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ZESPÓŁ REDAKCJI GAZETKI SZKOLNEJ 
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Nazywam się Karolina Strużyk. Mam 12 lat i chodzę do klasy 6P.   

Bardzo lubię pływać, dlatego wybrałam SSP 72 – klasę pływacką. Jestem 

wesoła i koleżeńska. Bardzo lubię zwierzęta – szczególnie psy. Mam 

siedmioletniego shih tzu koloru czarno – białego. Moją pasją są podróże, 

szczególnie podoba mi się Egipt, gdzie mogę poznawać inną kulturę, 

czynnie wypoczywać, oczywiście w wodzie. Ostatnio drugą moją pasją 

stała się siatkówka. Bardzo lubię spędzać czas, grając na świeżym 

powietrzu. Sport sprawia mi ogromną frajdę. Polecam każdemu.       

 

Nazywam się Victoria Rybińska chodzę do klasy 6P. Lubię pływać, 

tańczyć i grać w siatkówkę. Interesuje mnie szycie i futbol amerykański. 

W wolnych chwilach rysuję i projektuję ubrania. Uwielbiam jazdę na 

rolkach i łyżwach. Moimi ulubionymi przedmiotami są: pływanie, wf.                          

i j. angielski. W gazetce szkolnej będę zajmowała się działami 

,,Wydarzenia Kulturalne” i ,,Książki, które polecamy”. 

 

 

Nazywam się Natalia Jaśkiewicz, mam 12 lat i jestem uczennicą klasy 

6P. Moją pasją jest pływanie, gra w siatkówkę i gra w piłkę ręczną. Do 

moich ulubionych przedmiotów szkolnych należą: wf., język angielski,  

język niemiecki i, oczywiście, pływanie. Lubię dekorować, słuchać 

muzyki i podróżować, szczególnie do Francji. W naszej szkolnej gazetce 

będę zajmowała się stronami „Czy wiecie, że…”, „Co u nas słychać?” 

oraz wywiadami. 

  

                               

Nazywam się  Katarzyna  Jurczenko. Mam 11 lat. Chodzę do klasy 5c. 

Lubię pływać, śpiewać, czytać książki, malować i grać na flecie. Mam psa 

o imieniu Abby, z którym uwielbiam się bawić w wolnej chwili. W lecie 

jeżdżę na rolkach, a w zimie na łyżwach. Mój ulubiony kolor to czerwony. 

Jestem zodiakalnym Lwem. W gazetce szkolnej będę przygotowywać 

stronę „Świetna moda i uroda”. 

 

Nazywam się Kinga Suwała. Mam 11 lat i chodzę do klasy 5c. Lubię 

tańczyć, śpiewać, malować, grać w siatkówkę. Moim ulubionym 

przedmiotem jest matematyka. Mam kotkę o imieniu Balbina. Mój 

ulubiony kolor to kolor  fioletowy, a znak zodiaku Koziorożec.              

Marzę  o podróży dookoła świata. Uwielbiam chodzić po górach                

i jeździć konno.  W gazetce szkolnej będę przygotowywać stronę  

„Świetna moda i uroda”. 

 



                         RYTM WROCŁAWIA 

  

  

  

 

 

 

 

 

23 września 2016 roku na placu Nowy Targ podczas koncertu „Rytm Wrocławia” kolejny raz zabrzmiała 

WROCŁAWSKA TAMBORRADA. Naszą Szkołę reprezentowało 15 uczniów z klas szóstych pod opieką 

nauczycielek: Beaty Koniecznej i Agnieszki Tańskiej. W dobrych humorach i przy dźwiękach doskonałej muzyki 

przywitaliśmy jesień-najbardziej kolorową porę roku. 

   AGNIESZKA TAŃSKA 

 



NARODOWE CZYTANIE „QUO VADIS” Henryka Sienkiewicza 

  

  

3 września 2016 roku w Ogrodzie Botanicznym odbyło się Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. 

W tym roku czytanie rozpoczął Prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz, wraz z małżonką.                                                   

Następnie powieść czytali członkowie Klubu Seniora i chętni uczniowie. Fragmenty powieści z naszej Szkoły czytali: 

Hania Fronc, Julia Maćkowiak i Weronika Budziarek z klasy 4 b oraz Paweł Burnagiel z klasy 6 c.  

