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Konkurs na plakat 
"Łazienki na Białobrzeskiej"

Złota trąbka znów nam
zagra i to już wkrótce!

nasze święto

Nasze szkolne łazienki to
nie jest piękne miejsce. 
Ile już razy myśleliśmy, że
mogło by tam być ładniej?
Czas coś z tym wreszcie
zrobić! 
Samorząd Uczniowski
naszej szkoły ogłosił
konkurs na plakat
propagujący higienę, dbanie

o czystość, szanowanie
wyposażenia, słowem -
piękne łazienki. 
Konkurs trwa do 6.11.2015,
prace należy składać u
opiekunów Samorządu, 
a nagrody są wymarzone -
zwycięzcy będą zwolnieni 
z najbliższych kartkówek :-)

Artyści! do dzieła!!! 

Dlaczego obchodzimy
święto 11 listopada?
To nasze święto narodowe,
święto odzyskania
niepodległości po 123
latach życia pod zaborami
trzech państw – Rosji,
Austrii i Niemiec.
Utraciliśmy niepodległość w
roku 1795; gdybyśmy nie
walczyli, to by nie istniało
państwo polskie. 
Tak naprawdę

data 11 listopada to data
symboliczna. Wtedy
zakończyły się działania w
czasie I Wojny Światowej.
My tę datę tylko
przyjęliśmy za datę
odzyskania naszej
niepodległości.  Trzej
zaborcy toczyli ze sobą
wojnę, my to
wykorzystaliśmy -  i dzięki
temu odzyskaliśmy
niepodległość.

Dlaczego taki ważny jest
w tym Józef Piłsudski?
Jest trzech twórców
niepodległej Polski: Józef
Piłsudski, Roman
Dmowski  i Ignacy Jan 
Paderewski. Każdy z nich
walczył o niepodległą
Polskę.
ciąg dalszy rozmowy z
Beatą Dudziak-Tomaszek
na stronie 2

11 listopada Dzień Niepodległości. 
Rozmowa z Beatą Dudziak-Tomaszek

Polacy chcieli wolnej Polski

Dorota Głowacz

W Święto Zmarłych należy
pamiętać o naszych zmar-
łych. Warto zapalić dla nich
znicz, ale pamiętajmy nie
tylko o rodzinnych grobach.
Pamiętajmy o pani dyrektor
Dorocie Głowacz, która z
uporem wlewała nam olej do
głowy. Zbyt szybko od nas
odeszła...

  Nie tak dawno odeszli...

Dorota Głowacz 

Dziś w szkole kolejny
ciekawy koncert zespołu
popularyzującego muzykę
wśród naszych uczniów.
Pani Barbara Czarny, nasza
nauczycielka muzyki dba o
to, byśmy byli wrażliwi i
wykształceni muzycznie.
Wkrótce recenzja z
koncertu!

pamiętaj

.
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Tylko Polacy chcieli
wolnej Polski

Wywiad z nową szefową naszej stołówki

Dąż do celu bez planu B!     >>>
Och!gazetka: Czy
pracowała kiedyś
Pani na takim
stanowisku?
Pani Agnieszka: Nie,
nie pracowałam.
Na czym polega Pani
praca?
Praca polega na
przygotowywaniu
posiłków dla uczniów
danej szkoły.
Na początku jest
zamawiany towar,
przeliczany na ilość
dzieci, przygotowywa-
ny do gotowania. 

