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                                                  Szkoła Podstawowa nr 1 

im. ppłk.  pil. Mariana Pisarka w Radzyminie 

   

 

 

12 grudnia 2017 
 
Szanowni Państwo,  
Drodzy Uczniowie!! 
 

Oddajemy w Wasze ręce 
świąteczny numer naszej szkolnej 
gazetki. Znajdziecie w nim historię 
Świętego Mikołaja, ciekawostki 
świąteczne z różnych krajów, a 
także wiele innych ciekawych 
artykułów. 

Pragniemy także złożyć Wam 
najlepsze życzenia świąteczne. 
Niech ten magiczny czas będzie 
wypełniony spokojem, rozmowami z 
bliskimi i przede wszystkim radością 
z narodzin Jezusa. 
     
    Redakcja 
 
W numerze m. in. 
 
* wydarzenia szkolne, 

*Życie Świetego Mikołaja, 

Cicha noc… 
 
Cicha noc, święta noc, 
Pokój niesie ludziom wszem, 
A u żłóbka Matka Święta 
Czuwa sama uśmiechnięta 
Nad dzieciątka snem. 
 
Cicha noc, święta noc, 
Pastuszkowie od swych trzód 
Biegną wielce zadziwieni 
Za anielskim głosem pieni 
Gdzie się spełnił cud. 
 
Cicha noc, święta noc, 
Narodzony Boży Syn 
Pan Wielkiego majestatu 
Niesie dziś całemu światu 
Odkupienie win. 
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Święty Mikołaj Cudotwórca  
 
 Święty Mikołaj to pierwszy 
święty z którym zawarliśmy 
znajomość. Jest bardzo lubiany przez 
wszystkich od najmłodszych lat. Na 
początku wierzymy, że mieszka w 
Laponii. Przylatuje w saniach 
ciągniętych przez renifery i w 
towarzystwie Śnieżynek rozdaje 
prezenty w wigilię świąt Bożego 
Narodzenia. Aż pewnego dnia 
okazuje się, że to nie żaden staruszek 
z reniferami tylko.... rodzice. W 
szkole mikołajki, fajnie! Ale 
dlaczego Święty? Ale dlaczego 
Mikołaj? Dlaczego prezenty? A 6 
grudzień? Spróbuję to wyjaśnić.  
 Święty Mikołaj urodził się 
około 270 roku w prowincji 
rzymskiej Lycji w mieście Padras w 
ówczesnym czasie leżącym na 
terenie Grecji (obecnie Turcja).  
 Był wymodlonym dzieckiem 
przez bardzo majętnych ludzi.  
 Od najmłodszych lat był 
bardzo pobożny, wrażliwy na 
krzywdę i niedostatek ludzi, chętnie 
pomagał ubogim. Został sierotą gdy 
był jeszcze bardzo młodym 
człowiekiem. Rodzice jego zmarli 
podczas zarazy zostawiając mu 
ogromny majątek. On zamiast wieść 
życie w luksusie dzielił się 
majątkiem z osobami cierpiącymi 
niedostatek. W tajemnicy podrzucał 
biednym podarki i cieszył się z 
radości obdarowanych. Starał się być 
jak najlepszy i naśladować Jezusa. 
Po pielgrzymce do Ziemi Świętej 
wstąpił do klasztoru w Padras. Nie 
przebywał tam długo, gdyż czuł 

