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WARTO MIEĆ PASJĘ

W poniedziałek 18
lutego 2019r. w
Miejskiej Bibliotece
Publicznej pod
szyldem
„Sochaczewskie
Komiksy” odbyła
się premiera
kolejnej edycji
albumów z serii:

„Projekt Komiks
Bliźniaczy”.
Pomysłodawcą
projektu jest pan
Łukasz Kuciński –
Bofzin, autor wielu
komiksów
promujących
Sochaczew i

okolice. W ramach
projektu uczestnicy
pod kierunkiem
pana  Łukasza
tworzyli komiksy 
Uczestnicy mieli
pełną swobodę
twórczą a jedynym
ograniczeniem

była ich własna
wyobraźnia. 

Najlepsze prace
zostały wydane a
autorzy nagrodzeni.
Wśród
nagrodzonych
znalazły się dwie
uczennice ze
Szkoły
Podstawowej nr 3:
Natalia Wardziak z
klasy 5d, autorka
albumu „Tajemniczy
goście

w Sochaczewie”
oraz Weronika
Zawadzka z klasy
4c,  która napisała
„Przygody Jasia,
jego Papugi i
Budzika” .
Serdecznie
gratulujemy obu
dziewczynkom. 

.

  Weronika Zawadzka z kl. 4 c
  Natalia Wardziak z kl. 5 d

    Uczennice Szkoły Podstawowej nr 3  
                             w Projekcie Komiks Bliźniaczy!

.
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NASZE PASJE
NATALIA WARDZIAK Z KLASY V D

Po wakacjach wraz  z mamą  szukałyśmy dla mnie
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, odpowiadających
moim zainteresowaniom. Propozycji  było kilka,
ostatecznie zdecydowałam się na zajęcia z rysowania
komiksów z Panem Łukaszem Kucińskim. Zajęcia
odbywały się popołudniu w Sochaczewskim Centrum
Kultury przy ul. 15 go Sierpnia. ,,Bofzin’’ to taki starszy
brat, dlatego lekcje z nim były bardzo fajne pełne
humoru, trwały różnie czasami godzinę a czasem
dwie. Początkowo Pan Łukasz pokazywał mi jak
rysuje się postacie w komiksie, jak poprzez  mimikę
wyrazić ich  emocje, uczucia. Po kilku lekcjach
zaproponował mi udział w swoim autorskim projekcie
,,Komiks Bliźniaczy‘’, co to jest? zapytałam. Komiks
Bliźniaczy to, jakby dwa komiksy rysowane przez
ucznia i mistrza . Opowiadają tą samą historie ale
rysownik przedstawia ją na swój sposób, i tak było ze
mną . I oto  powstał mój  komiks ,,Tajemniczy goście
w Sochaczewie”. Na początku wymyślaliśmy postacie,
ja wymyśliłam udział burmistrza w historyjce,
pokazanie gościom z kosmosu ciekawych miejsc w
mieście. Rozpoczęły się intensywne prace nad
rysunkami i dialogami, to było dużo pracy rysowanie
konturowanie, kolorowanie, resztą zajął się Pan
Łukasz i drukarnia. Troszkę to trwało, aż pewnego dnia
telefon..jest ,będzie premiera .
O tym ważnym dla mnie wydarzeniu, poza rodzicami i 

. .

bratem, powiedziałam Pani E.Adamkiewicz mojej .
wychowawczyni, była bardzo zaskoczona i przyjęła
zaproszenie na premierę

Dnia 18 lutego 2019 r o godz.17, w Kramnicach
miejskich w Oddziale dziecięcym  biblioteki,odbyła się
premiera kolejnej już edycji projektu ,,Komiks
Bliźniaczy‘’ z uczestnictwem Pana Łukasza
Kucińskiego, piątki  autorów komiksów - a między mini
ja Natalia Wardziak .
Przybyło wielu zaproszonych gości: Pan M.Fergiński
vice Burmistrz miasta, Pani J.Niewiadomska -Kocik
Naczelnik Wydziału kultury, byli moi rodzice, rodzice
innych dzieci a także moja wychowawczyni Pani Ewa
oraz koleżanki z klasy. Po krótkim wstępie
przygotowanym przez ,,Bofzina” odbyło się
przedstawienie autorów i ich prac, w tym i mojej.
Miałam straszne nerwy, bardzo się denerwowałam ale
było bardzo miło. Otrzymałam swój pierwszy wydany
komiks, upominki, gratulacje i brawa .Moi rodzice oraz
moja Pani wychowawczyni byli ze mnie bardzo dumni, 
było bardzo miło . W tym miejscu bardzo bym chciała
bardzo podziękować tym ,którzy umożliwili mi udział w
tych zajęciach, Moim Rodzicom – Dziękuję i Kocham
Was, Panu Łukaszowi Kucińskiemu -  mojemu
instruktorowi. Bardzo dziękuję za przybycie na to
ważne dla nie wydarzenie Pani Ewie Adamkiewicz
oraz moim koleżankom z klasy Vd, Łucji, Zuzi i Zosi –
bardzo Wam Dziękuję ,nawet nie wiecie ile dla mnie
znaczyła Wasza obecność.
Zachęcam wszystkich do realizacji swoich pasji, może
właśnie do tworzenia komiksów….

Pozdrawiam Natalia

. .



