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Z ŻYCIA SZKOŁY 
28 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIATECZNEJ POMOCY 

 

W Hali Sportowej w 

Zagórowie, podczas 

gminnego 28 Finału 

WOŚP, wystąpiły 

dzieci z koła tanecznego 

pod kierunkiem p. 

Marzeny Kazimierskiej. 

Zaprezentowały one 

układy choreograficzne do 

utworów Za krokiem krok, 

Seniorita i taniec kowbojski. 

Występy przypadły do gustu 

zagórowskiej publiczności. 

 

 

AKCJA „DAR STULECIA” 

Nasza szkoła przystąpiła do 

realizacji projektu "Dar 

stulecia". Inicjatywa ta jest 

formą uczczenia 100 rocznicy 

urodzin Karola Wojtyły - 

patrona 2020 roku. Wszelkie 

działania w ramach tego 

projektu realizowane będą w 

tym i następnym roku 

szkolnym. 



Z ŻYCIA SZKOŁY 

3 
 

BIAŁA ŚRODA 

8 stycznia był kolejnym kolorowym dniem w naszej szkole. Rekompensatą braku 

śniegu tej zimy miał być biały kolor naszych ubrań. Był to oczywiście dzień bez 

pytania, kartkówek i sprawdzianów. Dodatkowo Samorząd Uczniowski ogłosił w 

tym dniu konkurs na najbardziej 

śnieżno-białą klasę. Dla uczniów 

zwycięskiej klasy przewidziano 

nagrodę. Wyniki przedstawiały się 

następująco: 

 I MIEJSCE – KLASA III 

II MIEJSCE – KLASA Va  

III MIEJSCE – KLASA VIII i II 

 

 

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI 

17 stycznia 2020 roku odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Wzięło w nim 

udział 20 uczniów z klas I - III i IV - VIII. Do etapu gminnego zakwalifikowało 

się 8 recytatorów: Olga Nowak, Jakub Szymkowiak - kl. I, Wiktoria 

Wypychowska - kl. II, Klara Białecka - kl. III, Maria Parus - kl. Va, Milena 

Knapik - kl. VI, Klaudia Żelek - kl. VII Oliwia Matecka - kl. VIII. 
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KONCERT FILHARMONII POZNAŃSKIEJ 

 

21 stycznia 2020 roku uczniowie klas IV - VIII uczestniczyli w koncercie 

Filharmonii Poznańskiej 

pt. W rytmie salsy, który 

przeniósł słuchaczy do 

dalekiej Kuby.  Okazał się on 

też świetnym wprowadzeniem 

do zbliżającej się szkolnej 

zabawy karnawałowej. 

 

 

DLA BABĆ I DZIADKÓW Z DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ 

W ZAGÓROWIE 

Z okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie z koła tanecznego i koła teatralnego 

pojechali z wizytą do Domu 

Pomocy Społecznej w Zagórowie. 

Tam nasi tancerze zaprezentowali 

układ choreograficzny do 

utworów Za krokiem 

krok i Seniorita, a Klara Białecka i 

Marysia Parus  przedstawiły swoje 

nagrodzone monodramy pt. Inne 

życie oraz O rzeczach ważnych i 

ważniejszych. Całość występu 

dopełniły piosenki w wykonaniu 

Klary: Małe szczęścia i Wolność. 

Ponadto obecni na występie 

seniorzy otrzymali kartki z 

życzeniami, które zostały przygotowane przez członków Szkolnego Klubu 

Wolontariatu pod kierunkiem pani Małgorzaty Kin. 
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III OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PAMIĘCI                                        

O OFIARACH HOLOKAUSTU W ZAGÓROWIE 

Dnia 23 stycznia klasa 7 i 8 wraz z 

opiekunami wzięli udział w III Obchodach 

Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach 

Holocaustu w Zagórowie.  Podczas 

uroczystości upamiętniono Żydów - 

mieszkańców Zagórowa i okolic, 

zamordowanych podczas II wojny 

światowej. Uroczysty apel uświetniła m.in. 

uczennica z klasy 7 Klaudia Żelek, która 

wyrecytowała wiersz Wisławy Szymborskiej 

pt. "Nienawiść". To była żywa lekcja 

patriotyzmu i tolerancji. W dodatku nasz przewodniczący Bartosz Styperek 

udzielił wywiadu do Melo Radio. 

