
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

„Teraz nie pora myśleć o tym, czego ci brak. 
Lepiej pomyśl, co możesz zrobić z tym, co 
masz. 
 

Ernest Hemingway 
 

 

 

 

W numerze: 
 

- Wywiad z Panią Adrianną 
Janusz, nauczycielką języka 
polskiego. 
 

- Brzechwowiadomości,  
a w nich kulturalne wydarze-
nia. 
 
- Z książką w ręku, czyli re-
cenzja „Księgi Potworów” 
Michała Rusinka 
 

- Kącik logopedyczny. 
 

- „Pamiętamy” – uczniowie 
kl.  VIa piszą o Powstaniu 
Warszawskim. 
 

- Wokół tematu: kto jest dla 
mnie prawdziwym bohaterem? 
 

- „Na czterech łapach” opo-
wieści o czworonogach. 
 

- „Trochę humoru…”, czyli 
komiks „Skay War” Martyny 
Zmysłowskiej i Mateusza 
Witkowskiego. 
 

-  
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Wywiad z Panią Adrianną Janusz,  
nauczycielką języka polskiego 

  

Red.: Czy długo Pani pracuje jako nauczycielka 

języka polskiego? 
A.J.: Już 8 lat.  

 

Red.: Czy ta szkoła jest pierwszą, w której Pani pracuje? 
A.J.: Nie, wcześniej pracowałam w szkole polsko-kanadyjskiej i dwóch 

podwarszawskich zespołach szkół. 

 

Red.: Czy w szkole polsko-kanadyjskiej często musiała Pani używać 

języka angielskiego, żeby się porozumieć?  

A.J.: Poza lekcjami języka polskiego musieliśmy mówić po angielsku. Na 

przerwach, wycieczkach itp. 

 

Red.: Czy podoba się Pani w naszej szkole?  
A.J.: Tak. 

 

Red.: Czy lubi Pani uczyć dzieci swojego przedmiotu?  
A.J.: Tak, gdyby było inaczej, zmieniłabym zawód. 

 

Red.: Czy jest Pani zadowolona z bycia wychowawczynią?  

A.J.: Bardzo, mam wspaniałych wychowanków. 

 

Red.: Czy, będąc dzieckiem, lubiła Pani język polski?  

A.J.: Tak, w podstawówce bardzo lubiłam polski. W liceum niestety nieco mniej. 

  

Red.: Czy, gdy chodziła Pani do podstawówki, było poruszone na języku polskim jakieś niezwykle 

trudne zagadnienie? Jeżeli tak, to jak sobie Pani z nim poradziła? 
A.J.: Nie pamiętam, żeby coś sprawiało mi szczególną trudność. Język polski był jednym z moich ulubio-

nych przedmiotów. 

 

Red.: Jaki był wtedy Pani ulubiony przedmiot?  
A.J.: Muzyka - zdecydowanie muzyka. 

 

Red.: Woli Pani Mickiewicza czy Sienkiewicza?   
A.J.: Mickiewicza, ale  lubię tylko jego wczesną twórczość. 

 

Red.: Czy mogłaby Pani podać swoje ulubione dzieło tego autora?  
A.J.: „Ballady i romanse”. 

 

Red.: Czyta Pani książki. Jaki rodzaj lektury Pani najbardziej odpowiada?  

A.J.: Uwielbiam literaturę fantasy i realizm magiczny. Nie pogardzę też dobrym kryminałem.  

 

Red.: Czy w takim razie lubi Pani postać Sherlocka Holmesa? 

A.J.: Tak, bardzo lubię postaci detektywów. 

Red.: Czy ma Pani ulubionego pisarza?  

A.J.: Mam wielu ulubionych pisarzy, ale muszę wymienić Patricka Rothfusa, Petera V. Bretta, Stevena 

Kinga, Olgę Tokarczuk, Gabriela Marqueza. 
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Red.: Czy zna Pani jakieś sławne osoby?  
A.J.: Poznałam kilka znanych osób - Justynę Steczkowską, Anję Ortodox czy Krystynę Prońko. 

