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SPIS TREŚCI: 
str. 3 – Dzień Patrona – ważne 
szkolne święto  

str. 4-5 – Jak to się mogło stać? 
(nauczyciele zostali nauczycielami) 

str. 6 – Nasi nauczyciele w ankiecie 
8-klasistów 

str. 7 – VS (pani Anna Matuszewska 
i Witold Płochocki) 

str. 8 – Dni Kultury Żydowskiej  
z naszym udziałem 

str. 9 – Uczniowskie limeryki 

str. 10 – Samorząd Uczniowski pod 
lupą (opiekunki) 

str. 11 – Sowy z wizytą w SP3 

str. 12-13 – Porozmawiajmy o… 
nienawiści 

str. 13 – Szafki potrzebne 

str. 14-15 – Pasowanie 

pierwszoklasistów 

str. 16-17 – Mój szpital – z 
pamiętnika pacjentki 

str. 18-19 – Spotkanie z miastem 
Mikołaja Kopernika 

str. 20 – Z wizytą na Podlasiu 

str. 21 – Świętowanie w zaświatach 

str. 22-23 – Wywiad z 
przewodniczącą Rady Rodziców 

str. 24 – Jesień (nie) taka zła 

str. 24 – Recenzja książki 

str. 25 – O jesieni po niemiecku 

str. 26 – Ucz się na telefonie 

str. 27 – Śniadanie ma moc 

str. 28 – przepis / Wirtualne Targi 
Książki 

Przyjemnej lektury! 

Drodzy czytelnicy, 
przygotowaliśmy dla Was kolejny numer 
miesięcznika, tym razem napisaliśmy aż 28 
stron! Nasz redakcja się rozrosła, widać, że 
wielu uczniów ma coś do przekazania 
innym. To nas bardzo cieszy. W 
październikowym numerze nauczyciele 
wspominają Patrona szkoły i zdradzają, jak 
to się stało, że zostali nauczycielami. 
Prezentujemy też pierwszoklasistów, 
którzy 14.10 byli pasowani na ucznia. 
Poruszamy w tym miesiącu również 
bardzo poważne i niełatwe tematy: 
choroby i hejtu, bo to dla nas ważne.  

Wasze cenzorki 
Agnieszka Kożuchowska 

Izabela Saganowska 
STOPKA REDAKCYJNA: 
- dziennikarze z kl. 7b – Ala Końska, Zuzia 
Bała, Gabrysia Antonkiewicz, Patrycja 
Maciejewska, Emilia Piętka, Mateusz 
Jedliński 
- dziennikarze z kl. 7c – Maciej 
Kożuchowski 
- dziennikarze z kl. 8c – Julia Malinowska, 
Marta Szymońska, Martyna Kucińska, 
Natalia Markiewicz, Łucja Czyżewska, 
Helena Kulma, Tatiana Aniśko, Weronika 
Wójcik, Martyna Kopacz 
- dziennikarze z kl. 8d - Agata Piętka, 
Oliwia Frydrychewicz, Roksana Adamiec, 
Magdalena Gągol, Kinga Trójczak, 
Wiktoria Miller 
- dziennikarze z kl. 8e – Maja Bezłada, 
Natasza Brzozowska, Eliza Klimek, Julia 
Bakuła, Martyna Kozłowska, Nikola 
Subocz, Alicja Porębska 
- okładka – Julia Bakuła z 8e 
- współpraca – p. Bożena Sawczuk 
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DZIEŃ PATRONA – WAŻNE ŚWIĘTO  
Obecnie w naszej szkole uczą się uczniowie, którzy już nie 
pamiętają czasów, gdy żył Jan Paweł II. Wszystko, czego 
dowiadują się o Patronie, pochodzi z nagrań, filmów, pism, czy 
wspomnień innych ludzi. W tym roku zapytaliśmy nauczycieli, 
jak oni zapamiętali Jana Pawła II. Oto, czego się dowiedziałyśmy. 
Pan Sławomir Rybiński: Papież-Polak, tylko jeden z papieży 
pełnił tę funkcję dłużej niż Jan Paweł. Pamiętajcie, że w trakcie 
swojego pontyfikatu 8 razy przyjeżdżał do Polski. To były ważne 
wizyty. 
Pani Agnieszka Kurel: Pamiętam Go tak: był uśmiechnięty, szczery, tolerancyjny, oddany, 
pełen miłości do życia. Papież był źródłem złotych myśli. 
Pan Paweł Aniszewski: Pamiętam pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski - było 
wtedy dużo ludzi. Pamiętam też cierpienie Jana Pawła II, ostatnią transmisję mszy papieża 
- nie mógł już wtedy mówić przez chorobę. Mimo to ludzie mieli nadzieję, że papież 
wyzdrowieje. W nocy 2 kwietnia 2005r. o 22.00 słuchałem radia, które w pewnym 
momencie przestało grać… Ogłoszono, że papież nie żyje. Podsumowując - najbardziej 
pamiętam: niedowierzanie, że Polak mógł zostać papieżem; wielkie tłumy na pielgrzymce 
(nigdy tylu ludzi, ok. miliona naraz, nie widziałem); cierpienie Jana Pawła II przed śmiercią, 
ostatnią audiencję podczas mszy z Jego udziałem. 
Pani Katarzyna Kozłowska-Wyszogrodzka: Pamiętam Jana Pawła II z audiencji, na jakiej 
byłam w Castel Gandolfo (letniej rezydencji Papieża) we Włoszech... Papież sprawiał 
wrażenie spokojnego, pogodzonego ze swoim życiem człowieka. Pielgrzymom dawał 
poczucie bezpieczeństwa, podczas tego spotkania miałam wrażenie, jakby czas się 
zatrzymał, a wraz z nim i myśli. Dzień po śmierci Jana Pawła II uczestniczyłam w marszu 
pamięci -towarzyszył mi smutek i przejmująca cisza mimo tłumu ludzi wokół mnie. 
Pani Agnieszka Nowak: Miałam szczęście widzieć kilka razy JPII na żywo i to z bliska. Za 
każdym razem spotkanie to robiło na mnie wrażenie. Miał spokojne oczy i ciepły wyraz 
twarzy. Na mnie i moje pokolenie spory wpływ wywarła również nauka papieża. Na 
spotkaniach oazowych rozważaliśmy je wielokrotnie i staraliśmy się wcielać je w życie, np. 
od 2000r. moim mottem jest cytat, będący też maksymą naszej szkoły: „wymagaj od 
siebie, nawet jeśli inni od ciebie nie wymagają”. 
Pani Agnieszka Rycharska: Zapamiętałam Jana Pawła II jako wielkiego Polaka, który żył 
Polską i kochał młodzież. Pamiętne są jego spotkania i rozmowy z młodzieżą, z którą 
łączyła go niezwykła więź i która go wprost uwielbiała, ponieważ zawsze potrafił znaleźć 
z nią wspólny język. Szczególnie utkwiła mi w pamięci wizyta Jana Pawła II w Toruniu w 
czerwcu 1999 r., gdzie wówczas mieszkałam i mogłam go zobaczyć i usłyszeć. To były 
szczególne chwile dla mieszkańców miasta i przybyłych pielgrzymów. Panująca wówczas 
podniosła atmosfera na trwałe zapisała się w mojej pamięci. Jan Paweł II to niezwykła 
postać, która jest przykładem wspaniałego człowieka i autorytetu.  
                                                                                           Magdalena Gągol Kinga Trójczak, 8d 
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JAK TO SIĘ MOGŁO STAĆ?  

NAUCZYCIELE O TYM, JAK ZOSTALI NAUCZYCIELAMI… 

W październiku obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej i jest to 

doskonała okazja, by dowiedzieć się, co skłoniło naszych 

nauczycieli do tego, by wybrali ten właśnie zawód. Zachęcamy 

do zapoznania się z wypowiedziami – niektóre wyjaśnienia są… ZASKAKUJĄCE! 

Odpowiedzi zebrały Ala Końska i Gabrysia Antonkiewicz z 7b. 

Pan Tomasz Ruta (nauczyciel wychowania fizycznego) - Gdy zakończyłem naukę 

w Akademii Wychowania Fizycznego, bardzo chciałem pracować z młodzieżą, 

więc pojawił się pomysł zostania nauczycielem wf. 

Pan Artur Jankowski (nauczyciel j. angielskiego) - Moja żona powiedziała, że 

powinienem zostać nauczycielem i tak się stało, że teraz jestem nauczycielem 

języka angielskiego…  

Pani Agnieszka Nowak (nauczycielka historii) - Miałam znajomą, która 

zafascynowała mnie historią, potem już sama znalazłam swoja dziedzinę historii, 

jaką jest problematyka obozów koncentracyjnych . Na studiach zrobiłam 

specjalizację nauczycielską, ale wcale nie miałam zostać nauczycielką. Pracę 

nauczycielki zaproponowała mi moja koleżanka – postanowiłam, że się zgodzę, 

żeby zobaczyć, czy mi się uda i czy sobie poradzę. I zostało tak, że teraz uczę 

historii w naszej szkole.   

Pani Maria Zagórska (nauczycielka religii) – Gdy w trakcie studiów byłam na 

praktykach w szkole podstawowej, zafascynowała mnie praca z uczniami. 