 

KONCERT  NOWOROCZNY 

Dnia 25 stycznia br. w naszej szkole odbył się Koncert Noworoczny. Podczas 

uroczystości uczniowie zaprezentowali część artystyczną. Główną atrakcją były 

występy wokalne i taneczne dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I-III. 

Dotyczyły m. in. zimy, karnawału oraz Dnia Babci i Dziadka. Koncert 

uatrakcyjniły także występy koła teatralnego „Iskierki” oraz koła tanecznego, 

które bardzo przypadły do 

gustu licznie zgromadzonej w 

auli szkolnej publiczności. 

Część artystyczną 

przygotowały panie: K. 

Białecka, D. Karaszewska, 

M. Kazimierska, M. Kin, K. 

Kulterman, J. Ościsłowska, 

A. Stogińska , a nad całością 

uroczystości czuwała p. M. Swędrowska. Imprezę zakończyła dyskoteka oraz 

poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów klasy VIII. Wszyscy bawili 

się wyśmienicie. 
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BAL  KARNAWAŁOWY 

Jak co rok w karnawale Rada Rodziców działająca przy naszej szkole organizuje 

bal karnawałowy. Tegoroczny odbył się 8 lutego 2020 r. w Sali Bankietowej w 

Grodźcu. Tradycją balu stał się „czekoladowy walczyk” , „loteria kwiatowa” oraz 

świetna wspólna zabawa. Dochód z balu wesprze szkołę i działania Rady 

Rodziców min. organizację Dnia Dziecka, dlatego SERDECZNIE 

DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tego 

przedsięwzięcia ORGANIZATOROM I UCZESTNIKOM.  

 

 

 

 

 

 

MAMY PIŁKARZYKI! 

Wybrany w demokratycznych wyborach przewodniczący Samorządu 

Uczniowskiego Bartosz Styperek skrupulatnie realizuje swoje obietnice 

wyborcze, a jedną z nich był właśnie stół piłkarski. To, że wszyscy uczniowie 

mogą podczas przerw międzylekcyjnych umilić swój czas grą w piłkarzyki jest 

zasługą przewodniczącego, który zorganizował zbiórkę pieniędzy wśród 

uczniów, a nawet przybył prosić o wsparcie finansowe rodziców obecnych na 

jednej z wywiadówek. Wszyscy uczniowie są bardzo zadowoleni z pomysłu 

Bartosza i cieszą się, że właśnie jego wybrali na przewodniczącego Samorządu 

Uczniowskiego. 
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DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 

W dniach 10 – 14.02.2020 w naszej szkole trwały obchody Dnia Bezpiecznego 

Internetu, który w tym roku przypadał 11.02.2020. Głównym jego celem jest 

propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do 

zasobów internetowych. W ramach 

obchodów wykonana została gazetka 

prezentująca zagadnienia związane z 

bezpieczeństwem w sieci.  

 

 

 

 

NIEBIESKI LUTY 

Kolejnym kolorowym dniem bez pytania, kartkówek i sprawdzianów, był 12 

lutego. Tym razem większość 

uczniów założyła ubrania w 

kolorze niebieskim. Kolejny 

kolorowy dzień w pierwszą 

środę marca, a kolorem 

dominującym w szkole 

będzie pomarańczowy. 

Zapraszamy do wspólnej 

zabawy! 

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 

Dnia 13 lutego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie odbył się 

Konkurs Recytatorski, którego 

organizatorem była Biblioteka 

Publiczna w Zagórowie. Na scenie 

zagórowskiej placówki zaprezentowało 

się 21 recytatorów ze szkół 

podstawowych z Trąbczyna, Zagórowa 

i Łukomia. Nasza szkołę 

reprezentowało ośmioro uczniów: Olga 

Nowak i Jakub Szymkowiak z kl. I, 
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Wiktoria Wypychowska z kl. II, Klara Białecka z kl. III, Maria Parus z kl. Va, 

Milena Knapik z kl. VI, Klaudia Żelek z kl. VII i Oliwia Matecka z kl. VIII. 

DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA 

13 i 14 lutego oddziały przedszkolny gościły Babcie i Dziadków. Każda z grup 

zaprezentowała swój program 

artystyczny, składający się z 

wierszyków, piosenek i układów 

ruchowych. Po nim nastąpił 

poczęstunek dla wszystkich, 

przygotowany przez rodziców 

przedszkolaków. Przygotowaniem 

Dnia Babci i Dziadka zajęły się panie Kinga Białecka, Justyna Ościsłowska i 

Małgorzata Kin.  

 

DYSKOTEKA WALENTYNKOWA 

Dnia 20 lutego odbyła się dyskoteka walentynkowo-ostatkowa, która z pewnością 

zapadnie w pamięci uczniom naszej szkoły. Słodkościami, piciem i oczywiście 

pizzą zaopatrzyła nas klasa Va, a jako DJ spełnił się w swojej roli Olaf 

Swędrowski. Prawdopodobnie jest to ostatnia dyskoteka w tym roku szkolnym, 

ale jednocześnie była najlepszą. Dziękujemy opiekunom za przybycie i 

pilnowanie porządku i wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania jej. 

Większość uczniów na pewno była zadowolona z tego wydarzenia.  

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO 

21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Nasza szkoła 

włączyła się już po raz kolejny w obchody tego dnia. Najważniejszym punktem 

programu były „Kąciki językowe”, które działały w czasie przerw 

śródlekcyjnych. W „kącikach” czekały na uczniów krzyżówki, rebusy, łamańce 

językowe, zagadki ortograficzne, ukryte słowa, przysłowia i związki 

frazeologiczne. Zadania cieszyły się dużym zainteresowaniem, a same „kąciki” 

były oblegane. Akcji 

towarzyszyły również inne 

działania m. in. konkurs 

„Znam swój język” oraz 

wystawa słowników i pozycji 

związanych z poprawnością 

językową. W konkursie wzięło 
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udział 26 osób, a zwycięzcami zostali Zofia 

Markiewicz, Dorota Bączkiewicz i Laura Białecka.  

 

 

 

 

 

MISTRZOSTWA POWIATU SŁUPECKIEGO W SIATKÓWCE 

Dnia 21 lutego drużyny dziewcząt i 

chłopców z klas VII-VII wzięły udział w 

Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w 

siatkówce rozgrywanych w Hali 

Sportowej MOSiR w Słupcy. Niestety nie 

poszczęściło się naszym reprezentantom, 

którzy odpadli w fazie grupowej zajmując 

miejsca 5-7. 

 

 

BAL KARNAWAŁOWY W GRUPACH PRZEDSZKOLNYCH I 

KLASACH I-III 

Dnia 21 lutego odbył się bal karnawałowy dla dzieci z grupy Puchatki, Smerfy i 

klas I-III. Bal rozpoczął się tradycyjnie tańcem dowolnym; potem przyszedł czas 

na pociąg i wspólną zabawę w kole. Kluczowym punktem imprezy były jednak 

konkursy, które wyłoniły następujących zwycięzców : Muzyczne posągi, 

Balonowe brzuchy (Olga 

Nowak, Bartek Żelek), Król i 

Królowa balu (Olga 

Szymkowiak, Marcin Borus), 

Najlepszy tancerz i tancerka 

(Mateusz Szymczak, Zuzanna 

Durlak), Najciekawszy strój 

(Patryk Dziatkiewicz, Kinga 

Dąbkiewicz- Pyzdrowska). 

Wszystkim uczestnikom balu serdecznie dziękujemy za obecność, 

zaangażowanie i wspólną świetną zabawę
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„Myślę, że największy sukces jest jeszcze przede mną…”-

rozmowa z panią Beatą Kwaśniewską.  

W tym numerze gazetki bohaterem wywiadu jest pani Beata 

Kwaśniewska, wicedyrektor szkoły i nauczycielka języka 

polskiego

1. Jakim była pani dzieckiem?  

Myślę, że byłam grzecznym 

dzieckiem. Nie sprawiałam 

kłopotów moim rodzicom. 

