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      DRODZY CZYTELNICY! 

W  numerze 3  Szkolnego Ekspresu znajdziecie  informacje dotyczące dwóch 

ważnych wydarzeń w naszej szkole. Tematem przewodnim  jest Tydzień Języka 

Polskiego, a więc o jego przebiegu  przeczytacie w  wywiadzie z koordynatorką 

wydarzenia Panią Anną Rutkowską Krysztofik. A oprócz wywiadu polecamy 

ciekawostki dotyczące języka polskiego, przegląd najczęściej popełnianych przez 

nas błędów językowych, także quiz dla wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoją 

polonistyczną wiedzę.    

Drugim ważnym tematem jest XVII Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, jego 

historia i znaczenie, które przedstawi   w kolejnym wywiadzie  jego koordynatorka 

Pani Danuta Krzyżanowska  oraz absolwent Gimnazjum nr 119 , laureat festiwalu, 

a obecnie aktor - Karol Jasiński. 

Jak w każdym numerze zachęcamy do czytania książek, nie zabrakło zatem 

kilku recenzji. Nasi redaktorzy  nie ograniczyli się jednak tylko do polskiej 

literatury, mamy zatem  nadzieję, że każdy odnajdzie  coś ciekawego dla siebie.  

Serdecznie polecamy! 

 

Redakcja Ekspresu Szkolnego 
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Tydzień Języka Ojczystego 

 

W dniach 18.02. - 22.02.2019 r. w naszej szkole po raz pierwszy został 

zorganizowany projekt „Tydzień Języka Ojczystego”.  Jego celem było 

promowanie języka ojczystego, przy jednoczesnym podkreśleniu znaczenia 

różnorodności językowej i kulturowej. Z tej okazji przeprowadzony został 

wywiad  z pomysłodawczynią oraz koordynatorką projektu                                       

Panią Anną Rutkowską-

Krysztofik. 

1. Dlaczego w naszej szkole 
został zaplanowany Tydzień 
Języka Ojczystego? 

 
     Większości z nas, luty 
kojarzy się przede wszystkim z 
walentynkami oraz czasem 
karnawałowych zabaw. Mało kto wie jednak, że 21 lutego obchodzimy 
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, określany także mianem 
Międzynarodowego Dnia Dziedzictwa Językowego. Dlatego wspólnie z 
nauczycielami j. polskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej ( razem ze mną projekt 
opracowały  p. Ewa Komuda i p. Ewa Ziarek), uznałyśmy, że warto o tym 
powiedzieć uczniom  i przybliżyć  im ideę tego święta. 

Po drugie, jeszcze nigdy w naszej szkole taki projekt nie był realizowany.   
Po trzecie, chciałyśmy pokazać, jak w ciekawy, kreatywny sposób 

popularyzować wiedzę na temat języka ojczystego. 
Po czwarte chciałyśmy, aby ze zdwojoną siłą wybrzmiało przesłanie, że 

polszczyzna jest tworzona przez każdego i że każdy z nas jest za nią 
odpowiedzialny. 
 
      2. Jaka jest tradycja Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w naszym 
kraju?  
     Na datę obchodów Dnia Języka Ojczystego wybrany został dzień, 
upamiętniający wydarzenia z  1952 roku, kiedy to w miejscowości Dhaka (obecnej 
stolicy Bangladeszu) doszło do demonstracji, a następnie zamordowania pięciu 
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studentów, domagających się uznania ich języka ojczystego - bengalskiego (bangla) 
- za jeden z dwóch urzędowych języków ówczesnego państwa Pakistan.  Aby 
upamiętnić tamte wydarzenia UNESCO w 1999 roku ustanowiło  Międzynarodowy 
Dzień  Języka Ojczystego, który przypada 21 lutego.  Pierwsze  obchody tego 
święta zorganizowano w Polsce 14 lat temu. Warto w tym miejscu przypomnieć 
polskie kampanie społeczne w obronie języka. 

