
W numerze: 

 GAZETA  SPOŁECZNOŚCI  SZKOLNEJ  
       SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SIEDLCACH  IM. KOMISJI EDUKACJI  NARODOWEJ 

2/86/2020/2021/ 10.01.2021 r. 

Drodzy Czytelnicy, za nami rok 2020. Trudny dla wszyst-
kich. Życie codzienne, relacje z innymi, sposób spędzania czasu 
oraz nasze możliwości rozwoju bardzo się zmieniły. Musieliśmy 
się zmierzyć się z czymś, czego nie znaliśmy i nauczyć się funk-
cjonowania w nowej  rzeczywistości.                                                                                                                              
Na progu Nowego Roku życzymy całej społeczności szkolnej 
spełnienia planów, marzeń i pomysłów. Życzymy, by wróciła 
normalność, a z nią tętniąca życiem szkoła.                                                                                         
W kolejnym numerze gazety szkolnej polecamy teksty laureatów 
konkursów literackich, poezję bożonarodzeniową, recenzję 
książki i filmu, a także historię niezwykłego drzewa.                                                             
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                       Bajka o…                    Nowy Rok w Polsce i na świecie 

GALAKTYKA str. 2 

Czytelników w Nowym Roku witamy wierszem   
Ludwika Kerna.  

              O jednej porze, raz do roku 

w zimowej nocy ciemnym mroku, 

gdzieś, gdzie nie sięga ludzki wzrok, 

schodzi się z rokiem rok. 

Jeden jest wielki z siwą brodą, 

drugi jest mały z buzią młodą, 

czyli, by rzec innymi słowy: 

jeden jest stary, a drugi młody. 

Gwiazdy jak świeczki lśnią na niebie, 

a oni stają obok siebie, 

coś sobie mówią, patrząc w oczy, 

ale nikt nie wie, o czym. 

Potem w ciemności słychać kroki… 

To się rozchodzą oba roki. 

W całkiem przeciwnie idą strony, 

Stary, znużony i zmęczony, 

Nowy, o jasnych, złotych lokach, 

wesoło mknie w podskokach. 

Po chwili cichnie odgłos kroków 

w zimowej nocy ciemnym mroku, 

gwiazda za gwiazdą w górze gaśnie 

i robi się na świecie jaśniej, 

i znika czarnej nocy cień, 

i wstaje nowy, jasny dzień, 

i budzisz się, przecierasz wzrok 

i witasz – Nowy Rok. 

Rok trwa 365 dni i trochę. Astronomowie potrafią 
określić dokładnie jego długość, ale nie są w stanie 
wskazać, początku i końca. Orbita Ziemi wokół 
Słońca jest ciągła – bez początku i końca. Nie ma 

więc szczególnego momentu, w którym powiemy: 
uwaga, skończył się poprzedni rok i zaczyna się na-
stępny. Dlatego koniec starego i początek nowego 
roku jest kwestią umowną.                                                        

Czy wszyscy obchodzimy Nowy Rok 1 stycznia?                                                                               

Wyznawcy prawosławia witają Nowy Rok 14 stycz-
nia, bo posługują się kalendarzem juliańskim, a nie 
gregoriańskim. Hindusi mają święto Divali 26 paź-
dziernika. Chiński Nowy Rok zależny jest od faz 
księżyca i przypada na różne daty na przełomie 
stycznia i lutego. Żydowski Nowy Rok także jest 
ruchomy (przypada na różne daty w naszym kalen-
darzu). Babilończycy rok rozpoczynali wiosną                             
w porze deszczowej, kiedy to natura budziła się do 
życia, również odradzali się ludzie. W starożytnym 
Egipcie świętowano Nowy Rok pod koniec wrze-
śnia, kiedy wylewał Nil. W naszym przypadku umo-
wa wiąże się z osobą Juliusza Cezara – dla znawców 
komiksów bohater „Przygód Asteriksa”. 
Cezar nie tylko był wielkim wodzem, ale także mę-
żem stanu i prawodawcą. Zreformował on kalen-
darz, np. wprowadzając lata przestępne. Od imienia 
Cezara nazywany kalendarzem juliańskim. Przetrwał 
on w większości krajów Europy aż do 1582r. kiedy 
papież Grzegorz XIII zastąpił go doskonalszym ka-
lendarzem gregoriańskim. 

Wprowadzając swój kalendarz, Cezar zadecydował, 
że początek roku będzie przypadał na dzień 1 stycz-
nia. Dlaczego? Dlatego, że 1 stycznia następowało 
przejęcie władzy nad Rzymem przez konsulów – ich 
kadencja trwała dokładnie rok. Stało się to więc na-
turalną przyczyną nazywania tego momentu Nowym 
Rokiem. Wcześniej starożytni Rzymianie obchodzili 
święto 1 marca. Obrzędy nocy sylwestrowej związa-
ne były z rytmem natury i trwały zwykle dłużej niż 
jedną noc. 

W tradycji chrześcijańskiej święto związane jest                          
z datą śmierci papieża Sylwestra I, który zmarł                     
31 grudnia 335r. Pierwsza noc sylwestrowa była ob-
chodzona w 999 roku. Ludzie obawiali się końca 
świata związanego z wejściem w nowe millenium. 
Kiedy wybiła północ, a koniec świata nie nastąpił – 
zaczęto świętować na ulicach, śpiewać i tańczyć.                             
1 stycznia 1000r. papież Sylwester II dał wiernym 
błogosławieństwo Urbi et Orbi—miastu /Rzymowi/    
i światu), co również stało się tradycją i trwa do dzi-
siaj. 
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Od kiedy w Polsce zaczęto świętować Nowy Rok? 

W Polsce określenie Nowy Rok weszło pod koniec 
XVIII wieku. Noc sylwestrowa rzadko była obcho-
dzona, dopiero w połowie XIX wieku zaczęto w bo-
gatych domach mieszczańskich organizować przyję-
cia. Później też, bo dopiero w XX wieku, zaczęto                    
w czasie zabawy nocy sylwestrowej i na cześć na-
dejścia Nowego Roku wykorzystywać zimne ognie i 
fajerwerki. 
 
Źródło https://www.poszukiwacze-skarbow.pl/nowy
-rok-obchodzimy-1-stycznia/ 
 

                      Tłusty czwartek  
 
Geneza tłustego czwartku sięga pogaństwa. Był to 
dzień, w którym świętowano odejście zimy i nadej-
ście wiosny. Ucztowanie opierało się na jedzeniu 
tłustych potraw, szczególnie mięs oraz piciu wina, 
Pączki przygotowywano z ciasta chlebowego i na-
dziewano słoniną. Rzymianie obchodzili w ten spo-
sób raz w roku tzw. Tłusty Dzień. 