                                                                                                    AGNIESZKA TAŃSKA,  ELŻBIETA PROBALA 



 

RUDOLF TAUER  

PRZYJACIEL NASZEJ SZKOŁY 

 

Dwa razy w roku szkolnym odwiedzamy 

grób przyjaciela naszej Szkoły, p. Rudolfa Tauera. 

Był on żywą historią Wrocławia i kolegą 

szkolnym Władka Zarembowicza. Wielokrotnie 

gościł u nas, dzieląc się wspomnieniami  o 

przedwojennym Wrocławiu, ówczesnym  Breslau. W swoich opowieściach przybliżał nam 

postać Patrona Szkoły, ale też wskrzeszał Wrocław, jakiego nie znamy. Dzięki p. Tauerowi 

mogliśmy obcować z historią nie do odszukania na kartach podręczników, historią ludzi i 

miejsc już zapomnianych i niestety nieistniejących. Nasza dbałość o grób P. Rudolfa, 

pochowanego na zacisznym cmentarzu rodzinnego Sępolna, jest jedynie namiastką 

wdzięczności, szacunkiem, jaki możemy okazać Jemu i dawnym ”breslauerom”,  czyli 

mieszkańcom przedwojennego Wrocławia. Niegdyś ludzie ci żyli, mieszkali, pracowali w 

naszym mieście, tworząc je i stając się jego częścią, jaką i  my teraz jesteśmy. 

 Pamięcią otaczamy również zapomniane groby na Kresach, czyli dawnych terenach 

należących do Polski. Tamtejsze mogiły są świadkami wielokulturowości kresowych ziem, 

gdzie żyli obok siebie Polacy, Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini, Żydzi, ale też Litwini czy 

Niemcy. Każdego roku włączamy się w zbiórkę zniczy organizowaną przez wrocławski 

oddział Telewizji Polskiej w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Jakież 

podobieństwo istnieje tu z wrocławskimi nekropoliami, gdzie obok swojsko brzmiących 

nazwisk, nawet sprzed stu lat, znajdziemy również i niemieckie, czeskie, czy żydowskie. 

Dowodzi to bogactwa kulturowego miasta, wzajemnego poszanowania i siły czerpanej ze 

współistnienia tylu narodowości w jednym i tak bliskim ich sercu miejscu – Wrocławiu. 

Michał Przybylski 

PRZEDWOJENNY WROCŁAW 



ŚWIETNA MODA I URODA 

 

                    JAK SIĘ UBIERAĆ CIEPŁO, MODNIE I WYGODNIE? 

Proste i zwykłe stylizacje sprawdzą się najlepiej.  

Sportowa szkoła, więc strój sportowy! 

 

MODA DLA DZIEWCZYN i DLA CHŁOPCÓW: 

- koszulka z bawełny, przewiewna, idealnie się sprawdzi przy wysokich temperaturach, 

mimo tego, że mamy już październik :) 

- bluza na zamek, na zimniejsze dni, bądź wczesne poranki, gdy będziemy gnać do szkoły 

- legginsy na gumce, jeansy lub spodnie dresowe - bardzo wygodne  

- tenisówki lub inne buty sportowe - stopa wytrzymuje w nich długie godziny lekcyjne 

- no i zegarek, by nigdy nie spóźniać się na lekcje ;) 

ZDROWE ODŻYWIANIE 

 NASZE DRUGIE ŚNIADANIE 

Jeśli kanapka to najlepiej z serem żółtym 

lub białym, rzodkiewką, sałatą lub 

ogórkiem. Cukierkom  

i batonikom mówimy NIE! Ze „słodyczy” 

najlepiej zjeść jabłka, brzoskwinie, 

nektaryny lub mandarynki. A do picia 

najlepsza jest woda mineralna niegazowana 

z odrobiną cytryny – naprawdę świetnie 

gasi pragnienie - zwłaszcza po WF-ie ;) 

 

                                                                   URODA 

PIELĘGNACJA WŁOSÓW 

1.OBCINAJ KOŃCÓWKI WŁOSÓW CO 2-3 

MIESIĄCE. 

2.UŻYWAJ ODPOWIEDNIEGO SZAMPONU 

DO SWOJEGO RODZAJU WŁOSÓW. 

3.NIE KŁADŹ SIĘ SPAĆ Z MOKRYMI 

WŁOSAMI, NAJLEPIEJ ZAPLEĆ JE LUŹNO 

W WARKOCZ. 

4.NIE WIĄŻ MOCNO WŁOSÓW. 