 

Red.: Czy może nam Pani opowiedzieć o spotkaniu z Justyną Steczkowską? 
A.J.: Spotkałyśmy się na koncercie z okazji 10-lecia śmierci Marka Kotańskiego. Ja występowałam tam 

z  moim zespołem, ona jako gwiazda wieczoru. 

 

Red.: Czy uważa ją Pani za miłą osobę?  
A.J.: Tak, jest bardzo miła. Przywitała się z nami, jakbyśmy znali się od dawna. Zrobiło to na nas duże 

wrażenie. 

 

Red.: Ma Pani jej autograf?  
A.J.: Nie, nie zbieram autografów. 

 

Red.: Co Pani lubi robić w wolnym czasie?  
A.J.: Wolny czas - a co to takiego? ;) Pozwoliłam sobie na ten żart, bo 

rzeczywiście wolnego czasu mam jak na receptę. Kiedy już zdarzy się 

taki cudowny moment, śpiewam i nadrabiam zaległości czytelnicze. 

 

Red.: Słyszałyśmy, że śpiewa Pani w zespole. Czy to prawda?  

A.J.: Tak, to moja największa pasja. 

 

Red.: Z ilu osób składa się zespół? 
A.J.: Z sześciu. Razem mamy 141 lat.   

 

Red.: Jaką funkcję pełni Pani w zespole? Śpiewanie to chyba nie 

wszystko? :) 
A.J.: Tak, jestem wokalistką oraz autorką tekstów i części muzyki. 

 

Red.: Czy, a jeśli tak, to ile, płyt wydał Pani zespół?  
A.J.: Mamy demo zawierające 5 utworów, a obecnie jesteśmy w trakcie nagrywania pełnego krążka. 

 

Red.: Często goszczą tam kłótnie?  
A.J.: Zdarzają się nieporozumienia, ale na kłótnie nie mamy czasu.  

 

Red.: Czy występuje Pani z zespołem na weselach, czy bardziej na imprezach?  

A.J.: Mój zespół to kapela folk metalowa, więc gramy na koncertach i imprezach historycznych, festiwa-

lach. Na weselach nigdy. Choć dostaliśmy propozycję zagrania na weselu naszego fana na zamku i po-

ważnie ją rozważamy, bo ślub i wesele mają być w klimacie słowiańskim. 

Wywiad przeprowadziły uczennice kl. VIc 

 Julia Gąsiorkiewicz 

Matylda Wieczorkowska 
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Czytanie z Mazowieckim Kuratorem Oświaty 

 

Czytanie to pasja uczniów naszej szkoły. Kąciki 

czytelnicze znajdują się na każdym piętrze, a 

także w salach edukacji wczesnoszkolnej. W tym 

roku kontynuujemy ogólnopolską akcję „Cała 

Polska czyta dzieciom”. W kl. I-III dzieci każde-

go dnia rozpoczynają zajęcia od kilkuminutowe-

go czytania. Uczniowie klas IV-VI na lekcjach 

języka polskiego przez kilka minut podążają 

śladami bohaterów wybranej książki. We wrze-

śniu cała społeczność szkolna przyłączyła się do 

Narodowego czytania „Quo vadis”. W naszej 

szkole została zorganizowana akcja „Brzechwa 

czyta Sienkiewicza”. Razem z uczniami czytali 

Dyrektor szkoły, nauczyciele, a także zaproszeni 

goście, którymi byli dziennikarze z różnych sta-

cji telewizyjnych. Ostatnio, 8 lutego, gościła w 

naszej szkole Pani Aurelia Michałowska, Mazo-

wiecki Kurator Oświaty. Była gościem uczniów 

klasy Ic. Podczas spotkania, na początek, opo-

wiedziała dzieciom o sobie i swojej pracy w ku-

ratorium. Następnie podzielając pasję uczniów 

do czytania Pani Kurator przeczytała jeden z 

wierszy Małgorzaty Strzałkowskiej z tomiku „O 

wartościach czyli rady nie od parady III”. Na 

zakończenie spotkania pierwszoklasiści otrzyma-

li od Pani Aurelii Michałowskiej książki i ukła-

danki logiczne. Nasz gość otrzymał zaś w pre-

zencie od Pani Dyrektor Ewy Chłosty albumowe 

wydanie o historii Woli, naszej dzielnicy. Wizyta 

Pani Kurator upłynęła w miłej, przyjaznej atmos-

ferze z książką w tle. Już teraz czekamy na ko-

lejnego gościa, który tak jak my lubi czytać.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balet „Don Kichot” w Teatrze Wielkim 

