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      DZWONEK 

S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  N R  5 1  I M .  J A N A  P A W Ł A  I I  W  L U B L I N I E  

NR  2  2022/2023 

OD REDAKCJI 
Przyszedł sobie do ogrodu 

stary, siwy pan Listopad. 

Grube palto wziął od chłodu 

i kalosze ma na stopach. 

 

Deszcz zacina, wiatr dokucza. 

Pustka, smutek dziś w ogrodzie. (…) 

W. Grodzieńska  

Drodzy Czytelnicy! 

Choć jesienna pogoda może nastrajać pesymistycznie, mamy nadzieję, że w Waszych sercach 

nadal panuje lato    

Serdecznie dziękujemy Wam za zakup poprzedniego numeru. Kwota ze sprzedaży (588zł)     

zasiliła skarbonkę Olusia. Warto pomagać! Dobro powraca! 

Życząc przyjemnej lektury kolejnego numeru „Dzwonka”, śpieszymy z informacjami, że mamy 

dla Was wiele ciekawych artykułów. Sprawdźcie sami! 

Od redakcji  

 Wywiad z księgową szkoły 

 Co nowego w bibliotece?  

 Z życia świetlicy 

 Z uczniowskiej szuflady 

 Życie obcokrajowca 

 Dla najmłodszych 

 W tym numerze: 
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WYWIAD Z KSIĘGOWĄ SZKOŁY – PANIĄ BEATĄ BANACH 

 

Julia Drewnik: Dzień dobry. Jestem     

uczennicą  klasy 6g. Chciałabym z Panią   

porozmawiać, bo uważam, że jest Pani mało 

znaną osobą w naszej szkole. Być może 

część uczniów myli Panią z nauczycielkami, 

ja już wiem, że jest Pani główną księgową   

w naszej szkole. Czy mogę zadać kilka     

pytań?  

Beata Banach: Bardzo mi miło. Oczywiście, postaram się odpowiedzieć na twoje  pytania. 

J.D.: Na czym polega Pani praca?  

B.B.: Zawód księgowej polega głównie na prowadzeniu ewidencji księgowych i uzgadnianiu ich 

z kontami księgi główne. Każdy dokument finansowy, który wpływa do szkoły i z niej wypływa, 

musi być ujęty w księgach rachunkowych. Na tej podstawie sporządza się sprawozdania           

i raporty na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych.  

J.D.: Kto może zostać księgowym? Czym należy się wykazywać na tym stanowisku?  

B.B.: W zasadzie każdy może zostać księgowym. Należy jednak pamiętać, że w tym zawodzie 

liczy się skrupulatność, rzetelność, dobra pamięć, umiejętność radzenia sobie z kilkoma      

sprawami jednocześnie. Aby zostać księgowym, należy ukończyć szkołę średnią lub wyższą      

o profilu rachunkowym, czyli kierunki ekonomiczne. Mam tutaj na myśli finanse                       

i rachunkowość, ekonomię lub zarządzanie. 

J.D.: A jaka wyglądała Pani ścieżka zawodowa? 

B.B.: Na początku mojej drogi zawodowej (a było to bardzo dawno temu), planowałam zostać 

sprzedawcą. Ukończyłam Liceum Handlowe i rozpoczęłam pracę w handlu. Jednak ta praca nie 

do końca spełniła moje oczekiwania. Postanowiłam więc się przekwalifikować, a że zawsze     

ciągnęło mnie do cyferek, analiz, zostałam księgową. Z perspektywy lat pracy w księgowości 

muszę stwierdzić, że nie wyobrażam sobie innej pracy. Ta praca przynosi mi ogromną          

satysfakcję, a zwłaszcza wtedy, gdy uda mi się rozwiązać trudny problem księgowy. Choć ta 

praca jest trudna i bardzo odpowiedzialna, nie zamieniłabym jej na inną. 

J.D.: Domyślam się, że ma Pani bardzo dużo pracy w tak dużej szkole jak nasza. Czy na co 

dzień ma Pani jakąś osobę do pomocy? 
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B.B.: W naszej szkole stanowiska administracyjne są jednoosobowe. Oznacza to, że każdy   

pracownik odpowiada za inne zadania i tak też jest w moim przypadku. Oczywiście, wszyscy 

współpracujemy ze sobą, realizując liczne zadania. Chciałabym również wspomnieć o tym,      

że wiele obowiązków, jakie wykonują pozostali pracownicy administracji, jest pracą księgowej. 

J.D.: Z jakimi trudnościami spotyka się Pani w swojej pracy? 

B.B.: Oświata finansowana jest głównie ze środków budżetu państwa w formie subwencji         

i dotacji. Dodatkowo w szkole wynajmowane są pomieszczenia, a cały dochód wpływa na konto 

szkoły. Ze wszystkich zgormadzonych środków opłacamy rachunki, jakie szkoła otrzymuje. 

