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W tym numerze: 

M am wrażenie, jakobym wczoraj przyjmowała 
ich do szkoły, a tu za chwilę przyjdzie nam się 

pożegnać. Kto by pomyślał, trzecioklasiści! Pamiętam 
swoje zmartwienie o to, jak będzie funkcjonować kla-
sa sportowa, złożona z 25 chłopaków. Pamiętam ten 
brak zdecydowania u wielu osób, do jakiej klasy 
chcieliby uczęszczać. Trudno się temu dziwić, w wie-
ku 13 lat, kiedy się kończy szkołę podstawową, nie 
wszyscy znają jeszcze swój „głos serca i umysłu”, mó-
wiący, jaką drogą pójść w przyszłość. Dziś, kiedy sto-
ją na progu szkoły ponadgimnazjalnej, jestem o nich 
spokojniejsza niż 3 lata temu.  
Bezsenne noce z powodu klasy sportowej, obecnej 
IIIa, okazały się niepotrzebne. Grupa dała się po-
znać jako zbiór niezwykłych osobowości, nie tylko 
siatkarskich i piłkarskich. Fakt, że chłopcy dostarczyli 
szkole niezliczonej wręcz ilości dyplomów, pucharów 
i medali jest bezsprzeczny, ale ci świetnie spisali się 
też w innych dziedzinach. Grzegorz Członka został 
finalistą wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy o Osobie i Czasach Jana Pawła II „Papież Sło-
wianin”. Chłopcy znani są z udziału w konkursie foto-
graficznym, z przygotowania atrakcyjnego przedsta-
wienia jasełkowego. Z reguły szanują rytuał szkoły i 
nie sprawiają problemów wychowawczych. Trzech z 
nich otrzyma świadectwa z wyróżnieniem. Nie sposób 
nie wspomnieć, iż na balu gimnazjalnym przystojni 
panowie z tej klasy stanowili trzon prowadzących w 
polonezie urodziwe damy z innych klas. 
Swoistą grupę stanowi także kolejna klasa - IIIb. Nie-
jako wizytówką klasy są uczennice: Ola Szura i Marta 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Od redakcji 

Każdy uczeń jest ważny, czyli…słowo na 

pożegnanie klas III  

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 W BEŁCHATOWIE 

W itamy w ostatnim przed wakacjami nu-
merze „Naszej Czwórki”. Wkrótce na 

dwa miesiące opuścicie szkołę i rzucicie się w 
wir wakacyjnych przygód. Z częścią uczniów 
spotkamy się w przyszłym roku szkolnym, część 
opuści mury naszej szkoły. Mamy nadzieję, że 
miło będą wspominać te trzy lata, bo szkoła to 
nie tylko nauka, ale też przyjaźnie i wspólne 
chwile, które pozostają w pamięci na zawsze. 
Życzymy miłych, pełnych radości i zabawy wa-
kacji! 

Redakcja 

Hej - ho! Wakacje już blisko! 
Czas śmignął galopem, w skok. 

W teczkach, zeszytach, tornistrach 
niesiemy ten szkolny rok. 

Co z niego w głowach zostało? 
A w oczach? A w sercach co? 

Chyba niemało, niemało... 
...Lato nas wzywa: hej-ho! 

(Łochocka Hanna - Hej-ho! Wakacje już blisko)   

Wakacje. To jest to, co uczniowie  

(i nie tylko!) lubią najbardziej  
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tego wydarzenia dzień 1 maja 
ogłoszono Międzynarodowym 
Świętem Pracy lub inaczej Mię-
dzynarodowym Dniem Solidar-
ności Ludzi Pracy. W Polsce 
dzień ten jest świętem państwo-
wym ustawowo wolnym od pra-
cy. 
1 maja 2004 r. Polska stała się 
państwem członkowskim Unii 
Europejskiej. Wejście Polski do 
struktur europejskich poprzedzo-
ne było jednak wieloma nego-
cjacjami. Najważniejsze odbyły 
się w Kopenhadze, gdzie stronę 
polską reprezentował premier 
Polski Leszek Miller. Po wielu 
trudnych rozmowach został za-
warty kompromis.  
3 maja 1791 r. została uchwa-
lona konstytucja regulująca 
ustrój prawny Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Była ona 