Miałam zwyczajne dzieciństwo. 

2. Jak wspomina pani czasy  

szkolne? 

Czasy szkolne wspominam 

pozytywnie. Nie miałam 

problemów z nauką. Działałam 

też w harcerstwie, więc sporo 

wokół tego się działo. Natomiast 

w liceum zmieniają się 

priorytety, każdy myśli o 

przyszłości, więc tam było 

zupełnie inaczej. 

3. Jakiego przedmiotu pani w 

szkole nie lubiła, a jaki 

uwielbiała? 

Bardzo nie lubiłam chemii, w 

ogóle nie rozumiałam jej, 

zresztą do dzisiaj nie rozumiem 

 Za to nie miałam problemu  z 

geografią czy polskim… 

4. Jakiej lektury szkolnej pani w 

dzieciństwie nie przeczytała? 

Czy jest taka książka? 

O ile pamiętam, jedyną książką 

jakiej nie przeczytałam to 

powieść Daniela Defoe ‘a pt. 

„Przypadki Robinsona Crusoe”. 

Była dla mnie tak nudna, że nie 

byłam w stanie dobrnąć do jej 

końca. 

5. Dlaczego zdecydowała się 

pani na pracę nauczyciela? 

Zawsze lubiłam kontakt z 

dziećmi i dziecięcą zabawę w 

szkołę, a w liceum zaczęłam się 

bardziej interesować językiem 

polskim. Natomiast na studia 

polonistyczne zdecydowana już 

w drugiej klasie szkoły średniej. 

6. Co uważa pani za swój 

największy sukces? 

Myślę, że największy sukces jest 

jeszcze przede mną… 
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7. Z którą z klas współpracuje 

się, bądź współpracowało się 

pani najlepiej na lekcjach? 

Z każdą klasą na lekcjach inaczej 

się pracuje; każda klasa wymaga 

innego podejścia, 

indywidualizacji, zrozumienia. 

Myślę, że nie pracowałam 

jeszcze ani z klasą idealną, ani 

bardzo kiepską.  

8. Na czym polega praca 

wicedyrektora? Jakie są pani 

obowiązki? 

Przede wszystkim współpracuję 

z panią Dyrektor. Oprócz tego 

zajmuję się stroną 

administracyjną pracy szkoły, 

m.in. pilnuję, by dziennik 

elektroniczny wypełniany był na 

bieżąco, układam zastępstwa, 

dyżury wszystkich nauczycieli, 

współorganizuję obrady rady 

pedagogiczne.  Jestem również 

w stałym kontakcie z 

wychowawcami klas i innymi 

nauczycielami, dzięki czemu 

dbamy o jak najlepsze 

funkcjonowanie naszej szkoły. 

Zajmuję się również stroną 

internetową szkoły. 

9. Czy zauważa pani różnicę 

między szkołą pani dzieciństwa, 

a dzisiejszą szkołą? 

Tak, zdecydowanie. Dzieci w tej 

chwili są dość mocno obciążone. 

Uczą się głównie teorii, nie ma 

miejsca na praktykę. Teraz 

młodzi ludzie mają internet, 

który umożliwia im komunikację 

praktycznie z każdym, bez 

wychodzenia z domu. Kiedyś tak 

nie było. Świat był nieosiągalny, 

a teraz stoi przed wami 

otworem.  

10. Co wprawia panią w dobry 

nastrój? 

W dobry nastrój wprawa mnie 

przede wszystkim wyśmienity 

film i odpowiednia muzyka.  

11. Jak spędza pani swój wolny 

czas? 

Ponieważ jestem mamą, to 

wolnego czasu mam bardzo 

mało, ale gdy już znajdę chwilę, 

lubię spędzić czas na świeżym 

powietrzu, np. pielęgnując swój 

ogródek. Bardzo lubię też jeździć 

na rowerze.  

12. Czy ma pani swoje ulubione 

filmy, seriale, książki? 



WYWIAD 

12 
 

Tak. Jeśli chodzi o filmy to 

większość, jakie oglądam to 

filmy amerykańskie, bądź 

brytyjskie, np. „Incepcja”,  

„Ciekawy przypadek Benjamina 

Buttona”.  Z seriali to oczywiście 

klasyk „Gra o ton”, jak i również 

„The Crown”, „Mindhunter”. 