Zdajemy sobie sprawę ze stale rosnących cen, wprowadzamy więc ograniczenia wydatków do 

niezbędnego minimum, na ile jest to możliwe w tak dużej szkole. Mam nadzieję, że uda nam 

się przetrać czas kryzysu i wszystkie rachunki będą opłacane w terminie. 

J.D.: W szkole obserwujemy wiele zmian. Na korytarzach, w salach, a nawet na zewnątrz   

można zauważyć udogodnienia dla uczniów. Czy w najbliższym czasie planowane są kolejne   

zakupy, aby nasza szkoła była jeszcze piękniejsza? 

B.B.: W budżecie szkoły co roku planowane są środki na nowe pomoce i wyposażenia.            

W zależności od bieżących możliwości realizowane są w też w szkole różne projekty i programy. 

Mam nadzieję, że w przyszłym roku prowadzone będą kolejne zmiany w przestrzeni szkoły. 

J.D.: A czym interesuje się Pani prywatnie? Jak spędza Pani czas wolny? 

B.B.: W czasie wolnym uwielbiam czytać książki i w zasadzie nie ma znaczenia rodzaj            

literatury, bo „pochłaniam” wszystko, co mi wpadnie w ręce. Bardzo lubię przenosić się do innej 

rzeczywistości, a taką możliwość zapewnia mi czytanie. Lubię również podróże, choć mam na 

nie ostatnio coraz mniej czasu. Moim hobby jest także ogród. Przyjemność sprawia mi        

przesadzanie roślin, pielęgnowanie ich. Cieszę się, jak mogę patrzeć na ich rozwój, a jesienią 

lubię zbierać nasionka na kolejny rok. 

J.D.: Bardzo dziękuję za miłą rozmowę i poświęcony czas. Życzę Pani, aby wszystkie problemy 

finansowe zawsze udało się rozwiązać. 

B.B.: Ja również dziękuję. Do zobaczenia na szkolnych korytarzach.  

    

Wywiad przeprowadziła: Julia Drewnik kl. VIG 
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CO NOWEGO W BIBLIOTECE? 

Co ciekawego u nas? Przeczytajcie!  

 

29 września 2022 r. z inicjatywy biblioteki szkolnej 

nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji 

Czytelniczej „Czytamy z Sercem” w ramach Ogólno-

polskiego Dnia Głośnego Czytania.  

 

 

 

 

 

 

 

Październik jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych. W tym roku przebiegał pod 

hasłem „Czytanie dla pokoju”. W naszej bibliotece miało miejsce kilka ciekawych wydarzeń, 

m.in.: 

 

„Czytanie dla pokoju”  

Wspólne czytanie zbliża i sprawia, że słowa, które      

słyszymy, docierają do nas mocniej. Przekonali się o tym 

uczniowie klas Vg i VIId. 

 

 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych przebiegał  pod hasłem „Czytanie dla pokoju”, 

dlatego czytaliśmy książkę Marka Michalaka „Wolność, pokój, przyjaźń… O tym, co w życiu 

ważne”. Jest to wydawnictwo dwujęzyczne polsko-ukraińskie i tak było czytane, ponieważ w 

zaproszonych klasach uczy się wielu uczniów z Ukrainy. Dzięki temu zarówno uczniowie polscy 

jak i ukraińscy mogli w pełni zrozumieć przesła-

nie tych pięknych opowiadań. Czytanie poprze-

dziła dyskusja i stworzenie drzewa wolności, po-

koju i przyjaźni. Spotkanie przebiegało  

w nastrojowej, pełnej refleksji atmosferze. Dzię-

kujemy za uczestnictwo wszystkim uczniom oraz 

nauczycielom. 
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„Przysłowia mądrością narodów” – turniej wiedzy dla klas V 

 

27 października w bibliotece szkolnej odbyła się XII Edycja Turnieju dla klas V pt. 

„Przysłowia mądrością narodów”. 

 

W turnieju udział wzięły trzyosobowe drużyny z 

następujących klas: Va, Vd, Ve, Vf, Vg oraz dwie 

drużyny z klasy Vh. 

I miejsce zajęła drużyna klasy Ve w składzie: 

Denys Kotyk, Łukasz Wojdyło, Krzysztof Kaliszuk 

II miejsce – drużyna klasy Vf w składzie: Brat-

kowska Daria, Aleksander Zarajczyk, Konstanty 

Zarajczyk 

III miejsce – drużyna klasy Va w składzie:      

Daniela Plewik, Maja Pielecha, Paulina Uściłowska 

Gratulujemy!  

