
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

„Są rzeczy, w które trzeba wierzyć,  
by je zobaczyć. 
 

Miguel de Cervantes Saavedra 
 

 

 

W numerze: 
 

- Wywiad z laureatami 
Szkolnego Konkursu  
„Supertalent SP 222” 2017 . 
 

- Brzechwowiadomości,  
a w nich kulturalne wydarze-
nia i sukcesy naszych 
uczniów. 
 
- Z książką w ręku, czyli re-
cenzje: „Seniorzy w natarciu” 
i „Niepełka”. 
 

- „Nazywam się Wisła” –  
konkurs literacki . Uczniowie 
kl.  VIa piszą  opowiadania, 
których bohaterką jest rzeka 
Wisła. 
 

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

- „Trochę humoru…”, czyli 
komiks „Sky War” Martyny 
Zmysłowskiej i Mateusza 
Witkowskiego. 
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Franciszek Sobieski IIIa 
„Supertalent SP 222” 2017  

w kategorii tanecznej 
 

Amelia Balcerowicz IIe 
Julia Stankiewicz  IIe 

„Supertalent SP 222” 2017 w kategorii muzycznej 
 

Wywiad z laureatami IV edycji Szkolnego 
Konkursu „Supertalent SP 222” 2017 

  

Uczniowie klasy IIe: Co czułyście, gdy zostałyście wybrane Supertalentem szko-

ły?  

Julia Stankiewicz: Bardzo ucieszyłam się. Poleciały  mi nawet łzy ze szczęścia. 

Amelia Balcerowicz: Byłam szczęśliwa. Nie spodziewałam 

się, że wygramy. 

 

IIe: Jak długo przygotowywałyście się do występu? 
J. i A.: Miałyśmy niewiele czasu. Przez tydzień codziennie 

spotykałyśmy się i ćwiczyłyśmy śpiew i taniec.  
 

IIe: Czy miałyście tremę przed występem? 

Julka: Nie miałam tremy, bo czułam się dobrze przygotowa-

na. 

Amelia: Bardzo obawiałam się występu. 

 

IIe: Czy lubicie śpiewać? Wolicie śpiewać czy tańczyć? 

J. i A.: Tak lubimy śpiewać. Wolimy śpiewać. 

 

IIe: Kto pomógł wam w doborze repertuaru? 

J. i A.: Same wybrałyśmy piosenkę i opracowałyśmy do niej 

kroki taneczne. 

 

IIe: Czy podobał się Wam Wasz występ? 

J. i A.  Tak. Bardzo podobał się nam nasz występ. 

 

IIe: Czy czujecie się gwiazdami po wygranej? 

J. i A.:  Jesteśmy szczęśliwe, ale nie czujemy się gwiazdami. 

 

IIe: Czy zamierzacie wystąpić w kolejnej edycji Supertalentu szkoły? 

J. i A.:  Tak, zamierzamy wystąpić w kolejnej edycji. 

 

 

Wywiad przeprowadzili uczniowie kl. IIe  

pod kierunkiem wychowawczyni p. Emilii Owsianko 

 

 

 

Marysia: Jak się czułeś, kiedy odbierałeś nagrodę?  
Franciszek Sobieski: Czułem się szczęśliwy.   

 

Piotrek: Kiedy zaczęła się twoja pasja? 
Franek: Tańczyć zaczęła moja siostra i to mi się spodobało. A zacząłem 

tańczyć, kiedy miałem 4 lata.  

 

Bożenka: Przez ile dni przygotowywałeś się do 

występu? 

Franek: Około dwa tygodnie.  
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Tomek Santorek IIa 
„Supertalent SP 222” 2017 w kategorii rozmaitości 

Nagroda Publiczności 
 

 

Gabrysia: Gdzie uczysz się tańczyć?   
Franek: Uczę się w Szkole tańca East Side Dance Academy. Tańczę tam około roku.  

 

Oliwier: Co robisz w wolnym czasie? 
Franek: Słucham muzyki i tańczę do niej, sam wymyślam wtedy chorografię.  

 

Karolina: Jak się czułeś, kiedy występowałeś przed szkolną publicznością?  

Franek: Na początku byłem zestresowany, ale kiedy zacząłem tańczyć stres minął.  

 

Borys: Jakiej muzyki słuchasz na co dzień?  

Franek: Najbardziej lubię muzykę hip-hop.  

 

Michał: Czy chciałbyś wystąpić w telewizji?  

Franek: Już występowałem w programie Dzień Dobry TVN.  

 

Oliwier: Jakie są twoje zainteresowania oprócz muzyki?  

Franek: Matematyka, przyroda, rysunek.  

 

Wywiad przeprowadzili uczniowie kl. IIIa  

pod kierunkiem wychowawczyni p. Małgorzaty Kowalskiej 

 

 

 

Uczniowie klasy IIa: Od ilu lat masz swoją pasję? 
Tomasz Santorek: Moja pasja trwa już 3,5 roku.   

