
 

ŻYCIE SZKOŁY 

W NOWYM BELĘCINIE 
      Nowy Belęcin, czerwiec 2021r. 

Jesteśmy tu dla Was! 
 

W końcu nadeszła „NASZA CHWILA”, mamy zaszczyt przedstawić Wam „PIERWSZY NUMER 

NASZEJ GAZETKI”. Gazetka w większej części powstawała w okresie pandemii, w czasie 

nauczania zdalnego. Dzięki silnej motywacji i determinacji redaktorów powstały nasze pierwsze 

artykuły i wywiady. W „Życiu Szkoły w Nowym Belęcinie” każdy znajdzie coś dla siebie, 

oferujemy Wam szereg kącików: sportowy, komputerowy, kulinarny, rozrywkowy. Mamy także 

wywiady z osobami, które często widzimy, ale których tak naprawdę nie znamy. Doradzimy jakie 

zwierzątko wybrać, aby zostało naszym przyjacielem. Opiszemy ważne momenty z życia szkoły, 

przed nami nic nie da się ukryć 😊. 

Naszą redakcje tworzą: 

Redaktor naczelny: 

              Pani Marlena Skorupka 

Redaktorzy: 

Oliwia Kaczmarek, Maria Klimkowska, Sandra Gurga, Julia Jędrzejak, 

Gracjan Śmiejczak, Ksawery Kasperski, Kacper Kręcisz,   

Krystian Sfora,  Tomek Andrzejewski 
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-sprawozdania, 

-kąciki tematyczne, 

-krzyżówka, sudoku …… 



Wywiad z miłośnikiem historii, geografii                   

i zwiedzania wschodniej części Polski, czyli z …    
dyrektorem naszej szkoły 

- panem Mikołajem Kulczakiem 
  
K.K. -Dzień dobry, jestem z kółka dziennikarskiego i chciałbym przeprowadzić  z panem 
wywiad. Moje pierwsza pytanie brzmi: 
   Dlaczego został pan nauczycielem? 
 
p. M.K. -Trudne pytanie, trudna odpowiedź. Wydaje mi się, że jest to trochę pokłosiem ro-
dzinnych tradycji, ponieważ moja mama była nauczycielką. Moja babcia była też zaanga-
żowana w uczenie. Dorastałem w takim domu, gdzie zawsze było pełno nauczycieli. W 
związku z tym postanowiłem kontynuować tradycję rodzinną i zostać nauczycielem. Zaw-
sze też lubiłem kontakt z młodymi ludźmi, dlatego między innymi to też się na siebie nało-
żyło. Poza tym po liceum wybrałem szkołę pedagogiczną z myślą o tym, aby w przyszłości 
zostać nauczycielem. 
 
K.K. - Jak to się stało, że został pan dyrektorem naszej szkoły? 
 
p. M.K. -Zanim trafiłem do Nowego Belęcina i zostałem dyrektorem szkoły w Nowym Belę-
cinie, pracowałem w różnych szkołach. Byłem w Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu i 
w Zespole Szkół  Zawodowych w Pogorzeli, w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu , w 
Zespole Szkół w Gostyniu. Pracowałem też w Kuratorium Oświaty w Lesznie. Miałem także 
możliwość obserwowania prac dyrektorów szkół. Szczególnie w jednej szkole nie podobało 
mi się to,  jak zarządzana była szkoła i  miałem inny pomysł na zarządzanie tą szkołą, dla-
tego postanowiłem się sprawdzić. Została mi zaproponowana praca w Nowym Belęcinie i 
tak tu trafiłem. 
 
K.K. -Co się zmieniło w naszej szkole od kiedy pan jest dyrektorem? Co chciałby pan zmie-

nić jeszcze w naszej szkole? 
 

p. M.K. -Nigdy nie jestem zwolennikiem rewolucji, a jestem zwolennikiem ewolucji. Uwa-
żam, że pewne zmiany muszą nastąpić powoli. Nie mogą być one robione nagle oraz bez 
przemyślenia. Gdy trafiłem do szkoły w Nowym Belęcinie zmieniło się wszystko. Baza 
szkoły była w fatalnym stanie, udało mi się doprowadzić do wielu inwestycji typu budowa 
sali gimnastycznej, zagospodarowanie terenu szkoły, odnowienie, unowocześnienie szko-
ły. Bo jak tutaj trafiłem, przypominała taką szkołę z lat 50-tych. Zmieniło się także podej-
ście pracy większości nauczycieli. Także myślę, że te zmiany są widoczne „gołym okiem”. 
 
K.K. -Co jest pana największym marzeniem jako dyrektora szkoły? 
 
p. M.K. -Aby wszyscy zdali egzaminy na 100%, co jest raczej niemożliwe, a poza tym nie 
ukrywam, że co roku  z niepokojem patrzę na liczbę urodzeń dzieci,  bo jeżeli nie będzie 
urodzeń, to szkoła nie będzie miała szansy przetrwać. Marzy mi się taki model rodziny jak 
kiedyś był, że były małżeństwa, które miały dwoje lub troje dzieci i wtedy można było pla-
nować i myśleć o tym, co jeszcze należy zmienić, poprawić w szkole. 
 
K.K. -Czy to prawda, że był pan nauczycielem wychowania fizycznego? Jeśli tak, to dlacze-
go pan już nie uczy tego przedmiotu? 
 
p. M.K. -Nie, nie byłem nauczycielem wychowania fizycznego. Uczyłem różnych przedmio-
tów: przysposobienia obronnego, uczyłem elementów prawa, historii, wos-u. Uczę geogra-
fii, natomiast w-f zawsze lubiłem i jedynie chodziłem tylko na zastępstwa, a tak to nie 
uczyłem tego przedmiotu. 
 

K.K. -Skąd zainteresowanie geografią? 
 
p. M.K.-Miałem bardzo fajnego nauczyciela w szkole podstawowej, który wzbudził we 
mnie zainteresowania, miałem dylemat co studiować – historię czy geografię, ale jednak 
historia wygrała, natomiast geografię zrobiłem tutaj,  jak już pracowałem w Belęcinie. 
Zawsze lubiłem poznawać, podróżować, interesować się światem przyrody i zwierząt, stąd 
moja pasja  do  tego przedmiotu. 
 

 



K.K. -Czego pan najbardziej nie lubi w zachowaniu uczniów? 
 
p. M.K. -Chamstwa, takiego zwykłego prostego chamstwa, bo nikt nie jest idealny, 
każdy popełnia błędy, ale jak powie się przepraszam, to słowo powoduje, że człowiek 
zapomina o pewnych rzeczach, a jak ktoś tego nie potrafi, to mimo wszystko gdzieś 
tam to siedzi. No i drugiej rzeczy której nie lubiłem to to, że wyremontowana szkoła 
z dużym nakładem finansowym była niszczona, czasami bezmyślnie, przez uczniów. 
 