potrzebę służenia ludziom 
przebywając wśród nich. Pewnego 
razu zawędrował do Miry, gdzie 
został wybrany biskupem. Podobno 
jednemu z dostojników kościelnych 
Miry Bóg we śnie udzielił rady, aby 
na miejsce zmarłego biskupa wybrać 
osobę, która pierwsza przyjdzie rano 
do kościoła. I był to nikomu w Mirze 
nieznany Mikołaj. Mieszkańcy 
miasta oraz sam Mikołaj uszanowali 
wolę Boga. Jako biskup niósł słowo 
Boże nie tylko członkom wspólnoty 
chrześcijańskiej, ecz także poganom. 
 Praca św. Mikołaja jako 
biskupa przypadła na czas 
prześladowań chrześcijan za rządów 
cesarza Dioklecjana. Wyznawców 
Chrystusa  uczyniono obywatelami 
drugiej kategorii i zabroniono 
sprawowania obrzędów religijnych. 
Święty Mikołaj został wtrącony do 
lochu, gdzie nie wyparł się wiary w 
Jezusa. Zwolniony z więzienia w 
313r. na mocy dekretu 
mediolańskiego wydanego przez 
cesarza Konstantyna, który 
wprowadził wolność wyznania w 
Cesarstwie Rzymskim. 
 Najbardziej znaną biografię 
św. Mikołaja napisał Szymon 
Metaphrastes w X w. O życiu św. 
Mikołaja brak szczegółowych 
informacji, historycy Greccy 
utrzymują, że był obecny na Soborze 
w Nicei, gdzie potępił arianizm.  
 Brak dowodów historycznych 
spowodował powstanie wielu legend 
o życiu tego niezwykłego człowieka. 
Jedna opowiada o tym jak w 
tajemnicy podrzucił trzy złote jabłka 
zubożonemu szlachcicowi, czym 
umożliwił wydanie jego trzech córek 
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za mąż, druga makabryczna o 
wskrzeszeniu trzech chłopców 
zamordowanych i 
zakonserwowanych w beczce przez 
właściciela gospody, inna o 
uciszeniu sztormu przez modlitwę i 
uratowaniu życia marynarzy oraz 
uratowaniu od śmierci niewinnie 
skazanych przez cesarza 
Konstantyna. 
 Postać świętego Mikołaja i 
jego czyny inspirowały wielu ludzi. 
Dante w "Boskiej Komedii" 
nawiązuje do legendy o złotych 
jabłkach. Ksiądz Piotr Skarga przy 
Bractwie Miłosierdzia założył tzw. 
"Skrzynkę Miłosierdzia" dla ubogich 
i bogobojnych panien. Fundusz ten 
istniał jeszcze w XX w. 
 W ikonografii (na obrazach) 
jest przedstawiany jako brodaty 
staruszek w szatach biskupa z 
pastorałem. Jako atrybut trzyma 
otwartą książkę, na której leżą trzy 
złote jabłka. 
 Jest patronem państw: Grecji, 
Rusi; miast: Berlina, Moskwy, 
Nowogrodu i oczywiście Miry. 
Patronuje również: żeglarzom, 
więźniom, jeńcom, pannom, 
kupcom, podróżnikom.  
 Pod wezwaniem tego świętego 
jest wiele kościołów na całym 
świecie. 
 Święty Mikołaj zmarł 6 
grudnia ok. 350r. Został pochowany 
z czcią w Mirze. Gdy Lycja została 
podbita przez Saracenów, rycerze 
krzyżowi przewieźli ciało świętego 
Mikołaja do Włoch do miasta Bari, 
gdzie do dnia dzisiejszego u jego 
grobu dokonują się cuda. 

 Święty Mikołaj jest czczony 
przez kościół rzymsko-katolicki oraz 
prawosławny. 
 Popularne Mikołajki po raz 
pierwszy odbyły się 06.12.1804r.  
 Dorośli mówią, że Święty 
Mikołaj  nie istnieje. Nie istnieje? 
Istnieje w każdym z nas, dlatego 
nieśmy jego dzieło, nieśmy radość 
innym ludziom. Pamiętajmy, aby 6 
grudnia zrobić coś dobrego dla 
drugiej osoby. 
 Jak pięknie powiedział Jan 
Paweł II św. Mikołaj jest  
"...patronem daru człowieka dla 
człowieka...". 
 Musimy wiedzieć o tym, że obraz 
rubasznego starszego pana w 
czerwonym stroju powstał w USA w 
latach trzydziestych XX w. To, że 
się przyjął i trwa do dzisiaj to nie 
znaczy, że pokazuje prawdziwe 
oblicze człowieka, który 
nieustępliwie służył Bogu poprzez 
służbę ludziom. 
 
