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UCZNIAK

KILKA SŁÓW OD REDAKCJI

Witamy  serdecznie  w  kolejnym  numerze  naszej  gazetki.  Świeży,

wiosenny klimat zawitał już u nas na dobre. Kwitnąca natura, zwierzęta i piękne

widoki widoczne za  oknami. W najnowszym numerze mówimy o naszej pięknej

Polsce  i  jej  tradycji  między  innymi  Święcie  3  maja  czy  o  dniu  naszych

troskliwych Mam.  Nasza Wspaniała Naczelna opowie o sobie. Przedstawiamy

wywiad z panią Agnieszką Ziebarth, nauczycielką języka angielskiego. 

Wszystkim Czytelnikom życzymy miłej lektury. 

Redakcja „Uczniaka”
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Astronomiczna  wiosna  zaczyna  się  21  marca.  Ostatnie  tygodnie

nieszczególnie przypominają nam wiosnę. Są za to żywym potwierdzeniem 

na to, że kwiecień rzeczywiście lubi przeplatać zimową aurę z letnią. Pogoda

płata naprawdę niezwykłe figle. Jednak mimo pogody widać pierwsze oznaki

wiosny.  Drzewa  powoli  zaczynają  mieć  zielone  pąki,  kwiaty  kwitnąć  oraz

słychać  głośne  ptaszki  za  naszymi  oknami.  Wiosna  to  wspaniała  pora  roku.

Wszystko budzi się do życia i jest takie piękne. 

Honorata Szulc
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Wielkanoc  upamiętnia  misterium  paschalne,  na  które  składa  się  męka,

śmierć oraz zmartwychwstanie Chrystusa. Poprzedza ją 40-dniowy post i Triduum

Paschalne,  w  którego  czasie  wspomina  się  wydarzenia  czasu  przed  Niedzielą

Zmartwychwstania. Wielkanoc jest bardzo istotna w polskiej kulturze i tradycji.

Już od 17 lutego przygotowujemy się na ten wielki dzień! Czwartego kwietnia jest

Wielkanoc!  Jednak  tym  razem  troszeczkę  inna.  Msze  z  okazji  Wielkiejnocy

odbywają się na świeżym powietrzu. 

Pomimo  tych  wszystkich  obostrzeń,  życzymy  wszystkim  radosnych  i

pogodnych świąt!

Honorata Szulc
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Święto Narodowe Trzeciego Maja 

Konstytucja 3 maja, właśc. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3

maja  1791  roku  ustawa  regulująca  ustrój  prawny  Rzeczypospolitej  Obojga

Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w

Europie i  drugą na świecie (po konstytucji  amerykańskiej  z 1787 r.)  spisaną

konstytucją.

Uchwalona  przez  króla  Stanisława  Augusta  Poniatowskiego  została

zaprojektowana w celu  zlikwidowania  obecnych od dawna  wad opartego na

wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej

Obojga  Narodów.  Konstytucja  zmieniła  ustrój  państwa  na  monarchię

dziedziczną,  ograniczyła  znacząco  demokrację  szlachecką,  odbierając  prawo

głosu  i  decyzji  w  sprawach  państwa  szlachcie  nieposiadającej  ziemi,

wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz

stawiała  chłopów  pod  ochroną  państwa,  w  ten  sposób  łagodząc  nadużycia

pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.

Dzień  3  maja  1791  roku  został  uznany  Świętem Konstytucji  3  Maja.

Obchody  święta  były  zakazane  podczas  rozbiorów  a  ponownie  jego

obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku.

Święto  Konstytucji  3  Maja  zostało  zdelegalizowane  przez  hitlerowców  i

sowietów  podczas  okupacji  Polski  w  czasie  II  wojny  światowej  a  po

antykomunistycznych demonstracjach w 1946 r. nie było obchodzone w Polsce,

natomiast zastąpione obchodami Święta 1 Maja. W styczniu 1951 r.  Święto 3

maja zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. W roku

1981 ponownie władze świętowały uchwalenie majowej konstytucji. Do roku

1989  w  tym  dniu  często  dochodziło  w  Polsce  do  protestów  i  demonstracji

antyrządowych i antykomunistycznych. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. 
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Mimo rozbiorów pamięć o drugiej w dziejach świata spisanej konstytucji

narodowej  (uznawanej  przez politologów za bardzo postępowy jak na swoje

czasy  dokument)  przez  kolejne  pokolenia  pomagała  podtrzymywać  polskie

dążenia  do  niepodległości  i  stworzenia  sprawiedliwego  społeczeństwa.  W

Polsce  uznaje  się  ją  za  ukoronowanie  wszystkiego,  co  dobre i  oświecone w

polskiej historii i kulturze. Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku,

Święto  Konstytucji  3  maja  było  obchodzone  jako  najważniejsze  święto

państwowe. 

Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyści obchodzonych polskich

świąt. 

