
Nagrody w konkursie z nr 13 SBP 
rozdane zostały na apelu 21 
czerwca br; dzięki sponsorom 
mogliśmy wręczyć więcej 
niespodzianek – dwie główne oraz 
dziewięć drugorzędnych.
Gratulujemy i zapraszamy do 
udziału w naszym zadaniu na 
str. 10. Z pewnością sobie 
poradzicie.

                                            Od Redakcji
   
    Zachęcamy do zapoznania się z kolej-
nym numerem, w którym swoje próby pi-
sarskie  zaprezentowali  Wasze  koleżanki
i Wasi  koledzy,  niektóre  potraktujcie
z przymrużeniem oka. A może zmobilizu-
ją  one  Was  do  przemyślenia  własnego
postępowania…
   Jeśli  posiadacie  ciekawe  zdjęcia,  to
prosimy o  przesłanie  do  Redakcji,  a  na
pewno je umieścimy w kolejnych wyda-
niach.

Monika Żalik, Karol Żalik
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Zdaniem starszych uczniów…

Uczniowie klas gimnazjalnych postanowili nas przestraszyć i opisali potwory, które mieszkają 

w naszych domach. Najczęściej te maszkary odpowiedzialne są za bałagan i kłótnie między ro-

dzeństwem, stąd też pochodzą ich nazwy: „Bałaganiara Chaotyczna” czy „Kłótliwiec i Swarli-

wiec”. 

Bałaganiara  Chaotyczna za-

graża  nie  tylko  ludziom  leni-

wym, ale  mieszkańcom każde-

go domu;  zwłaszcza  tym,  któ-

rzy  chcą  zachować  porządek

w swoim pokoju. Nie wiadomo,

jak wygląda to stworzenie, po-

nieważ nikt  go  nigdy nie  spo-

tkał,  widoczne  są  tylko  efekty

jego działalności. Potrafi zrobić

wielki  bałagan w krótkim cza-

sie.  Z Bałaganiarą  można  wal-

czyć,  ale,  niestety,  nie  można

wygrać,  gdyż  nawet  podczas

obecności  domownika  potrafi

zrobić  bałagan  w  pokoju,

zwłaszcza nastolatka. Zaleca się

zamykanie  drzwi,  kiedy  przy-

chodzą goście, a dla ich bezpie-

czeństwa i zdrowia nie wpusz-

czanie  do  opanowanego  przez

potwora  lokum.  Dobrze  doga-

duje się z innymi maszkarami,

takimi jak: Brudasus Maximus,

Niesprzątacz  Pospolity  oraz

Straszek  Łukaszek,  który  stra-

szy  właściciela  pomieszczenia

będącego pod panowaniem Ba-

łaganiary, i Staszek Nudziarski,

który potrafi siedzieć przez kil-

ka godzin w fotelu z telefonem

w ręku.

Krzysztof Bartlewicz, Jakub Stróżyński 

i Tomasz Mania

Kłótliwiec i Swarliwiec to po-

twory,  które  zagrażają  rodzeń-

stwom, zwłaszcza zamieszkują-

cym  wspólny  pokój.  Działają

bardzo szybko i często bez po-

wodu. Nie dążą do pogodzenia,

a każdy, kto próbuje je uspoko-

ić, narażony jest na niczym nie-

uzasadniony atak.  Współpracu-

ją one z potworami: Agresorem,

który  nasyca  jeszcze  bardziej

spory  między  rodzeństwem

oraz  Rywalizusem,  wzmacnia-

jącym  chęć  wygranej  każdego

z przeciwników,  przez  co  kłót-

nie stają się dłuższe i trudniej-

sze do rozstrzygnięcia.  Istnieje

kilka sposobów na pogodzenie

rywali,  czasem jest to wspólne

zjedzenie słodkości, innym po-

zostawienie  na  godzinne  prze-

myślenie w osobnych pokojach,

a niekiedy – ignorowanie.

