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Wstępniak 
Nie tak dawno radowaliśmy się z powodu nadejścia wiosny. Potem była Wielkanoc. 

Czy ktoś jeszcze pamięta smak i zapach świąt? Szykowaliśmy koszyczki z pokarmem, 
malowaliśmy jajka, laliśmy się wodą, odpoczywaliśmy. 

Po powrocie do szkoły klasy szóste zmagały się ze sprawdzianem kompetencji. To 
ważny etap w edukacji. Test gimnazjalny, a potem matura, będą miały podobny kształt i układ 
zadań. Warto więc już od początku dbać o wysoki poziom naszych pisemnych wypowiedzi.  

Czas płynie nieubłaganie. Już tylko tygodnie dzielą nas od końca roku szkolnego. 
Rozpoczął się sezon wycieczkowy, z niepokojem oczekujemy na wystawienie ocen z 
poszczególnych przedmiotów i zachowania. Starajcie się na koniec pokazać, że stać Was na 
wiele. 

Koledzy z Vb, Piotrek Bryczkowski oraz Dominik MOMO Brykowicz założyli 
nachalny zespół muzyczny SKOWYCZĄCE PANTERY. W ich repertuarze tylko jeden 
singiel, ale zobaczycie – jeszcze o nich usłyszymy. Kiedyś z łezką w oku będą wspominać to 
pierwsze zdjęcie umieszczone w szkolnej gazetce: 
 

 
 

 Zapraszamy do lektury niniejszego numeru gazetki. W radosny nastrój niechaj nas 
           wprowadzi wiersz Klaudii Olbryś z IVd. 

 
Wiosna 

Przyszła do mnie Pani Wiosna, 
uśmiechnięta i radosna. 
Obudziła ptaki w lesie, 

wszystkim coś dobrego niesie. 
Na jej prośbę słońce świeci, 

rozwesela twarze dzieci. 
Choć nieduża jest z niej dama 

i przychodzi zawsze sama, 
czekasz na nią z utęsknieniem! 

 
Redakcja: 
skład redakcji: Ola Cejko, Ola Jarosz, Kinga Kłobut, Klaudia Strochalska, Ania Widło, Izabella Kasprolewicz, Damian 
Marchewka, Damian Stankiewicz, Dominik Brykowicz, Ola Onuchowska, Patryk Makohonik, Mirella Zembik, Wiktoria 
Pacholska, Martyna Kunysz., Rafał Szelest. 
Opiekun koła dziennikarskiego: p. Piotr Pałac – adres mailowy: piotr1p@poczta.onet.pl 
Adres Redakcji: Szkoła Podstawowa nr 1 im. F. Chopina w Żarach, ul. Szymanowskiego 8, 68-200 Żary,  
e-mail: sp1@slo.zary.pl lub sp1zary@poczta.fm  
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów, wypowiedzi 
ustnych, listów. 
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W rytmie szkolnych wydarzeń 
 
 

Dies irae, dies illa… Sprawdzian szóstoklasistów! 
 W czwartek, 8 kwietnia, dało się słyszeć nad naszą szkołą trąby niczym te z Apokalipsy 
Św. Jana. Nie obwieszczały one wprawdzie końca świata, lecz… kto wie? Może dla niektórych 
dzień ten był końcem świata? Oj, z pewnością kilkoro spośród szóstoklasistów wolałoby, aby 
nigdy nie nadszedł.  
 To także ważne wydarzenie dla nauczycieli, którzy wcale nie byli spokojni – 
denerwowali się razem z Wami, myśleli o teście, o sześćdziesięciu minutach, o długopisach  
z czarnym wkładem i linijkach. 
 Tegoroczny sprawdzian związany był tematycznie ze sportem i, według opinii uczniów, 
nie należał do najtrudniejszych. Ostatnie, 25. zadanie, powinno być punktem wyjścia do 
dalszej nauki: w gimnazjum, liceum, na studiach. Odnoście sukcesy, pracujcie w pocie czoła! 
 Trzymamy kciuki za egzaminatorów, z niecierpliwością oczekujemy wyników. 

Redakcja 
Fot. P. Piotr Pałac 
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Na koncercie w LUNIE  
 

 20 kwietnia klasy trzecie oraz czwarta „c” odwiedziły Salę Widowiskową „Luna”, w 
której odbył się koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. G. Ph. Telemana 
w Żarach. Celem tego przedsięwzięcia miało być zachęcenie dzieci, uczniów żarskich szkół 
podstawowych do wzięcia udziału w badaniu przydatności do kształcenia muzycznego, a w 
rezultacie do zapisów do PSM. Nie sposób nie zgodzić się z dyrektorem tejże szkoły, p. 
Marianem Wolskim, który w folderze reklamującym placówkę zapisał: „Czas wolny w życiu 
dziecka ma szczególne znaczenie. Może on być dobrodziejstwem, czasem, w którym można 
rozwijać, kształtować osobowość, ale może być tez czasem bezwartościowym dla rozwoju 
dziecka, a nawet czynnikiem demoralizującym. Ważnym środkiem zapobiegającym takiemu 
niebezpieczeństwu jest odpowiednie przygotowanie dzieci do racjonalnego spędzania czasu 
wolnego od najmłodszych lat, ponieważ już wtedy kształtuje się wiele upodobań i nawyków”. 
Warto więc zastanowić się, czy przypadkiem Muzyka nas nie wzywa? Spotkanie z Nią może 
dać nam i naszym bliskim wiele radości. 
 Koncert trwał ponad godzinę, na scenie można było zobaczyć dobrze nam znane 
twarze: Klaudię Kubalę z Vb, Kingę Półtorak z VIa oraz Izabellę Kasprolewicz z IVc.  

Redakcja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. p. Piotr Pałac 
 
 

Dzień Ziemi 2010 
     

22 kwietnia 2010 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Uczestniczyliśmy  
w marszu ekologicznym. Każdy z nas ubrany był na zielono i niósł kolorowe kwiaty. 
Klasy przygotowały  hasła mówiące o ochronie naszej Ziemi. Byliśmy na spotkaniu  
z Burmistrzem Miasta Żary. Podziękowaliśmy mu za piękne, zielone place zabaw  
i prosiliśmy o przygotowanie w naszym mieście pojemników na segregację śmieci.  