Pomyślałam, że to powinien być mój zawód.  

Pan Marcin Sokołowski (nauczyciel wychowania fizycznego) - Od małego moim 

marzeniem było zostać nauczycielem - dążyłem do spełnienia swojego celu 

nauczycielskiego. I udało się!  

Pani Grażyna Leszczyńska (nauczycielka techniki, wychowawczyni kl. 1d) -  Bycie 

nauczycielką to było moje marzenia od czasów dzieciństwa. Stawiałam laleczki i 

bawiłam się, że jesteśmy w szkole, a ja je uczyłam. 

Pani Justyna Kołodziejczyk (pedagog szkolny, nauczycielka doradztwa 

zawodowego) - Od dziecka marzyłam o zostaniu nauczycielką. Gdy spotykałam 

się z moimi koleżankami, bawiłyśmy się w nauczycielki.   
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Pani Monika Gromulska (nauczycielka języka angielskiego) - Od zawsze lubiłam 

język angielski , studiowałam pedagogikę. Po urodzeniu dziecka postanowiłam 

pracować bliżej domu i dlatego teraz pracuję w tej szkole. 

Pan Dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki – To, że zostałem nauczycielem, stało się 

trochę przez przypadek. Po studiach zacząłem pracę w zakładzie poprawczym dla 

dziewcząt, pracowałem tam przez 3 lata. Później pracowałem przez 5 lat w 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i tam pomagałem dzieciom z różnymi 

problemami (były tam i dzieciaki bardzo zdolne, i dzieciaki z zaniżoną samooceną). 

W tamtym okresie dostałem propozycję, żeby startować na dyrektora szkoły 

(wtedy gimnazjum). Po chwili wahania zdecydowałem się spróbować. Uzyskałem 

akceptację komisji - tak zostałem dyrektorem i jednocześnie pedagogiem 

szkolnym. 

Pan Sławomir Rybiński (nauczyciel chemii i fizyki) - Tak wyszło, że gdy 

skończyłem studia, pojawiła się możliwość zostania nauczycielem w szkole, więc 

skorzystałem z tej propozycji.  

Alicja Końska i Gabrysia Antonkiewicz z 7b  

***************************************************************** 

SZKOLNE ŚWIĘTOWANIE DNIA NAUCZYCIELA 

 

W tym roku uczniowie klasy 8d i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego 

przygotowali swoim nauczycielom sympatyczne niespodzianki. Na korytarzu 

pojawiły się życzenia, a w pokoju nauczycielskim była słodka uczta dla 

nauczycieli. Uczniowie też świętowali 14 października, bo mieli dzień wolny od 

zajęć dydaktycznych     .                                                                                          (red.) 
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NASI NAUCZYCIELE W ANKIECIE 
Aby urozmaicić szkolną codzienność, z okazji 
DNIA NAUCZYCIELA wśród uczniów ósmych klas 
została przeprowadzona wyjątkowa ankieta. 
Zapytałyśmy w niej uczniów klas ósmych o nauczycieli o wyjątkowych mocach. 
Oto nasze pytania: 
1. Który z nauczycieli Twoim zdaniem posiada najlepsze poczucie humoru? 
2. Który z nauczycieli jest Twoim zdaniem najbardziej żywiołowy? 
3. Którego nauczyciela najchętniej zaprosiłbyś na obiad? 
4. Nauczyciel, który Twoim zdaniem przeprowadza najkreatywniejsze lekcje? 
5. Kto jest Twoim ulubionym nauczycielem? 
Oto wyniki ankiety: 
Zdaniem klasy 8A: 
Najlepsze poczucie humoru posiada Pani Agnieszka Nowak. 
Najbardziej żywiołowym nauczycielem jest Pan Sławomir Rybiński. 
Najchętniej na obiad zaproszona zostałaby Pani Aldona Szewczyk. 
Najkreatywniejsze lekcje przeprowadza Pani Agnieszka Nowak. 
Ulubionym nauczycielem została Pani Agnieszka Rycharska. 
Zdaniem klasy 8B: 
Najlepsze poczucie humoru posiada Pan Sławomir Rybiński. 
Najbardziej żywiołowym nauczycielem jest Pan Sławomir Rybiński. 
Najchętniej na obiad zaproszony zostałby Pan Sławomir Rybiński. 
Najkreatywniejsze lekcje przeprowadza Pan Tomasz Ruta. 
Ulubionym nauczycielem został Pan Tomasz Ruta. 
Zdaniem klasy 8C: 
Najlepsze poczucie humoru posiada Pan Sławomir Rybiński. 
Najbardziej żywiołowym nauczycielem jest Pani Agnieszka Nowak. 
Najchętniej na obiad zaproszony zostałby Pan Sławomir Rybiński. 
Najkreatywniejsze lekcje przeprowadza Pani Izabela Saganowska. 
Ulubionym nauczycielem została Pan Sławomir Rybiński. 
Zdaniem klasy 8E: 
Najlepsze poczucie humoru posiada Pan Artur Jankowski. 
Najbardziej żywiołowym nauczycielem jest Pani Monika Gromulska. 
Najchętniej na obiad zaproszona zostałaby Pani Agnieszka Kożuchowska. 
Najkreatywniejsze lekcje przeprowadza Pani Agnieszka Kożuchowska. 
Ulubionym nauczycielem została Pani Agnieszka Kożuchowska. 

Autorki ankiety – Weronika Wójcik i Martyna Kopacz kl. 8c 
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WOLĄ CZYTAĆ KSIĄŻKI... 
Pani Anna Matuszewska – nauczycielka języka polskiego i Witold Płochocki z 8c 
rozmawiają z naszymi dziennikarkami o jesieni. 

                                                                             Anna Matuszewska                Witold Płochocki 
                                      (nauczycielka języka polskiego)            (uczeń klasy 8C)  
 

Ulubiony kolor jesieni  RUDY POMARAŃCZOWY 

Książka VS film na jesienny 
wieczór  

KSIĄŻKA KSIĄŻKA 

Herbata VS czekolada                        
na gorąco  

HERBATA HERBATA 

Najpiękniej jesień wygląda w...  PARKU PARKU 

Ulubiona jesienna przekąska  ZUPA Z DYNI KURCZAK 

Piosenka na jesień „KOCHAM CIĘ ŻYCIE” „STAIRWAY TO 
HEAVEN” 

Ulubiony smak herbaty  HERBATA GRZANA Z 
POMARAŃCZĄ, 
CYNAMONEM I 

GOŹDZIKAMI 

 
ZIELONA 

Najdziwniejsza potrawa  MÓŻDŻEK CIELĘCY GRILLOWANY 
KROKODYL 

Ulubiona książka „ANIA Z ZIELONEGO 
WZGÓRZA” 

„HARRY POTTER” 

                                                                    
 Julia Malinowska i Marta Szymońska 8c 
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DNI KULTURY ŻYDOWSKIEJ Z NASZYM UDZIAŁEM 
2 października w naszym mieście odbył się spacer historyczny połączony  

z odsłonięciem płyt upamiętniających obecność społeczności żydowskiej  

w Mińsku Mazowieckim zorganizowany przez stowarzyszenie Bliscy i Oddaleni.  
Przy każdym odsłonięciu płyty uczestnicy spaceru mogli oglądać krótkie etiudy 
teatralne przygotowane przez uczniów i absolwentów naszej szkoły. 

Przedstawienia teatralne miały przenieść widzów do czasów, kiedy w Mińsku żyła 
i mieszkała społeczność żydowska. Wystąpienia teatralne upamiętniły miejsca 

ważne kiedyś dla tej społeczności. Chodziło o cmentarz, synagogę, jesziwę, getto. 
W ten sposób powstał jeden spektakl o społeczności, która mieszkała  
i funkcjonowała w Mińsku Mazowieckim przez wiele lat. 

Wojna zniszczyła całą tę społeczność.  
 

MIEJSCA UPAMIĘTNIEŃ 
1. Stary cmentarz żydowski (teren obecnego Zespołu Szkół 

Ekonomicznych) jest zobrazowany wizerunkiem złamanego 
drzewa, symbolem żałoby.  
2. Pamięć o getcie przywołana została wizerunkiem gwiazdy 

Dawida, której ramionami są splątane korzenie. Tablica 

znajduje się u zbiegu dzisiejszych ulic Piłsudskiego i 

Mireckiego.  

3. Budynek Jesziwy, słynnej szkoły 
wyższej położonej niegdyś na lewym 
brzegu rzeki Srebrnej. Obecnie jest tu 

osiedle mieszkaniowe przy ulicy Nadrzecznej i Miodowej  -  

na tablicy jest rzeźba z rośliną pieprzu.  
4. Synagoga była kiedyś usytuowana 
naprzeciwko dzisiejszego budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na tablicy, która upamiętnia 

synagogę, jest owoc granatu.  
 

