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Koniczyna (shamrock)była
nazywana przez Celtów
seamroy. Była niezwykle
ważną rośliną, gdyż 
symbolizowała
powrót wiosny.
Koniczyna była na tyle
ważna, że wraz z biegiem
lat była coraz bardziej 
kojarzona z Irlandią, aż w
końcu w XVII wieku była
symbolem irlandzkiego 
nacjonalizmu. Wielu

Irlandczyków nosiło
symbol koniczyny,by podkreślić
swoje pochodzenie i
pokazać niezadowolenie
wobec Anglii. Конюшину
(трилисник) кельти
називали seamroy. Це
була надзвичайно
важлива рослина,
оскільки символізувала
повернення весни.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO LEKTURY NASZEJ GAZETKI SZKOLNEJ 
(ЗАПРОШУЄМО УСІХ ПРОЧИТАТИ НАШІЙ ШКІЛЬНИЙ ВІСНИК)

DZIEŃ ŚW. PATRYKA Z FUNDACJĄ KULTURY
IRLANDZKIEJ ( СВ. ПАТРИКА)

IRLANDZKA KONICZYNA
(Конюшина ірландська)

Święty Patryk jest
patronem Irlandii, ale kim
był naprawdę? Św. Patryk
urodził się pod koniec IV
wieku w dzisiejszej Anglii.
Gdy miał 16 lat, został
porwany i przewieziony do
Irlandii, gdzie został
niewolnikiem. W Irlandii
św. Patryk odzyskał wiarę,
gdyż wcześniej był
niewierzący. W Irlandii
spędził aż sześć lat,

potem uciekł  i wrócił do
domu rodzinnego, gdzie
został księdzem. Minęło
kilka lat, i święty Patryk
wrócił do Irlandii, by
nawracać pogan na
chrześcijaństwo.  Święty
Patryk przy pomocy
koniczynki tłumaczył
poganom koncepcję
Świętej Trójcy. 
Szczególne podziękowania
kierujemy do uczniów,

którzy  wykonali
"patrykowe" kartki z
życzeniami specjalnie dla
kolegów i koleżanek z
Ukrainy. Kartki te zostaną
rozdane rodzinom z
Ukrainy, przebywającym
na terenie naszego miasta,
a część z nich zostanie
zawiezionych do Lwowa. 
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СОЛІДАРНІ З УКРАЇНОЮ- SOLIDARNI Z UKRAINĄ 

Клуб соціальної інтеграції «Zagórze»

P O M O C   D L A   U
K R A I N Y
Od początku wojny na
Ukrainie trwa w  naszej
szkole zbiórka
najpotrzebniejszych
rzeczy dla rodzin, które
przybyły do Polski z
Ukrainy. Wszystkie
zebrane artykuły na
bieżąco przekazywane
są rodzinom do
Centrum Integracji
Społecznej w Rumi, a
uczniom rozdawane są
w szkole. Wszystkie
zebrane dary trafiają

bezpośrednio do osób
potrzebujących
wsparcia. Dziękujemy
Uczniom, Rodzicom i
Nauczycielom, którzy
okazali dobre serce i
włączyli się do akcji
pomocy dla Ukrainy.
Zebraliśmy bardzo
dużo potrzebnych
artykułów. Szczególne
podziękowania kierujemy
do Uczniów, którzy
włączyli się w
segregowanie i
przygotowanie paczek.

П О М О К Д Л А У К
Р А І Н І

З початку війни в
Україні наша школа
збирала
найнеобхідніше для
сімей, які приїхали
до Польщі з України.
Усі зібрані статті на
постійній

основі
пересилаються
родинам до Центру
соціальної інтеграції
в Румії, а учні
розподіляються по
школах.Усі зібрані
подарунки
надходять
безпосередньо
людям, які

потребують
підтримки.
Висловлюємо
подяку учням,
батькам та
вчителям, які
проявили доброту та
долучилися до акції
допомоги Україні. Ми
зібрали багато
необхідних статей.

Особлива подяка
студентам, які брали
участь у сортуванні
та підготовці пакетів.
Бажаємо миру, здоров’я та всього найкращого.
На солідарність з Україною!
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DZIEJE SIĘ W NASZEJ SZKOLE ... ВІДБУВАЄТЬСЯ В НАШІЙ ШКОЛІ...

Grupa Ratownicza SP10 
SP10 Група порятунку

Martyna
Hebel z kl.
8c
finalistką
Wojewódzkiego
Konkursu
Historycznego
 „II wojna

światowa
na
Pomorzu
Gdańskim”

Grupa Ratownicza w
naszej szkole, nie tylko
szkoli siebie i innych
ale również pomaga.
Zuzia, Iza, Lena,
Marysia, Ania, Nastka
z klasy 6a
przygotowywały
wyprawki szkolne dla
naszych uczniów z
Ukrainy. Rozdzielały
artykuły szkolne, które
zostały dostarczone
przez darczyńców.
Należy również
podkreślić, że
dziewczynki również
przyniosły potrzebne
rzeczy dla swoich
nowych kolegów.