Zwyczaj ten zachował się i w naszej tradycji. Tłusty 
czwartek rozpoczynał ostatni tydzień karnawału, 
kiedy jadano praktycznie tylko słoninę, kapustę ze 
skwarkami i tłuste mięsiwa. Od Środy Popielcowej, 
przez kolejne 40 dni, czyli do Wielkiej Nocy, katoli-
cy zachowywali post od słodkich ciast i mięsa. 

Dlaczego tłusty czwartek jest akurat w czwartek? 

Początków tradycji można doszukiwać się                     
w XV wieku. Ten biesiadny dzień obchodzono we 
wtorek poprzedzający Środę Popielcową. 
To była graniczna data karnawału. Podobno święto-
wanie tak się spodobało, że stopniowo zaczęto cele-
brować już poniedziałek. Przygotowanie dwudnio-
wej zabawy wymagało jednak więcej pracy niż 
przypuszczano, więc przyrządzanie przysmaków 

trzeba było rozpocząć wcześniej. Niestety niedziela 
była wolna od pracy, sobota też spowolniona, a w 
piątek obowiązywał post. I w taki sposób stanęło na 
czwartku – tłustym czwartku. 

Szczególnie hucznie tłusty czwartek, a może raczej 
combrowy czwartek, obchodzono w Małopolsce. 
Według legend, w tłusty czwartek miał umrzeć kra-
kowski burmistrz Comber. Był to człowiek zły i su-
rowy dla mieszczan. W każdą rocznicę jego śmierci 
przekupki na targu urządzały huczną zabawę                 
i tańce.  

Przed laty tłusty czwartek rozpoczynał tzw. tłusty 
tydzień. Początkowo zajadano się słoniną, boczkiem 
i mięsem. Od XVI w. z czasem odchodzono od po-
dawania tłustych staropolskich dań, na rzecz 
(przybyłych z Wiednia) delikatnych racuchów, pla-
cuszków, a przede wszystkim pączków i faworków, 
zwanych chrustem. 

Pączki w wersji słodkiej, wyglądały inaczej niż 
obecnie – w środku miały ukryty mały orzeszek lub 
migdał. Ten, kto trafił na taki szczęśliwy pączek, 
miał cieszyć się dostatkiem i powodzeniem. 

Dziś tłusty czwartek kojarzy nam się przede wszyst-
kim z pączkami i faworkami. Dawniej wierzono, że 
skonsumowanie chociaż jednego pączka miało za-
gwarantować szczęście na cały najbliższy rok. Dzi-
siaj  również lubimy ten dzień i zajadamy się pącz-
kami i faworkami. Nawet osoby dbające o linię tego 
dnia popuszczają pasa.                                                                                    
W 2021 tłusty czwartek przypada 11 lutego. Już dziś 
czytelnikom gazety szkolnej życzymy smacznego. 
A ile kalorii ma jeden pączek? Niestety, całkiem 
dużo. Dwa pączki to kaloryczna równowartość nie-
złego obiadu. Jak szybko spalić kalorie z pączków?  
Proponujemy dłuższy spacer, bieganie przez co naj-
mniej 20 minut lub posprzątanie mieszkania, np. 
odkurzanie przez 50 minut:) 
 
Źródło https://www.poszukiwacze-skarbow.pl/
dlaczego-tlusty-czwartek-jest-we-czwartek-i-
dlaczego-jemy-paczki/ 

 

                                                  Tłusty czwartek 
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https://www.poszukiwacze-skarbow.pl/sztuczne-zimne-ognie-nie-sa-zimne/
https://www.poszukiwacze-skarbow.pl/nowy-rok-obchodzimy-1-stycznia/
https://www.poszukiwacze-skarbow.pl/nowy-rok-obchodzimy-1-stycznia/


                                          Poetyckie Boże Narodzenie  
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WIGILIA W LESIE 
I drzewa mają swą wigilię… W najkrótszy 
dzień Bożego roku, Gdy błękitnieje śnieg 

o zmroku: W okiściach, jak olbrzymie lilie, 
Białe smereczki, sosny, jodły, Z zapartym 
tchem wsłuchane w ciszę, Snują zadumy 

jakieś mnisze Rozpamiętując święte modły. 
Las niemy jest jak tajemnica,” ‘Milczący jak 
oczekiwanie, Bo coś się dzieje, coś się stanie, 
Coś wyśni się, wyjawi lica. Chat izbom posłał 

las choinki, Któż jemu w darze dziw przyniesie 
Śnieg jeno spadł na drzewa w lesie, Dłoniom 

gałęzi w upominki. Las drży w napięciu i nadziei, 
Niekiedy srebrne sfruną puchy I polatują jak 
snu duchy… Wtem bić przestało serce kniei, 
Bo z pierwszą gwiazdą niebo rozłogów, A z 

gęstwiny, rozgarniając zieleń, Wynurza 
głowę pyszny jeleń Z świeczkami 

na rosochach rogów… 
                                                                     L. Staff 
 

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 
 

Dlaczego jest święto 
Bożego Narodzenia? 
Dlaczego wpatrujemy 

się w gwiazdę na niebie? 
Dlaczego śpiewamy kolędy? 

Dlatego, żeby się nauczyć 
miłości do Pana Jezusa. 
Dlatego, żeby podawać 

sobie ręce. Dlatego, żeby 

uśmiechać się do siebie. 
Dlatego, żeby sobie 

przebaczać. 
 
 

Szkoda 
Kiedy choinka, leśna dama, 

Włoży już swoje stroje, 
A w kuchni ciasto piecze mama, 

Aż pachnie na pokoje, 
Wszystkich ogarnia podniecenie, 

Nas i sąsiadów z bloku… 
Szkoda, że Boże Narodzenie 

Jest tylko raz do roku. 
A pod choinką dobry święty, 
Co ma brodzisko mleczne, 
Podarki składa i prezenty 

Dla dzieci, tych, co grzeczne. 
Dzieci radują się szalenie 

Wśród pisków i podskoków… 
Szkoda, że Boże Narodzenie 

Jest tylko raz do roku. 
A kiedy w końcu mama prosi 

Do stołu, bo nakryte, 
To jakby anioł się unosił 
Nad nami pod sufitem. 

Za gardło chwyta nas wzruszenie 
I łezkę mamy w oku… 

Szkoda, że Boże Narodzenie 
Jest tylko raz do roku. 

 
                                                     Ludwik Jerzy Kern 



Laureaci konkursu Patroni Roku 2020 

GALAKTYKA str. 5 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Po-
wiatu w Siedlcach zorganizowało konkurs plastycz-

no – literacki „Patroni Roku 2020”. W kategorii lite-
rackiej zadaniem uczestników było napisanie wier-
sza lub opowiadania o Janie Pawle II lub Hetmanie 

Stanisławie Żółkiewskim. W gronie laureatów zna-
leźli się uczniowie naszej szkoły: 
Kategoria klasy IV-VI 

I miejsce Zuzanna Duda kl. 5a 
II miejsce Julia Cielemęcka kl. 6b                                      
II miejsce Jakub Korniluk kl. 6c                                

Kapituła doceniła również wiersz Zosi Bryńczak, 
ucz. klasy 6a.                                                                            
Kategoria klasy VII-VIII 

I miejsce Sandra Chmielak kl. 8b                                                 
III miejsce Wiktor Duda kl. 8c  
Wyróżnienie: 
Julia Smyk kl. 8a  

W podsumowaniu konkursu organizatorzy  podkre-

ślili wysoki poziom  prac uczniów.  
Laureatom gratulujemy, bardzo dziękujemy za god-
ne reprezentowanie naszej szkoły, a czytelników za-

praszamy do zapoznania się z twórczością koleżanek 
i kolegów.                    