K.K. -Jaki był pana ulubiony przedmiot w szkole i dlaczego akurat taki? 
 
p. M.K. -Historia i geografia tak jak już mówiłem wcześniej, bardzo lubiłem historię 
dlatego, że miałem wspaniałych dziadków, którzy opowiadali mi o przeszłości. Mia-
łem też kontakt z ludźmi, którzy przeżyli wojnę i w związku z tym moje duże zainte-
resowanie historią. A geografia tak jak już mówiłem wcześniej, bo lubiłem poznawać 
świat przyrody. 
 
K.K. -Jak pan spędza wolny czas? 
 
p. M.K. -Czas wolny spędzam czytając książki, bardzo lubię pracować w archiwach i 
tu mogę zdradzić taką tajemnicę, której chyba nikt nie zna, a mianowicie jestem na 
ukończeniu doktoratu z historii i chciałbym w przyszłości zdobyć tytuł naukowy dok-
tora z historii, dlatego teraz bardzo wiele czasu poświęcam na to, aby ten doktorat 
napisać. Został mi jeszcze jeden rozdział do napisania. 
 
K.K. - Jakim był pan uczniem, gdy chodził pan do szkoły podstawowej? 
 
p. M.K. -No myślę, że takim jak wy. Z racji tego, że moja mama pracowała w tej szko-
le, do której chodziłem, musiałem być grzeczny. Nie zawsze się to udawało, czasami 
też miałem tam jakieś drobne przewinienia –jak to dzieci w tym wieku. Zawsze byłem 
zaangażowany czy w samorząd szkolny, czy w jakieś organizacje konkursów. Zajmo-
wałem też czołowe miejsca w konkursach historycznych, polonistycznych, więc my-
ślę, że byłem takim zwykłym dzieckiem, jakich w tamtych latach było wielu. 
 
K.K. - Jakie ma pan plany na zbliżające się wakacje? 
 
p. M.K. -Najgorsze jest to, że w tym roku właśnie nie mam planów. Nie ukrywam, że 
chciałbym gdzieś pojechać i to raczej będzie Polska, ponieważ ja uwielbiam zwiedzać 
wschód Polski, a gdyby była taka możliwość, to chciałbym ponownie pojechać zwie-
dzić Litwę, Białoruś i Ukrainę. 
 
K.K. -Dziękuję za poświęcony czas, a także za zgodę na udział w wywiadzie. Do wi-
dzenia. 
p. M.K. -Dziękuję bardzo za zadanie pytań. Do widzenia. 
 

                                                                                                                  Kacper Kręcisz 



Wywiad z miłośniczką wycieczek rowerowych 

i nordic walking, czyli z … 

 panią Iwoną Kubasik 

G.Ś: -Dzień dobry. Przeprowadzam wywiad do szkolnej gazetki. Czy mógłbym za-

dań pani kilka pytań? 

p. I.K: -Oczywiście. 

G.Ś: -Co skłoniło panią do tego, aby zostać nauczycielem? 

p. I.K: -Od samego początku lubiłam dzieci i pracę z nimi. Sama mam troje dzieci 

i stwierdziłam, że to będzie dobry zawód. 

G.Ś: -Jakie szkoły musiała pani skończyć, aby podjąć pracę nauczyciela? 

p. I.K: -Najpierw skończyłam Liceum Ogólnokształcące w Trzemesznie, później 

poszłam na studia licencjackie z fizyki na Akademii Bydgoskiej w Bydgoszczy, a 

potem skończyłam studia magisterskie z matematyki, również na Akademii Byd-

goskiej. 

G.Ś: -Od jak dawna uczy pani w naszej szkole? 

p. I.K: -W tej szkole uczę już siódmy rok. 

G.Ś: -Gdzie wcześniej pani pracowała? 

p. I.K: -Wcześniej pracowałam w Zespole Szkół w Kąkolewie. 

G.Ś: -Którego przedmiotu lubi pani najbardziej uczyć? 

p. I.K: -Najbardziej lubię uczyć matematyki.  

G.Ś: -Czy praca nauczyciela jest trudna? 

p. I.K: -Myślę, że jest trudna. Wymaga cierpliwości, dobrego kontaktu z uczniami, 

aby się wspólnie porozumieć. Trzeba też umieć rozwiązywać konflikty, które pa-

nują czasami w klasie i dodatkowo jeśli jest się wychowawcą, to też rozwiązywać 

problemy, które się pojawiają. 

G.Ś: -Ile godzin dziennie poświęca pani pracy? 

p. I.K: -Wiadomo, że jeśli jest to sprawdzanie kartkówek czy sprawdzianów,  to 

tego czasu muszę poświęcić więcej. Trudno mi teraz dokładnie to policzyć, ale co-

dziennie przygotowuję się też do lekcji.  

G.Ś: -Co lubi pani robić w wolnym czasie? 

p. I.K: -Wolny czas spędzam z dziećmi. Chodzimy na spacery, jeździmy na rowero-

we wycieczki, lubimy bardzo grać w gry. Jeśli miałabym powiedzieć, co sama lu-

bię najbardziej robić, to chętnie spędzam wolny czas w ogródku lub chodzę na 

kijki nordic walking. 

G.Ś: -Czy ma już pani plany na wakacje? 

p. I.K: -Tak. W tym roku wyjeżdżam z rodziną nad morze. Już nie możemy się do-

czeka. 

G.Ś: -Dziękuję bardzo za wywiad. Życzę dużo zdrowia w tym trudnym czasie i 

spełnienia wszystkich marzeń i planów. 

p. I.K: -Dziękuję Gracjan. 



Wywiad z absolwentem naszej szkoły -   

Jędrzejem Lasikiem 

Większość z nas jeszcze nie wie, co chce robić w przyszłości. Jaką szkołę 

wybierze? Jako uczeń szóstej klasy mam jeszcze dwa lata do namysłu, ale nasi 

koledzy i koleżanki z ósmej klasy już w tym roku będą musieli podjąć jedną z 

najtrudniejszych w swoim życiu decyzji. Przeprowadzę dziś wywiad z byłym ab-

solwentem naszej szkoły- Jędrzejem Lasikiem, który opowie nam jak to jest w 

tej nowej szkole. 

T.A: Ile lat temu opuściłeś mury Szkoły Podstawowej im. Józefa Poni-

kiewskiego w Nowym Belęcinie? 

J.L:  Dwa lata temu ukończyłem szkołę podstawową. Pamiętam jakby to by-

ło wczoraj, czas tak szybko płynie. 

T.A: Do jakiej szkoły planowałeś iść po ukończeniu gimnazjum? 