  

8 lutego uczniowie klas Ia, IIe, IIIa, IIIb, IVa, 

IVb, Va i Vc  wraz z nauczycielami i rodzicami 

wybrali się do Teatru Wielkiego, by obejrzeć 

spektakl baletowy „Don Kichot” Mariusa Petipy 

i Aleksandra Gorskiego (według Miguela de 

Cervantesa). Balet został zaprezentowany w no-

wej choreografii Aleksieja Fadiejeczewa. „Don 

Kichot” to przepiękne widowisko z udziałem 

baletu klasycznego, olśniewające różnorodnością 

tańców, oryginalną scenografią i bogactwem 

kostiumów nawiązujących do hiszpańskiej styli-

styki, opatrzone efektowną, muzyką oddającą 

charakter wydarzeń. Przedstawienie wywarło na 

uczniach SP 222 ogromne wrażenie. Wspólne 

wyjście było idealną okazją, by wprowadzić 

młodych widzów, nie tylko w świat baletu kla-

sycznego, ale także w świat „sztuki wysokiej”.   
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Z książką w ręku, czyli recenzja 

„Księga Potworów” 

Michała Rusinka  

 
 

Zacznę od tego, by czytelnicy nie zrażali 

się tekstem „Wierszyki, potwory? Ale lipa!”, to 

tak trochę bardziej wulgarnie. Ja jednak ,w wieku 

niespełna 12 lat dobrze bawiłam się przy lekturze. 

Pozwolę sobie zacytować fragment wiersza o Cerberze: 

„Źle się mówi o Cerberze 

Na fejsbuku i tłiterze: 

Że wyraża się nieszczerze, 

Zachowuje się jak zwierzę 

[…] Zwą go Puszkiem w H. Potterze, 

Brzydkie pryszce ma na cerze, 

Mieszka w bloku na parterze, 

Kiepsko jeździ na rowerze… 

Mówiąc szczerze, ja nie wierzę 

W takie bzdury, mój Cerberze” 

Praktycznie każdy z nas ma cechy takiego Cer-

bera i tak jak mówi autor – nie należy wierzyć w 

takie i owakie plotki na swój temat. Dużo uro-

kliwości dodają książce ilustracje wykonane 

przez Daniela de Latoura. Książka ma swoją 

część artystyczną – pisaną wierszem, oraz drugą 

z opisami do każdego potwora występującego w 

tej książce ( objaśnienia spisały Magdalena Cho-

rębała i Karolina Przybysławska). Oprócz wier-

szyków o (nie)realnych potworach są tam dwa za-

tytułowane „Rusinki” i „Delatury”, które opowia-

dają o dwóch ludziach – o pisarzu i ilustratorze 

(chyba logiczne skąd ich znamy ).   

Uważasz, że era wierszyków została zakończona, jesteś w poważnym błędzie! Michał Ru-

sinek pokazuje nam, że każde dziecko musi mieć możliwość sięgnięcia po zastrzyk humoru, ale 

też nauki, gdyż autor puszcza oko do starszych dzieci, które mogą porównać złe opinie i zacho-

wanie wobec naszych potworków do codziennego życia współczesnego nastolatka. Czyli drwiny, 

plotki, dbałość o dobry wygląd, czy lęk przed kimś lub czymś oraz złe kontakty z rówieśnikami. 

Mimo iż można pomyśleć: „Dzieci męczą się z tym w szkole, to teraz jakiś pisarzyna im to bę-

dzie wbijał do głów przy czytaniu – czasie relaksu?!” - oczywiście tylko niemądry rodzic będzie 

próbował tego typu docinek, które i tak nie mają sensu. 