Jest dniem wolnym  od pracy, szkoły i innych prac. Oprócz Polski święto od

2007 r. obchodzi również Litwa, nasz sąsiad terytorialny. Tego dnia zazwyczaj

organizowane są parady na ulicach większych miast Polski lub przemówienia

ważnych  osób  w  kraju.  Polacy  uznają  święto  za  istotne  w  historii  Polski,

ponieważ   świętujemy  drogę  do  odzyskania  niepodległości  i  suwerenności

Polski. 

Nicole Kubacha
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Dzień Matki 

Dzień Matki to jedno z najbardziej wyjątkowych świąt. Jest obchodzone

nie tylko w Polsce ale na całym świecie, bo macierzyństwo nie zna granic. Na

każdym kontynencie, niemal w każdym kraju, dzieci doceniają swoje mamy. 

Dzień Matki. Jaka jest historia święta? 

Dzień  Matki  zbliżony  do  tego,  który  znamy  dzisiaj  wywodzi  się  z

siedemnastowiecznej  Anglii.  Obchodzono  go  w czwartą  niedzielę  Wielkiego

Postu pod nazwą „Niedziela u Matki”. Z tej okazji w kościołach odbywały się

msze, a tradycją było obdarowywanie mam kwiatami i słodyczami w zamian za

otrzymane błogosławieństwo. 

Dzień Matki w Polsce. Kiedy obchodzimy? 

Polska to jedyny kraj na świecie, w którym Dzień Matki obchodzi się 26 maja,

chociaż nie zawsze tak było. W przedwojennej Polsce daty święta były ruchome.

Pierwsze obchody Dnia Matki odbyły się w Krakowie w 1914 roku. Data, którą

znamy dziś jest niezmienna od 1923 roku. Dzień Matki w 2021 roku wypada w

środę  26  maja.  Tego  dnia  dzieci  wręczają  swoim  mamom  własnoręcznie

przygotowane laurki, kwiaty i drobne upominki. 

Zuzanna Tomaszewska
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Dzień Dziecka

Dzień dziecka w Polsce, który wydaje się towarzyszyć nam od niepamiętnych 

czasów, tak naprawdę obchodzimy od zaledwie 70 lat. 

Prekursorem dzisiejszego Dnia Dziecka, było wydarzenie mające miejsce w 

Genewie w roku 1925. Odbyła się tam wówczas Światowa Konferencja na 

Rzecz Dobra Dzieci. 

Jednak oficjalnie święto Dnia Dziecka trafiło do kalendarza w roku 1954, gdy 

na forum międzynarodowym wystosowano apel o stworzenie mechanizmów 

mających zapewnić w przyszłości pokój na ziemi. Jednym z postulatów było 

zagwarantowanie bezpieczeństwa oraz możliwości rozwoju wszystkim dzieciom

na świecie.

Dzień dziecka – Początek

Nowe święto zostało przyjęte z wielkim entuzjazmem i w kolejnych latach było 

już obchodzone w niemal każdym kraju. Początkowo nowy zwyczaj obejmował 

jedynie obdarowywanie najmłodszych drobnymi upominkami i prezentami. 

Później dzień ten stał się czasem przeznaczonym dla całej rodziny i w 

niektórych państwach dniem wolnym od pracy, by rodzina mogła być razem.

W roku 1954 Organizacja Narodów Zjednoczonych ustaliła Deklarację Praw 

Dziecka, która pomogła rozpowszechnić wzniosłe ideały dotyczące życia i 

przyszłości dzieci. Wszystkie one zostały zapisane w Karcie Narodów 

Zjednoczonych. 
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Wydarzenie to miało miejsce 20 listopada i to właśnie ten dzień w wielu krajach

stał się symboliczną datą dnia najmłodszych. Jednak pomysłodawcy ogłosili 

wyraźnie, że wszystkie kraje powinny ustalić własne daty tego święta. Powinny 

one być historycznie lub kulturowo związane z dziećmi.

Dzień dziecka w Polsce

Pierwsze odnotowane obchody Dnia Dziecka w Polsce pochodzą z roku 1929. 

Wówczas święto to związane było z Kościołem Katolickim. O poranku, przed 

szkołą dzieci i rodzice spotkali się na mszy a po niej wszyscy szli do szkół, 

gdzie odbywały się przedstawienia i luźne, raczej żartobliwe lekcje w obecności 

rodziców.

Aż do roku 1952 Dzień Dziecka w Polsce obchodzono nieoficjalnie we 

wrześniu. Następnie datę tę zmieniono na 1 czerwca. Zmiana dotyczyła całego 

bloku państw socjalistycznych, którego częścią była wówczas Polska.

Dziś polskie dzieci w swoje święto otrzymują prezenty, słodycze i upominki a 

na wiele obowiązków, które zobowiązane są wykonywać na co dzień, przymyka

się oko. Dotyczy to między innymi godzin lekcyjnych. Zamiast sztywnej, 

klasowej nauki zabiera się dzieci na wycieczki, do kina lub organizuje zabawy i 

gry w plenerze.

Nie trzeba wspominać, że jest to jeden z bardziej wyczekiwanych przez dzieci 

dni w roku.