J.L:  Każdy uczeń musi wybrać trzy szkoły, do których chciałby chodzić. Mo-

im pierwszym wyborem było Liceum numer 3 w Lesznie,  drugim- Liceum nu-

mer 1 w Lesznie, a trzecim Technikum Elektroniczno-Telekomunikacyjne w 

Lesznie. 

Ostatecznie po ogłoszeniu wyników egzaminów okazało się, że dostałem się 

do wszystkich, ale wybrałem Liceum Ogólnokształcące numer 3 i nie żałuję swo-

jej decyzji. 

T.A: Jaki kierunek wybrałeś i dlaczego? 

J.L:  Profilem w moje klasie jest profil matematyczno- fizyczny. Zawsze 

bardzo interesowałem się przedmiotami ścisłymi, dlatego wybrałem ten kieru-

nek. 

T.A: Wielu uczniów, którzy opuszczają mury „podstawówki” boja się no-

wej szkoły? Czy ty też się czegoś bałeś? 

J.L:  Tak jak powiedziałeś , każdy z nas ma jakieś obawy. Boimy się, że so-

bie nie poradzimy, nie przyzwyczaimy się do nowej szkoły. Ja obawiałem się też 

społeczeństwa, że nie będę umiał odnaleźć się wśród nowych kolegów i koleża-

nek. Moje obawy były zupełnie niepotrzebne, bardzo szybko się zaaklimatyzo-

wałem w nowej szkole. 

T.A: Nowi koledzy i koleżanki z nowej szkoły. A co z twoimi kolegami, ko-

leżankami i przyjaciółmi ze szkoły podstawowej? Czy nadal utrzymujesz z ni-

mi kontakt? Czy przyjaźń przetrwała? 

J.L:  Tak, utrzymuję stały kontakt z kilkoma przyjaciółmi z podstawówki. 

Tworzymy całkiem zgraną paczkę mimo, że nie chodzimy już do tych samych 

szkół. 

T.A: Czy szkoła do której teraz uczęszczasz spełniła twoje oczekiwania? 

Może byś chciał coś w niej zmienić? Coś dodać lub zastąpić? 

J.L:  Tak, jest jedna rzecz którą bym zmienił. Dodałbym więcej godzin języ-

ków obcych na moim kierunku.  Uważam, że teraz jest ich za mało, a przecież 

języki to podstawa w każdym zawodzie. 

 



T.A: Co było dla Ciebie najtrudniejsze w nowej 

szkole? 

J.L:  Najtrudniejszym zadaniem w nowej szkole było 
poznanie wszystkich nauczycieli. Każdy z nich ma inne 
zwyczaje i wymagania. 

Przez całą podstawówkę i gimnazjum nie zmieniłem 
szkoły, a więc znaliśmy się z nauczycielami jak przysło-
wiowe „ łyse konie”. Byliśmy jak jedna wielka rodzina. 

T.A: Czy mile wspominasz szkołę w Nowym Belęci-
nie? 

J.L:  Tak, jak wcześniej wspomniałem szkoła w No-
wym Belęcinie była dla mnie jak rodzina. Tutaj wszystko 
się zaczęło. Poznałem prawdziwych przyjaciół. Nauczyłem 
się sam pokonywać trudności i cieszyć się z małych rze-
czy. Jeździłem na wspaniałe wycieczki, widziałem ciekawe 
miejsca. Spędziłem tam parę dobrych lat i zawsze mile bę-
dę ją wspominał. 

 
 
T.A: Czy miałeś swojego ulubionego nauczyciela? 
J.L: Nie,  nie miałem ulubionego nauczyciela ponie-

waż każdego cenię za coś innego. Wszyscy byli wyjątkowi 

i niepowtarzalni, starali się nas nauczyć i wychować na 

mądrych, uczciwych ludzi. Jestem pewien że nadal z odda-

niem i poświęceniem realizują ten plan. 

 

T.A: Czy pamiętasz jakieś śmieszne wydarzenie  

związane ze szkołą w Nowym Belęcinie? 

 

J.L: Mam wiele bardzo śmiesznych wspomnień ze szkoły w 

Nowym Belęcinie. Jedną z nich jest sprint po śniegu bez 

koszulek w wykonaniu dwóch kolegów ze starszej klasy. 

Po tym incydencie nasza katechetka odbyła z chłopaka-

mi bardzo śmieszną rozmowę. 

T.A: Dziękuję Jędrzeju za ten ciekawy wywiad i życzę Ci 

dalszej, owocnej nauki w nowej szkole 

  
 
 

Tomasz Andrzejewski 



                          Żegnamy klasę VIII 
 

„Coś się kończy, coś się zaczyna, 
pewne czasy mijają bezpowrotnie.” 

 
 Kończy się rok szkolny. Dla większości z nas za chwilę zaczną się waka-
cje, a po nich znów wrócimy do naszej 
szkoły, by kontynuować naukę w klasie 
następnej. Jednak dla dziesięcioro 
uczniów  naszej szkoły, będzie to ostat-
nie zakończenie roku szkolnego w tej 
szkole. Mowa oczywiście o ośmioklasi-
stach.    
 Po rozmowie z kilkoma uczniami tej 
klasy można stwierdzić,  że lata nauki w 
Szkole Podstawowej w Nowym Belęcinie 
będą wspominać miło, z sympatią dla 
nauczycieli i uczniów. Najbardziej jednak zapamiętają zdalne nauczanie, czyli 
lekcje on-line, których ostatnio wszyscy doświadczyliśmy. Wspominać będą 
szkolną wycieczkę do Torunia i Malborka, na której byli w IV klasie.   
Od klasy I-III  ich wychowawczynią była pani Regina Dubicka, a od klasy IV-
VIII- pan Mikołaj Patelka. Klasę I rozpoczynali w składzie: Jagoda, Justyna, 
Emilia, Henryk, Szymon N., Kamil, Mateusz, Szymon J., Tomasz, Nikodem, 

Dawid. 
W międzyczasie opuścili klasę Emilia i 
Nikodem, a dołączyła Natalia. 
 Okres szkoły podstawowej to czas 
zdobywania wiedzy i doświadczeń, po-
znawania innych i siebie. Czasy przyjaźni 
i koleżeństwa. Były chwile wesołe i mniej 
ciekawe, ale wszystkie warte zapamięta-
nia. 
Na zadane pytanie:  „Co chcieliby przeka-

zać swoim kolegom i koleżankom?”- odpowiedzieli: 
 -„Żeby nie tracić nadziei, nawet jak coś nie będzie iść łatwo.” 
-„Żeby wziąć się za naukę, a nie czekać aż przyjdzie czas egzaminu w ósmej 
klasie.” 
Na dokończenie zdania „Szkoła Podstawowa była dla mnie…” - padły odpo-
wiedzi:-  
-„ Przygodą, którą zapamiętam na bardzo długo.” 
- „Okres, kiedy spędzałam najwięcej czasu ze swoimi rówieśnikami.” 
 Życzymy Wam, aby każde napisane słowo na egzaminie, każdy poprawnie 
odtworzony wzór, każda właściwie zaznaczona odpowiedź, 
budziła w Was poczucie satysfakcji, że wysiłek się opłacił. 
Za chwilę opuścicie progi naszej szkoły. Być może zechcecie nas kiedyś od-
wiedzić. Zapraszamy. 
Odchodzicie stąd dojrzalsi o lata doświadczeń, gotowi do rozpoczęcia nowego 
etapu życia. Mamy nadzieję, że będziecie nas dobrze wspominać. 
Na koniec chcemy Wam życzyć powodzenia w nowych szkołach i „dobrych 
wiatrów w Wasze życiowe żagle.”           