 

IIa: Kto zaraził cię tą pasją? 
Tomek: Pasją jazdy na gokartach zaraził mnie mój 

tata , który też jeździł, ale bardziej relaksacyjnie . Od 

tamtej pory ten sport bardzo mi się spodobał i zaczą-

łem poważne treningi. 

 

IIa: Jak wyglądają twoje treningi? 

Tomek: Trenuję w każdy poniedziałek po 3 godziny w 

szkółce F1 Karting przy ulicy Jagiellońskiej. Oprócz 

treningów w Warszawie jeżdżę na obozy treningowe w 

różnych miastach Polski i Europy. 

 

IIa: Jak długo trwa jeden przejazd podczas zawo-

dów? 
Tomek: Kiedy startujemy w zawodach wyścigi trwają 

1 sesję , czyli pół godziny. 

 

IIa: Ilu zawodników startuje w zawodach i czy 

bardzo się denerwujesz przed zawodami? 

Tomek: W  zawodach startuje najczęściej od 9 do 15 zawodników z różnych krajów. Ja przed zawodami 

nie denerwuję się w sposób szczególny, jestem opanowany i skupiony na starcie . 

 

IIa: Z jaką szybkością jeździsz na treningach a z jaką na zawodach? 

Tomek: Prędkość jazdy na gokartach zależy od warunków pogodowych, toru i stopnia nagrzanych opon. 

Największą prędkość jaką osiągnąłem na zawodach w Austrii to 121 km na godzinę. 
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Zuzanna Golik IVb 
„Supertalent SP 222” 2017 w kategorii tanecznej 

IIa: Ile pucharów zdobyłeś podczas różnych zawodów? 
Tomek: Zdobyłem już 7 pucharów. Najcenniejszym pucharem jest dla mnie złoty puchar zdobyty w Au-

strii w 2015 roku. 

 

IIa: Czy denerwujesz się przed konkursami? 

Tomek:  

 

IIa: Czy ten wywiad jest Twoim pierwszym wywiadem? 

Tomek: Nie. Wywiady przeprowadzali ze mną różni trenerzy i raz dziennikarz sportowy. 

  

IIa: Gdzie możemy Cię zobaczyć jak trenujesz? 
Tomek: Filmiki ze mną można obejrzeć na kanale YouTube i Polsat Sport. 

 

IIa: Czy planujesz dalszą przyszłość z tym sportem i o czym marzysz? 

Tomek: Tak, chciałbym być zawodowym kierowcą wyścigowym, a w przyszłości startować w zawodach 

Formuły 1 i zwyciężać. 

Życzymy Ci spełnienia planów i dużo złotych pucharów!!! 

Jesteśmy dumni, że mamy takiego kolegę z pasją. 

 

Wywiad przeprowadzili uczniowie kl. IIa  

pod kierunkiem wychowawczyni p. Małgorzaty Górskiej 

 

 

 

Iga: Jakie jest twoje hobby? 

Zuzanna Golik: Taniec współczesny i balet.   

 

Basia: Jak długo trenujesz taniec? 

Zuzia: Trenuję już 5 lat. 

 

Julka: Co cię zachęciło do tańca współczesnego? 
Zuzia: Połączenie gimnastyki z baletem. 

 

Jeremiasz: Czy miałaś dużo prób przed występem? 

Zuzia: Tak, bardzo dużo ćwiczyłam. 

 

Marysia: Kto wymyślił choreografię? 

Zuzia: Sama ułożyłam. 

 

Olga: Czy zdarzyło Ci się zapomnieć kiedykolwiek układu? 
Zuzia: Nie, nigdy. 

 

Magda – Czy lubisz występować publicznie? 

Zuzia: Tak. 

 

Kajtek: Czy masz tremę przed występem? 

Zuzia: Tak.  

 

Ignacy: Jak udało Ci się stać na palcach? 

Zuzia: Miałam pointy – specjalne buty.  

Wywiad przeprowadzili uczniowie kl. IVb  
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Anna Gąsiorkiewicz IVd 
„Supertalent SP 222” 2017 w kategorii muzycznej 

Kamil Powroźnik Va 
„Supertalent SP 222” 2017 w kategorii rozmaitości 

Marysia i Julka : Hej, jak się masz? 

Kamil Powroźnik: Czuję się OK. 

 

M. i J.: Czy jesteś usatysfakcjonowany z występu, który 

zaprezentowałeś podczas konkursu? 

Kamil: Tak, jestem. Przyznaję, że kilka sztuczek nie wyszło 

mi, ale udało mi się je zamaskować. 

 

M. i J.: Bałeś się, że komisja odrzuci twój występ? 

Kamil: Nie, nie bałem się. 

 

M. i J.: Skąd bierzesz pomysły na nowe sztuczki? Korzy-

stasz z Internetu czy stawiasz na poradniki książkowe? 

Kamil: Część trików można znaleźć w Internecie, a resztę 

wymyślam sam. 

 

M. i J.: Zdradź mały sekret jednego z numerów.  
Kamil: W jednej sztuczce przełożyłam karty jak Jury nie 

patrzyło. 