                                            

                        Julia Cielemęcka, kl. 6b                                        

Wspomnienie                                                                       

Karol Wojtyła jak każdy z nas…                                        

a jednak taki inny.                                                                    
On nie osądzał, kto był zły,                                                      
nie mówił, kto był winny.                                                       

On uczył kroczyć drogą miłości.                                            

Pochylał się nad biednymi.                                                
Swe dłonie wyciągał ku innym,                                             
potrafił zjednoczyć się z nimi.                                             

Odpłynął barką do Ojca w niebie.                                     
Długa, lecz znana była to droga.                                          

Zostawił nam serce pełne miłości,                                          

a ból i tęsknotę zabrał do Boga.                                       
Przez okienko u Ojca w niebie                                      

uśmiecha się do świata i lud błogosławi.                           

Nie płaczcie za Nim kochane dzieci.                                 
On odszedł, lecz samych nas nie zostawił.                        

Jego nauki zostały tu z nami                                                        

i w uszach wciąż będą nam brzmieć,                                         
że trzeba kochać, szanować, przebaczać                                     

i swoje serce otwarte mieć.                                                         

Uczmy się żyć tak, jak żył On .                                              
Uczmy się takiej miłości.                                                  

Kroczmy za Janem Pawłem II,                                             
zbliżając się ku świętości. 

 
 Jakub Korniluk, 6c 

 
Mój papież 

Jan Paweł II – nasz papież 
był kiedyś chłopcem jak ja, 

nie wiedział, że świętym  
ogłoszą Go pewnego dnia. 

 
Jak ja też musiał się uczyć, 
z polskiego czytał lektury, 
dodawał, mnożył i dzielił, 

znał wszystkie rzeki i góry. 
 

Kolegów miał, koleżanki, 
bawił się z nimi po szkole, 
jak ja czasami coś spsocił, 
grał w piłkę i strzelał gole. 

 
Tragiczne momenty 

Karola w życiu nie omijały, 
umarła Jego mamusia, 

był wtedy naprawdę mały. 
 

Przeżył i wojnę i biedę, 
w kamieniołomach pracował, 
więc kiedy był już kapłanem, 

to ludzi nie raz ratował. 
 

Mówił, że warto być dobrym, 
że świętość jest dla każdego. 

Jan Paweł II – to miłość, 
wystarczy wsłuchać się w Niego. 

 
 

http://www.sp1.siedlce.pl/Galeria/202021/sch8b.pdf


     Julia Smyk, klasa 8a 
  

Jan Paweł II 
Przyszedł na świat, jak każdy z nas, 

Przyszedł by kochać, cieszyć się i śmiać, 
Karol Wojtyła – nasz Papież Polak. 

Kochali Go wszyscy, nawet przedszkolak. 
Przez całe swe życie On uczył nas, 
Jak nie zbłądzić, nie uciec w las, 

Jak dobrym człowiekiem być 
I w zgodzie z Panem Bogiem żyć. 

Dla wszystkich ludzi był duchową drogą, 
Jego słowa nam w trudnych chwilach pomogą. 

On nas nauczył wielu prawd 
I pomógł zrozumieć ten otaczający świat. 
Dzięki Niemu wszystko lepszym się stało, 

I każde z nas miłości więcej dostało. 
Ojcze Święty, który jesteś w niebie, 

Pamiętaj, że my zawsze będziemy kochać Ciebie! 
Jedno jest pewne – dałeś nam wiarę 

I jak się kocha nam pokazałeś. 
A kiedy nadszedł cierpienia czas, 

Odrzekłeś do nas: „Całe swe życie szukałem Was…” 
 
 

 Sandra Chmielak, klasa 8b 
 

Biegłam przez korytarze fałszu i niezgody 
Ciążące kłamstwa wystukiwały nieznośny rytm 

Upadłam z bezsilności 
Pusta i wyprana w każdym milimetrze 

Nagle 
Ujrzałam Ciebie 

Mieniłeś się najczystszym  światłem 
Przygarnąłeś mnie bez słowa 

o nic nie pytając 
Pomogłeś mi 

gdy waliły się ostatnie ruiny mego człowieczeństwa 
Otworzyłeś mi oczy na nowo 

Nauczyłeś kochać wypalone serce 
Podarowałeś mi skrzydła 

a ja oddałam Ci całą siebie 
Janie Pawle II 

Ojcze całego świata 
Dziś już Cię z nami nie ma 
Nie czekasz na korytarzu 

W powietrzu unosi się dołująca nieobecność 
Odpłynąłeś na łów 

Ten ostatni raz 
 

 

 

  

 

    

                                    

 Wiktor Duda, klasa 7c                                                                                       
Modlitwa 

Janie Pawle II – święty nasz Patronie, 
wyproś nam łask wiele tam, przy Bożym tronie. 
Pośredniku ludzi, największy z Polaków, 
wstawiaj się tam w niebie za swoich rodaków… 
 
Proś, by ludzie nigdy sobą nie gardzili, 
aby, mimo różnic, zawsze JEDNO byli… 
Proś, by Polak nigdy nie gardził człowiekiem, 
choć poglądy ma różne i cele dalekie. 
 

Proś, by w sercu swoim miał wiele pokory, 
aby ucichły wszelkie waśnie i spory, 
by rozmawiać potrafił i słuchał wytrwale 
co inni mówią i nie krytykował ich wcale. 
 

Proś, aby Duch ponownie zstąpił i ziemię odnowił, 
by to, co chore, mocą swą uzdrowił. 
Uproś przed Najwyższym łaskę przebaczenia,  
mądrość Ducha Świętego oraz zrozumienia. 
 

Janie Pawle święty, proszę Cię też skrycie, 
abyś kierował także moim życiem. 
Proś Boga o dary Ducha świętego,  
abym kiedyś wyrósł na Polaka prawego.  