PIELĘGNACJA TWARZY 

1.NALEJ GORĄCEJ WODY DO MISKI. 

2. DODAJ ODROBINĘ MIĘTY. 

3. POSTARAJ SIĘ TRZYMAĆ TWARZ 

NAD MISKĄ 15-20 MINUT. 

4. OCZYŚĆ TWARZ TONIKIEM. 

5. DELIKATNIE WMASUJ KREM 

ODPOWIEDNI DLA TWOJEJ CERY. 

 

Opracowanie: Kinga Suwała i Katarzyna Jurczenko  kl.V C 



NASZA ZERÓWECZKA 

Witajcie! 
To my, klasa 0a i 0b. Nasze pierwsze dni w Szkole. Lubimy tworzyć konstrukcje z klocków. 

Poznajemy się nawzajem we wspólnej zabawie i nauce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gdy dopisuje pogoda, chętnie wychodzimy na szkolne podwórko. 

Wspólnie bawimy się na świeżym powietrzu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Opracowały: Aleksandra Szafron 

Bogumiła Szymczak 



MIĘDZYNARODOWY  DZIEŃ  BIBLIOTEK  SZKOLNYCH 

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych został zainicjowany w 1999 r. przez 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Assocation of 

School Libriariship). Tradycyjnie obchodzony jest w 

czwarty poniedziałek października. Aby jednak ułatwić 

uczniom zapamiętanie tego Święta nasza Biblioteka 

Szkolna postanowiła świętować swój dzień 

24.października. W bibliotekach szkolnych nauczyciele 

bibliotekarze starają się świętować z uczniami, 

czytelnikami, a także innymi osobami zaprzyjaźnionymi        

z biblioteką. Wszyscy mogą uczestniczyć w tym Święcie             

i wszyscy są mile widziani w bibliotece. Nasz Klub 

Przyjaciół Biblioteki zainicjował akcję ofiarowania prezentu bibliotece- własną książkę           

w dobrym stanie. Bardzo się cieszymy, ponieważ corocznie księgozbiór biblioteki jest 

wzbogacany o książki darowane. Cieszymy się, że w tym roku również otrzymaliśmy takie 

prezenty dla Biblioteki Szkolnej. 

 WSZYSTKIM DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! 

HYDROPOLIS-                                                                           

CENTRUM WIEDZY POŚWIĘCONE WODZIE 

 Hydropolis, centrum wiedzy na temat wody, zostało otwarte w grudniu 2015 r. To jedyny taki 

obiekt w Polsce i jeden z nielicznych na świecie. Hydropolis jest ultranowoczesnym centrum 

wiedzy pełnym nowinek technicznych i ciekawych ekspozycji.                                                              

Nowa atrakcja Wrocławia mieści się w zabytkowym budynku przy ul. Na Grobli. To dawny 

zbiornik wody czystej wybudowany w 1893 roku. W roku 2015 stał się zbiornikiem wiedzy               

o wodzie w czystej postaci. Takiego miejsca brakowało nie tylko we Wrocławiu, ale również            

w kraju. Woda jest niezbędna dla naszej planety i bez porównania ważniejsza niż całe złoto, 

diamenty i pieniądze tego świata, dlatego we Wrocławiu chcą budować wiedzę na jej temat.          

Wrocławskie  Hydropolis znalazło się w konkursie „7 nowych cudów Polski”, który organizuje 

miesięcznik „National Geographic Traveler”. 

   Tematyka Hydropolis jest adresowane do wszystkich grup wiekowych, ale twórcom wystawy 

szczególnie zależało na zainteresowaniu dzieci i młodzieży. Dlatego w centrum wykorzystano 

nowoczesne formy multimedialne.             

       Informacje zaczerpnięte z Internetu.                                                                            

http://www.wroclaw.pl/files/cmsdocuments/14557250/hydropolis26[1].JPG
http://www.wroclaw.pl/files/cmsdocuments/14557250/hydropolis04[1].JPG


Obóz sportowy koszykarsko-tenisowy kl. 6TK, Stronie Śląskie wrzesień 2016 

  Poniżej przedstawiam Wam relację z obozu sportowego. Postaram się w opisach oddać to, co było najzabawniejsze i najciekawsze.  

A zaczęło się tak: gdy przyjechaliśmy do Stronia Śl., okazało się, że jesteśmy w tym samym ośrodku, w którym byliśmy zimą. 

Wiedzieliśmy, że to nie obóz wypoczynkowy, tylko treningowy. Musieliśmy ciężko pracować nad formą, ale nikt nie narzekał.                    

