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Kilka słów wstępu….. 
W nowym  numerze naszej gazetki znajdziecie sporo ciekawych artykułów, a jako temat 

przewodni pojawi się „Nauka XXI wieku”, czyli kolejna odsłona naszego  Festiwalu Nauki, 

który już za chwilę  24 stycznia przeniesie  szkołę  w cyfrowy  świat przyszłości.  O tradycji  

szkolnych festiwali  oraz  o  tegorocznym dowiecie się z wywiadu z panią wicedyrektor 

Małgorzatą Szyszko.  Oprócz  tematów bieżących, w numerze pojawią się również  echa 

szkolnych wydarzeń takie jak: relacja z projektu „Szklane domy”, czy  z wycieczki 

zawodoznawczej  do TVP. 

A poza tym wiele atrakcyjnych tematów czyli jak ludzie na całym świecie witają Nowy 

Rok, nietypowe tradycje świąteczne, a nawet podróż z naszą redaktorką Mają Chlebną 

do Brazylii! Wracając do naszego klimatu mamy środek zimy, dni są krótkie,  dlatego 

polecam recenzję  świetnej książki i serialu idealnego na długie zimowe wieczory. Nowy 

rok się rozpoczął, ale nie zapominajmy jeszcze o poprzednim, gdyż dla kibiców stałych                  

i okazjonalnych czeka sportowe podsumowanie  2018, a ja w imieniu własnym                            

i wszystkich członków redakcji serdecznie zapraszam na pierwszy w tym roku numer  

„Szkolnego Ekspresu” i życzę wszystkim przyjemnej lektury. 

Redaktor naczelny  Marcin Kalinowski kl.3d 
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„Nauka XXI wieku”-  

 XVII Festiwal Nauki 
W związku ze zbliżającym się Festiwalem Nauki, przeprowadziłyśmy wywiad  

z Wicedyrektorem Szkoły Podstawowej nr 385 Panią Małgorzatą Szyszko.  

Festiwal odbędzie się 24 styczna 2019 roku. 

 

1. Skąd wziął się pomysł zorganizowania festiwalu, kto był jego pomysłodawcą i jaki cel  

przyświecał temu wydarzeniu? 

„Pierwszy Festiwal Nauki został zorganizowany w czasie, gdy nasza szkoła (wtedy Gimnazjum nr 

3 w Warszawie Wesołej) wzięła udział w programie Szkoła z klasą. Festiwal Nauki był jednym z 

zadań, które wybraliśmy, aby zaprezentować różnorodne formy nauki stosowane w szkole przy 

Klimatycznej 1.” 

 

2. Kiedy odbył się pierwszy festiwal? 

„Dokładnie było to w maju 2003 roku.” 

 

3. Czy od tej pory odbywał się on regularnie? 

„Tak, od tego czasu festiwale odbywały się co roku. Dla uczniów gimnazjum będzie to już XVII 

edycja, natomiast dla SP 385 jest to II festiwal. Festiwal Nauki stał się jednym z trzech, wraz ze 

Świętem  Szkoły oraz Festiwalem Piosenki Obcojęzycznej, cyklicznie organizowanych w 

gimnazjum projektów szkolnych.” 

4. Czy pamięta Pani jaki był temat pierwszego festiwalu? 

„Przyświecało nam hasło przewodnie: Nie dla szkoły się uczę, lecz dla życia.” 

 

5. Jaki jest temat tegorocznego festiwalu? 

„Tegoroczne hasło to: Nauka XXI wieku.” 

 

6. Skąd taki pomysł? 

„Celem działań związanych z festiwalem jest prezentacja nowoczesnych metod nauczania i 

uczenia się z wykorzystaniem narzędzi TIK, jakie już stosujemy lub będziemy wdrażać w 

najbliższej przyszłości w edukacji. 

Chcę też podkreślić, że bardzo ważne jest wypracowanie i stosowanie zasad skutecznego i 

bezpiecznego poruszania się w cyfrowym świecie. 

Przypomnę Wam również, iż jednym z 4 priorytetów, jakie MEN wyznaczyło na ten rok szkolny 

jest właśnie rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz bezpieczne i 

odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.” 

 

7. Czy festiwal przygotowują tylko klasy gimnazjalne, czy również uczestniczy w nim Szkoła 

Podstawowa? 
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„W przygotowaniach biorą udział nauczyciele wraz z uczniami z klas od IV do VIII SP oraz   III 

gimnazjum. Uczniowie z klas I-III  SP zaproszeni są do udziału w konkursach, a późnej w 

programie festiwalu przewidujemy dla nich zadania odpowiednie do ich wieku. Dodatkowo  

przygotowują  również filmy i prezentacje na temat swoich klas.” 

8. Co jest przewidziane jako hit tegorocznego festiwalu? 

„Organizatorzy postarają się na pewno, aby wszystkie elementy festiwalowego programu były 

dla Was ciekawe i atrakcyjne, a z tzw. hitem poczekajmy                               do 24 stycznia.” 

 

9. Czy powstało już jakieś logo albo plakat na temat tegorocznego festiwalu? 

„Został ogłoszony konkurs na prace graficzne, które można wykonać z pomocą różnych aplikacji 

do tworzenia grafiki. Jedną z możliwości jest wykonanie logo. Aktualnie oczekujemy na prace. 