Dzień Dziecka na świecie

Organizacyjnie Dzień Dziecka obchodzony jest bardzo podobnie na całym 

świecie. Są prezenty, atmosfera święta i mnóstwo zabawy. Jednak nie wszędzie 

świętuje się w tym samym czasie.
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Dzień dziecka w Niemczech

Dzieciaki w Niemczech są szczęściarzami, gdyż tam obchodzi się Dzień 

Dziecka dwa razy w roku. Wynika to z wydarzeń historycznych. Przed 

upadkiem ZSRR, wschodnia część Niemiec obchodziła Dzień Dziecka 

1 czerwca, podobnie jak reszta Bloku Wschodniego. Niemcy na zachodzie 

świętowali 20 września. Po połączeniu Niemiec uznano, że nie warto wszczynać

kłótni o to, który dzień jest lepszy i ustalono obchody Dnia Dziecka dwa razy 

Dzień Dziecka w Paragwaju

Znajomy podróżnik, na zabój zakochany w Ameryce Południowej, opowiedział 

nam, jak jego dzieci obchodzą święto w dalekim Paragwaju.

Przygotowania do uroczystości zaczynają się już kilka dni przed samym 

świętem, które przypada na 16 sierpnia. Data ta ma upamiętniać krwawą bitwę 

pod Acosta Nu. Miała ona miejsce podczas wojny paragwajskiej (1864 do 

1870), zwanej również wojną trójprzymierza. 

Siły zbrojne Paragwaju starły się z koalicją Brazylii, Argentyny i Urugwaju. Był

to najkrwawszy konflikt jaki kiedykolwiek widziano w tamtej części świata. 

Połowa mieszkańców Paragwaju została zabita, większość to dzieci i młodzi 

mężczyźni.

Z powodu smutnego dnia w rocznicę, którego organizowane jest święto dzieci, 

uroczystości w Paragwaju są bardziej wzniosłe niż w innych częściach świata.

Dzień Dziecka w Turcji

Turkowie obchody Dnia Dziecka ustalili na dzień 23 kwietnia. Ma on 

przypominać o odzyskaniu przez Turcję suwerenności. Fajnym zwyczajem w 

Turcji jest malowanie dzieci kolorowymi farbami, ma to upodobnić je do 

zwierząt, roślin czy owadów. Powoli zwyczaj ten trafia również i do nas.

Innym ciekawym zwyczajem związanym z tureckim Dniem Dziecka jest 

puszczanie latawców. Można sobie tylko wyobrazić jak wygląda błękitne niebo, 

gęsto pokryte kolorowymi latawcami.
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Dzień Dziecka we Francji i Włoszech

Włosi i Francuzi obchodzą święto dzieci najwcześniej bo już 6 stycznia. 

Bardziej popularną nazwą święta jest Dzień Rodziny. Tradycją jest wspólna, 

uroczysta kolacja, po której dzieci otrzymują prezenty i słodycze. Zakłada im się

na głowy papierowe korony i spełnia wszystkie zachcianki.

W tym dniu we Włoszech i południowej części Francji, popularne jest ciasto z 

wróżbą. Zapieczone w cieście karteczki z wróżbami mają powiedzieć dzieciom 

co czeka ich w nadchodzącym roku. Wróżby przeważnie dotyczą szkoły i spraw 

ze szkołą związanych.

Dzień Dziecka w Japonii

Święto Dzieci zupełnie inaczej wygląda w Japonii. Tam chłopcy obchodzą 

Dzień Dziecka 3 marca a dziewczynki 5 maja. Symbolem rodziny w Japonii jest

ryba. Dlatego też w dniu obchodów święta chłopca, jako przyszłej głowy 

rodziny, wiesza się w ogrodach papierowe ryby, które członkowie rodziny 

sklejają wspólnie już kilka dni wcześniej.

Ryba w kolorze czarnym to ojciec a czerwona matka. Ryby niebieskie 

symbolizują syna, jest ich tyle ilu jest potomków płci męskiej w danej rodzinie.

Dziewczynki natomiast, zgodnie ze stereotypem, stroją lalki w swoje święto. 

Dzień Dziecka dla dziewczynek jest jednocześnie narodowym Świętem Lalki w 

Japonii.

Inne święta dotyczące dzieci na świecie

• 12 luty to Międzynarodowy Dzień Dzieci Żołnierzy,

• 12 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy,

• 25 maja Międzynarodowy Dzień Dzieci Zaginionych,

• 4 czerwca Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji i Przemocy,

• 12 czerwca natomiast jest ważnym dniem Sprzeciwu wobec zmuszaniu 

dzieci do pracy,
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• 16 czerwca to Dzień Dziecka Afrykańskiego,

• 11 październik to Dzień Dziewczynki,

• 19 listopada jest Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy 

wobec Dzieci.

Dzień Dziecka ciekawostki

• Dzień Dziecka, poza tradycyjną symboliką, służy do wszelkiego rodzaju 

rozważań, dotyczących roli dzieci w naszym społeczeństwie. To właśnie 

takie spotkania i rozmowy zaowocowały wieloma zmianami w prawie, 

które dziś ułatwiają dzieciom życie i pomagają z uśmiechem patrzeć w 

przyszłość.

