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UCZNIAK

KILKA SŁÓW OD REDAKCJI

Witamy serdecznie w pierwszym numerze gazety

w nowym roku szkolnym. 

Klimat jesieni zawitał już u nas jakiś czas temu. 

Możemy podziwiać piękne przebarwiające się liście drzew, zbierać grzyby czy

dynie. 

W tym wydaniu mówimy o rozpoczęciu roku szkolnego, służbie naszych

uczniów w Janowie,  wyborach nowej  “władzy” -  samorządu uczniowskiego.

Pokażemy  jak  piękna  jest  polska  jesień  i  co  można  podczas  niej  robić.

Przedstawimy również wywiad z Ksawerym, uczniem VII klasy. 

Oczywiście to tylko część poruszonych przez nas tematów. 

Zapraszamy i życzymy przyjemnego czytania!

Redakcja „Uczniaka”
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JESIEŃ

Piękna,  złota,  pełna  kolorów,  czasem  deszczowa,  czasem  słoneczna,

kojarzy  się  z  kasztanami  czy grzybami.  O czym mowa? O naszej  cudownej

polskiej jesieni.

Jesień zaczyna się 23 września podczas równonocy jesiennej co oznacza,

że dzień staję się coraz krótszy. Ta pora roku kojarzy się z miesiącami takimi jak

wrzesień, październik i listopad, natomiast na półkuli południowej występuje od

marca do maja. Drzewa i krzewy gubią liście, zwierzęta zaczynają gromadzić

pożywienie na zimę, widać ptaki które powoli wylatują do cieplejszych krajów.

Pogoda zmienia się na zimniejszą, słońce coraz rzadziej świeci, a coraz częściej

zauważamy opady deszczu. To główne oznaki jesieni.

Co możemy robić podczas tego czasu?

Wielu  podczas  jesieni  stawia  na  czytanie  książek  lub  oglądanie  filmów czy

seriali siedząc pod kocem, pijąc swój ulubiony gorący napój. Jednak oprócz tych

klasycznych czynności kojarzących się z jesienią, zachęcamy do:

- Spacerów, gdy tylko pozwala pogoda.

- Zbierania liści i jarzębiny, zrobienia z nich jesiennego bukietu.

- Zrobienia ozdobnych dyń.

- Zagłębienia  się  w  poezję,  np.  utwory  Leopolda  Staffa  bardzo  często

nawiązują do jesieni.
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- Zbierania owoców jesieni: kasztanów, żołędzi, szyszek itp.

- Słuchania  nastrojowej  muzyki  (na  końcu  podana  jest  lista  utworów

polecanych przez redakcje).

- Palenia wszelkich świeczek, kominków z olejkami i kadzidełek. Przy tym

możecie, np. porozciągać czy pouczyć się.

- Zasadzenia w doniczce jesiennych kwiatów – wrzosy.

- Udania się na grzybobranie.

- Upieczenia pysznej szarlotki z cynamonem.

Jesienne piosenki:

We fell in love in october  - Girl in red.

Two ghosts  - Harry Styles.

Carol of the bells – Lindsey Stirling.

Oczy – Sanah.

Patrycja Balcerek
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września tradycyjnie jak co roku odbyła się inauguracja nowego roku

szkolnego, którą rozpoczęła polowa Msza Święta. Dla niektórych osób była to

pierwsza w życiu taka uroczystość, dlatego serdecznie powitaliśmy uczniów 

klas 0 - 1. Niestety dla uczniów klasy VIII było to ostatnie rozpoczęcie roku 

w  tej  szkole,  ale  na  pewno  nie  ostatnie  dla  Dyrektora,  któremu  Burmistrz

Szymon Matysek, w towarzystwie pani Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji

i  Sportu,  pogratulował  przedłużenia  kadencji  o  kolejne  4  lata.  Niemniejszy

powód do radości i świętowania miały Pani Violetta Nowak oraz Pani Elżbieta

Świderska odbierając gratulacje za kolejno 25-cio i 40-sto letni staż pracy 

na  stanowisku  nauczyciela.  Nie  zabrakło  również  części  artystycznej

przygotowanej  przez  dzieci  z  klas  0  -  3  oraz  chórek  szkolny,  którym

przewodziła Pani Izabela Przybysławska.