Jesteśmy bardzo ciekawi uczniowskich pomysłów.” 

 

10. Czy to ostatni festiwal w związku z wygaszeniem gimnazjów? 

 Czy sądzi Pani, że przejdzie on do historii? 

„Jest to na pewno ostatni festiwal dla uczniów gimnazjum w tej szkole. Dla mnie XVII edycja 

festiwalu oznacza, że ten wyjątkowy projekt już zapisał się w historii szkoły przy Klimatycznej  i 

niewątpliwie wielu absolwentów mile wspomina swoje uczestnictwo i pracę wykonaną na rzecz 

festiwalu.” 

     Bardzo serdecznie dziękujemy  za udzielenie wywiadu.  

                                                                                                                                                                        

Natalia Matiaszewska i Zosia Pańkowska kl.3d 
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Nowoczesne technologie –                            

wróg czy przyjaciel ? 
Nowoczesne technologie towarzyszą nam w 

życiu codziennym. Często są pomocne, 

rozwiązują dotychczasowe problemy, ułatwiają 

i umożliwiają nam ukończenie wielu zadań 

wcześniej bardzo czasochłonnych, a nawet 

nieosiągalnych. Mogą jednak być 

wykorzystywane przeciwko nam, zagrażać 

naszemu życiu i zdrowiu oraz powodować 

wiele lęków. Nowoczesne technologie mogą 

być naszym wrogiem lub przyjacielem, 

wszystko zależy od tego, do czego i jak ich 

używamy. 
Współczesne urządzenia, takie jak telefon, komputer czy laptop są dziś bardzo powszechne, ułatwiając nam 

działanie w wielu sferach życia, np. zapewniając sprawną komunikację. Wynaleziony w 1876 roku telefon, służył 

jedynie do prowadzenia rozmów przez dwie osoby, które były oddalone od siebie na dużą odległość. Z biegiem 

czasu telefon rozpowszechnił się, a zakres jego funkcji niewyobrażalnie się powiększył. Zostały wynalezione 

także inne środki komunikacji, które umożliwiają porozumiewanie się wielu osobom jednocześnie. Nowoczesne 

technologie mogą więc być naszym przyjacielem, gdyż pozwalają nam na prowadzenie sprawnej pracy w 

grupach i utrzymywanie kontaktów z bliskimi. 

Najbardziej rozwijającą się technologią jest Internet, który w dzisiejszych czasach jest dostępny w większości 

miejsc na świecie i można z niego korzystać za pomocą coraz większej ilości urządzeń. Dzięki niemu możemy 

mieć dostęp do informacji z całego świata, ale też dzielić się z innymi swoimi doświadczeniami, odkryciami czy 

przeżyciami. Ta sieć dostarcza nam wiedzę nie tylko w formie pisemnej, ale także w ogólnodostępnych filmach 

dokumentalnych, programach telewizyjnych, prezentacjach. Internet jest także źródłem rozrywki – bazą filmów, 

seriali, portali społecznościowych czy gier.  

Jednak mimo swoich wielu zalet, źle użytkowane technologie stwarzają wiele zagrożeń. Jednym z nich jest 

uzależnienie. Ludzie znajdujący przyjemność, np. w oglądaniu filmów, graniu w gry z czasem tak przyzwyczajają 

się do tych rozrywek, że  zaczynają zastępować nimi bardziej istotne czynności, np. odrabianie prac domowych. 

Spędzanie zbyt dużej ilości czasu przed ekranem wiąże się także z innymi chorobami, np. osłabieniem wzroku, 

otyłością oraz sprzyja gromadzeniu negatywnych emocji, co prowadzi, np. do wybuchów agresji. Choć problem 

uzależnień dotyczy szczególnie młodych ludzi, to zagrożenie nie omija także dorosłych. Wiele osób, nawet 

zdrowych, używa technologii w niewłaściwy sposób. Choć zaoszczędzają dużo czasu dzięki jej wykorzystaniu, to 

zamiast spożytkować go, np. na spotkanie ze znajomymi, przesiadują przed telewizorem lub komputerem. 

Zagrożenia nie stwarza więc sama technologia, ale raczej niewłaściwe korzystanie z niej. 

Innowacyjne rozwiązania i wynalazki mogą mieć na ludzi pozytywny, jak i negatywny wpływ. Technologia może 

usprawnić nasze życie, ułatwić kontakt z bliskimi, zapewnić dostęp do informacjii rozrywki. Kiedy jednak 

nadmiernie się do niej przywiązujemy i poświęcamy jej zbyt wiele czasu, łatwo staje się źródłem uzależnienia. 

To, czy będzie naszym przyjacielem, czy wrogiem zależy tylko od nas. 

Maja Szmytkowska  kl. 3e 
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Uleganie prześladowcom,                                  

czy to normalne? 
Jako córka psychologa wiem, jakie konsekwencje może nieść ze sobą znęcanie się nad innymi. Istnieją 

dwa rodzaje znęcania. Który  według mnie jest gorszy? Osobiście uważam, że ten  psychiczny. Dziecko, 

które codziennie słyszy, że jest np. grube, nie ma prawa do życia, nic w życiu nie osiągnie, z czasem 

straci wiarę w siebie, a duża  ilość takich opinii może prowadzić do myśli o samobójstwie. 