 

 

Zajęcia czytelnicze dla dzieci ze świetlicy 

Uczniowie podczas zajęć poznali pracę Pań ze szkolnej biblioteki. 

Pani Sylwia opowiadała o drodze, jaką przebywa książka zanim trafi do rąk czytelnika. Zapre-

zentowała najciekawsze egzemplarze bajek dla dzieci. Przeprowadziła zajęcia rozwijające kre-

atywność na podstawie książki I. Chmielewskiej “Kłopot”. 
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WAŻNA INFORMACJA! 

MAMY DLA WAS, KOCHANI CZYTELNICY, 599 NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH! 

Zostały zakupione w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.  

Wśród nich znajdują się tytuły przez Was zaproponowane.  

Zapraszamy wszystkich naszych czytelników! Każdy znajdzie coś dla siebie! 

A oto lista zakupionych książek: 

 Parlak D. „Kapelusz Pani Wrony”  

 Kasdepke G. „Detektyw Pozytywka”  

 Witek R. „Wyprawa na biegun. O ekspedycji Amundsena” 

 Czytam sobie. Chlasta G. „Łazik na księżycu” 

 Czytam sobie. Widłak W. „Komendant Wolnej Polski. O Józefie Piłsudskim” 

 Czytam sobie. Baran M. „Piasek i bruk. O Romanie Dmowskim” 

 Czytam sobie. Czerwińska – Rydel A. „Planety pana Mikołaja O wielkim astronomie” 

 Czytam sobie. Kamiński J. „Chrapka na apkę”  

 Czytam sobie. Kurkiewicz R. „Wanda, bojowa panna. O Wandzie Krahelskiej” 

 Czytam sobie.  Czerwińska-Rydel A. „Wielki Karol i mały Lolek”. 

 Czytam sobie. Baran M. „Mały skryba i wielka piramida” 

 Czytam sobie. Nowak E. „Bitwa Warszawska 1920 czyli Cud nad Wisłą” 

 Czytam sobie. Golachowski  M. „Darwin Opowieść o naszej wielkiej rodzinie” 

 Czytam sobie. Nowak E. „Droga do Nobla” 

 Czytam sobie. Nowak E. „Kto uratował jedno życie. Historia Ireny Sendlerowej ” 

 Czytam sobie. Wróbel J. „Nie było telefonów?” 

 Czytam sobie. Winnicka E. „Opowieść starego drzewa”   

 Czytam sobie. Papuzińska J. „Złota panna Legenda o złotej kaczce”. 

 Czytam sobie. Strzała dla komendanta. Historia sprzed 100 lat  

 Puk, puk! Zastałem króla?  

 Puk, puk! Chcecie psa?  

 Litmanowicz M. „Szachy dla dzieci. cz. 1”  

 Szachy dla dzieci  

 Minecraft Zbuduj! Zombieland  

 Minecraft Mistrz budownictwa Potwory  

 Minecraft. Mistrz budownictwa. Smoki  

 Minecraft. Dookoła świata  

 Minecraft Podręcznik zaklęć i mikstur 

 Minecraft. Podręcznik minigier PvP  

 Grodek J. „Mania. Dziewczyna inna niż wszystkie” 

 Kamishibai . Książki ( w bibliotece) 
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 Kamishibai „Bajka o żabach” 

 Kamishibai „Trzeba będzie”  

 Kamishibai „Noc w bibliotece”  

 Ł. Wierzbicki „Afryka Kazika” 

 Lind „Piaskowy Wilk” 

 M. Terlikowska „ Drzewo do samego nieba” 

 Lylian „Giganci 2. Siegfriend” 

 Lylian „Giganci 2. Siegfried” 

 Springer N. „Enola Holmes. Sprawa tajemniczego 

zniknięcia księżnej” 

 Abbot T. „Ognista korona. Dziedzictwo Kopernika. T.4 

 Abbot T. „Dziedzictwo Kopernika. Zakazany kamień.” 

 Faber A. „ Kroniki Jaaru. Megapolis” 

 Hemingway E. „Stary człowiek i morze” 

 Faller H. „Przyjaźń, to co nas łączy”  

 Kleinbaum N. H. „Stowarzyszenie umarłych poetów”  

 Springer N. „Enola Holmes. Sprawa osobliwego wachlarza. T. 4” 

 Lagercrantz R. „Mattis i jego przygody”  

 Chmielewska J.M. „Maciejka Gwizd”  

 Faber A. „Kroniki Jaaru. Koniec ery” 

 Faber A. „Kroniki Jaaru. Czarny amulet” 

 Faber A. „Kroniki Jaaru .Siedem bram” 

 Mizielińska A. i in. „Którędy do Yellowstone?” 