W 2012 roku wystartowała (wciąż trwająca) kampania: Ojczysty - dodaj do 
ulubionych, zorganizowana przez Narodowe Centrum Kultury i Radę Języka 
Polskiego. Ma ona na celu podnoszenie świadomości językowej oraz kształtowanie 
poczucia odpowiedzialności za polszczyznę. 

W roku 2013 ruszyła nowa kampania społeczna: Język polski jest ą-ę. Celem 
tej kampanii jest obrona znaków diakrytycznych i przeciwdziałanie nieużywaniu 
charakterystycznych polskich liter. Nie tylko uczniowie, ale także i dorośli  nie mają 
świadomości, że używanie znaków diakrytycznych (np. ę, ą, ó, ź, ć) jest ważne, są 
przecież najbardziej charakterystyczną cechą języka polskiego; używamy ich coraz 
rzadziej, szczególnie w kontaktach nieformalnych (smsy, prywatne maile). 

   

3. Jakie wydarzenia były w naszej szkole związane z tym tygodniem? 

 

   Dla każdej grupy wiekowej były przygotowane ciekawe aktywności, zabawy i 
konkursy. Dzieci z zerówek wzięły udział w konkursie plastyczno– logopedycznym 
“Wierszyki łamiące języki”. Uczniowie klas I – III układali “Wierszyki ortograficzne”, 
które w sposób łatwy i przyjemny  ilustrowały zasady ortografii. W tej grupie 
wyłoniliśmy także „Mistrzów Ortografii i Kaligrafii”. Z wielką pasją dzieci i rodzice 
zaangażowali się w konkurs “Eko – literka”. Uczniowie klas VII -VIII i  III gim. 
pokazali w formie wielkoformatowych plakatów, że “Mój język świadczy o mnie – 
stop wulgaryzmom!”. Ukoronowaniem projektu był Konkurs Wiedzy o Języku 
Ojczystym. Poszczególne klasy zmierzyły się z niełatwym zagadnieniem 
poprawności językowej. Okazało się, że nasi uczniowie wiedzą, jak poprawnie i 
efektywnie porozumiewać się, że nie wypada popełniać błędów, a język to nasza 

wizytówka.  

 

4. Czy udało się w naszej szkole 
zrealizować wszystkie zaplanowane 
akcje? 

    Tak. Bardzo dziękuję wszystkim 
nauczycielom i uczniom 
zaangażowanym w przygotowania oraz 
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tym, którzy odkryli radość  z uczestnictwa w tych wydarzeniach. 

  

5. Czy ten tydzień cieszył się zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły? 

 

    Uważam, że tegoroczny projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem 
uczniów. To była nauka połączona z zabawą, czyli formuła, którą uczniowie lubią 
chyba najbardziej. 

 

6. Czy w przyszłym roku ma Pani w planach zorganizowanie podobnej akcji? 

 

   Każdy nowy rok szkolny, to nowe wyzwania, nowa energia, nowe pomysły. 
Zobaczymy, co przyniesie 
następny. 

Dziękuję za udzielenie wywiadu 
dla naszej gazetki i życzę w 
imieniu redakcji wielu sukcesów 

 

 

Oprac. Magdalena Ambroziak 
kl.3F 

 

 

Gęsi język, czyli o przekształceniu 
słynnego powiedzenia Mikołaja Reja. 