Ten fizyczny  też nie jest lepszy. Dziecko, które było w przeszłości bite będzie miało w przyszłości 

problem, aby komukolwiek zaufać. Osoba znęcająca się nad innymi, zawsze znajdzie  powód do 

uderzenia drugiej osoby . 

Przykładem takich zachowań może być film  pt. „Cudowny chłopak” . Oglądając  go byłam w szoku, jak 

bardzo można dokuczyć drugiej osobie, nie wiedząc nawet jaka była jej historia.  Auggie Pullman 

główny bohater filmu cierpiał na zespół Treachera Collinsa. Wiedziała o tym tylko jego rodzina. Gdy po 

raz pierwszy poszedł do szkoły wszyscy się od niego odsuwali, jakby był z innej planety.  Gdy bohater 

filmu  załamał się psychicznie, jego mama  wypowiada następujące słowa: „Spójrz na mnie. Wszyscy 

mamy skazy na twarzy. Tę zmarszczkę mam od twojej pierwszej operacji  (wskazuje na zmarszczkę na 

skroni) . A tę z ostatniej (przedstawia zmarszczkę na swoim czole). To mapa, która pokazuje dokąd 

zmierzamy (pokazuje na serce) . A  ta pokazuje gdzie byliśmy. I nigdy nie jest brzydka (prezentuje 

twarz)”. Wspaniałe słowa, które każdy kto kiedykolwiek doznał przemocy powinien mieć w pamięci. 

Biorąc pod uwagę to wszystko, myślę, że nikt nie ma wątpliwości, iż jestem przeciwko przemocy. 

Niestety świat jest pełen ludzi , którzy nie rozumieją , jak bardzo cierpi osoba prześladowana, a samo 

znęcanie  jest bezmyślne i przynosi  tragiczne skutki. 

Magdalena Ambroziak kl.3g 
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Warto pomagać! 

Wolontariat szkolny rozpoczął swoją działalność,  jak co roku 1 września 2018 r. pod opieką pani 

Katarzyny Tucholskiej. Obecnie działa w nim około 50 wolontariuszy. Jeżeli lubisz robić coś dla 

innych, koniecznie przyjdź na nasze spotkania i zobacz jak możesz pomóc!  Uczniowie klas 4, 5 i 6 SP 

spotykają się na drugiej przerwie obiadowej w środy w bibliotece szkolnej, natomiast  klas 7, 8 SP i 3 

gimnazjum na pierwszej przerwie obiadowej w czwartki również w bibliotece. 

Wybrane działania wolontariatu w roku 2018/2019: 

·Zbiórka nakrętek - w tym roku dla 7-letniego Bartka i 16-letniego Tomka. Obydwaj chłopcy potrzebują 

pilnej i ciągłej rehabilitacji. Nam nakrętki są nie potrzebne i zazwyczaj wyrzucamy je do śmieci, a 

chłopcom mogą bardzo pomóc. Dlatego bardzo zachęcamy do wzięcia udziału w tej akcji. Miejsce 

zbiórki to szkolna biblioteka.  

·Zbiórka karmy-   co roku organizowana jest zbiórka karmy, misek, koców itp. dla psów i kotów ze 

schroniska w Celestynowie. Po zbiórce w szkole dary zawozimy do schroniska, gdzie  codziennie 

potrzeba ogromnej ilości pożywienia, aby nakarmić zwierzęta. Każda, nawet najmniejsza paczka z 

karmą  nie zmarnuje się. Takim gestem możemy uszczęśliwić nie jedno zwierzę. 

 · Akcja Góra Grosza -  co roku na przełomie listopada i grudnia , w naszej szkole rozpoczyna się akcja 

Góra Grosza - Towarzystwa Nasz Dom. Jej zadaniem jest zbieranie drobnych monet, przeznaczonych 

dla wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych. Wiele razy podczas spaceru widzimy na 

chodniku grosze i zazwyczaj nie wykonujemy żadnej aktywności związanej z ich podniesieniem. Wbrew 

temu co nam się wydaje, pomaganie nie jest trudne, wystarczy jeden mały gest, aby pomóc innym.   

   

· 

Pola Nadziei - akcja sadzenia żonkili. Kwiat ten jest międzynarodowym 

symbolem nadziei dla ludzi nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin. W 

październiku najmłodsi uczniowie naszej szkoły mieli okazję  posadzić  

cebulki żonkili, które na wiosnę będą pięknie rozkwitać.  