Natomiast książki, które czytam 

to ostatnio biografie, np. 

Jarosława Iwaszkiewicza, Zofii 

Stryjeńskiej, Krzysztofa Komedy; 

sięgam też po kryminały Marka 

Krajewskiego. 

13. Z nieoficjalnych źródeł 

wiemy, że sporo pani 

podróżuje. Który region świata 

najbardziej lubi pani 

odwiedzać? Dlaczego? 

Bardzo lubię Korsykę. Cenię ją 

sobie za spokój, piękne 

krajobrazy, klimat jaki wytwarza 

to miejsce, a także pyszną 

kuchnię. Tam wypoczywam i 

relaksuję się.  

 

 

Dziękujemy za udzielenie 

wywiadu. Życzymy wielu 

sukcesów zawodowych i 

nowych, ciekawych podróży!  
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FORUM MISTRZÓW PIÓRA 

 

Drodzy Czytelnicy! 

 

Udostępniamy łamy „Kleksa” tym z uczniów naszej szkoły, którzy umieją i 

lubią pisać. W kolejnych numerach gazetki będziemy prezentować Wasze 

wypracowania, wybrane przez nauczycieli języka polskiego. Zapraszamy 

do współpracy! 

 

Julia Bojańska, kl. Va 

Lekturę pt. „Chłopcy z Placu Broni” przeczytałam dwa razy. Bardzo 

spodobała mi się opisana w niej historia. Książka opowiada o przyjaźni, 

bohaterstwie i poświęceniu. Największą sympatię wzbudziła we mnie postać 

Nemeczka. Erno okazał się najodważniejszym ze wszystkich chłopców. 

Podziwiam go za to, że nawet w chorobie poszedł na plac, aby pomóc kolegom 

pokonać drużynę Czerwonych Koszul. Był dzieckiem takim, jakim ja jestem 

teraz, jest mi więc bardzo bliski. Jeśli cokolwiek mogłabym zmienić, to 

nieszczęśliwe zakończenie powieści. Uważam, że żadne dziecko nie powinno w 

ten sposób umierać. 

 

Zachęcam wszystkich do przeczytania „Chłopców z Placu Broni”, 

ponieważ to jedna z najlepszych lektur, jakie do tej pory przeczytałam. Polecam 

książkę również dlatego, że pozwala nam, dzieciom, docenić to, co mamy i to, w 

jakich czasach żyjemy. Jednocześnie tłumaczy, na czym polega piękno 

prawdziwej przyjaźni. 

 

Agata Janowska, kl. Va 

 Na początku kiedy czytałam książkę pt. „Chłopcy z Placu Broni”, strasznie 

mi się nudziło. Z niechęcią do niej podchodziłam. Po przeczytaniu około 30 stron 

powieść zaczęła mi się podobać. Byłam ciekawa, co się dalej wydarzy.  

Autor przedstawił historię chłopców, których połączyły pasje, psoty i 

dziecięca wyobraźnia. Bardzo spodobała mi się postać Nemeczka, który był 

najmniejszym chłopcem, ale też najważniejszą postacią w lekturze. To on 

zadziwił odwagą i zachowaniem godnym nie chłopca, lecz prawdziwego 
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mężczyzny. Postawa Nemeczka uczy, czym jest lojalność i na czym polega 

prawdziwa przyjaźń.  

Ferenc Molnar napisał piękną opowieść o patriotyzmie, przyjaźni i 

poświęceniu.  Polecam tę książkę czytelnikom w każdym wieku. 

 

Maria Parus, kl. Va 

Chciałabym zaprzyjaźnić się z Ernestem Nemeczkiem, bohaterem powieści 

F. Molnara pt. „Chłopcy z Placu Broni”. Chłopiec ma 11 lat i mieszka w 

Budapeszcie. Tata Nemeczka jest krawcem, a mama zajmuje się domem. Erno 

należy do drużyny z Placu Broni, gdzie pełnił funkcję szeregowca, oraz do 

Związku Kitowców, w którym był sekretarzem.  