                   

                                                  
Ksawery Kasperski 



     Strzelanina wśród uczniów  

Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Nowym Belęcinie 

 

           Dnia 15 czerwca 2021 roku pojechałem z moją klasą VI, 

Marcinem z klasy V oraz z panią Iwoną Kubasik - naszą wychowaw-

czynią i  naszym dyrektorem szkoły- panem  Mikołajem Kulczakiem 

na wycieczkę.  Autobus przyjechał po nas o 10:30. Pojechaliśmy 

prosto na paintball do Łagowa. 

          Dojechaliśmy tam o 11.00 i rozpakowaliśmy się. Gdy wyszli-

śmy z autokaru, zobaczyliśmy ogromny poligon. Złożyliśmy torby, 

pogadaliśmy i się pośmialiśmy. Właśnie gdy chcieliśmy iść, przy-

szedł do nas pan instruktor. Przyniósł nam kombinezony wojskowe 

oraz kamizelki. Przebraliśmy się i poszliśmy do pierwszej gry. Pan 

nam wszystko dokładnie wyjaśnił i dostaliśmy maski, a także kara-

biny ze startowym zestawem kulek. Zaczęliśmy pierwszą grę, wszy-

scy grali sprawiedliwie. Szybko i celnie trafialiśmy się ponieważ 

wszystkim świetnie szło. Szybko skończyliśmy grę i mieliśmy 20 

min na zregenerowanie sił oraz napicie się. Pan instruktor zaprowa-

dził nas na górę. I tam zaczęliśmy kolejną grę. Rywalizowaliśmy o 

wybór miejsca w bitwie. Musieliśmy zdobyć trzy flagi żeby wygrać. 

Szliśmy „łeb w łeb”, w ostatnim momencie czerwoni przyspieszyli i 

wygrali. I wybrali drugą stronę pola. Przygotowaliśmy się i rozsta-

wiliśmy się, aż w pewnym momencie pan krzyknął : „Start” i gra się 

zaczęła. Po tej grze był „team deathmatch”. I to my ostatecznie wy-

graliśmy z czerwonymi: 4 do 3. A na koniec było ognisko z kiełba-

skami. 

        Było świetnie, był to cudowny dzień, cała klasa bawiła się jak 

nigdy dotąd. Chciałbym tam jeszcze raz pojechać. 

Paweł Smektała  



Wyjazd do redakcji  
gazety „ABC” w Lesznie 

 

     Dnia 17 czerwca 2021 r. ośmioro uczniów z klasy VI, którzy należą 
do szkolnego kółka dziennikarskiego, wybrało się do redakcji gazety 
„ABC” w Lesznie. Pojechała z nami pani Marlena Skorupka – opiekunka 
naszego koła i nauczycielka języka polskiego w naszej szkole.  
     O godzinie 9:40 była zbiórka przed szkołą, skąd wyruszyliśmy w 
drogę autobusem szkolnym. Na miejsce dotarliśmy około godziny 
10:00. Zostaliśmy bardzo serdecznie przywitani przez wszystkich pra-
cowników redakcji. Najlepiej jednak poznaliśmy zastępcę redaktora na-
czelnego redakcji „ABC,”-pana Dariusza Cegielskiego, który to był na-
szym „przewodnikiem”. Wytłumaczył on nam,  jak to jest być redakto-
rem i jakie są jego obowiązki. Dowiedzieliśmy się wielu interesujących 
i przydatnych wiadomości dotyczących między innymi organizacji pra-
cy zespołu redakcyjnego oraz sposobu pozyskiwania informacji. Dowie-
dzieliśmy się m.in. o tym, że pierwszą gazetę ,,ABC’’ wydano w 1990r. 
Zobaczyliśmy na własne oczy pierwsze wydanie tej gazety!! Mogliśmy 
też zadać nurtujące nas pytania 
dotyczące pracy w redakcji. Po 
niezwykle ciekawej konwersa-
cji, pan Cegielski oprowadził 
nas po redakcji. Pokazał nam 
pierwsze oraz jubileuszowe eg-
zemplarze gazet i omówił naj-
ważniejsze osiągnięcia. Na ko-
niec zrobiliśmy sobie pamiąt-
kowe zdjęcie przed budynkiem 
redakcji. Po tej wizycie w re-
dakcji wszyscy byliśmy zado-
woleni ponieważ cel naszej 
wycieczki został w 100% osią-
gnięty: dowiedzieliśmy się bardzo dużo ciekawych informacji o pracy 
zespołu redakcyjnego, co zamierzamy w przyszłości wykorzystać na ko-
lejnych etapach naszej edukacji.  
Następnie  pojechaliśmy do galerii w Lesznie. Mogliśmy wspólnie z ko-
legami i koleżankami pochodzić po sklepach i trochę się posilić.  Mieli-
śmy na to tylko 30 minut, ale i tak było fajnie. Gdy zbliżał się czas 
zbiórki, wszyscy spotkaliśmy się przed wyjściem i poszliśmy wspólnie 
do autobusu. Do szkoły dojechaliśmy o godzinie 12:3 
0. 
    Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni z wyjazdu. Był to naprawdę uda-
ny dzień, bo nie dość, że dużo dowiedzieliśmy się o pracy redaktorów, 
to jeszcze bardzo miło spędziliśmy wspólnie czas. Mamy nadzieję, że 
jeszcze nie raz pojedziemy na taką wycieczkę. 

 

 

 

Kacper Kręcisz 

 



PORADY DLA UCZNIA   
☺  

Powiedz sobie wprost: Czy kiedykolwiek myślałeś/-aś o 
różnych sposobach, aby się nauczyć? Ja Ci kilka pokażę.  