 

·WOŚP- 13 stycznia 2019r. odbędzie się 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem 

fundusze zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych 

szpitali dziecięcych. Jest to najbardziej znana akcja pomocy w Polsce. Wolontariusze i nie tylko, chętnie 

się do niej zgłaszają. W naszym sztabie w  akcji wzięło udział około 150 chętnych.  
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·Odwiedziny wolontariuszy w  świetlicy TPD - jest to bardzo mile spędzony, a jednocześnie pożytecznie 

wykorzystany, czas. W ostatnim okresie w ramach tych zajęć odbywały się akcje pieczenia i ozdabiania 

pierników na świąteczny kiermasz. Został on zorganizowany 9 grudnia przy parafii NSPJ. Można było na 

nim oprócz pierniczków zakupić świąteczne stroiki, wykonane przez uczestników „Warsztatów 

Klimatycznych na Klimatycznej”. Celem całej akcji było uzbieranie funduszy na bożonarodzeniowe 

paczki dla rodzin w ciężkiej sytuacji materialnej. Udało się przygotować, aż 6 takich paczek.  

 

 

Niektórzy zastanawiają się dlaczego warto pomagać. Jest na to wiele odpowiedzi. Pomagając wspiera 

się innych ludzi lub zwierzęta. Każdy z nas w trudnych chwilach potrzebuje bliskości drugiego 

człowieka. Czujemy radość mogąc przyczynić się swoim działaniem do wywołania uśmiechu na czyjejś 

twarzy. Może nam się wydawać, że drobne rzeczy nic nie znaczą, ale każde nawet najmniejsze wsparcie 

jest ważne. Dając niewiele, osiągamy wspólnie ogromne efekty! Serdecznie zachęcamy do niesienia 

nawet niewielkiej pomocy. 

Zosia Pańkowska i Natalia Matiaszewska kl.3d 
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„Szklane domy. Warszawa 2118” 

W sobotę 10 listopada, dzień przed 100. rocznicą odzyskania niepodległości,  zamiast zwykłych zajęć 

lekcyjnych wzięliśmy udział w projekcie „Szklane domy. Warszawa 2118”, którego głównym 

elementem była prezentacja  „Jak zmieniała się Warszawa w ciągu ostatnich 100 lat?”. 

Prezentację przygotowali : Hania Pazdan, Patryk Kaliński oraz Piotr Mazurek uczniowie kl.3e. Tematem 

przewodnim była architektura Warszawy i  jej zmiany  na przestrzeni lat przedwojennych, II wojny 

światowej oraz współczesności. Opisywała dzieje charakterystycznych budynków, miejsc, ich ogólne 

cechy w różnych okresach oraz ich losy w trakcie  wydarzeń istotnych dla Polski, np. powstania 

warszawskiego. Słuchacze mogli poznać historię budowli takich jak Prudential i Muzeum Narodowe, a 

także szczegóły zniszczeń i odbudowy Warszawy po II wojnie oraz metamorfozę naszej stolicy we 

współczesności.  

Na zakończenie Pani dyrektor Izabela Nowacka przemówiła do zebranych, podkreślając, jak bardzo 

współczesna Warszawa, która obecnie składa się w dużej części ze szklanych wieżowców, podobna jest 

do wizji szklanych domów z przedwojennej powieści „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Następnie 

wszystkich zgromadzonych nauczycieli i uczniów zaprosiła do udziału w warsztatach,  na których 

uczniowie zebrani w swoich klasach mieli wspólnie przygotować   własną wizję Warszawy w przyszłości. 

Po ok. 45 minutach projektowania  plakatów,  grupy  zaprezentowały swoje pomysły jurorom 

wybranym spośród nauczycieli. Prace uczniów bardzo podobały się wszystkim zebranym, jury 

pochwaliło je za różnorodność i innowacyjność  oraz wysoką jakość . Myślę, że to był bardzo ciekawy i 

twórczy przedświąteczny dzień w szkole. 

Piotr Mazurek kl. 3e 
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Zawód : A może reżyser ? 
7 grudnia 2018r. cała nasza klasa 3F  z panią U. Rodziewicz i panią A. Grzymkowską pojechała na 

wycieczkę do  TVP. Wycieczka została zrealizowana w ramach doradztwa zawodowego i jako zakończenie 

szkolnego projektu  „Bliżej rynku pracy”. 

 TVP składa się z kompleksu kilku budynków, zwiedzanie rozpoczęliśmy od bloku F. Czekał tam na nas 

przewodnik, który po krótkim wstępie o historii i organizacji tej instytucji oprowadził  nas po  studiach, gdzie 

nagrywane są programy telewizyjne oraz nadawane  relacje na żywo.  

Na początku udaliśmy się do studia TVP SPORT. Wszyscy zasiedliśmy w reżyserce czyli w miejscu, gdzie 

operatorzy sterują nagraniem telewizyjnym, dźwiękiem oraz oświetleniem. Jest tam również specjalne 

pomieszczenie dla migacza- osoby, która w prawym dolnym rogu telewizora tłumaczy audycje na język migowy. 

Kolejne miejsce, które przez pracowników nazywane jest ‘’dziuplą’’ to pokój, w którym zasiadają komentatorzy 

sportowi np. znany i lubiany Dariusz Szpakowski . 

 Odwiedziliśmy  również studio „Pytania na Śniadanie’’, w którym scenografia nie jest zdejmowana po 

każdym nagraniu, jak to się dzieje w przypadku innych programów, ponieważ jest on nadawany codziennie.  