 
 
  Mikołaj Rej był jednym z pierwszych naszych  twórców, którzy pisali po 
polsku. Jest autorem słynnego zdania: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, 
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”. Współcześnie rzadko zdanie to pojawia się w 
takiej właśnie postaci, zwykle przytaczane jest niedokładnie. Najczęściej zdarza 
nam się usłyszeć: Polacy to nie gęsi, bo swój język mają albo Polacy nie gęsi – mają 
swój język. Zdecydowana większość z nas uważa, że słowo gęsi w słynnym cytacie 
jest rzeczownikiem – że jest to gęś w liczbie mnogiej. 
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A tymczasem wcale nie chodzi  tu  o gęsi. Słowo gęsi nie jest tu 
rzeczownikiem. Jest przymiotnikiem od rzeczownika gęś, tak jak przymiotnikami 
od rzeczowników  owca, kot, kura, ptak są: owczy, koci, kurzy, ptasi. Przymiotnik 
gęsi występuje choćby w znanych 
wyrażeniach: gęsie pióro, gęsia skórka 
czy gęsie jajo.  
  Przymiotnik gęsi określa, w 
słynnym cytacie z wiersza Mikołaja Reja, 
język – m owa o gęsim języku, czyli 
łacinie. Tak właśnie, jako gęsi język, 
określano w czasach Reja łacinę, gdyż 
podobno jej brzmienie kojarzyło się z 
gęganiem. Jak wiadomo, sentencja 
Mikołaja z Nagłowic była apelem o 
tworzenie literatury w języku 
narodowym, bo w XVI wieku pisano głównie po łacinie. 
 
                                                                                Anna Rutkowska - Krysztofik                                

 

Błędy językowe,  

które popełniamy najczęściej 

Język polski jest uważany za jeden z najtrudniejszych języków na świecie. Nasze 

zawiłe zasady gramatyczne i ortograficzne są zmorą nie tylko dla 

obcokrajowców, ale także dla sporej grupy Polaków. Zazwyczaj nie zdajemy 

sobie sprawy z tego, jak często popełniamy błędy.  Jakie zdarzają nam się 

najczęściej? 

 

1. „Włanczać” – ten czasownik jest dość rozpowszechniony, jednak poprawną 

formą jest „włączać”. Tak samo jak „rozłączać”, „wyłączać” i „przełączać”, a nie 

„rozłanczać”, „wyłanczać” i „przełanczać”. 
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2. „Bynajmniej” zamiast „przynajmniej” – używanie tych słów wymiennie jest 

błędne, ponieważ znaczą zupełnie coś innego. Wyraz „bynajmniej” to partykuła 

wzmacniająca przeczenie w wypowiedzi.  

3. „Wziąść” - jedyną poprawną formą tego bezokolicznika jest „wziąć”. 

4. „Wogle” – słowo „wogle” nie istnieje w języku polskim, lecz często 

niepoprawnie używa się go zamiast „w ogóle”. 

5. „Kupywać” – poprawną formą tego czasownika jest „kupować”. Polacy, 

używając błędnej formy „kupywać”, sugerują się też często czasownikami 

„odkupywać”, „podkupywać” i „przekupywać”. 

6. „Spadać w dół” / „cofać się do tyłu” – spadać można tylko w dół, a cofać tylko 

do tyłu, więc poprawną formą jest po prostu „spadać” czy „cofać”. 

7. „Poszłem” – to klasyczny przykład błędu językowego, który zdarza nam się 

często słyszeć. Jednak należy pamiętać, że poprawną formą jest „poszedłem”. 

8. „Lubiałem” – poprawnie jest „lubiłem”, ponieważ czasownik „lubić” ma w 

wygłosie zakończenie „-ić” a nie „-eć”. 

9. „W cudzysłowiu” – 

poprawna forma 

narzędnika rzeczownika 

„cudzysłów” to „w 

cudzysłowie”.  

10. „Przekonywujący” – 

takie słowo nie istnieje. 

Jeżeli chcemy powiedzieć, 

że coś nas przekonuje to 

jest „przekonujące” lub 

„przekonywające”. 

Warto pamiętać, że człowiek nie jest nieomylny i nie zawsze jest w stanie nauczyć 

się wszystkich poprawnych form. Ważne jest, aby mieć świadomość popełnianych 

błędów i aby wiedzieć, gdzie szukać odpowiedzi na językowe dylematy.                                                                   

  Joasia Sienkiewicz kl.3D 
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PECHOWE RODZEŃSTWO: 

recenzja książki pt. „Przykry Początek” Lemony Snicket. 