Cieszymy się, że etiudy teatralne były przygotowane dzięki 
uczniom i absolwentom naszej szkoły. Dla nas było to 

twórcze, rozwijające i dość emocjonujące doświadczenie. Warto było 

zaangażować się w  coś tak ważnego i wartościowego. 
Nikola Subocz i Martyna Kozłowska, 8e 
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UCZNIOWIE PISZĄ LIMERYKI 
Uczniowie naszej szkoły stworzyli limeryki o znanych postaciach z historii 
Mińska Mazowieckiego – na konkurs w ramach obchodów 600-lecia miasta.  

AUTORKA – Helena Kulma 8c 
BURMISTRZOWI... 
Jest pewien facet w naszym powiecie. 
To Marcin Jakubowski, chyba o nim wiecie? 
Ubiera się ładnie, pracuje w urzędzie. 
Wyborcy zdecydują, czy długo z nami będzie. 
Takiego drugiego nigdzie nie znajdziecie. 
PAN JANEK 
Himilsbach, ,,Himilsbuch’’ 
Z Pana Janka niezły zuch. 
Chociaż w Mińsku urodzony trafił na warszawskie 
salony. 
W filmach grywał nie tylko ,,ogony’’. 
Maklakiewicz Jego druh. 

AUTORKA – Natalia Dąbrowska 7c 
CZARUJĄCA HANNA 
Hanna Dunowska z Mińska pochodziła. 
Swe młodziutkie lata w teatrze spędziła. 
Dziennikarką, prezenterką też bywała. 
W ,,Czarze par" czarowała. 
W ,,07" porucznika Borewicza serca nie 
podbiła. 

 

AUTORKA – Martyna Kopacz 8c 
Pomysł Himilsbacha 
Pewien aktor z Mińska -  
Zarazem pisarz i scenarzysta 
Chciał przeżyć przygodę, 
Więc zapuścił sobie brodę. 
Tak zasłynął nasz artysta! 
Kultowy Himilsbach 
Pewien miński celebryta 
Iwan imię, gdy ktoś pyta, 
Rejsem swą karierę spisał, 
Himilsbachem się podpisał. 
Wesół ten, kto o nim czyta.  
 

AUTORKA – Julia Szczepańska 8c 
Burmistrz Mińska Mazowieckiego 
Marcin Jakubowski dobrze jest znany, 
To burmistrz naszego miasta bardzo lubiany, 
Jak ten pan zarządzi, 
To miasto nie zbłądzi. 
Przez mińszczan będzie dobrze zapamiętany. 
Znany aktor  
Tomasz Karolak to aktor utalentowany,  
Niegdyś w Mińsku Mazowieckim zakochany.  
Na deskach teatru pogrywa, 
Wiele nagród wygrywa, 
Do różnych ról zawsze rozchwytywany. 

 

AUTORKA – Julia Malinowska 8c 
O aktorze Janie! 
Jana Himilsbacha mińszczanie dobrze 
znają, 
Poprzez dekady filmy z nim oglądają, 
We wrześniu wszyscy w „Rejs” 
wypływamy- 
Na festiwalu Himilsbacha upamiętniamy, 
Tacy ludzie jak on dobrą sławę nam dają! 
O kabareciarzu Piotrze! 
Piotr Skrzynecki był wspaniały, 
Mińsk poznawał jak był mały, 
Świetny Aktor, Kabareciarz, 
Scenarzysta – dobry tekściarz, 
A jego dzieła lata przetrwały!  
Popularny Tomasz K. 
Możesz spotkać Tomasza Karolaka, 
Bardzo znanego Polaka, 
W telewizji oraz w kinie, 
W teatrze i w magazynie, 
I Mińsk również słynie z tego chłopaka! 
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SAMORZĄD UCZNIOWSKI POD LUPĄ  
Pod koniec września wybraliśmy Samorząd Uczniowski. Wiemy, 

którzy uczniowie nas reprezentują. Nadszedł czas, by przedstawić 

opiekunkę szkolnego samorządu – panią Ewelinę Frankiewicz, 

która debiutuje w tej roli w naszej szkole. Pani Frankiewicz udzieliła 

wywiadu Patrycji Maciejewskiej i Mateuszowi Jedlińskiemu z 7b. 

[Na marginesie / NM]: Jak współpracuje się Pani z wybranym 

niedawno SU? 

[pani Ewelina Frankiewicz]: Właśnie dobiega końca pierwszy 

miesiąc od powołania nowego Samorządu Uczniowskiego. 

Zdążyliśmy się już trochę poznać. Mamy za sobą także pierwsze inicjatywy, w których 

uczestniczyliśmy: warsztaty w Międzyszkolnej Inicjatywie Samorządowej oraz 

współorganizację Dnia Edukacji Narodowej. Współpraca z samorządem układa się 

naprawdę bardzo pomyślnie.  

[NM]: Czy są już jakieś nowe pomysły? 

[pani E. Frankiewicz]: O tak! W tym roku kandydaci w swoich programach wyborczych 

oraz na spotkaniu z Dyrekcją przedstawili wiele pomysłów, ale i trafnych uwag 

odnoszących się do potrzeb uczniów dotyczących spędzanego wolnego czasu w szkole, 

wyposażenia sal czy łazienek, organizacji różnych imprez i wydarzeń. Lista jest naprawdę 

bogata w rozmaite aktywności. 

[NM]: Jakie są cele SU na ten rok szkolny? 

Plany Samorządu Uczniowskiego na ten rok są bardzo ambitne. Oprócz organizacji 

różnorodnych wydarzeń, jednym z celów jest przybliżenie naszym uczniom 

„Międzyczasu”, czyli „świeżego” na mapie miasta miejsca dla mińskiej młodzieży. W 

październiku mieliśmy okazję zobaczyć na własne oczy, co „Międzyczas” może zaoferować 

młodzieży. Byliśmy pod wrażeniem i zachęcamy uczniów w wieku +13 do odwiedzenia 

tego miejsca, które mieści się w piwnicy Miejskiego Domu Kultury. 

[NM]: Czy Pan Dyrektor wspiera Samorząd Uczniowski? Jak to robi? 

[pani E. Frankiewicz]: Dyrekcja naszej szkoły jest zawsze blisko uczniów i tak samo jest w 

przypadku Samorządu Uczniowskiego. Zdążyliśmy już wymienić się „pomysłami na szkołę” 

z Panem Dyrektorem, który jest bardzo otwarty na wszelakie sugestie i inicjatywy Zarządu 

SU. Samorząd Uczniowski jest organem doradczym, dlatego też głos SU jako 

reprezentantów szkoły jest ważny, potrzebny, wysłuchany i zauważony. 

[NM]: Jak się Pani czuje jako opiekunka samorządu ? 

[pani E. Frankiewicz]: Hmm, to na pewno wyzwanie. Na co dzień pracuję w najmłodszej 

grupie w zerówce, więc SU to dla mnie rewolucja… Zacytuję pisarza Petera Rossegera: „W 

młodości studiuje się dorosłych, aby osiągnąć  mądrość. Na starość studiuje się dzieci, aby 

odnaleźć szczęście”. Myślę, że pierwszy miesiąc naszej współpracy dowiódł, że razem 

możemy stworzyć drużynę marzeń (Dream Team) i ja w to wchodzę, bez dwóch zdań!     

[NM]: Dziękujemy za rozmowę. Życzymy poczucia sukcesu w roli opiekunki SU! 
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SOWY Z WIZYTĄ W SP3 
Na początku października niektóre klasy wzięły udział  

w spotkaniu z sowami. Na tych zajęciach żywej przyrody 

przedstawione zostały różne ciekawe informacje o tych 

ptasich drapieżnikach.  

OCZY - Sowy mają to samo umieszczenie oczu co ludzie. 

Widzą w 3D i są dalekowzroczne. Oczy sów są duże, więc ptaki te widzą naprawdę 

dobrze (2,2x lepiej niż człowiek i 100x lepiej niż gołąb). Jeśli zobaczysz sowę z 

całymi czarnymi oczami - to sowa nocna, jasne czy mają sowy dzienne. Dzięki 

temu, że mają 14 kręgów szyjnych i potrafią obrócić głowę o 270˚, co też sprawia, 

że widzą więcej!  

USZY – Ich uszy są wewnętrzne i niesymetryczne – jedno jest wyżej, a drugie niżej, 

dzięki czemu sowy lepiej słyszą. Z nietoperzami łączy sowy echokolacja, czyli 

wykorzystywanie dźwięku przez zwierzęta do orientacji w terenie).  

W Polsce znajduje się 11 par lęgowych sów. Od momentu wyklucia się występuje 

u nich 3 etapowe upierzenie (tak samo jak u pingwinów), a ich pióra są bardziej 

miękkie niż u innych ptaków, dlatego sowy latają prawie bezszelestnie.  

Sowy dość długo żyją, np. pójdźka czy uszatka dożywają ok. 15 lat, a puchacze 

mogą żyć nawet 50 lat !!! Dużo co nie? Sowy mogą atakować w okresie lęgowym, 

gdy polują, a swoje zdobycze zanoszą do gniazda, ponieważ potrafią robić zapasy 

(zupełnie jak wiewiórki). Sowy, które odwiedziły naszą szkołę są żywione 

mrożonkami (myszami lub jednodniowymi kurczakami). Praktycznie nie da się 

zauważyć, jak piją ponieważ robią to bardzo rzadko (raz na 2-3 tygodnie).  