 Podczas przerwy w nagraniu udało  się nam wejść do studia „Jaka to melodia”. Jest to znany wszystkim 

teleturniej muzyczny, ze stałą scenografią, lecz nie wszyscy wiedzą, że występy piosenkarzy i tancerzy są 

nagrywane w innych terminach, niż same zmagania turniejowe.  

 TVP posiada również małe muzeum, gdzie umieszczone zostały stare odbiorniki telewizyjne,  kamery, 

mikrofony, urządzenia studyjne i montażowe, a także wykorzystane przy nagrywaniu audycji pacynki  czy lalki z 

bajek (np. Monika i Kulfon, Jacek i Agatka) oraz stroje z różnych epok szyte przez fachowców, kiedy to jeszcze 

telewizja posiadała własną pracownię krawiecką . Ściany tego muzeum zdobią kadry z kultowych programów 

telewizji polskiej.  

 Wycieczka była dla nas niezwykle ciekawa i inspirująca, szczególnie pod kątem wyboru dalszej ścieżki 

edukacyjnej. W trakcie zwiedzania  poznaliśmy pracę reżysera, realizatora programu, prezentera, 

sprawozdawcy, scenarzysty, operatora kamer, oświetlenia i nagłośnienia nagrywanych audycji telewizyjnych. 

Była dużą atrakcją dla naszej klasy, podczas której poznaliśmy telewizję od drugiej strony kamery.                                                    

Dominika Szlifisz i Ola Hałuszka kl.3f 
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Święta w innym wydaniu 
Redakcja naszego pisma postanowiła zbadać, jakie tradycje świąteczne panują w domach uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 385, a także jak bardzo są one wyjątkowe. 

Zebraliśmy parę odpowiedzi, które nas najbardziej zaciekawiły: 

Czy w twojej rodzinie panują jakieś wyjątkowe tradycje świąteczne? 

Tak, po kolacji wigilijnej, przy rozdawaniu prezentów każdy musi zaśpiewać kolędę, gdyż w przeciwnym 

wypadku nie dostanie prezentu. 

Jak najbardziej, mam taką charakterystyczną tradycję, że przed świętami odbywa się losowanie, które 

decyduje o tym, kto komu kupuje prezenty. 

U mnie w rodzinie nie praktykuje się wiary, ale z chęcią obchodzi się tradycje bożonarodzeniowe. Przy 

tym trochę się je przeinacza, ponieważ u mnie w domu na stole wigilijnym jest zawsze potrawa z mięsa. 

Wraz z mamą robimy własny kalendarz adwentowy, który wypełniamy czekoladkami. 

Zawsze z rodziną przyrządzamy pierniki na święta w kształcie reniferów i gwiazd. 

Zamiast barszczu rozpoczynamy wigilię zupą pomidorową, ponieważ większość domowników nie 

przepada za barszczem. 

Mam taką nietypową tradycję: polega ona na tym, że wszystkie 12 potraw musi zawierać w sobie rybę. 

Co roku dzielimy się opłatkiem nie tylko z rodziną, ale także z moimi pupilami.       

    

Jakub Mądry,   

Szymon Lisiecki,  

Szymon Dąbrowski, kl.3b 

 

 

 

Fot.: Jakub Kotowicz kl. 3g 
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Nowy Rok na świecie 
Nowy Rok jest to święto obchodzone niezwykle hucznie i radośnie od wielu wieków. Jako pierwsi 

zaczęli je celebrować starożytni Rzymianie, rozprzestrzeniając tę tradycję na całą Europę. Zakończenie 

roku było znane także w Chinach jako ,, Święto Wiosny”, a osławiony Chiński Nowy Rok jest 

najważniejszą uroczystością w kalendarzu. W odróżnieniu od Europejczyków świętuje się tam przede 

wszystkim w rodzinnym gronie, spożywając słodkie potrawy, grając w gry i wymieniając się prezentami. 

Przed ucztą należy jednak złożyć ofiarę przodkom i spłacić długi zaciągnięte u przyjaciół. Na ulicach 

wędrują atrapy smoków i podobnie jak w krajach europejskich niebo rozświetlają fajerwerki. W 

Tajlandii natomiast polewa się wodą, co ma zapewnić szczęście i pomyślność. W Rio de Janeiro ludzie 

ubierają się na biało, w Kanadzie spożywa się zupę na bazie grochu, a w Wietnamie symbolem 

pomyślności są... arbuzy.  W buddyzmie Nowy Rok jest obchodzony w styczniową pełnię księżyca. W 

Judaizmie tradycyjnym pozdrowieniem są życzenia ,,dobrego zapisania", które stanowią nawiązanie do 

Tory. Muzułmanie udają się do meczetu i oddają się modlitwom. Tradycja Nowego Roku jest znana na 

całym świecie, a każda kultura dopisuje do niej własne zwyczaje.                                                                                                     

Hubert Matiaszewski kl. 3e 
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2018 – Rok sportowych sukcesów 
Polski sport od wielu lat zachwyca nas swoją nieprzewidywalnością, która obfituje w wiele łez, ale 

też w wiele szczęścia. Rok 2018 nie był rokiem odmiennym. W czasie 365 dni sportowych emocji, 

których doświadczyliśmy w minionym roku pragnąłbym w tym artykule wyróżnić 10 największych 

sukcesów, które zapisały się wielkimi zgłoskami w historii polskiego sportu (same wydarzenia będą 

przytaczane w porządku chronologicznym, a ponieważ były one wielkimi osiągnieciami naszych 

sportowców to grzechem byłoby dzielenie ich na lepsze i gorsze). 