Marcelina Gajewska, Zuzanna Jankowiak

Gierkomaniak  Ekranowy  –

typowy  twór  nowoczesnych

osiągnięć  techniki,  a  zagraża

wszystkim,  którzy  posiadają

przy  sobie  jakiekolwiek  urzą-

dzenie  cyfrowe;  szczególnie

dzieciom,  potrafi  przenieść  je

do świata wirtualnego. Swą na-

zwę zawdzięcza  temu,  że  żyje

dzięki  graniu,  a  gdy  przestaje,

traci siły i chęć do życia. Walka

z nim nie jest prosta. Gdy chce-

my  go  się  pozbyć  na  zawsze,

trzeba  go  odizolować  od  oto-

czenia  i  zabrać  sprzęt  elektro-

niczny, którym się otacza; nato-

miast, gdy nie chcemy go zabi-

jać,  musimy uważać  na  to,  co

robimy,  a zwłaszcza  nie  nosić

przy  sobie  telefonów,  tabletów

itp.  Jego tajnym współpracow-

nikiem  jest  Popcornik  Solony,

który  dostarcza  mu  popcorn

oraz Pracomaniakiem, czyli po-

tworem  nieznającym  sposobu

na odpoczynek i niepotrafiącym

się relaksować.

Tatiana Franek, Zofia Stachowiak, 

Jakub Marciniak

3



...i młodszych też

O tym, że uczniowie potrafią pisać ciekawie, przekonaliśmy się już w naszym Biuletynie nie-

jednokrotnie. A poniżej kolejne przykłady opowiadań naszych kolegów z kl. VI.

Piotr Pindara „Wycieczka”
Podczas lekcji nasza wychowawczyni ogłosi-

ła, że 21 czerwca odbędzie się wycieczka do Rydzy-
ny. Wszyscy się ucieszyliśmy, a Fabian zapytał:
- Jakie miejsca zobaczymy?
- Czy można wziąć telefony? - dodał Kacper.
I już po chwili pojawiły się kolejne pytania:
- Co trzeba zabrać?
- Jak długo potrwa ta wycieczka?
I wiele innych...

Pani  powiedziała,  że mamy się teraz  uczyć
i zaraz wszystko wytłumaczy, a na pytania przyjdzie
czas. Po wyjaśnieniach było znacznie mniej pytań.
Teraz musieliśmy poczekać kilka dni i sprawdzić stan
swoich rowerów, aby podczas drogi uniknąć niemi-
łych niespodzianek.
Dzień  przed  wycieczką  spakowałem  do  plecaka
wodę, kanapki,  bluzę, kąpielówki i okulary do pły-
wania, ponieważ mieliśmy jechać nad zalew.

Następnego ranka cała klasa (każdy ze swo-
im sprawnym rowerem!) zebrała się na parkingu przy
kościele. Oprócz mojej wychowawczyni opiekunami
byli  również  nauczyciele  wychowania  fizycznego
i wyruszyliśmy w kilkukilometrową podróż. W cza-
sie drogi były kilkuminutowe przerwy na odpoczy-
nek i uzupełnienie wody w organizmie. Gdy dotarli-
śmy na miejsce,  okazało się,  że  kilku uczestników
wycieczki zapomniało strojów kąpielowych.
Nieduży zalew ma ok. 60 m długości i kilka metrów
głębokości. Na północnej stronie pokryte jest wodną
roślinnością oraz zamieszkane przez różne ptaki. Za
jeziorkiem rośnie las, po którym można chodzić wy-
znaczonymi ścieżkami. Po drugiej stronie zbiornika
wodnego była mała plaża. Wokół niej rozciągał się
ogromny trawnik, a na nim – chodnik i ścieżka rowe-
rowa.

O godz. 11.00 zjedliśmy przywieziony z do-
mów prowiant i po posiłku poszliśmy do lasu. Ponie-
waż nasza wychowawczyni jest nauczycielką przyro-
dy,  opowiadała  nam różne  ciekawostki  o  roślinach
i zwierzętach.  Po  długim spacerze przebraliśmy się
w kąpielówki  i  się  wykąpaliśmy.  Osoby,  które  nie
miały strojów, patrzyły na pozostałych z zazdrością.
O  14.00  zjedliśmy kolejną  przekąskę  i  zaczęliśmy
pakowanie i wyruszyli do domów. Niestety, w środku
drogi  opona  w rowerze  Kacpra  pękła  i  musiał  za-
dzwonić  po  swojego tatę,  aby  go  zabrał  samocho-
dem.