Będziemy pamiętać o tym, aby nasza Planeta Ziemia była czysta i kolorowa. 
Będziemy ją chronić! 
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fot. p. Honorata Kryszewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Konkurs Recytatorski 

 W piątek, 23 kwietnia, odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 
czwartych. Dzieciom patronował Edward Stachura, popularny swego czasu poeta, ceniony do 
dziś za niektóre wiersze, teksty prozą oraz piosenki, które z powodzeniem wykonuje zespół 
STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO. Czy „wszystko jest poezją”? Tak twierdził wspomniany 
wyżej artysta. To, czy wszystko jest poezją, nie jest takie istotne. Ważne jest to, że my, 
naszym życiem i zachowaniem, możemy sprawić, iż rzeczywiście  w s z y s t k o  stanie się 
poezją – to znaczy, że stanie się piękne, wzniosłe, szlachetne. Nasze słowa, nasze zachowanie 
muszą takie właśnie być. 

W jury zasiedli: Pani Dyrektor mgr inż. Ewa Krauze-Michalska, Pani Wicedyrektor 
Izabela Wąsicka oraz Pani Edyta Talarowska.  Konkurs zorganizowali: p. Iwona Szczuka oraz 
p. Piotr Pałac.  

I miejsce zajął i zgromadzoną publiczność na kolana piękną recytacją powalił Aleksander 
Roman (wiersz Wisławy Szymborskiej Kot w pustym mieszkaniu), II miejsce – Kinga 
Wąsowicz (wiersz Leopolda Staffa Prometeusz), III miejsce – Izabella Kasprolewicz 
(wiersz Jana Brzechwy Siedmiomilowe buty), IV miejsce - Martyna Wójtowicz (wiersz Jana 
Brzechwy Arbuz). Pozostali uczestnicy konkursowych zmagań: Patryk Makohonik, Natalia 
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Jasińska, Michał Olechno, Agata Homik, Karolina Matuszewska, Martyna Żywica, Sebastian 
Tadajewski, Jakub Kozakiewicz. 

Redakcja

 

    

 

 

 

 

 

                              Fot. p. Piotr Pałac 
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IX Turniej Otwartych Głów 

Dnia 27 kwietnia 2010 roku odbył się IX Turniej Otwartych Głów. W turnieju 
brały udział Szkoły Podstawowe z Żar. Celem tego konkursu jest rozwijanie 
zainteresowań uczniów z poszczególnych edukacji, stopień opanowania wiedzy i 
umiejętności oraz integracja uczniów szkół podstawowych. Wszystkie zespoły 
wykazały się dużą wiedzą i umiejętnościami z różnych dziedzin życia. Każdy 
uczestnik konkursu otrzymał nagrody, które ufundował Burmistrz Miasta Żary. Jury, 
w skład którego wchodzili nauczyciele szkół biorących udział w turnieju, 
sprawiedliwie oceniało rozwiązane zadania. Wszystkim uczniom i ich nauczycielom 
życzymy dalszych, wspaniałych sukcesów. 

Wicedyrektor szkoły, Honorata Kryszewska 
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Święto Niezapominajki  

Dnia 14 maja obchodziliśmy Święto Niezapominajki zorganizowane przez członków 
szkolnego koła LOP-u wraz z ich opiekunami. 

Pięknie przystroiliśmy hol szkolny błękitnymi kwiatkami oraz płatkami. W tym 
,,błękitnym” nastroju spotkaliśmy się z prezesem zarządu LOP-u w Żarach, panią Ewą 
Krauze-Michalską, która opowiedziała dzieciom o niezapominajce i podkreśliła, że stała się 
ona symbolem naszej kultury ekologicznej. 

Uczniowie klas młodszych zaprezentowali wierszyki o tym bajkowym kwiatku. 
Następnie była piosenka ,,Czarodziejskie nasionko” zaśpiewana przez Darię Antonkiewicz, a 
po chwili mali ,,przyrodnicy” wysiali nasionka niezapominajki i postanowili wyhodować je 
na przyszły rok. Było mnóstwo nagród za najładniejszą kartkę okolicznościową z 
niezapominajkami i za różne konkursy ekologiczne. Ciekawostką i chyba największą atrakcją, 
szczególnie dla pierwszaków, był zabawny egzamin na przyrodnika. Co chwilę coś się działo, 
,,jak to w przyrodzie”. Najpierw usiadły ,,muszki’’ na noskach członków LOP-u, był 
deszczyk, kolory przyrody na twarzach, poznawanie kwaśnych i słodkich smaków przyrody 
oraz sprawdzian siły, zwinności i wytrwałości. Po złożeniu przyrodniczego przyrzeczenia 
odbyło się pasowanie ,,niezapominajką” na przyrodnika. 

Na zakończenie pani prezes LOP-u w Żarach uroczyście wręczyła legitymacje 
członkom Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody przy SP 1.  

Niezapominajkowy dzień był wyjątkowy i bajkowy. 
Zapraszamy w przyszłym roku na niezapominajkowe spotkanie. 

Kazimiera Ardelli   
 

 Pomysł Święta Niezapominajki powstał w 202 roku. Pomyslodawcą jest redaktor 
Andrzej Zalewski z EKO-RADIA Radiowej Jedynki. Niezapominajka stała się kwiatowym 
symbolem Polski, a w szczególności symbolem pi,eknej polskiej przyrody. 

 „Niezapominajka stała się symbolem naszej kultury ekologicznej, postaw wobec 
przyrody, zrównoważonego rozwoju, tradycji. Wywołuje pozytywne skojarzenia, przypomina 
o potrzebie zachowania czystości wód, powietrza, gleby, różnorodności biologicznej, 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz własnej tożsamości.” (fragment z czasopisma 
„Przyroda Polska”).  
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                                                      Niezapominajka 
Gdy śniegi zniknął 

Zaświeci słońce, 
Niebieskie kwiatki 

Rosną na łące. 
 

Kwitną radośnie 
Niebieskim kwiecie. 

Tylko pamiętaj,  
Nie zrywaj dziecię. 