„Przykry Początek” to pierwsza książka z cyklu ,,Seria niefortunnych 

zdarzeń’, autorstwa D. Handlera, piszącego  pod pseudonimem Lemony Snicket. 

Na samym początku autor ostrzega nas, że książka nie należy do wesołych i jeśli 

szukamy powieści ze szczęśliwym zakończeniem, to na pewno nie znajdziemy go 

tutaj.  

„Przykry Początek” wprowadza nas w historię trójki rodzeństwa Baudelaire, 

inteligentnych i sprytnych dzieciaków. Dwunastoletni Klaus, czternastoletnia 

Wioletka i mała dziewczynka o imieniu Słoneczko 

podczas zabawy na plaży dowiadują się o śmierci 

swoich rodziców i utracie domu w strasznym pożarze. 

Tę informację przekazuje im Pan Poe – bankier 

rodziny. Rodzeństwo po tych tragicznych 

wydarzeniach odziedziczyło wielki majątek po 

rodzicach, lecz  dzieci zaczynają mieć kłopoty. Od 

teraz opiekuje się nimi daleki krewny Hrabia Olaf. 

Mężczyzna oczywiście nie robi tego z własnej woli i miłości do dzieciaków, zależy 

mu tylko i wyłącznie na przejęciu majątku. 

„Seria niefortunnych zdarzeń” składa się z trzynastu tomów, a książki z 

trzynastu rozdziałów. Po samym tytule można się domyślić, że jest to opis 

pechowych przygód, które spotkają pechowe rodzeństwo. Wszystkie części 

zadedykowane są Beatrycze – ukochanej, upragnionej, umarłej. Książka napisana 

jest rzadko spotykanym językiem,  jest w niej wiele ironii i sarkazmu, a czarny 

humor wpasowuje się idealnie. „Serię niefortunnych zdarzeń” może przeczytać 

każdy i zależnie od wieku czytelnika nasuną się inne refleksje.  

 Mogę ją polecić z całego serca, lecz nie jest to historyjka ze szczęśliwym 

zakończeniem i głównym bohaterem, który odnosi same sukcesy. Dlatego właśnie 

ta książka, a również inne wchodzące w skład  cyklu są warte przeczytania. Można 

powiedzieć, że  są zbliżone do życia każdego z nas, bo jak wiadomo nie zawsze jest 

przyjemnie i kolorowo.                                                                  Dominika Szlifisz  kl.3F  
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Czy wiesz, że… 

 
 Język polski należy do grupy języków zachodniosłowiańskich, stanowiącej 

część grupy języków indoeuropejskich. 

 Na całym świecie po polsku mówi około… 50 mln ludzi! Oczywiście 

większość z nich mieszka w Polsce, ale duże polskojęzyczne społeczności 

znajdziemy również m.in. w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Izraelu, 

Argentynie, Brazylii i Białorusi. Z osobami mówiącymi po polsku możemy 

też spotkać się w Danii, Estonii, Serbii czy… Nowej Zelandii.  

 Polski alfabet (jak większość alfabetów krajów europejskich) powstał na 

bazie alfabetu łacińskiego i składa się z 32 liter. 9 z nich nie znajdziemy 

jednak w żadnym innym alfabecie… Są to: ą, ć, ę, ł, ń ó, ś, ż, ż. I chociaż to 

właśnie te „szeleszczące” litery spędzają sen z powiek obcokrajowcom, 

Polacy mają do nich wyraźną słabość. Dowodem na to może być 

zorganizowany w 2010 roku ranking na najpiękniejsze polskie słowo, w 

którym zwyciężyło… „źdźbło”. Pod uwagę brano również „szept”, „brzdęk” 

i… „szeleścić”. :)    

 Język polski uchodzi za jeden z najtrudniejszych języków świata! 