                     Zosia Bryńczak, klasa 6a 
                              Papież Polak 
 
18 maja- Wadowice, pewnie już tę datę kojarzycie. 
Urodził się wtedy Karol Wojtyła, ważna to chwila była.  
Mimo kłopotów i trudności zdobywał w szkole różne 
wiadomości. 
Poznawał obce języki, dobry był z matematyki. 
Bardzo chciał zostać aktorem, lecz Bóg wybrał mu inną 
rolę.  
Przeprowadził się do Krakowa, tu zastała go II wojna 
światowa. 
Kochał bardzo polską przyrodę, z młodzieżą przeżył nie-
jedną przygodę. 
Był wesoły, uśmiechnięty, w jasny sposób mówił o Pi-
śmie Świętym. 
Przez prymasa Wyszyńskiego do Rzymu wysłany, został 
papieżem wybrany.  
Służył Polsce i całemu światu przez lat wiele, posługując 
w katolickim kościele. 
Z Watykanu powiedział na świat cały: Nie lękajcie się i 
miejcie w Bogu nadzieję cokolwiek się dzieje. 
Był człowiekiem sprawiedliwym i prawym, bardzo przez 
nas kochanym.  
Uczył jak dobrym być, by z Bogiem godnie żyć. 
Cały świat przemierzał, każdego człowieka Bogu zawie-
rzał, a gdy kula zdradziecka go trafiła, Maryja go swoim 
płaszczem ochroniła. 
Dziękujemy Ci Boże za papieża polskiego, za wybitnego 
rodaka naszego. 
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         Jak Jan Paweł II z pomnika zszedł 

Pewnego dnia wracałam z koleżanką Gabrysią                             

z cukierni. Przechodziłyśmy obok miejsca, gdzie 

stoi pomnik świętego Jana Pawła II. Kątem oka 

spojrzałam w jego stronę i znieruchomiałam…                          

- To niemożliwe!- pomyślałam. Na cokole nie było 

Jana Pawła II. Szturchnęłam Gabrysię i zawołałam: 

 – Gaba, popatrz! Stałyśmy tak zdumione, z otwar-

tymi ustami i nie byłyśmy w stanie zrobić kroku. 

Nagle, pod kamieniem, zauważyłyśmy powiewają-

cą na wietrze kartkę . Podniosłam ją i zamarłam ze 

zdziwienia. Na kartce było napisane: „Zaraz wra-

cam ”. Spojrzałyśmy na siebie  i nagle nas olśniło. 

 – Jan Paweł II ożył i zszedł z pomnika! - krzyknę-

łyśmy prawie jednocześnie. Tylko gdzie On teraz 

jest? - dodałam. 

Nagle ktoś delikatnie stuknął mnie w ramię. Obej-

rzałam się i moim oczom ukazał się nasz kochany 

Papież! Byłam oszołomiona i przeszczęśliwa. Jan 

Paweł II rzekł: 

– Witajcie, moje kochane dzieci! Zapytał o nasze 

imiona i zaproponował wspólną modlitwę  

„ Anioł Pański”, gdyż zegar na Ratuszu właśnie 

wybijał południe. Modlić się z samym świętym - to 

było wspaniałe przeżycie! I wtedy wpadłam na ge-

nialny pomysł. Zapytałam naszego kochanego Pa-

pieża, czy mógłby poświęcić nam trochę czasu. 

 – Kochane dziecko, choćby i do północy! 

 Postanowiłam działać szybko, bo mój plan wydał 

mi się znakomity. Szybko zadzwoniłam do rodziny 

i koleżanek z klasy, aby powiadomiły też swoich 

znajomych i zaproponowałam, abyśmy wszyscy za 

godzinę zebrali się na siedleckich Błoniach. 

-  Rozmodlimy całe Siedlce! - powiedziałam na 

ucho papieżowi. Poprosiłam Jana Pawła II, aby 

nam zaufał i poszedł razem z nami. Szliśmy tak i 

rozmawialiśmy o sprawach ziemskich i niebiań-

skich. Mijający nas przechodnie ze zdumienia prze-

cierali oczy. Papież wszystkim błogosławił, a my z 

Gabryśką zapraszałyśmy każdego, kto nas mijał, do 

pójścia z nami. Na Błoniach czekały już tłumy lu-

dzi. Rozległy się ogromne brawa…  Modliliśmy się 

i śpiewaliśmy. Ktoś z tłumu podał mikrofon i Jan 

Paweł II zaczął opowiadać i wspominać swoją wi-

zytę w Siedlcach w 1999 roku. Tymczasem zaczęło 

się ściemniać, ale szybko znalazły się lampiony. 

Staliśmy tak w blasku palących się świec i śpiewa-

liśmy „Barkę” i modliliśmy się o ustanie epidemii 

koronawirusa.  Zamknęłam oczy, aby na zawsze 

utrwalić ten obraz w pamięci. Gdy Jan Paweł II że-

gnał się z nami, wszyscy mieliśmy w oczach łzy 

wzruszenia. Nie wiem, jak wrócił na swój pomnik. 

Zgubiłam się w gęstym tłumie i sama z głową pełną 

różnych myśli wracałam do domu.  

 

Następnego dnia jakby nigdy nic Jan Paweł II stał      

z powrotem na cokole i uśmiechał do przechod-

niów. Zaniosłam kwiaty i zapaliłam znicz, dzięku-

jąc Papieżowi za ten piękny wczorajszy dzień.                    

Sama już nie wiem, czy to wydarzyło się naprawdę. 

                                         Zuzanna Duda, klasa 5a 
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                                           Kartki ze starego pamiętnika 
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W świątecznym ogólnopolskim konkursie literac-
ko-plastycznym na najpiękniejsze świąteczne 
wspomnienia Gwiazdkopisanie 2020 zorganizowa-
nym przez Polskie Radio Dzieciom wyróżnienie 
otrzymał Dominik Osipowicz, uczeń klasy 6a, au-
tor „Kartki ze starego pamiętnika”. Praca  Domi-
nika została opublikowana na stronie interneto-
wej Polskiego Radia Dzieciom w formie książki 
elektronicznej. Dziś publikujemy tekst na łamach 
gazety szkolnej. 
                           

                          Kartki ze…. 

Zostaliśmy w domu. Lekcje odbywają się zdalnie. 
Nasza rodzina liczy 5 osób. Każdy potrzebuje stano-
wisko do pracy. Musimy znaleźć dla mnie biurko, 
które pomieści książki i komputer. Trzeba zdjąć ze 
strychu stare biurko taty. Mebel jest drewniany, so-
lidny i bardzo ciężki. Kiedy wreszcie trafia do moje-
go pokoju, muszę je porządnie umyć, mebel ma du-
ży blat i mnóstwo szuflad. Kiedy wreszcie udaje mi 
się odświeżyć biurko, ładuje do niego książki i ze-
szyty. Wysuwam jedną szufladę, drugą i kolejną, 
ostatnia stawia opór nie chce się otworzyć. Ciągnę 
mocno i szuflada wysuwa się, towarzyszy temu jakiś 
hałas upadającego przedmiotu. Zaglądam do wnę-
trza mebla i widzę jakąś książkę, może notes. Oglą-
dam go. To stary, bardzo stary pamiętnik. Skarb, 
chyba należał do prababci. Niezwykła rzecz, wzru-
szenie, jeszcze nigdy nie czułem się tak podekscyto-
wany.  