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 33 03/2019 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL TRÓJWIEŚCI

    
      NASZE
              PASJE

Cześć, jestem Weronika , mam 9 lat i
chodzę do 4 C. Odkąd pamiętam zawsze
lubiłam rysować. Bardzo lubię też czytać
książki. Moja przygoda z komiksem
rozpoczęła się dwa lata temu na
zajęciach, które prowadził pan Łukasz
Kuciński w Klubie Nauczyciela. Pasja do
rysowania rosła z każdymi zajęciami.
Tworzenie historii obrazkowych to nauka
rysowania i świetna zabawa. Do tej pory
udało mi się razem z Panem Łukaszem
stworzyć dwa komiksy bliźniacze
„Historia z morałem” oraz „Przygody
Jasia, jego papugi i budzika”. Głowę mam
pełną nowych pomysłów i mam nadzieję,
że już wkrótce będę mogła nimi podzielić
się z Wami.

.

.

.

.

Poznajcie Weronikę Zawadzką. Jest
częstym gościem w bibliotece szkolnej,
można ją spotkać gdy siedzi w kąciku i
czyta. Najbardziej lubi komiksy i po nie
najczęściej sięga. Jest bardzo skromną
osobą mimo, że ma wielki talent…
wymyśla i pisze komiksy. Już drugi rok z
rzędu jej prace zostały wydane w ramach
„Projekt Komiks Bliźniaczy”. 

.

.

.

.
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SZKOLNY REPORTER Walentynki w klasach
młodszych

Walentynki pojawiły się w Polsce dopiero w latach 90
 XX wieku, lecz nie oznacza to, że nigdy w naszej
kulturze nie istniało święto poświęcone miłości.
Słowiańską tradycją jest obchodzenie np. nocy
świętojańskiej.
14 lutego wszystkie wystawy sklepowe przyozdobione
są czerwonymi oraz różowymi sercami. Wszędzie
można poczuć walentynkowy nastrój. Walentynki
przyjęły się w polskiej tradycji , a możliwość
okazywania sobie miłości i sympatii stały się tradycją i
w polskich szkołach.
W naszej szkole walentynkowy nastrój można było
poczuć już od najwcześniejszych godzin. Po szkole
krążyła bowiem zorganizowana przez Samorząd
Szkolny walentynkowa poczta, którą zainteresowani
byli wszyscy- najstarsi i najmłodsi.
W klasach młodszych dzieci chętnie pisały listy z
życzeniami i oznakami sympatii do swoich kolegów,
koleżanek i nauczycieli. Niezmiernie emocjonalne stało
się czytanie owych listów. Symbolem walentynek są
oczywiście serduszka. Czerwone serduszka na
patyczkach zyskały aprobatę maluchów i wykonywały
je one z wielką chęcią. Zabawy w kodowanie z matami
EDU-SENSE są dla maluchów wesołą zabawą. Dziś
odkodowywały one napis LOVE i czerwone serduszko.
Zabawa wzbudziła wiele emocji i możliwość radosnej
współpracy. Na koniec słodkości w postaci cukierków
dopełniły walentynkowe szaleństwo. 

Czerwony Kapturek na nowo!

Przedstawienia teatralne już na stałe wpisały się w
życie biblioteki szkolnej. Tym razem pod kierunkiem
nauczycieli bibliotekarzy, uczniowie z klasy 4 d
przygotowali „Czerwonego  Kapturka”.  Nasza wersja
tej dobrzej znanej bajki była zabawna i pełna humoru.
W bohaterów wcielili się: Marta Fabisiak, Maja
Fedorowicz,  Marcel Płowik, Natalia Hoyer, Zofia
Jarota, Julia Wójcicka, Bartosz Górz.
Na premierę, 13 lutego zostali zaproszeni uczniowie
klas 1b,  klasa 3 b oraz 4 d. Mimo dużej tremy
naszych aktorów wszystko poszło zgodnie z planem i
już szukamy kolejnych inspiracji artystycznych do
kolejnych przedstawień. 

Walentynki 

Tradycyjnie, jak co roku, 14 lutego w naszej szkole
Samorząd Uczniowski, zorganizował Pocztę
Walentynkową. 
Dzieci przez kilka dni wrzucały do specjalnej skrzynki
pocztówki dla swoich sympatii. W Walentynki
przewodnicząca szkoły Paulina Kasprzak, przebrana
za uroczego amorka, doręczyła wszystkie kartki i
życzenia, wywołując uśmiech u każdego adresata. 

. .. .
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WIEŚCI ZE ŚWIETLICY

Udział wychowanków naszej świetlicy w
spotkaniach międzyświetlicowych.
Zimowe Międzyświetlicowe Spotkanie Małych
Artystów w SP nr2 w Sochaczewie  w dniu
14.02.2019r. Uczennice: Lena Kopowicz i Milena
Karwas prezentowały swoją twórczość plastyczną
wszystkim uczestnikom spotkania pod kierunkiem p.
Urszuli Karazji. Brały udział w warsztatach plastyczno-
technicznych „Coś z niczego, nic trudnego…” oraz
poczęstunku.
Miejski konkurs piosenki „Zaczarowany bajek
świat” w SP nr 6 w Sochaczewie w dniu 20.02.2019r.
Uczniowie: Wiktoria Fiedukowska zdobyła II miejsce
śpiewając piosenkę „Podróż do krainy bajek” pod
kierunkiem p. Jolanty Fiedukowskiej
Piotr Wronisz wyśpiewał III miejsce piosenką „Baju,
baj książeczko” pod kierunkiem
p. Urszuli Karazji.
Dzieci otrzymały: dyplomy, nagrody książkowe oraz
bilet wstępu na stadion narodowy i lodowisko.
Uczestniczyły w słodkim poczęstunku.