Krzysztof Mikołajewski z Tatą 
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W Polsce wieczerza wigilijna 
rozpoczyna się po zapadnięciu 
zmroku, gdy na niebie pojawia się 
pierwsza gwiazda. 
Wtedy cała rodzina gromadzi się w 
jednym pokoju, przy stole nakrytym 
białym obrusem. Pod nim rozłożone 
jest siano. Kiedy już wszyscy 
domownicy staną wokół stołu, 
najstarsza osoba w rodzinie 
rozpoczyna modlitwę, odczytuje 
fragment Pisma św. o narodzinach 
Jezusa, następnie bierze z talerzyka 
biały opłatek, podchodzi do 
każdego, łamie się nim i składa 
życzenia. W tym dniu wspomina się 
wszystkich, którzy nie mogą być z 
nami. To z myślą o zmarłych i o 
każdym, kto nie ma gdzie spędzić 
tego wieczoru, leży na stole 
dodatkowe, puste nakrycie. 
W czasie Wigilii najważniejszy jest 
opłatek i zawsze pierwszy. Dopiero 
gdy podzielimy się opłatkiem, 
możemy skosztować czerwonego 
barszczu z uszkami, czarnego maku, 
brązowych orzechów i srebrnych 
ryb. Przedtem nie wypada śpiewać 
nawet kolęd. 

 
Tradycja obchodów Świąt Bożego 
Narodzenia jest głęboko 
zakorzeniona nie tylko w narodzie 
polskim. Na całym świecie katolicy 
świętują narodzenie Jezusa, ale w 
każdym kraju panują nieco 
odmienne zwyczaje. Do 
rozpowszechniania zwyczaju 
budowania żłóbków i szopek 
najwięcej przyczynił się św. 
Franciszek z Asyżu i jego bracia. To 

on, chcąc przypomnieć narodziny 
Pana Jezusa, nakazał nanieść do 
groty siana i przyprowadzić wołu i 
osła. Zawołał braci i pobożnych 
ludzi. Tam odczytał im Ewangelię o 
narodzeniu Zbawiciela i wygłosił 
kazanie o wcieleniu Słowa.                              

W Hiszpanii odpowiednikiem 
opłatka jest chałwa. Przed  Bożym 
Narodzeniem każda rodzina 
hiszpańska zaopatruje się w nową 
szopkę. 

Wigilijna wieczerza rozpoczyna się 
po pasterce. Następnie wszyscy 
wychodzą na ulice oświetlone 
tysiącami barwnych żarówek, 
śpiewają kolędy, tańczą i bawią się 
do rana. 

Głównym daniem jest pieczona ryba 
oraz "ciasto Trzech Króli", w które 

zapieka się drobne 
upominki. 

Prezenty rozdawane 
są 6 stycznia w 
święto Trzech Króli, 
na pamiątkę darów, 

które Jezus otrzymał od mędrców ze 
Wschodu. 

W Niemczech "Boże Narodzenie" 
obejmuje trzy dni: 24 grudnia -

"Wigili ę", 
pierwszy 

dzień Świąt 
Bożego 

Narodzenia, 
narodziny 

Jezusa 
Chrystusa 

(25.12.) i 
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drugi dzień Świąt Bożego 
Narodzenia (26.12.). W Wigilię w 
chrześcijańskich rodzinach przed 
Mszą Św. lub po niej zapala się 
świece na choince i wtedy 
rozpoczyna się "gwiazdka" tzw. 
"Bescherung". Śpiewa się  kolędy 
lub słucha się ich, a członkowie 
rodziny obdarowują się wzajemnie 
prezentami. Dzieciom opowiada się 
legendę mówiącą, iż prezenty 
przyniósł Święty Mikołaj lub 
Dzieciątko Jezus. Wiele rodzin 
wynajmuje nawet Mikołaja, którego 
rolę odgrywają studenci przebrani w 
kostium. W pierwszym i drugim 
dniu Świąt Bożego Narodzenia 
wielu ludzi udaje się do kościoła na 
świąteczne msze. 25 i 26 grudnia są 
dniami świątecznymi wolnymi od 
pracy. 

 

   

We Francji świąteczną atmosferę 
wyczuwa się już na kilka tygodni 
przed Bożym Narodzeniem. 
Wszystkich opanowuje gorączka 
zakupów. Właściciele sklepów 
prześcigają się w pomysłach 
dekorowania wystaw. Ulice miast 
przystrojone są kolorowymi 
lampkami i gwiazdkami. 

Święta Bożego Narodzenia pełnią 
we Francji bardzo ważną rolę. Są to 
święta rodzinne. Francuzi wręczają 
sobie ręcznie robione kartki 
świąteczne oraz kupują prezenty.  