 Lagercrantz R. „Kiedy ostatnio byłam szczęśliwa”  

 Springer E. „Sprawa złowieszczych bukietów. T. 3” 

 Springer N. „Enola Holmes. Sprawa szyfru na krynolinie” 

 Lagercrantz R. „Szczęśliwy ten, kto dostanie Dunię" 

 Dequier B. „Louca 1. Piłka w grze” 

 Dequier B. „Louca 2. Twarzą w twarz” 

 Przewoźniak M. „Puk!Puk!Widzieliście kometę? 

 Abbot T. „Dziedzictwo Kopernika. T. 2. Klątwa węża.” 

 Witek R. „Wyprawa na biegun” 

 Abbot T. „Dziedzictwo Kopwernika.T.3 Złota zemsta” 

 Faber A. „Kroniki Jaaru. Księga luster” 

 Halasz F. „Szachy. Tragedia i strategia mistrzów.” 

 Springer N. „Enola Holmes. Sprawa leworęcznej Lady.  
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 Lagercranz R. „Lepsza miłość niż brak miłości”  

 Szczygielski M. „Arka Czasu” 

 Atelier spiczastych  kapeluszy - seria 

 Kossak Z. „Bursztyny”  

 Owens D. „Gdzie śpiewają raki” 

 West T. „Klątwa kociego oka”  

 Olech J. „Pulpet i Prudencja” 

 Seria „Skarb Troi” 

 Seria „Wojownicy” 

 Grajkowski W. „Krew” 

 Morrow C.A. „O wybaczaniu. Jak mądrze uzdrowić serce?” 

 Jędrzejewska – Wróbel R. „Pracownia Aurory” 

 Hartweel K. „11 papierowych serc” 

 Witkiewicz M. „Banda z Burej” – seria 

 Burnett D. „Dlaczego rodzice tak Cię wkurzają i co z tym zrobić” 

 Onichimowska A. „Będę biegać” 

 Marcela M. „Dlaczego szkoła tak Cię wkurza?” 

 Christie A. „Dwanaście prac Herkulesa”  

 „Dzieci gotują wege” 

 Górska A. „ Dzieci gotują. Wielka księga przepisów”  

 Uwe Kling „Dzień, w którym babcia popsuła” 

 Tolkien J. R. R.”Hobbit”  

 „Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi” 

 Dragan A. „Kwantechizm 2.0 czyli klatka…” 

 „Mali Wielcy” – seria 

 Wodowska J. „Moja krew ma moc” 

 Milford K. „Greenglass House” – seria 

 „Podręcznik dla superbohaterów” – seria 

 „Mayrock A. „Przemoc. Podręcznik przetrwania dla nastolatków” 

 Hipp E. „Stres out! Poradnik dla młodzieży” 

 „Tuzin tajemnic. 12 niezwykłych zagadek kryminalnych” 

 Wicher B. „Zapiski nastolatki (nie) takiej jak inne” 

 Stevens R. „Zbrodnia nie przystoi damie” 

 Krawczyk M. „Zielona kuchnia jednogarnkowa. 100 wegańskich przepisów” 

 Cole T. „Tysiąc pocałunków” 

 Strękowska-Zaremba M. „Jan III Sobieski” 
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 Strękowska-Zaremba M. „Rotmistrz Witold Pilecki” 

 Wasilkowska K. „Świat Mundka” 

 Mickiewicz A. „Pan Tadeusz” 

 Emerson E. „Dziennik youtubera” – seria 

 Hannah K. „Gdzie poniesie wiatr” 

 Sparks  N. „Jesienna miłość” 

 Jędrzejewska-Wróbel R. „ Stan splatania” 

 Applegate K. „Drzewo życzeń” 

 Strzałkowski M. i in. „Z miasta do miasta. Historie z czterech stron świata” 

 Faller H. „Sto rzeczy, których nauczysz się w życiu” 

 Onichimowska A. „Duch starej kamienicy” 

 Olech J. „Miziołki wracają, czyli Kaszydło rządzi!” 

 Prus B. „ Katarynka” 

 Kielecka K. „Znajda” 

 Beręsewicz P. „Wszystkie lajki Marczuka” 

 Rundell K. „Dachołazy” 

 

 

Sylwia Wiracka 
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Z ŻYCIA ŚWIETLICY 

Początek roku w naszej świetlicy był pełen radości, wspólnej zabawy i ciekawych zajęć. 

Część uczniów wróciła do znanych już sal, inni stawiali w świetlicy swoje pierwsze kroki. 

