie upominki. 

 
 
 

 
 

 
 

Dorośli też lubią walentynki! 

Rozmawiamy z paniami: Marzeną Patok  

i Natalią Dobosz 

 
 

Dziennikarka Zuzanna 
Sobolewska: Czy mogła-
bym z panią porozma-
wiać o walentynkach? 
Pani Marzena Patok, 

przewodnicząca Rady Ro-
dziców: Tak, proszę bardzo.  

 
Co dla pani oznacza słowo „walentyn-
ka”? 
Słowo „walentynka” kojarzy mi się ze 
świętem zakochanych, które ob-
chodzi się 14 lutego. 
 
Czy obchodzi pani ten obrzęd? 
Nie obchodzę tego dnia, gdyż je-
stem już zakochana od 15 lat i ciągle 
zabiegana, ale mąż zawsze podaruje 
mi jakąś czekoladę. Tylko ja nieraz za-
pominam coś mu dać.  
 
Skąd pani zdaniem wziął się ten 
obrzęd, może pani opowiedzieć je-
go historię? 
Jest dużo legend o walentynkach, 
ja trzymam się jednej: tego dnia lu-
dzie powinni się bardzo i to bardzo 
kochać. 
 
Lubi pani walentynki?  
Lubię ten dzień jak każdy inny. 
 
Jakie potrawy pani poleca na walentynkową ko-
lację? 
Co do potraw, to każdy powinien zrobić to, co 
lubi jego ukochana osoba. 
 
Jakie prezenty podarowałaby pani bliskiej oso-
bie?    
Ja z mężem nie podarowujemy sobie prezentów. 
Mąż pamięta o słodkich upominkach, a ja też 
nieraz podaruję coś mojej drugiej połówce.   
 
Dziękuję pani  za udzielenie wywiadu. 
Proszę bardzo. 
 

 
Co dla Pani oznacza słowo „walentynka? 
Pani Natalia Dobosz, nauczycielka języka pol-
skiego: Walentynka to list lub kartka zawierająca 
wyznanie miłosne. Najczęściej zakochani ofia-
rowują je sobie w Dzień Zakochanych, który 
przypada 14 lutego.  

 
Czy obchodzi pani ten ob-
rzęd, w jaki sposób? 
Oczywiście, że obchodzę, 
jednakże ten dzień nie 
różni się zbytnio od pozo-
stałych, gdyż uważam, że 
uczucia należy okazywać 
sobie każdego dnia. 
 

Skąd pani zdaniem wziął się 

ten obrzęd, proszę opo-
wiedzieć jego historię? 
Choć do Polski obchody 
walentynkowe trafiły 
w latach dziewięćdziesią-
tych, niekoniecznie należy 
je utożsamić ze wzrostem 
popularności kultury ame-
rykańskiej. Źródło święta 

jest chrześcijańskie – 14 lutego w kalendarzu li-
turgicznym wspomina się właśnie św. Walente-
go, patrona zakochanych. Walenty z wykształ-
cenia był lekarzem, z powołania duchownym. Żył 
w Cesarstwie Rzymskim, za panowania Klaudiu-
sza II, który zabronił młodym mężczyznom 
wchodzić w związki małżeńskie. Uważał bo-
wiem, że najlepszymi żołnierzami są legioniści 
nie mający rodzin. Walenty złamał zakaz i pota-
jemnie udzielał ślubów. Został za to wtrącony do 
więzienia. Tam poznał i uzdrowił ze ślepoty cór-
kę więziennego strażnika, a później udzielił jej 
ślubu. Za swoje przewinienie został stracony do-
kładnie 14 lutego (w 270 roku). Duchowny zo-
stawił na pożegnanie list dla córki strażnika, któ-
ry podpisał ”Od Twojego Walentego”. 
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Dorośli też lubią walentynki!  cd. 

 
 

Za co pani lubi walentynki?  
Lubię ten dzień, ponieważ to dobra okazja do 
powiedzenia komuś miłych słów. Ponadto nie-
śmiali zakochani w walentynki mają okazję prze-
łamać swój lęk i wyznać komuś swe uczucia. 
Natomiast osoby, które na co dzień żyją w po-
śpiechu, starają się, by ten dzień był wyjątkowy.  
 
Jakie potrawy pani poleca na walentynkową ko-
lację? 
To zależy od upodobań 
osób, którym miałabym 
polecić te potrawy, 
jednak musiałyby być 
to dania „lekkie” ze 

względu na późną porę ich spożycia. 
 
Jakie prezenty podarowałaby pani bliskiej oso-
bie?    
Uważam, że prezenty nie są istotnym elemen-
tem walentynek. Jednakże zawsze w tym dniu 
staram się ofiarować coś wyjątkowego (własno-
ręcznie wykonanego), coś czego nie można ku-
pić w sklepie. 

 

Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczy-
cielom i pracownikom szkoły za pomoc 

w realizacji tematu. Redakcja 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

KRZYŻÓWKA DLA TYCH, KTÓRZY TĘSKNIĄ  

ZA ZIMĄ… 

 

Jeśli tęsknicie za zimą, a zwłaszcza Bożym Narodzeniem, rozwiążcie 
krzyżówkę, przy okazji sprawdzicie swoją wiedzę o tradycjach świątecznych 
obowiązujących w naszych domach. Następnie wypełnij kupon konkursowy wpisując 

hasło, wytnij i oddaj rozwiązanie p. Dorocie Rusak /sala 101/ Osoby, które prawidłowo 
podadzą hasło i oddadzą kupon konkursowy do 30.04.2013 r., otrzymają słodki świąteczny 

upominek 
 

1. Każdy chce je otrzymać 

2. Drzewko, które stroimy przed świętami. 

3. Pada zimową porą. 

4. Przed Wigilią przygotowujemy ……….. świąteczne. 

5. Lepimy go ze śniegu. 

6. Zjeżdżasz na nich zimą z górki. 

7. Nieudane ciasto. 

8. Dzielimy się z nim z rodziną  

9. Świecą  nocą. 

10. Mikołaj ma w nim prezenty. 

11. Kładziemy je pod obrus. 

12. Obyczaje i zwyczaje przekazywane z pokolenia na pokolenie. 

13. Składamy sobie nawzajem podczas Bożego Narodzenia. 

14. Wieszamy na choinkę. 

15. Przynosi prezenty 

16. Idziemy na nią do kościoła 
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Pani Natalia Dobosz uważa, że uczu-
cia i życzliwość należy okazywać so-
bie każdego dnia, nie tylko z okazji 

walentynek. 



Osoby, które dostarczyły oryginalne kupony wycięte z krzyżówki, z prawidłowym 
rozwiązaniem: Aneta Gołembowska, Natalia Bańka, Daria Dworak, Zuzanna Sobo-

lewska, Hanna Berezowska i Kuba Broś. Wszyscy otrzymali słodki upominek. 

 
 
 
 
 

KRZYŻÓWKA DLA TYCH, KTÓRZY TĘSKNIĄ  

ZA ZIMĄ… 
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