We Francji, w przeciwieństwie do 
Polski, nie ma Wigilii.  Francuzi 
biorą udział we mszy, a 25 grudnia 
siadają do wspólnego obiadu. W ten 
dzień je się indyka nadziewanego 
kasztanami i pije dużo szampana. 
We Francji dzieci wierzą, że to mały 
Jezus przynosi im prezenty, które w 
wigilijn ą noc wkłada do bucików 
ustawionych przy kominku.  

We Włoszech Święta Bożego 
Narodzenia mają tysiącletnią 
tradycję. Włosi wysyłają wiele 
kartek z życzeniami do rodziny i 
przyjaciół. 

8 grudnia ubiera się choinkę oraz 
budowane są żłobki w kościołach. 

24 grudnia obchodzona jest Wigilia - 
uroczysta kolacja, podczas której 
jedzone są typowe włoskie ciasta - 
penettone i pandoro, a także nugat, 
migdały i orzechy laskowe. 

Włosi biorą udział w Pasterce. W 
czasie Bożego Narodzenia rozdają 
prezenty. 

Centralne ulice Rzymu zdobią 
wielkie 
choinki. 

We 
współczesnej 
Rosji bardziej 
uroczyście, 
niż Boże 
Narodzenie, 
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świętowana jest noc z 31 grudnia na 
1 stycznia. To czas prezentów, które 
w Rosji przynoszą Dziadek Mróz i 
jego wnuczka Śnieżynka. Boże 
Narodzenie jest obchodzone po 
świętach Nowego Roku, 7 stycznia. 
To święto bardzo radosne,  wiele 
osób udaje się wtedy do cerkwi, 
wszyscy składają sobie życzenia. 
Rozpoczyna je uroczysta, rodzinna 
kolacja, czyli Wigilia. Przygotowuje 
się postne danie z ziaren pszenicy, 
miodu i kaszy  zmieszanych z 
migdałowym lub makowym 
mlekiem. Do kaszy dodaje się 
orzechy lub mak. Takim daniem 
rozpoczyna się Wigilia. Na 
rosyjskim stole wigilijnym 
obowiązkowo powinno znaleźć się 
12 dań - zgodnie z liczbą apostołów 
- m.in. bliny, ryba i mięsa w 
galarecie, pieczyste i pierniki 
miodowe. Wieczerzę wigilijn ą 
poprzedza ścisły post, który 
przestrzegany jest aż do pojawienia 
się pierwszej gwiazdki, 
symbolizującej gwiazdę 
Betlejemską. 

Do tradycji Świąt 
Bożego Narodzenia 
należy m.in. zapalanie 
świec w oknach i ognisk 
na ulicach, które mają rozgrzać w 
zimową, mroźną noc narodzone 
Dzieciątko. Dzieci z papierowymi 
gwiazdami i lampionami w rękach 
pukają do tych domów, w których 
zapalono świece, aby złożyć 
życzenia domownikom, zaśpiewać 
kolędy, a nawet odegrać całe 
przedstawienia. Gospodarze 
zapraszają ich do domu, do swojego 

stołu lub nagradzają świątecznymi 
smakołykami. 

 

Na Węgrzech w czasie świąt 
organizuje się wielkie bale dla 
dzieci. 

Najważniejszy z nich odbywa się w 
stolicy kraju, Budapeszcie, w 
budynku Parlamentu. Uczestniczą w 
nim znani aktorzy i artyści. Pod 
obrus leżący na stole wkłada się 
sianko. Wyciągnięcie najdłuższego 
źdźbła wróży długie życie. W czasie 
Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia 
Węgrzy jedzą pieczonego indyka, 
zupę rybną oraz rosół z kury. Na 
stole nie może zabraknąć ciasta z 

makiem, bo mak zapewnia 
rodzinie miłość. 

W Austrii  po piątej po 
południu rozbrzmiewa w 
oknach mały dzwoneczek. 