Pamiętnik prababci Kasi zaczyna się 24 XII 1942 r. 
Babcia zapewne otrzymała ten piękny notes w pre-
zencie choinkowym. Nie wiem, czy mogę przeczy-
tać czyjś pamiętnik, ale ciekawość zwycięża. Pożół-
kłe kartki papieru, wypełnione równymi literkami 
wciągają mnie bez reszty. Czytam.                                               
Jest noc 24 XII 1940r. Bardzo mroźna zima, tempe-
ratura poniżej -15°C. Śnieg przykrył wszystko wo-
kół. Białe drzewa, dachy, a na szybach mróz wyma-
lował rozety kwiatowe. To chyba jedyne ozdoby ja-
kie w tym roku mamy na święta. Zresztą nikt o tym 
nie myśli. Wszyscy są przejęci jednym faktem. Dziś 
zjemy prawdziwą kolację. Będzie ciepły posiłek.                  
W domu nie pachnie makowcem, pieczonym kar-
piem. Jednak w powietrzu unosi się zapach niezwy-
kły. Chleb, mama piecze chleb! Mój Boże, jak daw-
no go nie jadłam. Herbata z mięty, bez cukru, ziem-
niaki bez okrasy i czasem jajko. Chłód i wilgoć                       
w powietrzu. To codzienność od kilku już lat.  

Wojna odebrała mi dzieciństwo. Już nie wiem, kiedy 
w dłoniach trzymałam moją Tolę. Chyba zresztą 

gdzieś zaginęła. Jest nieważna i ona, i zabawa.                     
Jest smutno. Bardzo smutno. Tata nie wraca, wal-
czy. Mama się nie uśmiecha, prawie nie mówi. 
Wiem, że się martwi, wiem, że wieczorem płacze, 
gdy kładzie głowę na poduszce. Słyszę to, bo też 
płaczę, bo też się smucę. Mamy mało opału. Zima 
okrutna. Nie mamy wiele zapasów jedzenia. Dziś 
będę myśleć o gwiazdce z całych sił. Będę stać                     
w oknie i wypatrywać małego promyka nadziei.                   
Będę udawać z mamą, że jest święto, piękny stół, 
choinka. Tak się wczoraj umówiłyśmy. Wyobrazimy 
sobie, że mamy piękne odświętne sukienki, we wło-
sach kokardki czerwone. Magia świąt. Ciepło i za-
pach piernika, makowca. Tak kiedyś było. Dziś 
pachnie u nas chleb. Będzie barszcz i pieczona kacz-
ka. Dziś cieszymy się, że jesteśmy bezpieczne, że 
żołądki będą pełne. A ja się cieszę jeszcze z jednego 
powodu. Rankiem ktoś uprzejmie przyniósł paczkę. 
Brązowy papier, sznurek jutowy. Ostrożnie otwiera-
my z mamą pakunek. Mała karteczka. Krótki 
tekst :„Jestem cały, tęsknię, całuję, Henryk Osipo-
wicz”. Dla mnie jest jeszcze pamiętnik. Wiem, że 
dla mnie, bo tata napisał na pierwszej stronie : 
„Zapisz wszystko, co chcesz mi powiedzieć, odczy-
tam to, gdy do Ciebie wrócę”. Szczęście i radość, bo 
tata żyje, pamięta o nas i wróci, a my będziemy cze-
kać, miejsce przy stole czeka, talerzyk i szklanka. 
Jesteśmy pełne radości. To piękne święta i będę je 
pamiętać do końca życia.  

Zamykam pamiętnik, po policzku toczą się łzy.                   
Co za historia. Jakże inny świat. Moja rodzina prze-
szła tak wiele... 

                                                               Dominik 6a 

 

 

 

 

 



Ziemie leżące w pobliżu rzeki Liwiec, na terenie 

Wysoczyzny Siedleckiej w XII wieku były terenem 

przygranicznym, nieustannie nękanym najazdami 

Jadźwingów, Litwinów i Rusinów. Ludność starała 

się odpierać ataki, jednak Jadźwingowie mieli prze-

wagę. Atakowali znienacka, w nocy do tego celu 

używali specjalnie zrobionych łap tj. z wiotkich ga-

łązek drzew liściastych  płetwy, które sprawiały, że 

dźwięki ich chodu trudno było odróżnić od natural-

nych odgłosów lasu. 

W końcu polskiemu wojsku udało się wyprzeć Ja-

dźwingów za rzekę Liwiec. Ci jednak nie dali za 

wygraną. Ciemną nocą otoczyli obóz. Nikt nie 

uszedłby żywy z pogromu, bowiem Jadźwingowie, 

chociaż gorzej uzbrojeni, nie tylko posiadali liczeb-

ną przewagę, ale potrafili walczyć także w nocy, 

bez światła. Kiedy uśpiony obóz polskiego wojska 

był na wyciągnięcie ręki, stała się rzecz niebywała - 

nagle, wysoko nad ziemią zapłonęło oślepiające 

światło, bijące od ... zawieszonego na drzewie obra-

zu Matki Bożej! Jadźwingowie w ciągu sekundy 

zostali zdemaskowani! Ich podstęp się nie udał - 

blask przebudził śpiących wojów. Ruszyli do boju, 

a światło bijące z obrazu Bogurodzicy, oświetlając 

polanę, umożliwiło zwycięstwo nad zaskoczonym                  

i zdezorientowanym wrogiem. Gdy powrócono do 

obozu, okazało się, że w odległości kilkunastu me-

trów od drzewa z zawieszonym i nadal rozsiewają-

cym blaski obrazem Maryi wytrysło ... źródełko! 

Cud był więc podwójny! Na pamiątkę owego wyda-

rzenia mieszkańcy miejsce to nazwali "Zbudzi-syn", 

później "Budzi-syn", a obecnie Budzieszyn.  

Moja babcia  Jadzia z racji, że była bardzo związana 

emocjonalnie z kościołem rzymskokatolickim                       

pw. św. Jadwigi w Mokobodach często chodziła na 

pielgrzymki do swojej imienniczki i do Budzieszy-

na.  Tam też żarliwie modliła się o zdrowie swoje                   

i całej rodziny. Zawierzyła Matce Boskiej i jej 

ogromnej mocy swoje życie i najbliższych. Nabiera-

ła cudowną wodę do buteleczki, przemywała 

wszystkim swoim bliskim oczy i chore miejsca.  

Pewnego razu, będąc kolejny raz w tym świętym 

miejscu, babcia zasadziła piękną roślinę- miłorząb 

japoński. Wówczas był on bardzo malutki, ale dzięki 

niemu moja babcia była tam bardzo często, by go 

podlewać.  