Wycieczka  była  wspaniała;  ten  dzień  pełen
wrażeń na długo pozostanie w naszej pamięci. Wszy-
scy byli zadowoleni z miło spędzonego czasu i wcale
nie zauważyli, że była to lekcja przyrody.

Krzysztof Rosik „Przygoda z przyrodą”
W piątek po zakończeniu zajęć w szkole Wi-

tek i Kacper poszli do parku. (Był duży i bardzo zie-
lony o tej porze roku. Przez jego środek wiła się oto-
czona wysokimi sosnami rzeczka; najliczniejsze były
w nim drzewa: dęby, klony i właśnie świerki. Można
było przemieszczać się po parku wytyczonymi ścież-
kami.)

Nagle  chłopcy  zauważyli  na  dróżce  jakieś
ślady.
- Co to może być? - zapytał Kacper.
- Nie wiem. Chyba jakieś dzikie zwierzę – odpowie-
dział Witek.
Chłopcy postanowili sprawdzić te tropy. Początkowo
szli ścieżką, a po chwili skręcili w zarośla.
- Ciekawe, czy spotkamy jakieś stworzenie?
- Pewnie , tak – odpowiedział szybko Witek.

Po wyjściu z gęstwiny przez cały czas podą-
żali szlakiem dziwnych śladów. Gdy już myśleli, że
trop się urwał, niecały metr dalej zobaczyli kolejne
znaki.  Byli  blisko rzeczki  i  zauważyli  podgryzione
drzewa, a niedaleko wody – dużo oznak przebywania
tam  zwierząt.  Postanowili  spojrzeć  przez  lornetkę.
W oddali zobaczyli powalone drzewo, a przy nim ro-
dzinkę  bobrów,  która  z  zaangażowaniem budowała
tamę. Chłopcy ostrożnie podeszli bliżej i zrobili kilka
zdjęć.  Szybko wycofali  się,  aby nie spłoszyć zwie-
rząt. Poszli do domu, aby powiadomić o swoim od-
kryciu rodziców.

Tydzień później razem ze swoją klasą poszli
tam na lekcji przyrody. W parku z uwagą obserwo-
wali drzewa, ale największą atrakcją było spotkanie
z bobrami.
Kacper  i  Witek  opowiedzieli  kolegom o  życiu  bo-
brów i poczynionych obserwacjach, za co otrzymali
oceny celujące.
Koledzy odwiedzali zwierzęta w każdy piątek po lek-
cjach. Po dwóch miesiącach rodzina bobrów powięk-
szyła się o dwoje dzieci. Były bardzo ładne, a chłop-
com dostarczyły kolejnych ciekawych informacji.
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W obiektywie

Zwierzęta są bardzo pięknym obiektem dla fotografa, choć nie zawsze cierpliwie pozują do
zdjęcia. Aby uchwycić takie postawy, trzeba być wytrwałym – czego Wam życzę!

Fot. Monika Żalik
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Też Ci się poprzyglądam. A może schowam się za tym drzewem.

Popatrz, jaki jestem piękny!

Jeszcze tylko cztery kroki...

Jestem mistrzem kamuflażu.

Jak świetnie pospać po dobrym 
obiedzie.



Trudno być poetą

Czasami wystarczy tylko stara gazeta, nożyczki i... pomysł – już wiersz gotowy. Tak właśnie
powstały  poniższe  utwory.  Z  różnych  artykułów  wycięliśmy  wyrazy,  wyraziliśmy  emocje
i przekazujemy nasze dzieła.

Wiktoria Pruchnik, Krzysztof Rosik, Jakub Woźny 
„Aktor”

Rafał -
wydaje się aktorem.
Miał już kilka początków.

„Chciałem świadomie dokonać wyboru, 
ale myślę, że bym się takim 
jednym wizerunkiem szybko znudził.
Sam do końca nie wiem,
jaki jestem
i przez ten zawód 
chciałem się tego dowiedzieć podczas wywiadu.”

Autoryzowanie go skończyło się ślubem -
brzmi jak wątek z komedii
romantycznej.

„To złe słowo: planowałem.”