Jak co roku uczniowie klas pierwszych wzięli udział w specjalnie przygotowanej dla nich 

uroczystości, podczas której byli poddawani wielu próbom. Poznawanie przedmiotów       

szkolnych za pomocą dotyku, układanie logo swojej klasy z  darów jesieni, wspólne            

budowanie wieży z klocków,  labirynt czy wiązanie sznurówek, to tylko niektóre z zadań    

przygotowanych przez nauczycieli. Na szczęście wszyscy pomyślnie przeszli próby i pokazali, 

że wiedzą, jak zachowywać się w szkolnej świetlicy. Pierwszaki złożyły wspólnie obietnicę,     

że będą szanować siebie i naszą świetlicę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesienny czas obfitował oczywiście w różne ciekawe działania. W naszej świetlicy miał       

miejsce jesienny pokaz mody, podczas którego uczniowie trzecich klas radośnie powitali      

jesień. Pierwszaki natomiast rozwiązywały zagadki, robiły wyścigi z kabaczkami, zbierały 

orzechy na czas czy ścigały, podając sobie z rąk do rąk dynię. Wiele radości sprawiła im      

degustacja jesiennych smakołyków. Nie zabrakło też zajęć z okazji Dnia Jabłka, podczas     

których uczniowie tańczyli z jabłkami, próbowali je samodzielnie obierać i robili sobie zdjęcia 

w jabłkowej fotobudce.  
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 Jak co roku nie zabrakło też specjalnych atrakcji z okazji Dnia Chłopaka, który             

obchodziliśmy 30 września. Chłopcy byli poddawani różnym próbom. Sprawdzanie znajomości 

marek samochodów i drużyn piłkarskich, wiązanie krawatów, przy przyszywanie guzików        

to tylko niektóre z konkurencji. Był czas na tańce i sportową rywalizację. Chłopcy z okazji    

swojego święta dostali też drobne upominki. Wszystkim chłopcom życzymy jeszcze raz wielu 

wspaniałych chwil w naszej szkole. 

 

 W październiku obchodziliśmy Światowy Dzień Owoców i Warzyw, dlatego uczniowie klas 

trzecich podczas zajęć przypominali sobie zalety ich spożywania, rywalizowali w konkurencji,    

w której  mieli za zadanie odgadywać warzywa i owoce, używając tylko zmysłu węchu i dotyku. 

Podsumowaniem zajęć były odwiedziny szefa kuchni szkolnej stołówki oraz samodzielne        

wykonanie pysznych sałatek z owoców i warzyw. Pierwszaki natomiast świętowały Dzień    

Ziemniaka. Uczniowie poznali historię ziemniaka oraz liczne ciekawostki związane z różnymi   

nazwami kartofli, uczestniczyli w zabawach z ziemniakami w roli głównej: rozpoznawały za    

pomocą dotyku ziemniaczane potrawy, tańczyły taniec z kartoflem, brały udział w wyścigach 

szeregów i slalomie, a wszystko to przy dźwiękach piosenki „Rośnie sobie w ziemi”.               

Na zakończenie odbyła się degustacja ziemniaczanych prażynek. 
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 Za nami również już pierwsze turnieje wiedzy i konkursy. Wszyscy uczniowie mieli 

możliwość przygotowania prac na konkurs „Zacznij od kropki - konkurs na kreatywną        

abstrakcję z użyciem plam, kropek i zygzaków".  Wystawę tych niesamowitych prac można 

było oglądać na szkolnym korytarzu.  Z okazji Światowego Dnia Zwierząt nasi uczniowie mogli 

wziąć udział w konkursie plastycznym „Zwierzęta egzotyczne różnych kontynentów”,           

natomiast klasy trzecie brały udział w świetlicowym turnieju wiedzy   o zwierzętach, podczas 

którego uczniowie    wykazali się dużą wiedzą przyrodniczą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 listopada obchodziliśmy bardzo lubiany przez dzieci Międzynarodowy Dzień Postaci z 

Bajek. Z tej okazji w naszej świetlicy zorganizowany został turniej bajkowy. Uczniowie klas 

trzecich rywalizowali ze sobą w różnych konkurencjach m. in. rozwiązywanie krzyżówki,      

zagadki, bajkowe puzzle i rozpoznawanie utworów muzycznych z bajek. Dzieci chętnie brały 

udział w zabawie i na koniec otrzymały słodkie upominki. Pierwszaki miały okazję brać udział           

w konkursie „Jaka to melodia”, który polegał na rozpoznawaniu najsłynniejszych piosenki       

z bajek, rozwiązywali zagadki oraz wykonywali ciekawe zadania m. in. poszukiwanie ziarnka 

grochu czy zawody w dworskim chodzie z książką na głowie. Nie zabrakło też bajkowych  

przebrań.  