W 2011 roku przeprowadziliśmy się do wsi Bale, są  

oddalone o 5 km od tego cudownego miejsca. Jesz-

cze wtedy byłem bardzo mały, ale już jeździłem 

tam. Były to dla mnie chwile niezapomniane, spę-

dzone w tak przepięknym miejscu. Mogłem chodzić 

ścieżkami, po których chodziła moja babcia. Obec-

nie, jeżeli tylko mogę, jeżdżę tam na rowerze i przy-

glądam się jak pięknie urosło to drzewo. Zacząłem 

interesować się tą rośliną. Miłorząb japoński został 

odkryty w Azji, gdzie jego właściwości lecznicze 

były wykorzystywane już od 5 tys. lat. Źródłem ak-

tywnych składników są liście. Miłorząb japoński 

wymarł w Europie podczas ostatniej epoki lodowco-

wej. W 1712 roku niemiecki lekarz i botanik Engel-

bert Kaempfer sprowadził do Europy okazy z Japo-

nii. Miłorząb japoński jest rośliną rozdzielnopłciową 

- na jednym drzewie produkowane są kwiaty męskie 

lub żeńskie. Drzewa "męskie" są szczuplejsze i wyż-

sze, a "żeńskie" nieco grubsze z bujniejszymi liśćmi, 

które mają charakterystyczny kształt wachlarza.  

Miłorząb japoński ma bardzo długą żywotność - mo-

że żyć ponad 1000 lat. Ta roślina ma również niesa-

mowite właściwości w leczeniu zaburzeń krążenia 

krwi w mózgu oraz zaburzeń krążenia obwodowego. 

Gdy zagłębiłem się w informacje zamieszczone                      

w Internecie odnośnie tej rośliny, zrozumiałem, dla-

czego babcia wybrała właśnie to drzewo. Matka Bo-

ska dała ludziom leczniczą wodę, a moja babcia, 

lecznicze drzewo.  

                                        DOKOŃCZENIE STR.10 

                                                  Lecznicze drzewo 
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Miło nam poinformować, że w konkursie fotogra-

ficznym Na przerwie… z książką Ci do twarzy: 

I miejsce zajęła Nadia Brzost, uczennica klasy 6a. 

II miejsce – Oliwier Babicz,  uczeń klasy 2a 

 

III – Karolina Goławska, uczennica klasy 8b 

Na konkurs wpłynęło wiele prac, a ich autorzy                 

wykazali się pomysłowością. Nauczyciele bibliote-

karze dziękują wszystkim uczniom i nauczycielom 

za przesłane zdjęcia.                                                                

Dyplomy zostaną wręczone po powrocie do szkoły.  

                                   

                                   DOKOŃCZENIE ZE STR. 10 

Obecnie nasze drzewo ma ok. 8 m wysokości, pięk-

ne liście i jest bardzo okazałe. Dla mojej rodziny 

przedstawia ogromną wartość emocjonalną, przypo-

mina o ukochanej babci Jadzi.                                                                                               

                                                                   Czarek 6a 
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                Na przerwie...z książką 



                                                    Konkursowy listopad 
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W listopadzie, po raz pierwszy, odbył się Konkurs 

Pięknego Czytania dla uczniów klas I-III. Mi-

strzem Pięknego Czytania została Natalia Księżo-

polska, uczennica klasy 2a.  

Wyróżnienia otrzymali: 

Paulina Kryczka – 2b 

Oliwier Babicz – 2a 

 

 



                               Mała książka - wielki człowiek  
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Mała książka - wielki człowiek to projekt czytelniczy, w którym wzięła 

udział nasza szkoła. Pierwszoklasiści otrzymali książki podczas pasowa-

nia na czytelnika szkolnej biblioteki. W skład Wyprawki Czytelniczej, 

którą cieszyć się mogą dzieci, ich rodzice i nauczyciele, wchodzą: 

• Kreatywny alfabet – plakat z literami do wycinania, który ma wspo-

móc naukę alfabetu i czytania. 

• „Pierwsze abecadło” – antologia tekstów polskich autorów dziecięcych m.in. Małgorzaty Musierowicz, 

Rafała Kosika, Aleksandra Fredry i Doroty Terakowskiej. Nauczyciele bibliotekarze życzą miłej lektury. 

Poniżej uczniowie klasy 1a i 1b w bibliotece szkolnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spotkanie z Henrykiem Sienkiewiczem 

Pewnego dnia, podczas ferii zimowych, wydarzyło 
się coś nieoczekiwanego. 
Obudziłam się wcześnie rano i wyjrzałam przez ok-
no. Była okropna pogoda. Wiał silny wiatr i prószył 
śnieg .Ten widok nie napawał mnie optymizmem . 
Miałam ochotę wrócić do łóżka i wcale z niego nie 
wychodzić. Kiedy zamierzałam zrealizować swój 
plan, usłyszałam głos mamy:  
-Przyjdź szybko na śniadanie, a potem wychodzimy 
na spacer. 
-W taką pogodę? Dokąd pójdziemy? 
-Wybierzemy się na przechadzkę po Krakowskim 
Przedmieściu. 
Tylko westchnęłam, gdyż wiedziałam, że nie prze-
konam rodziców. Ubrałam się szybko i wyszliśmy. 
Wkrótce dotarliśmy na miejsce. Wbrew memu zdzi-
wieniu tata zadecydował, bym miała trochę swobo-
dy i spędziła czas na świeżym powietrzu. Oni  pójdą 
do restauracji, a potem mam do nich dołączyć . 
-No świetnie – pomyślałam 
-Oni sobie idą, a ja będę marzła! 
Chodziłam więc i podziwiałam piękne zabytkowe 
kamieniczki . W pewnej chwili miałam wrażenie, że 
przeniosłam się do XIX wieku, a mój wzrok zatrzy-
mał się na starszym panu, który spacerował nieopo-
dal. Wydał mi się dziwnie znajomy. Podeszłam bli-
żej i zauważyłam na jego szczupłej, pociągłej twa-
rzy wąsy i niewielką bródkę. Spod ciemnego płasz-
cza widać było garnitur, a pod szyją miał starannie 
wywiązaną czarną chustę. Nie miałam wątpliwości, 
że tego człowieka już gdzieś poznałam. Jednak dla 
pewności postanowiłam zapytać . 
-Dzień dobry, czy pan to  Henryk Sienkiewicz? 
-Witam miła panienko. Widzę, że dobrze mnie 
znasz - odrzekł. 
-Poznałam pana niedawno podczas omawiania lek-
tury szkolnej i bardzo się cieszę, że spotkałam tak 
zacnego pisarza. 
Szybko zauważył, że jestem przemarznięta i zapro-
ponował, byśmy porozmawiali przy ciepłej herbat-
ce, jeśli mam na to ochotę. Zgodziłam się, gdyż bar-
dzo chciałam poznać jego historię. Śnieg padał co-
raz bardziej. Na szczęście kawiarnia była blisko. 
Zadzwoniłam do moich rodziców i poinformowa-
łam, gdzie i z kim jestem. Usiedliśmy przy stoliku                     
i zaczęliśmy rozmowę. Gdy zdjął z głowy kapelusz,  
ujrzałam mocno przyklapnięte włosy uczesane na 
bok. Pierwsze pytanie, które zadałam nawiązywało 
do młodzieńczych planów pisarza. 
-Na początku nie myślałem o pisaniu. Moja mama 
marzyła, żebym został lekarzem. Jednak nie tym się 
interesowałem. Swoje kroki skierowałem na Uni-
wersytet Warszawski na wydział filozoficzno-
historyczny. 
-Czy ukończył pan te studia? 