To znak, że rozpoczyna się 
świąteczna kolacja. Austria jest 
ojczyzną jednej z najpiękniejszych 
kolęd na świecie "Stille Nacht, 
heilige nacht" (Cicha noc, święta 
noc). 
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Święta Bożego Narodzenia w 
Stanach Zjednoczonych - choć 
raczej właściwie należałoby użyć 
zwrotu święto - gdyż tradycyjna 
amerykańska rodzina nie obchodzi 
Wigilii, a 26 grudnia jest normalnym 
dniem pracy. Nie umniejsza to 
jednak roli, jaką Boże Narodzenie 
pełni w kulturze USA. Każda 
amerykańska rodzina pieczołowicie i 
z dużym wyprzedzeniem 
przygotowuje się na ich nadejście. 
Ulice i domy przystrajane są 
tysiącem migocących światełek i 
lampek. 

W ogródkach i witrynach 
sklepowych pojawiają się świąteczne 
dekoracje. Wszędzie rozbrzmiewa 
dźwięk kolęd, a w powietrzu unosi 
się zapach choinek. Jedną z 
ważniejszych tradycji związanych z 
Bożym Narodzeniem w Stanach 
Zjednoczonych jest dawanie 
prezentów - wzajemne 
obdarowywanie się. W każdym 
domu pod choinką piętrzą się 
prezenty, a ich otwarcie następuje w 
świąteczny poranek przed 
śniadaniem. Kulminacyjnym 

punktem Bożego Narodzenia  jest 
uroczysty obiad, na którym nie może 
zabraknąć bliższej i dalszej rodziny. 

      

W Danii na Wigilię podaje się 
słodki ryż z cynamonem i pieczoną 
gęś z jabłkami. Tradycyjnym daniem 
jest budyń z ryżem, w którym 
gospodyni ukrywa migdał. Kto go 
znajdzie, ten dostaje świnkę z 
marcepanu, która zapewnia 
szczęście przez cały rok. 

Rozalia Stokwiszewska, kl.4f 

 

Logopedia 
Jak ćwiczyć z dzieckiem w 
domu? 
 

Najczęściej korygowanymi 
głoskami są [sz ż cz dż], [s z c dz] i 
[r]. Etapy terapii przedstawiają się 
następująco: 

 
•wywoływanie głoski (tym zajmuje 
się logopeda) np. Sz 
 
•głoska w sylabach np. sza szo sze 
szu 
 
•głaoka w nagłosie np. szafa, szabla, 
szyba 
 
•głoska w śródgłosie np. kasztan, 
koszula 
 



8 
 

•głoska w wygłosie np. mysz, kalosz 
 
•głoska w parach wyrazów np. kosz 
kasztanów 
•głoska w zdaniach np. Ola kupiła 
koszulę. 
 
•głoska wymawiana prawidłowo w 
mowie swobodnej.   

W przypadku wad wymowy, 
należy przede wszystkim wiedzieć 
na jakim etapie ćwiczeń  aktualnie 
jest dziecko.  

Ćwiczyć z dzieckiem w 
domu, to po zajęciach 
logopedycznych zajrzeć do zeszytu 
dziecka i porozmawiać z nim o tym, 
co było na zajęciach, poprosić by 
powtórzyło wyrazy, które są tam 
zapisane i zapamiętać czy dana 
głoska jest ćwiczona na początku, w 
środku wyrazu czy może już w 
zdaniach. W kolejnych dniach 
można np. szukać wyrazów z 
ćwiczoną głoską w kuchni, pokoju 
czy w drodze do szkoły. Należy też 
kontrolować jak dziecko wymawia 
wyrazy z ćwiczoną głoską w mowie 
swobodnej. Gdy słyszymy [skoła] 
warto zapytać co to jest [skoła], 
najczęstszą reakcją dziecka jest 
uśmiech, gdyż jest zdziwione naszą 
nieprawidłową wymową, po czym 
wymawia wyraz prawidłowo 
[szkoła]. 

Bardzo ważnym elementem 
terapii jest chwalenie dziecka. Nic 
tak nie zmotywuje do dalszej pracy 
jak docenienie ze strony bliskich i 
ważnych dla niego osób.   

Zachęcam do korzystania z 
godzin konsultacyjnych, tak by 

kontrolować postępy dziecka i 
sposób wykonywanych ćwiczeń.  