 
W małym ogródku 

U mojej babci, 
Jak z pięknej bajki 

Rosną niebieskie niezapominajki. 
                                                                                                                       Kacper Rychlewski, kl.2c z dziadkiem  
 
 Królewna z Bajki 
Widziałam na łące niezapominajki 
I wtedy poczułam się jak królewna z bajki 
Rozdawać te kwiaty bym chciała wokoło, 
By wszyscy się czuli tak jak ja wesoło. 
By wszyscy dostali te kwiaty z bajki 
Piękne, niebieskie niezapominajki. 
                              Julia Ryczkowska, kl. 2c 

 
,, Niezapominajki’’ 
Niezapominajki to są ładne kwiatki 
Ulubione kwiatki Agatki 
Wiosną są budzą i kwitną wokoło. 
Lubią, kiedy jest nam wesoło. 
Niezapominajki niebieskie jak bławatki, 
Mają malutkie płatki. 
Rosną na grządce i w ogródku 
I krzyczą do nas: 
Lepiej nam się rośnie, 
Gdy wśród ludzi jest radośnie. 
NIEZAPOMINAJKO!!! 
Pragniemy byś zawsze była, 
Ty niebieskooka księżniczko miła. 
                                           Oliwia Gólska, kl. 2c                                                     
                                                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                                    fot. p. Honorata Kryszewska 
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Dzień Matki  

 
 

Dzień Matki w Polsce obchodzimy co roku 26 maja(po raz pierwszy  
w roku 1923). 

 
W Anglii od XVII do XIX wieku w czwartą niedzielę Wielkiego Postu 

obchodzono Niedzielę u Matki (Mothering Sunday). Był to dzień wolny od 
pracy, w którym dorosłe pracujące dzieci wracały do domów rodziców  

i przynosiły podarki dla matek. 
 

W USA w roku 1858 nauczycielka Anna Reeves Jarvis ogłosiła Dni Matczynej 
Pracy (Mothers' Work Days), a od roku 1872 Julia Ward Howe promowała Dzień 

Matek dla Pokoju (Mother's Day for Peace). W roku 1905 Anna Jarvis (córka 
Anny Reeves Jarvis) wywalczyła ustanowienie Dania Matki (Mother's Day). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. Klaudia Strochalska 
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Wiosenny spacer 
 

W piękny słoneczny dzień wybrałam się z rodzicami na spacer. Szliśmy długo przed 
siebie, obserwując, jak przyroda budzi się do życia. Kiedy zbliżyliśmy się do lasu, 
usłyszałam, że coś rusza się w pobliskich krzakach. Tata i ja postanowiliśmy sprawdzić, co 
tez się tam dzieje. Gdy odchyliłam gałęzie, zobaczyłam trzy malusieńkie zajączki. Były 
przepiękne, wyglądały jak maskotki! Wcale się nas nie bały, wręcz przeciwnie, wyszły zza 
krzaków i kicały za nami. Była ogromnie zdziwiona, że nieoswojona zwierzyna nie ucieka 
przed ludźmi.  

Po chwili oddaliliśmy się na bezpieczną odległość od szaraczków i obserwowaliśmy, o 
będą robić. Przytuliły się do siebie i tak sklejone czekały na swoją mamę, która po chwili już 
przy nich była. 

To wspaniały widok, na pewno na długo zapadnie w moją pamięć. 
Wiosna to piękna pora roku, miło jest patrzeć, jak rozkwitają pierwsze kwiaty, jak 

drzewa zaczynają się zielenić. Wszystkim polecam spacer w słoneczny i ciepły dzień. 
 Klaudia Olbryś, kl. IV d 

 

*** 
Ten dzień zapowiadał się zupełnie zwyczajnie. Wstałam z łóżka niechętnie. Weekend, 

a ja mam tyle zadane, że w ogóle nie odpocznę. Do tego jeszcze musze znaleźć jakąś 
pamiątkę po dziadkach i napisać referat na historię. 
- Mamo, czy mamy jakieś pamiątki po dziadkach? – zapytałam wchodząc do kuchni. – muszę 
coś znaleźć na lekcję historii. 
 Mama nic nie powiedziała tylko się uśmiechnęła. Złapała mnie za rękę i pociągnęła za 
sobą do pokoju. Z najwyższej półki ściągnęła jakieś wielkie pudło, a z niego wydobyła 
kapelusz. – Czy wiesz ile on ma lat? Ponad 100. Przetrwał dwie wojny. 
- Naprawdę??? Jaki jest piękny? Nigdy go nie widziałam. Czyj to kapelusz??? 
- Twojej prababci. Tańczyła w nim na swoim pierwszym balu. Potem babcia tańczyła w nim 
na balu maturalnym. A dwa lata później wybuchła II wojna światowa. Babcia przeżyła wojnę, 
a swój kapelusz odnalazła w jednym z muzeów z pamiątkami po zakończeniu wojny. 
- A jak trafił do nas? 
- Babcia podarowała mi go, kiedy skończyłam 11lat. To jedyna pamiątka po naszej prababci, 
więc uważaj, aby go nie zniszczyć. 
- Wiesz co, mamo? Myślałam, że to będzie najgorsze zadanie na świecie, ale to była 
najwspanialsza praca domowa, jaką miałam. 
        Angelika Michalska, 6e 

Czytelnicy  biblioteki  szkolnej  polecają 

Ostatnio przeczytałam książkę Jurgena Banscherusa Szalona historia błękitnej 
karuzeli, jedną z  cyklu Detektyw Kwiatkowski na tropie. Bohaterem jest nastoletni chłopiec o 
pospolitym nazwisku Kwiatkowski, który w przyszłości chce zostać światowej sławy 
detektywem na miarę  Sherloka  Holmesa. Jego nawykami jest żucie gumy i picie ogromnych 
ilości mleka.                                                                                                         

Książka, która serdecznie polecam, opowiada o karuzeli w parku rozrywki. Ktoś 
próbuje zniszczyć rodzinny interes jej właściciela, Wilhelma, niszcząc przewody, co 
powoduje, że karuzela kręci się niebezpiecznie szybko.  Problem jest w sam raz dla 
początkującego detektywa. Przez kilka dni próbuje znaleźć sprawcę. W końcu przygotowuje 
zasadzkę nocą i odkrywa, że sprawcami są… Polecam tę książkę dla starszych i młodszych 
uczniów naszej szkoły. Jest zabawna i zaskakująco się kończy. 