Wielką przyjemnością
jest układanie cieka-
wego i zróżnicowane-
go jadłospisu w opar-
ciu o doświadczenie
oraz umiejętności Pań
kucharek. Moja praca
to również księgowa-
nie faktur, zbieranie
opłat za obiady i ciągły
kontakt z rodzicami.
Czy ta robota jest
trudna?
Nie, nie jest trudna.
Należy jednak
wypracować
pewne

zasady i podzielić
obowiązki. 
Wtedy w zespole przy-
jemniej się pracuje.
Czy ma Pani swoją
zasadę?
-Mam kilka,np. dąż do
celu bez planu B.
Co to znaczy?
-Trzeba wyznaczyć
sobie cel i dążyć suk-
cesywnie do niego, nie
biorąc pod uwagę że
może nie wyjść; należy
przyjąć, że wszystko
się uda.
Czy ma pani jakieś
hobby?
-Gram w szachy,
słucham muzyki i

uwielbiam spędzać
aktywnie czas z moją
rodzinką. I oczywiście
podróżować!
Gdyby mogła Pani
zmienić coś na
świecie, to co?
-Trudne pytanie...
Myślę, że niektóre
rzeczy w polityce :)
 I robić wszystko jak
najlepiej, żeby nie był
potrzebny plan B.
Czy jest Pani
szczęśliwym
człowiekiem?
-Baaaardzo!
Dziękujemy za
rozmowę!
Iga i Dominika

Teraz mam pewność,
że dzieje się tu coś
bardzo, ale to bardzo
dziwnego, a nawet
magicznego. Zaczęło
się od niewinnego
konkursu pod hasłem:
,,Fantastyczne
stworzenia w naszej
szkole". Postanowiłam
wziąć udział i właśnie

kiedy zastanawiałam
się czy lepiej zrobić
rozmyte zdjęcie Mag-
dy w masce potwora,
czy może zdjęcie mo-
jej starej lalki w klasie
przyrodniczej. Aż tu
nagle podchodzi do
mnie Kasia i pyta czy
chcę wygrać ten kon-
kurs. Czułam się

ła-godnie mówiąc
zdezo-rientowana, ale
nie zaprzeczyłam.
Kazała mi ustawić się
na przeciwko
kwiecistej dekoracji
korytarza i zrobić jej
zdjęcie. Ona sama
ustawiła się pod
oknem, posłała mi
krzepiący uśmiech,

a ja zrobiłam jej
zdjęcie. Trzy dni
później wystawiono
już wyniki. Wygrałam!
Ale moje zdjęcie
przedstawiało
najprawdziwszego elfa
(lub może wróżkę, nie
jestem pewna), a ja
dobrze pamiętam że
zrobiłam zdjęcie
Kasi...

Co zrobił każdy z
nich?
Piłsudski walczył na
płaszczyźnie  wojsko-
wej, stworzył  I Bryga-
dę Legionów Polskich.
Ignacy Jan Paderewski
był pianistą i dyploma-
tą, udzielał się na niwie
towarzyskiej, bardzo
dużo w czasie swoich
koncertów opowiadał 
o Polsce. A Roman
Dmowski działał poli-
tycznie – utworzył

Polski Komitet Narodo-
wy w Paryżu, działał w
czasie konferencji po-
kojowej po I Wojnie
Światowej i cały czas
walczył o to, aby Pol-
ska wróciła na mapę
Europy. Tu trzeba
pamiętać bardzo waż-
ną rzecz: tylko Polacy
chcieli wolnej Polski;
tak naprawdę sami ją
sobie wywalczyli.  Dziś
to dla nas bezcenne.

Świat Amelki cz.3

ważny dzień

Marszałek J. PiłsudskiDzień Niepodległości

Asia Skurzyńska

11 listopada

Archiwum WP11 listopada
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Wycieczka do centrum

pamiętaj!

Kim był marszałek Józef Piłsudski? Wiesz? To wspaniale! Nie do
końca jesteś pewien? A zatem ten kawałek warto przeczytać!

Prezentujemy kolejną
próbę literacką Asi
Skurzyńskiej.  Tym
razem zabiera nas na
wycieczkę do
centrum...