 

M. i J.: Bardzo dziękujemy za wywiad! 

Kamil: Dziękuję! 

 

Wywiad przeprowadziły Julia Szkolniak i Maria Tomaszuk z klasy Va 

 

 

 

Uczniowie kl. IVd: Jak się czujesz po wygranej w Szkolnym Kon-

kursie „Supertalent SP 222” 2017? 

Anna Gąsiorkiewicz: Po ogłoszeniu werdyktu byłam bardzo zasko-

czona, ale bardzo się cieszę z kolejnego sukcesu. 

 

IVd: Czy miałaś tremę podczas występu? 
Ania: Szczerze mówiąc, ani trochę. Nie nastawiałam się na wygraną. 

Chciałam tylko wystąpić w kategorii IV-VI i jeszcze raz zaprezento-

wać piosenkę przed publicznością. W czasie próby dostałam wiado-

mość, że z tą piosenką zostałam laureatką mazowieckiego festiwalu 

„Asteriada”. To dodało mi odwagi. 

 

IVd: Czy długo się przygotowywałaś? 
Ania: Nad piosenką pracowałam prawie dwa miesiące. Oczywiście 

na zmianę z kilkoma innymi utworami. Śpiewałam ją kilka razy w 

tygodniu, po kilka razy. 

 

IVd: Na czym polega Twój sposób na sukces? 
Ania: Na cierpliwej pracy, na dokładnym poznaniu melodii i rytmu, i na opracowaniu interpretacji pio-

senki, która jest chyba najważniejsza. Chodzi o to, żeby nie tylko ładnie zaśpiewać, ale przede wszystkim 

zainteresować publiczność jakąś historią. 

 

IVd: Kto Ci pomagał w przygotowaniach? 

Ania: Pomagały mi trzy osoby. Nauczycielki śpiewu – Pani Marcelina Woźna i Pani Edyta Kiesewetter 

oraz mój tata. Wszystkim im bardzo dziękuję. 
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Zuzanna Sobieska VIb i Wiktoria Jarecka 
Nagroda Publiczności 

 

IVd: Czy chodzisz do szkoły muzycznej? 

Ania: Nie, ale uczę się śpiewu indywidualnie u Pani Marceliny. Od tego roku szkolnego śpiewam też 

w  zespole Edyta Band Juniors, prowadzonym w Domu Kultury „Włochy” przez Panią Edytę. 

 

IVd: Jakie jest Twój największy sukces? 

Ania: Myślę, że najważniejszym jest III miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Piosenkarzy Dziecięcych 

i Młodzieżowych im. Henryka Morysa w Kielcach. 

 

IVd: W swojej piosence prosiłaś o czarnego kota. Czy lubisz czarne koty? 

Ania: Lubię każdego rodzaju koty, zwłaszcza syjamskie, ale nie to zdecydowało o wyborze piosenki. Po-

dobało mi się, że jest to piosenka aktorska i pasuje do mojego charakteru. 

 

IVd: Kim chcesz być w przyszłości? 

Ania: Jeszcze nie wiem. Chciałam być prezydentką, dyrektorką szkoły, a teraz chciałabym być projek-

tantką ubrań mojej siostry. Tylko nie wiem czy ona by chciała. 

 

Wywiad przeprowadzili uczniowie kl. IVd 

 

 

 

 

Klasa VIb: Czemu wzięłaś udział w konkursie „Super-

talent SP 222” 2017? 

Zuzanna Sobieska: Postanowiłam spróbować swoich sił.  

 

VIb: Długo zastanawiałaś się nad tą decyzją?  

Zuzanna: Przez jakiś czas.  

 

VIb: Czy ten taniec, który wykonywałyście był specjal-

nie przygotowany na szkolny konkurs?   

Zuzanna: Nie, wcześniej tańczyłam go na Mistrzostwach 

Polski. 

 

VIb: Czy twoja koleżanka Wiktoria była zadowolona, 

że wystąpiła w naszej szkole?   

Zuzanna: Tak, była bardzo szczęśliwa z tego powodu.  

 

VIb: Myślałaś, że wygrasz konkurs? 

Zuzanna: Nie myślałam tak, gdyż nie chciałam rozczarować się.  

 

VIb: Czy stresowałyście się przed występem? 

Zuzanna: Nie,  nie stresowałyśmy się.  

 

VIb: Czy cieszysz się z Nagrody Publiczności?   
Zuzanna: Tak, liczyłam, że ja dostanę. 

 

VIb: Czemu taniec?   
Zuzanna: Ponieważ czuję, że jest to coś co naprawdę potrafię. Poza tym chyba nie mam innego talentu. 

 

Wywiad przeprowadzili uczniowie kl. VIb  
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21 marca rozpoczyna się kalendarzowa wio-

sna. Tego dnia dzień równa się z nocą, która 

będzie coraz krótsza, a dzień coraz dłuższy. 

Wiosna to przecież słońce, zielone pąki i pierw-

sze kwiaty, to świergot ptaków i powiew ciepłe-

go wiatru. W naszej szkole, właśnie tego wy-

jątkowego dnia, już po raz czwarty byli wy-

bierani najbardziej utalentowani uczniowie. 