-Nie ukończyłem studiów, w XIX wieku studiowa-
nie wiązało się z dużymi nakładami finansowymi, a 
z pieniędzmi było u mnie krucho. Podczas studiów 
podjąłem pracę guwernera, udzielałem korepetycji. 
Niestety, to nie wystarczało na pokrycie wszystkich 
wydatków. Zacząłem  pracę w redakcji. Pisałem 
artykuły do gazet. Później zacząłem pisać książki. 
-A skąd pan czerpał inspirację do swoich powieści? 
-Bardzo dużo podróżowałem. Byłem w krajach 
Ameryki i Afryki. Przebywając tam, poznawałem 
kulturę, zwyczaje danych regionów i obserwowałem 
przyrodę . 
-Właśnie wtedy zaczął pan pisać książki? 
-Nie nastąpiło to tak szybko. Na początku były listy 
z moich podróży, a z czasem powieści . 
Właściwie moją twórczość rozpocząłem od publicy-
styki oraz szkiców literackich i historycznych. 
 
Czas mijał nam bardzo szybko, a ja chciałam wie-
dzieć coraz więcej. Wciąż nasuwały mi się nowe 
pytania. Henryk Sienkiewicz zapytał mnie, do której 
klasy chodzę i czy lubię język polski. Odpowiada-
łam chętnie na zadawane mi pytania. 
-Panie Henryku, które powieści przyniosły panu 
najwięcej satysfakcji? 
-Napisałem wiele książek, ale najbardziej zasłyną-
łem jako twórca Trylogii, Quo Vadis i Krzyżaków. 
-Na pewno bardzo interesowała pana historia? 
-Tak. Te powieści pisałem z przyjemnością. 
- Napisał pan też wspaniałą książkę ,,W pustyni                  
i w puszczy”, którą miałam okazję przeczytać                            
w ostatnim czasie.  
-Tę książkę pisałem, inspirując się moimi własnymi 
przeżyciami w Afryce.  
-Wiem, że zdobył też pan literacką Nagrodę Nobla. 
-Tak, została mi przyznana w 1905 roku za powieść 
Quo Vadis. 
-Jest pan wspaniałym powieściopisarzem !Jestem 
dumna, że mogłam pana osobiście poznać. Postaram 
się przeczytać wszystkie pańskie książki– zapewni-
łam. 
Bardzo dziękuję za poświęcony mi czas i tak wy-
czerpujące odpowiedzi- powiedziałam.  
- Również cieszę się z tego spotkania i miło mi, że 
młodzi czytelnicy interesują się moimi książkami. 
Pożegnaliśmy się i każdy poszedł  w swoją stronę. 
Kiedy znalazłam się w domu, opowiedziałam rodzi-
com, co się wydarzyło. Dziwnie trochę na mnie pa-
trzyli, ale cieszyli się razem ze mną i żałowali, że 
ich tam nie było. 
Choć ten dzień nie zapowiadał się dobrze, okazał 
się wspaniały. Byłam zachwycona. Poznałam czło-
wieka, który dążył do celu i osiągnął sukces. Będę 
starała się go naśladować.  
                                                                      Julka 6b 
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Ciekawostki 

Ziemia jest jedyną planetą, której nazwa nie pocho-
dzi od bóstwa. Pozostałe siedem planet w naszym 
Układzie Słonecznym jest nazywanych od rzym-
skich bogów i bogiń. Merkury, Wenus, Mars, Jowisz 
i Saturn zostały nazwane  w czasach starożytnych, 
gdyż były one widoczne gołym okiem. Rzymska 
metoda nazewnictwa planet została wstrzymana                    
po odkryciu Uranu i Neptuna.                                                             
Poglądy na kształt Ziemi były w przeszłości bardzo 
różne. Starożytni Hindusi uważali, że płaska Ziemia 
spoczywa na grzbietach czterech słoni, zaś one – na 
skorupie wielkiego żółwia pływającego 
w ogromnym oceanie. Jedynie nieliczna garstka 
uczonych przypuszczała, że Ziemia jest kulą. 
Gdyby założyć, że przeciętny szóstoklasista musi 
codziennie przejść z domu do szkoły i ze szkoły do 
domu około 1 kilometra, to odległość równą obwo-
dowi Ziemi przeszedłby po niemal 60 latach co-
dziennego (także w soboty i niedziele) chodzenia do 
szkoły! 
Źródło: https://epodreczniki.pl/a/jaki-ksztalt-ma-
ziemia/Dyuj0jIv6 
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Lasy Amazonii odpowiadają za 20% produkcji tlenu 
dla naszej planety, dlatego też naszywane są 
zielonymi płucami naszej planety.                                                 

Mars jest zimnym, pustynnym światem i czwartą 
planetą od słońca. Ma połowę średnicy Ziemi i taką 
samą ilość suchego lądu. Podobnie jak Ziemia, Mars 
ma pory roku, polarne czapy lodowe, wulkany, ka-
niony.  Być może kiedyś będziemy mieszkać na 
Marsie. Póki co, możemy się o nim dowiedzieć paru 
ciekawych rzeczy. Według badań, za około 50 milio-
nów lat, Fobos, większy z dwóch księżyców Marsa,  
zbliży się tak bardzo do powierzchni Marsa, że albo 
spadnie na jego powierzchnię, albo zostanie roze-
rwany przez siły pływowe planety. 
Gdybyśmy chcieli zamieszkać na Marsie, to przesta-

wienie się na rytm dobowy dzień/noc nie powinno 
stanowić większego problemu, bowiem długość do-
by marsjańskiej wynosi 24 godziny i 37 minut. Tro-

chę gorzej byłoby z długością pór roku, które na 
Marsie występują, ale są dłuższe. Cały okres obiegu 
planety wokół Słońca wynosi 687 dni ziemskich, 

czyli blisko dwa lata ziemskie (1,88 roku). 
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Warto przeczytać i obejrzeć  

GALAKTYKA str. 15 

 Dziś pragnę polecić swoim rówieśnikom książkę 

pt.“Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Lu-

dzi“.  Autorem książki jest  Rafał Kosik. Zachęcam 

do przeczytania powieści w sposób nietypowy. Za-

cznę od okładki. Gdy weźmiemy lekturę do ręki,               

na pierwszym planie okładki zobaczymy głównych 

bohaterów. Pierwszy od lewej to Net Bielecki, naj-

wyższy z trojga przyjaciół. Na głowie ma rozczo-

chrane ciemne włosy. Nos jego zdobią okulary. 