 

SKETCHNOTKA  albo SKETCHBOOK 
 

 

Na czym to polega?   
Sketchnotki-  to nic innego jak kartka w kropki z ry-

sunkiem, z którym się Wam kojarzy to słowo. Daj-

my przykład: musisz zapamiętać słowo z angielskie-
go. Powiedzmy… może heart. Czyli rysujesz na kar-

teczce z kropkami serce, definicję i o co tam w ogó-

le chodzi. Przyklejasz ją do np. tablicy korkowej. To 
samo jest z Sketchbookiem, ale takie notki są w ze-

szycie.  Mam nadzieję, że zrozumiałeś/-aś.  

  
FISZKI - są to kartki, na których z jednej strony jest ja-

kieś słowo, a z drugiej definicja, np. jak nie wiesz co 

znaczy słowo dajmy na to:  
anonimowy, to z jednej strony piszesz to słowo, 

a z drugiej piszesz, że to ktoś, kto 

nie wiemy jak ma na imię itp.    
 

     Jak z nich korzystać?  

          Po prostu: jak się uczysz, to bierzesz 
tę fiszkę i się po prostu sam/-a pytasz właśnie 

jak jest ,,anonimowy”.  Myślisz- to osoba, któ-

ra.... jak nie wiesz, to odwróć kartkę, a jak 
wiesz, to będziesz mieć wielką satysfakcję.   

  

NAUKA -  wystarczy odłożyć tele-
fon, wyłączyć komputer, telewizor, czyli całą rzeczywi-

stość mobilną ☺ A! I najlepiej czytać na głos i uczyć się 

w ciszy.  
  

STRONKI-   jest wiele stronek do nauki, czyli np. e- pod-

ręczniki, Quizlet, EduNect. Można na nich zdobyć na-
prawdę dużą wiedzę.  

  
  

                                                                          POWODZENIA !!   
                                                            Sandra Gurga 



                 KĄCIK MOLI KSIĄŻKOWYCH 

W tym kąciku będziemy mówić nie tylko 0 krótkich, ale także i o dłuższych 

książkach dla każdego ♥ 

Dla osób, które lubią science fiction polecam  serię książek  „Harry Potter”. 

- O czym są te książki? 

Książki są o chłopcu, który jest sierotą. Zamieszkuje on 

w swojej rodzinie- rodzinie  niemagicznej, gdzie wujo-

stwo jest dla niego niemiłe. Później dowiaduje się, że 

jest czarodziejem i idzie do szkoły Magii i Czarodziej-

stwa Hogwart, gdzie znajduje przyjaciół i z nimi prze-

żywa różne, coraz bardziej niebezpieczne przygody.    

Osoby, które wolą ,,łagodniejsze” książki, zachęcam do przeczytania „Ani z 

Zielonego Wzgórza”, „Tajemniczego ogrodu”, czy  „Alicji w krainie Czarów”.  

Opiszmy „Tajemniczy ogród”. 

- O czym jest ta książka? 

Książka jest o Mary Lennox-  kolejnej sierocie. Dziewczynka jedzie do wiel-

kiej willi jej wuja. Kiedy znalazła klucz do tajemniczego ogrodu, chodziła 

tam codziennie. Kiedy później poznała swojego kuzyna Colina na wózku, 

najpierw było im trudno się zaprzyjaźnić, lecz się 

zgodzili i przez kolejne lata razem się poznawali i 

kształtowali w sobie coraz lepsze cechy charakteru, 

stając się coraz sympatyczniejszymi dziećmi. Jest 

tam także wierszyk, który na pewno  zapadnie każde-

mu w pamięci, gdyż dotyczy on nie tylko Mary, ale 

jakże często każdego z nas… : 

,,Panno Mary kapryśnico 

Odwróć zagniewane lico 

Czy w ogródku rosną kwiatki: 

Dzwonki róże i bławatki?” 

Zachęcam do przeczytania każdej z tych książek… 

Sandra Gurga 



   Mała ściąga z przydatnymi skrótami 

 

Czas pandemii zmusił nas do pracy zdalnej. Lekcje online wymagają od nas 

dłuższego czasu spędzonego przy komputerze. Nasze krótkie wypowiedzi, wypraco-

wania z języka polskiego czy angielskiego często tworzymy w programie Word, by 

później szybciej odesłać nasze prace domowe. Coraz częściej tworzymy własne pre-

zentacje, co wymaga od nas zdolności nie tylko pisania tekstu, ale także kopiowania, 

wklejania różnego rodzaju grafiki.  

Czy nie macie czasami dość, kiedy musicie odrywać się podczas pisania, 

aby coś skopiować i wkleić? Czy nie rozprasza Was to? Mnie tak! Dlatego po-

stanowiłem wgłębić Was i siebie w kilka przydatnych skrótów klawiszowych. 

Skróty pozwolą nam na sprawniejszą pracę bez odrywania rąk z klawiatury. 

Oto trzynaście najpotrzebniejszych skrótów klawiszowych:  

Ctrl + C – skopiowanie zaznaczonego pliku, obrazu albo fragmentu treści 

Ctrl + V – wklejenie skopiowanego lub wyciętego pliku, obrazu albo fragmentu treści 

Ctrl + X – wycięcie zaznaczonego pliku, obrazu albo fragmentu treści 

Ctrl + A – zaznaczenie wszystkich plików w katalogu lub całej treści dokumentu 

Ctrl + Shift – przełączanie układu klawiatury  

Alt + F4 – zamykanie aplikacji lub aktywnego okna 

Win + L – zablokowanie komputera i przejście do ekranu logowania 

Ctrl + Shift + Esc – otwieranie Menedżera zadań 

Ctrl + Alt + Delete – otwieranie okna administracyjnego 

Win + A – otwieranie Centrum akcji. Tutaj znajdują się wszystkie powiadomienia i 

ikonki Szybkich ustawień 

Win + Alt + D – otwieranie paska „Data/godzina” 

Win + G – otwieranie paska Gry (dającego dostęp do podstawowych funkcji gamin-

gowych, takich jak nagrywanie wideo czy robienie zrzutów ekranu) 

Win + I – otwieranie okna Ustawienia. Z poziomu tego panelu można z powodzeniem 

skonfigurować system operacyjny 

Win + R – otwieranie narzędzia Uruchamianie 

Win + U – otwieranie Centrum ułatwień dostępu 

Win + PrintScreen – tworzenie zrzutu ekranu automatycznie zapisywanego w kata-

logu Obrazy/Zrzuty ekranu 

Win + + – otwieranie systemowego narzędzia Lupa. Kolejne wciskanie tej kombina-

cji powoduje przybliżenie, a Win + – – oddalenie 

Ctrl + Z i Ctrl + Y – cofanie i ponawianie danej akcji 

      

       Myślę, że te kilkanaście skrótów przyda Wam się w życiu codziennym. Nie musi-

cie się ich uczyć na pamięć, na początek proponuję wydrukować sobie „ściągawkę” . 