Wystawa autorska „Zwierzęta Azji” w SCK
W dniu  20 lutego 2019 r.  w sali  SCK w Sochaczewie
została zorganizowana wystawa  pt „ Zwierzęta z Azji”
prezentowana przez p. Stanisława Werle.  Przybyli
uczniowie z różnych klas oraz  ze świetlicy Szkoły
Podstawowej nr 3 pod opieką

Uczniowie podziwiali profesjonalnie namalowane
obrazy zwierząt. Najbardziej podobały się tygrysy.
Podczas spotkania można było wysłuchać wiele
ciekawych wierszy tematycznie związanych ze
światem zwierząt autorstwa p. Krystyny
Czerwińskiej. 
Czas pobytu umilały piosenki w wykonaniu dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 3  przygotowane pod
kierunkiem instruktora SCK p. Piotra Milczarka.
Uczniowie z zaciekawieniem uczestniczyli w
wystawie. Zadawali pytania autorowi  i dobrze się bawili
w rytm wykonywanych utworów. 

Bal karnawałowy w świetlicy szkolnej
    Dnia 21 lutego 2019r. w świetlicy szkolnej odbył się
bal karnawałowy. Był to dzień niecierpliwie oczekiwany
przez wszystkie dzieci. Tego dnia świetlica szkolna
zamieniła się w salę balową. 
   Wcześniej uczniowie z każdej klasy na swoich
zajęciach edukacyjnych przygotowali wszelkie
elementy, które posłużyły do dekoracji sali. Dzięki
pomocy nauczycieli świetlicy, salę przyozdobiły
różnokolorowe łańcuchy, serpentyny, balony.
Zjawiskowy wygląd, wprowadził dzieci w wesoły
nastrój i zachęcił do wspólnej zabawy. 
   Dzieci przebrane w kolorowe stroje, wcieliły się w
bohaterów znanych bajek i filmów. Wszyscy przy
dźwiękach muzyki bawili się wyśmienicie! Zabawa
urozmaicana była ciekawymi korowodami, pląsami,
konkursami, a zwycięzcy otrzymali symboliczne
suweniry. Uczestnicy balu bawili się przy repertuarze
dziecięcym jak i znanej każdemu skocznej muzyce
tanecznej. W czasie przerwy dzieci miały czas na
słodki poczęstunek. Była to również okazja do
wykonania pamiątkowych zdjęć. Zadowoleni i pełni
wrażeń uczniowie wrócili do swoich domów.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udaną zabawę 

. .., .
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   Z PIERWSZEJ RĘKI

             SPORT 

22 lutego reprezentacja SP3 dziewcząt i chłopców
wzięła udział w eliminacyjnym Turnieju Piłki Ręcznej.
Gospodarzem Spotkania była Szkoła Podstawowa Nr4
w Sochaczewie. Obie nasze drużyny przeszły do
zawodów powiatowych. Drużyna chłopców
wywalczyła III miejsce a dziewczęta V miejsce. 
Serdecznie  gratulujemy i dziękujemy wszystkim
reprezentantom i opiekunom.

Skład Dziewczęt: Ola Tymorek, Kamila Wróbel,
Agnieszka Kołedziejczak, Oliwia Łukasiewicz, Łucja
Wawer, Dominika Czubak, Ula Walisiewicz, Zosia
Majtyka, Ola Jażdżyk, Natalia Janiak, Julia
Lewandowska, Zuzanna Kwiek.
Skład Chłopców: Adam Górski, Kuba Rokicki, Bartek
Fedorowicz, OliwierŚlusar, Kamil Jażdżyk, Oskar
Edward, Michał Rybak, Szymon Wittan, Olek Guzek,
Kacper Kamiński, Iwo Mroziński, Opiekunami drużyn
byli: Dariusz Górski, Agnieszka Malesa.

     PIŁKA NOŻNA 
25 stycznia 2013 Komitet Wykonawczy UEFA podjął
decyzję o zorganizowaniu Euro 2020 w 12 miastach w
12 różnych państwach-gospodarzach. Kandydatury
były przyjmowane od kwietnia do września 2013. We
wrześniu 2014 zostali wybrani ostateczni gospodarze
mistrzostw. W eliminacjach do Euro wezmą udział
reprezentacje wszystkich członków UEFA włącznie z
gospodarzami turnieju finałowego. Polska
zrezygnowała z organizacji turnieju[

Ostatecznie mistrzostwa zostaną zorganizowane w 12
miastach w 12 państwa. 
grupa Polski : Polska, Austria, Izrael, Macedonia,
Łotwa, Słowenia

W pierwszej fazie eliminacji, która będzie
rozgrywana od marca 2019 roku, 55 reprezentacji
podzielonych zostało na 10 grup (5
pięciozespołowych i 5 sześciozespołowych).
Rozstawienie drużyn przed losowaniem zostało
przydzielone na podstawie wyników uzyskanych w
trakcie rozgrywek Ligi Narodów, które odbyły się
na przełomie 2018 i 2019 roku. Finaliści Ligi
Narodów 2018/2019 (czterej zwycięzcy grup w lidze
A) zostali przydzieleni do grup pięciozespołowych,
ze względu na konieczność rozegrania przez nie
dodatkowych meczów w ramach turnieju
finałowego Ligi Narodów 2018/2019 w marcu 2019
roku. Bezpośredni awans do Mistrzostw Europy
uzyskają po dwie najlepsze drużyny z każdej z
grup. To daje jednak tylko 20 reprezentacji spośród
24, które pojadą na turniej finałowy. Pozostałe
cztery reprezentacje zostaną wyznaczone na
podstawie wyników w fazie play-off,

.