Judyta Ciesielka
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UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA W JANOWIE

19 września 2021r. Poczet Sztandarowy razem z sztandarem wzięli udział
w  uroczystości  w  Janowie,  która  jest  wspomnieniem  wydarzeń,  mających
miejsce  we  wrześniu  i  październiku  1943  roku.  W  ramach  akcji  “Riposta”
odbywały  się  zrzuty  lotnicze,  zaopatrzeniowe  w  materiały  bojowe  dla
Poznańskiego Okręgu AK. Była to jedna z form przygotowania się do walki
zbrojnej  z  Niemcami.  W  nocy  z  14  na  15  września  alianci  zrzucili  po  raz
pierwszy  broń,  amunicję  oraz  środki  opatrunkowe  w  Wielkopolsce,  między
innymi właśnie  na  polach przy  gajówce Janowo.  W konsekwencji  zrzutu do
więzień i obozów trafiło około 200 żołnierzy, z których blisko 50 oddało życie
za Ojczyznę.

Patrycja Balcerek
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Wybory Samorządu Uczniowskiego

26  września  2021  r. odbyły się  wybory do  Rady  Samorządu
Uczniowskiego.  Swoją  kandydaturę  zgłosiła  Patrycja  Balcerek  z  klasy  VIII,
Nadia Migacz  z  klasy  VII,  Natalia  Zemler  również z  klasy  VII oraz Antoni
Szczeciński z klasy V. Każdy miał wiele wspaniałych pomysłów a szanse były
równe. 

W wyniku głosowania Patrycja została przewodniczącą, Natalia zastępcą
a Antoni skarbnikiem. 

Jestem pewna, że wprowadzą wiele wspaniałych zmian i uczynią naszą
szkołę jeszcze lepszą. 

Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!!!

Laura Wojciechowska
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ZAWODY LEKKOATLETYCZNE

W dniu 28 września 2021 roku w Szkole Podstawowej nr.  2 im. Rady
Europy w Kostrzynie odbyły się zawody lekkoatletyczne. Brali w nich udział
uczniowie szkół podstawowych z Czerlejna,  Gułtów, Kostrzyna (nr 1 i  nr  2)
oraz Brzeźna.
Uczniowie startowali w następujących dyscyplinach:

- Bieg na 60m, 400m, 600m, 800m i 1000m;
- Skok w dal;
- Pchnięcie kulą.

W zawodach brali udział chłopcy i dziewczyny w kategoriach wiekowych kl. IV
i młodsze, V - VI oraz VII - VIII.

Chociaż  wiele  osób  uczestniczyło  po  raz  pierwszy  w  zawodach,  to
zapewne  było  to  ciekawe  doświadczenie.  Wszyscy  zawodnicy  mogli
poczęstować  się  słodkościami.  Było  dużo  zabawy,  każdy  mógł  z  kimś
porozmawiać i nawiązać nowe znajomości. Po skończonych zawodach odbyło
się  uroczyste  wręczenie  medali  przez  zastępcę  burmistrza  Waldemara
Biskupskiego dla  zawodników III  pierwszych miejsc  w każdej  konkurencji  i
kategorii wiekowej. Z naszej szkoły na podium weszła Antonina Gadzińska - III
miejsce w biegu na 60m oraz Damian Szafraniak – III miejsce w skoku w dal.
Oczywiście  nikt  nie  wyszedł  z  pustymi  rękoma  -  każdy  uczestnik  otrzymał
upominek.

Gratulacje!!!

Paulina Jaśkowiak
Bartosz Tomczak
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Dzień Edukacji Narodowej

Dzień  Edukacji  Narodowej  to  czas,  w  którym  uczniowie  i  rodzice

dziękują  nauczycielom,  dydaktykom  i  pedagogom  za  ich  pracę  oraz  trud

włożony w edukację uczniów. Każdego roku obchodzony jest tego samego dnia

-  14  października.  Warto  dodać,  że  data  nie  jest  przypadkowa.  Jest

upamiętnieniem  powstania  Komisji  Edukacji  Narodowej  w  1773  roku  z

inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Podarunki, które chcemy

wręczyć nauczycielom nie powinny wprowadzać obdarowanego w zakłopotanie.

Doskonałym prezentem będą kwiaty, kalendarze, słodycze itp.

Jest to dzień podziękowania za wspólną naukę i wychowanie.