Agnieszka Kempa, Marta Ostropolska, Karolina Peplińska
„Tak kochała...”

Ewie Sałackiej

Uchodziła za jedną
z najbardziej zmysłowych aktorek.
Reżyserzy widzieli ją głównie w rolach 
sekretarek i kochanek.

Prywatnie – dusza towarzystwa,
spędzała czas z najbliższymi.

Nikt nie mógł uwierzyć,
że do butelki ze słodkim napojem
wpadła osa.
Kiedy chciała się napić,
owad ją użądlił.
Nikt nie zdawał sobie sprawy,
że była uczulona na jad.

Przyjaciele do dzisiaj 
nie mogą pogodzić się z jej śmiercią.

Dawid Krupa, Maksymilian Nowak, Bartosz Zakrzewski
„Boguś”

Gdy masz troskę
lub zmartwienie

nasz wspólny przyjaciel pomoże.
O czym rozmawiać z kimś cierpiącym

i przerażonym?
Z przyjacielem kojarzy się wszystko miłe.

Julia Juszczak, Julia Otto, Jakub Marciniak
„Potrzebne”

Byli dziećmi wojny
i 
bardzo się kochali.
Co to bieda
i
dobijanie się o każdy grosz
wiedzieli.
Dziś myślę, że
to szczęście
Wychowałam się w domu!

Karolina Śmieszała, Leszek Michalak, Joachim Skowronek
„Praca z ziemią, sadzenie i pielęgnacja roślin”

O tej porze roku wybór jest ogromny.
Warzywa, trawy, zboża… i zwykły słoik szałwi
seler, rzodkiewka, brokuł
rośliny już posiane
na parapecie okiennym
i dwa razy dziennie zraszane.
Hitem są teraz zioła - 
ich zdrowotne właściwości.

Zofia Skrobała, Kacper Pietraszewski, Wojciech 
Włodarczyk
„***”

widzom podoba się
prostolinijność babuni
uczciwość
i dobre serce
poczucie sprawiedliwości
co się od lat uśmiecha

lubię poznawać ciekawych ludzi
i nowe miejsca

dlatego rozdrażnienia nie czuję
cały czas mam mnóstwo pozytywnej energii
wtedy wiem, że żyję!

„O, rety, ale wstyd!” - często w ten sposób reaguję
oglądając efekty swojej pracy

ludzie zaakceptowali moją miłość
do czworonogów.
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Pytania do…

Rozmowa z p. Moniką Żalik na temat działalności Szkolnego Biuletynu Pawłowickiego, dalszych 
planów wobec czasopisma i zainteresowań.

Dzień dobry. Chcielibyśmy poroz-

mawiać  na  temat  gazetki  szkol-

nej.

Dzień dobry. Bardzo proszę.

1 września 2015 r. wydany został

pierwszy numer SBP. Dlaczego do tego doszło?

Pomysł  na  tworzenie  gazetki  szkolnej  pojawiał

się już wiele lat wcześniej, kilka razy Pani Dy-

rektor  poddawała  taki  pomysł,  jednak  mając

w pamięci poprzednie czasopisma i niestety ich

konieczność rozwiązania po trudnościach z kol-

portażem, byłam ostrożna z podjęciem takiej de-

cyzji.

A jakie tytuły nosiły tamte i dlaczego „upadły”?

Były to gazetki Samorządu Szkolnego „Biedro-

na”, a później „Trzy po trzy”. Pierwszą wydawa-

liśmy kilka lat, a drugą przez rok szkolny. Na po-

czątku pisaliśmy na maszynie, potem na kompu-

terze, kserowaliśmy je i rozprowadzaliśmy wśród

uczniów i nauczycieli.  Były w nich aktualności

szkolne  i  różnego  typu  artykuły  redagowane

przez  uczniów,  wywiady  z  nauczycielami  oraz

ilustracje,  wszystko  czarno-białe.  Czasem  zda-

rzało się, że wiadomości zanim się ukazały, były

już nieaktualne, bo uczniowie nie mieli wolnego

czasu, aby pisać, gdyż na pierwszym miejscu sta-

wiamy naukę i przygotowanie się do lekcji.

Na czym polega redagowanie Biuletynu i czy jest

trudne?