Dzisiaj pojechaliśmy
z klasą na wycieczkę
do... Warszawy! 
To wydało mi się
troszeczkę dziwne,
ponieważ my w niej
mieszkamy i po co
komu spacer po
własnym osiedlu? Ale
już chwilę później

okazało się, że
jedziemy do centrum
gdzie nikt z nas nie
mieszka.
Nasz autokar
zaparkował na ul.
Złotej. Postanowiłam
się uważnie
rozglądać, bo
słyszałam jak pan
przewodnik chichotał
na myśl o naszym
zdziwieniu. Nie za
bardzo miałam
świadomość o jakie
konkretnie
zaskoczenie

mu chodziło, ale
postanowiłam nie dać
mu tej satysfakcji.
-A co to jest?!
Na to wszyscy
zgodnym chórem
krzyknęliśmy:
-Złote Tarasy!
Chodziło nam
oczywiście o duże i
nowoczesne centrum
handlowe, w którym
byliśmy miesiąc temu
w kinie na seansie:
,,Piękna i Bestia".
Staliśmy na ul. Emilii
Plater, a stąd już

niedaleko do owego
centrum. Nawet było
widać z daleka
charakterystyczne
szklane ,,bąble". 
-Nie!- zdenerwował
się pan przewodnik-A
tego wysokiego
hotelu Inter
Continental nie
widzicie?!
Wtedy dopiero
przestaliśmy
wpatrywać się w dal,
aby dojrzeć w pełnej
krasie Złote Tarasy i
odwróciliśmy

się w stronę
naprawdę ciekawego
budynku! A wtedy
Maciek krzyknął:
-Ale go myszy
dookoła obgryzły!
Wtedy w Warszawie
rozległ się zdrowy
śmiech. Po
mozolnych próbach
uciszenia nas,
przewodnik machnął
ręką i zaczął się
wydzierać, starając
się nas
przekrzyczeć.
Ogólnie zrozumiałe
były tylko dwa zdania:

-Hotel Inter
Continental jest
położony w samym
centrum Warszawy
(gdzie i my się
obecnie znajdujemy)!
Jest to jeden z
najwyższych
budynków w mieście
o nowoczesnej
architekturze...

Po pewnym czasie wyraźnie się zmęczył, ale wyszeptał ostatkiem tchu dwa
słowa: ,,Czekolada...Wedel..." 
Nabrał powietrza w płuca i wrzasnął:
-Idziemy do kamienicy Wedla, aby napić się gorącej czekolady!!
Ludzie spojrzeli na niego jak na wariata, bo my w tym czasie zdążyliśmy już
umilknąć na wieść o ulubionej słodyczy. Pan przewodnik (bardzo
zawstydzony) poprowadził nas z powrotem na ul. Złotą, ale minęliśmy
autokar i już po chwili każdy pił po kubku bardzo smacznej, gorącej
czekolady. Ale kiedy Jacek wylał na siebie pół kubka wykwintnej słodyczy,
pani zarządziła natychmiastowy powrót do szkoły i tak skończyła się nasza
wycieczka po Warszawie. 
Chociaż nie pozwiedzaliśmy za dużo, chciałabym tu jeszcze kiedyś
przyjechać, najlepiej właśnie z klasą...
Asia 

Warszawa

Coraz częściej na
tablicy Samorządu
pojawia się wyloso-
wany rano Szczęśliwy
Numerek. Mamy
nadzieję, że codzien-
nie uda się losować
mały uśmiech losu dla
kilku uczniów. 
Kuba! trzymamy za
Ciebie kciuki!

waw.pl

Ubierz się jak trzeba!
10 listopada na biało-
czerwono, a 30
listopada ubieramy się
specjalnie i lansujemy
modę recyklingową.
Strój z odpadów czy ze
"szmatexu"?
Wybierzcie sami.
Pokaz mody będzie
wspaniały!!!

Urodził się  5.12.1867
r. i już we wczesnej
młodości  poświęcił  się
walce o niepodległość
Polski. W czasie  I WŚ
stał  na czele Legionów
Polskich. Dowodził
wojskiem polskim pod-
czas wojny z
bolszewikami. W
wieku 20 lat Piłsudski
został oskarżony o
spisek na życie cara i
zesłany na Syberię. 11
listopada 1918 r.

powrócił i zo-stał
pierwszym mar-
szałkiem Polski, wtedy
też oficjalnie Polska
odzyskała niepodleg-
łość. Jako postać
wybitnie zasłużona
zmarł 12.05.1935 r. 
w Warszawie. 
Józef Piłsudski urzę-
dował w Sulejówku,
obecnie znajduje się
tam poświęcone mu
muzeum.   (Asia)

Nasze święto

wyborcza.pl

Złote Tarasy
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Jak można uczcić ten dzień?