Na zakończenie podsumuję: 

- punkty za teksty, rymy i całokształt pisarski książki: 97/100 %; 

- część graficzno-artystyczna: 95/100 %. 
 

Rosetta z Va, czyli Julia Szkolniak    
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KĄCIK LOGOPEDYCZNY 
 

W jednym z poprzednich numerów Brzechwusia zaproponowałam 

Wam zabawę w piratów. Tym razem przygotowałam dwie gry, które 

umilą zimowe wieczory w domu. Miłej zabawy! 

 

 

„ Kto to?” 

 

Wystarczy wydrukować  planszę tyle razy, ilu graczy bierze udział w zabawie. Każda oso-

ba przygotowuje  2 flamastry. Najpierw wybierzcie postać, w którą się wcielicie. Zaznaczcie ją 

jednym kolorem. Jeśli już to zrobiliście, to czas zacząć grę. Zadawajcie na zmianę pytania o oso-

by i spróbujcie się dowiedzieć, kim jest Wasz przeciwnik. Jeśli np. zadacie pytanie: „Czy nosisz 

okulary?”, a drugi gracz odpowie: „NIE”, możecie flamastrem wykreślić wszystkie osoby, które 

mają na nosie okulary. Wygra osoba, która pierwsza pozna wybrany zawód przeciwnika. 
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„Ukryte obrazy” 

 

 

Do tej gry będą Wam potrzebne obrazki (możecie je sami narysować), szybka – z ramki do 

zdjęcia oraz puste opakowania po zapałkach lub patyczki np. po lodach. 

Na wybrany przez siebie obrazek nakładacie szybkę. Na niej układacie napisy – jeśli 

utrwalacie głoski szumiące, niech będą to słowa, w nazwach których występuje sz,ż/ rz,cz, dż. Ja 

zamiast napisów wykorzystałam obrazki znalezione w Internecie. Takie same napisy umieszcza-

cie w pudełkach po zapałkach lub na patyczkach. Pudełka wrzucacie do worka (patyczki wkłada-

cie do pojemniczka). Każdy gracz kolejno losuje pudełko/ patyczek. Następnie odczytuje napis. 

Wyszukuje napis na kartoniku, który znajduje się na szybce. W ten sposób fragment ukrytego 

obrazka, odsłania się. 

Wygra osoba, która pierwsza odgadnie, co znajduje się na  obrazku. Jeśli gracie tylko 

w  2  osoby, możecie na zmianę ukrywać sobie obrazki i liczyć, po której podpowiedzi udało się 

odgadnąć, co znajduje się na obrazku. 

 

p. Iwona Romanowska 

logopeda  
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W rubryce literackiej prezentujemy opowiadania, które na-

pisali uczniowie kl. VIa na lekcji języka polskiego w ramach pro-

jektu BohaterON. Nad działaniami szóstoklasistów czuwała  

p. Jagoda Walewska-Rosińska. 

„Powstanie Warszawskie” 
                                               

Budzę się. Boli mnie głowa. Gdy podnoszę się muszę kilka razy pomrugać, bo wy-

daje mi się, że widzę żołnierza, który na mnie krzyczy. Coś dziwnego się tu dzieje. Wsta-

ję. Powoli wlekę się do kuchni, żeby zrobić sobie śniadanie. Gdy spoglądam na kalendarz, 

muszę się cofnąć o krok. Według kalendarza jest rok 1944. Znowu to się to dzieje. Od 

pewnego czasu zawsze gdy patrzę na kalendarz widzę tę datę. To jest już dla mnie za du-

żo. Gdy zjadłam śniadanie czuję, że chce mi się strasznie spać. Sprzątam po sobie, powoli 

idę do mojego pokoju i kładę się na łóżku. Moim zdaniem zdążyłam tylko zamknąć oczy. 

Gdy otwieram je po sekundzie, dostrzegam, że nie leżę na moim łóżku. Nawet nie jestem 

w moim pokoju.  

- Tylko gdzie ja jestem?!  