• Początkowo Dzień Dziecka obchodzono w niedzielę i obdarowywano 

dzieci kwiatami. Dlatego też pierwsza nazwa Dnia Dziecka to Kwiatowa 

Niedziela lub Dzień Róży.

• W Polsce od roku 1994 w Dzień Dziecka obraduje Sejm Dzieci i 

Młodzieży. 

• Francuzi zamiast tradycyjnego Dnia Dziecka obchodzą 6 stycznia Dzień 

Rodziny.

• Brazylijczycy świętują Dzień Dziecka 12 października.

• W Szwecji nie istnieje zwyczaj obdarowywania dzieci prezentami. W 

zamian tego organizowane są spotkania i dyskusje o sprawach 

dotyczących najmłodszych.

W naszej szkole z okazji Dnia Dziecka odbył się piknik z okazji Dnia 

Dziecka, na którym zaszczycił nas swą obecnością między innymi burmistrz 

Szynom Matysek, z-ca burmistrza Waldemar Biskupski, radny Paweł Perka. 

Niezwykle miłym zaskoczeniem były wspaniałe paczki dla każdego 

ucznia.
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Wszystkim Dzieciom życzymy przede wszystkim zdrowia, 

spełnienia marzeń, wielu sukcesów, rozwijania pasji i talentów, 

niesamowitych przygód oraz samych słonecznych i szczęśliwych dni

 spędzonych w gronie prawdziwych przyjaciół i kochającej rodziny.

Antonina Graczyk

Kwiecień 2021 r. Maj 2021 r. Czerwiec 2021 r.  Strona 13 / 29



UCZNIAK

Spotkanie z Panem Kazimierzem Matyskiem 

22 czerwca 2021 r. gościliśmy w naszej szkole pana Kazimierza Matyska ojca 

burmistrza gminy Kostrzyn, współtwórcę ,,Stacji Książki’’, redaktora gazety ABC, 

historyka, wydawcę książki m.in. o Kostrzynie i Siedlcu. Pan Kazimierz Matysek zna 

bardzo dobrze naszą szkołę jak i jej okolice. Jest także kustoszem Izby Muzealnej w 

Kostrzynie. Przesympatyczny pan Kazimierz przedstawił uczniom informacje na temat 

szkoły, okolic, wsi, w których mieszkamy, gminy Kostrzyn, a także historię oraz legendy o 

poszczególnych budynkach i jeziorach.

Patrycja Balcerek i Zuzanna Tomaszewska 
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DZIEŃ OJCA  

Dzień Ojca to jedno z wyjątkowych świąt, podczas którego okazujemy wyraz szacunku i

wdzięczności ojcom. Jest obchodzone w Polsce, ale i na całym świecie.  

Dzień ojca – historia 

Po  raz  pierwszy  cześć  wszystkim  ojcom oddano  19  czerwca  1910  r.  w  amerykańskiej

miejscowości  Spotkane  w  stanie  Waszyngton.  Pomysłodawczynią  święta  była  kobieta.

Sonora  Louise  Smart  Dodd  chciała  w  ten  sposób  oddać  hołd  swojemu  tacie,  który  po

śmierci jej mamy podjął się trudu samotnego wychowania aż sześciorga dzieci. 

Kiedy obchodzimy święto? 

W Polsce dzień ojca obchodzimy co roku 23 czerwca. We Włoszech, Hiszpanii i Portugalii

jest to 19 marca, na Litwie pierwsza niedziela czerwca, w Austrii druga niedziela czerwca.

W krajach skandynawskich  Dzień Ojca  obchodzony jest  w drugą niedzielę  listopada (z

wyjątkiem Danii – 5 czerwca). W Turcji, Francji, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie Dzień

Ojca świętuje się w 3 niedzielę czerwca. Niezależnie od daty tego święta dzieci wręczają

swoim ojcom własnoręcznie przygotowane laurki czy drobne upominki.

 

Patrycja Balcerek
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To już lato!

Na ten dzień wielu z nas czekało. 21 czerwca 
przypada pierwszy dzień kalendarzowego lata. 

Jest to jednocześnie najdłuższy dzień w roku.

Kalendarzowe lato rozpoczyna się w momencie przesilenia letniego –
czyli wówczas, gdy mamy do czynienia z najdłuższym dniem i
najkrótszą nocą w roku. Wypada to na przełomie 21 i 22 czerwca. Jeśli jednak 
mamy rok przestępny, wtedy przesilenie przypada na przełomie 20 i 21 czerwca.

Gdzie się wybrać? Pomysły na wakacje!

Góry? Proszę bardzo,
może Zakopane, 
Wisła lub Biały Dunajec. 

    Jesteś fanem żeglowania? 
         Proponujemy Mazury.

A może wolisz morze? 
Odwiedź Łebę, Sopot

 albo Hel.

Może Egipt, Hiszpania czy Grecja?
Jest wiele możliwości, 
z których warto skorzystać.
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Spakuj walizkę w 10 krokach!