 Najstarsze zapisane zdanie w języku polskim można znaleźć w tzw. „Księdze 

henrykowskiej z 1270 roku.” i dotyczy opisu życia  codziennego w 

ówczesnych czasach. Mąż mówi do żony: „Daj, ać ja pobruszę, a ty 

poczywaj” 
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GDZIEŚ OBOK NAS… 

Recenzja książki pt. „Znajomy świat” Hwang Sok-Yonga    

               

W swoim życiu przeczytałam wiele książek, które zrobiły na mnie wielkie 

wrażenie. Jednak „Znajomy świat” autorstwa Hwang Sok-Yonga  jest powieścią, 

której nigdy nie zapomnę.  

 

Książka opowiada historię pewnego trzynastolatka, który mimo dorastania 

w niepełnej rodzinie oraz codziennego kontaktu ze skrajną biedą i patologią, nie 

utracił swej wrażliwości i dobroci. Chłopiec zwany Wytrzeszczem mieszka w 

prowizorycznej chałupce z matką, jej konkubentem i synem  przyszywanego 

opiekuna. Cała rodzina jest zatrudniona w gigantycznym zakładzie utylizacji 

śmieci, na obrzeżach Seulu. Zarabiają 

na wybieraniu resztek i przekazywaniu 

ich do recyklingu, życie zaś upływa im 

między ciężką pracą, marzeniami, a 

rozmowami z współtowarzyszami 

niedoli.                                                                                          

 Ta książka poruszyła mnie swoją 

szczerością i prostotą. Historia ma 

wymiar tragiczny, ale została 

opowiedziana z perspektywy dzieci, 

które potrafią jako jedyne chyba 

dostrzec coś więcej niż tylko bezmyślną 

pogoń za pieniądzem. „Znajomy świat” 

to powieść niezwykle wzruszająca oraz 

pouczająca. Uważam, że każdy 

powinien ją przeczytać.  

 Joasia Sienkiewicz kl.3 D  
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DWANAŚCIE ZAGADEK HERKULESA: 
 

Recenzja książki pt. „Dwanaście prac Herkulesa” Agaty Christie 
 

Powieść pt. „Dwanaście prac Herkulesa” została napisana i wydana w 
1947 r. Wiele z przeczytanych przez mnie  książek nie spełniło moich oczekiwań, 
jednak w kolejne strony tego utworu zagłębiałem się  z dużym 
zainteresowaniem.  

 
Opowiada ona o Herkulesie Poirot – 

słynnym detektywie, człowieku dość 
pedantycznym i przekonanym o swoim talencie 
– niewątpliwie go posiadał. Mężczyzna 
planował zakończyć swoją karierę w 
intrygujący sposób. Podjął się wykonania 
dwunastu prac – pojawia się tu analogia do 
mitycznego Herkulesa. Poirot - posturą nie 
przypominał wcale umięśnionego herosa – był 
człowiekiem o niskim wzroście. Postanowił 
jednak – w przeciwieństwie do swojego 
starożytnego imiennika - nie używać siły 
fizycznej, lecz siły umysłu.  

Cała książka składa się z tuzina 
opowiadań. Wartka akcja powoduje, że każdy czytelnik trzymany jest w napięciu. 
Jedyny minus, który szczególnie zwrócił moją uwagę, to schematyczność 
rozwiązywanych problemów – zazwyczaj pierwotny podejrzany w sprawie zostaje 
niesprawiedliwie osądzony o dopuszczenie się występku. Muszę przyznać, że 
czasem nie stanowiło dla mnie problemu rozszyfrowanie prawdziwego sprawcy, 
zanim dowiedziałem się o tym na kartach książki. Jednakże w pozostałych wątkach 
Poirotowi udało się mnie zaskoczyć.  

Nie każdy uzna „Dwanaście prac Herkulesa” za godne uwagi. Spodobają się 
z pewnością komuś, kto szuka wrażeń i zwrotów akcji. Jak dotąd, nie 
zaczytywałem się w powieściach detektywistycznych, lecz poznając ten utwór,  
zmieniłem zdanie. 
 