Gdy rozejrzałam się, zauważam, że leżę na lekko zniszczonej kanapie. Wokół mnie jest 

dużo ludzi, jednak żaden z nich nie zwraca na mnie uwagi. Nie, to nie prawda. Patrzy na 

mnie dziewczynka, na oko ma osiem lat. Jednak gdy widzi, że ją zauważyłam, od razu 

biegnie do swojej mamy. Muszę usiąść. Gdy patrzę na ścianę, widzę kalendarz który, po-

jawiał się w moim domu. Po chwili wstaję i wychodzę na zewnątrz. Tak naprawdę mało 

mnie interesuje, gdzie dokładnie jestem. Całe moje skupienie poświęcam na oglądanie te-

renu wokół. Chodzi o jego wygląd. Wiem, że na pewno jestem w Warszawie. Nie jestem 

pewna dlaczego, ale podchodzę do jednej z nielicznych, obecnych na ulicy osób z zamia-

rem dowiedzenia się czegoś więcej:                                                                                              

- Przepraszam, czy mogłaby mi pani powiedzieć co się tu dzieje?                                                   

-  Oczywiście, ale dziwi mnie, że nie wiesz.                                                                            

Pani, którą zapytałam opowiedziała mi, że jest Powstanie Warszawskie i że każdy jest 

zdenerwowany. Po chwili chcę coś dodać, jednak nie zdąża. Zza kilku budynków słychać 

wystrzały. Kobieta od razu biegnie w tamtym kierunku i zostawia mnie samą.                     

Wiem, że nie jestem tutaj bezpieczna, więc uciekam z tej ulicy. Przyznałam już sobie w 

duchu, że jeśli kiedykolwiek wrócę po domu, będę uważała na lekcjach historii, bo teraz 

nie za dużo wiem o  powstaniu. Biegnę dalej i patrzę przed siebie. Widzę, że dużo ludzi 

kręci się wokół jednego samochodu. Gdy pochodzę bliżej, dostrzegam, że rozdają broń. 

Naglę słyszę kolejny wybuch, jednak jest on dwa razy bliżej. Muszę biec dalej. Z każdym 

krokiem jestem coraz dalej od wozu z bronią. Kątem oka widzę prawie niezniszczony 

dom, więc biegnę w jego kierunku. Gdy pukam, od razu otwiera mi jakaś starsza pani. 

Widzę przez chwilę, że w jej oczach jest nadzieja, jednak zaraz ulega rozczarowaniu. Gdy 

chcę coś powiedzieć, pani zatrzaskuje mi drzwi przed nosem. Muszę przyznać, że jestem 

zdziwiona. Jednak nie mam chwili nawet, żeby ochłonąć. Muszę iść dalej. Odwracam, się 
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żeby zobaczyć czy nikt nie idzie od strony wozu z bronią. Pojazdu już tam nie było. Lu-

dzie tłoczą się wokół kanału. Podbiegam, żeby zapytać co mają zamiar zrobić. 

– Idziemy do kanałów. Mamy zamiar wydostać się stąd. Lepiej z nami nie idź. Tam na 

dole jest strasznie - odpowiada na moje pytanie starszy pan.  

– To dlaczego tam schodzicie, jeśli jest tam tak strasznie? 

– Jesteśmy zdesperowani. Boimy się. Mam nadzieję, że to w końcu minie. Jesteśmy świa-

domi niebezpieczeństwa. Decydujemy się jednak na zejście. To nasza jedyna szansa. Oku-

panci otaczają już naszą dzielnicę. Liczę, że jeszcze nie wpadli na ten pomysł. Powiem ci 

jeszcze raz - nie schodź tam i uważ…- nie zdążył dokończyć, gdyż ludzie popchnęli go w 

kierunku wlotu kanału.  