pierwszą w Europie i drugą na 
świecie nowoczesną konstytu-
cją. Wprowadzała w Rzeczypo-
spolitej ustrój monarchii konsty-
tucyjnej – zachowywała stano-
wą strukturę społeczeństwa, ale 
otwierała perspektywy dalszych 
przekształceń systemu państwo-
wego. Na jej podstawie przyjęto 
monteskiuszowski podział 
władz na prawodawczą, wyko-
nawczą i sądowniczą, a także 
zniesiono m.in. liberum veto, 
konfederacje i wolną elekcję. 
Choć Konstytucja 3 Maja obo-
wiązywała jedynie przez 14 
miesięcy, była wielkim osią-
gnięciem narodu polskiego 
chcącego zachować niezależ-
ność państwową oraz zapewnić 
możliwość rozwoju gospodar-
czego i politycznego kraju. 

Dominika 

1 3 kwietnia 1943 r. radio Ber-
lin poinformowało, że w le-

sie na zachód od Smoleńska, w 
pobliżu wioski Katyń, odkryto 
masowe groby z ciałami kilku 
tysięcy polskich oficerów, za-
mordowanych przez Sowietów 
wiosną 1940 roku. Trzy dni póź-
niej strona sowiecka określiła te 
zarzuty jako najgorszą potwarz i 
odrzuciła je z oburzeniem, obwi-
niając Niemców o dokonanie 
masowego mordu na polskich 
oficerach. 13 kwietnia 1990 ro-
ku władze sowieckie oficjalnie 
przyznały, że była to „jedna z 
ciężkich zbrodni stalinizmu”. 
1 maja 1886 r. na ulicach Chi-
cago miała miejsce demonstra-
cja robotników domagających 
się poprawy warunków pracy. 
Wystąpienie to zakończyło się 
rozlewem krwi. Dla uczczenia 

Angielskiego. W statystykach 
osiągnięć szkolnych najbardziej 
wyróżnili się: Anna Kłucjasz, 
Iwona Kurant, Adrian Buczyń-
ski i Michał Sabat. Większość 
uczniów tej klasy zapewne zasili 
szeregi renomowanych bełcha-
towskich (a może i nie tylko) lice-
ów. 
Drodzy Trzecioklasiści, prawie 
już Absolwenci! Wyrażam głę-
boką nadzieje, że lata spędzone w 
„Baczyńskim” to czas dobrego 
przygotowania nie tylko do dal-
szej nauki, ale także do życia. 
Każdy z Was, niezależnie od te-
go, czy wygrywał dla szkoły tro-
fea, czy nie, zostawia tu cząstkę 
siebie. Każdy z Was jest na swój 
sposób ważny! Jesteście wspania-
łymi młodymi ludźmi, którzy szu-
kając własnych dróg, popełniają 
jeszcze błędy, ale zmierzają w 
dobrym kierunku. Nie ustawajcie 
w realizacji celów i marzeń! Po-
konujcie trudności! Bądźcie do-
brymi ludźmi!  
Anna Szczęsna – dyrektor gimna-
zjum 

Kartki z historii 

skiego i wybitna sportsmenka. To 
kolejny dowód w sprawie, że łą-
czenie sportu z nauką i innymi 
pasjami jest możliwe. Za sprawą 
m.in. Magdy i dzięki jej aktywno-
ści w konkursie „Sklepiki szkolne 
– zdrowa reaktywacja” zmoderni-
zowano nasz sklepik i wprowa-
dzono doń produkty zdrowej żyw-
ności. Czwórka uczniów otrzyma 
świadectwa „z paskiem”. Zarów-
no dziewczęta jak i chłopcy z tej 
klasy dają duże nadzieję na to, że 
moc energii, którą aż kipią, znaj-
dzie pozytywne ujście w przy-
szłości. I to mnie dziś bardzo cie-
szy! 
Peleton klas III zamyka zespół 
IIId, w którym to na łączną licz-
bę 24 uczniów, świadectwa z wy-
różnieniem otrzyma 11 osób. 
Zbiór to więc osobowości nie-
przeciętnych, uzdolnionych głów-
nie w kierunku przedmiotów ści-
słych. Probówki, menzurki, model 
atomu czy tajniki komputera to 
sprawy im szczególnie bliskie. 
Nie mieli także sobie równych w 
Powiatowym Konkursie Języka 