Walczyli oni o tytuł „Supertalent SP 222” 

2017 w trzech kategoriach: muzycznej, tanecznej 

i rozmaitości. Finał konkursu odbył się w dwóch 

częściach, dla uczniów klas I-III i IV-VI. Mali 

i  duzi artyści zaprezentowali swoim koleżankom 

i kolegom, nauczycielom różnorodność talentów: 

muzycznych (zarówno śpiew, jak i gra na in-

strumencie), plastycznych, tanecznych, gimna-

stycznych, iluzjonistycznych. Dzieci pełne ener-

gii, zaangażowania oraz wiosennej radości go-

towe były pokonać tremę, by pokazać wszystkim 

swoje umiejętności. W obydwu finałach uczest-

niczyło 25 uczniów z klas I–VI. Finaliści zostali 

wyłonieni podczas szkolnych eliminacji. A oto 

oni:   

 

kl. I-III 

Aleksandra Kryszyna Ia (balet) 

Julia Jurkowska Ib (balet z elementami gimna-

styki artystycznej) 

Kaja Kisiel Ib (taniec ludowy i śpiew) 

Hanna Ugorowska IIa (śpiew) 

Tomasz Santorek IIa (pokaz pasji sportowej) 

Amelia Balcerowicz i Julia Stankiewicz IIe 
(śpiew)  

Gabriela Kamińska IIIa (taniec) 

Piotr Czech IIIa (taniec) 

Franciszek Sobieski IIIa (taniec)  

Jan Buczyński IIIc (gra na flecie) 

 

kl. IV-VI 

Anna Gąsiorkiewicz IVd  (śpiew) 

Zuzanna Golik IVb (taniec) 

Emilia Jabłońska IVa (śpiew) 

Victoria Nghien IVd  (gimnastyka artystyczna) 

Julia Kielian IVd (prace plastyczne) 

Lucjan Chaciński IVa (gra na saksofonie) 

Kamil Powroźnik Va (pokaz iluzjonistyczny)  

Maja Borejsza VIa (taniec) 

Zuzanna Woźniewska VIa (śpiew) 

Natalia Wołoszka VIa (gimnastyka artystyczna) 

Mateusz Simonow VIa (gra na gitarze i śpiew) 

Zuzanna Sobieska VIb (w duecie z Wiktorią 

Jarecką) (taniec) 

Katarzyna Stępień VIb (śpiew)   

W trakcie wszystkich występów uczest-

ników Festiwalu Talentów szkolna publiczność 

reagowała bardzo żywiołowo, dopingując mło-

dych artystów i nagradzając ich owacjami. Lau-

reatami klas I-III zostali w kategoriach: 

- muzycznej: Amelia Balcerowicz i Julia Stan-

kiewicz z kl. IIe, które zaśpiewały i wykonały 

własny układ choreograficzny do piosenki 

„Tamta dziewczyna”; 

- tanecznej: Franciszek Sobieski z kl. IIIa, któ-

ry zatańczył hip-hop; 

- rozmaitości: Tomasz Santorek z kl. IIa, który 

zaprezentował pasję sportową - karting.  

Natomiast w klasach IV-VI zaszczytne tytuły 

„Supertalent SP 222” 2017 otrzymali w katego-

riach: 

- muzycznej: Anna Gąsiorkiewicz z kl. IVd, 

która zaśpiewała piosenkę „Kocie tango”; 

- tanecznej: Zuzanna Golik z kl. IVb, która 

opracowała własny układ chorograficzny do pio-

senki Eda Sheerana; 

- rozmaitości: Kamil Powroźnik z kl. Va, który 

zaprezentował pokaz iluzjonistyczny.   

Nowością w tej edycji było przyznanie Nagrody 

Publiczności. Głosami uczniów zwycięzcami 

zostali Tomasz Santorek z kl. IIa i Zuzanna 

Sobieska z kl. VIb w duecie z Wiktorią Jarec-

ką. Laureaci „Supertalentu SP 222” otrzymali 

kryształowe medale, nagrody i dyplomy. Warte 

jest podkreślenia, iż wszyscy finaliści za swoje 

wyjątkowe występy dostali pamiątkowe dyplo-

my i nagrody, które uroczyście wręczyli im Pani 

Dyrektor Ewa Chłosta i przedstawicielka Ra-

dy Rodziców Pani Marzena Witkowska. 

W  trakcie obrad jury odbył się pokaz wiosenny. 

