
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Paprotni
Paprotnia, ul.
Sochaczewska 10
96-515, Teresin
Numer 10 02/17

DANE ADRESOWE:

tel. (0-46) 861-53-93 mail:
szkolne.wiesci.pap@gmail.com 
www.sp-paprotnia.edu.pl
http://press.juniormedia.pl

 W TYM NUMERZE:
- Z wizytą w Muzeum Powstania
Warszawskiego
- II wojna światowa
- Janusz Korczak
- Dzień Żołnierzy Wyklętych
- Złoty kompas
- Trójkąt Bermudzki
- Naszej Zuzi tajemne przejście
- Legenda o Sochaczewie
- Prometeusz dobroczyńca ludzkości
- Komiks Z wizytą

Tak bije

"Szkolne Wieści" 

redagują członkowie Samorządu
Uczniowskiego:

Maja Łużyńska, Maria Olender,
Weronika Skrzypczuk, Julia
Panasiuk, Natalia Kowalczyk,
Weronika Kamińska, Anna Kuchta,
Kinga Grzybowska, Piotr Kuchta,
Mateusz Zdanowski, Borys
Tomaszewski, Julia Łużyńska,
Marcel Góralczyk, Natalia
Michalczyk, Monika Włodarska,
Ignacy Wróbel oraz inni uczniowie
szkoły

w Muzeum

serce miasta!



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 10 04/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSZKOLNE WIEŚCI

Z wizytą w Muzeum Powstania Warszawskiego

Z wizytą

Okupant zmieniał

Na ulicach

Powstanie Warszawskie było zbrojnym
wystąpieniem przeciw okupującym Warszawę
wojskom niemieckim, zorganizowanym przez Armię
Krajową. Trwało od 1 sierpnia do 3 października
1944 r. W trakcie dwumiesięcznych walk straty
wojsk polskich wyniosły około 16 tysięcy zabitych i
zaginionych, 20 tysięcy rannych i 15 tysięcy
wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału
artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz
masakr urządzanych przez oddziały niemieckie
szacuje się, że zginęło od 150 do 200 tysięcy
cywilnych mieszkańców stolicy. Przebieg
powstania, historie powstańców i zdjęcia
ówczesnego miasta możemy zobaczyć w
Muzeum Powstania Warszawskiego, przy ul.
Grzybowskiej 79 w Warszawie. 2 lutego 2017 r.
uczniowie klas szóstych wybrali się na wycieczkę
do tego Muzeum, mieszczącego się w budynku
dawnej zajezdni tramwajowej. Ekspozycja
przedstawia walkę i codzienność uczestników
powstania.
Za pomocą obrazów i dźwięków przedstawiono
historię dni poprzedzających wybuch, kolejne jego
fazy, a także wyjście Powstańców z Warszawy i ich
dalsze losy. Zostało wystawionych prawie 1000
eksponatów oraz 1500 fotografii i filmów. Centralną
częścią Muzeum jest stalowy monument,
przechodzący przez wszystkie kondygnacje
budynku. Na jego ścianach wyryte jest kalendarium
Powstania, a dobiegające z niego brzmienie
bijącego serca symbolizuje życie Warszawy w 1944
roku. Wielką atrakcję stanowi wieża muzealna, z
której widać panoramę Warszawy. W środkowej
części muru zawieszony jest ważący 230 kg dzwon
„Monter”, poświęcony gen. bryg. Antoniemu
Chruścielowi. Jedną z niewątpliwych atrakcji
Muzeum jest też replika samolotu bombowego
Liberator B-24J.
Mam nadzieję, że uczestnikom wycieczki podobała
się ta wędrówka do przeszłości. Poznaliśmy historie
i dramaty ludzi będących często naszymi
rówieśnikami, którzy walczyli z poświęceniem o
wolność swoją i swoich rodaków. Teraz jesteśmy w
stanie lepiej zrozumieć, czym to jest patriotyzm i
miłość do Ojczyzny.
                                          Julia Piasta z klasy VI a

w Muzeum

nazwy ulic.

okupowanej Warszawy
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Z wizytą w Muzeum Powstania Warszawskiego

Ostrzelana

Największy skarb Muzeum -

Nasi

1 lutego odbyła się wycieczka szóstoklasistów do
Muzeum Powstania Warszawskiego, które znajduje
się w naszej stolicy,  przy ulicy Grzybowskiej 79. W
tym Muzeum znajdziemy przede wszystkim
pamiątki związane z Powstaniem Warszawskim.

Niektórych eksponatów mogliśmy dotknąć,  aby
wyobrazić sobie,  jak wyglądała wojenna
rzeczywistość Warszawy. Jakie pojazdy jeździły po
gruzowisku jednej z najpiękniejszych stolic
europejskich w tamtym czasie. Albo jakiej broni się
używało w tych latach.