Szymon Dabrowski kl.3B 
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QUIZ O JĘZYKU POLSKIM 
 

1. Który przypadek odpowiada na pytanie: komu? czemu? 

  a. Miejscownik 

  b. Biernik 

 c. Narzędnik  

  d. Celownik 

 

2. Uzupełnij lukę jednym z podanych wyrazów. W tym …………. chyba coś 

pływa!!!! 

 a. kakału 

 b. kakale 

 c. kakao 

 d. kakało 

 

3. Na którą sylabę od końca pada akcent w wyrazie MATEMATYKA: 

 a. 2     

 b. 3 

 c. 4 

 d. 5 

 

4. „Gorący lód” albo „żywy trup” to: 

a. hiperbola 

b. alegoria 

c. oksymoron 

d. groteska 
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5. Kto wypowiada te słowa - "Któż zabija | Za malin dzbanek siostrę?… 

a. Grażyna 

b. Balladyna 

c. Alina 

d. Zosia     

                                                              

6. Która odpowiedź jest poprawna: 

a. nie lubię kiślu 

b. nie lubię kiśla 

c. nie lubię kisielu  

 

7. Na jakie pytania odpowiada 

przysłówek? 

 a. Jaki? Kiedy? Jak? 

 b. Jak? Co? 

 c. Jak? Gdzie? Kiedy?         

 d. Komu? Po co? Za ile? 

 

8.     Synonim to:                            

 a. wyraz bliskoznaczny 

 b. wyraz przeciwstawny 

 c. wyraz pochodzący z tej samej rodziny wyrazów 

 d. syn Onima 

 

9. Kto jest autorem tych słów – „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba. Podnoszą 

z ziemi przez uszanowanie. Dla darów Nieba.... Tęskno mi, Panie...” 

a. Juliusz Słowacki 

b. Adam Mickiewcz 

c. Cyprian Kamil Norwid 

d. Jan Kochanowski 

10.  Nowela to: 

a. opowiadanie 

b. długi serial telewizyjny o zawikłanej intrydze 

c. krótki, jednowątkowy utwór literacki 



14 
 

d. utwór pisany wierszem 

11.  Udawać Greka to: 

a. udawać głupiego, naiwnego, nieznającego się na rzeczy 

b. udawać osobę dobrze zorientowaną we wszystkim 

c. wynosić się ponad innych, być zarozumiałym 

d. udawać osobę która ma duże wpływy 

 

12.   Jakie słowo zostało młodzieżowym słowem roku 2018: 

a. sztos 

b. dzban 

c. xd 

d. szumidło 

 

1 – 4pkt. Niezbyt dobrze, pytania chyba Cię trochę zaskoczyły…  Strzelanie 

też chyba nie jest Twoją mocną stroną. Ostatni moment na zabranie się do 

nauki, bo możesz pomachać swojej klasie na pożegnanie podczas 

rozdawania świadectw! 

5 –7pkt. Jeśli oczami wyobraźni widziałeś siebie na podium, to było to 

zwyczajne dzielenie skóry na niedźwiedziu. Wynik nie jest zły, ale musisz 

przysiąść do książek. Masz potencjał! 

8 – 10pkt. Taki wynik to sukces. Może i zabrakło Ci kilku punktów do 

perfekcji,  ale kto mówił że perfekcja jest ciekawa? Pokazałeś, że znasz się 

na temacie, a orzełek na Twoich dokumentach nie musi odwracać dzioba ze 

wstydu! 

11 – 12pkt. W pełni zasłużone gratulacje!!! Masz sporą wiedzę na temat 

zasad poprawnej polszczyzny, a Twój zasób słownictwa jest bogaty. 

Odp. 1-d, 2-c, 3-b, 4-c, 5-b, 6-c, 7-

c, 8-a, 9-c, 10-c, 11-a, 12-b.  