Kaczmarek, uzdolnione literac-
ko i teatralnie, próbujące z powo-
dzeniem swoich sił w wielu kon-
kursach. W finale jednego z nich 
– Ogólnopolskiego Konkursu Li-
teratury Fantasy - Ola gościła na 
salonach Zamku Kliczków. Oby-
dwie uczennice uświetniły staty-
styki szkolne w zakresie osiągnięć 
literackich i artystycznych. IIIb na 
zakończenie w nauki w gimna-
zjum daje się poznać jako zinte-
growany zespół klasowy, w któ-
rym w ciągu trzech lat udało się 
rozwiązać wiele problemów dy-
daktycznych i wychowawczych. I 
myślę, że będę mogła spać spo-
kojnie również powodu z tych 
uczniów, którzy dyplomów nie 
przynosili – że poradzą sobie w 
dalszej edukacji i w życiu.  
Wielce żywotny zespół klasy IIIc, 
który niejednokrotnie w ciągu 
trzech lat dawał o sobie znać, to 
kolejna grupa uczniów składająca 
się z wielu indywidualności. Prym 
wiedzie Magda Węgrzyn – prze-
wodnicząca Samorządu Uczniow-

(Ciąg dalszy ze strony 1) 
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Wieści z biblioteki 

P o dziesięciu miesiącach 
ciężkiej pracy i stresów 

nadchodzi tak wyczekiwany 
przez wszystkich uczniów czas 
– WAKACJE. Będzie to czas 
zabawy i nowych przeżyć. Ko-
rzystając z czasu wolnego nie 
zapominajmy jednak o bezpie-
czeństwie- swoim i innych. Każ-
dy z was musi zwracać uwagę 
na różne zagrożenia podczas 
wakacyjnego wypoczynku, aby 
po jego zakończeniu pozostały 
tylko dobre wspomnienia. 

Zasady bezpieczeństwa  
1. Wakacje w górach 
 Aby bezpiecznie chodzić po 

górach należy mieć dużą wie-
dzę na temat szlaku, którym 
się poruszasz. 

 Zaopatrz się w odpowiednie 
buty i ubranie. 

 Pamiętaj, aby nie wyruszać w 
góry bez opieki dorosłych. 

 Ruszając ze schroniska dla 
własnego bezpieczeństwa war-
to powiedzieć, dokąd idziemy 
i jakim szlakiem, zapamiętaj 
numer alarmowy GOPR. 

 Pamiętaj, że do wędrówki po-
trzebna jest również odpo-
wiednia pogoda. 

 Miej ze sobą na wszelki wypa-

dek latarkę, płaszcz przeciw-
deszczowy oraz ciepłe ubranie, 
nawet jeśli jest lato. 

2. Wakacje nad morzem, jezio-
rem, rzeką 

 Pływaj tylko w miejscach 
strzeżonych, czyli tam, gdzie 
jest ratownik WOPR. 

 Przestrzegaj regulaminu  ką-
pieliska,  na którym przeby-
wasz. Stosuj się do uwag i za-
leceń ratownika. 

 Nie pływaj w wodzie o tempe-
raturze poniżej 14 stopni 
(optymalna temperatura 22-25 
stopni). 

 Nie skacz rozgrzany do wody. 
Przed wejściem do wody 
ochlap nią klatkę piersiową, 
szyję i nogi – unikniesz 
wstrząsu termicznego, niebez-
piecznego dla naszego organi-
zmu. 

 Nie pływaj w miejscach, gdzie 
jest dużo wodorostów lub 
wiesz, że występują zawirowa-
nia wody lub zimne prądy. 
Pływaj w miejscach dobrze Ci 
znanych. 

 Nie skacz do wody w miej-
scach nieznanych. Może się to 
skończyć śmiercią lub kalec-
twem. 

 Nie pływaj bezpośrednio po 

posiłku – zimna woda może 
doprowadzić do bolesnego 
skurczu żołądka, co może po-
nieść za sobą bardzo poważne 
konsekwencje. 