Był też czas wolny, spędzaliśmy go, odpoczywając w pokojach ;-), na basenie, na dyskotekach i na świeżym powietrzu.   

Na treningach tenisa i koszykówki trenerzy dawali nam ostro w kość, jednak nie odpuszczaliśmy. Korty były oddalone od naszego 

ośrodka o jakieś dwa-trzy kilometry, więc mieliśmy solidną rozgrzewkę, zanim na nie w ogóle doszliśmy. Pod tym względem 

koszykarze mieli odrobinę lepiej, bo ich sala mieściła się w tym samym budynku, co hotel.                                                           

Podczas treningów koszykarze też wyciskali siódme poty.                                                                                                                       

Trenowali różne układy, grali mecze i dużo biegali... Była też teoria. W przerwach między treningami wydawane były posiłki. 

Jedzenie było pyszne, ale i tak na to nie zwracaliśmy uwagi. Po treningach byliśmy tacy głodni, że zjedlibyśmy konia z kopytami.  

Na naszych talerzach nic nie zostawało. I dobrze, bo to dodawało nam siły na kolejne treningi. 

 

 

 

 

 

 

 

W końcu jednak do wszystkich przyszła chwila relaksu. Jeden dzień słonecznej pogody uszczęśliwił każdego uczestnika obozu.                                    

A teraz mały sprawdzian na koniec: odczytacie ten napis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEŚLI KTOKOLWIEK Z WAS NIE BYŁ JESZCZE NA OBOZIE, TO NASTĘPNYM RAZEM NIE 

WAHAJCIE SIĘ ANI CHWILI. JA GO BĘDĘ PAMIĘTAŁ CAŁE ŻYCIE. 

Zdjęcia: Sandra Litwin                                                  Opracował: Antoni Krajewski VI TK  

 



KLASA 4P ROZPOCZĘŁA SWOJĄ PRZYGODĘ ZE SPORTEM OD 

OBOZU SPORTOWEGO W WIELENIU 2.09.-9.09.2016 r. 

 

Jak na klasę o profilu pływackim 

przystało  na obozie nie brakowało 

zajęć w wodzie. 

 

Trenując wytrzymałość, 

odwiedzaliśmy urokliwe miejsca. 

 

 

 

 

 

  



NAUCZYCIELE            

NASZEJ SZKOŁY 

Wywiad z Panią Roletą Duczmalewską–Sienkiewicz,                                                                      

nauczycielką wychowania fizycznego w naszej Szkole. 

 

    Dzień dobry! Nazywamy się Natalia Jaśkiewicz i Victoria 

Rybińska. Jesteśmy redaktorkami Gazetki Szkolnej „Zwariowana 

Szkoła”. Czy mogłybyśmy przeprowadzić z Panią krótki wywiad? 

Pani Roleta Duczmalewska-Sienkiewicz: Tak. Oczywiście, z 

dużą przyjemnością porozmawiam z redaktorkami naszej Gazetki 

Szkolnej. 

R.G. SZ: Od ilu lat pracuje Pani w naszej Szkole? 

P.R.D-S: W SSP pracuję od 2000 roku, wcześniej 8 lat pracowałam w SP 52. 

R.G.SZ: Dlaczego została Pani nauczycielką wychowania fizycznego? 

P.R.D-S: Całe życie chciałam pracować z dziećmi, ponieważ trenowałam siatkówkę i koszykówkę, 

pogodziłam te dwie pasje. Realizuję działania sportowe, a jednocześnie jestem z młodzieżą. 

R.G.SZ: Co ceni Pani w uczniach? 

P.R.D-S: W uczniach cenię sobie szczerość, prawdę, zaangażowanie i uczciwość. Uwielbiam pracę z 

dziećmi! 

R.G.SZ: Czy jest jakaś dyscyplina, którą szczególnie się Pani interesuje? 

P.R.D-S: Szczególnie interesuję się siatkówką, lekkoatletyką, koszykówką, piłką ręczną i pływaniem. 

Ogólnie wszystkim, co jest związane ze sportem. Sama czynnie ćwiczę. Biegam (przebiegłam 4 

półmaratony), ćwiczę na siłowni, chodzę na fitness. 

R.G.SZ: Gdyby nie została Pani nauczycielką, to który zawód by Pani wykonywała? 

P.R.D-S: Na pewno jakąś pracę z dziećmi. 