Oprac. Maks Kowalik kl.3C 
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XVII FESTIWAL PIOSENKI 

OBCOJĘZYCZNEJ 

W związku ze zbliżającym się  Pierwszym 

Dniem Wiosny, przy okazji którego  w 

naszej szkole co roku odbywa się  

Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, 

przeprowadzony został wywiad  z 

organizatorką i koordynatorką tego 

wydarzenia panią Danutą Krzyżanowską.  

1. Od kiedy Festiwal organizowany jest w naszej szkole? 

Od 17 lat, prawie od początku istnienia Gimnazjum nr 119, a obecnie SP 

385. 

2. Jaki jest cel organizowania tego wydarzenia? 

Naszym celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży  do występowania na 

scenie, rozwój językowy, wokalny, instrumentalny oraz poszukiwanie 

młodych talentów muzycznych, a także pomoc w pokonywaniu tremy przed 

debiutem. 

3. Czy festiwal cieszy się popularnością w środowisku szkolnym? 

Myślę, że tak. Co roku pojawia się na scenie kilkunastu solistów, duety i 

zespoły, a ich liczba  stale rośnie. 

Niektórzy laureaci  festiwalu  wybrali ścieżkę artystyczną , występują na 

scenie, w teatrze lub filmie np. Patrycja Kazadi, Karol Jasiński czy Marianna 

Kowalewska. Oprócz piosenkarzy w czasie festiwalu rozwijają swoje 

umiejętności także uczniowie zajmujący się sprzętem nagłaśniającym. Kilku 

z nich postanowiło zająć się realizacją dźwięku i pracuje przy organizacji 

imprez masowych. 

4. Kto zainicjował organizowanie festiwalu w szkole? 

Pomysł na zorganizowanie wyszedł ode mnie oraz grupy nauczycieli, 

pracujących w naszej szkole 17 lat temu. Od wielu lat opiekę nad 

konkursem sprawuje stała grupa nauczycieli: Pani Małgorzata Sobieszek 

 - nauczyciel muzyki ,  Pani Kinga Sadlej - wicedyrektor SP nr 385 oraz Pani 

Joanna Naparty - nauczyciel j. angielskiego. 
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5. Jakie akcje towarzyszą temu wydarzeniu? 

Od wielu lat Szkolne Koło Wolontariatu i jego opiekun Pani Katarzyna 

Tucholska organizują akcje charytatywne i edukacyjne związane z 

problemami współczesnego świata, w tym kawiarenkę i kiermasz na rzecz 

wybranej akcji. Kilkakrotnie  

wspomagaliśmy m.in. kampanie Polskiej 

Akcji Humanitarnej, takie jak: „Akcja 

Edukacja” i „Studnia dla Południa”. 

Obecna edycja festiwalu będzie 

połączona z realizacją projektu PAH : 

„Zróbmy pokój”.   

6. Skąd pojawił się pomysł, aby festiwal 

odbywał się właśnie  21 marca czyli 

Pierwszego Dnia Wiosny? 

Pierwszy Dzień Wiosny bywa też czasem nazywany Dniem Wagarowicza. 

W naszej szkole chcemy, żeby był to dzień radosny, związany z nadchodzącą 

porą roku i aby uczniowie chętnie pojawili się w tym dniu w szkole. Chyba 

się nam to udaje, bo zwykle odwiedzają nas licznie również absolwenci. 

7. Czy z biegiem lat konkurs zaczął mieć coraz większe znaczenie? 

Dwanaście lat temu festiwal uzyskał rangę wydarzenia dzielnicowego. 

Uczniowie ze wszystkich szkół w Wesołej mogą wziąć udział w rywalizacji na 

scenie. Dzięki temu  nabrał większego znaczenia oraz cieszy się coraz 

większa popularnością. 

8. Czy uczniowie z klas edukacji wczesnoszkolnej również aktywnie 

uczestniczą w wydarzeniu? 