Jak każde działanie wymaga przebrnięcia przez

kilka etapów; najważniejszy jest jednak pomysł,

o czym pisać, co umieścić; musi też być grupa

osób, która ten projekt zrealizuje. Są uczniowie,

na których można liczyć (zobaczcie w naszych

numerach – niektóre  nazwiska  się  powtarzają),

mają coś do powiedzenia i o tym napiszą. Potem

musi nastąpić korekta, a nim trafi to na szkolną

stronę, popracuje jeszcze nasz informatyk, czyli

p. Karol Żalik. Czy jest trudne? Myślę, że jeśli

coś się lubi, to nie sprawia to kłopotu. Najważ-

niejsze jest dla mnie, aby młodzież naszej Szkoły

chciała  pochwalić  się  swoimi  zdolnościami  pi-

sarskimi.

A co jeszcze Pani lubi, nie tylko w swojej pracy?

Bardzo  lubię  czytać,  oprócz  Waszych  wypraco-

wań,  powieści  obyczajowe,  oglądać filmy akcji

i spektakle  teatralne oparte na klasycznych ad-

aptacjach  dramatów;  bardzo  chętnie  poprowa-

dziłabym  koło  teatralne  w  Szkole,  jeśli  byliby

chętni uczniowie, tak jak kilkanaście lat temu –

mieliśmy Teatr „W piwnicy”, bo mieścił się obok

szatni;  wystawialiśmy  teatrzyki  dla  uczniów.

A prywatnie  lubię  spacery  z  naszym domowym

pupilem;  uważam,  że  dzień  bez  spaceru  –  to

dzień stracony!

A jak długo będzie ukazywał się Biuletyn?

Zależy to nie tylko ode mnie, mam nadzieję, że

zawsze,  na  pewno  tak  długo,  jak  będą  chętni,

żeby w nim publikować i Ci, którzy będą to czy-

tać.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy realizacji za-

mierzeń.
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Warto przeczytać, obejrzeć, posłuchać...

„Harry Potter i Czara Ognia”

To książka autorstwa J. K. Rowling. Jej główni bohaterowie to: Harry Potter, Ron Weasley i Her-

miona Granger. Powieść ta to 4. część przygód trójki przyjaciół. W tym tomie Harry musi zmierzyć

się z skomplikowanymi zadaniami turnieju trójmagicznego i rozwikłać zagadkę Ministerstwa Ma-

gii. Stają przed nim trudne wybory – przyjaźń czy miłość? honor czy odwaga?

Utwór bardzo mi się podobał. Dzięki lekturze uzyskałam wiele cennych rad dotyczących przyjaźni. 

Polecam ją każdemu żądnemu przygód czytelnikowi.

Wiktoria Zakrzewska, kl. II gimnazjalna

„Opowieści z Narnii”

Główni bohaterowie książki: Łucja, Piotr, Edmund i Zuzanna przeprowadzili się na wieś do domu

Profesora, ponieważ miasto, w którym mieszkali, zostało zbombardowane przez Niemców w czasie

II wojny światowej.

Stary i tajemniczy dom staje się dla nich idealnym miejscem zabaw. Podczas zwiedzania rezydencji

zaczynają zabawę w chowanego; najpierw Łucja wchodzi do szafy, przesuwa się głębiej przez ubra-

nia, aż napotyka obsypany śniegiem las. Wkrótce poznaje fauna o imieniu Tumnus. Ma on nogi ko-

zła, kopytka i ogon. Gdy dziewczynka wyszła z szafy, od razu opowiedziała o swojej przygodzie ro-

dzeństwu, jednak oni nie uwierzyli jej w żadne słowo. Według nich siostra była tam tylko chwilę,

chociaż Łucja upierała się, że nie było jej kilka godzin.

W Narnii (bo tak nazywa się to miejsce) panuje wieczna zima, ale, niestety, nie ma Bożego Naro-

dzenia. Mija kilka dni. Dzieci znów się bawią i teraz już wszyscy wchodzą do szafy.  Na swojej

drodze spotykają Świętego Mikołaja, który daje im prezenty; Piotr otrzymuje tarczę i miecz, Zuzan-

na – łuk, strzały i róg, a Łucja – buteleczkę z magicznym eliksirem. Największym ich przeciwni-

kiem okazuje się Biała Czarownica, z której armią muszą stoczyć bitwę.