R.G.SZ: Kto jest Pani ulubionym sportowcem? 

P.R.D-S: Nie mam jednego ulubionego sportowca, cenię wielu z różnych dyscyplin sportowych, np. Justynę 

Kowalczyk za determinację i pracowitość, Michaela Phelpsa za waleczność i konsekwencję w dążeniu do 

celu, Usaina Bolta za serce do walki. 

R.G.SZ: Która książka jest Pani ulubioną? 

P.R.D-S: Uwielbiam czytać! Czytam wszystko i zatracam się w każdej książce. Kiedy zaczynam czytać, 

nawet jeśli książka mnie nie zainteresuje, czytam ją do końca. Teraz zaczęłam czytać książkę historyczną                   

p. Elżbiety Cherezińskiej pt. „Korona śniegu i krwi”. Autorka opowiada w niej o czasach rozbicia 

dzielnicowego w Polsce, o skłóconych ze sobą Piastach. A w szkole zawsze wolałam matematykę od historii 

i polskiego… 

R.G.SZ: Jaki film lubi Pani najbardziej? 

P.R.D-S: „Młodzi gniewni”. Jest to film o pracy nauczyciela z trudną młodzieżą. Ścieżka dźwiękowa z tego 

filmu jest od zawsze dzwonkiem mojego telefonu. Drugim ulubionym filmem jest „Dom nad jeziorem”. 

R.G.SZ: Co robi Pani w wolnym czasie? 

P.R.D-S: W wolnym czasie staram się dbać o kondycję fizyczną. Biegam, ćwiczę i czytam. 

R.G.SZ: Bardzo dziękujemy za udzielenie wywiadu. Do widzenia. 

P.R.SZ: Do widzenia. 

 

                                                                                  NATALIA JAŚKIEWICZ, VICTORIA RYBIŃSKA KL.VIP 

 



 

70-LECIE MKS JUVENII WROCŁAW                                        
"Sport uczy zwyciężać i uczy przegrywać z godnością i honorem,  

a więc uczy wszystkiego, uczy żyć." 

   W dniu 07.10.2016 r. w Sali Rycerskiej wrocławskiego Ratusza odbyły się oficjalne 

uroczystości 70-lecia Klubu. Lista gości przybyłych na to spotkanie była imponująca. 

Obecni byli m.in. Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Starosta 

Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki oraz przedstawiciele Ministerstwa Sportu i 

Turystyki, Dolnośląskiej Federacji Sportu, działacze sportowi, dyrektorzy szkół 

współpracujących z Juvenią, rodzice (wśród nich poseł na Sejm Jacek Protasiewicz, 

którego syn trenuje w Juvenii).  

 Zaproszeni goście byli świadkami między innymi licznych odznaczeń osób, które 

swoją działalnością zasłużyły się w rozwoju dolnośląskiego, polskiego i olimpijskiego sportu. 

Miło nam zakomunikować, że wśród nagrodzonych byli nauczyciele naszej Szkoły. 

Panu Januszowi Świteckiemu srebrny medal         Pani Dorota  Serafin odznaczona Brązową Odznaką 

„ZA ZASŁUGI DLA POLSKIEGO RUCHU                     „ ZA ZASŁUGI DLA SPORTU”. 

                OLIMPIJSKIEGO”   

         wręcza Renata Mauer-Różańska, 

dwukrotna złota medalistka Igrzysk Olimpijskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janusz Świtecki odznaczony srebrnym medalem 

 „ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO”.  



PIERWSZE SUKCESY SPORTOWE W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

NASI PŁYWACY ZDOBYWAJĄ MEDALE W CZECHACH 

Velka Cena Mesta Trutnova v Plavani to już 32. Edycja Międzynarodowych Zawodów Pływackich, które corocznie na początku 

października odbywają się w Trutnovie (Czechy).                                                                                                                                            

W tym roku w zawodach tych wzięło udział czworo zawodników naszej Szkoły: Justyna Borowiak, Karolina Strużyk, Michał Cygan 

– Duszyński i Antoni Nowak. Wszyscy zawodnicy godnie reprezentowali SSP nr 72 jak i klub MKS Juvenia Wrocław.                                            

Wielkim sukcesem może pochwalić się Justyna Borowiak, która zdobyła dwa medale: srebrny w konkurencji 50 m stylem 

klasycznym i brązowy w konkurencji 50 m stylem motylkowym. Uznanie należy się także Michałowi Cygan –Duszyńskiemu, który 

zdobył srebrny medal w konkurencji 50 m stylem klasycznym.                                                                                                                

Gratulujemy serdecznie zawodnikom startującym w Trutnovie. Należy podkreślić, że zawody te były licznie obsadzone; startowało w 

nich, bagatela, 357 zawodników! 