.

.

.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Europy_w_Pi%C5%82ce_No%C5%BCnej_2020#cite_note-2
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Indie położone są w Azji nad Oceanem Indyjskim.
Ich powierzchnia wynosi ponad trzy miliony
kilometrów kwadratowych, a liczba mieszkańców
to ponad miliard. Stolicą państwa jest Delhi.
Jednym z największych skupisk ludzi na świecie  w
Indiach jest Bombaj. Mieszka tam 17 milionów
mieszkańców. Jest to miasto bogactwa i nędzy. Na
dachach drapaczy chmur znajdują się lądowiska
dla helikopterów i dzielnice, gdzie koczują
nędzarze. Wszystkich turystów zagranicznych i
lokalnych przyciągają w mieście Wrota Indii. Jest to
indyjski łuk triumfalny, gdzie wszyscy robią sobie
zdjęcia.
 Świątynia Wirupaksza to zabytek, który można
podziwiać w mieście Hampi. Żeby do  niej wejść i
uczestniczyć w modlitwach, należy zdjąć buty.
Pielgrzymi kłaniają się tam świątynnym bóstwom.
Najważniejszym jest Śiwa. Hindusi do takich miejsc
przychodzą bardzo rano. Kiedy budzi się dzień i
robi się jasno, budzą się też małpy, które
przebywają w świątyni i zaczynają swoje zabawy,
skacząc po rzeźbach. Świątynie są miejscami kultu
tysięcy bogów. Największy z nich to Budda. W
świątyniach można też zjeść, pospać, spotkać się
ze znajomymi. 

       KĄCIK 
    GEOGRAFICZNY

.

.

Są to miejsca bardzo głośne i gwarne. Często przy
wyjściach z pomieszczenia stoją słonie z
opiekunami.
 Miasto Kalkuta znane jest na całym świecie z
działalności zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
Matki Teresy. Ich ogromna praca była i jest
aktualnie potrzebna, aby ludzie chorzy, którzy
trafili pod ich opiekę byli traktowani z godnością. 
 Godnym uwagi i polecenia do zwiedzania jest
miasto Waranosi położone nad brzegiem Gangesu.
Miasto i rzeka Ganges uważane są za święte. Nad
brzegami wód od tysiąca lat ludzie modlą się i
składają ofiary, zanurzając się w brudnej wodzie.
Myją się, piorą i używają jej do picia. Nocą
puszczają na wodę setki lampek, a w nich prośby i
modły. W mieście często  skaczą małpy po
dachach, samochodach i słupach. Są to przeważnie
makaki.
 Dla nas jest to państwo egzotyczne i odmienne
kulturowo.

Ciekawostki na temat
Indii
1. W Indiach początek roku szkolnego zależy od
panującego na danym terenie klimatu.
2. W kraju tym obowiązkowa nauka trwa 9 lat.
3. Narodowym owocem jest mango.
4. W kraju tym jest ruch lewostronny.
5. 11 obywateli Indii otrzymało nagrodę Nobla.
6. W kraju tym osoba mająca 7 lat, podlega
odpowiedzialności karnej.
7. Indie mają największy na świecie przemysł
filmowy – Bollywood.
8. Hindusi uwielbiają tańczyć.

.

.
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KĄCIK PRZYRODNIKA

.

.

W tym artykule opisze wam najbardziej kojarzone ptaki
z walentynkami i miłością czyli papużki
nierozłączki.Występują w południowej części Afryki, w
wąskim pasie od Angoli i Namibii po RPA. Środowisko
życia stanowią pustynne zadrzewienia, jałowe skaliste
tereny, zadrzewione brzegi rzek i zarośla na stokach
wzgórz.Swoją sławę zawdzięczają swojej miłości do
partnera lub partnerki.W większości przypadków kiedy
samczyk lub samiczka ucieka z hodowli lub umiera
drugi osobnik umiera po stracie ukochanej
ukochanego.Nie tylko ptaki te powinny kojarzyć się
nam z miłością innymi ptakami są ary,orły,kondory
które łączą się w pary na cale życie.Większość ludzi
myśli że to najmniejsze papugi na świecie , ale to nie
prawda najmniejsze są mnichy nizinne. Najbardziej
znanym odmianą nierozłączek jest nierozłączka
rudogłowa która widnieje na ilustracji obok. Papugi w
teorii posiadają dwie łapy ale ornitolodzy z każdym
kolejnym krokiem udowadniają , że papugi mają trzy
łapy. Widać to na zdjęciu pod tym tekstem wszystkie
papugi używają dzioba jak trzeciej łapy potrafią na niej
zawisnąć,wspinać się co więcej dziób jest silniejszy od
łapek.Papugi w większości są kojarzone z długim
ogonem dużym ubarwieniem i mocnym dziobem , ale
papużki te mają krótki ogonek malutki dzióbek ale
mnóstwo kolorów. Takie papugi są najbardziej
kojarzone z największymi papugami świata czyli
arami.Afryka jest najbardziej kojarzona z pustyniami i
sawannami , a te papużki często występują także w
Kotlinie Kongo w której jest wieki las.Ptaki te gnieżdżą
się w dziuplach starych drzew.Nie próbujcie uczyć
mówić takich papug ponieważ ptaki te potrzebują
partnera , a żeby nauczyć papugę mówić trzeba
nawiązać z nią więź a te ptaki potrzebują partnera lub
partnerki.Jeżeli będziecie chcieli zakupić papugę
zapraszam na początek na kanał Papuzia TV żebyście
poznali lepiej gatunek i jego wymagania.Życzę wam
wesołych walentynek

Czy wiesz że?
Papugi nierozłączki są drugimi najmniejszymi
papugami na świecie.
Ptaki te nie migrują.
Łączą się w pary do końca życia.
Ciężko jest je nauczyć mówić.
Papużkami nierozłączkami nazywamy dwie
osoby bliskie sobie np. najlepszych przyjaciół
Papużki nierozłączki to jedne z nielicznych papug
Afrykańskich.