3. Zasady bezpiecznego prze-
bywania na słońcu 

 Zachowaj umiar w przebywa-
niu na słońcu. 

 Noś nakrycia głowy i okulary 
słoneczne (UWAGA! Nosze-
nie ciemnych okularów bez 
filtra jest szkodliwe. Źrenica, 
do której dochodzi mniej świa-
tła, rozszerza się, dzięki czemu 
do wnętrza oka wnika więcej 
promieni UV). 

 Jeśli musisz przebywać na 
słońcu, stosuj filtry ochronne. 

Ważne telefony 
112 – telefon alarmowy służb 
ratowniczych 
997 – telefon alarmowy Policji 
998 – telefon alarmowy Straży 
Pożarnej 
999 – telefon alarmowy Pogoto-
wia Ratunkowego 
601 100 100 – telefon alarmowy 
WOPR 
800 12 12 12 – Dziecięcy Tele-
fon Zaufania Rzecznika Praw 
Dziecka 

Opracowała Paulina 

Bezpieczne wakacje 

W  związku z obchodzony-
mi w kwietniu Świato-

wymi Dniami Książki i przypa-
dającymi w maju Dniami Bi-
bliotek i Książki - nasza szkolna 
biblioteka zorganizowała kon-
kursy plastyczne, jak i te spraw-
dzające naszą wiedzę na temat 
książek. „O książce prawie 
wszystko” – tak brzmiał temat 
konkursu wiedzowego z co-
dzienną publikacją pytań, który 
cieszył się dużym zainteresowa-
niem. Jednak zwycięzca może 
być tylko jeden i został nim 
uczeń klasy II d – Kacper Ant-

kowicz. W konkursie plastycz-
nym „Bohaterowie naszych lek-
tur” wygrała karykatura przed-
stawiająca „Małego Księcia” 
autorstwa Anny Kulak z kl. IIb, 
zdobyła ona nagrodę publiczno-
ści.. 

Klasy pierwsze w ramach akcji 
„Sięgnij po książkę” w interesu-
jący sposób przedstawiły frag-
menty książek autorstwa Marty 
Fox, Ewy Nowak czy Jakuba 
Żulczyka. Członkowie Koła Mi-
łośników Książek ułożyli dla 
nas (klas drugich) sprytne pyta-
nia do przeczytanych fragmen-

tów, sprawdzając nasze zaintere-
sowanie lekturą. Najlepsi w qui-
zie otrzymali bardzo dobre oce-
ny z języka polskiego! 

Kolejną propozycją biblioteki 
była akcja „Poznaj po słowie”, 
podczas której pracując w gru-
pach, mieliśmy do wykonania 
różne zadania promujące kulturę 
języka. Były scenki, rebusy, 
układanki, a nawet próby two-
rzenia piosenek do znanych me-
lodii. 

Marta 
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Można robić wiele rzeczy, 

 czyli wywiad ze szkolnym psychologiem panią Anną Antoniak 

U czennice: Czy mogłaby Pani odpowiedzieć 
na kilka pytań? 

Pani Antoniak: Tak, oczywiście.  

U.: Jaką funkcję pełni pani w naszej szkole? 

P.A.: Jestem psychologiem szkolnym. 

U.:Czy pracowała pani w innej szkole? 

P.A: Niestety nie. Jest to moja pierwsza praca. W 
trakcie studiów spotykałam się z młodzieżą, ale 
to w ramach wolontariatu, w świetlicach środowi-
skowych, jako opiekun na koloniach, itp. 

U.: Gdzie pani studiowała? 

P.A.: Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie 
Opolskim. 

 U.:.Dlaczego wybrała pani psychologię? 

P.A.: Długo zastanawiałam się, co wybrać po ma-
turze. Myślę, że najbardziej skłoniła mnie, chęć 
poznania drugiego człowieka, możliwość poma-
gania mu w różnych sytuacjach, jak również taka, 
jakby duża elastyczność, którą daje ten zawód. 
Uważam, że po psychologii można robić wiele 
rzeczy. Można ciągle się uczyć, podnosić swoje 
klasyfikacje i w różnych dziedzinach działać. 