Koty...
Ostatnio zauważyłam, że 

Jakie masz plany
związane z
obchodami Święta
Niepodległości?
Nasza redakcja zrobił
a mini-sondę wśród
uczniów klas
szóstych, piątych i
czwartych. Wyniki nas
nie zaskoczyły.
Okazało się, że

połowa z badanej
grupy będzie pamiętać
o uczczeniu święta. W
tym 50% pójdzie do
miasta zobaczyć
defiladę i uroczystości
przy Grobie
Nieznanego Żołnierza,
a druga połowa
obejrzy to w telewizji.
Kolejna spora grupa

(1/4) poświęci ten
czas rodzinie, a reszta
(!/4) będzie uprawiać
sport lub po prostu
będzie grała na
komputerze i nie
zauważy nawet, jak
ważne święto minęło
niezauważalnie...  
A tymczasem warto
pamiętać o tym, jak

cenną wartością jest
wolność, Ojczyzna,
demokracja i jak
bardzo dumni
jesteśmy z tego, jakim
krajem jest Polska. 
.

11.11

Miał

20 października klasa
6c była na lekcji mu-
zealnej poświęconej
dwóm pomnikom -
Bohaterów Bitwy o
Monte Cassino oraz
Powstania Warszaw-
skiego.
Rozmawialiśmy o
bohaterstwie i o naj-
wyższej ofierze
jaką złożyli
walczący – ofierze
życia. Później, na
lekcji wychowaw-
czej postawiliśmy
sobie ważne
pytania, dotykające
najistot-niejszych

wartości w naszym
życiu: 
„Za co warto umrzeć?”
Oto odpowiedzi
koleżanek i kolegów z
klasy 6c:
za rodzinę    9 głosów
najbliższych   6 głosów
za Ojczyznę   6 głosów
za przyjaciół  5 głosów
za mamę  3 głosy
za miłość 
i przyjaźń  3 głosy
za to,co ważne 3 głosy.
Oby nigdy nie było nam
dane podejmo-wać
takich dramatycz-nych
decyzji, jak mło-dym
ludziom z czasów II
Wojny Światowej. 

koty to tajemnicze
stworzenia.Potrafią
znikać na całe godziny,
a potem wrócić bo
zgłodniały. A czy
patrzyliście kiedyś w
oczy kota? Są takie
nieprzeniknione,
tajemnicze.... Czasami
mam wrażenie, że
kiedy gadam do nich
(no cóż, niestety...) to
rozumieją, co mówię.
Ale w gruncie

rzeczy nie tylko drapią,
nie dają usiąść
spokojnie czy cały
czas doma-gają się
pieszczot, ale też
ogrzewają łóżko,
mruczą do ucha i od-
ganiają depresję w cie-
mne, mroźne (lub de-

szczowe) dni. To
osta-tnie jest
bardzo ważne.
Dlatego

kiedy mój ko-

Co można zrobić
ciekawego w
Święto
Niepodległości? 

Polecamy kilka
wspaniałych imprez:

27. Bieg Niepodległości
- to
dziesięciokilometrowy
bieg w którym weźmie
udział 15 tys.
uczestników. 
Start godz.11.00

XVIII Bieg
Niepodległości w
Choszczówce. Start
godz. 12.00

Gramy dla
Niepodległości -
koncert w Bemowskim
Centrum Kultury, godz.
19.00

Defilada Historyczna -
400 rekonstruktorów
wyruszy z Placu
Piłsudskiego o godz.
13.00 w kierunku
Muzeum Narodowego.

jadą!

defilada

11.XI

Kotki dwa

11 XI

11 XI