Zadania
Jakie inne ptaki powinniśmy kojarzyć z miłością i
dlaczego?
Odp:...................................................................................................................................................................
Dlaczego papużki nierozłączki są
kojarzone z miłością?
Odp:.............................................................................Dlaczego
ornitolodzy uważają że papugi w teorii mają dwie łapy a
w praktyce trzy?
Odp:...................................................................................................................................................................
Wymień odmiany nierozłączek.
Odp:..........................................................................

.

.



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 33 03/2019 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL TRÓJWIEŚCI

PROMETEUSZ
DZISIEJSZYCH

CZASÓW.

"Największą chorobą naszych czasów nie jest trąd czy
gruźlica ,lecz raczej doświadczenie tego ,że się jest
niechcianym ,zdradzonym przez wszystkich.
Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia
,okrutna obojętność wobec bliźniego, który wyrzucony
został na margines życia w skutek wyzysku, nędzy
,choroby..."
   
 Święta Matka Teresa z Kalkuty.

Święta Matka Teresa z Kalkuty (wł. imię i nazwisko
Agnes GonxhaBojaxhiu).   
       Ta albańska zakonnica urodziła się w Albanii ,a
zmarła 5 września 1997 roku w Kalkucie w Indiach
.Przyszła święta wychowała się w rodzine katolickiej i
już jako dziecko zafascynowana była żywotami
misjonarzy i ich posługą.W wieku 12 lat postanowiła
poświęcić swe życie Bogu.Sześć lat później opuściła
dom rodzinny i wstąpiła do Instytutu Błogosławionej
Dziewicy Maryji (tam nauczyła się j.angielskiego)
została misjonarką.Nigdy więcej nie zobaczyła swych
najbliższych.Agnes(przyszła matka Teresa)do Indii
przybyła na początku 1929r.,przyjmując imię Teresa –
po Teresie z Lisieux, patronce misjonarzy.

W, tym czasie uczyła kolejno w różnych
szkołach.Śluby wieczyste złożyła 24 maja 1937 roku.
W lipcu 1944 r. po raz pierwszy spotkała ojca
Celestyna, belgijskiego jezuitę ,znawcę języka
arabskiego i islamu,który przyjechał do Kalkuty, aby
pracować wśród tamtych Muzułmanów. Na prośbę
matki Teresy ,za zgodą miejscowego arcybiskupa ,
został jej kierownikiem duchowym.
        10 września 1946 r. podczas podróży pociągiem z
Kalkuty do Dardżylingu(jechała na rekolekcje), Matka
Teresa usłyszała "wewnętrzny głos". Usłyszała
wyraźnie,że to Jezus przemawia do niej. Jezus
poprosił matkę Teresę,aby założyła Zgromadzenie
Sióstr Misjonarek Miłości- wspólnotę, która poświęciła
się służbie najuboższym z ubogich.
       Podstawowymi zadaniami nowego zgromadzenia
miały być:
- praca w duchu ubóstwa na rzecz najbiedniejszych z
biednych ,mieszkających w dzielnicach nędzy;
-specjalny ślub miłości wobec ubogich;
-działalność bez instytucji ,szpitali i dużych przychodni
,praca wśród porzuconych ,samotnych
,najuboższych Swą pracę misyjną z ubogimi ze
slamsów rozpoczęła w sierpniu 1948 r. Wtedy to
zmieniła swój habit na białe bawełniane sari (nazwa
sukni kobiet indyjskich) z niebieską obwódką. Przyjęła
wtedy obywatelstwo indyjskie7 października 1950r.
Matka Teresa otrzymała pozwolenie z Watykanu na
założenie zgromadzenia diecezjalnego w Kalkucie
,które później stało się zgromadzeniem Misjonarek
Miłości.w 1952 r. Matka Teresa stworzyła swój
pierwszy dom dla umierających w Kalkucie.
Było to darmowe hospicjum dla ubogich. Ludzie
przyprowadzeni do hospicjum otrzymywali pomoc
medyczną i dostawali możliwość odejścia zgodnie z
rytuałami ich wiary. Wkrótce misjonarka otworzyła
dom dla chorych na trąd, a następnie założyła w
Kalkucie kilka klinik dla trędowatych zaopatrujących
ich w lekarstwa,opatrunki i żywność.

.
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CZASÓW

Misjonarki Miłości systematycznie rozwijały się i w
roku śmierci Matki Teresy (1997 r.) obsługiwały już
610 misji w 123 krajach.Prowadziły tam i prowadzą
hospicja,domy dla zakażonych HIV/AIDS, trądem i
gruźlicą , jadłodajnie i programy wspomagające
dzieci i rodziny, domy dziecka i szkoły.
         Praca misyjna Św. Matki Teresy z Kalkuty
spotkała się z ogromnym uznaniem na cały świecie.
Wielokrotnie została wyróżniona przez rząd
indyjski. Otrzymał np. Order Padma Shiri. I
najwyższe indyjskie odznaczenie – order Bharat
Ratna.
         Matka Teresa z Kalkuty była wyróżniona
zarówno przez rząd, jak i organizacje świeckie. W
1962 r. otrzymała np. nagrodę "Ramona
Magsaysaya" za pracę w południowej i wschodniej
Azji.
         Równocześnie katolicy na całym świecie
zaczęli czcić Matkę Teresę jako świętą. W 1971 r.
papież Paweł 6 nagrodził ją Nagrodą Pokoju
papieża Jana 23. Takich wyróżnień i nagród były
setki.