U.:  Kiedy zaczęła się pani fascynacja psycho-
logią? 

P.A.: O tym, że siedzi we mnie raczej dusza hu-
manistki wiedziałam już od dawna. Najpierw była 
Szkoła Muzyczna II stopnia, w której zrobiłam 
dyplom i zdałam maturę, i której to szkole wiele 
zawdzięczam. Później studia, na które miałam 
kilka pomysłów, aż w końcu padło na psycholo-
gię.  Prawdziwa fascynacja psychologią zaczęła 
się tak naprawdę w czasie studiów, gdzie spotka-
łam wielu ludzi – wykładowców i nauczycieli, 
dla których praca była pasją i którzy pokazywali 
nam – studentom, jak można z ogromnie szero-

kiej dziedziny wiedzy, jaką jest psychologia, ko-
rzystać w sposób praktyczny. W ogóle wydaje mi 
się, że dużo w życiu zależy od tego, jakich ludzi 
spotykamy na swojej drodze, a ja do tej pory 
mam to szczęście, że raczej spotykam przychyl-
nych mi ludzi.  

U:.Na czym głównie polega Pani praca?  

P.A.: Mówiąc najprościej – na pomocy w rozwią-
zywaniu problemów, z którymi zgłaszają się lub 
są do mnie kierowani uczniowie. Ale tak napraw-
dę praca ta niesie ze sobą również wiele innych 
działań, takich jak wsparcie czy pomoc dla rodzi-
ców uczniów, którzy chętnie korzystają z pomocy 
psychologa szkolnego. Jest to też stała współpra-
ca z Dyrekcją, nauczycielami i wychowawcami. 
Bardzo ważnym elementem mojej pracy jest tak-
że współpraca z pedagogami naszej szkoły, 
wspólne prowadzenie działań profilaktycznych, 
pomoc dla uczniów ze specjalnymi wymagania-
mi, sprawiającymi trudności wychowawcze, z 
trudną sytuacją rodzinną, jak również (o czym 
wielu zapomina) wspieranie i motywowanie 
uczniów zdolnych. Tak naprawdę pracę psycho-
loga szkolnego cechuje różnorodność podejmo-
wanych działań, i to też mi się w niej podoba. 

U.: Jak się pani współpracuje z uczniami? 

P.A.: Współpraca z uczniami jest różna. Cho-
dzi o to, że nie jest to łatwa współpraca. Teraz na 
koniec roku szkolnego, mogę powiedzieć, że daje 
ona wiele satysfakcji, ponieważ widać efekty pra-
cy z młodzieżą, widać to, że oni też nad sobą sa-
mi pracują. To daje siłę również do dalszych 
działań i do tego, żeby im pomagać i wspierać. 

U.:Z jakimi problemami wśród młodzieży spo-
tyka się Pani najczęściej?  

P.A.: Problemy są przeróżne. Jednak najczęściej 
są to problemy rodzinne, konflikty rówieśnicze, 
niskie poczucie własnej wartości, obniżony na-
strój, zachowania agresywne lub buntownicze.  

 U.:  A na czym polega przede wszystkim Pani 
pomoc? 

P.A.: Najważniejsze w udzielaniu pomocy psy-
chologicznej jest dobre zdiagnozowanie proble-
mu, czyli w pierwszej kolejności staram się do-
trzeć do przyczyny zaistniałej sytuacji. Czasem 
zdarza się, że na dany problem, z którym przy-
chodzi uczeń, składa się kilka różnych czynni-
ków. Jeśli je poznam, następnym krokiem jest 
dopasowanie metody działania. Tak naprawdę 
wszystko zależy od problemu, a przede wszyst-

(Ciąg dalszy na stronie 5) 



 

Rocznice – fotoreportaż z obchodów 75 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej  
i 5 Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej 

Można robić wiele rzeczy, 
 czyli wywiad ze szkolnym psychologiem panią Anną Antoniak 

kim od człowieka, który z tym problemem się 
boryka, bo przecież każdy z nas jest inny do każ-
dego należy podejść indywidualnie.  

U.: Czy zwracając się do pani po pomoc może-
my liczyć na dyskrecję? 

P.A.: Tak, oczywiście. To jest jedna z podstawo-
wych zasad obowiązujących w pomocy psycholo-
gicznej.  