Rok 2018 rozpoczął się najważniejszą imprezą sportów zimowych czterolecia – Zimowymi Igrzyskami 

Olimpijskimi w południowokoreańskiej miejscowości Pjongczang. W trakcie tych zawodów Polacy wiele 

razy ocierali się o medale, ale w ogólnym rozrachunku polskim olimpijczykom udało się zdobyć 2 krążki: 

złoty Kamila Stocha w konkursie na skoczni dużej i brązowy w konkursie drużynowym (oba medale w 

skokach narciarskich). Później w Igrzyskach Paraolimpijskich Igor Sikorski dołożył do dorobku Polski 1 

brązowy medal w narciarstwie alpejskim.   

Marzec był dla polskiego sportu miesiącem pełnym wielu niesamowitych sukcesów. Na początku na 

torze w Apeldoorn Szymon Sajnok triumfował w wieloboju kolarskim na Mistrzostwach Świata w 

Kolarstwie Torowym odnosząc największy sukces w karierze.  

W tym samym miesiącu odbyły się Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce w angielskim 

Birmingham, gdzie największym sukcesem tych zawodów był rekord świata w biegu sztafetowym 

4x400 m, gdzie Polacy pokonując w finale Amerykanów zapisali się w historii jako najszybsi biegacze w 

tej konkurencji na hali. W tych zawodach Polacy zdobyli poza złotem w sztafecie jeszcze 4 medale (1 

złoty, 2 srebrne i 1 brązowy). 

  
Również w marcu Kamil Stoch po wcześniejszym zdobyciu 2 medali na ZIO po zajęciu piątego miejsca 

na skoczni w Vikersund przypieczętował swoją drugą Kryształową Kulę w skokach narciarskich. Również 

w tym roku Kamil wygrał turniej Raw Air i prestiżowy Turniej Czterech Skoczni, w którym jako drugi w 

historii wygrał wszystkie 4 konkursy podczas tych zawodów. 

Sport to nie tylko medale czy nagrody. Tu chodzi również o sławę i nieśmiertelność. Andrzej Bargiel 

został pierwszym człowiekiem, który zjechał ze szczytu K2, drugiej co do wysokości góry Ziemi 

dokonując czegoś, czego nie osiągnął jeszcze nikt. A jego pozostałe osiągnięcia skialpinistyczne i 

himalajskie również imponują. Jest trzykrotnym mistrzem Polski w skialpinizmie i trzecim zawodnikiem 

Pucharu Świata w tej dyscyplinie, a K2 to jego czwarty ośmiotysięcznik w karierze. 

Następna ważna i pełna sukcesów impreza miała miejsce na początku sierpnia. Na Lekkoatletycznych 

Mistrzostwach Europy w Berlinie polscy sportowcy zdołali zająć wysokie 2 miejsce w klasyfikacji 
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medalowej uzyskując dorobek aż 12 medali (7 złotych, 4 srebrnych i 1 brązowy). Jednakże to nie nasi 

pełnosprawni sportowcy odnieśli największy sukces na tych zawodach. W paraolimpijskich zawodach w 

ramach Mistrzostw Europy polscy paraolimpijczycy zdeklasowali inne kraje uzyskując imponujący 

dorobek aż 61 medali!(26 złotych, 15 srebrnych i 20 brązowych) 

Dzień 30 września 2018 roku można uznać jako najważniejszy dzień w historii polskiej siatkówki. Polacy 

pokonując Brazylię 3:0 w finale Mistrzostw Świata odbywających się w Bułgarii i we Włoszech obronili 

tytuł mistrzów świata w piłce siatkowej mężczyzn. Po turnieju aż 4 naszych reprezentantów znalazło się 

w najlepszej 6 turnieju, a Bartosz Kurek zdobył nagrodę MVP dla najbardziej wartościowego zawodnika 

turnieju.   

           
Listopad był również miesiącem pełnym sportowej radości. W przeddzień świętowania 100-lecia 

odzyskania niepodległości Dorota Banaszczyk zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata w karate 

rozgrywanych w Madrycie. W sobotnim finale w kategorii do 55 kg pokonała Niemkę Janę Bitsch. 

Sukces to tym większy, ponieważ to pierwszy medal w historii polskiego karate olimpijskiego.  

Po nieudanych mistrzostwach świata w Rosji i pełnych rozczarowań meczach w ramach Ligi Narodów i 

meczów towarzyskich w polskiej piłce błysnęła iskra optymizmu. Po pełnym emocji dwumeczu z 

Portugalią Polska reprezentacja U-21 awansowała do finałów Mistrzostw Europy 2019, które będą 

rozgrywane we Włoszech i San Marino pokonując zespół z Półwyspu Iberyjskiego 3:2. 