Ola Siemaszko, kl. 6c 
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 Najpiękniejsze baśnie Hansa  Christiana  Andersena to książka, która powinna 
zainteresować wszystkie dzieci. Zawiera dwie baśnie. Mała Syrenka  opowiada o Syrence, 
która pragnęła mieć nogi. Chciała zobaczyć, jak żyją ludzie na ziemi. Druga baśń to 
Calineczka. Poznamy w niej kobietę, która  bardzo chciała mieć dziecko. Udała się do 
czarownicy. Dostała ziarenko, które miała zasadzić. Polecam obie baśnie, abyście poznali 
przygody małej Syrenki i Calineczki. 

Przeczytałam książkę Alfreda Szklarskiego pod tytułem Tomek w krainie faraonów. 
To ciekawa opowieść opisująca przygody polskich podróżników w Egipcie. Poszukują oni 
złodziei okradających groby faraonów. Jest tutaj wiele opisów przyrody. Jest to książka dla 
dziewczyny i chłopaka. 

Martyna Wójtowicz, kl. 4a 

Tytuł: Latający detektyw; autor: Ake Holmberg. Ta książka spodobała mi się, 
ponieważ  jest przygodowa, ciekawa i mądra. Opowiada o detektywie. Sprawdź sam, 
naprawdę  warto, nie pożałujesz. 

Wiktoria  Świątkiewicz , kl.2c 

Polecam książki o Martynce, które napisał Gilbert Delahaye. Najbardziej mi się 
podobało, jak Martynka uczyła się grać na wiolonczeli i poznała wróbelka Pimpusia, który 
został jej przyjacielem i jeszcze jak gotowała. 

Emilia Żelazek, kl. 1b 

Polecam książkę Cudaczek Wyśmiewaczek, ponieważ ona uczy, że nie można się 
kłócić i obrażać na innych. Polecam ją szczególnie dla pierwszaków, którzy nie umieją 
jeszcze dobrze czytać. Można się z niej dużo nauczyć, ale i pośmiać, tak jak Cudaczek 
Wyśmiewaczek z dzieci, które , na przykład, nie słuchają mamy lub nie chcą ubrać sukienki 
czy niebieskich bucików. Teraz wiecie, dlaczego tak bardzo ją Wam polecam. 

Oliwia Gólska, kl. 2c 

Książka Martynka idzie na bal bardzo mi się spodobała. Napisał ją Gilbert Delahaye. 
Jest bardzo ciekawa. Opowiada o pewnej dziewczynce. Polecają wszystkim dzieciom z naszej 
szkoły. Ja zabieram się do przeczytania pozostałych książek o Martynce. 

Podobała mi się również  baśń pod tytułem Królowa Śniegu  Hansa Andersena.  
Tytułowa bohaterka uwięziła Kaja w swoim lodowym zamku. Gerda wyruszyła na 
poszukiwania chłopca. Po wielu niebezpiecznych przygodach odnalazła go i razem wrócili do 
domu. Polecam tę książkę wszystkim dzieciom. 

Ola Kafarowska, kl.4a 

Książka Witch - miej swój styl to poradnik mody dla dziewczyn, które mają problemy 
z dopasowaniem ubrań.  Opowiada ona o kłopotach pięciu koleżanek, którym pomogło 
spotkanie z Alishą z Yang trendy. Ona pomogła dziewczynom, ich problemy zniknęły. W tej 
książce są również porady i opisy ubrań, które pasują do różnych osób. Jak przeczytałam tę 
książkę,  moje problemy z ubraniem skończyły się. Polecam ją. Książka odmieniła mnie i 
moje życie. Naprawdę warto ją przeczytać, a kto nie chce, niech żałuje. 

Nicola Boguszewska, kl. 4d 
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Zachęcam do przeczytania książek z serii o Harrym Potterze. Przenoszą nas w świat 
magii i czarów. Rozwijają naszą wyobraźnię, pozwalają wczuć się w postacie bohaterów i 
przeżyć niesamowite przygody. Każda z nich opowiada jakąś historie o chłopcu, który w 
dzieciństwie przeżył wielki koszmar. Jego rodzice zginęli przez potężnego czarownika.  Harry 
zamieszkał  u swojego  wuja, który nie dbał o sierotę,  tylko kazał mu wykonywać wiele prac 
domowych. Aż pewnego dnia Harry`ego odwiedza czarodziej i proponuje mu naukę w szkole 
magii w Hogwarcie. Tam chłopiec  poznaje wiele nowych osób. Powinniście przeczytać tej 
książki, ponieważ nauczą Was, że nie można narzekać na to, co się ma, tylko być 
szczęśliwym. Myślę, że nie musicie  czytać z przymusu, tylko dla własnej przyjemności. 
Każdy, kto je przeczytał, wie, że można mi zaufać, że nie jest to strata czasu. Naprawdę 
powinniście ją przeczytać. 

Julia Lewandowska, kl. 5b 

Bardzo lubię czytać książki.  Całkiem niedawno wypożyczyłam ze szkolnej biblioteki 
Małego Księcia Antoine’a de Saint-Exupery’ego. Książka bardzo  mi się spodobała. I dlatego 
chcę zachęcić innych do jej przeczytania. A mogą ja przeczytać wszyscy, nawet dorośli, 
chociaż wydaje się zwykłą bajką.  

Historię Małego Księcia opowiada nam pilot, któremu zepsuł się samolot i musiał 
przymusowo lądować na Saharze. Gdy zasnął, obudził go mały, dziwnie ubrany chłopiec. 
Przybył z bardzo daleka, z nieznanej, maleńkiej planety. Jak każde małe dziecko, chce się 
dużo dowiedzieć, dlatego ciągle zadaje pytania. Wyruszył na Ziemię, ponieważ chciał poznać 
świat. Zanim do niej dotarł, zwiedził wiele dziwnych planet. Od jej mieszkańców wiele się 
nauczył, ale dopiero na ziemi dowiedział się, co jest w życiu najważniejsze. Opowieść ta 
zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Ta historia uczy nas, że to co ważne, jest naprawdę blisko. 
Wszystkich zachęcam do jej przeczytania, ponieważ  pozwala nam  odkryć i poznać siebie. 
Pomimo, że jest taka krótka, zawiera bardzo wiele  ważnych dla człowieka prawd. Jest to 
książka wyjątkowa, ale żeby się o tym przekonać, musicie ją sami przeczytać. 