       
 
Katarzyna Staniszewska 
 
Łamańce logopedyczne 
 

pta bda kta gda 
pte bde kte gde 
pty bdy kty gdy 
pto bdo kto gdo 
pdu bdu ktu gdu 
 

ptak, optyka, ptyś, obdarzyć, 
obdarty, abdykacja, obdukcja, 
Wikta, oktet, który, gdakanie, 
Magda, gderać, gdyby 
 

pka bga kpa gba 
pke bge kpe gbe 
pki bgi kpi gbi 
pko bgo kpo gbo 
pku bgu kpu gbu 
 

NA PODWÓRKU PIÓREK 
GÓRKA 
KOŁO BURKA KUREK PIÓRKA 
WPADA BUREK W GÓRĘ 
PIÓREK 
KURKI Z GÓRKI GNA ZA 
MUREK :) 
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„Ja wiem, com dla Polski 
uczynił” – 2017, rokiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 

 
28 listopada 2017 roku 

uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 1 
im. ppłk. Pilota Mariana Pisarka z 
Oddziałami Gimnazjalnymi im. mjr. 
Stefana Waltera w Radzyminie oraz 
członkowie Międzyszkolnego Klubu 
Historycznego im. Armii Krajowej 
oddali hołd wielkiemu Polakowi, 
Marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu, wystawiając na 
deskach Miejskiej Sali Koncertowej 
spektakl: „Ja wiem, com dla Polski 
uczynił”. 

Ta patriotyczna uroczystość 
rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu 
narodowego, a następnie głos 
zabrała dyrektor szkoły, Pani 
Elżbieta Jeleń, która witając 
zebranych gości podkreśliła, jak 
ważne w obecnych czasach jest 
wychowanie młodego pokolenia w 
duchu miłości do ojczyzny.  

Spektakl rozpoczął się 
brawurowym wykonaniem „Pieśni 
Legionów” w wykonaniu absolwenta 
Gimnazjum nr 1 Arka Myśliwca, 
któremu towarzyszyli uczniowie 
„Stalowej Jedynki”: Julia Grudzień, 
Lena i Fryderyk Wardakowscy oraz 
Szymon Szatan. Sceny przed 
obrazem Matki Boskiej 
Ostrobramskiej przeniosły 
zebranych licznie gości do domu 
małego Ziuka Piłsudskiego. Sama 
postać Józefa Piłsudskiego, w 
którego rolę wcielił się Kuba Wojda, 
uczeń gimnazjum, wprawiała w  
chwile zadumy i refleksji. Piosenka 

„123” wykonana przez Szymona 
Szatana, przypomniała o trudnych 
latach zaborów, w czasie których 
pokolenia Polaków walczyły o 
wolną i niepodległą Polskę. W 
czasie spektaklu przenieśliśmy się 
także na łąkę pod wsią Mokre, gdzie 
trwały sianokosy w sierpniu 1920 
roku i rozpoczynał się zażarty bój z 
bolszewikami. Kolejne sceny, 
przeplatane fragmentami filmów 
związanych z działalnością 
polityczną marszałka, tak jak 
„Historia o niepodległej”, fragmenty 
inscenizacji historycznej „Huzarzy w 
Kuligowie” oraz „Porządki majowe” 
pozwoliły choć trochę przybliżyć i 
przypomnieć osobę tego 
niezwykłego, czasami 
kontrowersyjnego człowieka. Ten, 
myślę, wzruszający montaż słowno-
muzyczny zakończyła ballada „Biały 
Orle szybuj” w wykonaniu Julii 
Jaworskiej i Oliwii Szymańskiej, 
którym towarzyszyła recytacja w 
wykonaniu Kuby Wojdy – 
marszałka Piłsudskiego. W finale 
Julia Górecka – flet poprzeczny i 
Julia Stańczak – klarnet, pięknie 
wykonały „Rotę”.  

Długie przygotowania 
inscenizacji oraz jej finał w 
Miejskiej Sali Koncertowej w 
Radzyminie na pewno były 
szczególną lekcją patriotycznego 
wychowania, w którym nasi 
uczniowie zawsze biorą czynny 
udział. I za to, my pedagodzy 
jesteśmy im wdzięczni.  