Zapraszamy
wszystkich chętnych
uczniów na zajęcia z
ratownictwa. Działamy
prężnie, szkolimy
siebie i innych.
Pomagamy
potrzebującym.
Zajęcia odbywają się
we wtorki 8.00 - 8.45
oraz 14.30 - 15.20
oraz w piątki 8.00 -
8.45.
Chcesz pomagać
lubisz działać na rzecz
innych? Dołącz do
nas, czekamy na
Ciebie!

Група порятунку в
нашій школі не тільки
навчає себе та інших,
а й допомагає.
Зузя, Іза, Олена,
Марися, Аня, Настка
з 6а класу готували
шкільні комплекти
для наших учнів з
України. Вони
роздали шкільне
приладдя, яке надали
донори. Також слід
підкреслити, що
дівчата привезли

і необхідні речі для
своїх нових друзів.
Запрошуємо всіх
бажаючих студентів
на уроки порятунку.
Ми працюємо
динамічно, навчаємо
себе та інших. Ми
допомагаємо тим, хто
цього потребує.
Заняття проводяться
у вівторок 8.00 - 8.45
та 14.30 - 15.20.

16 marca, w budynku
historycznej Sali BHP
na terenie Stoczni
Gdańskiej, odbył się
finał Wojewódzkiego
Konkursu
Historycznego
„Historia regionalna. II
wojna światowa na
Pomorzu Gdańskim”.
W zmaganiach

konkursowych wzięło
udział 21 uczniów,
którzy wcześniej w
dwóch etapach
wykazali się rozległą
wiedzą historyczną.
Uczniowie
rozwiązywali test –
znalazły się w nim
pytania problemowe,
zadania typu prawda/

fałsz, konieczna była
również interpretacja
tekstu źródłowego
oraz szczegółowa
znajomość
życiorysów wielu
bohaterów
walczących z
okupantem podczas II
wojny światowej.
Martyna godnie

reprezentowała nasza
szkołę, uzyskała tytuł
finalistki w/w
konkursu.

GRATULUJEMY !!!
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Projekt „Rumia oczami dziecka”

Sezon orientacji
sportowej START ...

W ramach projektu
„Rumia oczami
dziecka” Szkoła
Podstawowa Nr 10
im. Jana Brzechwy w
Rumi  z ogromnym
zapałem przystąpiła
do realizacji
pierwszego zadania.
Polegało ono na
przeprowadzeniu

happeningu, w trakcie
którego dzieci
zaprezentowały oba
symbole miejskie lub
jeden wybrany. Klasy
IV-VI w naszej szkole
zorganizowały
happening, gdzie
każdemu uczniowi z
klas IV-VI przybliżono
symbole naszego

miasta. W klasach I-III
wychowawcy
przeprowadzili 
zajęcia na temat
znaczenia symboli
miejskich. Pomocnym
był materiał filmowy z
kanału miasta na
YouTube (miasto
Rumia), playlista „O
mieście”. Efektem

realizacji zadania jest
świadomość i wiedza
uczniów na temat
symboli miejskich
naszego miasta, a
także budowanie
poczucie tożsamości
lokalnej.

У рамках проекту
"Очі Очі" Руми очі
"№ 10 Ян Бжечва в
Румі, з величезним
ентузіазмом, взяв
перше завдання.
Вона складалася з
того, під час якої
діти представлені як
міські символи, або
один вибраний.
Клас IV-VI у нашій
школі організував,
що відбувається, де
кожен студент з
класів IV-VI
наблизився

до символів нашого
міста. У класах I-III,
вихователі
проводили заняття
з важливості
міських символів. 

Матеріал фільму
з міського
каналу на
YouTube був
корисним (місто
Рум),
відтворення
"Про місто".
Ефект завдання
- це
усвідомлення та
знання студентів
про міські
символи нашого
міста, а також
побудову
відчуття

місцевої
ідентичності.

Dopiero co 3 marca
zakończyliśmy czas
przygotowawczy do
sezonu ostatnim
etapem Nocnego
Azymutu. Z naszej
szkoły udział brała
Tosia z 6a i Adam z
7c. Adam popisał się
świetnym biegiem
zajmując na ostatnim
etapie 1 miejsce, a
Tosia zajęła 3 miejsce
w całym cyklu. 12
marca rozpoczęliśmy

nowy sezon startowy
zawodami na Wyspie
Sobieszewskiej Wyspa
O-Cup. Było dużo
biegania, dużo
ciekawej mapy i fajne
wyniki. W zawodach w
barwach klubu UKS
Siódemka Rumia
wystartowała Tosia,
Adam i Olek (8c).
Wszyscy dzielnie
walczyli. :)
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