Klaudia  Kubala, kl. 5b  

         Książka pod tytułem Harry Potter i insygnia śmierci to siódma  a zarazem ostatnia część 
opowieści o chłopcu, który uczył się w Szkole Magii i Czarodziejstwa  Hogwart. Jej autorką 
jest J. K. Rowling, która opisała przygody hardego od pierwszych dni nauki w tej szkole do 
zwycięstwa nad Lordem Voldemortem. 

         Dotychczas ukazało się sześć tomów przygód Harrego Pottera. Moim zdaniem 
najciekawsza jest ostatnia, ponieważ  Hogwart opanowali zwolennicy Voldemorta. Walkę z 
nimi podejmuje główny bohater, który  wyrusza na poszukiwanie  i zniszczenie wszystkich 
 horkruksów. Pomaga mu w tym umiejętność teleportacji.  

Książka jest świetna, ponieważ akcja toczy się bardzo szybko, jest wiele tajemniczych 
zagadek i zaskakujących momentów, cały czas trzyma czytelnika w napięciu. Do samego 
końca nie wiadomo, jak zakończą się losy Harry`ego. 

Michał Olechno, kl. 4d 

Chciałabym  zachęcić wszystkich do przeczytania książki Frances Burnett  noszącej 
tytułem Mała księżniczka. To opowieść o wychowanej w Indiach dziewczynce , która została 
oddana do londyńskiego pensjonatu, szkoły z internatem. Sara bardzo wcześnie straciła 
matkę. Mimo że jest piękna i bogata, zachowuje się bardzo skromnie.  Kiedy umiera jej 
ojciec, okazuje się, że dziewczynka nie ma żadnego zabezpieczenia. Pozostaje w pensjonacie 
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w charakterze niewolnicy. Nie poddaje się przeciwnościom losu. Książka jest bardzo 
ciekawa. Sytuacje, w jakich znajduje się dziewczynka, wzruszają do łez. Postawa Sary  może 
nas nauczyć, w jaki sposób przezwyciężać kłopoty. Warto ją przeczytać. 

Klaudia Michalska, kl. 6c 

Żużel ponad wszystko! 

 Okazało się, iż w naszej szkole jest wielu kibiców FALUBAZU ZG. I co się jeszcze 
okazało? Okazało się, iż Patryk Makohonik, uczeń klasy IVd, nasz redakcyjny kolega, 
towarzyszy swojemu klubowi w prawie wszystkich meczach żużlowych. Oto jego relacje. 
 

5 kwietnia 2010 r. 
Tauron Azoty Tarnów – 50 
Falubaz Zielona Góra – 28 
 
                                        Falubaz przegrał w Tarnowie!!! 
          Na inaugurację nowego sezonu Ekstraligi w Tarnowie doszło do sensacji. Azoty 
Tarnów na niezwykle trudnym, mokrym torze, w meczu zakończonym po 13 biegach wygrał 
z aktualnymi mistrzami Polski, Falubazem Zielona Góra.  
      Spotkanie rozpoczęło się od wygranej juniora Martina Vaculika (Azoty Tarnów), potem 
na metę dojechał Patryk Dudek (Falubaz ZG), po nim dojechał Szymon Kiełbasa (Azoty 
Tarnów) i Aleksander Loktajew (Falubaz ZG). W drugim biegu 3 punkty zdobył Greg 
Hancock, który podpisał kontrakt z Falubazem na 2010 r. Czwarty i piąty bieg to dwie 
podwójne wygrane gospodarzy. Bieg 6, tutaj rozpadał się deszcz. (między 5. a 6. wyścigiem 
była przerwa, która trwała godzinę) Do 13. biegu Azoty wygrywali . Najlepszy w 
Zielonogórskim klubie okazał się Szwed, Fredlik Lindgren, a u ,,Jaskółek” najlepszy był 
Sebastian Ułamek, który jedt kapitanem Tarnowskiej drużyny. 
          Chciałem dodać, że mecz między Stalę Gorzów Wlkp, a Unią Leszno zakończył się 
wynikiem 47:43, Unibarem Toruń a Begardem WTS – er Wrocław 52:38. Mecz między CKM 
Włókniarzem Częstochową a Polonią Bydgoszcz został przełożony na 25 kwietnia ze 
względu na opady deszczu. 
                                                                    

18 kwietnia 2010 r. 
 

 
UNIBAX Toruń-47 
                                                                        FALUBAZ Zielona Góra-42 
 
 

Znowu przegrana! Co jest z wami??? 
Mecz rozpoczął się bardzo niefortunnie dla juniorów obydwu zespołów. W pierwszym 

biegu spotkania groźnie wyglądający upadek miał Australijczyk Darcy Ward, który został 
podcięty przez kolegę z zespołu Emila Pulczyńskiego. Polak został wykluczony, a w 
powtórzonym w trzyosobowym składzie biegu Ward... ponownie leżał. Tym razem na 
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ostatnim łuku żużlowiec gospodarzy upadł po starciu z Aleksandrem Loktajewem. Sędzia 
zaliczył wynik biegu i Falubaz objął prowadzenie. Były to jednak miłe złego początki dla 
mistrzów Polski z ubiegłego sezonu. Kolejne trzy wyścigi to zdecydowana dominacja 
gospodarzy, którzy po czterech biegach wygrywali 15:8. Popis zespołowej jazdy dali 
zwłaszcza Australijczycy Darcy Ward i Chris Holder, którzy bezapelacyjnie wygrali jeden z 
biegów. Za swoje wyczyny zostali nagrodzeni gromkimi brawami przez licznie 
zgromadzonych kibiców na toruńskiej MotoArenie. Bieg 5. przywrócił nadzieje fanów 
przyjezdnych. Niestety, zwycięstwo 4:2 było chyba tylko wypadkiem przy pracy torunian, 
którzy w kolejnych startach nie pozwolili żużlowcom Falubazu rozwinąć skrzydeł. Dopiero 
bieg 11. zakończył się pierwszym podwójnym zwycięstwem zielonogórzan. Greg Hancock, 
jadący jako rezerwa taktyczna za Nielsa Kristiana Iversena przyjechał na metę pierwszy, a 
zaraz za nim był Rafał Dobrucki. Gdy kolejny bieg zakończył się zwycięstwem Falubazu 4:2 
(34:37) wydawało się, że zapowiada nam się emocjonująca końcówka. Tymczasem Unibax 
odniósł podwójne zwycięstwo w kolejnym z biegów i przed wyścigami nominowanymi mecz 
został praktycznie rozstrzygnięty. Ostatecznie Unibax Toruń pokonał Falubaz Zielona Góra 
47:42. Dla mistrzów Polski, którzy przegrali na inaugurację w Tarnowie, jest to już druga 
porażka i jeśli tak dalej pójdzie, to o obronie tytułu będzie można w Zielonej Górze 
zapomnieć.  
 