U.: Czy może nam Pani jeszcze coś o sobie 
opowiedzieć?  

P.A.: Tak jak już wspomniałam, ukończyłam 
Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia, i chociaż 
nie kontynuowałam nauki w tym kierunku, jest to 
moja pasja i już tak chyba pozostanie… W wol-
nym czasie gram na klarnecie i słucham przeróż-
nych gatunków muzyki, od klasycznej (zwłaszcza 
Chopin, Mozart, Liszt) po rockową, zwłaszcza 
polskie zespoły takie jak Myslovitz czy Hey. Po-
za tym lubię odwiedzać nowe miejsca, zwłaszcza 
te jeszcze mało znane i nieodkryte.  

U.: Czy ma pani czas na relaks i jak lubi Pani 
wypoczywać?  

P.A.: Staram się zawsze znaleźć w ciągu tygodnia 
czas na relaks, odpoczynek, ponieważ wiem, że 
jest to niezwykle ważne dla naszego organizmu. 

(Ciąg dalszy ze strony 4) Zazwyczaj jest to weekend, czasem tylko niedzie-
la. Jestem osobą, która lubi wypoczywać aktyw-
nie, więc jeśli tylko czas pozwala staram się 
gdzieś wyjechać, na dzień lub dwa, do czego też 
wszystkich serdecznie zachęcam. W Polsce jest 
wiele pięknych miejsc, o których często nawet 
nie wiemy, które warto zobaczyć i polecać in-
nym.  

U.: Jakie ma pani plany na wakacje?     

P.A.: Trochę pracy i trochę odpoczynku. W sierp-
niu planuję wyjazd w Bieszczady, bo jest to jedno 
z moich ulubionych miejsc w Polsce, do którego 
wracam regularnie już od kilku lat J U.: Jakie ra-
dy na wakacje miałaby Pani dla nas uczniów? 

P.A.: Przede wszystkim chciałam wszystkim ży-
czyć udanych wakacji, żebyście we wrześniu 
wrócili cali i zdrowi. Pamiętajcie, że wakacje to 
fajny czas, który niestety, ale szybko się skończy, 
dlatego odejdźcie od komputerów, tabletów, tele-
fonów itp. Zapomnijcie chociaż na chwilę o ich 
istnieniu i cieszcie się wakacjami, tym że nie ma-
cie obowiązków, że możecie więcej czasu spędzić 
z rodzicami, rodzeństwem czy znajomymi.  

U.: Dziękujemy i życzymy Pani także udanych 
wakacji. 

Rozmawiały Julka i Wiktoria 

 
 

Uroczyste rozpoczęcie szkolnej 
akademii 

Utalentowane solistki- Anna Kulak z II b i 
Julia Nowak z II d 

Recytatorki i chór „Fermata” 

Wspominamy poległych w katastrofie 
smoleńskiej 

 Podczas niedzielnych uroczystości 
miejskich i powiatowych  

w kościele Miłosierdzia Bożego na 
Binkowie 
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Przecieki z pokoju wuefistów 

M amy kolejne sukcesy. 

II miejsce w finale w 

siatkówce plażowej zdobyły 

Magda Węgrzyn kl. IIIb i Nata-

lia Morfina kl.IIa – II miejsce 

na szczeblu rejonowym w pił-

ce nożnej wywalczyły dziew-

częta w składzie: P. Brzeziecka, 

A. Kaczmarek, N. Kopańska, 

M. Kwiecińska, N. Morfina, K.  

Opyd, M. Samborska, N. Spała, 

B. Wdowiak, M. Węgrzyn.  

VII miejsce w finale woje-

wódzkim Ligi Lekkoatletycz-

Matyjaszczyk,  W. Nowak, M. 

Opyd, J. Sadurski, A. Stanow-

ski.  

III miejsce w powiatowej Li-

dze Lekkoatletycznej zajęły 

dziewczęta: O. Filipiak, J. Gą-

siorowska, M. Gierczak, J. 

Grzelewska, A. Jaros, M. Ko-

nicka, M. Krak, M. Kwiecińska, 

N. Sadowiska, S. Samborska, 

M. Węgrzyn.  

Gratulujemy naszym sportow-

com i ich opiekunom.  

nej zajęli chłopcy: M. Bak, A. 