     

 

 

 

 

 

 

                                             SUKCES W DWUBOJU NOWOCZESNYM 

Dwubój nowoczesny to piękna dyscyplina sportu (bieg na dystansie 1000 m i pływanie na 100 m stylem dowolnym).                          

W tej właśnie dyscyplinie dnia 03.10.2016 r. w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Nowej Rudzie – Słupcu odbył się Finał 

Dolnośląski Igrzysk Młodzieży Szkolnej w dwuboju nowoczesnym.                                                                                                               

Naszą Szkołę reprezentowały dwie drużyny : dziewcząt i chłopców. Obie były bezkonkurencyjne! Zajęliśmy wspaniałe I miejsce  

zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców! Brawo! Tak trzymać! 

                                                          A OTO SKŁAD ZWYCIĘSKICH DRUŻYN:      

DZIEWCZĘTA  -  Wiktoria Rekowska i Justyna Borowiak  

                                                                              CHŁOPCY - Michał Cygan – Duszyński  i   Antoni Nowak 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRATULUJEMY!                                                                       

                                                                                                 Opracowała: Dorota Serafin 



KOLEJNY SUKCES UCZNIÓW 

SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 

        12.10.2016 r. w Olszynie odbyło się WIELKIE ŚWIĘTO SPORTOWE, w którym wzięli udział uczniowie 

naszej Szkoły. Pomimo bardzo niesprzyjającej aury ( przenikliwe zimno, wiatr i padający cały czas deszcz ) prawie 

1400. biegaczy wzięło udział w Święcie Biegowym Olszyna 2016. W ramach tej imprezy, która jednocześnie była 

Sportową Inauguracją Roku Szkolnego 2016/2017 w województwie dolnośląskim , odbyły się biegi Finału 

Dolnośląskiego SZTAFETOWYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH. 

Uczniowie SSP nr 72 wystartowali w kategorii dziewcząt i chłopców, osiągając fantastyczne wyniki. 

Dziewczęta zajęły I miejsce w składzie: Justyna Borowiak, Natalia Logoń, Maja Makuszewska, Aleksandra Jucha, 

Kalina Stawarz, Magdalena Lechowska, Hanna Korczowska, Agnieszka Zdych, Salomea Jasiczek, Wiktoria 

Rekowska, (Klaudia Strzelczyk). 

Chłopcy zajęli II miejsce w składzie: Michał Cygan-Duszyński, Kacper Stecyk, Dawid Kołodyński, Antoni Nowak, 

Bartosz Kadej, Piotr Siekanowicz, Paweł Diłaj, Aleksander Wojsław, Dawid Matuszewski, Szymon Lisiecki, 

(Mateusz Sobolewski). 

Opiekunami reprezentacji szkoły byli: Roletta Duczmalewska-Sienkiewicz i Janusz Świtecki. 

        W ramach Inauguracji Roku Sportowego ogłoszono wyniki we współzawodnictwie sportowym za rok szkolny 

2015/2016. Sportowa Szkoła Podstawowa zajęła  IV miejsce na Dolnym Śląsku.  

Wielkie słowa uznania dla wszystkich uczestników imprezy wyrazili m.in. goście: p. Maciej Zieliński -                

przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego, p. Leszek Leśko - Burmistrz Olszyny, p. Wojciech Zembik 

- Wicestarosta Lubański i p. Marek Kachniarz - Wiceprzewodniczący SZS ”Dolny Śląsk”.  

 



     WYDARZENIA KULTURALNE 
                                                                                                                                                                    
 Sekretne życie zwierzaków domowych       
Film opowiada o zwierzętach, które prowadzą swoje własne życie, 

pełne przygód, intryg i zabawy. Zwierzaki mają najważniejsze 

zmartwienie, które polega na tym, aby ludzie nie dowiedzieli się o 

ich skandalicznych zachowaniach. Kiedy tylko zamykają się drzwi 

i ludzie wychodzą do pracy, zwierzaki wreszcie mogą być sobą.  

Jeżeli więc ktoś myśli, że kiedy zostawia swoje ukochane zwierzaki 

w domu, to one głównie tęsknią za nim, to jest w błędzie!  Bardzo 

polecam ten film dla tych, którzy lubią się pośmiać. 