WYNIKI UNIBAKSU TORUŃ 
9. Wiesław Jaguś - 9 (3, 1, 1, 2, 2) 
10. Hans Andersen - 8 (1, 3, 3, 0, 1) 
11. Ryan Sullivan - 6 (1, 2, 1, 2) 
12. Adrian Miedziński - 10 (3, 0, 2, 3, 2) 
13. Chris Holder - 7 (3, 2, 1, 1, 0) 
14. Darcy Ward - 7 (2, 2, 1, 2, 0) 
15. Emil Pulczyński - 0 (w) 
 
 WYNIKI FALUBAZU ZIELONA GÓRA 
1.Greg Hancock - 14 (2, 3, 0, 3, 3, 3) 
2. Niels K. Iversen - 1 (0, 1) 
3. Rafał Dobrucki - 9 (2, 0, 2, 2, 3) 
4. Fredrik Lindgren - 8 (0, 3, 3, 0, 1, 1) 
5. Piotr Protasiewicz - 6 (1, 2, 3, 0, 0) 
6. Patryk Dudek - 4 (3, 0, 0, 1) 
7.Aleksandr Loktajew - 0 (w, 0) 

 

2 maja 2010 r. 

 
FALUBAZ Zielona Góra – 43                                          BETARD WTS Wrocław - 47 
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Przegrana? U siebie? Niemożliwe!!! 
 

Sensacyjnie zakończyło się ostatnie spotkanie 4. kolejki CenterNet Mobile Speedway 
Ekstraligi. Mistrz Polski Falubaz Zielona Góra przegrał na własnym torze z niżej notowanym 
Betard WTS-em Wrocław 43:47 i cały czas zamyka ligową tabelę. Mistrzowie Polski z 
Zielonej Góry byli zdecydowanymi faworytami niedzielnego starcia. Wrocławianie 
przyjechali jednak na tor przy ul. Wrocławskiej niezwykle zmotywowani po sobotniej 
porażce w zaległym meczu z Unią Leszno. Tą determinację było widać od pierwszego biegu 
spotkania.  
  Cztery pierwsze wyścigi zakończyły się remisami i widać było, że kibiców 
zgromadzonych na stadionie czekają wielkie emocje. Goście wyszli na prowadzenie po biegu 
4. i nie oddali go już do końca. W zespole gospodarzy zdecydowanie brakowało lidera, który 
mógłby przeciwstawić się świetnej jeździe Kennetha Bjerre i Jasona Crumpa. Liderzy 
wrocławian zdobyli w sumie aż 30 punktów i w zdecydowanej mierze przyczynili się do 
sensacyjnej wygranej zespołu gości. Było to pierwsze sezonowe zwycięstwo drużyny 
prowadzonej przez Marka Cieślaka. Dla Falubazu natomiast niedzielna porażka jest trzecią z 
kolei. Podopieczni Piotra Żyto jako jedyni z zerowym dorobkiem punktowym zamykają 
ligową tabelę.  

 
WYNIKI FALUBAZU ZIELONA GÓRA: 
9. Rafał Dobrucki - 9  (2, 3, 1, 1, 2) 
10. Grzegorz Zengota - 8 (1, 0, 3, 2, 2) 
11. Piotr Protasiewicz - 8 (2, w, 2, 1, 3) 
12. Fredrik Lindgren - 3 (1, 2, 0) 
13. Greg Hancock - 10 (1, 3, 2, 1, 2, 1) 
14. Patryk Dudek - 5 (3, 2, 0, 0) 
15. Aleksandr Loktajew - 0 (d, 0) 
 
WYNIKI BETARDU WTS WROCŁAW: 
1. Keeneth Bjeere - 17 (3, 3, 2, 3, 3, 3) 
2. Daniel Jeleniewski - 2 (0, 1, 1, 2) 
3. Leon Madsen - 7 (3, 1, 0, 3,d, 0) 
4. Piotr Świderski - 0 (nie jechał z powodu kontuzji) 
5. Jason Crump - 13 (3, 2, 2, 3, 3) 
6. Dennis Andersson - 1 (1, 0) 
7. Maciej Janowski - 7 (2, 0, 1, 1, 2, 1) 
 

9 maja 2010 r. 
 

 
         UNIA Leszno – 52                                                    FALUBAZ Zielona Góra - 38 
 

NIE DO ZNIESIENIA!!! 
 