Podczas spotkania z sowami mieliśmy okazję sowę pogłaskać 

oraz założyć rękawicę, na której siedziała sowa. Specjalne 

rękawice do trzymania sów są konieczne, ponieważ rany po 

szponach sów goją się bardzo „brzydko”. Na spotkaniu udało 

się nam bliżej poznać  niektóre gatunki sów takich jak: 

puchacz afrykański, sowa śnieżna, uszatka i pójdźka.  

To było niesamowite, ciekawe, raczej niepowtarzalne spotkanie. Nie da się 

zobaczyć tylu sów w jednym miejscu…  

Zuzanna Bała i Patrycja Maciejewska 7b  
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POROZMAWIAJMY O… NIENAWIŚCI 
HEJT W REALU 
Hejt w prawdziwym życiu tak jaki i w internecie nie jest, nie był i nigdy nie będzie 
czymś przyjemnym. Znacznie częściej zdarza się otrzymywać chamskie komentarze 
właśnie w internecie. Dlaczego? Może dlatego, że zdecydowanie więcej udzielamy się 
online niż występujemy publicznie. Poza tym dużo łatwiej jest krytykować kogoś przez 
swoje anonimowe konto, niż powiedzieć to komuś prosto w twarz.  
Czy wiesz, że hejter po wyrażeniu swej agresji, strachu i pogardy czuje się świetnie? 
Według badań hejt stymuluje układ nagrody, zwany środkiem przyjemności, który 
aktywuje się tak samo jak pod wpływem seksu, alkoholu, narkotyków, czekolady…. 
Wynika to z tego, że hejterzy robią to, co robią, by zrobić sobie dobrze - i robią to 
skutecznie.  
Hejt, czyli wyrażona werbalnie nienawiść, pogarda, agresja jest afrodyzjakiem dla 
jednego i cierpieniem dla drugiego. Naukowcy potwierdzają, że „każde negatywne 
doświadczenie przeżywamy 5 razy mocniej niż pozytywne, np. utratę 100zł 
przeżyjemy znacznie silniej niż wygranie tej samej sumy”. A zatem hejt jest bardzo 
bolesny, przede wszystkim dlatego, że nie sposób się przed nim obronić. Wiemy to z 
własnego doświadczenia. Udowodnienie osobie o bardzo lepkich intencjach i złych 
zamiarach, że nie ma racji jest przez internet niemożliwe. Hejter to typowy złodziej 
energii - atakując i powodując ból podpina się jak pasożyt i kradnie energię, im 
bardziej ohydny komentarz napisze, tym więcej zbierze energii.  

HEJT W INTERNECIE  
CZYM JEST HEJT? 
Hejt to pełne nienawiści działania, 
które przede wszystkim odnoszą się 
do Internetu. Hejt może być 
skierowany ku jednej osobie, 
przedstawicielom konkretnego 
narodu czy osobom o innym 
światopoglądzie niż hejter.  

Dosłownie każdy może stać się obiektem hejtu. Hejt to nie tylko zgryźliwe i agresywne 
komentarze, które oczerniają osobę o odmiennym zdaniu, to także obraźliwe memy, 
grafiki i filmy. Treści publikowane przez hejterów nie posiadają żadnej wartości i mają 
na celu sprawienie przykrości danej osobie.  
DLACZEGO HEJT JEST GROŹNY? 
Hejt obniża samoocenę, wywołuje negatywne emocje. W skrajnych wypadkach może 
doprowadzić do samobójstwa. Coraz częściej słyszymy o nastolatkach, którzy pod 
wpływem nękania w sieci i hejtowania przez rówieśników targnęli się na życie. 
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JAK WALCZYĆ Z HEJTEM? 
Najlepiej nie czytać negatywnych opinii i nie wchodzić z takimi osobami w dyskusję. 
Wówczas hejterzy mogą się znudzić i zwyczajnie dać sobie spokój. Dobrym sposobem 
może być też zablokowanie konta hejtera.  
JAK RADZIĆ SOBIE Z HEJTEM? 
*Porozmawiaj z bliską Ci osobą - taka rozmowa pomoże Ci zapanować nad emocjami 
i poczuć się lepiej.  
*Odetnij się od osoby, która cię obraża - zablokuj numer telefonu, konta na portalach 
społecznościowych. 
*Nie daj się sprowokować - pamiętaj, że to jak siebie postrzegasz, zależy tylko od 
ciebie, zaskocz hejtera przyjaznym nastawieniem. 
Skuteczna walka z hejtem jest bardzo trudna, ale możliwa. Ważne jest. aby ludzi 
uświadamiać. czym jest hejt, jak się przejawia i co mogą zrobić, jeżeli są świadkami 
hejtu. 
Hejter nie jest bezkarny. Taka osoba może być sądzona za zniesławienie i może 
otrzymać karę grzywny, a nawet być pozbawiona wolności do lat dwóch.  

Helena Kulma i Łucja Czyżewska 8c 

***************************************************************** 

SZAFKI W SZKOLE – POTRZEBNE! 
Jako ósmoklasistki wiemy, że uczniowie mają dużo książek i zeszytów, co sprawia, że 

nasze plecaki są bardzo ciężkie... Musimy w nich zmieścić nie tylko książki i zeszyty, 

ale też jedzenie i podstawowe rzeczy, których potrzebujemy, przez co są one jeszcze 

cięższe niż się wydają. 

Biorąc pod uwagę, że niektórzy uczniowie wracają na piechotę do oddalonych od 

szkoły domów i codziennie dźwigają ogromny ciężar na swoich plecach, uważamy, że 

powinno być w szkole miejsce, gdzie moglibyśmy zostawiać część tych książek  

i zeszytów. 

Naszym pomysłem jest umieszczenie tych szafek w miejscu, gdzie teraz mamy szatnię. 

Uważamy, że zmieściłaby się tam idealna ilość szafek dla klas siódmych i ósmych. 

Jedna szafka byłaby dla dwóch osób, dzięki czemu więcej uczniów mogłoby z nich 

korzystać. 

W najbliższym czasie będziemy również zbierać podpisy od osób chętnych do 

zrealizowania tego pomysłu pod petycją dotyczącą powyższego tematu. 

Mamy nadzieję, że pomożecie nam w wykonaniu tego projektu. Liczymy na was! 

Każdy głos się liczy! Nie wiem, czy uda nam się coś zdziałać, nie wiemy, czy realizacja 

naszego pomysłu jest możliwa, ale chcemy spróbować zrobić coś, żeby nasza 

codzienność była nieco lżejsza!  

Oliwia Frydrychewicz, Agata Piętka, Kinga Trójczak, 8d 
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PIERWSZOKLASIŚCI OFICJALNIE UCZNIAMI SP3 
14 października w Dniu Edukacji Narodowej kolejny rocznik pierwszoklasistów 

został przyjęty do grona uczniów naszej szkoły. W czterech klasach pierwszych uczy się w 

tym roku 95 uczniów – 43 chłopców i 52 dziewczynki. Ciekawostką jest informacja, że w 

tym roczniku klas uczą się dzieci urodzone w latach: 2013(3), 2014(91), 2015(1). 

Najbardziej oryginalne imiona dziewcząt to: Nadia (1a), Kornelia (1a), Marcelina (1b), Nina 

(1b), Elżbieta (1c), Zofia (1c), Jaśmina (1d), Jagoda (1d). Najoryginalniejsze imiona 

chłopców w kl. 1: Borys (1a), Remigiusz (1b), Miłowit (1b), Henryk (1c), Franciszek (1c), 

Cezary (1d). 

W klasie 1a uczą się bliźniaczki i dwie osoby mają urodziny w mikołajki (wiecie 

kiedy?). W klasie 1b również są bliźnięta, a jedna osoba ma urodziny w pierwszym dniu 

roku szkolnego (to prosta zagadka). W klasie 1c też jest ciekawie – jedna osoba ma 

urodziny w Dniu Nauczyciela (i jednocześnie w dniu tegorocznego pasowania), a inna w 

tzw. urodziny marca, czyli 3.03. W klasie 1d też można znaleźć podwójne święta – jedna 

dziewczynka urodziła się w walentynki (to jeszcze zimą), a inna - pierwszego dnia wiosny 

(sprawdźcie kiedy to). W związku z pasowaniem na ucznia wszystkie 4 wychowawczynie 

klas pierwszych udzieliły mi odpowiedzi na 3 pytania dotyczące ich klasy.  

KLASA 1A – pani Magdalena Zagórska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co podoba się Pani w uczniach z Pani klasy? W mojej klasie lubię nieprzewidywalność. 
Nigdy nie wiem, co mnie czeka po przekroczeniu progu sali, ale zawsze są to pozytywne 
emocje i przygody. 
Czym do tej pory zaskoczyli Panią uczniowie? Moi uczniowie zaskakują mnie 
pomysłowością. Od niedawna do naszej klasy dołączyła mucha, która płata nam figle na 
ekranie multimedialnym w trakcie zajęć. Uczniowie twierdzą, że uczy się z nami czytać i 
pisać, niebawem przekaże nam jakąś wiadomość. 
Proszę określić swoją klasę 3 przymiotnikami: kreatywni, spostrzegawczy, weseli 
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KLASA 1B - pani Marta Woźnica 

Co podoba się Pani w uczniach z 

Pani klasy? Są bardzo mili, 

przytulaśni i otwarci na nowe 

wyzwania. 