Dwa dni po śmierci Świętej Matki Teresy z Kalkuty
papież Jan Paweł 2  opisał ją w następujący
sposób:
"Mam w pamięci obraz jej drobnej sylwetki,
przygarbionej przez życie poświęcone służbie
najuboższym z ubogich, ale zawsze pełnej
niewyczerpanej energii : energii pochodzacej z
miłości Chrystusa. Misjonarka Miłości : oto kim
była z nazwy i w praktyce Matka Teresa."

..

Matka Teresa z Kalkuty została beatyfikowana przez
papieża  Jana Pawła ||- 19 października 2003r.
4 września 2016r. - Błogosławiona Matka Teresa z
Kalkuty została kanonizowana przez papieża
Franciszka.

                                                                                   
 Olszyny, 29.08.1963

Droga Mamo!
Piszę do Ciebie ten list, żeby Ci powiedzieć jak bardzo
za Tobą tęsknie.
Moje relacje z tatą są całkiem dobre.
Wakacje w Olszynach były ciekawe. Razem z Pestką,
Julkiem i Marianem poznaliśmy nowego kolegę –
Zenka. Był w trudnej sytuacji życiowej , więc
musieliśmy mu pomóc. Kiedy już rozstaliśmy się z
Zenkiem, dostałam od niego list, w którym wyznał mi
miłość. Byłam zaskoczona ale po pewnym czasie
zrozumiałam, że ja też go kocham. Szkoda, że
musieliśmy się rozstać. Szkoda, że musieliśmy się
rozstać. W liście miłosnym wyjawił mi również swoje
sekrety o których nikomu innemu wcześniej nie
powiedział. Jestem zadowolona, że ma do mnie takie
zaufanie.
Tęsknie za Tobą Mamo…
Twoja córka Ula

.

.

.
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TĘ KSIĄŻKĘ WARTO
PRZECZYTAĆ 

Mam na imię Maja i mam osiem lat.
Jestem bohaterką książki Marcina
Szczygielskiego pod tytułem „Czarownica
piętro niżej”.
  Kiedy deszcz wciąż pada i pada, można
tylko jeść nieudane spaghetti i grać w gry
komputerowe. Dlatego często byłam dość
znudzona. Pewnego jednak dnia, kiedy
zamieszanie w rodzinie sięgnęło zenitu,
bo na świat przyszła moja młodsza
siostra, rodzice wysłali mnie do
ciotecznej prababci. Nie byłam
zadowolona, ponieważ pomysł
kilkutygodniowej wizyty u starszej pani,
której dobrze nie znałam, wydał mi się
niedorzeczny.
  Owa ciocia kojarzyła mi się z
opowieściami o tym, jak dwa razy zgubiła
się w moim mieście i o tym, że nie miała
pojęcia o komputerach. Czy taka osoba
może w ogóle zajmować się dzieckiem?
Ale nie było wyjścia. Rodzice uparli się,
że muszę wyjechać, bo będzie im łatwiej
opanować chaos. Zła na cały świat
wzięłam więc walizkę i wsiadłam z tatą w
pociąg do Szczecina, nie wiedząc, że
wyruszam po najciekawszą przygodę
mojego życia. Z pozoru nudna ciocia
okazała się bowiem znającą różne formy
magii sympatyczną czarownicą!

Jedną z przygód, o których chciałabym
wam opowiedzieć, jest historia biletu w
jedną stronę. Przeszukiwałam kredens, w
którym znalazłam przypadkiem album ze
starymi zdjęciami. Wyjęłam jedno z nich,
to, na którym byli ludzie na jakimś
przyjęciu. Nagle świat przed moimi
oczami zawirował, a ja znalazłam się na
imprezie z fotografii! Ludzie mówili
niestworzone rzeczy, nic nie rozumiałam.
Jedna osoba miała w dłoni kryształowe
jajko. Wzięłam je i….niechcący stłukłam.
Prysnęło na milion kawałków! Wszyscy
mnie nagle zauważyli, ktoś zaczął
krzyczeć, ktoś inny głośno narzekać.
Wtedy ciocia, zwana już wtedy ciabcią,
złapała mnie za ręce i przeciągnęła z
powrotem do rzeczywistości.
Nie opowiem wam o naszych przejściach
z pewnym czarnym kotem i z pewną
Monterową, ponieważ sami musicie
książkę przeczytać, żeby się o nich
dowiedzieć. Mam nadzieję, że wam się
spodoba, bo jak nie – jest szansa, że
zjedzą was zdradliwe lilie.
„Czarownica piętro niżej” to opowieść dla
tych, którzy lubią przygody, zwroty akcji,
kryminalne zagadki oraz dla tych, którzy
przeczuwają, że zwyczajna codzienność
nie jest jednak taka zwyczajna.
Tę książkę wart przeczytać! 