 

Jak zostać kotem 

 Film opowiada o milionerze, którego firma  buduje najwyższy 

budynek na półkuli północnej. Jego córka, Rebeka, na 11 urodziny 

prosi o kota. Chociaż jej tata, Tom, nie znosi ich, postanawia 

spełnić życzenie córki. Tom trafia do tajemniczego sklepu i od 

jego właściciela, Felixa, kupuje kota-  Pana Puszka. W drodze na 

imprezę firmową Tom ma wypadek. Kiedy odzyskuje 

przytomność, jego ciało jest uwięzione w ciele Pana Puszka. 

Kłopoty i zabawa zaczynają się, kiedy kot trafia w ręce Rebeki. 

Okazuje się, że ma tylko tydzień na to, aby wrócić do normalnej 

postaci, inaczej już na zawsze pozostanie kotem. Polecam ten film 

wszystkim lubiącym dobry humor 

                         ZAPRASZAM DO KIN !!!  

                                         

 
 

Informacje zaczerpnięte z Internetu.                                                         VICTORIA RYBIŃSKA KL.VIP 
 



       FOTOREPORTAŻ Z WYSTAWY PRAC UCZNIÓW KLAS DRUGICH 

        „ ŚWIAT DOKTORA DOLITTLE”  



                  FOTOREPORTAŻ Z WIZYTY W HYDROPOLIS  

 

                  

KLASA 2AU 



Czy wiecie, że… 

Pingwin cesarski to gatunek dużego ptaka z rodziny 

pingwinów, który występuje tylko na Antarktydzie. Jest 

największym przedstawicielem rodziny pingwinów, a jego 

populację szacuje się na około 270-350 tysięcy osobników. 

Obie płci ubarwione są jednakowo. Wierzch ciała jest  

ciemnoszaro-niebieski, a brzuch biały. Płetwiaste skrzydła są 

czarne z wierzchu i białe od spodu. Głowa jest czarna, na 

bokach szyi i podgardlu posiada żółtopomarańczowe plamy, 

charakterystyczne dla tego gatunku. Dziób ma purpurowo-

różowy. Łapy są czarne, a palce połączone błoną pławną. 

Pióra są gęste, wodoodporne, bardzo dobrze izolują przed zimnem. W dole brzucha, nad nogami samce mają fałd 

tłuszczowy, służący do wysiadywania jaja. Młode pingwiny są pokryte grubą warstwą jasnoszarego puchu, który 

umożliwia utrzymywanie ciepłoty ciała, co jest kluczowe we wczesnych latach życia, kiedy pisklę nie potrafi 

jeszcze regulować temperatury swojego ciała. Upierzenie na głowie posiadają czarne, poza białą częścią 

twarzową. Wielkość obu płci jest podobna, wzrost wynosi około 120-130 centymetrów, a waga około 20-45 kilo. 

Pingwiny cesarskie żywią się głównie skorupiakami, rybami i głowonogami. Jedną z ich strategii żerowania jest 

nurkowanie na głębokość około 50 metrów,  gdzie 

pingwin łatwo dopada żyjącą pod lodem rybę, następnie 

ściga ją w górę aż pod pokrywę lodową i chwyta. 

Następnie znów nurkuje i powtarza pościg ok. 6 razy, 

zanim wynurzy się by zaczerpnąć powietrza. Pingwin 

może również wypuszczać bąbelki do szczelin w lodzie, 

aby wypędzić stamtąd ukrywającą się rybę. Przy 

polowaniu może pozostać pod wodą do 18 minut i 

zanurkować na głębokość 535 metrów. Pingwiny 

cesarskie mogą być aktywne zarówno w dzień, jak i w 

nocy. Są zwierzętami towarzyskimi, żerującymi                             

i gniazdującymi w koloniach. W czasie ciężkich 

warunków atmosferycznych, wiatrów wiejących do 200 km/h, tłoczą się dla ochrony i wymieniają się miejscami 

na zewnątrz stada. Dorosłe ptaki przez większość roku przemieszczają się pomiędzy lęgowiskami na lądzie a 

żerowiskami na oceanie. Od stycznia do marca przebywają niemal wyłącznie w oceanie, żerując w grupach.                        