Być może ze względu na wątłą, drobną, szczupłą sylwetkę i niski wzrost 

koledzy nie interesowali się chłopcem. Nie liczyli się z jego zdaniem i uczuciami. 

Moim zdaniem Nemeczek to bardzo wartościowy chłopiec. Ma jasne włosy, 

niebieskie oczy i dość dziecinną twarz. Cenię w nim odwagę, ponieważ sam 

wkradł się do Ogrodu Botanicznego i podsłuchał plan Czerwonych Koszul. Lubię 

go za to, że był honorowym człowiekiem i dlatego nie czytał cudzej 

korespondencji. Podziwiam go za lojalność, gdyż Nemeczek nie uznawał zdrady. 

Przez cały czas był wierny swojej drużynie i pracował na to, żeby dostać awans. 

Sądzę, że chłopcy niesprawiedliwie oceniali Nemeczka. 

Bez wątpienia Nemeczek to moja ulubiona postać z książki. Cechy, jakie 

posiada ten chłopiec, powinien mieć każdy prawdziwy przyjaciel. Szkoda, że 

umarł w tak młodym wieku. Nie nacieszył się awansem w drużynie. Smutno mi, 

że chłopcy dopiero wtedy, gdy umierał, docenili jego starania. Dopiero wtedy, 

kiedy ryzykował swoje życie, żeby wziąć udział w bitwie. Chciałabym mieć 

takiego przyjaciela, ponieważ wnioskuję z przygód w książce, że jest bardzo miły, 

waleczny i ambitny. Na pewno byśmy się zaprzyjaźnili i polubili.



SONDA 
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SONDA WALENTYNKOWA 

Tym razem sonda dotyczyła walentynek – dnia zakochanych. Odpowiedzi były różne 

i bardzo ciekawe. Zapytanych zostało 40 osób. 

 

1. Wysyłasz komuś walentynkę w tym roku? 

TAK – 21 os.                                                NIE – 19 os. 

 

2. Co najbardziej lubisz w walentynkach? 

Kartki walentynkowe – 9 osób 

Atmosfera – 5 osób 

Czerwony kolor – 2 osoby 

Życzenia – 1 osoba 

Pozostali odpowiedzieli, że nic nie lubią. 

 

3. Co kojarzy Ci się z walentynkami? 

Naszym uczniom z walentynkami kojarzą się: serce, miłość, kartki walentynkowe, 

zakochani, kolor czerwony, róże, czekoladki, pocałunki. 

 

4. Co chciałbyś/chciałabyś dostać na walentynki? 

Osoby zapytane chciałyby dostać walentynkę (14 osób) kwiaty (8 osób) pluszowego 

misia (4 osoby) bombonierkę (3 osoby) lizaka (2 osoby). Pozostałe 9 osób nie wie co 

by chciało dostać na walentynki. 

 

5. Jaki jest Twój ideał drugiej połówki? 

 

DZIEWCZYNA                                                                        

miła, ładna, mądra, szczera, urocza, zabawna, inteligentna, pracowita, spokojna, 

zgrabna.                                       

 

CHŁOPAK 

romantyczny, uroczy, odpowiedzialny, przystojny, miły, mądry, kulturalny, uczciwy, 

inteligentny, szczery, zabawny, wesoły, wysportowany, zazdrosny. 

 

Serdecznie dziękujemy osobom, które wzięły udział w ankiecie. Życzymy 

wszystkim wesołych walentynek!   

 

 

 

 

 



MUZYKA I FILM 
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MUZYKA I FILM 

Daj To Głośniej – „Kury” 

Kawałek „Mama ostrzegała” ukazał się 

w maju 2019 roku i jest niezwykle 

popularny, ale wszyscy zadawali 

pytanie, kiedy będą kolejne. Z 

początkiem roku przyszła dobra 

wiadomość. Zespół zapewnił, że już 

niedługo pojawią się nowe utwory. 

Pierwszy właśnie trafił do sieci. Nowa 

piosenka pod tytułem „Kury” zdążyła 

już zachwycić wiele polskich rodzin. 