Co jakiś czas mogliśmy usłyszeć odgłosy
bombardowania, bicie serca oraz opowieści
powstańców. Muzeum to  zgromadzi ponad 30
tysięcy eksponatów. Przez pierwsze dziesięć lat
działalności odwiedziło je ponad 4,6 mln osób.

Widzieliśmy też interaktywne elementy wystawy
oraz aparaty telefoniczne z epoki, przez które
można odsłuchać wspomnień Powstańców w
przeddzień 60. rocznicy wybuchu Powstania.

Przeszliśmy przez kanały, które wybudowano dla
potrzeb Muzeum, a które doskonale oddawały
atmosferę bombardowanej Warszawy.
Na sam koniec oprowadzania nas przez panią
przewodniczkę obejrzeliśmy  6-minutowy filmik,
pokazujący z lotu ptaka, a tak naprawdę z lotu
Liberatora, jak wyglądała Warszawa w trakcie
Powstania.

Najgoręcej polecam wszystkim to Muzeum. Jestem
pewna, że nikt nie wyjdzie z niego znużony. To
żywa i fascynująca lekcja historii dla każdego i w
każdym wieku.

                                  Anna Kuchta z klasy VI b

tabliczka

powstańcze opaski

na barykadach
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Wojna na morzach

Walczą

Walczą

Najkrwawszy konflikt światowy -  II wojna światowa

Każde dziecko wie, choć niektórzy dorośli zupełnie
o tym zapominają, że wojna jest wielkim złem.
Należy robić wszystko, aby za wszelką cenę jej
uniknąć. Ku przestrodze postanowiliśmy zamieścić
kilka artykułów napisanych przez Waszych
starszych kolegów. Przybliżą Wam one fakty
związane z tragicznymi wydarzeniami z lat 1939-45.
                                                              Redakcja
Jak na pewno wiecie, II wojna światowa to
największy konflikt zbrojny w całej światowej historii.
Zginęło wtedy blisko 55 milionów ludzi. Trwał on od
1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku. W
Europie zakończyła się nieco wcześniej, bo 8 maja
1945 roku. Walki toczyły się w Europie, w Afryce, w
Azji i na wszystkich oceanach. W wojnie brały udział
kraje ze wszystkich kontynentów, a główną rolę
odegrały Niemcy, Włochy, Japonia (państwa Osi),
Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i ZSRR
(alianci).
Pewnie każdy szóstoklasista wie, ale wolę
przypomnieć, że wojnę rozpoczęły hitlerowskie
Niemcy atakiem na Polskę 1 września, a już 17
września 1939 roku pomógł im Związek Radziecki,
atakując Polaków od wschodu. Bohaterska obrona
nie poradziła sobie z tak mocnymi najeźdźcami.
Kilka miesięcy później, w kwietniu 1940 roku III
Rzesza najechała Danię i Norwegię. Dania bardzo
szybko uległa Niemcom. Norwegia broniła się nieco
dłużej, ale też skapitulowała. Tymczasem Sowieci
zajęli już Litwę, Łotwę, Estonię, Besarabię oraz, po
wyczerpującej wojnie, część Finlandii. W 1940 roku
niemieckie wojska pomaszerowały przez Belgię,
Holandię i Luksemburg na Francję, która szybko się
poddała. Adolf Hitler miał plan zająć jeszcze Wyspy
Brytyjskie, jednak nie udało się mu zniszczyć
angielskiego lotnictwa. Równolegle z wojną w
Europie toczyły się starcia w Afryce. Początkowo
siły niemiecko-włoskie odnosiły sukcesy, lecz po
długotrwałym konflikcie zostały wyparte.

Dalsze informacje przedstawię w kolejnym numerze
„Szkolnych Wieści”.

         informacje zebrała Ania Kuchta z klasy VI b

i oceanach

prawie wszyscy

nawet dzieci.
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Janusz Korczak lekarz, który kochał dzieci

Janusz Korczak, czyli Henryk Goldszmit urodził się
22 lipca 1878 roku lub 1879 w Warszawie, a zmarł,
a właściwie zginął w sierpniu 1942 roku w
Treblince. Był to polski i żydowski lekarz, pedagog,
pisarz, publicysta i działacz społeczny. Teoretyk a
przede wszystkim praktyk wychowania. Praktyk,
bo pracował z dziećmi. Dzieci kochał i poświęcił się
im aż do śmierci. Był twórcą oryginalnego systemu
pracy z najmłodszymi. Systemu opartego na
partnerstwie, samorządności i odpowiedzialności
za podejmowane decyzje. To badacz świata dzieci i
jeden z pierwszych, którzy zauważyli, że mały
człowiek też ma swoje prawa. W 1926 założył
pierwsze pismo redagowane w większości przez
dzieci – „Mały Przegląd". Stary Doktor, bo tak
również mówiono na pana Janusza, był żołnierzem,
patriotą, majorem rezerwy i lekarzem Wojska
Polskiego.
 