Modelki – Wiosenne Panny zaprezentowały naj-

nowsze trendy modowe. Odważna kolorystyka 

i  oryginalne kreacje stały się inspiracją dla oglą-

dających pokaz. Można było również podpatrzeć 

najnowsze wiosenne układy taneczne przygoto-

wane przez trenerkę Polinę Petriszewę a zatań-
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czone przez grupę najmłodszych uczniów naszej 

szkoły. Piosenkę Majki Jeżowski „Dłonie” za-

śpiewali uczniowie kl. IIe wraz ze swoją wy-

chowawczynią p. Emilią Owsianko. Wystąpiły 

również laureatki poprzednich edycji Julia Gą-

siorkiewicz i Sonia Kalinowska. Tego dnia 

wszyscy występujący artyści stworzyli radosną, 

pełną wzruszeń atmosferę i jak przystało na 

Pierwszy Dzień Wiosny byli jej prawdziwymi 

zwiastunami. Każdy, kto wziął udział w tym 

szkolnym przedsięwzięciu, niezależnie od wieku, 

zapewne zaczerpnął coś dla siebie. Różnorod-

ność ciekawych wydarzeń zainspiruje uczestni-

ków do refleksji i podjęcia nowych wyzwań na 

wiosnę. Laureatom i finalistom konkursu gratu-

lujemy, a wszystkim uczniom życzymy wytrwa-

łości w rozwijaniu swoich zdolności.   
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Spotkanie z podróżnikiem Piotrem Horzelą 

 

W naszej szkole odbyło się spotkanie z podróż-

nikiem Piotrem Horzelą. Tematem spotkania był 

najbardziej zimny i wietrzny kontynent, położo-

ny najdalej na południe Ziemi, czyli  Antarktyda. 

Pan Piotr zainteresował uczniów swoimi opo-

wieściami o przyrodzie tego kontynentu, jak 

również o pracy jaką tam wykonywał. Opowie-

dział kilka ciekawostek przyrodniczych, a mia-

nowicie: 

- niedźwiedzi polarnych nie spotykamy na An-

tarktydzie, bo jest dla nich za zimno; 

- Antarktyda jest jedynym kontynentem, na któ-

rego terenie nie ma żadnego państwa; 

- jest to jedyne miejsce na świecie, gdzie żyją 

pingwiny cesarskie; 

- znajduje się tam stacja badawcza. 

Na koniec spotkania podróżnik Piotr Horzela 

wręczył uczniom pocztówki, odpowiadał na 

licznie zadawane pytania oraz rozdawał autogra-

fy.    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukces szóstoklasistów 

 

Julia Gąsiorkiewicz i Filip Szczęk, uczniowie 

klasy VIc, zostali laureatami kuratoryjnego 

konkursu języka polskiego. Gratulujemy ser-

decznie Julce i Filipowi, którzy brawurowo prze-

szli trzy trudne etapy polonistycznych zmagań 

oraz pani Adriannie Janusz, nauczycielce języka 

polskiego, która przygotowywała ich do tego 

konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wola Koduje 2017” 

 

16 marca w SP nr 234 odbyło się pod-

sumowanie III Dzielnicowego Konkursu In-

formatycznego „Wola Koduje 2017”. Tema-

tem przewodnim konkursu były wiersze Juliana 

Tuwima i jego „bziki”. Zadaniem uczniów kl. I-

III było wykonanie projektu w języku Scratch 

Junior lub Scratch 2.0 przedstawiającego inter-

pretację utworu Tuwima. Natomiast zadaniem 

uczniów kl. IV-VI było wykonanie w programie 

Scratch 2.0. projektu dotyczącego „Bzików (za-

interesowań) Tuwima”. Miło nam poinformo-

wać, że na liście finalistów są uczniowie SP 222: 

II miejsce: Julian Kownacki  IIIc 

Wyróżnienie: Hanna Wierzbicka IIIc 

II miejsce: Magdalena Rosik  klasa VIa 

Uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody i uczest-

niczyli w warsztatach kodowania. Gratulujemy 

zwycięzcom i ich opiekunom (p. Ewie Kaczal-

skiej i p. Piotrowi Schillerowi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sp222.waw.pl/images/stories/mistrzowie_Kodowania_2017.JPG
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Z książką w ręku, czyli recenzje „Seniorzy w natarciu” i „Niepełka” 

 

W tej recenzji mam zaszczyt i przyjemność przedstawić książkę Cathariny Ingelman-

Sundberg pt. „Seniorzy w natarciu”.  

Jest to mieszanka kryminału z komedią romantyczną. Opowiada o piątce przyjaciół, którzy 

stwierdzili, że w więzieniu będą żyć godniej niż w domu opieki. No ale, jak piątka emerytów ma 

trafić do więzienia? Na przykład obrobić parę banków i muzeów (!).  

Książka ta jest przepełniona anegdotkami trafiającymi do każdego. Nie można ukryć, że między 

staruszkami iskrzy się w czasie ich przygód. Miłość, ple, ple, ple, etc. Ważniejszy jest tu humor, 

który autorka przelała na papier. Weźmy na przykład niepohamowaną żądzę domalowania skra-

dzionym, wartym fortunę, obrazom wąsików i śmiesznych kapeluszy.  

Jeśli zaciekawiłam Was swoją recenzją i macie ochotę sięgnąć po tę książkę, to obowiąz-

kowo na Waszym koncie muszą pojawić się dwie następne książki: „Pożyczanie jest srebrem, 

a  rabowanie złotem” i „Emerycka szajka idzie na całość”.  