 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w zajęciach i zapraszamy po nowe   

przygody do naszej szkolnej świetlicy. Wszyscy nauczyciele mają głowy pełne pomysłów, więc 

zapowiadają się ciekawe zajęcia. 
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Z UCZNIOWSKIEJ SZUFLADY 

 Cześć, jestem Piotrek – uczeń 

klasy IV. Interesuje się historią           

i chciałbym opowiedzieć Wam,         

dlaczego właśnie 11 listopada        

obchodzimy święto narodowe. Wszyscy 

wiemy, iż tego dnia świętujemy      

rocznicę odzyskania przez Polskę     

niepodległości po 123 latach zaborów.  

W Ustawie o Święcie Niepodległości     

z dnia 23 kwietnia 1937 r. czytamy: 

„Dzień 11 listopada, jako rocznica     

odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy 

związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach      

o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości". Przedwojenny Rząd Polski 

ustanowił 11 listopada jako Święto Niepodległości, a później władze II Rzeczypospolitej    

chciały w ten sposób upamiętnić objęcie władzy przez Józefa Piłsudskiego. 10 listopada 1918 

r. Józef Piłsudski naradzał się z członkami Rady Regencyjnej, sprawującej władzę zwierzchnią. 

Dzień później Rada przekazała marszałkowi władzę wojskową oraz naczelne dowództwo nad 

wojskiem polskim. Wieczorem 11 listopada z Warszawy zaczęły wyjeżdżać pierwsze oddziały 

niemieckie. 11 listopada 1918 r. miała również miejsce dymisja Tymczasowego Rządu         

Ludowego Republiki Polskiej, jaką na ręce Piłsudskiego złożył Ignacy Daszyński. To są       

najprawdopodobniej główne powody wskazania na święto narodowe właśnie 11 listopada. 

Jednak obóz narodowy, skupiony wówczas wokół Romana Dmowskiego, wskazywał dwie inne 

daty, jako bardziej odpowiednie na święto narodowe. Wspomniana wcześniej Rada             

Regencyjna została utworzona przez dwóch okupantów: Niemcy i Austro-Węgry. Sprawowała 

ona ograniczoną władzę administracyjną i nie mogła reprezentować Polski na arenie         

międzynarodowej. Rada ta 7 października 1918 r. ogłosiła niepodległość Polski.                

W opublikowanej na łamach „Monitora Polskiego" odezwie do narodu pisano wtedy,              

że  „wielka godzina, na którą cały naród czekał z upragnieniem, już wybija" oraz „losy nasze 

w znacznej mierze w naszych spoczywają rękach". Ze względu na charakter utworzonej przez 

zaborców Rady Regencyjnej i mocne ograniczenie władzy jej kompetencji, ta data nie przyjęła 

się jednak poza kręgami konserwatywnymi. 

Inna datą, braną pod uwagę, był 12 listopada. Tego dnia Rada Regencyjna przejęła od    

okupantów władzę zwierzchnią nad wojskiem i powierzyła Piłsudskiemu misję utworzenia     

oficjalnego polskiego rządu narodowego. Zgodnie z tą narracją przytoczone wydarzenia miały 

być bardziej znaczące dla polskiej niepodległości niż te z 11 listopada. 

 

http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/monitor_pl/1918-10/10-168/imagepages/image1.htm
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Oficjalne świętowanie 11 listopada odbyło się tylko dwukrotnie. Po zakończeniu II wojny     

światowej komuniści nie wrócili już do daty 11 listopada, zastępując ją 22 lipca - dzień         

powstania „Suwerennej władzy Narodu Polskiego". Data ta odwoływała się do ogłoszenia      

podpisanego i zatwierdzonego przez Józefa Stalina Manifestu Lipcowego, ogłaszającego        

powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Celebrowanie daty 11 listopada        

powróciło po zmianach ustrojowych na mocy Ustawy o ustanowieniu Narodowego Święta      

Niepodległości z 15 lutego 1989 r. „Dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski 

niepodległego bytu państwowego oraz walk pokoleń Polaków o wolność i niepodległość […] 

dzień 11 listopada jest uroczystym Narodowym Świętem Niepodległości". W dokumencie       

zagwarantowano także, że jest to dzień wolny od pracy, czyli też od szkoły. 

Jest też pewna ciekawostka związana z tą datą. A mianowicie rejestracja pojazdu, w którym 

zabito arcyksięcia Austrii Franciszka Ferdynanda, a zabójstwo to dało początek konfliktowi        

z udziałem europejskich mocarstw i w efekcie spowodowało wybuch I Wojny Światowej, był   

napis AIII118, co po głębszym zastanowieniu oznaczać może 11 listopada 1918 r. – dzień      

odzyskania przez nas niepodległości.  