Przede wszystkim jednak jest nam znany jako ten,
który poświęcił swoje życie dla dzieci. Choć miał
szansę opuścić getto,  bezpiecznie przedostać się
na aryjską stronę,  zapewnić sobie przeżycie i
bezpieczeństwo, postanowił zostać z sierotami z
getta do końca. Oto relacja naocznego świadka
tamtych wydarzeń, wybitnego muzyka i tytułowego
bohatera filmu pt. „Pianista”, Władysława
Szpilmana:

„Chyba 5 sierpnia (…) przypadkowo stałem się
świadkiem wymarszu Janusza Korczaka i jego
sierot z getta (…). Spędził z nimi długie lata
swojego życia i teraz, w ich ostatniej drodze, nie
chciał ich zostawiać samych. Chciał im tę drogę
ułatwić. Wytłumaczył sierotom, że mają powód do
radości, bo jadą na wieś (…). Gdy spotkałem ich na
Gęsiej, dzieci, idąc, śpiewały chórem,
rozpromienione, mały muzyk im przygrywał, a
Korczak niósł na rękach dwoje najmłodszych,
także uśmiechniętych, i opowiadał im coś
zabawnego”. 

                                  Ania Kuchta z klasy VI b

Przed budynkiem
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1 marca - Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2017 roku obchodziliśmy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. To święto zostało ustanowione
w 2011 roku. Obchodzone jest w rocznicę stracenia,
1 marca 1951 roku, siedmiu przywódców IV
Zarządu organizacji Wolność i Niezawisłość. 

Żołnierze Wyklęci to partyzanci,  którzy sprzeciwiali
się  podporządkowaniu Polski Związkowi
Radzieckiemu. Walka Żołnierzy Wyklętych była
wyrazem samoobrony społeczeństwa polskiego
przed sowiecką agresją. Liczbę członków
wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych
szacuje się na od 120 do 180 tysięcy.

Żołnierze Wyklęci dzięki swojej niezłomnej postawie
przyczynili się do opóźnienia wprowadzania
komunizmu w Polsce, choć nie udało się tego
uniknąć. Spotkały ich za to prześladowania. Do dziś
nieznane są miejsca pochówku wielu z nich.
Obecnie 1 marca, w całym kraju odbywają się
uroczyste apele pamięci, przemarsze, biegi
pamięci, wystawy, spotkania historyczne oraz
odprawiane są uroczyste msze święte.

Także Prezydent w tym dniu wręczył odznaczenia
państwowe kombatantom i osobom pielęgnującym
pamięć o Żołnierzach Wyklętych oraz wziął udział w
apelu pamięci przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych stanowi wyraz
naszego hołdu dla Żołnierzy za ich niezłomną
postawę patriotyczną, całkowite umiłowanie
Ojczyzny, przywiązanie do tradycji patriotycznych
oraz za przelaną krew.

                          Mateusz Zdanowski z klasy VI a

Żołnierze

Przyszło im walczyć

wyklęci

i umierać młodo.
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RECENZJA FILMU „ZŁOTY KOMPAS”