Adam Fiszer, kl. V a

„O lekturze”

Myślę, że warto przeczytać książkę Stefana Żeromskiego pt. „Siłaczka”. Uczy ona tego, że nie wol-

no się poddawać (jak Paweł Obarecki), ale dążyć do zamierzonego celu (jak Stanisława Bozowska).

W życiu warto być optymistą, uczyć się na błędach i nie tracić nadziei. W lekturze zostały przedsta-

wione dwie zupełnie odmienne postawy bohaterów.

Uważam, że jest to znakomite opowiadanie, zarówno dla nastolatków, jak i starszych osób. Skłania 

ona do głębokich refleksji i zastanowienia się nad własnym życiem.

Zofia Stachowiak, kl. II gimnazjalna
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Ciekawostki

Czy wiecie, że…

Na podstawie przeprowadzonej wśród drugoklasistów ankiety dowiedzieliśmy się wielu fak-

tów z dzieciństwa – czego nie lubili jeść, czym ich straszono albo kim była wróżka-zębuszka.

• Najwięcej  badanych nie  lubiło jeść wielu potraw; wymienili  wśród zup – barszcz,  flaki,

owocową (a żartowniś – zupę z bobra); warzyw – brokuły, brukselkę i cebulę; owoców – cy-

tryny i kiwi, a z pozostałych dań na pierwszym miejscu pojawił się bigos. Jedna osoba przy-

znała, że lubiła i jadła wszystko, co zostało jej podane, a inna – że oprócz czekolady nie lu-

biła innych dań.

• Drugoklasiści straszeni byli najczęściej przez członków rodziny: siostrę, babcię, dziadka,

mamę. Gdy byli niegrzeczni grożono im, że Gwiazdor (Święty Mikołaj), który wszystko wi-

dzi, nie przyniesie im prezentu pod choinkę. A jeśli nie będą słuchać starszych i układać za-

bawek, przyjdzie baba-jaga i zabierze je i schowa. Kiedy chcieli gdzieś pójść lub nie spie-

szyli się do domu z podwórka, miał ich porwać Pan lub Cygan, czy też bezzębna stara ko-

bieta w czarnej sukni. Był też drastyczny przykład sąsiada, który chwytał za nogi i „robił ka-

ruzelę” nieposłusznemu dziecku. Za niezjedzenie obiadu nie miało dostawać słodyczy. Sku-

teczną metodą na niepołykanie pestek okazał się pomysł babci, że w brzuchu wyrośnie drze-

wo.

• Wśród ankietowanych wróżka-zębuszka kojarzona była z miłym sposobem na uzupełnienie

swojej skarbonki. Zawinięty w chusteczkę ząbek dziecka należało schować pod poduszkę,

który w nocy został zamieniony przez wróżkę na pieniążek lub rzadziej słodycze. U niektó-

rych rano znajdowało się 5 zł, u innych 10 zł.

Redakcja
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Rozrywka

Pomyśl i wpisz rozwiązania do diagramu. Hasło odczytaj z wyróżnionych pól.

1. Możesz nim jeździć do szkoły po ścieżce.
2. Do rzucania lub kopania. Rozwiąż rebus.
3. Mała góra.
4. Nie balkon…
5. „Kask z błędem ortograficznym”.
6. Może było wcześniej niż kura?
7. Większe od jeziora.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Uśmiechnij się!

- Mamo, a wczoraj Jasio przyszedł brudny do szkoły, więc pani odesłała go do domu!
- I co? Pomogło?
- O tak! Dzisiaj cała klasa przyszła brudna.

Ojciec i córka zwiedzają Luwr. 

Przed posągiem Wenus z Milo ojciec mówi: 

- Widzisz, córeczko, do czego może doprowadzić obgryzanie paznokci?

KONKURS!

Z liter składających się na wyraz: „kartka” (litery możesz przestawiać, nie musisz używać wszyst-
kich) ułóż jak najwięcej wyrazów – różnych części mowy i prześlij do końca września br.

Powodzenia!
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