(Recenzja pochodzi z blogu https://zaczytanadosamegorana1.blogspot.com/) 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

„Niepełka” to nowa powieść Doroty Schrammek 
opowiadająca historię niepełnosprawnej Weroniki, która 

z  Warszawy przeprowadza się do małej miejscowości. 

Musi zacząć życie od nowa. W szkole ma jednak pomoc 

w  postaci wysportowanego kolegi z klasy, który pomaga 

jej wnosić wózek po schodach. Jak kończy się ta historia? 

Czy zazdrosna o „nową” szkolna gwiazda zmieni zdanie? 

Na te i inne pytania, odpowiedzi należy szukać w tej książce. Te po-

wieść oceniam bardzo dobrze, gdyż pokazuje ona życie niepełnospraw-

nej osoby, nie jako osoby użalającej się nad sobą, lecz „żyjącą pełną pa-

rą” i realizującej marzenia. Przy lekturze nie nudziłam się, gdyż autorka 

bardzo jasno scharakteryzowała postaci swojej powieści. Z prywatnej 

rozmowy z autorką mogę zapewnić, iż możemy spodziewać się ciągu 

dalszego tej książki. :) 

 

Rosetta z Va,  

czyli zaczytana Julia Szkolniak 

 

 

https://zaczytanadosamegorana1.blogspot.com/
https://zaczytanadosamegorana1.blogspot.com/
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W rubryce literackiej prezentujemy opowiadania, które napisali 

uczniowie kl. VIa w ramach Szkolnego konkursu literackiego  

z okazji Roku Rzeki Wisły. Nad działaniami szóstoklasistów 

czuwała pani Jagoda Walewska-Rosińska.

 

Nazywam się Wisła. Nie pamiętam swojej daty uro-

dzenia, wiele widziałam i słyszałam i byłam świadkiem wielkich, 

ważnych wydarzeń i małych zwyczajnych spraw. Chcę się z Wa-

mi podzielić swoimi wspomnieniami…  

Kropla wody. Druga kropla. Całe mnóstwo małych kropelek, które 

wypływają z Baraniej Góry. To ja, Wisła. Właśnie teraz i tu się ro-

dzę.  

W tych pięknych górach spędzam swoje dzieciństwo, bawiąc 

się z kamieniami, drzewami rosnącymi nad moim brzegiem, ze zwierzętami mieszkającymi 

w  Beskidzie Śląskim. Latem jest mi przyjemnie wśród zielonych traw, a zimą pełno wokół mnie 

śniegu. Lubię patrzeć na latających ludzi i tłumy kibiców w biało-czerwonych barwach. To miej-

sce nazywają skocznią imienia Adama Małysza. Lubię tulić się do tych otaczających mnie gór. 

Ale muszę dorastać. I płynąć dalej. Odchodzę z rodzinnych stron i płynę na północ - do morza. 

Jako młoda rzeka mijam straszne miejsce. To Oświęcim. Tutaj źli ludzie zabijali i zmuszali do 

pracy innych ludzi. To było dla mnie okropne przeżycie. Na szczęście tamto już się skończyło. 

Teraz z daleka dostrzegam zbudowane niedaleko kolejki górskie, które dają radość, uśmiech 

i  energię. 

Moja młodość to również Kraków. To piękne miasto. Lubię je odwiedzać i kręcić się wo-

kół zamku na wzgórzu. Ale jak przypomnę sobie tego smoka co wypił ze mnie tyle wody, to od 

razu chcę płynąć dalej. Prawie zabrakło mi wtedy sił, ale na szczęście ta zielona paskuda pękła, 

a  moje wezbrane wody wróciły do koryta. Brrrr.  

Polubiłabym miasto Tarnobrzeg, gdzie miło spędza się młodzieńczy wiek, gdyby nie to, że 

wydobywanie siarki było szkodliwe dla mnie i okolicznych ziem. Ale ludzie chcą nawozić swoje 

ziemie i nauczyli się robić zapałki, więc wydobywają ją czy mi się to podoba, czy nie. Dziś jest 

już lepiej, nie ma już tylu kopalni, więc mogę sobie tędy płynąć uśmiechając się do ludzi spaceru-

jących moim brzegiem. 

Stałam się dojrzałą rzeką. Chociaż jeszcze nie dorosłą. A przede mną tak ważne miasto - 

Sandomierz. Bywali tu królowie, władcy i magnaci oraz inne ważne osoby. Przybywali kupcy 

którzy podróżowali szlakiem handlowym. Widziałam worki ze złotem, drogocenną solą i przy-

prawami, które wspaniale pachniały. Piękna starówka, ładne kamienice świadczą o tym, jakie 

znaczenie miało to miasto. Obserwuję ludzi, którzy siedzą w malutkich kawiarenkach i jedzą 

pyszne babeczki. Szkoda że nie mogę ich spróbować. 