Film pt.: "Złoty Kompas" opowiada o dziewczynce
żyjącej w fantastycznym świcie, która jako jedyna
potrafi czytać Aletheiometr, zwany Złotym
Kompasem. W świecie głównej bohaterki -
dwunastoletniej sieroty Lyry - dusze ludzi nie
znajdują się w ich ciele, lecz kroczą obok nich jako
dajmony. Dajmon przybiera postać zwierzęcia,
zależnie od tego, jaki ktoś jest i jaką ma
osobowość. Osoby uległe autorytetom jako
dajmony mają psy, a osoby niezależne - koty.
Dajmony dzieci nie mają stałego kształtu. Dopiero
gdy dziecko dojrzeje, jego dajmon również
przybierze stałą postać. 
Tytułowy Złoty Kompas ma magiczne właściwości.
Nie wskazuje północy, lecz prawdę. Aletheiometr
posiada cztery wskazówki i symbole, zamiast liter
oznaczających kierunki świata. Trzema
wskazówkami zadaje się pytania za pomocą
symboli. Gdy już się je sformułuje, trzeba chwilę
poczekać i spojrzeć na czwartą wskazówkę, która
pokaże odpowiedź. 
Zaraz na początku dowiadujemy się, że Lyra jest
sierotą. W dalszej części filmu okazuje się jednak,
że ma matkę i ojca. Jej mama to Marisa Coulter -
potworna kobieta, która porywa dzieci Cyganów i
zabierała je na północ, gdzie oddziela je od
dajmonów, co często kończy się śmiercią z
tęsknoty. Dzieje się tak, ponieważ człowiek i jego
dajmon są nierozłączni. Ojcem dziewczynki jest,
wcześniej przedstawiony jako jej wujek, Lord
Asriel. 
Przygoda dziewczynki zaczyna się w angielskim
mieście Oksford, a później toczy się na północy.
Tam właśnie wywieziono przyjaciół Lyry - Rogera
oraz Billego i wiele innych dzieci. Jedną ze
śmiertelnych ofiar rozdzielenia dajmona od
człowieka jest Billy. Rogera to nie spotkało, bo Lyra
ze swoimi przyjaciółmi, m. in. z niedźwiedziem
polarnym Iorekiem Barnisonem, czarownicami i
Cyganami, uwolniła go oraz inne dzieci z okropnego
więzienia. 
Film opowiada o prawdziwych uczuciach i
autentycznych więziach. Moim zdaniem warto było
obejrzeć tę ekranizację powieści Philipa Pullmana,
bo pokazuje prawdziwą przyjaźń, a za Tą tęskni
każdy z nas.
                            Zuzia Gołębiewska z klasy V a
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"TRÓJKĄT BERMUDZKI"

Jest to nazwa obszaru Atlantyku, w rejonie
Bermudów przez fascynatów zjawisk
paranormalnych  uznawanego za miejsce wielu
niewyjaśnionych zaginięć,  między innymi
statków, jachtów i samolotów. Uważają oni, iż
na tym obszarze mają miejsce zjawiska łamiące
prawa fizyki, a nawet wykrywana jest obecność
tak zwanych Obcych, co ma ich zdaniem
wyjaśniać rzekomo niewytłumaczalne
zdarzenia.

Nie istnieje jeden ustalony kształt trójkąta. Jego
kształt opisywany jest różnie w poszczególnych
legendach i doniesieniach prasowych. Jeżeli
przyjrzymy się statystykom i podejdziemy do
tematu bez niepotrzebnych emocji, to okaże się,
że w tym obszarze nie ginie więcej jednostek
pływających i latających niż w innych rejonach
Oceanu Atlantyckiego.

Prawdopodobnym wyjaśnieniem tajemniczych
zaginięć są sporadyczne erupcje metanu z
podwodnych złóż w tych rejonach. Bąble
metanu wydobywające się ze szczelin w dnie
oceanu powiększają się do ogromnych
rozmiarów w miarę wypływania na
powierzchnię. Powstały z wody i pęcherzyków
metanu płyn ma gęstość znacznie niższą niż
woda, przez co znajdujące się w tym rejonie
statki tracą wyporność i toną.

                             Anna Kuchta z klasy VI b    
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Naszej Zuzi Tajemne Przejście

.

.

.

Pewnego słonecznego dnia wakacji, podczas
spaceru w lesie znalazłam przejście w drzewie
do Wymiaru Marzeń.

W krainie Wymiaru Marzeń znajduje się wiele
nieodkrytych miejsc, różnorakich postaci,
tajemniczych stworzeń i zaczarowanych
przedmiotów. Wszystkie te motywy przewodnie
pojawiły się w przeczytanych przeze mnie
książkach, obejrzanych filmach oraz w
poznanych we wczesnym dzieciństwie bajkach.
Przechadzając się pomiędzy górami i rzekami
zauważyłam ogromnych i groźnych
zmiennokształtnych, wampiry, majestatyczne i
dobre elfy oraz kilku wybitnych czarodziejów,
specjalistów od białej magii.

Podczas mojej podróży po świecie Wymiaru
Marzeń miałam okazję wypić herbatkę z
hobbitem o imieniu Bilbo, wypróbować kilka
zaklęć z Harrego Pottera, nauczyć się władać
mieczem z Percym, przenosić się w przeróżne
miejsca dzięki życzliwości Doktora Strangea
oraz doświadczyć wielu innych fantastycznych
przygód. Całej tej  historii, którą przeżyłam, z
ogromną chęcią doświadczyłabym po raz drugi.
A gdzie jest Wasze Tajemne Przejście?

                          Zuzia Skrzypczuk z klasy VI b
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Legenda o Sochaczewie

.
.



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 10 04/2017 | Strona 11 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SZKOLNE WIEŚCI

              Zuzi Gołębiewskiej historia Prometeusza
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