Zostałam i uważnie śledziłam każdy jego ruch. Zszedł. Właz został zamknięty. Nie ma już 

odwrotu. Krzyki. Ludzie zaczęli krzyczeć. Jest to ostrzeżenie. Ujrzałam powód niepokoju, 

to mniejszy czołg. Powoli przetacza się po bruku. Muszę uciekać. Nie jest to łatwe, po-

nieważ wszyscy ludzie uciekają w jednym kierunku. Byle najdalej od czołgu. Słyszę wo-

łanie małego dziecka, które szuka mamy. Boję się. Przeciskam się przez tłum i biegnę tak 

szybko jak mogę. Muszę sobie zrobić przerwę, staje w bramie na tyle głęboko, żebym była 

trudno widoczna. Nie jest mi obojętny los tamtych ludzi więc się odwracam. Czołg znik-

nął, jednak przyszli żołnierze. Nie jest ich dużo, choć więcej niż pozostałych ludzi. Idą 

wolnym krokiem jakby wiedzieli, że wygrają. Ludzie szybko zauważają zagrożenie i po-

spiesznie wstają a potem zaczynają biec. Została tylko gromadka żołnierzy polskich. Nie 

zdążyłam przyjrzeć się dokładnie, ponieważ ktoś pociągnął mnie za włosy. Zaczęłam się 

wyrywać. Osoba od razu puszcza moje włosy.  

 – Nie wierć się tak - szepcze. 

Przestaję się ruszać. Odwracam się. Za mną stoi kobieta w wieku około pięćdziesięciu lat.                                                                                                                                                         

– Idź za mną – poleca mi.  

Od razu się odwraca i idzie w kierunku piwnic. Nie mam wyboru, muszę iść za nią. Po 

zejściu do piwnicy widzę pięciu kobiet. Jest duszno. Zapraszają mnie do środka. Chwilę 

panuje milczenie. Jednak zaraz się otrząsam. 

– Gdzie ja jestem? - pytam.  

– W piwnicy – odpowiedziała mi jedna z starszych pań.  

Nie wiem dlaczego, ale uznała swoją wypowiedź za zabawną.  

 – Dlaczego jesteście same? To znaczy, czy żadna z pań nie ma syna?  

 – Mamy, tylko poszli na wojnę. – odpowiada najstarsza z uczestniczek rozmowy.  

– Na pewno martwi się pani o niego – mówię.   

– Oczywiście, że się martwię. Tu jest okropnie. Nie mam pojęcia jak jest na górze. Myślę, 

że nawet nie chcę wiedzieć. Boimy się już zanadto. Chciałabym, żeby to już się zakończy-

ło. 

Nie wiedziałam. Myślę, że jest tu jeszcze straszniej niż to co do tej pory widziałam.  

 – Może prześpij się - proponuje mi pani, za którą tu weszłam.  

Czuję się senna. Powoli opuszczam głowę. Zasypiam. Ostatnią moją myślą jest: koniec 

podróży w czasie. Nie mam czasu się zastanawiać nad tym. Budzę się. Rozglądam się wo-

kół. Jestem bezpieczna. Jestem w moim domu.                                                                                                                                          

 

Magdalena Rosik VIa 
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Wokół tematu, czyli Kto jest dla mnie prawdziwym bohate-

rem? 

 

 Dla mnie prawdziwymi bohaterami są moi rodzice.  

 Nigdy mnie nie opuścili. Zawsze trudnych momentach mówili mi, że nic się nie stało. Czasem 

dawali mi kary, abym przemyślał swoje zachowanie, a gdy powiedziałem im wszystko, już nie miałem 

nieprzyjemności. Kiedyś zgubiłem się w ogromnym sklepie, a moi rodzice biegali i szukali mnie. Ludzie 

patrzyli na nich jak na „wariatów”. Rodzice jednak się tym wcale nie przejęli. To jest prawdziwe bohater-

stwo.  

Nawet, gdy ich już odejdą… ja zawsze będę z nimi na dobre i na złe.  

Antoni Wiśniewski VIb  

 

Kim jest dla mnie prawdziwy bohater? Długo się zastanawiałam. Bohaterem można nazwać Bat-

mana czy Superman. Jednak kto naprawdę jest bohaterem dla mnie? Moja mama, dzięki niej i mojemu 

tacie istnieję. Mama pierze moje ubrania, robi mi kanapki do szkoły, żebym nie chodziła głodna, pomaga 

mi z praca domową, żeby była mądra. I najważniejsze to ona mnie kocha, żebym była szczęśliwa. Nie 

dostaje za to Oscara, świetnie spełnia swoja rolę mamy. Nie dostaje też innych medali, pucharów, ale 

otrzymuje laurki na Dzień Matki.   