Cholerzyński, H. Dębski, M. 

Gałczyński, A. Grzywacz, T. 

Lewandowski, D. Małecki, K. 

Rozwijamy talenty - parafrazujemy Białoszewskiego  

C zy pamiętacie wiersz „A 
gdyby, gdyby nawet piec 

zabrali” Mirona Białoszewskie-
go? 
Wasi  koledzy i koleżanki z kl. 
IIa i IIb pokusili się o stworze-
nie swobodnych  przeróbek tego 
utworu.  
Oto niektóre z nich: 

*** 
Mam kota 
Podobnego do tygrysa! 
 
Zabierają mi kota  
Podobnego do tygrysa!! 
 
Oddajcie mi kota  
Podobnego do tygrysa!!! 
 
Zabrali. 
Została po nim tylko  
Szara  
Brudna  
Miska 
Szara brudna miska. 
 
I to mi wystarczy 
 
Szara brudna miska 
Szara brudna miska 
Sza-ra bru-dna mi-ska 

szarabrudnamiska 
Tomek II a 

„Auto” 
Nowe auto! 
Silne auto! 
Mocne auto! 
Jeżdżę. 
Naprawiam. 
Mija sporo lat. 
Stare auto. 
Słabe auto. 
Wrak. 
Nie ma auta. 
P-u-s-t-k-a. 
Szymon II b 
 

*** 
Mam telefon 
Zabrali mi telefon  
Podobny do cegły! 
 
Oddajcie mi telefon!!! 
Podobny do cegły. 
 
Zabrali !!! 
 
Została po nim ładowarka 
Czarna 
Naga 
 ładowarka 
Ale to mi wystarczy: 

Czarna naga ladowarka 
Cza-rna –na-ga –ładowarka 
Czarnanagaładowarka 
Zabrali!!! 

Karolina II b 
 
Rowereciem 
 
Rowereć 
Pedałyć 
Jezić 
Szybkoć 
Tak  
Jak  
Wiatrem 

Adam II b 
 
Przyjaciel 
 
Jestem w szkole 
On jest ze mną 
Jestem w domu 
On jest ze mną 
Mam przyjaciela 
On stoi za mną 
Przyjaciel  cień 
Cień- przyjacień 
Przyjacień, przyjacień, 
Przyjaciel. 

Julka II b 



 

Trochę profilaktyki  Co warto zwiedzić? 

O to jedne z najciekawszych miejsc na waka-
cje w Polsce i za granicą!  

1.Suwalski Park Krajobrazowy 
Suwalski Park Krajo-
brazowy (SPK) jest 
najstarszym parkiem 
krajobrazowym w Pol-
sce, utworzony 12 
stycznia 1976 roku. 
Park położony jest na 

Pojezierzu Północnosuwalskim, które stanowi 
przykład krajobrazu polodowcowego z licznymi 
wzniesieniami morenowymi, wzniesieniami ke-
mowymi, dolinami rzecznymi, nieckami jezior 
oraz głazowiskami.  
2. Zalew Zakrzówek 

Zakrzówek – obszar 
Krakowa wchodzący 
w skład Dzielnicy VIII 
Dębniki. Dawna wieś 
włączona do Krakowa 
w 1909 jako X dzielni-
ca katastralna. Pierw-
sze wzmianki o Za-

krzówku pochodzą z 1238. W drugiej połowie 
XIX wieku zostały zbudowane tutaj umocnienia i 
koszary, które stanowiły część twierdzy Kraków.  
3. Kopalnia soli w Wieliczce 
Kopalnia soli „Wieliczka” – kopalnia soli ka-

miennej, w Wieliczce 
pod Krakowem. Od 
XIII wieku do 1772 
wspólnie z kopalnią 
soli „Bochnia” wcho-
dziła w skład żup kra-
kowskich. Sole wydo-

bywane w kopalni pochodzą z miocenu.  
4. Plac Hiszpański w Sewilli 
Wytyczony z okazji Wystawy Iberoamerykań-
skiej 1929 r. Plac Hiszpański zachwyca swoim 

rozmachem i różnorod-
nością stylów architek-
tonicznych. W ciągu 
ostatnich kilku dziesię-
cioleci Plac Hiszpański 
stanowił scenerię dla 
kilku znanych filmów, 

takich jak „Lawrence z Arabii” czy też 
„Gwiezdne Wojny – Epizod I: Mroczne Widmo” 
i „Gwiezdne Wojny – Epizod 2: atak Klonów”.  