1.  Wybierz odpowiednią walizkę.
2.  Zanim zaczniesz się pakować, zrób listę tego, co chcesz
zabrać.
3.  Spakuj tylko niezbędne rzeczy.
4.  Nie pakuj walizki na ostatnią chwilę.
5.  Roluj swoje ubrania lub zapakuj je próżniowo, w ten sposób zyskasz 
miejsce.
6.  Wykorzystaj „puste przestrzenie”.
7.  Delikatne i kruche rzeczy włóż między ubrania. 
8.  Leki i kosmetyki włóż do foliowych woreczków.
9.  Delikatną biżuterię schowaj do skarpetek a skarpetkami wypchaj buty.
10.  Oznacz swoją walizkę, wtedy się nie zgubi. 

Letnie hity 2021

• Sanah - „etc. (na disco)”

• Sobel - „Fiołkowe pole”

• Lil Nas X - „Montero”

• Justin Wellington, Small Jam - „Iko Iko”

• Martin Garrix, Bono, The Edge - „We Are The People”

Antonina Graczyk
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Cześć, jestem Antosia, mam czternaście lat. Jak pewnie wiecie, 

chodzę do ósmej klasy w naszej szkole. Opowiem Wam o moich 

wspomnieniach związanych ze szkołą  podstawową, do której  jeszcze uczęszczam i

przedstawię plany na przyszłość. 

Edukację w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Brzeźnie rozpoczęłam 3

września  2012  r.  jako  pięcioletnia  dziewczynka.  Moi  Rodzice  zdecydowali  o

wcześniejszym  rozpoczęciu  przeze  mnie  nauki,  ponieważ  nie  chodziłam  do

przedszkola a będąc w domu, nie mając wystarczającego kontaktu z rówieśnikami,

bardzo mi się nudziło. Pierwszy dzień „zerówki” pamiętam jakby to było kilka dni

temu. Przyznam, że byłam przestraszona, chyba jak każde dziecko, które przeżywa

swój pierwszy dzień w szkole,  ale nie bałam się nawiązać kontaktu z koleżanką z

klasy. Wraz z pozostałymi kolegami z klasy podczas przerwy, staliśmy na słonecznych

schodach naszej  szkoły.  Postanowiłam, odezwać się  do jedynej dziewczynki,  która

była ze mną w klasie. Była to Nicole Kubacha, aktualnie moja koleżanka z klasy i

redaktorka gazetki szkolnej. Szybko nasze relacje przerodziły się w dziecięcą przyjaźń.

Ten wyjątkowy dzień minął szybko i intensywnie. Wśród kolegów i koleżanek czułam

się całkiem komfortowo a nasza Wychowawczyni, Pani Roma Andrzejczak otoczyła

nas ogromną opieką i ciepłem. 
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Teraz trochę o chwilach, które najbardziej utkwiły mi w pamięci. Pierwszą z nich jest

pasowanie  pierwszoklasisty;  duży  ołówek,  galowy  strój  i  dyplomy.  Nie  umiem

wytłumaczyć  dlaczego,  ale  bardzo  się  stresowałam.  Moje  obawy  były  zupełnie

niepotrzebne,  ponieważ wszystko poszło zgodnie z planem. Jeśli  już jesteśmy przy

klasach  edukacji  wczesnoszkolnej,  to  trzeba  wspomnieć  o  Wychowawcy,  którym

przez trzy lata była Pani Elżbieta Świderska – Wysiadły. Codziennie starała się dbać o

to,  żeby  każdy  czuł  się  dobrze.  Lekcje  Pani  Eli  były  czystą  przyjemnością,  choć

czasem pojawiały się gorsze momenty.

Drugą ważną chwilą było dla mnie „pójście” do czwartej klasy, przecież to bardzo

poważna sprawa! Więcej przedmiotów, nowi nauczyciele i co najważniejsze, oceny w

skali 1- 6. Jak się okazało, czwarta klasa to takie „wprowadzenie” do nauki w klasach

4 - 8. Był to rok na zapoznanie się z nauczycielami, tokiem nauczania i systemem

oceniania. Naszą Wychowawczynią była w tamtym czasie Pani Agnieszka Borowiak.

W piątej klasie naszym nauczycielem języka polskiego została Pani Monika Kruk a

Wychowawcą – Pani Arleta Walkowska. Właśnie wtedy zaczęła się moja „przygoda”

z redagowaniem gazetki szkolnej. Pani Monika dostrzegła, że lubię pisać opowiadania,

listy,  sprawozdania  i  nawet  dobrze  mi  to  idzie.  Zaproponowała  mi  napisanie

pierwszego  tekstu  do  pierwszego  wydania  „Uczniaka”.  Był  to  tekst  o  moich

ówczesnych pasjach,  czyli  fotografii  i  piłce nożnej.  Później  z większym zapałem i

śmiałością  pisałam  kolejne  teksty  a  nawet  przeprowadziłam  krótki  wywiad  na

obchodach stulecia  szkoły.  Z biegiem czasu redagowanie gazetki,  przeprowadzanie

wywiadów, pisanie sprawozdań przynosiło mi więcej radości. 