Unia Leszno rozgromiła w pierwszym meczu 5. kolejki CenterNet Mobile Speedway 
Ekstraligi Falubaz Zielona Góra . Wydarzeniem spotkania było poprawienie trzyletniego 
rekordu toru stadionu im. Alfreda Smoczyka przez Janusza Kołodzieja. Od 9 maja 2010r. 
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wynosi on 58, 12 s. - To będzie fenomenalne widowisko - zapowiadał przed spotkaniem 
trener mistrzów Polski z Zielonej Góry Piotr Żyto. I rzeczywiście takie było, ale tylko w 
wykonaniu gospodarzy z Leszna. Pierwszy bieg juniorów jeszcze dawał nadzieję kibicom 
gości. Po upadku i wykluczeniu Sławomira Musielaka osamotniony Jurica Pavlic przegrał 2:4 
z duetem Patryk Dudek - Aleksandr Loktajew. Później jednak było już tylko gorzej... Kolejne 
cztery biegi zakończyły się podwójnymi zwycięstwami żużlowców Unii. Kapitalnie 
prezentował się w jej barwach zwłaszcza Janusz Kołodziej. Pozyskany przed sezonem z 
tarnowskich "Jaskółek" zawodnik w Lesznie wyraźnie odżył. Od niedzieli to do niego należy 
także rekord toru im. Alfreda Smoczyka. W bezdyskusyjnie wygranym przez niego wyścigu 
5. pobił najlepszy czas czterech okrążeń należący do tej pory do Krzysztofa Kasprzaka. Od 
teraz rekord wynosi 58,12 s. W kolejnych biegach goście starali się odrabiać straty, ale nie 
byli w stanie nawiązać skutecznej walki z bardzo dobrze dysponowanymi dziś żużlowcami 
Unii.- Założenie przed tym meczem było takie, żeby wygrać to spotkanie jak największą 
ilością punktów. Tak, aby w Zielonej Górze powalczyć o punkt bonusowy. To nam się udało. 
Jestem przekonany, że jeszcze wiele zespołów w Lesznie polegnie, bo nasi chłopcy są 
doskonale przygotowani do sezonu - cieszył się dyrektor Unii Leszno Sławomir Kryjom na 
antenie TVP Sport.- Czeka nas dużo pracy. Dostaliśmy łomot i już - powiedział z kolei 
wyraźnie załamany Piotr Żyto. Mistrz jest nagi... Czy przyodzieje się w jakieś szaty? 
Przekonamy się o tym już za tydzień, kiedy to do Zielonej Góry na derby województwa 
lubuskiego przyjedzie Caelum Stal Gorzów. Zawodnicy z Leszna pojadą zaś w Bydgoszczy z 
Polonią.  
 
WYNIKI UNII LESZNO: 
9. Jarosław Hampel - 10 (3, 2, d, 2, 3) 
10. Troy Batchelor - 4 (0, 1, 3, 0) 
11. Janusz Kołodziej - 14 (2, 3, 3, 3, 3) 
12. Damian Baliński - 11 (3, 2, 2, 3, 1) 
13. Leigh Adams - 11 (2, 3, 3, 2, 1) 
14. Sławomir Musielak - 1 (w, 1) 
15. Jurica Pavlic - 7 (2, 3, 2, 0) 
 
WYNIKI FALUBAZU ZIELONA GÓRA 
1. Rafał Dobrucki - 7 (1, 1, 1, 2, 2) 
2. Fredrik Lindgren - 9 (2, 0, 2, 3, 2, d) 
3. Piotr Protasiewicz - 4 (1, 1, 1, 1, d) 
4. Grzegorz Zengota - 3 (0, 2, 1) 
5. Greg Hancock - 4 (w, 0, 3, 1, 0) 
6. Patryk Dudek - 4 (3, 1, 0, 0) 
7. Aleksandr Loktajew - 1 (1, d) 

 
16 maja 2010 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   FALUBAZ Zielona Góra – 50                              CAELUM STAL Gorzów Wlkp. - 40 
 

Derby lubuskie wygrywa Falubaz!!! :) 
 

W jedynym rozegranym w niedzielę meczu 6. kolejki CenterNet Mobile Speedway 
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Ekstraligi Falubaz Zielona Góra pokonał w derbach województwa lubuskiego zespół Caelum 
Stali Gorzów 50:40. Było to pierwsze zwycięstwo mistrzów Polski w tegorocznych 
rozgrywkach.- Tor jest ekstremalnie ciężki - narzekał przed spotkaniem na antenie TVP Sport 
trener gości Czesław Czernicki. Jego złe przeczucia znalazły potwierdzenie już w pierwszym 
biegu juniorów, bo gospodarze z "Myszką Miki" na plastronie wygrali 5:1. Patryk Dudek i 
Aleksandr Loktajew daleko za plecami zostawili parę gorzowską - Przemysława Pawlickiego 
i Simona Gustafssona. Zielonogórzanie lepiej wpasowali się w trudny tor i po trzech 
wyścigach pewnie prowadzili 13:5.Wtedy do odrabiania strat rzucili się żużlowcy Stali. W 
efekcie tego, po 8. biegu mecz właściwie zaczął się od nowa, gdyż na tablicy wyników 
widniał rezultat 24:24. Goście nie poszli jednak za ciosem - W ostatnich siedmiu biegach nie 
odnieśli juz żadnego biegowego zwycięstwa, w efekcie czego ostatecznie zasłużenie przegrali 
spotkanie 40:50 

 
  W zespole Stali zawiódł szczególnie duet Tomasz Gollob - Nicki Pedersen. Najlepszy 
polski żużlowiec zupełnie nie mógł oswoić się z niezwykle przyczepnym zielonogórskim 
torem i w całym meczu zdobył tylko 10 punktów. Potwierdziło się też, że w ekipie Czesława 
Czernickiego brakuje, oprócz wymienionej dwójki, wartościowych zawodników, którzy 
byliby w stanie wziąć ciężar wyniku na swoje barki. Podczas gdy dla Stali była to pierwsza 
porażka w sezonie, to dla Falubazu - pierwsze zwycięstwo. Mistrzowie Polski po czterech 
porażkach przełamali się w najbardziej odpowiednim momencie. W ich szeregach brylowali 
właściwie wszyscy żużlowcy, z Piotrem Protasiewiczem, Fredrikiem Lindgrenem i Gregiem 
Hancockiem na czele.- Przed spotkaniem były wspólne kolacje, nawet balety - zdradził ze 
śmiechem na ustach klucz do sukcesu trener Falubazu Piotr Żyto.  
 