Wybrała Marta 

Nie „prochom”…. i 
Trudno jest znaleźć jednoznaczną 
odpowiedź na pytanie: dlaczego 
nastolatek sięga po narkotyki? 
Młodzież niekiedy twierdzi, że 
"prochy" uwalniają od problemów 
i pomagają zapomnieć o kłopo-

tach. Narkotyk to coś, dzięki czemu mogą poszpa-
nować i zyskać akceptację kolegów. Dla rodziców 
branie narkotyków łączy się najczęściej ze słabą 
wolą dziecka, głupotą, uleganiem innym. Psycho-
logowie mówią o trzech głównych powodach, któ-
re mogą skłonić dziecko do wzięcia narkotyku. 
Pierwszy z nich to: poszukiwanie nowych, przy-
jemnych wrażeń. Nastolatek pragnie przygód, rze-
czy nowych i ekscytujących. Lubi ryzyko 
i nienawidzi nudy. Chęć uwolnienia się od stresu, 
napięć i problemów to druga przyczyna narkoma-
nii. Narkotyk na krótką chwilę odrywa od rzeczy-
wistości, rozluźnia, tłumi uczucia. Nastolatek za-
żywa narkotyki, bo chce być zaakceptowany przez 
grupę - to powód trzeci. Chce czuć się silny, paso-
wać do ogólnie lansowanego przez media wzorca: 
człowieka wyluzowanego, silnego, nie przejmują-
cego się problemami. 

….papierosom. 
Palenie wśród młodzieży od daw-
na jest powszechnym problemem. 
Już nawet dzieci próbują papiero-
sów. Uzależnienie od nikotyny ma 
bardzo poważne konsekwencje 
dla zdrowia młodego człowieka. 

Ze względu na bierne palenie cierpi nie tylko on 
sam, ale również jego otoczenie. Palenie papiero-
sów przez młodzież ma wiele przyczyn, a jedną z 
nich jest negatywny wzorzec przekazywany przez 
rodziców. Młodzi ludzie, którzy sięgają po papie-
rosy, zwykle w ten sposób chcą zaimponować ró-
wieśnikom. Wydaje im się, że dzięki papierosowi 
wyglądają doroślej. Liczą na akceptację otoczenia. 
Niekiedy w towarzystwie, w którym palenie jest 
normą, osoba niepaląca narażona jest na drwiny i 
wykluczenie z grupy. Bardzo często po papierosy 
sięgają dzieci, które nie odnajdują się w swojej 
rzeczywistości – niczym się nie wyróżniają, źle 
radzą sobie z niepowodzeniami w szkole i wśród 
rówieśników. W ich przypadku papieros ma zre-
kompensować wszystkie braki. 
A Ty do której grupy należysz? Czy umiesz „być 
sobą”? Czy potrafisz powiedzieć „NIE”? 

Wyszukały Ola i Sandra 

https://parenting.pl/portal/palenie-tytoniu
https://parenting.pl/portal/palenie-tytoniu
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REDAKCJA 

Rozwiąż krzyżówkę 

1) miesiąc zakończenia roku szkolnego. 

2) piasek, woda…nie pojechać szkoda. 

3) w zimie łyżwy, w lecie …?. 

4) miejsce wypoczynku blisko Bełchatowa. 

IV notowanie Szkolnej Listy Przebojów 

1. Canto Del Pilon  
- Milk & Sugar  

2.Maroon5  
- Sugar 

5. Lisa  
- Crossing Field  

6. Lisa  
- Rally Go Round  

3. Hozier  
- Take me to church  

4. Imagine Dragons  
- Radioactive  

5) letnie okrycie głowy. 

6) pływał w nim w czasie wakacji Karol Wojtyła. 

7) ekologiczny pojazd. 

Wiktoria 