Z czasem skróty same wpadną do głowy.  

Tomek Andrzejewski 

 



Psie ciekawostki 
 
 
Każdy wie, że 
pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, więc 
dzisiaj przedstawiam Wam informacje o 
psich ciekawostkach, o których pewnie mało kto 
wie. 
   
-Na świecie istnieje ponad 150 ras psów, które 

dzielą się na 8 klas.  

 

-Szczeniaki mają 28 zębów, a dorosłe psy 

42.  

 

-Normalna temperatura psiego ciała wynosi 

37 stopni Celsjusza.  

 

-Psy mają aż 319 kości.  

 

- Szacuje się, że na świecie jest 400 milio-

nów psów.  

 

-Powodem zwijania się psów w kłębek jest odwieczny instynkt utrzymywa-

nia ciepła i ochrony ważnych narządów podczas snu.  

 

-Psy mają 13 grup krwi, a ludzie tylko 4.  

 

-Najstarszy pies świata miał 29 lat.  

 

-Jednoroczny pies jest tak samo dojrzały fizycznie jak 15-letni człowiek.  

 

-Najcięższą rasą psów na świecie jest bernardyn.  

 

-Psy są w stanie zrozumieć około 250 słów i gestów.  

 

-Najszybszą rasą na ziemi są Greyhoundy, osiągają one prędkość do 70 kilo-

metrów na godzinę.   

 

Mam nadzieję, że zainteresowały Was te informacje i przydadzą się Wam 
one w życiu.  

Krystian Sfora  
 



Atrakcje w naszej okolicy.   

 

Po prawie rocznym "Lookdownie" wywołanym przez pandemię korona wirusa, każ-

dy z nas pragnie nareszcie "wyjść z domu". Jednym już samo otwarcie galerii wystarcza 

inni, chcą nieco aktywniej spędzać wolny czas. Dokąd mogą się wybrać? Gdzie mają lo-

kalnie rozwinąć swoje pasje? Ten artykuł ma na celu przedstawienie kilku miejsc gdzie 

można naprawę fajnie spędzić czas. 

Nasze miejsce 

 Pierwszym miejscem wartym uwagi jest na pewno „Skatepark” w Krzemieniewie.  

Niedawno w gazecie lokalnej „Życie Gminy Krzemie-

niewo” ukazał się artykuł, który ucieszył wszystkich 

„skejterów”. W tym artykule przedstawiono plan budowy 

Skateparku, który będzie się znajdował przy orliku w Krze-

mieniewie.  

Prace ruszyły pełną parą i razem z nowym rokiem 

skatepark otwarto. „Nowe miejsce rekreacji i sportu składa 

się z siedmiu elementów zamonto-

wanych na platformie o wymia-

rach 30 m na 25 m. Koszt budowy Skateparku wyniósł 540.000 

zł”. Tak zostało to opisane na stronie leszno24.pl.  Wszyscy 

„skejterzy” byli przeszczęśliwi!  Nareszcie nie będą musieli pro-

sić  rodziców, żeby zawieźli ich do Gostynia lub do Leszna. „W 

końcu mamy własne miejsce!” – cieszą się dzieciaki. Dzieci do-

tychczas jeździły na placu przy Urzędzie Gminy i pod biblioteką 

publiczną. Pewnego dnia pan wójt powiedział,  „że już niedługo 

będziecie mieć swój własny Skatepark”. Wszyscy byliśmy bardzo 

szczęśliwi i nie mogliśmy się doczekać.    

Wstęp jest wolny- każdy może przyjść i pojeździć na swoim, własnym sprzęcie. Tu-

taj nie ma rywalizacji, wspólnie pomagamy tym mniej doświadczonym. Bardzo cieszymy 

się, tym „naszym miejscem” i dbamy o nie.  

 

Jezioro w Górznie 

 

Kolejnym miejscem gdzie można aktywnie spędzić czas jest jezioro w Górznie. Każ-
dy z nas wakacyjny odpoczynek wiąże z wyjazdem nad jezioro czy nad morze. W Górznie 
od wielu lat działa kąpielisko. Czeka 
tu plaża oraz drewniany pomost wyznaczający miejsca 

do kąpieli dla osób o różnych umiejętnościach pływac-
kich. Nad bezpieczeństwem kąpiących czuwa ratownik. 

Na miejscu działa wypożyczalnia kajaków i rowe-
rów wodnych, a także bar z lodami, napojami i przeką-
skami. Jezioro także jest atrakcyjnym miejscem dla węd-
karzy. Ci którzy nie lubią wędkować skusi z pewnością 
spacer leśnymi ścieżkami czy grą w siatkówkę na spe-
cjalnie przygotowanym boisku. 

W letnie, upalne weekendy kąpielisko przeżywa 
prawdziwe oblężenie. Ludzie przybywają z odległych 
stron i biwakują śpiąc w namiotach.  

 
 
 

 

 



Stadnina koni w Siemowie 

 
W Siemowie zaś znajdziemy stadninę koni prowadzoną przez państwo Annę i Ja-

na Stróżyńskich. To właśnie państwo Stróżyńscy wraz z dziećmi: Natalią, Jakubem i 

Zuzią stworzyli miejsce gdzie czas wolniej płynie. Państwo Stróżyńscy od 2002 roku 

prowadzą stadninę. "Moja córka Natalia miała 2 latka, kiedy się tutaj przeprowadzili-

śmy z Daleszyna. Mieliśmy tylko dwa swoje konie. Dziś nasza stadnina posiada już 

znacznie większą ilość koni. Cieszymy się, że realizując marzenia o hodowli koni i ob-

cowaniu z nimi, możemy dzielić się naszą pasją z innymi" -mówi pani Ania.  

Stadnina nie spoczywa na laurach cały czas się rozwija i udoskonala. Tegorocz-

ną wiosną powstała hala sportowa, aby nawet w deszczowe dni prowadzić zajęcia. Na 

terenie stadniny mamy także czynny sklep „Star horse” z akcesoriami jeździeckimi. 

Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie dzięki fachowym doradcom. Państwo Stróżyńscy 

przyciągają jak magnes, to tutaj dzieci i młodzież mogą nie tylko odkryć swoją pasję, 

ale poznać prawdziwych przyjaciół.  Ich praca daje im dużo radości, każdy nawet mały 

sukces dla nich jest ogromnie ważny! „Razem z naszymi podopiecznymi tworzymy 

nierozerwalną więź. Jesteśmy rodziną!”- mówi pani Natalia. Tutaj do każdego podcho-

dzi się indywidualnie, są grupy dla początkujących oraz zaawansowanych. Zaawanso-

wani biorą udział w zawodach, do których rzetelnie i z troską o każdy szczegół jeź-

dziec jest przygotowywany pod okiem trenerów. Jeśli marzysz o jeździe konno to 

miejsce jest na pewno dla Ciebie! 