I. Jaworska 
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Szlakiem bohaterów 
„Kamieni na szaniec” 

Książka pt. „Kamienie na 
szaniec” Aleksandra Kamińskiego 
opowiada o życiu młodych harcerzy. 
Brali oni czynny udział w drugiej 
wojnie światowej. Głównymi 
bohaterami są Maciej Aleksy 
Dawidowski ps. „Alek”, Jan Bytnar 
ps. „Rudy” oraz Tadeusz Zawadzki 
ps. „Zośka”, uczęszczający do 
Liceum im. Stefana Batorego w 
Warszawie. Oprócz szkoły i 
harcerstwa chłopcy mieli inne pasje i 
plany, które zniweczył wybuch 
wojny. Po zdanej maturze w 1939 
roku musieli szybko dorosnąć i 
zacząć podejmować trudne decyzje, 
związane nie tylko z ich życiem, lecz 
także z obroną swojej ojczyzny. 
Powieść została napisana na 
podstawie prawdziwych zdarzeń. 
A.Kamiński zainspirował się 
pamiętnikiem „Zośki”, napisanym 
podczas trudnych chwil tego 
wyjątkowego człowieka i harcerza. 

Książka „Kamyka”, bo taki 
nosił pseudonim autor tego 
niezwykłego reportażu, wywarła na 
nas ogromne wrażenie, dlatego 
wszyscy z chęcią wybraliśmy się w 
piękny, październikowy poranek do 
Warszawy, by odwiedzić miejsca 
związane z Alkiem, Rudym i Zośką. 
Nasze polonistki od lata 
współpracują z panią Jagodą – 
przewodnikiem warszawskim, która 

w przejmujący sposób opowiada nie 
tylko o bohaterach „Kamieni na 
szaniec”, lecz także o trudnych dla 
naszej ojczyzny dniach wojny i 
okupacji. Ten szczególny, 
edukacyjny wyjazd zaczęliśmy od 
Powązek, jednej z najstarszych 
nekropolii warszawskich. Tu przy 
grobach wspomnianych bohaterów, 
a także przy grobie poety Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego uczciliśmy ich 
pamięć minutą ciszy i zapaliliśmy 
znicze. Następnie alejką przeszliśmy 
do grobów ofiar katastrofy 
smoleńskiej. To miejsce również 
wprowadziło nas w chwilę zadumy i 
refleksji. Potem udaliśmy się do 
Mauzoleum Walki i Męczeństwa w 
al. Szucha - dawnej katowni 
Gestapo. Kolejny punkt to Muzeum 
Pawiak, miejsca kaźni wielu 
Polaków, w tym Rudego, Janka 
Bytnara. Ostatnim miejscem, które 
odwiedziliśmy tego dnia było 
Liceum im. Stefana Batorego. Po 
szkole oprowadzał nas licealista, 
który ciekawie przedstawił historię 
szkoły i zwyczaje panujące w tym 
jednym z najlepszych liceów 
warszawskich. 

Do Radzymina wróciliśmy 
bardzo zmęczeni, ale zadowoleni. 
Takie wyjazdy to żywe lekcje 
historii, które zapewne na długo 
pozostaną w naszej pamięci.  
Nikola Kaza, Natalia Szczotka – 
uczennice klasy IIIb gimnazjum 



11 
 

 
Wycieczka do kona HELIOS w 
Wołominie. 
 
   W dniu  7 grudnia 2017 r. 
uczniowie klasy IV e wraz z 
wychowawczynią p. Agnieszką 
Baraniok i panią bibliotekarką 
Agnieszką Cichy, wybrali się do 
kona HELIOS w GALERII 
WOŁOMIN na film pod tytułem 
''TARAPATY" z 2017r., w reżyserii 
Marty Karwowskiej. 
   Film ''TARAPATY" opowiada 
historię wielkiej przyjaźni dwojga 
nastolatków - Julki i Olka oraz jego 
psa Pulpeta, którzy przeżywają różne 
przygody w czasie wakacji. Julka to 
dziewczynka, która w roku 
szkolnym mieszkała w internacie, 
gdzie żyło jej się dość ciężko. 
Poznała tam smak samotności, 
niezrozumienia i zawiedzionej 
przyjaźni. Ma na wakacje polecieć 
do rodziców do Kanady, ale niestety 
okazało się, że zapomnieli kupić jej 
bilet na samolo, dlatego musi 
pozostać w Warszawie u ciotki, 
która traktuje ją obojętnie i chłodno. 
Tutaj dziewczynka poznaje Olka i 
jego psa Pulpeta, którzy są pod 
opieką niani Agaty, jak się później 
okazuje - złodziejki. Olek niemalże 
co dzień pakuje się w kłopoty, 
jednocześnie zaprzyjaźnia się z 
Julką. Razem odkrywają, że 
przyjaźń istnieje i cieszą się ze 
wspólnego czasu. Niestety pewnego 
dnia mieszkanie ciotki nawiedzają 