.. .
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NIECODZIENNE
PRZYGODY ANI 

Wstałam dziś rano, przetarłam oczy i ruszyłam w
stronę łazienki. Jak zwykle na rogu dopadł mnie
mój brat Piotrek. 
- chyba nie pójdziesz do szkoły z takim wronim
gniazdem na głowie? – zapytał 
- To ty masz takie kukuryku, że będziesz je
rozczesywał sto lat- rzuciłam mu wrogo
- Wyglądasz jak czarownica z bananowa – zaśmiał
się brat szyderczo i zanim zdążyłam mu coś
powiedzieć uciekł.
Po kilku sekundach znalazłam się w łazience.
Właśnie miałam wziąć szczoteczkę do zębów gdy
nagle… szczoteczka do zębów wylazła z kubka do
umywalki, a z umywalki do wanny. Przetarłam oczy
ale szczoteczka nadal leżała w wannie.  Gdy
spojrzałam na nią, poruszyła się nieznacznie i
skoczyła na dywanik a stamtąd czmychnęła do
kuchni. Pognałam za nią wołająć: „kici, kici” i „taś,
taś”. Nic nie pomogło. Szczoteczka zrobiła jeszcze
dwa kółka wokół fikusa mamy i zawadziła o
wypukłą doniczkę roślinki. Wtedy zauważyłam
kawałek białej nitki, która została przywiązana do
szczoteczki. 
- hi hi hi, magiczna szczoteczka, a raczej chodząca
szczoteczka – rechotał Piotrek
-dasz mi kiedyś zrobić coś w spokoju?! –
wysyczałam 
- może… kiedyś…- odpowiedział mi Piotrek. 
Nagle z kuchni wybiegła Heksa, porwała
szczoteczkę i popędziła do ogrodu. No cóż,
poszłam do szkoły bez mycia zębów.
W szkole kupiłam sobie 15 gum do żucia i zjadłam
je sama!
Po powrocie do domu strasznie bolał mnie ząb.
Powiedziałam to mamie , no a ona na to :
- jutro idziemy do dentysty, nie ma wyjścia. 
O gumie jej nie wspominałam.
   

CIEKAWOSTKI 

CZEMU REKINY MUSZĄ CIĄGLE
PŁYWAĆ
Kiedy rekiny przestają pływać, toną jak
kamienie. To dlatego, że są one zbyt
ciężkie, jak na swoje rozmiary i nie mają
pęcherza pławnego. Muszą bezustannie
pływać, aby nie opaść na dno, podobnie
jak ty musisz pływać by utrzymać się na
wodzie.

CZEMU DMUCHANE MOTYLKI
POMAGAJĄ MI UNOSIĆ SIĘ NA WODZIE
Kiedy nadmuchujesz swoje „motylki”,
napełniasz je dużą ilością powietrza. Jest
ono znacznie lżejsze od wody, wiec
pomaga ci unosić się na jej powierzchni.
Ale i sama woda ci w tym pomaga,
naciskając na przedmioty. Woda wypycha
twoje „motylki” i dzięki temu unosisz się
na jej powierzchni.

CZEMU ŚWIATŁO SŁONECZNE JEST
CIEPŁE?
Światło słoneczne jest ciepłe, ponieważ
Słońce wydziela zarówno ciepło, jak i
energię świetlną. Energia cieplna słońca
podróżuje do nas w postaci prostych linii
zwanych promieniami ciepła. Oczywiście
nie możesz ich zobaczyć, ale możesz
poczuć je na swoje skórze w gorące,
słoneczne dni, 

JAK LOTNIE WZBIJAJĄ SIĘ W
POWIETRZE?

Jak Słońce ogrzewa Ziemię, ogrzewa
również otaczające ją powietrze. Ciepłe
powietrze jest lżejsze niż zimne i unosi
się do nieba. Lotnie wykorzystują to
wznoszące się powietrze do latania.
Wznoszące się prądy ciepłego powietrza 
nazywamy prądami termicznymi. 
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DIY KOSMETYCZNE

Delikatny kwiatowy krem do mycia twarzy z glinką
Rhassoul

 Składniki:
 2 łyżeczki glinki Rhassoul
 Pół łyżeczki płatków róży
Pół łyżeczki płatków nagietka
 1/3 łyżki oleju migdałowego
 4 łyżki wody różane
j 4 krople olejku lawendowego

 Przygotowanie: 

Zmiel suszone płatki kwiatów w młynku,i zmieszaj
je z glinką.
 -Dodaj oleju migdałowego,wody różanej i olejku
eterycznego.
To wszystko wymieszaj na gładką masę.
 Produkt ten może służyć jako wspaniała
maseczka.  Jeżeli pozostawisz go na twarzy przez
10-15 minut.

REDAKCJA:
K. Figut, M. Stasiak- opiekunowie
dziennikarze:
Hanna Fiołek, Amelia Wardziak, Maksymilian 
Andrzejczak, Olek Guzek, Kamila Wróbel,
Stanisław Pisarek, Dawid Hetmanowski,
Aleksandra Tymorek, Aleksander Guzek 
Nauczyciele: Anna Chmielewska- Wardziak, Ewa
Adamkiewicz, Urszula Karazja, Justyna
Wrzesińska-Nowak, Sylwia Pankowska

Adres:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława
Krzywoustego
ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5
96-500 Sochaczew
Polska

Tonik z chabrem bławatkiem 

 Składniki:
 -6 kwiatów chabrach bławatka
 -1/3 łyżeczki czarnej herbaty
 - 6 kwiatów rumianku
 - ogórek
 - Pół szklanki wody
 Przygotowanie:
 -Zalej wrzątkiem herbatę, kwiaty chabra
bławatka i rumianku.
 -Odstaw napar do wystygnięcia i wyciśnij
sok z ogórka. - Usuń liście herbaty i
kwiaty z naparu i wlej go do soku z
ogórka.
 - Lekko nasącz płatki kosmetyczne i
trzymaj je na powiekach przez 10-15
minut.