 

 

 

 

 

 

Viki Gabor, Kayah – „Ramię w 

Ramię” 

Utwór, który powstał z połączenia 

dwóch niezwykłych talentów kobiet z 

różnych pokoleń – doświadczonej 

Kayah, która na swoim koncie ma 

olbrzymi dorobek artystyczny oraz 

bardzo młodej, choć mogącej pochwalić 

się międzynarodowym sukcesem jakim 

niewątpliwie jest zwycięstwo na 

Eurowizji Junior 2019 – Viki Gabor. 

 

 

 

„Jeż Sonic”   

"Jeż Sonic" to aktorska komedia 

przygodowa, oparta na przebojowej 

grze wideo, której akcja skupia się na 

pewnym siebie, nieco bezczelnym 

niebieskim jeżu. Na ekranie zobaczymy 

(głównie złe) 

przygody Sonika z 

całym 

skomplikowaniem 

życia na Ziemi, które 

właśnie zaczyna wieść 

u boku swego nowo 

poznanego przyjaciela 

– człowieka – Toma 

Wachowskiego. 

 

„Scooby-Doo!” 

W pierwszej kinowej animacji ze 

Scooby-Doo w roli głównej poznamy 

nowe wątki, dotyczące pochodzenia 

uroczego psiaka. Zobaczymy też 

najbardziej zawiłe śledztwo w historii 

Tajemniczej Spółki. „Scooby-Doo!" 

pokazuje początki wieloletniej 

przyjaźni Scooby’ego i Kudłatego. 

Dowiemy się, jak wspólnie z Fredem, 

Velmą i Daphne założyli oni słynną 

Tajemniczą Spółkę. 

 

 



 

KSIĄŻKI 
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KSIĄŻKI 

TYTUŁ: KOŃ, KTÓRY MNIE WYBRAŁ  

Autor: Susan Richards  

Rok wydania: 2017 

Koń, którego chciała uratować Susan Richards, nie dawał się 

zapędzić do przyczepy. Za to Lay Me Down, była klacz 

wyścigowa, razem ze swoim źrebięciem wmaszerowała po rampie wprost w życie 

Susan. Łagodne zwierzę - osłabione z powodu niedożywienia, zapalenia płuc i 

infekcji oka - przeszło trudną drogę, lecz w przedziwny sposób jego serce 

pozostało szczodre i otwarte. Najwyraźniej Lay Me Down było pisane trafić na 

pastwisko Susan i nauczyć ją, jak w pełni cieszyć się życiem pomimo jego 

niebezpieczeństw. 

 

TYTUŁ: GILER, TRAMPOLINA I RESZTA ŚWIATA                                                                                                              

Autor: Agnieszka Chylińska  

Rok wydania: 2019 

 Giler czasem nie jest pewny, czy istnieje, nie lubi hałasu, 

niespodzianek i ziemniaków... Giler to niezwykły chłopiec. Ma 

klucz do duszy każdego człowieka i z każdego wydobywa dobro. Poznaj brata 

Zezi i Franka, który kocha pływanie, niszczarki dokumentów oraz jest 

gąbkożercą. Wierzy, że żadna ilość płynów do kąpieli nie jest za duża, a słodycze 

nie są przed nim bezpieczne nawet w sejfie. 

 

TYTUŁ: DZIEWCZYNKA Z PARKU 

Autor: Barbara Kosmowska  

Rok wydania: 2012 

Ta zima jest dla Andzi zupełnie inna niż wszystkie poprzednie. 

Pół roku temu zdarzyło się coś strasznego - umarł jej tata. 

Dziewczynka tęskni za wszystkim, co dawniej składało się na życie rodziny: za 

grą w chińczyka, rozmowami przy stole i za brzoskwiniowym sernikiem 

leczącym smutek. Przede wszystkim jednak brakuje jej wypraw do parku, w 

którym tata, uczył ją dostrzegać piękno.



SPORT I GRY 

18 
 

SPORT I GRY 

 

Turniej Czterech Skoczni 

29 grudnia rozpoczął się 68. Turniej 

Czterech Skoczni. Tytułu z 

poprzedniego sezonu bronił Ryoyu 

Kobayashi. Tym razem wygrał 

Polak – Dawid Kubacki.  