Czym do tej pory zaskoczyli Panią 

uczniowie? Otwartością, dużą  

wiedzą ogólną. 

Proszę określić swoją klasę 3 przymiotnikami: Bystrzy, uśmiechnięci, pomysłowi. 

KLASA 1C – pani Sylwia Tyszko 

Co Pani się podoba najbardziej w 

uczniach z Pani klasy? Dzieci są 

bardzo serdeczne, uśmiechnięte. 

Pomagają sobie, potrafią pięknie 

współpracować. Opowiadają 

ciekawe historie o sobie i swoich 
pasjach.  

Czym do tej pory zaskoczyli Panią 

uczniowie? Najbardziej 

samodzielnością. Są to uczniowie 

pierwszej klasy i sądziłam, że początki mogą być dla nich bardzo trudne. A tu 

niespodzianka! Bardzo szybko się odnaleźli. Potrafią załatwić swoje sprawy praktycznie 

bez żadnej pomocy nauczyciela.  
Proszę określić swoją klasę 3 przymiotnikami: Uśmiechnięci, serdeczni, przyjacielscy. 

KLASA 1D – pani Grażyna Leszczyńska 

Co Pani się podoba najbardziej w 

uczniach z Pani klasy? W mojej 

klasie każdy uczeń jest inny. Ma 

swoje potrzeby, ciekawe 

zainteresowania. Podoba mi się ich 

różnorodność i otwartość na 

potrzeby innych. Cieszymy się 

każdym wspólnym dniem. 

Czym do tej pory zaskoczyli Panią uczniowie? Moi uczniowie zaskoczyli mnie swoim 

poczuciem humoru na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej i godną, odpowiedzialną, 

reprezentatywną postawą ucznia podczas uroczystości ślubowania pierwszoklasistów.  

Proszę określić swoją klasę 3 przymiotnikami: Wspaniała, empatyczna, wrażliwa. 

Zebrał: Maciek Kożuchowski, 7c 
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Mój szpital – z pamiętnika pacjentki… 

Drodzy czytelnicy, kończy się październik. Z nauką rozkręciliście się na dobre,  

a ja mam dla Was ciekawy temat. Mam nadzieję, że Was zainteresuje. 

Ja też się uczę, ale w trochę innych okolicznościach. A mianowicie, w szkole 

działającej przy dziennym oddziale psychiatrycznym. A jak wygląda dzień na 

oddziale psychiatrycznym? Zbieramy się rano między 8.00 a 8.30. Po wejściu na 

oddział trzeba oddać telefon, który zwracany nam jest na koniec dnia. Na 

oddziale jest nas mniej więcej 15. Dzieci są w różnym wieku, zarówno 10-

latkowie jak i 17-latkowie. Mamy różne schorzenia. U nas w grupie jest 

bulimiczka, kilka anorektyczek, parę osób z depresją , dwie z ADHD i kilka z 

zaburzeniami osobowości. Nie zawsze wiemy, jak się do siebie zwracać, raz dana 

osoba jest Krzysiem, a za kilka minut Zosią, a potem znowu zmiana i jak tu 

rozmawiać ze sobą?:)  

W zależności od schorzeń, dzień wygląda troszkę inaczej, np. anorektyczki z rana 

są ważone. Do ważenia trzeba zdjąć nawet skarpetki. Inne dzieci mają w tym 

czasie podawane leki. Następnie rozpoczyna się czas spotkań indywidualnych z 

lekarzami. Po spotkaniach indywidualnych dzielimy się na grupy i rozpoczynamy 

zajęcia grupowe, które w każdym dniu są inne. Przykładem zajęć grupowych 

może być psychorysunek, na którym ostatnio, np. bazgraliśmy na kartkach bez 

celu, następnie patrzyliśmy na bazgroły i musieliśmy w jednym zdaniu określić, 

co nam przychodzi do głowy. W ten sposób tworzyła się historia. Czasami 

powstają kompletne idiotyzmy. Przykładem może być  historia o latającym 

bizonie, który gonił kaczkę jadącą na pomarańczy. Bizon miał ochotę na 

pomarańczę. Ale ponieważ kaczka uciekła, bizon wypił fantę. Historia kończy się 

tym, że ni z tego ni z owego malarz budzi się i całą historię, która mu się 

przyśniła, przenosi na kartkę.  

Po zajęciach z psychoterapii mamy obiad. Niektórzy przynoszą swój, a niektórzy 

jedzą obiad szpitalny (zdecydowanie nie polecam szpitalnego, jeśli jesteś 

wybredny). Po obiedzie rozpoczynają się lekcje takie jak w zwykłej szkole, choć 

wyglądają trochę inaczej. A dlaczego? 

Moja klasa liczy 5 osób łącznie ze mną. Wszyscy są z ósmej klasy. Podczas lekcji 

jeden uczeń stoi, drugi chodzi, trzeci leży i jest to dopuszczalne, o ile nie 
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przeszkadza się nauczycielowi lub nie jest się zaliczonym do anorektyczek, które 

stać oczywiście nie mogą. Na lekcjach, przez to że jest nas mało, często 

rozwiązujemy zadania bezpośrednio przy tablicy, a jeśli czegoś nie rozumiemy, 

nauczyciel tłumaczy nam to do skutku. Odbywają się tu normalne sprawdziany i 

kartkówki. Dostajemy także normalne oceny, które przy wyjściu ze szpitala są 

przesyłane naszej szkole macierzystej. 

Ostatnio koleżanka podarła sprawdzian, bo słabo się przygotowała. Nauczyciele 

na takie zachowania reagują spokojnie, co nie znaczy, że nie trzeba pisać 

sprawdzianów. Koleżanka napisała sprawdzian w innym terminie.  

Pomiędzy lekcjami jest czas na podwieczorek. Anorektyczki są zabierane przez 

pielęgniarkę do pokoju, gdzie pilnuje się je, by zjadły co do okruszka. 

Zajęcia trwają zazwyczaj do 16.20 - wtedy przyjeżdżają po nas rodzice i kończy 

się dzień na oddziale dziennym. 

Na początku było dziwnie, teraz się już trochę przyzwyczaiłam. Każdy dzień 

przynosi coś innego, ale i tak chciałabym wrócić do naszej szkoły. 

P.S. Może jak wyzdrowieję. to zrobię imprę i opowiem o wszystkim ze 

szczegółami       

Tatiana Aniśko 8c 
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Spotkanie z miastem Mikołaja Kopernika 

 
Dnia 29 września razem z klasą 8C, panią Joanną Sułek i panią Izabelą Saganowską 

o godzinie 5:00 wyjechaliśmy sprzed szkoły na dwudniową wycieczkę do Torunia. 

Została ona zorganizowana dzięki projektowi „Szkoła dla innowatora” i naszej 

wychowawczyni. Miała na celu ponowną integrację klasy po długiej kwarantannie 

oraz przekazanie nam innowacyjnych umiejętności. 

Na początek - uniwersytet 

O 10:00 dojechaliśmy do Torunia. Pierwszym odwiedzonym przez nas miejscem 

był Uniwersytet Mikołaja Kopernika, na którym wysłuchaliśmy niepowtarzalnego 

wykładu dotyczącego neurologii i sztucznej inteligencji. Weronika z naszej klasy 

sterowała komputerem za pomocą myśli i my to widzieliśmy na własne oczy! To 

było naprawdę coś innowacyjnego. 

Następnie zjedliśmy obiad i zakwaterowaliśmy się w hotelu “Gromada” w samym 

sercu toruńskiej starówki. Najedzeni i wypoczęci o godzinie 15:00 wybraliśmy się 

na zwiedzanie Starego Miasta Torunia, razem z przewodnikiem w tradycyjnym 

krzyżackim przebraniu. Podczas spaceru odwiedziliśmy wiele kultowych miejsc, 

m.in. dom Mikołaja Kopernika, ruiny zamku krzyżackiego, Krzywą Wieżę czy 

miejski ratusz albo pomnik Kopernika.  

Pierniki na deser 

Wieczorem, po zwiedzaniu udaliśmy się na wypiekanie pierników. Najpierw 

poznaliśmy historię i sposób przygotowywania pierników, a potem sami je 

upiekliśmy. Po krótkim wypoczynku i kolacji w naszym hotelu ponownie 
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wybraliśmy się na starówkę, tym razem mieliśmy trochę czasu wolnego dla siebie. 

Po nim całą klasą obejrzeliśmy świetlny pokaz fontann. Tą atrakcją zakończyliśmy 

pierwszy dzień wycieczki. No, może nie do końca, bo wpadliśmy jeszcze na pomysł 

odtańczenia „Belgijki” na ulicy przed hotelem.  

Co za widoki!  