W szóstej klasie dzięki Panu Maciejowi Woźniakowi i jego pomyśle na stworzenie

układu  gimnastycznego  na  zajęciach  wychowania  fizycznego  zaczęła  się  moja

przyjaźń z Honoratą Szulc, Nicole Kubachą oraz absolwentkami naszej szkoły: Kingą

Jaśkowiak,  Agatą  Pleszewą  i  Weroniką  Cierzniak,  za  co  wszystkie  jesteśmy

wdzięczne. 
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Siódma  klasa  była  dla  mnie  dość  dużym wyzwaniem.  Więcej  przedmiotów i  tym

samym więcej godzin lekcyjnych. Mimo, że był to dość intensywny rok wspominam

go  bardzo  dobrze.  Naszym  Wychowawcą  została  Pani  Dorota  Hamerska.  Coraz

śmielej  przychodziło mi pisanie  tekstów do „Uczniaka”.  Niestety ostatnie  miesiące

roku szkolnego spędziliśmy w domu, ucząc się zdalnie. 

Nadszedł czas na ósmą klasę. Moi koledzy i ja jesteśmy najstarszą klasą w szkole,

choć wcale się tak nie czujemy. Zdalne nauczanie po raz kolejny wkroczyło w nasze

życie. Przyznam, nie jest łatwo, ale dajemy radę. Cały czas myślimy o tym, że jeszcze

trochę czasu musi minąć i będą wakacje. 

Po ukończeniu szkoły podstawowej pragnę kontynuować naukę w II Liceum

Ogólnokształcącym im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu na profilu biologiczno

- chemicznym.  Moim marzeniem jest zostanie ortodontą lub lekarzem – pediatrą. Po

nauce  w  liceum  planuję  iść  na  studia  medyczne.  Myślę,  że  jeśli  włożę  w  to

odpowiednią ilość pracy i będę miała troszkę szczęścia, wszystko pójdzie zgodnie z

planem. 

Na koniec chciałabym podziękować Panu Dyrektorowi, Gronu Pedagogicznemu

oraz wszystkim pracownikom naszej szkoły za trud włożony w nasze wychowanie,

opiekę i zaangażowanie. Razem z Kolegami i Koleżankami z klasy jesteśmy Państwu

bardzo  wdzięczni.  Chciałabym  również  poprosić  młodszych  kolegów  o  godne

reprezentowanie szkoły. Do zobaczenia! 

Antonina Graczyk
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Z życia nauczyciela 

Niedawno przeprowadziliśmy wywiad z panią Agnieszką Ziebarth, która uczy języka

angielskiego w naszej szkole. Wywiad dotyczy zawodu nauczyciela. 

Redakcja: Dzień dobry! Skąd wzięło się Pani zainteresowanie językiem angielskim? 

Agnieszka  Ziebarth: Językiem  angielskim  zainteresowałam  się  będąc  w  liceum.

Niestety  ja  nie  miałam  możliwości  uczenia  się  języka  angielskiego  w  szkole

podstawowej.  Dopiero  w  szkole  średniej  zaczęłam  swoją  przygodę  z  angielskim.

Zajęcia miałam z cudowną nauczycielką, która przyjechała ze Stanów Zjednoczonych,

żeby prowadzić zajęcia w naszej szkole jako 'native speaker'.  To ona i jej ciekawy

sposób prowadzenia zajęć sprawiły, że zaczęłam się interesować tym językiem. 

Redakcja: Co najbardziej lubi Pani w byciu nauczycielem? 

A. Z.: Najbardziej podoba mi się to, że mam kontakt z drugim człowiekiem, kontakt z

Wami. Nie wyobrażam sobie pracy, w której pozbawiona byłabym takiego kontaktu.

Uważam, że my, nauczyciele nie tylko przekazujemy Wam wiedzę, ale też uczymy się

wiele od Was. 

Redakcja: Co Pani czuła gdy pierwszy raz przyszła do nas na lekcje? 

A. Z.: Muszę się  przyznać,  że miałam mieszane odczucia  przed pierwszym dniem

pracy. Było to spowodowane tym, że pierwszy raz w życiu miałam prowadzić zajęcia

zdalne.  Wcześniej  nigdy  tego  nie  robiłam  a  jak  wiadomo  nowe  sytuacje  zawsze

powodują pewien rodzaj 'stresu'. Na szczęście okazało się, że nie jest to tak bardzo

skomplikowane jak wcześniej myślałam. 
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Przede wszystkim jednak byłam bardzo ciekawa kim są moi uczniowie, jak będą do

mnie nastawieni. Zdaję sobie sprawę, że każda zmiana jest trudna dla ucznia. Szybko

się jednak okazało się, że po drugiej stronie siedzą fajne i życzliwe osoby. 

Redakcja: Jak Pani trafiła do naszej szkoły? 

A.  Z.: Przez  kilka  lat  nie  mieszkałam  w  Polsce,  ale  zawsze  wiedziałam,  że  po

powrocie będę chciała kontynuować pracę jako nauczyciel. Kiedy więc dowiedziałam

się,  że  mała  szkoła  w  Brzeźnie  poszukuje  nauczyciela  języka  angielskiego,

pomyślałam, że to jest coś dla mnie! Nie miałam żadnych wątpliwości, żeby skrócić

swój pobyt za granicą i rozpocząć pracę w tej szkole.