WYNIKI FALUBAZU ZIELONA GÓRA: 
9. Grzegorz Zengota - 1 (1, 0) 
10. Greg Hancock 9 - (2, 2, 3, 2, 0) 
11. Piotr Protasiewicz - 12 (3, 1, 2, 3, 3) 
12. Fredrik Lindgren - 12 (2, 3, 1, 3, 3) 
13. Rafał Dobrucki - 7 (0, 2, 1, 3, 1) 
14. Patryk Dudek - 6 (3, 1, 1, 0, 1) 
15. Aleksandr Loktajew - 3 (2, 1, 0) 
 
WYNIKI CAELUM STALI GORZÓW WLKP: 
1. Tomasz Gollob - 10 (3, 2, 2, 2, 0, 1) 
2. David Ruud - 4 (0, 3, 1) 
3. Matej Zagar - 2 (0, 0, 2, 0) 
4. Tomasz Gapiński - 5 (1, 3, 0, 1) 
5. Nicki Pedersen - 12 (3, 3, 0, 2, 2, 2) 
6. Simon Gustafsson - 0 (0) 
7. Przemysław Pawlicki - 7 (1, 0, 2, 1, 3, 0) 
 

23 maja 2010 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FALUBAZ Zielona Góra – 61                                              POLONIA Bydgoszcz - 29 
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Falubaz w końcu pokazał swoją siłę! 

 
Do 7. kolejki CenterNet Mobile Speedway Ekstraligi musieli czekać wszyscy 

sympatycy Falubazu Zielona Góra, aby ten w końcu pokazał swoją prawdziwą siłę. Na 
własnym torze rozgromił w niedzielę osłabioną brakiem kontuzjowanego Emila Sajfutdinowa 
Polonię Bydgoszcz 61:29.Goście przyjeżdżali do Zielonej Góry nawet po zwycięstwo, a 
wyjeżdżają rozgromieni. Poloniści nie byli w stanie dorównać świetnie dysponowanym 
gospodarzom, wśród których niesamowicie zaprezentował się Grzegorz Zengota. Popularny 
"Zengi" zdobył w całym spotkaniu aż 13 punktów i wydatnie przyczynił się do efektownego 
zwycięstwa drużyny z "Myszką Miki" na plastronie. W Polonii widoczny był brak w składzie 
Emila Sajfutdinowa, który podczas sobotniej Grand Prix w Pradze złamał rękę i w ogóle nie 
pojawił się w niedzielę w Zielonej Górze. Zastępujący go młodziutki Damian Adamczak w 
czterech startach nie zdobył ani jednego "oczka". Zawiódł także typowany na "czarnego 
konia" zawodów Grzegorz Walasek. Były kapitan mistrzowskiego Falubazu nie wygrał ani 
jednego biegu, a w całym meczu przywiózł dla Polonii tylko 10 punktów.Za tydzień rewanż 
w Bydgoszczy, ale wydaje się, że punkt bonusowy już dziś mogą sobie dopisać żużlowcy 
Falubazu Zielona Góra, którzy w niedzielę pokazali, że i w tym sezonie trzeba będzie się z 
nimi liczyć. 
 
WYNIKI FALUBAZU ZIELONA GÓRA: 
9. Rafał Dobrucki - 11 (1, 2, 3, 2, 3) 
10. Greg Hancock - 10 (3, 3, 2, 1, 1) 
11. Piotr Protasiewicz - 7 (1, 2, 1, 3) 
12. Grzegorz Zengota - 13 (3, 3, 3, 3, 1) 
13. Fredrik Lindgren - 13 (3, 3, 1, 3, 3) 
14. Patryk Dudek - 3 (2, 1, 0) 
15. Aleksandr Loktajew - 4 (3, 0, 1) 
 
WYNIKI POLONII BYDGOSZCZ: 
1. Andreas Jonsson - 10 (2, 1, 3, 2, 2, 0) 
2. Denis Gizatullin - 0 (0, 0, 0) 
3. Grzegorz Walasek - 10 (2, 2, 2, 0, 2, 2) 
4. Robert Kościecha - 3 (w, 1, 1, 1) 
5. Antonio Lindbaeck - 5 (2, 1, 2, 0, 0) 
6. Damian Adamczak - 0 (0, 0, 0, 0) 
7. Mikołaj Curyło - 1 (1, 0, 0) 
 

Patryk Makohonik, kl. 4d 
 

Dla nauczycieli i rodziców 
Bardzo często, gdy wracam zmęczony do domu, włączam operę. Piękno ludzkiego 

głosu jest powalające, zaś głos Marii Callas przenosi od razu do nieba i pozwala na 
odpoczynek. Lubię słuchać, gdy śpiewa Moje serce otwiera się na dźwięk Twojego głosu. To 
fragment opery Samson i Dalida Camille Saint-Saënsa. Oto link do tego utworu: 
http://www.youtube.com/watch?v=9piRiiZ0C4Q

 
Poniżej tekst – francuski oryginał: 
 

            Mon cœur s'ouvre à ta voix, 
comme s'ouvrent les fleurs 
Aux baiser de l'aurore! 
Mais, ô mon bienaimé, 
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pour mieux sécher mes pleurs, 
Que ta voix parle encore! 
Dis-moi qu'à Dalila 
tu reviens pour jamais, 
Redis à ma tendresse 
Les serments d'autrefois, 
ces serments que j'aimais! 
Ah! réponds à ma tendresse! 
Verse-moi, verse-moi l'ivresse! 
 
Ainsi qu'on voit des blés 
les épis onduler 
Sous la brise légère, 
Ainsi frémit mon coeur, 
prêt à se consoler, 
A ta voix qui m'est chère! 
La flèche est moins rapide 
à porter le trépas, 
Que ne l'est ton amante 
à voler dans tes bras!                                                                  Maria Callas 
Ah! réponds à ma tendresse! 
Verse-moi, verse-moi l'ivresse! 
  
 

Nasi uczniowie o tragedii smoleńskiej 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rankiem, 10 kwietnia, samolot prezydencki rozbił sie pod lotniskiem w Smoleńsku. Zginęło 
96 osób, w tym Prezydent RP, Lech Kaczyński oraz jego małżonka, Maria. Nie mogłam w to 
uwierzyć. Zadaję sobie pytanie: dlaczego? 

Natalia Gronkowska, kl. VI a 
 

Prezydent Lech Kaczyński wraz z delegacją zmierzali do Katynia, gdzie mieli uczestniczyć w 
obchodach 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Zginęły najważniejsze osoby w państwie: 
generałowie, posłowie, urzędnicy. Ludzie zadają sobie pytanie, dlaczego doszło do tej tragedii. 
Niektórzy mówią, że to chichot historii… Okrutnej historii. 

Sonia Jeleń 
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