Po cichej i spokojnej nocy nadszedł czas 

na wykwaterowanie z hotelu. Przed 

wyjazdem odwiedziliśmy jeszcze 

Geodium, w którym mogliśmy 

podziwiać wspaniałe, interaktywne 

wystawy na temat Ziemi. Ostatecznie z 

Toruniem pożegnaliśmy się na tarasie widokowym nad Wisłą. Mieliśmy tam 

możliwość oglądać piękną panoramę miasta, o której kilka ciekawostek 

dowiedzieliśmy się podczas przejazdu autobusem od pana przewodnika-pilota. 

Wracając, odwiedziliśmy jeszcze Park Pamięci Narodowej i kościół, w którym 

znajduje się siedziba Radia Maryja. O godzinie 21:00 dotarliśmy z powrotem do 

Mińska Mazowieckiego. Tego dnia nie 

zabrakło też czasu na świętowanie 

Dnia Chłopaka – dziewczyny wręczyły 

chłopakom ręcznie robione, kolorowe 

lizaki. A w drodze powrotnej radio 

zupełnie nie było potrzebne, bo cały 

autobus aż drżał od naszych śpiewów.  

Zjednoczenie i wiedza 

Podczas wycieczki dowiedzieliśmy się, jak działa ludzki mózg, gdzie mieszkał 

Mikołaj Kopernik i wiele innych ciekawych rzeczy. Dzięki temu wyjazdowi nasza 

klasa się zjednoczyła. Wszyscy świetnie się bawiliśmy. Życzymy Wam, abyście też 

mieli okazję w podobnej uczestniczyć. 

Klasa 8c na początku listopada wyrusza ponownie w poszukiwaniu przygód – tym 

razem w ramach projektu „Szkoła dla innowatora” wyjeżdżamy nad morze – do 

Gdańska i Gdyni.  

                                                            Martyna Kucińska i Natalia Markiewicz z 8C 
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Z WIZYTĄ NA PODLASIU 
7-8 października klasy 7B i 7C pojechały na 

dwudniową wycieczkę na Podlasie. 

Wychowawczynie (pani A. Kożuchowska  

i pani A. Nowak) oraz pan M. Sokołowski 

zadbali o to, by było… interesująco! 

W PLANIE WYJAZDU - Po pierwsze – nikt 

się nie spóźnił. To chyba dobrze, bo 

zgodnie z planem wyruszyliśmy do 

Tykocina. Tam obejrzeliśmy najstarszy (i 

jednocześnie najmłodszy, bo nie tak dawno odbudowany) zamek, później weszliśmy do 

kościoła św. Trójcy i dowiedzieliśmy się, że na rynku znajduje się drugi najstarszy w Polsce 

pomnik świecki, czyli pomnik Stefana Czarnieckiego. Najdłużej byliśmy w Wielkiej 

Synagodze, po której oprowadzał nas przewodnik odkrywający przed nami tajemnice 

wyznawców judaizmu. Następnie pojechaliśmy do Supraśla. Zobaczyliśmy tam zbiory 

Muzeum Ikon, monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i zwiedziliśmy Muzeum 

Drukarstwa i Papiernictwa. W Muzeum Ikon zaskoczyło nas to, że ikony pochodzą głównie 

z przemytu. Dowiedzieliśmy się, że w cerkwi nie używa się organów, a wierni podczas 

nabożeństw stoją i nie siadają, a nabożeństwa trwają zwykle długo. Podziwialiśmy też 

ikonostas (i wiemy, co to jest!). Najzabawniej było w Muzeum Drukarstwa - zobaczyliśmy, 

jak kiedyś wytwarzano papier czerpany i jak drukowano. Każdy mógł zrobić własną 

zakładkę do książek oraz wydrukować (chyba jednak raczej „wycisnąć”) stronę z księgi 

Ewangelii Pouczającej z 1569r. Na tym zakończyliśmy zwiedzanie, nadszedł czas rozrywki 

– zabawa na placu zabaw, gra w piłkę, spacer wzdłuż rzeki Supraśli. Po pysznej 

obiadokolacji był czas na wspólną zabawę poprowadzoną przez panią Agnieszkę Nowak.   

Drugiego dnia ruszyliśmy do Białegostoku. Tam byliśmy w Muzeum Historii, gdzie 

oglądaliśmy makietę dawnego Białegostoku oraz wnętrze przedwojennej kamienicy 

mieszczańskiej. Sprawdziliśmy też swoją kondycję i spryt, biorąc udział w grze miejskiej 

(poszło nam nieźle, choć nie wszystkie miejsca odnaleźliśmy). Każda klasa otrzymała w 

nagrodę bon na pizzę o wartości 50zł, wszyscy otrzymali magnesy lub przypinki ,,mistrza 

lub mistrzyni gry terenowej”. W stolicy Podlasia zwiedziliśmy także Pałac Branickich – 

obejrzeliśmy multimedialną wystawę w piwnicach pałacowych, byliśmy też w Muzeum 

Historii Medycyny i Farmacji. 

Dla części uczniów była to pierwsza dwudniowa wycieczka szkolna. Wszyscy z powodu 

pandemii mieli długą przerwę w wyjazdach na wycieczki. Zwiedzania też wiele osób musi 

się dopiero nauczyć, ale to trening czyni mistrza. Wychowawczynie obiecały, że nie była 

to ostatnia nasza wycieczka. Wróciliśmy zadowoleni, uśmiechnięci i… już myślimy o 

kolejnym wyjeździe.                                                                         Gabrysia Antonkiewicz 7B 
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Halloween - Zastanawialiście się kiedyś jak obchodzi się Halloween za granicą? 
Tak dla przypomnienia święto widnieje w kalendarzu 31 października każdego 
roku. W Irlandii (państwie, o którym będę pisać) obchody odbywają się trochę 
inaczej niż w Polsce. W naszym kraju nie wszyscy pochwalają to święto, ale dla 
dzieci zbieranie cukierków może być świetną zabawą. W Irlandii „chodzenie po 
domach” jest zupełnie normalne. Robią to zarówno starsi, jak i młodsi. Wszyscy 
przebierają się za straszne postacie z bajek, filmów, książek albo wymyślone przez 
nich samych. Dekorują domy - szkielety, trumny, pajęczyny i dynie można 

spostrzec na każdym kroku. Zamiast „cukierek 
albo psikus” mówią trick or treat, a najmłodsi 
często śpiewają piosenki. Co ciekawe, starsi 
ludzie czasem dają jabłka zamiast cukierków, 
więc dzieci nie lubią do nich chodzić. Po 
powrocie do domów młodzi wymieniają się 
słodyczami, których nie lubią. Późnym 
wieczorem całe rodziny oglądają straszne 
filmy lub opowiadają przerażające historie.  

Mnie bardzo podoba się ta tradycja i żałuję, że nie ma takiej w Polsce. A co wy o 
tym myślicie? Chcielibyście obchodzić Halloween tak jak Irlandczycy, czy wolicie 
trzymać się Polskich zwyczajów? 

Natasza Brzozowska 8e 
Święto Wszystkich Świętych 

U nas w Polsce inaczej obchodzimy święta ku 
zmarłych, ponieważ nie chodzimy po domach i nie 
zbieramy cukierków (jak w innych krajach), tylko 
przychodzimy na cmentarze, wspominamy 
bliskich, którzy zmarli i modlimy się za nich. 
Tradycją w naszym kraju jest zapalanie zniczy, 
zanoszenie kwiatów czy wiązanek na groby. Ma to 

być oznaka pamięci o bliskiej dla nas osobie. Często jest to również okazja do 
spotkania się członków rodzin, którzy na co dzień się nie widują. 
Warto też uświadomić sobie, że Święto Wszystkich Świętych obchodzi się  
1 listopada- to powinno być radosne święto, bo przecież czcimy tych, którzy są 
świętymi. Natomiast 2 listopada jest to Dzień Zaduszny i to właśnie wtedy ludzie 
żyjący mogą swoją modlitwą wesprzeć zmarłych, którzy tego potrzebują.  

Eliza Klimek 8e 
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Przyświeca mi jeden cel – wsparcie uczniów 
 
Będą szafki dla uczniów i nowy sztandar 
szkoły – co jeszcze nowego czeka nas w tym 
roku szkolnym? Natalia Markiewicz z 8c 
zapytała o to przewodniczącą Rady 
Rodziców – panią MONIKĘ LUBAŃSKĄ. 
 
Jak udaje się Pani pogodzić życie zawodowe, 
prywatne i obowiązki w Radzie Rodziców? 
Czy ma Pani jakieś sprawdzone sposoby na 
organizację czasu? 
Pogodzenie życia zawodowego, prywatnego i 
pracy w Radzie Rodziców nie jest czymś 
łatwym. Na szczęście pracuję w firmie 
rodzinnej, moim szefem jest moja mama 
(dawny nauczyciel), która w czasach mojego 
dzieciństwa również włączała się prace na rzecz mojej szkoły. Być może pracę na 
rzecz uczniów i społeczności szkolnej wyssałam z przysłowiowym "mlekiem 
matki"  
Niestety nie mam sprawdzonych sposobów na organizację czasu, prawdę 
mówiąc, im mniej go mam wolnego, tym bardziej staram się go jak najlepiej 
spożytkować. Cechą mojego charakteru jest upór, być może dzięki temu 
wszystkie obrane cele i postawione przede mną zadania staram się doprowadzić 
do końca z jak najlepszym rezultatem. 
 