Redakcja: Jakie jest Pani największe marzenie? 

A. Z.: Największym moim marzeniem (jak chyba większości  dorosłych)  jest  mieć

spokojne, pełne miłości życie u boku osób, które są dla mnie najważniejsze. Bo to nie

miejsce, w którym przebywamy, nie przedmioty, którymi się otaczamy, ale właśnie

drugi człowiek daje nam szczęście. 

Redakcja: Czy zawsze Pani chciała być nauczycielką? 

A.  Z.: W zasadzie  tak.  Pracę  w  szkole  rozpoczęłam bardzo  wcześnie,  bo  już  po

maturze. Pracowałam przez rok w szkole podstawowej i ta praca tak mi się spodobała,

że  postanowiłam  studiować  język  angielski  i  po  studiach  wrócić  do  szkoły  jako

wykwalifikowany nauczyciel. 
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Redakcja: Jaka była Pani najśmieszniejsza sytuacja w szkole? 

A.  Z.: Było  kilka  zabawnych  sytuacji.  Pamiętam jedną  lekcję  w szkole,  w której

wcześniej  przez  wiele  lat  pracowałam.  Była  to  pierwsza  lekcja  w roku  szkolnym.

Uczniowie klasy pierwszej  nie znali  się nawzajem, nie znali  nauczycieli,  zaczynali

dopiero uczyć się  języka.  Po zakończeniu  takiej  pierwszej  lekcji,  jeden z  uczniów

bardzo się zdziwił,  że był na lekcji angielskiego. Pomylił  plany lekcji  i  zamiast  na

niemiecki, trafił na moją lekcję angielskiego. Przez 45 minut był pewien, że jest na

swojej pierwszej w życiu lekcji niemieckiego. Na szczęście też się z tego śmiał. 

Redakcja: Czego życzy Pani sobie i innym nauczycielom? 

A. Z.: Trafne pytanie. Życzę sobie oraz moim koleżankom i kolegom, abyśmy mogli

znowu spotkać się z Wami w klasie szkolnej  a nie tylko tej internetowej. To takie

pierwsze życzenie, które przyszło mi do głowy. Poza tym życzę nam, abyśmy zawsze

pamiętali, że klasa to przede wszystkim osoby, które mają swoje potrzeby, marzenia,

być  może  problemy.  W  naszej  szkole  najbardziej  podoba  mi  się  to,  że  grupy  są

nieliczne i  mamy szansę dobrze poznać swoich uczniów i  zbudować z nimi dobre

relacje. 

Redakcja: Co robi Pani w wolnym czasie? 

A.  Z.: Staram  się  spędzać  swój  wolny  czas  robiąc  rzeczy,  które  sprawiają  mi

przyjemność.  Są to przede wszystkim książki.  Czytanie to coś, na co mam zawsze

ochotę.  Przeznaczam też  swój  wolny  czas  na  sport  i  regularnie  biegam.  Sama się

dziwię, że to robię, bo w szkole nie przepadałam za lekcjami wf... Jest jeszcze mój

pies, który jest dość wymagający i ma ogromne zasoby energii. Spacery i zabawy z

nim zajmują mi bardzo dużo czasu. 
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Redakcja: Jakie ma Pani plany na przyszłość? 

A. Z.: Moje najbliższe plany związane są z nowym miejscem zamieszkania. Tak więc

nie mam planów na wiosnę i lato, spędzę ten czas remontując i urządzając dom. 

Bardzo  dziękujemy  za  rozmowę  i  życzymy Pani  sukcesów  zawodowych  i  ciągłej

satysfakcji z pracy. 

Zuzanna Tomaszewska 
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Drodzy Absolwenci! 

Zebraliśmy  się  tutaj,  aby  uczcić  zakończenie  przez  Was  nauki  w  Szkole

Podstawowej. Spędziliście osiem lat ciężko pracując, żeby teraz opuścić mury szkoły i

kontynuować  kształcenie  gdzie  indziej.  Ale  ten  czas  spędzony  tutaj  

to  nie  tylko  praca.  Wycieczki,  przyjaźnie,  wspomnienia  i  trudne  decyzje.  

Wiele wydarzyło się przez te lata, kształtując was i waszą osobowość. 

Czeka teraz na was czas bardzo stresujący - poznanie wyników egzaminów, wybór

nowej szkoły czy wstęp w dorosłość. Głęboko wierzymy jednak, że poradzicie sobie z

tym i na skrzydłach marzeń polecicie ku wymarzonej przyszłości.

Pomimo  tego,  że  opuszczacie  już  progi  szkoły,  zapamiętamy  Was  na  pewno  

i będziemy trzymać w sercu przez długie lata. 

Wycieczki  z  Wami,  na  których  wszyscy świetnie  się  bawili, dziewczyny niemal

nieodstępujące  siebie  na  krok,  chłopcy  i  ich  psoty...  To  wszystko  zapadło  nam  

w pamięć i nie zamierza w najbliższym czasie się wynieść. 