Pod koniec listopada doczekaliśmy się finału jednego z najdłuższych i zarazem najbardziej 

niesamowitych powrotów w historii Formuły 1. Robert Kubica oficjalnie został kierowcą wyścigowym 

zespołu Williams i będzie jeździł dla tego zespołu w sezonie 2019. Od przerażającego wypadku w 2011 

roku na torze Rondi di Andora i możliwej po tym wypadku amputacji ręki Kubica wrócił do 

najtrudniejszego sportu motorowego świata i z pewnością ten powrót będzie pamiętany na długie lata 

jako dowód niezłomności i uporu w dążeniu do celu pokonując ogromne przeciwności. 

Podsumowując, polski sport w 2018 roku był pełen wielu powodów do radości, łez wzruszenia czy 

niesamowitych osiągnięć. Powinniśmy też najbardziej z tego roku wspominać nasz ocean sukcesów 

aniżeli nieudany turniej w rosyjskiej stolicy, który niestety najprawdopodobniej będzie przez wielu 

Polaków kojarzony jako pierwszy. Pamiętajmy, polski sport to nie tylko piłka nożna, ale też wiele 

niesamowitych postaci z innych dyscyplin sportowych, którzy zostaną zapamiętani na wiele lat. 

 

Jan Śliwiński kl.3E 
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Jak wygląda Nowy Świat? 

Recenzja książki „Na Ostrzu Noża’’ 
We współczesnych czasach rosnącej popularności 

młodzieżowych powieści o tematyce postapokaliptycznej 

możemy zadać sobie trudne pytanie. Czy coś potrafi nas 

jeszcze zaskoczyć? Książka autorstwa Patrick’a Ness’a ma 

dla nas wyjątkową odpowiedź.  

Todd Hewitt jest jedynym chłopcem w osadzie pełnej 

mężczyzn. Zbliża się dzień jego urodzin, a dzień urodzin to 

także dzień stania się mężczyzną.  Chłopak wie, że ten 

dzień będzie ważny i wie, że mężczyźni coś przed nim 

ukrywają. Słyszy to w ich szumie. A czym jest szum? Szum 

to choroba, przez którą myśli stają się głośne niczym 

zwyczajny głos. To nieprzerwany hałas, który słychać od 

każdej żywej istoty, ale kiedy Todd przez przypadek 

znajduje na bagnach dziurę w szumie – ciszę, wszystko się 

zmienia. 

 Todd musi uciekać zanim nadejdzie dzień urodzin. W 

towarzystwie swojego psa przemierza Nowy Świat, który 

skrywa wiele niebezpiecznych stworzeń i niewyjaśnionych 

tajemnic. Podczas ucieczki natrafia na dziwną, milczącą istotę: dziewczynę. Kim ona jest? I  dlaczego nie 

została zabita przez chorobę, tak jak wszystkie inne kobiety w Nowym Świecie?  

„Na ostrzu noża” jest książką inną i specyficzną. Jest nieprzewidywalna oraz niezwykle wciągająca, 

ponieważ każdy rozdział kończy się w najciekawszym momencie. Wątek romantyczny nie przygniata 

Czytelnika, a jest wręcz idealnie odmierzony. Całość dopełnia trzymające w napięciu zakończenie, które 

nie pozwala zapomnieć o tej historii. 

Nina Sztuka kl. 3a 

Historia zespołu Queen –  

recenzja filmu „Bohemian Rhapsody”. 

„Bohemian Rhapsody” to film biograficzny, wyreżyserowany przez 

Bryana Singera. Opowiada historię brytyjskiego, rockowego zespołu 

Queen, ale skupia się głównie na wokaliście grupy – Freddiem 

Mercurym. Tytuł powstał od utworu, dzięki któremu zespół w 1975 

roku stał się znany na całym świecie. 
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Film porusza poważne problemy życia wokalisty w świetle fleszy, takie jak manipulacja czy walka z 

uzależnieniem. Poza tym jest niezwykle poruszający, ponieważ taka właśnie była historia gwiazdy 

zespołu. Trzeba dodać, że w produkcję filmu włożono ogrom pracy, związany z odwzorowaniem 

koncertu Live Aid na stadionie Wembley, a także  w upodobnienie aktorów do członków zespołu.  

W filmie usłyszymy największe przeboje zespołu takie jak „We will rock you”, „Love of my life” czy 

„Hammer to fall”. Oglądając końcowy Live Aid  ma się ochotę po prostu cofnąć czas i zobaczyć to 

wszystko na żywo. 

Nie można jednak pominąć faktu, że jest kilka większych 

sprzeczności, mogące zmylić osoby, które nie znają historii 

zespołu. Mimo że te przeistoczenia nie odznaczają się 

szczególnie na tle rozgrywającej się akcji, to sprawiają, że 

film wydaje się zbyt przesłodzony. 

Mimo wszystko bardzo mi się  podobał i uważam go za 

jeden z lepszych filmów tego roku. Nie jest on tylko dla 

fanów Queen’u, lecz dla każdego. Wiele razy się 

roześmiałam, a jeszcze więcej razy miałam łzy w oczach. 