Co sprawiło, że przystąpiła Pani do Rady Rodziców? 
Z radą rodziców przy Papieskiej Trójce związana jestem od 4 lat, tj. od momentu, 
kiedy moja starsza córka Maja rozpoczęła przygodę z naszą szkołą. Podejmując 
współpracę z radą rodziców. przyświecał mi jeden cel - wsparcie uczniów, 
nauczycieli i dyrekcji szkoły w pozyskaniu miana najlepszej szkoły podstawowej w 
mieście, dbającej się m.in. o rozwój swoich uczniów. W ciągu ostatnich 2 lat 
dzięki akceptacji pomysłu prezydium Rady Rodziców przez Dyrekcję szkoły udało 
się uruchomić dla naszych uczniów zajęcia pozalekcyjne - taniec, robotykę, 
gimnastykę akrobacyjną, zajęcia samoobrony. 
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Co należy do Pani obowiązków w Radzie Rodziców? 
Od 3 lat pełnię funkcję przewodniczącej Rady Rodziców. Jestem tzw. łącznikiem 
między rodzicami a Dyrekcją szkoły, osobą odpowiedzialną za współpracę 
rodziców ze społecznością szkolną. Wspólnie z prezydium staram się wyszukiwać 
coraz  to nowe projekty, które mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój naszej szkoły 
i przedstawiam pozytywne aspekty udziału w nich naszej placówki. Takim 
projektem w ostatnim czasie, w którym szkoła wzięła udział, były "Kolorowe 
stołówki Amici" - pomysł zaproponowany przez rodziców dzieci z obecnej klasy 
3C.  
 
Czy mogłaby nam Pani zdradzić, co w tym roku Rada Rodziców przygotowuje 
dla uczniów? 
Jak co roku rada rodziców wspierać będzie rozwój naszych uczniów. Jeśli 
pandemia nie pokrzyżuje naszych planów oraz zgromadzimy odpowiednie środku 
finansowe na fundusz RR, na uczniów Papieskiej Trójki czekać będą, m.in. 
spotkania autorskie, piknik astronomiczno-fizyczny z oglądaniem nieba nocą. 
 
Czy czekają nas jakieś zmiany w szkole? Jeśli tak, to jakie i jak duże? 
W bieżącym roku szkolnym priorytetem, zarówno dla rodziców, jak i Dyrekcji 
szkoły będzie przekazanie społeczności szkolnej nowego sztandaru. Jest to czas 
szczególny dla naszej szkoły, ponieważ 60 lat temu (w 1961 roku) rozpoczęła się 
budowa budynku placówki, dodatkowo 600-lecie uzyskania praw miejskich przez 
Mińsk Mazowiecki. Mamy nadzieję, że pandemia tym razem nie pokrzyżuje nam 
planów związanych z przekazaniem nowego sztandaru. 
Dodatkowo RR będzie chciała poprawić komfort korzystania z szatni przez 
uczniów klas starszych, zakupując z funduszy RR szafeczki dla klas 8. 
 
Co pani czuje, wiedząc, że dzięki Radzie Rodziców może Pani zmieniać szkolne 
życie uczniów i jej pracowników na lepsze?  
Ogromną radość i satysfakcję z tego, że mogę pracować na rzecz społeczności 
szkolnej. Cieszę się, że Szkoła Podstawowa nr 3 jest otwarta na pomysły swoich 
uczniów i ich rodziców, a przede wszystkim z tego, że dzięki wspólnemu działaniu 
uczniów, nauczycieli, dyrekcji i rodziców nasza Szkoła cieszy się opinią najlepszej 
szkoły w mieście. Wspólną pracą pokazujemy, że zasługujemy na to miano. 
Dziękuję za rozmowę i zachęcam do dalszej współpracy z Radą Rodziców  
 
Dziękuję za rozmowę, życzę realizacji planów i wielu nowych pomysłów. 
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JESIEŃ – JEDNAK (NIE) TAKA ZŁA 
Jesień to wyjątkowa pora roku. To czas, kiedy zaczyna się robić 
chłodniej, liście zmieniają swój kolor, a na sklepowych półkach 
pojawiają się dynie. Chciałabym pokazać, że pomimo słabej 
pogody, jest wiele ciekawych rzeczy, które można zrobić dzięki 
temu, że zaczęła ta pora roku. 
W październiku słońce zachodzi wcześniej. Te długie wieczory 
możemy wykorzystać, żeby rozwijać swoje pasje lub odkrywać nowe. Można zacząć 
czytać jakąś ciekawą książkę, upiec ciasteczka, zrobić bransoletkę z muliny lub 
makramę. Każdy znajdzie coś dla siebie. Ważny jest także klimat. Zapalając świeczkę, 
włączając lampki, przykrywając się ciepłym kocykiem i pijąc gorącą herbatę, tworzymy 
idealną jesienną atmosferę. Przez zmianę pogody musimy ubierać się cieplej. Nowa 
pora roku to idealny moment na porządki w szafie i pretekst do kolejnych zakupów.  
Wcześniej wspomniałam, że dobrym pomysłem jest pieczenie ciastek. Typowe dla 
jesieni są ciasteczka dyniowe i cynamonowe. Można także upiec szarlotkę lub inne 
pyszne ciasto. Słyszałam, że w jednej mińskiej lodziarni sprzedają nawet lody 
kasztanowe. Warto także podziwiać piękno przyrody na spacerach, podczas których 
można robić przepiękne zdjęcia i zbierać tzw. dary jesieni. 
Podsumowując, jesień, mimo częstych deszczy i niskiej temperatury, może być 
naprawdę przyjemna. Wszystko zależy od naszego nastawienia i tego jak zaplanujemy 
sobie wolny czas. Korzystajmy z uroków jesieni, póki ona trwa!          Julia Bakuła, 8e 

***************************************************************** 
KOMIKSOWA WERSJA „ZABIĆ DROZDA” 

Przeczytałam ostatnio komiksową wersję „Zabić drozda” Harper Lee. 

W wersji powieściowej książka została wydana 11 lipca 1960. „Zabić 

drozda” to historia o dziewczynce nazywanej „Smyk”. Bohaterka, 

Jeremy i Dill spędzają wakacje w miasteczku Maycomb w stanie 

Alabama. Tata Smyk, Atticus, bronił w sądzie ciemnoskórego chłopca 

oskarżonego o skrzywdzenie białej kobiety. Mimo że całe miasteczko 

wie, że on tego nie zrobił, to i tak ze względu na inność go oskarżają. W tej książce jest 

też drugi wątek opowiadający o innym chłopcu zamkniętym na kilkanaście lat w domu 

za karę. Przez to, że nikt go nigdy nie widział, wszyscy robili z niego potwora. 

Przygody Smyk i jej przyjaciół pokazują amerykanów sprzed 100 lat. Poruszające jest 

uświadomienie sobie, jak trudno było być czarnym i jak bardzo ludzkie życie zależało 

od koloru skóry. Komiks miał bardzo ładną grafikę i ciekawą fabułę. Akcja dynamicznie 

się rozwija. Wersja komiksowa powstała jako inspiracja powieścią, która zdobyła 

nagrodę Pulitzera. Na jej podstawie nakręcono też film, który zdobył trzy Oscary. 

Przeczytajcie – powieść albo komiks. Warto!                                       (Emilia Piętka, 7b) 
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Der Herbst ist schon da! 
Die Jahreszeit beginnt am 23. September und endet am 20. Dezember. Die Blätter werden 

bunt und fallen von den Bäumen. Äpfel, Birnen und Weintrauben werden reif. Wir feiern 

das Erntedankfest. Kinder sammeln Kastanien und Eicheln. Viele Vögel fliegen in den 

Süden. Der Wind weht. Es gibt oft Regen. Manche Tiere  bereiten sich auf den Winter vor. 