Jak każdy pingwin, jest nielotny, a opływowy kształt ciała oraz spłaszczone i utwardzone jak płetwy skrzydła 

pozwalają mu na prowadzenie morskiego trybu życia. Nurkują zwykle na głębokość 150-250 metrów.                 

Przebywają pod wodą od 15 do 20 minut. Pływają z prędkością 6-9 km/h, na krótkich dystansach do 19 km/h.                      

Na lodzie chodzą, kiwając się lub ślizgają się na brzuchu, odpychając się kończynami. Żyją około 20 lat, chociaż  

niekiedy dożywają lat 40.  

Paw indyjski, paw niebieski, paw zwyczajny jest to gatunek dużego ptaka 

grzebiącego z rodziny kurowatych. Jako ptak hodowlany często spotykany                         

w kolekcjach na całym świecie. W Indiach paw jest ptakiem świętym. U samca 

głowa i szyja oraz pierś i brzuch są błękitne z metalicznym połyskiem. Na głowie 

posiada czub z piór tworzący koronę, a grzbiet jest zielony z metalicznym 

połyskiem. Skrzydła są brązowe z czarnymi prążkami. Właściwy ogon 

stosunkowo krótki jest biało-brązowy. Pawi ogon to w rzeczywistości tren 

utworzony przez wydłużone pióra pokryw nadogonowych . Na końcówce 

brązowo-zielonych piór znajdują się "pawie oka", na które składają się 

koncentryczne kręgi: czarny, niebieski, płowy i żółty. Samice mają wierzch ciała 

brązowawy, spód jasny. Nie posiadają trenu, mają natomiast koronę na głowie. 

Długość ciała samca to 180–230 cm, a u samicy 90–100 cm, długość skrzydła 

wynosi 44–50 cm u samca, natomiast 40–42cm u samicy. Masa ciała samca to 4,1–5,4 kg, samicy zaś 2,7–3,8 kg. 

 

Informacje zaczerpnięto z Internetu. NATALIA JAŚKIEWICZ KL.VIP 



KSIĄŻKI, KTÓRE POLECAMY … 

      
              KAJTKOWE PRZYGODY 

 

,, Kajtkowe przygody” to zbiór opowiadań o młodym 

bocianie Kajtku autorstwa Marii Kownackiej. Bocian z powodu 

złamanego skrzydła nie mógł odlecieć z rodziną do ciepłych 

krajów i dlatego zamieszkał w gospodarstwie państwa 

Orczyków, którzy się nim zaopiekowali. Autorka w ciekawy 

sposób opisuje, jak wygląda stosunek dzieci do świata przyrody. 

Na przykładzie bohaterów poznajemy,  jak wygląda życie w 

wiejskim gospodarstwie.  Kajtek oprowadza nas po 

gospodarstwie Orczyków i relacjonuje wszystkie wydarzenia        

oraz prace, które się w nim odbywają.  Książka bardzo ciekawa, 

polecam wszystkim, którzy są ciekawi przyrody i chcą 

 poznać sekrety życia na wsi. 

                                           

                                              

                                                                           

                          HANIA HUMOREK 
 

,,Hania Humorek” autorstwa Megan McDonald to zabawna 

historia o nieco zakręconej, pełnej fantazji i najdziwniejszych 

pomysłów dziewczynce. Hania słynie ze swych zmiennych 

nastrojów i ciętego języka. Perspektywa powrotu do szkoły po 

wakacjach wcale jej nie cieszy, wręcz przeciwnie, denerwuje ją, 

że będzie musiała przeżyć widok koleżanek i kolegów w 

pamiątkowych koszulkach przywiezionych z różnych 

wakacyjnych wypraw, a ona sama nie ma czym się pochwalić    

i to właśnie tym razem wprawiło ją w ponury nastrój. I takich 

momentów będzie wiele. Ciekawych zapraszam do zapoznania 

się z Hanią Humorek i jej nastrojami.                                                                

 

                                                                                        VICTORIA RYBIŃSKA KL. VI P 
Wykorzystano informacje z Internetu.                                                                     

 

Mądralówna była w tym roku z rodzicami nad morzem.        Nauczyciel pyta Mądralównę:                                                              

Koleżanka pyta ją, czy woda w morzu była słona.                        – Wiesz, że masz mówić tylko prawdę?                                                                              

- To kwestia smaku- odpowiada Mądralówna.                                Spsociłaś i co masz na swoją obronę? 

- Dla mnie była w sam raz.                                                           – Wobec takich ograniczeń nie wiem, co powiedzieć… 
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