 

 

Piotr Kukiełka, kl. IVf  

 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890060034/O/D19890034.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890060034/O/D19890034.pdf
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ŻYCIE OBCOKRAJOWCA 

Dzień dobry! Nazywam się Milana Minich, jestem z klasy VII D. Pochodzę z Białorusi. W moim 

artykule chcę podtrzymać na duchu obcokrajowców i opowiedzieć o sobie. Nie będę mówić       

o sytuacji politycznej, ale chcę dać kilka rad pomocnych w adaptacji i uczeniu się. Zacznę od 

kilku słów o sobie   

 Jak już wspomniałam, mam na imię Milana. Mam 13 lat. Tańczę, jeżdżę konno, piszę 

różne historyjki i lubię czytać książki. Ze szkolnych przedmiotów uwielbiam biologię i chemię. 

Jestem w Polsce już prawie rok i teraz myślę, że już mogę dać kilka rad obcokrajowcom, którzy 

przyjechali do Polski z różnych powodów.  

Przeprowadzka to jest zawsze trudność, zwłaszcza jeśli przyczyną była wojna. Jeśli 

odczuwasz negatywne emocje, np. smutek, tęsknotę za ojczyzną lub niepokój, masz możliwość 

skorzystania z pomocy psychologa szkolnego. 

Nie zapominaj o swoich hobby, jeśli je masz. Możesz je kontynuował tutaj w Polsce. Niedaleko 

od naszej szkoły znajduje się „Centrum Rozwoju Dziecka”, w których można rozwijać swoje  

zainteresowania. 

 Niektórzy obcokrajowcy popełniają duży błąd, bo nie mają odpowiedniego podejścia do 

nauki języka, bo myślą, że jest łatwy, a to nie jest prawda. Bez znajomości języka trudno jest 

się odnaleźć w nowym miejscu, uczyć się i znaleźć przyjaciół. Uważam, że języka można się   

nauczyć, kiedy czytamy polskie książki, oglądamy filmy w języku polskim, rozmawiamy           

z Polakami i chodzimy na dodatkowe zajęcia, które zapewnia szkoła.  

 Nie bój się komunikować z rówieśnikami, zarówno z tymi, którzy rozmawiają w twoim 

języku, jak i z tymi, którzy go nie znają. Właśnie dlatego sądzę, że warto znać język polski. 

Mam nadzieję, że moje rady będą przydatne. W kolejnym numerze gazetki ukaże się mój     

kolejny artykuł. 
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      Привет! Меня зовут Милана Минич, я из класса 7”D’’, и  приехала из 

Беларуси. Здесь я хочу поддержать иностранцев и рассказать о себе. Я 

не буду говорить о политической ситуации, но хочу  дать несколько 

советов по адаптации и учебе. Но сначала обо мне J 

       Как я уже сказала, меня зовут Милана, и мне 13 лет. Занимаюсь 

танцами, конным спортом, пишу разные истории и люблю читать книги. 

А  также я люблю Биологию и Химию. 

        Живу в Польше уже почти год. И теперь я думаю, что могу уже дать 

несколько советов иностранцам, переехавшим в Польшу по разным 

причинам. 

     1. Переезд  это всегда трудно, особенно, если причиной была война. 

Если ты чувствуешь негативные эмоции например: грусть,тоску по 

Родине или тревогу, у тебя есть возможность обратиться к школьному 

психологу. 

      2. Не забывай о своем хобби, если оно у тебя есть. Ты можешь 

продолжить свое любимое дело здесь в Польше. Недалеко от нашей 

школы находятся несколько „Центров Развития Ребенка”, где ты можешь 

найти что-то для себя. 

      3. Некоторые иностранцы совершают большую ошибку, 

безответственно подходя к изучению языка, думая что он легкий, но это не 

правда. Без знания языка трудно адаптироваться, учиться и найти друзей.  

        Язык можно учить читая польские книги, смотря фильмы на польском 

языке, разговаривая с Поляками и ходя на дополнительные занятия  

которые предоставляет школа. 

        4. Не бойся общаться со сверстниками, как и с теми которые 

говорят на твоем родном языке, так и с теми кто твоего родного языка не 

знает. Именно поэтому нужно учить польский язык. 

             Я думаю, это все что хотела сказать. Надеюсь, что мои советы 

будут полезны. Пока   

 

Milana Minich,kl. VIID 
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DLA NAJMŁODSZYCH 

EKSPERYMENTY DLA NAJMŁODSZYCH — CZYLI NAUKA PRZEZ ZABAWĘ 

TĘCZOWY TALERZ  

 

Składniki: 

-kolorowe, glazurowane cukierki 

-woda 

-biały płaski talerz 

 

 

 

 

Wykonanie: 

Na talerzu w zagłębieniach układamy w okręgu kolorowe cukierki. Kolory układamy               

naprzemiennie, gdy już ułożymy cukierki, na talerz delikatnie wlewamy wodę tak, by cały talerz, 

włącznie z cukierkami pokryty był jej cienką warstwą. Obserwujemy tęczę, która pojawia się na 

talerzu. 