W naszej szkole odbyła się uroczysta akademia połączona z pasowaniem

pierwszoklasistów. Każda klasa pamiętała również o kwiatach dla nauczycieli. 

ŻYCZENIA DLA NAUCZYCIELI:

"Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem

jaki można dać dziecku - jest wykształcenie".

W podzięce za trud włożony w Naszą edukację,

samych radości i sukcesów życzymy właśnie wam.

Jeszcze raz dziękujemy za opiekę i wykształcenie, dobre rady oraz pomoc w

trudnych chwilach.

Życzymy Wam dużo zdrowia

i spokoju ducha!

Zuzanna Tomaszewska

Wrzesień 2021 r. Październik 2021 r. Strona 11 / 14



UCZNIAK

Wrzesień 2021 r. Październik 2021 r. Strona 12 / 14



UCZNIAK

Dzień Chłopaka

30 września w Polsce obchodzone jest święto zwane dniem chłopaka.

Zainicjowane  19  listopada  1999  roku w  Trynidadzie  i  Tobago  przy  wsparciu

Organizacji  Narodów  Zjednoczonych  oraz  grupy  aktywistów  w  Stanach

Zjednoczonych,  Europie,  Afryce,  Azji  i  na  Karaibach.  Miało być  symbolem

równowagi płci oraz odpowiedzią na Międzynarodowy Dzień Kobiet.

Jednak  nie  jest  obchodzone  tego  samego  dnia  na  całym  świecie,  np.  w  Brazylii

przypada 15 lipca, Norwegii 7 października, Indiach, Meksyku 19 listopada, Kanadzie

25 listopada a w Rosji w ogóle nie jest obchodzone.

Tego dnia dziewczyny wręczają podarunki i starają się by każdy chłopak czuł,

że to jego święto.

W  naszej  szkole  dziewczyny  przygotowały  dla  chłopców  konkursy  i małe

podarunki.  Obdarowały  kolegów  między  innymi:  mydełkami,  cukierkami  oraz

breloczkami. 

Pan  dyrektor  Adam  Hamerski  uwiecznił  ten  wyjątkowy  dzień  robiąc  wszystkim

chłopcom zdjęcia na placu zabaw. 

Jeszcze raz składamy serdeczne życzenia!!!

Natalia Zemler
Antonina Graczyk
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Wywiad z Ksawerym Piątkiem – uczniem klasy VII

Redakcja: Wśród  uczniów  krążą  plotki,  że  twoją  pasją  jest  kolekcjonowanie

militariów. Czy to prawda?

Ksawery  Piątek: Tak,  jest  to  prawda.  To zajęcie  jest  dla  mnie  czymś w rodzaju

odskoczni od wszystkiego.

Redakcja: Jak liczna jest twoja kolekcja?

K. P.: Jest dosyć spora ale to nie znaczy, że nie będzie ona powiększana.

Redakcja: Kiedy zrodziła się twoja pasja?

K. P.: Około 3 lata temu i zamierzam dalej to robić.

Redakcja: Masz może jakąś ulubioną rzecz z kolekcji?

K. P.: Tak jest ich kilka, np. furażerka 2008 r., rogatywka wzór 71, hełm z 1950 r.

Redakcja: Zajęcie to sprawia ci zapewne dużą przyjemność?

K. P.: Tak owszem. Te rzeczy mają coś w sobie, kawałek historii, która jest niezwykle

ciekawa.

Redakcja: Dlaczego zacząłeś kolekcjonować właśnie te rzeczy?

K.  P.: Tak  jak  wcześniej  wspomniałem historia  tych rzeczy  jest  dla  mnie  bardzo

ciekawa i w swoim rodzaju piękna.

Redakcja: Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu. Do widzenia 

K. P.: Również dziękuję. Do widzenia. 

Emilia Nowicka

Redaktor naczelny:Patrycja Balcerek, zastępca red. naczelnego Judyta Ciesielka, Zuzanna 
Tomaszewska.

Redakcja:  Weronika  Ciesielka,  Antonina  Graczyk,  Paulina  Jaśkowiak,  Maria  Kozubska –
Antunes, Emilia Nowicka, Nadia Pasik, Amelia Szymkowiak, Bartosz Tomaszewski, Laura
Wojciechowska, Natalia Zemler. 
Opiekun: mgr Jolanta Cypryańska.
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