Lucyna Gosk VIb  

 

 Według mnie bohaterem jest ten, kto zrobił coś wyjątkowego dla kogokolwiek. Bohaterem może 

być każdy z nas. Bohaterami są i powstańcy, żołnierze, a także nasi rodzice.  

Tymon Piwowarski VIb 

 

Prawdziwy bohater to NIE ten, który czeka na nagrody i laury i chce by mu stawiano pomniki. 

prawdziwy bohater, to ten, który nie chce nic w zamian za swoje zasługi. Dla niektórych osób bohaterami 

są mama i tata. […] Dla mnie bohaterem może stać się każda osoba, która dąży do celu, przyczyniającego 

się do dobra dla innych. Taki człowiek nie myśli tylko o sobie, ale o innych. 

Urszula Staniszewska VIb    

 

Dla mnie prawdziwy bohater to ten, który nigdy się nie poddaje. Nigdy nie daje za wygraną, na-

wet losowi, nawet wtedy, kiedy wszystko jest przeciwko niemu. Dąży do tego co dobre. Nie wszyscy 

bohaterowie są zauważani, ale trzeba o nich myśleć, mówić i im dziękować. Dziękować za ich upór, 

dzięki któremu zmieniają nieraz świat na lepszy. Niektórzy już przestali wierzyć, że tacy bohaterowie 

istnieją. Ale istnieją! Żyją między nami normalnymi ludźmi. Chciałbym im teraz podziękować. Dziękuję 

z całego serca. 

Bartek Szlendak VIb       

 

Prawdziwym bohaterem jest nie tylko sportowiec odnoszący zwycięstwa, zdobywający medale. 

To nie superbohater z komiksu. To osoba, która poświęca własne szczęście i dobro (czasem nawet życie), 

by inni mieli lepiej, byli szczęśliwi. Aby być prawdziwym bohaterem nie potrzeba supermocy, może nim 

stać się każdy z nas.   

Maria Niemirska VIb      

 

Bohaterem można nazwać osoby, które mają dobre serce, pomagają w potrzebie i nigdy cię nie 

opuszczą. Takie są moje kryteria. Spełniają je tylko dwie osoby: rodzice. Mogę im śmiało powierzyć wła-

sne życie. Są dobrzy, kochający i mili.    

Franciszek Pikuła VIb 

 

 

 



 
 

 
gazetkaesperancik@gmail.com  

  Brzechwuś Nr 2(9) luty 2017 

11 

Na czterech łapach, czyli o zwierzakach

 

 

Jaszczurki legwany 

Mam dwie jaszczurki, pierwsza nazywa się Gustaw, druga nie ma imienia. 

Żywią się owocami i zielenią, np. mleczem. Uwielbiają wygrzewać się w 

świetle lampy. Dzięki lampie stają się kolorowe, np. pomarańczowe. Gusta-

wa jak się boi to zamyka oczy i się nie rusza. Do obrony wykorzystuje ogon i 

zęby.

 
 

Grzywacz chiński

Mam dwa grzywacze Jessie i Kiko. Lubią wygrzewać się oraz bawić się. Żywią się zwykłą karmą 

dla psów. Ich ulubiona pora roku to lato, bo jest wtedy najcieplej. Niestety Kiko bardzo szybko zarasta 

sierścią i trzeba go golić, a tego naprawdę nie lubi. Psy są naturalnie łyse, tylko mają sierść na głowie, 

łapach i na ogonie. Niestety bardzo często maja rany ponieważ bardzo często się drapią albo się gryzą dla 

zabawy.  