Jest wiele ciekawych miejsc, w których bardzo miło możemy spędzić czas. 

Teraz kiedy możemy spotykać się z przyjaciółmi z pewnością odwiedzimy 

parę z nich. Wakacje za kilka dni, już nie możemy się doczekać kiedy odkry-

jemy kolejne atrakcje w naszej okolicy. Wystarczy ‘wyjść z domu” do czego 

serdecznie zachęcam… 

Tomasz Andrzejewski 

 

 

 



Kilka słów o piłce nożnej…. 
 

 

 

Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo lubię grać w 

piłkę nożną. Przedstawię Wam dzisiaj kilka 

ostatnich meczy. Były bardzo ciekawe i intere-

sujące. 

 
 
POLSKA - WĘGRY 
 

Wynik meczu – 3-3 
 
Gole dla Polski zdobyli: Kamil Jóźwiak, 
Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski 
 
Gole dla Węgier zdobyli: Willi Orban, Roland 
Sallai i Adam Szalai 

 

 

POLSKA – ANGLIA 

 

Wynik meczu – 1-2 

 

Gole dla Polski zdobył: Jakub Mooder 

 

Gole dla Anglii zdobyli: Harry Kane i Harry Maguire 

 

POLSKA – ANDORA 

 

Wynik meczu – 3-0 

 

Gole dla Polski zdobyli: 2 razy Robert Lewandowski i Karol Świderski 

 

A teraz słów kilka o kapitanie naszej drużyny: 

Robert Lewandowski - ur. 21 sierpnia 1988 w Warszawie, polski piłkarz występujący na pozycji 
napastnika w niemieckim klubie Bayern Monachium oraz w reprezentacji Polski, której jest kapi-

tanem. Powszechnie uważany za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie i jednego z najlep-
szych środkowych napastników w historii. Po zdobyciu korony króla strzelców polskiej trzeciej i 
drugiej ligi, w 2006 trafił do Lecha Poznań, z którym sięgnął po mistrzostwo Polski i tytuł króla 
strzelców Ekstraklasy. W 2010 został zawodnikiem Borussii Dortmund, w barwach której zdobył 
dwa krajowe tytuły, koronę króla strzelców Bundesligi i dotarł do finału Ligi Mistrzów UEFA. 
Otrzymał Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza turnieju. 

 

Bardzo zachęcam do oglądania meczy z udziałem naszej reprezentacji. Dostarczają nam 

one wiele emocji i wrażeń. Uważam, iż wszyscy powinniśmy kibicować naszej drużynie. 

Mam nadzieje, że Wam się podobało. 

 

Kacper Kręcisz 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Poznań
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Polski_w_piłce_nożnej_mężczyzn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekstraklasa_w_piłce_nożnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Borussia_Dortmund
https://pl.wikipedia.org/wiki/Król_strzelców_w_piłce_nożnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Mistrzów_UEFA


                      Żużlowe nowinki                                                                                                              
  

Bardzo interesuję się żużlem. Od małego jeżdżę z tatą na mecze do Lesz-
na. Dnia 03.04.2021r   miały się odbyć mecz Motor Lublin vs Włókniarz Czę-
stochowa i GKM Grudziądz vs Betard Sparta Wrocław, jednak  nie odbyły się 
z powodu pozytywnych wyników niektórych zawodników na Covid-19 i  me-
cze są przełożone na inny termin. 

   Dnia 04.04.2021r odbyły się mecze Apator Toruń vs Falubaz Zielona 
Góra.  Toruń  wygrał 51:39. Nikt się tego nie spodziewał z tego powodu, że 
Apator dopiero co zawitał do Ekstraligi. Następny mecz to Fogo Unia Leszno 
vs Stal Gorzów. Szok!! Unia przegrała 42:48. Każdy myślał, że mistrz Polski 
wygra ten mecz, ale spokojnie, to dopiero początek sezonu. Bardzo zaszoko-
wał występ Piotra Jaimona Lidseya, który zdobył tylko 1 punkt i Janusza Ko-
łodzieja, który zdobył 5 punktów plus bonus. Bardzo dobry występ zaliczył 
Martin Vaculik: 10 punktów plus bonus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

W minionych tygodniach odbyły się też mecze:         
Motor Lublin z Włókniarz Częstochowa- wynik 49:41 dla Motoru,                                                

GKM Grudziądz z Spartą Wrocław- wynik  45:44 dla Grudziądzan,                                                           
Unia Leszno z Apator Toruń -wynik 47:43 dla Leszna, 
Sparta Wrocław 63: 27 GKM Grudziądz, 
Włókniarz Częstochowa 56 : 34 Motor Lublin, 
Falubaz Zielona Góra 48 : 42 Apator Toruń, 
Stal Gorzów 47 : 43 Unia Leszno. 
 
 

Kilka słów o żużlowcach 
 
Piotr Pawlicki jr.- urodzony 30 listopa- da 
1994 
w Lesznie. Polski żużlowiec, syn Piotra 
Pawlickiego, młodszy brat Przemka Paw-
lickiego. Wychowanek Unii Leszno. 
Mistrz Świata Juniorów w 2014roku uzna-
wany jest za jeden z największych talen-
tów polskiego żużla ostatnich dekad. W 
swojej rodzinie Piotrek był skazany na 
speedway. Jego ojciec był żużlowcem i 
brat Przemek jest też żużlowcem.  
 
 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Pawlicki_(ur._1963)


Kilka ważnych dat związanych z Piotrkiem Pawlickim: 
 
2020r- Drużynowy Mistrz Polski (Unia Leszno) 
2019r- Drużynowy Mistrz Polski (Unia Leszno) 
2018r.- Drużynowy Mistrz Polski (Unia Leszno) 
            Indywidualny Mistrz Polski 
2017r.- Drużynowy Mistrz Polski (Unia Leszno) 
             1 miejsce w turnieju Grand Prix Łotwy 
2015r- Drużynowy Mistrz Polski (Unia Leszno) 
2014r- Indywidualny wicemistrz Polski 
           Mistrz Świata Juniorów 

 
 
 
 
 
 
Bartosz Zmarzlik- ur. 12 kwietnia 1995 w Szczecinie. Polski 

żużlowiec wychowanek i ka-
pitan Stali Gorzów Wielko-
polski. W 2019 został trzecim 
Polakiem, po Jerzym Szcza-
kielu i Tomaszu Gollobie, 
który wywalczył tytuł indy-
widualnego Mistrza Świata. 
W 2020 stał się trzecim żuż-
lowcem w historii cyklu 
Grand Prix po Tonym Ric-
kardssonie i Nickim Pederse-
nie. Dwukrotny Mistrz Świa-
ta, Indywidualny Mistrz 
Świata juniorów. Kawaler Or-
deru Odrodzenia Polski. 