.
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	NASZE PASJE
	Cześć, jestem Weronika , mam 9 lat i chodzę do 4 C. Odkąd pamiętam zawsze lubiłam rysować. Bardzo lubię też czytać książki. Moja przygoda z komiksem rozpoczęła się dwa lata temu na zajęciach, które prowadził pan Łukasz Kuciński w Klubie Nauczyciela. Pasja do rysowania rosła z każdymi zajęciami. Tworzenie historii obrazkowych to nauka rysowania i świetna zabawa. Do tej pory udało mi się razem z Panem Łukaszem stworzyć dwa komiksy bliźniacze „Historia z morałem” oraz „Przygody Jasia, jego papugi i budzika”. Głowę mam pełną nowych pomysłów i mam nadzieję, że już wkrótce będę mogła nimi podzielić się z Wami.

	NASZE
	PASJE
	Poznajcie Weronikę Zawadzką. Jest częstym gościem w bibliotece szkolnej, można ją spotkać gdy siedzi w kąciku i czyta. Najbardziej lubi komiksy i po nie najczęściej sięga. Jest bardzo skromną osobą mimo, że ma wielki talent… wymyśla i pisze komiksy. Już drugi rok z rzędu jej prace zostały wydane w ramach „Projekt Komiks Bliźniaczy”.

	SZKOLNY REPORTER
	Walentynki w klasach młodszych
	Czerwony Kapturek na nowo!
	Walentynki


	WIEŚCI ZE ŚWIETLICY
	Z PIERWSZEJ RĘKI
	SPORT
	KĄCIK
	GEOGRAFICZNY
	Ciekawostki na temat Indii
	KĄCIK PRZYRODNIKA
	PROMETEUSZ DZISIEJSZYCH CZASÓW.
	PROMETEUSZ DZISIEJSZYCH CZASÓW
	Jedną z przygód, o których chciałabym wam opowiedzieć, jest historia biletu w jedną stronę. Przeszukiwałam kredens, w którym znalazłam przypadkiem album ze starymi zdjęciami. Wyjęłam jedno z nich, to, na którym byli ludzie na jakimś przyjęciu. Nagle świat przed moimi oczami zawirował, a ja znalazłam się na imprezie z fotografii! Ludzie mówili niestworzone rzeczy, nic nie rozumiałam. Jedna osoba miała w dłoni kryształowe jajko. Wzięłam je i….niechcący stłukłam. Prysnęło na milion kawałków! Wszyscy mnie nagle zauważyli, ktoś zaczął krzyczeć, ktoś inny głośno narzekać. Wtedy ciocia, zwana już wtedy ciabcią, złapała mnie za ręce i przeciągnęła z powrotem do rzeczywistości. Nie opowiem wam o naszych przejściach z pewnym czarnym kotem i z pewną Monterową, ponieważ sami musicie książkę przeczytać, żeby się o nich dowiedzieć. Mam nadzieję, że wam się spodoba, bo jak nie – jest szansa, że zjedzą was zdradliwe lilie. „Czarownica piętro niżej” to opowieść dla tych, którzy lubią przygody, zwroty akcji, kryminalne zagadki oraz dla tych, którzy przeczuwają, że zwyczajna codzienność nie jest jednak taka zwyczajna. Tę książkę wart przeczytać!


	TĘ KSIĄŻKĘ WARTO PRZECZYTAĆ
	Mam na imię Maja i mam osiem lat. Jestem bohaterką książki Marcina Szczygielskiego pod tytułem „Czarownica piętro niżej”.   Kiedy deszcz wciąż pada i pada, można tylko jeść nieudane spaghetti i grać w gry komputerowe. Dlatego często byłam dość znudzona. Pewnego jednak dnia, kiedy zamieszanie w rodzinie sięgnęło zenitu, bo na świat przyszła moja młodsza siostra, rodzice wysłali mnie do ciotecznej prababci. Nie byłam zadowolona, ponieważ pomysł kilkutygodniowej wizyty u starszej pani, której dobrze nie znałam, wydał mi się niedorzeczny.   Owa ciocia kojarzyła mi się z opowieściami o tym, jak dwa razy zgubiła się w moim mieście i o tym, że nie miała pojęcia o komputerach. Czy taka osoba może w ogóle zajmować się dzieckiem? Ale nie było wyjścia. Rodzice uparli się, że muszę wyjechać, bo będzie im łatwiej opanować chaos. Zła na cały świat wzięłam więc walizkę i wsiadłam z tatą w pociąg do Szczecina, nie wiedząc, że wyruszam po najciekawszą przygodę mojego życia. Z pozoru nudna ciocia okazała się bowiem znającą różne formy magii sympatyczną czarownicą!
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	Tonik z chabrem bławatkiem
	Składniki:  -6 kwiatów chabrach bławatka  -1/3 łyżeczki czarnej herbaty  - 6 kwiatów rumianku  - ogórek  - Pół szklanki wody  Przygotowanie:  -Zalej wrzątkiem herbatę, kwiaty chabra bławatka i rumianku.  -Odstaw napar do wystygnięcia i wyciśnij sok z ogórka. - Usuń liście herbaty i kwiaty z naparu i wlej go do soku z ogórka.  - Lekko nasącz płatki kosmetyczne i trzymaj je na powiekach przez 10-15 minut.