Die Tage werden kürzer  und die Nächte  länger. In der Nacht gibt es sogar Frost. Wir 

ziehen uns wärmer an. Es ist Herbst. 

der Herbst – jesień das Eichhörnchen – wiewiórka 

der Altweibersommer – babie lato der Igel – jeż 

das Erntedankfest – dożynki die Kartoffelernte - wykopki 

der Apfel /die Äpfel – jabłko/jabłka die Birne/die Birnen – gruszka/gruszki 

süße Trauben – słodkie winogrona die Pflaume/die Pflaumen – 
śliwka/śliwki 

der Kürbis/die Kürbisse – dynia/dynie der Tau – rosa 

der Pilz/die Pilze – grzyb/grzyby  der Nebel – mgła 

das Blatt/die Blätter – liść/liście das Nieseln – mżawka 

der Blätterregen – deszcz liści der Regen – deszcz 

der Vogelbeerbaum – jarzębina der Regenschirm – parasol 
die Kastanien – kasztany das Kastanienmännchen – ludzik z 

kasztanów 

die Maronen – kasztany jadalne die Eicheln - żołędzie 

die Haselnüsse – orzechy laskowe der Nussknacker – dziadek do 

orzechów 

die Herbstmonate – September, Oktober, Dezember 
die Kastanien sammeln - zbierać kasztany  

die Pilze sammeln - zbierać grzyby 

die Blätter fallen von den Bäumen - liście opadają z drzew 

eine Kette aus Vogelbeeren machen - robić korale z jarzębiny 

die fallenden bunten Blätter - spadające kolorowe liście 
Der Herbst ist da 

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da 
Er bringt uns Wind, hei hussassa 
Schüttelt ab die Blätter 
Bringt uns Regenwetter 
Heia hussassa, der Herbst ist da … 

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da 
Er bringt uns Obst, hei hussassa 
Macht die Blätter bunter 
Wirft die Äpfel runter 
Heia hussassa, der Herbst ist da … 

                                                                                                  Hans-Reinhard Franzke 
Pani Bożena Sawczuk – nauczycielka języka niemieckiego 
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                UCZ SIĘ NA TELEFONIE!  
Wakacje już minęły i znów przyszedł czas 
nauki, jednakże monotonne powtarzanie 
definicji z podręcznika może być trudne i 
demotywujące. Z tego powodu 
przygotowałyśmy dla Was aplikacje, dzięki 
którym szybciej i łatwiej zrozumiecie trudne 
zagadnienia oraz za pomocą różnym interaktywnych testów sprawdzicie swoją 
wiedzę. 
Do nauki języków przydadzą się: 
·DUOLINGO - prosta w obsłudze, duży wybór języków; 
·BUSUU – dostosowuje się do twojego poziomu wiedzy, pozwala poznać zwroty, 
którymi obywatele danego państwa posługują się na co dzień; 
·TONGO – daje możliwość czytania książek po angielsku i tworzenia fiszek ze słów 
których nie znamy; 
·DROPS – sesje trwają tylko 5 minut, ale systematyczne wykonywanie ich 
przynosi duże efekty. 
Aby zmierzyć czas swojej nauki i otrzymać satysfakcję ze statystyk, wykorzystaj: 
·FOREST (dostępne bezpłatnie w systemie Android), 
·FLORA (odpowiednik powyższej aplikacji dostępny w systemie IOS). 
Jeśli chcesz powtórzyć swoją wiedzę, świetnym pomysłem będzie stworzenie 
fiszek lub użycie zestawów dodanych przez innych użytkowników. Jest to możliwe 
dzięki aplikacji: 
·QUIZLET: Ucz się z fiszek 
Oprócz klasycznej nauki z podręczników możesz zapoznać się z opracowaniami 
tematów ze swojego podręcznika i rozwiązywać dostępne zadania przy pomocy: 
·OMNIBUS (niestety dostępny tylko w systemie Android). 
Wzory matematyczne i fizyczne, przeliczniki jednostek, spis wszystkich czasów w 
języku angielskim, prawa chemiczne i fizyczne, a także rozszerzony kalkulator z 
wyjaśniającym krok po kroku wpisanym zadaniem - dostaniesz w aplikacji: 
·OhMyHomework 
Do powtórzenia swojej wiedzy z geografii skorzystaj z quizów na interaktywnej 
mapie oraz informacji w pigułkach na temat danych państw, które znajdziesz na: 
·StudyGe 
Mamy nadzieję, że nasze propozycje Wam się spodobały i je wykorzystacie. 
Powodzenia w nauce! 
                                                                     Martyna Kucińska i Natalia Markiewicz 8c 
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ŚNIADANIE MA MOC 
Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. Zwykle powinno być 
spożywane przed wyjściem z domu, zwłaszcza przez dzieci i młodzież. Wiele badań 
naukowych wykazało, że ludzie, którzy jedzą codziennie śniadanie, mają więcej 
energii oraz lepsze samopoczucie w ciągu dnia. Na śniadanie warto jeść nabiał, jaja i 
inne produkty bogate w białko. 

Według licznych badań, spożywanie śniadań wpływa 
na lepszą koncentrację, zapamiętywanie, zdolność 
uczenia i rozwój intelektualny. Uczniowie, którzy nie 
jedzą drugiego śniadania, częściej skarżą się na bóle 
głowy, złe samopoczucie, rozdrażnienie i konflikty z 
rówieśnikami, a także mają gorsze wyniki w nauce. 
Pierwszy posiłek dnia, zjedzony tuż po przebudzeniu, 

daje "impuls" metabolizmowi, by ruszył pełną parą. Wiadomo, że osoby, które nie 
jedzą śniadania, spożywają w ciągu dnia więcej kalorycznych potraw i szybciej tyją. 
Śniadanie może wzmocnić naszą odporność, ale uwaga na haczyk. Wszystko zależy od 
tego, co zjemy. Jeśli naszym pierwszym posiłkiem będzie pączek z lukrem lub słodka 
drożdżówka, to nie ma na co liczyć. Co innego, jeśli zjemy kromkę pełnoziarnistego 
chleba posmarowanego awokado i wypijemy szklankę soku pomidorowego. Taki 
posiłek zapewni nam dawkę składników chroniących nas przed infekcjami. 
Codzienne jedzenie śniadania obniża stężenie złego cholesterolu, głównego czynnika 
chorób serca. Pomaga utrzymać poziom insuliny na właściwym poziomie i tym samym 
zmniejsza ryzyko cukrzycy oraz otyłości. Rezygnowanie ze śniadanie grozi nie tylko 
rozmiarem XXL, ale także cukrzycą. Brak pierwszego posiłku odpowiada za zaburzenia 
metaboliczne – przede wszystkim negatywnie wpływa na stężenie glukozy i insuliny.  
Omijając śniadania, spożywamy kolejne posiłki większe, uzupełniając sobie stratę 
kalorii z pominiętego posiłku. W ten sposób w mniejszej liczbie posiłków spożywamy 
tyle samo kalorii. Biorąc pod uwagę jednak zasady zdrowego żywienia i zalecenie, aby 
w zdrowej diecie spożywać posiłki częściej, a mniejsze objętościowo, spożywanie 
śniadania wydaje się najlepszym rozwiązaniem dla zachowania zdrowia. 
Biorąc pod uwagę wszystkie korzyści wynikające ze spożywania śniadań, szczególnie 
te dotyczące wpływu na funkcjonowanie naszego mózgu, można z całą 
odpowiedzialnością powiedzieć, że właściwie skomponowane śniadanie jest 
najważniejszym posiłkiem w ciągu całego dnia  i nie powinno być pomijane. 
Osoby, które codziennie spożywają śniadania mają o 16% mniejsze ryzyko rozwoju 
nadciśnienia tętniczego, o 18% zespołu metabolicznego, 19% cukrzycy typu 2 i o 20% 
otyłości w porównaniu do osób jedzących śniadanie wyłącznie 3 razy w tygodniu. 
To co – od dziś wszyscy znajdujemy czas na śniadanie? Zachęcamy! 

Roksana Adamiec i Wiktoria Miller, 8d 
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PRZEPIS NA CZEKOLADOWE BABECZKI 
Po wakacyjnej przerwie wracamy do dzielenia się naszymi przepisami. Tym 
razem zaczynamy od słodkości, które są specjalnością Ali Porębskiej z 8e. 
SKŁADNIKI: 
o 60g  płatków owsianych 
o 100g  gorzkiej czekolady 
o 50g  orzechów włoskich 
o 370g  bananów, pokrojonych na kawałki 
o jajko 
o 170g  cukru 
o 50g  oleju 
o 160g  mąki pszennej 
o łyżki  kakao, naturalnego niesłodzonego w proszku 
o łyżki proszku do pieczenia 
o szczypta soli 

WYKONANIE: 
Zmielić płatki owsiane na mąkę. Pokruszyć gorzką czekoladę i orzechy, połączyć je 
ze sobą. Wymieszać banany, jajko, cukier i olej. Dodać płatki owsiane, mąkę, 
kakao, proszek do pieczenia i sól.  Wymieszać do uzyskania jednolitej masy. 
Dopiero teraz dodać pokruszone orzechy z czekoladą i całość delikatnie 
wymieszać. Nałożyć ciasto do foremek i piec 20-25 minut w temperaturze 180°C. 
***************************************************************** 

WIRTUALNE TARGI KSIĄŻKI – warto wiedzieć 
Od 13 do 26 października odbywają się zorganizowane 

przez EMPIK Wirtualne Targi Książki. Można skorzystać z 

60 wydarzeń, m.in. są to spotkania autorskie z polskimi i 

zagranicznymi pisarzami, warsztaty, webinaria oraz sesje 

live cooking. Może jeszcze ktoś zdąży? Podpowiadam: 

Scena Główna to miejsce dla literatury sensacyjnej, kryminalnej i thrillerów, Scena 

Apostrof - literatura piękna oraz reportaże. Na Scenie Przecinek i Kropka pojawiają 

się nowości literackie dla dzieci. W tym jest też Scena Rozwój - porusza 

zagadnienia motywacji, rozwoju osobistego, kulinariów czy ogrodnictwa.  

Nie trzeba wychodzić z domu, by być na bieżąco. Wystarczy dostęp do inetrnetu i 

chęć, by wiedzieć więcej, by posłuchać wartościowych wywiadów na facebooku 

na profilu empik. Może to propozycja właśnie dla ciebie na jesienne wieczory?  

Maja Bezłada, 8e 