 
 
 
 

Ksawery Kasperski 



Z zeszytu babci Gracjana 

  Cześć! Zapewne wszyscy mnie znacie, ale na pewno nie każdy wie o mnie 

to, że bardzo lubię „pichcić„ i eksperymentować w kuchni…. A  jeszcze bar-

dziej lubię próbować różne pyszności… :>  Chciałbym dziś przedstawić Wam 

kilka przepisów z zeszytu mojej babci. Wśród nich są łatwiejsze, ale i takie 

trochę trudniejsze (myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie). Wszystkie są 

przetestowane i wypróbowane, dlatego serdecznie polecam… 

 

Deser lodowo-owocowy 

 

                   Składniki: 

                       arbuz 

                     winogrono 

                    banan 

                         jabłko 

               lody waniliowe 

                    mięta 

 

Przygotowanie: 

Na talerzyku lub miseczce umieść 2 kulki lodów. Kawałki owoców ułóż wokół lo-

dów. Do deseru możemy dodać też inne owoce, np., maliny, borówki, kiwi…                        

Mięta dodaje aromatu  

Pamiętaj, aby dokładnie umyć owoce !!   

Muffinki 
Składniki: 

1 szklanka mleka 

0,5 szklanki oleju 

2 szklanki mąki 

0,5 szklanki cukru 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

2 łyżeczki cukru waniliowego 

1 jajko  

Przygotowanie: 

W jednej misce wymieszać mąkę, cukier, proszek do pieczenia, cukier waniliowy. 

W drugiej misce wymieszać mleko, olej i jajko.  

Później wymieszać wszystko w jednej misce łyżką. 

Ciasto wlać do foremek i piec w piekarniku ok 15-20 minut w temperaturze 180 °C. 

Do muffinek można dodać kawałki czekolady lub owoce. Można udekorować we-

dług własnego uznania. J  

 



 

           Sernik na zimno 

 

Składniki: 

Przygotować galaretkę zgodnie z instrukcją na opakowaniu odej-

mując 50 ml wody. Po przygotowaniu przelać galaretkę do czystej 

miski w celu szybszego ostudzenia i odstawić. 

Truskawki opłukać i dokładnie osuszyć, oderwać szypułki. 
Na dno tortownicy o średnicy 26 cm położyć papier do pieczenia, 

zapiąć obręcz wypuszczając papier na zewnątrz. Na spodzie poukła-

dać biszkopty. 

Mleko zagotować, odstawić z ognia, wsypać żelatynę i mieszając 

rozpuścić. 
Do większej miski włożyć twaróg sernikowy, dodać śmietankę, cu-

kier puder, cukier wanilinowy i wymieszać łyżką. 

Do jeszcze ciepłej i płynnej żelatyny dodać 1 - 2 łyżki masy serowej 

i wymieszać rózgą. Dodać kolejne 2 - 3 łyżki masy serowej i znów 

wymieszać rózgą. Powtórzyć jeszcze z kilkoma łyżkami masy sero-
wej, następnie przełożyć całość do pozostałego sera w misce i wy-

mieszać rózgą na jednolitą masę. 
Dodać 2/3 ilości pokrojonych na połówki truskawek, delikatnie 

wymieszać łyżką i wyłożyć na spód z biszkoptów, wyrównać po-

wierzchnię i wstawić do lodówki na ok. pół godziny. W tym czasie 
galaretka wystudzi się a sernik lekko stężeje. 

Wyjąć sernik z lodówki i powciskać w niego resztę truskawek po-

krojonych na połówki. Łyżką wylewać galaretkę i wstawić do lo-

dówki do całkowitego stężenia. 

 

Mam nadzieję, że wykorzystacie te przepisy i będzie 

Wam smakowało…. Smacznego!!! 

Gracjan Śmiejczak :> 
 

 1 kg twarogu sernikowego (zmielonego z wiaderka) 

 1 mała paczka (ok. 100 g) biszkoptów 

 600 g truskawek 
 1 galaretka truskawkowa 

 2 łyżki żelatyny 

 1/2 szklanki mleka 

 150 g śmietanki 30% lub 36% 

 1 op. cukru wanilinowego 

 3/4 szklanki cukru pudru 

Przygotowanie: 



 

 

Szkolny humor  

Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy: 

- Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą. 

Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z adnotacją ojca:  

- To pestka! Gdyby pan słyszał jej matkę!... 

  

Panie władzo! Szybko! Tam za rogiem ulicy... - wołają dwaj zadyszani chłopcy do 

przechodzącego policjanta. 

- Co się stało? 

- Tam... nasz nauczyciel... 

- Wypadek?! 

- Nie... on nieprawidłowo zaparkował! 
  

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik: 

- Małgosiu, co to za wzór?  

- To jest... No, mam to na końcu języka... 

- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas siarkowy...  

   

Nauczycielka pyta się dzieci, jakie zwierzęta mają w domu. 

Uczniowie kolejno odpowiadają: 

- Ja mam psa... 

- Ja kota...  

- U nas są rybki w akwarium...  

Wreszcie zgłasza się Kazio: 

- A my mamy kurczaka w zamrażarce... 

  

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta nauczycielka Jasia. 

- Bo nie mogę się obudzić na czas... 

- Nie masz budzika? 

- Mam, ale on zawsze dzwoni wtedy, kiedy ja jeszcze śpię. 

  

 Nauczyciel historii wpada zdenerwowany do pokoju nauczycielskiego i mówi do drugiego 

nauczyciela: 

- Ech, ta klasa VI ! Nie wytrzymam z tymi baranami! Pytam ich, kto wziął Bastylię, a oni 

krzyczą, że to żaden z nich! 

- Niech się pan nie denerwuje - uspokaja ten drugi. - Może to rzeczywiście ktoś z innej 

klasy? 

  

Na lekcji Jasio pyta panią od biologii : 

- Proszę powiedzieć, co to takiego: ma sześć nóg i wyłupiaste czarne oczy? 

- Nie wiem ..... 

- Ja też nie wiem, ale to coś chodzi pani po ramieniu! 



              Wiedza o gminie Krzemieniewo 

 

Krystian Sfora 



       ------------SUDOKU------------ 

 

Sudoku –to łamigłówka, której celem jest wypeł-

nienie diagramu 9 × 9 w sposób taki, żeby w 

każdym wierszu, w każdym z dziewięciu pogru-

bionych kwadratów 3 × 3 i kolumnie, znalazło 

się po jednej cyfrze od 1 do 9.  

 
 

 

 

Życzę powodzenia  

I miłej zabawy…  

Marysia Klimkowska 