Oczywiście. Udział tych uczniów ma jednak inny charakter. Młodsze  dzieci 

chętniej biorą udział w występach grupowych, mamy więc zespoły   

klasowe, a uczniowie, którzy nie występują, uczą się  

wspierania swoich kolegów i koleżanek. 

 

 

Bardzo serdecznie dziękujemy za udzielenie 

wywiadu 

oprac. Weronika Moroz kl.3B 
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Karol Jasiński - aktor teatralny, absolwent Gimnazjum nr 119, został zaproszony 

przez rodziców naszych uczniów na zajęcia do naszej szkoły . Przy okazji jego 

wizyty, ze względu na zbliżający się Festiwal Piosenki Obcojęzycznej zadałyśmy 

mu kilka  pytań : 

1. Kiedy brał Pan udział w  Festiwalu  Piosenki Obcojęzycznej?  

17 lat temu czyli dosyć dawno, wtedy dopiero 

„raczkowałem”.  Była to moja jedna z pierwszych 

amatorskich prób zabłyśnięcia przed widownią moimi 

pasjami. 

2. Jak Pan to wspomina? 

Pamiętam tylko, że byłem w 1 klasie  gimnazjum i 

zająłem II miejsce za piosenkę ,, Everything I do, I do it 

for you”- Bryana Adamsa, I miejsce natomiast zdobyła Patrycja Kazadi, 

będąca wtedy w klasie 3 gimnazjum. 

3. Jakie towarzyszyły tym występom  emocje? 

Na pewno były bardzo pozytywne. Jednak najtrudniej jest wyjść przed ludzi, 

których się zna. Nie miałem też żadnego doświadczenia ze sceną, więc 

nerwy były ogromne. Mimo wszystko stres, który mi towarzyszył, 

motywował mnie do działania. 

4. Czy udział w festiwalu miał jakiś wpływ na wybór aktualnego zawodu? 

 Uwielbiam śpiewać, jednak niekoniecznie przed widownią. Śpiewam w 

domu, pod prysznicem, w samochodzie. Robię to także czasem w teatrze. 

Udział w festiwalu uświadomił mi, że scena to mój żywioł i że z nią chcę 

wiązać moją przyszłość. 

5. Czy lubi Pan swoją pracę? 

Pójście w stronę aktorstwa było najlepszą decyzją w moim życiu. Dzięki 

temu, że lubię mój zawód, jestem szczęśliwy. Robię to, co kocham i nikt mi 

tego nie odbierze. Gdyby nie chciano mnie w teatrze, po prostu założyłbym 

swój własny i tam bym występował. Bardzo ważne jest, aby nie męczyć się 

w pracy, która nam się nie podoba, tylko robić to, co sprawia nam 

przyjemność. 

Serdecznie dziękujemy za udzielenie wywiadu i życzymy wielu sukcesów                                                    

oprac. Antonina Tołwińska kl.3E 
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PROJEKT EDUKACYJNY „ZRÓBMY POKÓJ” 

 

Czym jest dla Was pokój? Jak rozumieją to słowo ludzie, żyjący na 
Ziemi? Czy nasze codzienne  decyzje i poczynania mają jakiś wpływ na 

wspieranie pokoju na świecie? 

 

„Nie ma drogi do pokoju, to pokój jest drogą.”   Mahatma Ghandi 

 

NASZA SZKOŁA  KOLEJNY RAZ PRZYŁĄCZYŁA  
SIĘ DO MIĘDZYNARODOWEGO  

PROJEKTU PAH.  

W TYM ROKU POD HASŁEM: 

„ZRÓBMY POKÓJ”. 

21 marca podczas Pierwszego Dnia Wiosny  

odbędzie się Szkolny Festiwal Piosenki 

Obcojęzycznej. W tym dniu w przerwach 

festiwalu wolontariusze zapraszają   do kawiarenki, z której 

dochód przeznaczymy na pomoc mieszkańcom krajów, w 

których trwają działania wojenne.     

 