 

 

 

 

Gala Mistrzów Sportu 2020 

Bartosz Zmarzlik został najlepszym 

polskim sportowcem 2019 roku. Został 

wybrany na Gali Mistrzów Sportu 2020, 

która odbyła się 4 stycznia w 

Warszawie. Laureat jest reprezentantem 

Polski na żużlu. W sezonie 2019 został 

indywidualnym mistrzem świata. 

 

 

Truberbrook 

Zapraszamy na pełne 

przygód wakacje do 

równoległego świata 

z lat 60. XX wieku! 

Teraz wyobraź sobie 

siebie jako młodego 

amerykańskiego 

naukowca; Hansa 

Tannhausera. Tak, to 

twoje imię w tym 

scenariuszu. Pomyśl 

o Trüberbrook, odległej wiosce w 

wiejskich, pochyłych i gęsto 

zalesionych Niemczech w zimowej 

odsłonie. Bo tam właśnie kończysz po 

dotarciu na kontynent. Ale kogo to 

obchodzi, wygrałeś los na loterii! A 

przynajmniej tak to wygląda. 

 

 

PixARK 

 

Witamy w PixARK, 

rozległym, dzikim 

świecie pełnym 

złośliwych 

dinozaurów, 

magicznych 

stworzeń i 

niekończących się 

przygód! Aby 

przetrwać w tej 

tajemniczej krainie, będziesz musiał 

oswajać bardziej lub mniej dzikie 

zwierzęta, tworzyć zaawansowane 

technologicznie, magiczne narzędzia, 

oraz budować własną bazę z kostek. 

Podróżuj na potężnym T-Rexie i 

pokonuj nieprzyjaciół za pomocą 

wyrzutni rakiet.  
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POZNAJMY SIĘ 

DANIEL FRANCZAK 

Daniel jest uczniem klasy 4 i skończył 

10 lat. Jego ulubionym kolorem jest 

niebieski. Uczeń bardzo lubi cyfrę 9. 

Chłopiec uwielbia grać na komputerze. 

Zdradził nam, że lubi film pt. „Harry 

Potter”. Daniel powiedział, że z klasy 

najbardziej lubi Stasia. Chłopcu 

spodobała się książka pt. „Kajko i 

Kokosz”. Preferuje hamburgery. 

Daniela ulubiony dzień tygodnia to 

piątek. 

 

 

MATEUSZ KOPCZYŃSKI 

Mateusz chodzi do klasy 1, ma 7 lat. 

Uczeń ma hobby jakim jest gra w piłkę 

nożną. Mateusz ma brata Wiktora. Jego 

ulubionym daniem jest kebab. Chłopiec 

ma ulubioną cyfrę jaką jest 7. Lubi 

matematykę. Mateusz w wolnym czasie 

gra na konsoli. Uczeń lubi piątki i 

uwielbia psy. 

 

 

OLGA NOWAK 

Olga uczęszcza do klasy 1 oraz ma 7 lat. 

Wyznała nam, że interesuje się tańcem i 

rysowaniem. Jej ulubionym kolorem 

jest czarny. Olga ma starszą siostrę o 

imieniu Łucja.  
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UŚMIECHNIJ SIĘ 

 

Sekretarka wchodzi do gabinetu 

dyrektora i krzyczy: 

- Panie dyrektorze wiosna przyszła! 

- To ją wpuść!!!  

 

 

Pani pyta Jasia: 

- Jasiu, co jest stolicą Angoli? 

- Londyn!? 

 

 Nauczyciel podczas wykładu dla 

studentów miał przypięty do marynarki 

bezprzewodowy mikrofon. Po paru 

minutach poszedł do toalety. Po 

powrocie mówi: 

- Czy stęskniliście się za mną? 

- Nie, proszę pana, pana mikrofon był 

cały czas włączony. 

 

 

Jaś pisze list do Małgosi: 

Nie jem śniadania, bo myślę o tobie, 

Nie jem obiadu, bo myślę o tobie, 

Nie jem kolacji, bo myślę o tobie, 

Nie śpię w nocy, bo ... JESTEM 

GŁODNY!!! 
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