Jednak pamiętać będziemy Was nie  tylko jako klasę,  ale  również jako pojedyncze

osoby. 

Adrianie  -  ,,W  życiu chodzi  o  to,  by być trochę niemożliwym” powiedział  kiedyś

Oskar Wilde. Pomimo tego, że zdarzało ci się wyprowadzić nauczycieli 

z równowagi, a twój cięty język niejeden odczuł na własnej skórze, to twoje teksty

nieraz rozśmieszały nas do łez.

,,Z  kobietami  zmiennymi  łatwiej  jest  wytrzymać  niż  z  nudnymi. Czasami,  

co  prawda,  się  je  morduje,  ale  rzadko  porzuca” .  Antosiu,  nasza  królowo  życia,

zakupów  i  zmieniania  zdania. Czarownico, która  przygotowywać  będzie  lecznicze

wywary  i  podróżować  po  świecie. Podziw  i  szacunek wzbudza twoja  pomocność  i

odpowiedzialność.
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,,Nieważne, że idziesz powoli, ważne, że idziesz do przodu” Cytat idealnie pasujący

Mikołaja,  któremu-  niestety-  do  świętego  daleko,  aczkolwiek  ma  

z nim coś wspólnego – prezenty dla nauczycieli raz w roku, w formie odrobionych

zadań domowych.

Harry Styles powiedział:  ,,Jeśli jesteś  szczęśliwy  robiąc  to  co  robisz,  nikt  

nie  może powiedzieć że  nic  nie  osiągnąłeś”  .  Nicole,  wspaniała  artystko,  malująca

szkolną rzeczywistość własnymi barwami, twórczyni jedyna w swoim rodzaju.

 ,,To bez znaczenia, czy świeci słońce, czy pada deszcz. Gdy jadę na rowerze, jestem

najszczęśliwszym człowiekiem na świecie”. Mark Cavendish niemalże idealnie opisał

tymi  słowami  ciebie,  Tomku.  Wybitny  kolarz,  miłośnik  adrenaliny

 – to właśnie Ty. Uwielbiasz podnosić ciśnienie nie tylko sobie, ale i innym ludziom.

,,W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie. Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć

w deszczu”. Cudowny cytat,  pasuje idealnie do Honoraty. Utalentowana w dziedzinie

fotografii,  miłośniczka  eksperymentów  i  dobrej  rozrywki.  Prawdziwa

gwiazda Instagrama.

 ,,Nauczyłem się kochać tajemniczość.  Ona jedna chyba może życie nasze uczynić

niezwykłym  i  cudownym”.  Damianie,  chłopaku  skrywający  się  w  cieniu,  

którego  osobowość  owiana  jest  tajemnicą.  Jesteś  niczym  zjawa  –  niewidoczny,  

a wiadomo o Tobie niewiele.

Spędziliśmy  razem  wiele  wspaniałych  chwil,  które  na  pewno  zachowamy  

w pamięci  na jak najdłużej.  Mamy nadzieję, że Wy również.  Nastał  –niestety-  czas

pożegnania. Zanim jednak pozwolimy Wam opuścić mury tej szkoły, chcielibyśmy

Wam  z  całego  serca  życzyć  powodzenia  na  nowej  drodze  życia,  wielu pięknych

wspomnień i wspaniałych, nowych znajomości. 

Teraz  już  możemy  z  niemałym  smutkiem  pożegnać Was, i  jeszcze  raz  życzyć

powodzenia.
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Adrian

,,W życiu chodzi o to, by być trochę niemożliwym”

Antosia

,,Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi.

Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca”

Mikołaj

,,Nieważne że idziesz powoli, ważne, że idziesz do przodu”

Nicole

,,Jeśli jesteś szczęśliwy, robiąc to co robisz,

nikt nie może powiedzieć, że nic nie osiągnąłeś”

Tomek

,,To bez znaczenia czy świeci słońce czy pada deszcz.

Gdy jadę na rowerze

jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie”

Honorata

,,W życiu nie chodzi o czekanie aż burza minie.

Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu.”

Damian

,,Nauczyłem się kochać tajemniczość.

Ona jedna chyba może życie nasze

uczynić niezwykłym i cudownym”
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UCZNIAK

Drodzy ósmoklasiści! 

Cieszymy się, że w Waszym życiu szkolnym był czas nie tylko na ciężką pracę,

ale i na dobrą zabawę. Wspólnie z rówieśnikami przeżywaliście chwile radości i

smutki  przez  wiele  lat.  Chcemy  Wam  podziękować,  że  zawsze  mogliśmy

znaleźć oparcie w Was - naszych cudownych koleżankach i kolegach. 

Zbliża  się  chwila  radosna  a  zarazem smutna  -  zakończy  się  jeden z  etapów

Waszego życia, każdy pójdzie w swoją stronę. Lecz w naszych sercach zawsze

będą wspomnienia ze wspólnie spędzonych chwil. 

Dziękujemy za każdy moment jaki przeżyliśmy razem w szkolnym gronie! 

Powodzenia w kolejnym etapie Waszego życia! 
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