Oliwia Markiewicz VIa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczur Pablo 

Nazywam się Pablo, jestem szczurem i mam 2,5 miesiąca. Do do-

mu Gosków przyjechałem miesiąc temu. Mam bardzo dużą dwupiętrową 

klatkę (wręcz willę) z drewnianym domkiem. Lubię, gdy w moim miejscu 

zamieszkania jest czysto (jestem przeciwnikiem brudu). Uwielbiam jeść 

warzywa, owoce i różne ziarenka, które dostaję. Moim ulubionymi zaję-

ciami jest jedzenie, spanie i chodzenie po łazience, (kiedy moja właściciel-

ka mnie wypuszcza) wtedy zawsze biegam i odkrywam różne miejsca, raz 

nawet udało mi się wejść do szafki pod umywalką. Jestem dosyć leniwy, 

ale lubię też czasami pohasać. Ogromnym wrażeniem była dla mnie moja 

pierwsza wizyta u lekarza. Pani weterynarz powiedziała, że jestem jeszcze 

dzidziusiem. Podczas tej wizyty okazało się też, że mama zapalenie gór-

nych dróg oddechowych. Musiałem wtedy pić wodę z antybiotykiem. Bar-

dzo lubię mój nowy dom i moich właścicieli. 

Lucyna Gosk VIb 
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„Trochę humoru…”, czyli komiks „Skay War”  

Martyny Zmysłowskiej i Mateusza Witkowskiego. 
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Podróż do Paryża? Czemu nie?!  

 
Uczniowie kl. I-III SP 222 wzięli udział w konkursie „Słynne miejsca i budowle Paryża” na pod-

stawie książki pt. „Oto jest Paryż” M. Šaška organizowanym przez Oddział Dziecięcy Biblioteki Publicz-

nej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Zadaniem dzieci było wykonanie dowolną techniką plastyczną 

ilustracji przedstawiającej słynne budowle, miejsca wypoczynku i charakterystyczne place stolicy Francji. 

Miło nam poinformować, iż te przepiękne prace zostały docenione i nagrodzone. A oto laureaci:    

I miejsce – Julia Fuz Ia 

II miejsca - Kamila Stępień IId 

wyróżnienie - Martyna Olszewska Ia, Anna Burzyńska Ia, Zofia Sołowiej Ia 

Może te przepiękne rysunki laureatów staną się inspiracją do planowanych podróży czytelników naszej 

gazetki.     
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Podziękowanie!   

 

 

Drodzy Czytelnicy!  

 

Pewnie zauważyliście, że nasza gazetka posiada nowe logo.  
Pomysł należy do p. Marietty Drab-Jażdżewskiej.  
Graficznego opracowania za pomocą odpowiedniego programu komputerowego 
podjął się p. Mateusz Drab.  
Przy wyborze nowej kolorystyki współpracowali z nami:  
p. Beata Golińska, p. Adrianna Janusz, p. Iwona Romanowska.    
Serdecznie dziękujemy!    
 

Chcemy Wam pokazać zabawny rysunek p. Adrianny Janusz. Z jakim utwo-
rem literackim się Wam kojarzy? Czy dostrzegacie coś na rysunku?   

 
Autorzy artykułów: Julia Gąsiorkiewicz VIc, Lucyna Gosk VIa, Oliwia 
Markiewicz VIa, Maria Niemirska VIb, Franciszek Pikuła VIb, Tymon Pi-
wowarski VIb, Magdalena Rosik VIa, Urszula Staniszewska VIb, Julia 
Szkolniak Va, Bartek Szlendak VIb, Matylda Wieczorkowska VIc, Antoni 
Wiśniewski VIb, Mateusz Witkowski VIa, Martyna Zmysłowska VIa    
 
Korekta i oprac. graficzne: p. Lidia Michalak, p. Iwona Romanowska 
Wydawca i druk: Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy 
ul. Esperanto 7a, 01-049 Warszawa 
 
Dziękujemy za pomoc w uzyskaniu materiałów i współpracę z gazetką 
szkolną:  
Pani Dyrektor Ewie Chłoście, p. wicedyrektor Beacie Mireckiej-Nowak, 
p. Marietcie Drab-Jażdżewskiej, p. Beacie Golińskiej, p. Adriannie Ja-
nusz, p. Piotrowi Schillerowi, p. Jagodzie Walewskiej. 
 