Uważam, że każdy kto go obejrzy, nie pożałuje i doceni 

pracę, jaką włożono w ten ogromny projekt.                                                    

Nina Sztuka kl.3a 

 

Stranger Things: 

Czy warto to obejrzeć ? 
Trochę ponad dwa lata temu platforma Netflix wypuściła serial – Stranger Things. Cykl ten 

spotkał się z niezwykle pozytywnym przyjęciem wśród krytyków, osiągnął bardzo wysokie oceny na 
wielu popularnych portalach filmowych np. filmweb.  Już pierwszego dnia po premierze Netflix 

zamówił drugi sezon tej produkcji, którego premiera miała miejsce 31 października 2017r. 

Reżyserami serialu są Matt i Ross Dufferowie oraz Shawn Levy, znany z takich filmów jak „ Noc w 
muzeum” , czy „ Stażyści”. Muzykę natomiast skomponowali Kyle Dixon i Michael Stein. 

Akcja osadzona jest w amerykańskim stanie Indiana w latach 80. Twórcy serialu naprawdę wspaniale 
wykreowali klimat tamtych czasów. Zadbali o każdy szczegół,  od muzyki jakiej słuchali bohaterowie, po 
ich ubrania , czy technologię jakiej używali. Serial był nagrywany w niemalże idealnie dobranych 
lokalizacjach, które jeszcze bardziej podsycały jego styl. Były to głównie  lasy, polany, ruiny, fabryki oraz 
domy. Mimo swojej normalności miejsca te sprawiały wrażenie unikalnych i nieco tajemniczych, a 
wszystko to dzięki bardzo dobrej pracy kamery, a także wspaniałej grze świateł. 

Serial zawdzięcza bardzo dużo  aktorom. Winona Ryder naprawdę wspaniale odegrała postać 
rozhisteryzowanej matki, a David Harbour niemalże bezbłędnie wcielił się w rolę policjanta. Pochwalić 
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należy, także aktorów wcielających się w role dziecięce. Tak utalentowanych młodych aktorów można 
spotkać niezmiernie rzadko.  

Jedyny mankament filmu to jego fabuła, jest ona po prostu mieszanką innych produkcji i nie ma w niej 
nic odmiennego. Opowiada ona o zaginięciu chłopca oraz walce z kreaturami z innego wymiaru. 

Uważam, że Stranger Things to całkiem dobry serial i ogląda się go dość przyjemnie, jednak nie wnosi 
on do życia nic nowego i zapewne parę lat po obejrzeniu, nie będzie się o nim pamiętać. 

Maria Leonczuk, kl.3d 

 

PORTUGALSKA PODRÓŻ – 

wspomnienia z transatlantyckiego lotu. 

Jakiś czas temu, miałam okazję korzystać z usług linii lotniczych TAP Portugal . Podróżowałam nimi z 

Lizbony do Sao Paulo w Brazylii.  

Rano okazało się, że mój lot zaplanowany na godzinę 10:30 został przełożony na 11:30. Po przybyciu na 

lotnisko w stolicy Portugalii udałam się do TAP-owego lounge’a, gdzie mogłam spokojnie poczekać na 

lot i coś zjeść. Wszystko było schludne, czyste, niczego nie brakowało, a obsługa działała szybko i 

sprawnie. Wielkim plusem był też piękny widok z okna, a mianowicie można było podziwiać lądujące i 

startujące samoloty.   

Około godziny 10:30 zaczął się boarding. Wszystko poszło szybko i sprawnie. Jechaliśmy  oddzielnym 

autobusem, który zawiózł nas tuż pod drzwi 20-letniego samolotu Airbus A330-200. Po starcie 

dostaliśmy obiad, który składał się z małej przekąski, dwóch przystawek, wybranego przez siebie dania 

głównego oraz deseru. Porcje nie były ani duże ani małe, a każde danie było przepyszne. Po jedzeniu 

załoga poprosiła wszystkich o zasłonięcie 

okien i przygasiła światła, dzięki czemu 

każdy, kto chciał, mógł się spokojnie 

przespać.  

Przed lądowaniem załoga rozdała jeszcze 

kilka słodkich przekąsek w tym tradycyjne 

portugalskie ciastko Pasteis de Natal.  

Po około 10-ciu godzinach wylądowaliśmy 

w Sao Paulo. Lot był spokojny, a 

turbulencje były sporadyczne. Była to 

zdecydowanie jedna z moich ulubionych 

podróży samolotem, zważając głównie na wygodę oraz miłą atmosferę. Na pewno jeszcze nie raz 

wybiorę podróż linią lotniczą TAP Portugal.                                                                                          

   Maja Chlebna kl.3d 
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WALENTYNKOWA KRZYŻÓWKA 

 

1. Zakochany …. - bajka dla dzieci 
2. Najpiękniejsze uczucie na świecie 

3. Patron święta zakochanych 

4. Np. romantyczny spacer 

5. Nieodzowny element walentynkowej kolacji 

6. Romeo był jej ukochanym 

7. Anioł uzbrojony w łuk i strzałę 

8. Wręczone kobiecie 

9. Miłość od pierwszego …. 

10. Przez niego do serca ukochanego 

11. Andrzej …. - śpiewał „Do zakochania jeden krok” 

12. Na palcu narzeczonej 

13. Miesiąc zakochanych 

14. Uczuciowy mięsień 

     1         

  2            
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    4          

 5             
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