Nie lubię Puław. Tu jest brzydki zapach. Wszystko przez produkcję chemiczną. Ta chemia 

mnie truje. Nie mam tu żadnych przyjaciół – na brzegu nie rosną drzewa, ptaki nie chcą wić sobie 

gniazd, a zwierzęta pouciekały. Gdy tu jestem ogarnia mnie smutek i żal. I niełatwo o pociesze-

nie.  

Dotarłam do Maciejowic. Jestem już dorosła i wiem co to wojna. Patrzyłam jak bardzo Po-

lacy, którzy nazywają mnie królową rzek polskich, musieli walczyć, abym mogła nią być. Stu-

dzianki pancerne – słyszałam czołgi, spoglądałam na wielkie samoloty i czułam bomby. Och, to 

było przerażające. Tutaj przelał krew Tadeusz Kościuszko, walcząc z Moskalami. 

Właśnie pomyślałam, że jestem trochę niezwykła. Moje brzegi są urozmaicone. Mam róż-

nej wielkości wyspy, na jednym brzegu są zielone lasy, a na drugim zielone łąki. Wokół mnie 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY5er_4vjSAhUGKpoKHdaeBO0QjRwIBw&url=http://wyscigsmoczychlodzi.pl/smblog/rok-rzeki-wisly-2017/&psig=AFQjCNHWWhMRj9biDtIFMeooifGqjtr2pQ&ust=1490775857541141


 
 

 
gazetkaesperancik@gmail.com  

  Brzechwuś Nr 3(10) marzec 2017 

12 

bywa cicho, a w innych miejscach hałaśliwie. Poję wiele zwierząt, umiem się zrelaksować 

i  uspokoić, ale czasami jestem rwąca i niespokojna.  

Myśląc o swoich zaletach powoli docieram do Warszawy. Jestem już bardzo poważną rze-

ką. Wyrosłam na prawdziwą królową. Kiedyś usłyszałam legendę o Warsie i Sawie, od którzy 

imion „podobno” pochodzi nazwa tego miasta. Ale to było tak dawno,  że już sama nie wiem czy 

to prawda, czy legenda.  

Ech, stolica… Duże miasto z wieloma wieżowcami i z ładnymi zabytkami. Oj, dużo się tu 

działo przez wieki. Pierwszym wydarzeniem jakie pamiętam było przeniesienie stolicy z Krako-

wa do Warszawy – ludzie zawsze umieszczali swoje najważniejsze miejsca blisko mnie. Później 

byli Szwedzi, podczas Potopu (ale to nie moja wina, to Armia Szwedzka zalała Polskę). Słysza-

łam postanowienia Konstytucji 3 Maja, uczestniczyłam w Powstaniu Listopadowym. Pamiętam 

ludzi, którzy mówili zupełnie inaczej niż ci, których znam. To Rosjanie. Z tamtych czasów po-

chodzi ten ponury budynek na moim brzegu - cytadela. Warszawa to ciągle złe wydarzenia. Bo 

przecież cała druga Wojna Światowa to wielki smutek i strach. A Powstanie Warszawskie? Czu-

łam ból gdy bomby i fragmenty mostów wpadały w moją toń. Ogień który palił całe miasto, palił 

również mnie. To było straszne. Ale na szczęście są i dobre wspomnienia. Mówi się o cudzie nad 

Wisłą. Jaka to piękna nazwa. Cieszę się, że ktoś tak pięknie użył mojego imienia. Pamiętam wiele 

z ludzkiej historii. Ale dla mnie najważniejsze jest to, że ludzie przychodzą do mnie aby uprawiać 

różne sporty lub odpocząć. Biegają, grają w siatkówkę, jeżdżą na rowerach, spacerują, przesiadu-

ją na plaży w słoneczne dni. Niedawno na moim prawym brzegu wylądował latający spodek 

w  biało-czerwonych kolorach. Warszawiacy nazywają to Stadionem Narodowym i nie wiem 

czemu, co pewien czas przychodzi tu mnóstwo ludzi ubranych w biało-czerwone ubranka. Może 

to jakieś kosmiczne święta?  

Czas opuścić już stolicę. Ale zawsze kiedy mijam Warszawę zastanawiam się, o co 

wszystkim chodzi z tymi słoikami. Mówią tak na innych ludzi, którzy każdego dnia tak jak ja 

przepływają przez to miasto. Może i ja jestem słoikiem? 

Nie zawsze mogę płynąć swobodnie. Czasami zatrzymują mnie na kontrolę. Muszę prze-

pływać przez wąskie szczeliny. Podobno dzięki temu w nocy widać więcej, bo świecą się latar-

nie. Cieszę się, że również tak mogę pomóc ludziom w życiu codziennym. 

Jestem coraz starsza. Płynę bardziej dostojnie i jestem coraz szersza. Dopływam do Toru-

nia. W tym mieście urodziła się dla mnie ważna osoba - Mikołaj Kopernik. Nauczał on o plane-

tach i gwiazdach czyli o moich dalekich krewnych. Płynę powoli, mam czas na rozmyślania, wo-

kół mnie spokój, żadnych gór, tylko pola i gdzieniegdzie stare krzyżackie zamki. Bo powinniście 

wiedzieć, że nie zawsze płynęłam tylko przez ziemie należące do Polski. Kiedyś dawno temu, 

mieszkali tu Krzyżacy. Później był naród Pruski i Niemcy a na koniec znów wrócili Polacy.  