 

 

 

ZMIENIAJĄCE SIĘ KOLORY KWIATÓW 

Potrzebujemy 3 białe róże (lub inne kwiaty), 3 szklanki, 3 różne barwniki i wodę. Łodygi róż   

nacinamy wzdłuż. Do szklanek należy nalać wodę i dodać do każdej z nich inny barwnik. Całość 

mieszamy i umieszczamy róże w każdej szklance. Pod wpływem barwnika będzie zmieniać się 

kolor płatków każdej z róż. 
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GALAKTYKA W SŁOIKU 

To eksperyment, który pokaże dzieciom, jak może wyglądać kosmos – tyle że zamknięty w... 

słoiku. Jak wykonać to doświadczenie? Potrzebujemy: 

 słoik 1 l 

 woda 

 barwniki spożywcze (obowiązkowo barwnik niebieski/granatowy oraz czerwony) 

 brokat 

 patyczki do szaszłyków 

 watę 

Wykonanie: 500 ml wody wlewamy do słoika i dodajemy niebieski barwnik. Następnie  doda-

jemy do słoika watę, aby sięgała wysokości płynu. Wsypujemy brokat i mieszamy całość. Na-

stępnie dolewamy wodę – tym razem zabarwioną wcześniej w osobnym naczyniu na       czer-

wono i ponownie wkładamy watę oraz wsypujemy brokat. 

 

Efekt: w słoiku powstanie niejako miniaturka kosmosu – galaktyki. Takie dzieło może później 

stanowić element dekoracyjny w pokoju. 
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DLA NAJMŁODSZYCH 

K R O Z B I O R Y R 

W A G Y I Q V A P D 

O R Z E Ł D W Z I O 

L L L P O G O D Ł O 

N B J W H M N B S P 

O J F E Y P O V U L 

Ś F L R M I U K D M 

Ć D A T N Y P P S J 

W S G Y I W O E K H 

Z N A C Z E L N I K 

A I S U W I S Ł A H 

O U Z I O P K F D G 

L I S T O P A D C Z 

Odszukaj 11 haseł: 

NACZELNIK 

GODŁO 

HYMN 

WISŁA 

ORZEŁ 

LISTOPAD 

FLAGA 

POLSKA 

WOLNOŚĆ 

PIŁSUDSKI 

WOLNOŚĆ 

Zadanie 1 
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Zadanie 2 

STOPA REDAKCYJNA 

Redakcja: Julia Drewnik, Sylwia Wiracka, Piotr Kukiełka, Milana Minich 

Opiekun gazetki: Jolanta Kosak-Zalewska, Agnieszka Nowakowska 

Redaktor techniczny: Sylwia Meronk-Pycek 

Stolicą Polski jest WARSZAWA KRAKÓW 

POL POT 

Miesiąc, w którym Polska odzy- LISTOPAD PAŹDZIERNIK 

SKA SKI 

Toruń słynie z PIEROGÓW PIERNIKÓW 

MA MO 

Koń Józefa Piłsudskiego nazywał KASZTAN KASZTANKA 

ON JA 

Polska leży nad MORZEM OCEANEM 

OJ AJ 

Największe jezioro w Polsce to BIAŁE ŚNIARDWY 

CZE CZY 

Flaga Polski jest BIAŁO-

CZERWONA 

CZERWONO-

BIAŁA 

ZNA ZNO 

Rozszyfruj hasło: __________________________________________ 

Zadanie 3 

Jesienne drzewo z puzzli 

Przedstawiamy Wam pomysł na ciekawą pracę plastyczną. Każdy       

z nas ma chyba w domu pudełko puzzli, w którym brakuje kilku      

elementów. Dziś pokażemy jak można je wykorzystać. 

Do wykonania pracy będą potrzebne: 

Puzzle, karton, farby plakatowe,        

pędzel, woda  

Na początku z palety kolorów wybieramy te, 

które kojarzą nam się z jesienią.            

Przykrywamy stół ceratą albo niepotrzebnymi gazetami i malujemy 

wszystkie puzzle, starając się mieszać kolory ze sobą. Odkładamy 

puzzle do wyschnięcia i szykujemy karton. My wybraliśmy kartony    

w formacie a3. Wykorzystując brązowe farby i nasze palce malujemy 

pień drzewa. Można go oczywiście namalować pędzlem, jeśli nie 

chcecie brudzić rąk. Gdy puzzle całkowicie wyschną, przyklejamy je 

dosyć grubą warstwą kleju. Praca jest gotowa   