Chłopak na okładce ma na sobie szarą koszulkę            

oraz pomarańczową bluzę z kapturem. Nosi też 

ciemnozielone spodnie i szare buty. W ręku trzyma 

mały laptop. Pośrodku stoi Felix Polon, blondyn 

średniego wzrostu ubrany w niebieską bluzkę z dłu-

gim rękawem i beżowe spodnie z dużą ilością kie-

szeni. Nosi zielone trapery. W prawym ręku trzyma 

zapaloną latarkę, a w lewej pilot zdalnego sterowa-

nia. Obok stoi Nika Mickiewicz. Dziewczyna jest 

tego samego wzrostu, co Felix. Włosy ma spięte 

srebrną spinką. Ma na sobie biały T-shirt i niebieską 

jeansową kurtkę, a na ramieniu nosi zieloną torbę. 

Ubrana jest w czarną spódnicę i martensy w tym sa-

mym kolorze. W ręku trzyma książkę. Na drugim 

planie widać kudłatego psa Felixa, Cabana o pogod-

nym usposobieniu. Po prawej stronie za Niką znajdu-

je się robot gąsiennicowy z wysięgnikiem. Za botem 

można zauważyć niemiecką skrzynię na amunicję,                  

z której wysypują się kosztowności. Prawa strona tła 

przedstawia stary zamek z wysokimi wieżami. Na 

najwyższej baszcie powiewa biało-czerwona flaga.  

Zwieńczeniem frontu jest szeroki czerwony pas                        

z nazwiskiem autora i główną częścią tytułu, czyli 

“Felix, Net i Nika”. Niżej na niebieskim tle, które 

jest zarazem niebem nad górami oraz zamkiem zo-

stała umieszczona druga część tytułu “oraz Gang 

Niewidzialnych Ludzi”.                                                              

Według mnie szata graficzna książki zdecydowanie 

zachęca czytelnika do jej przeczytania. Okładka po-

doba mi się również ze względu na jej zagadkowość. 

Czytelnik dostrzega elementy z przeszłości i z przy-

szłości, zastanawia się, jakie przygody mogą przeżyć 

bohaterowie. I na koniec uchylę rąbka tajemnicy- 

Gangu Niewidzialnych Ludzi nie tworzą osoby.       

Zachęcam do przeczytania lektury. Naprawdę warto. 
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Na czas ferii polecam obejrzenie filmu 

pt.,,Tajemniczy ogród, brytyjskiego dramatu fantasy 

w reżyserii Marca Mundena. Film, pozornie 

“dziecinny”, kryje głębokie przesłanie. Główna bo-

haterka, ze względu na trudne życiowe doświadcze-

nia, jest zmuszona dorosnąć znacznie szybciej                         

od swoich rówieśników. Dziewczynka traci rodzi-

ców już jako dziesięciolatka. Kiedy zostaje odesłana 

do posiadłości wuja, odkrywa tajemnice magicznego 

ogrodu, znajdującego się za murem. Mary sprawia, 

że zarówno jej wuj jak i Colin zaczynają rozumieć 

swoje błędy i ich skutki, które wpływają  na wzajem-

ne relacje. Lord Archibald, początkowo zamknięty                         

w kręgu swoich problemów i bolesnych wspomnień, 

zdaje się nie zauważać dziewczynki. Sytuacja zmie-

nia się z wybuchem pożaru, w którym Mary ratuje 

życie zgorzkniałemu wujowi. Ten heroiczny czyn                   

ze strony dziecka wpływa na zmianę sposobu myśle-

nia i postępowania lorda. Pomimo ogromnego lęku    

o zdrowie i życie swojego syna, nagromadzonego  

po śmierci ukochanej żony, mężczyzna zaczyna do-

strzegać, jak wielką krzywdę wyrządza Colinowi, 

chroniąc go przed światem i izolując od innych. 

Choć jego intencje są dobre, to  nadopiekuńczość 

sprawia, że chłopak  zamyka się w przysłowiowych 

czterech ścianach. Główna bohaterka swoją postawą 

wpływa na Colina i pomaga mu “żyć pełnią życia”,  

a także poprawić relacje z ojcem. Chłopak, opuszcza 

swój pokój i stopniowo zmienia siebie, odkrywa no-

we miejsca i zawiera nowe przyjaźnie.                                                                                      

Postacie filmu przeżywają niezwykłe przygody,                

a my możemy wczuć się w ich role. Piękna grafika, 

wspaniały, zjawiskowy ogród gwarantują niezwykłe 

emocje podczas seansu. Tajemniczy ogród jest do-

wodem na to, że filmy dla dzieci  niosą przesłanie,              

a uczyć się z niego mogą osoby w każdym wieku. 

Pomimo wszystkich zalet, jakie posiada ekranizacja 

powieści Francesa Hodgsona Burnetta, moim zda-

niem brakowało odpowiedniej oprawy muzycznej, 

która budowałaby odpowiednią atmosferę i wprowa-

dzała u widza dozę pewnego napięcia i oczekiwania 

na kolejne wydarzenie.                                                              

Moim zdaniem, mimo pewnych niedociągnięć,                 

Tajemniczy ogród to film wart obejrzenia. Przepięk-

na sceneria, przesłanie, jakie ze sobą niesie, sprawia-

ją, że polecam go każdemu, kto szuka w filmie cze-

goś więcej niż tylko wartkiej akcji.                                                                   
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GALAKTYKA str. 16 

Na lekcji przed świętami Bożego Narodzenia pani 

rozmawia z dziećmi o tym, kim chciałyby zostać              

w przyszłości. Uczniowie wybierają zawody akto-

rek, piosenkarzy, strażaków, policjantów, polityków. 

W końcu pani pyta Jasia, kim chciałby zostać.                                            

-Chciałbym zostać Świętym Mikołajem – odpowia-

da chłopiec.                                                                                          

– Czy dlatego Jasiu, że Święty Mikołaj roznosi pre-

zenty i sprawia tyle radości ludziom? – pyta urado-

wana nauczycielka.                                                                       

Nie, dlatego, że Mikołaj pracuje tylko raz w roku.                             

****************************************** 

 Przedszkolak pyta kolegę: 
– Co dostałeś na gwiazdkę? 
– Trąbkę. 
– Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty? 
– Ale to jest super prezent. Dzięki niemu zarabiam 
codziennie złotówkę. 
– W jaki sposób? 
– Tata mi ją daje, żebym przestał trąbić. 
 
 
 

Przysłowia na styczeń i luty 
 
Na Nowy Rok przybywa dnia na barani skok.  
Po styczniu jasnym i białym będą w lato upały.  
W lutym śnieg i mróz stały, będą w lecie upały. 

Gdy w lutym mróz mocno trzyma, będzie krótka zi-
ma. 
Gdy luty ciepły i o wodzie, wiosna  
późna  i o chłodzie.  
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