Jestem sławna, piszą o mnie w książkach przygodowych. W książce „Pan Samochodzik 

i  wyspa złoczyńców” akcja dzieje się nad moimi brzegami, właśnie w okolicach Torunia i Cie-

chocinka. To nie do wiary, jak ładnie niektórzy autorzy potrafią opisać moją urodę. 

Powoli dopływam do swojego końca. Jestem już baaardzo dojrzała, ale wciąż silna. Cały 

czas się rozrastam. Przez całą moją długość, dołączają do mnie moje koleżanki. Jestem coraz mą-

drzejsza i mam coraz więcej doświadczeń. 
Lubię dopływać do morza. Tutaj docieram do ostatniego miasta na mojej drodze, do Gdańska. 

Ludzie wykorzystywali moją toń do spławiania różnych towarów, głównie zboża, właśnie do Gdańska, 

gdzie towary były ładowane na statki i wyruszały w podróż do innych krajów. Lubię dopływać do same-

go końca, ponieważ mogę zacząć swoją drogę jeszcze raz. Wyparuję sobie, zamienię się w chmurki, po-

płynę niebem nad Baranią Górę, tam spadnę z góry do swojego źródełka. I będę tak podróżować przez 

Polskę – kraj, który jest dla mnie ważny i dla którego ja jestem symbolem. 

Do zobaczenia na moich brzegach. 

Mateusz Simonow VIa 
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Na czterech łapach, czyli o zwierzakach

 

 

 

 

Mój pies nazywa się Shagi. Jest czarny, tylko 

dwie łapy ma białe. To duży pies, waży bowiem 44,8 

kg. Przypomina wilka. Ma 4 lata, zawitał do mojego 

domu, kiedy był jeszcze szczeniakiem. Jest szybki, 

energiczny, przytulny i zabawny. Shagi cały dzień 

spędza na dworze. Potrafi wysoko skakać, często bawi się 

z buldogiem francuskim mojego wujka. Lubi pływać 

w  rzece i aportować. Czasami wyje w nocy z byle jakiego 

powodu. Szczeka na obcych i budzi mnie rano do szkoły 

kładąc się na łóżku obok mnie powoli mnie spychając. 

Moją mamę niekiedy denerwuje, gdy wraca do domu mo-

kry i zostawia ślady łap na podłodze. Wtedy muszę sprzą-

tać. Ciekawe, że mój pies je tylko potrawy przyrządzę 

przez moją babcię. Może to oznacza, że ona najlepiej gotu-

je. 

Jakub Rogoziński VIa 

 

 

 

To jest mój piesek Pixel. 19 marca, skończył 2 lata. Waży 

około 2,5 kg. Był największy z trójki rodzeństwa szczeniąt rasy 

Yorkshire terrier. Dostałam go 29 maja 2015 roku, od  początku  

chodził za mną. Kocha czesanie po brzuszku i przytulanie się. 

Potrafi aportować i robić różne sztuczki. Zawsze o 2100 wyciąga 

swoje zabawki z pudełka i 

przynosi każdą z osobna. 

Kocha chomiki i próbuje 

się z nimi bawić, jednak 

różnica wzrostu na to nie 

pozwala. Uwielbia piasek nad morzem, jednak po dłuższej 

zabawie konieczna jest kąpiel. Pixel bardzo rzadko szcze-

ka, możliwe, że nie potrafi. Zawsze gdy się gdzieś pakuje-

my,  np. do Kołobrzegu, wchodzi do walizki i udaje że nie 

słyszy mojej prośby o odejście. Zawsze po usłyszeniu swo-

jego imienia biegnie z nadzieją, że dostanie nagrodę, a 

mianowicie suszonego kurczaka. Gdy wychodzę do szkoły, 

to przez cały dzień śpi lub rozszarpuje opakowania chusteczek. To tyle o Pixelku. Pa, pa. 

 

Maja Sadza Va 
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Zapowiedź kolejnej części komiksu  

 „Trochę humoru…”, czyli komiks „Sky War”  

Martyny Zmysłowskiej i Mateusza Witkowskiego. 
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Drodzy Czytelnicy!  
 

21 marca wiosna zagościła do sal uczniów klas I-VI. Na parapetach okiennych poja-
wiły się wiosenne kompozycje kwiatowe, m.in. krokusy, hiacynty i narcyzy. W ukwieconych sa-
lach lekcyjnych zieleń uspokaja wzrok, a kolorowe barwy i zapachy dodają energii do pracy. 
Dziękujemy rodzicom za wsparcie dzieci w tym przedsięwzięciu. Przed uczniami zadanie tro-
skliwej opieki nad wiosennymi kwiatami. Niech wiosna trwa w naszych klasach jak najdłużej. 
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