złodzieje i kradną drogocenne dla 
niej przedmioty. Policja jest 
bezradna, więc dzieci biorą się za 
własne śledztwo w tej sprawie. A to 
skutkuje jeszcze większymi 
kłopotami... 
   Wycieczka na film "TARAPATY" 
bardzo podobała się uczniom, 
ponieważ wspólnie z koleżankami i 
kolegami odbyli podróż autokarową 
w towarzystwie pani 
wychowawczyni i pani bibliotekarki 
do nowiutkiego kina. Również 
podobał im się seans, który ukazał 
odczucia dzieci, ich emocje i to jak 
odbierają  otaczający ich świat. 
 
Lidia Pieńczuk, klasa 4e 
 
 
 
Opieka nad redakcją Lustra Jedynki 
 
Agnieszka Baraniok 
 
Iwona Jaworska 
 
Joanna Karłowicz-Budzik 
 
Dorota Kołaczyńska 
 
Katarzyna Staniszewska 
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Konkurs krzyżówkowy 
Rozwiąż jedną z wybranych krzyżówek. Litery z oznaczonych pól utworzą hasło 
główne. 
Wytnij krzyżówkę i podpisz. Wrzuć do skrzynki w sali 37. Wśród autorów 
prawidłowych rozwiązań rozlosujemy nagrody. 
UWAGA: W losowaniu wezmą udział tylko te osoby, które odpowiedzą prawidłowo 
na wszystkie pytania i poprawnie wpiszą hasło główne. Na odpowiedzi czekamy do  
05.01.2018 roku. 
 
Spośród osób, które prawidłowo rozwiązały krzyżówkę z poprzedniego numeru 
gazetki, rozlosowano nagrody. Trafią one w ręce: Elizy Niegowskiej (klasa 4a), 
Mai Kryszkiewicz (klasa 4d), Zuzi Zięby (klasa 3e), Kacpra Wujakowskiego 
(klasa 4g). 
 
1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

12.              

13.              

14.              

 
1. Lepimy go zimą. 
2. Wieszana na choinkę. 
3. Może być truskawkowy. 
4. Kto narodził się w Betlejem? 
5. Zjeżdżamy nimi z górki. 
6. Msza odprawiana o północy w 

Wigili ę. 
7. Ryba, którą jemy w Wigilię. 
8. Czym dzielimy się podczas 

Wigilii? 

9. Śpiewana podczas Świąt 
Bożego Narodzenia. 

10.  Czekamy na pierwszą … na 
niebie. 

11.  Rzucamy się nimi, gdy 
spadnie śnieg. 

12.  Co czeka na nas pod choinką? 
13.  Przypada 24 grudnia. 
14.  Prószy z nieba. 

 
Krzy żówkę przygotowali: Aleksandra Reniewicz i Patryk Małkowicz z 
klasy 4e. 

Hasło:……………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko:………………………………………………………… 
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1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

 
 
1. Ozdoba, którą się wiesza  

na choince. 
2. Drzewo, które stawia się w 

domu na święta. 
3. Składa się je rodzinie 

podczas świąt. 
4. Co dostajemy od św. 

Mikołaja? 
5. Pada zimą. 
6. Daje grzecznym dzieciom 

prezenty. 
7. Zupa, którą jemy z 

uszkami. 

8. Dzielimy się nim w 
Wigili ę. 

9. Wspólnie z nią 
świętujemy. 

10.  Następuje po jesieni. 
11.  Ciągnie sanie św. 

Mikołaja. 
12.  Są dwie i jeździ się na 

nich w górach. 
13.  Jeżdżą nimi zazwyczaj 

dzieci. Mogą być 
drewniane.  

14.  Wakacje zimą. 
 
Krzy żówkę przygotowali: Dawid Skibniewski, Gabrysia Szymankiewicz, 
 Nikola Łukasiewicz i Konrad Oczkowski z klasy 4 e. 

 
Hasło:………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko:………………………………………………………. 


