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W tym numerze, m. in.: 

 
• Na dwóch kółkach 

przez Szwajcarię 
• Różnorodnie, ale 

zgodnie 
• Kulig, który stał się 

spływem 
• Plany klas trzecich 

na przyszłość 
• Dwubój 

nowoczesny 
• Byliśmy na 

wycieczce… w 
więzieniu 

• Wrażenia po 
pierwszym roku w 
szkole 
 

 



      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA DWÓCH KÓŁKACH PRZEZ SZWAJCARIĘ… 

 

 

 

 

 

W dniach 25.05 - 03.06 br. odbył się rajd rowerowy, dla starszych 

uczniów naszej szkoły, po Szwajcarii, wzdłuż Renu. Grupa składała się       

z 17 uczniów i 3 opiekunów. Podróż do Andermatt, skąd mieliśmy 

rozpocząć jazdę na rowerach trwała 22 godz. Już pierwszego 

popołudnia po przybyciu na miejsce zachwyciły nas okoliczne widoki. 

Urokliwe, małe i ciche miasteczko i kebab na  kolację.😊 Na rowery 

wsiedliśmy 27.05. Z samego rana pod stromą górę podjechali tylko dwaj 

śmiałkowie… Większość grupy rozpoczęła rajd zjazdem z ośnieżonej 

góry z ponad 2000 m n.p.m. Tamtego dnia pokonaliśmy 62 km i zjedliśmy 

pierwsze spaghetti.  

Kolejnego dnia po drodze zajechaliśmy do Liechtensteinu. Dzień był 

upalny po nocnej burzy i każdy skusił się na lody. Za nami było kolejne 

80 km, a na kolację smakowita pizza. We wtorek utrzymywał się upał,     

a na horyzoncie piękny widok na jezioro Bodeńskie. W tym dniu 

konieczna się okazała wizyta w szwajcarskim szpitalu z na szczęście tylko 

obitym podczas gry w siatkówkę palcem i wielokrotne zmienianie dętek. 

Camping znajdował się nad samym jeziorem, więc kolejnego dnia o 7 

rano można było się wykąpać.😉 Jadąc wzdłuż wody zatrzymaliśmy się 
w drodze, aby po raz kolejny w tamtym dniu popływać. Trafiliśmy              

do miasteczka Stein am Rhein, gdzie był czas wolny.  

 
  Zostawiliśmy jezioro za sobą i z powrotem 

przemieszczaliśmy się dalej wzdłuż Renu, aż do 

campingu nad samym brzegiem rzeki.                     

W czwartek urocze widoki szczytów górskich 

znikły na dobre, a wokół nas rozpościerał się 

rolniczy krajobraz. Dzień, jak każdy, był ciężki, 

mimo że mijaliśmy pola, droga prowadziła             

w kółko w górę i  w dół. Po rozbiciu namiotów 

udaliśmy się na basen, co było ogromną ulgą      

w tak ciepły dzień. Wieczorem zjedliśmy sznycla, 

co można nazwać rajdową tradycją (choć teraz 

może stać się nią spaghetti, które pojawiło się        

4 razy). Po wysokich temperaturach w ciągu 

dnia kolejny raz z rzędu napotkała nas w nocy 

ulewa. Przed nami został ostatni dzień podróży 

rowerami, a dotrzeć mieliśmy do Bazylei. 

Wjechaliśmy tam po południu. W trasie 

zahaczyliśmy o niemiecką stronę Renu,                 

czyli łącznie odwiedziliśmy po drodze aż cztery 

kraje: Szwajcarię, Lichtenstein, Niemcy               

oraz Austrię. Droga powrotna busem zawierała 

nocleg na polu namiotowym w Polsce, jako 

przerwę przed powrotem do Ożarowa Maz. Jak 

każdy polski camping wzbudził on niemało 

emocji jeśli chodzi o standard. W planie były  

444 km, a zrobiliśmy 420 km, ale przecież nie to 

było najważniejsze. Fantastycznie się bawiliśmy 

i chcemy jechać jak najszybciej na kolejny rajd, 

choć niektórzy kończąc w tym roku szkołę,  

nie będą mieli już takiej okazji.  

 

Emilia Goszczyńska  

 



 

  
Kraków zimą, czyli wycieczka klas trzecich 

Dnia 8 grudnia klasy trzecie 

gimnazjum razem z opiekunami:   

p. Martą Kozak, p. Ewą Bogusz          

i p. Krzysztofem Głogowskim 

pojechały na trzydniową Białą 

Szkołę. Rankiem trochę zaspani, 

ale podekscytowani, wyruszyliśmy 

pociągiem Pendolino z Warszawy 

do Krakowa. 

Dawna stolica Polski 

przywitała nas chłodnym, rześkim 

powietrzem, a także zapachem 

smażonych oscypków i kiełbasek. 

Szybko wtaszczyliśmy bagaże        

na trzecie piętro pięknej 

kamienicy, która stała się naszym 

domem na niecałe trzy dni. Z jej 

okien mogliśmy podziwiać 

krakowski rynek z jego perełką - 

Kościołem Mariackim. Następnie 

ruszyliśmy szlakiem Stanisława 

Wyspiańskiego. Zobaczyliśmy m.in. 

jego rodzinny dom, teatr w którym 

wystawiał swoje sztuki, kościoły 

skrywające dzieła Mistrza, a także 

miejsce jego inspiracji, tj. Jamę 

Michalikową - w której mieliśmy 

okazję zjeść obiad. Zmęczeni, ale 

szczęśliwi, wróciliśmy do hostelu        

i zarządziliśmy próbę naszych 

jasełek. W czasie wolnym 

chodziliśmy po rynku, gdzie jedni 

szukali pamiątek, a drudzy 

jedzenia. 

    Następnego dnia poznawaliśmy 

Kraków z ,,Szalonym Przewodnikiem''. 

Zaczęliśmy od zwiedzania podziemi pod 

rynkiem. Okazało się, że kiedyś serce 

Krakowa  znajdowało się kilka metrów niżej 

niż obecnie.  

Później mieliśmy przyjemność 

zobaczyć wnętrze kościoła Mariackiego 

wraz z niesamowitym ołtarzem Zaśnięcia 

NMP  Wita Stwosza. Nie bez powodu kościół 

ten uznawany jest za jeden                                               

z najpiękniejszych kościołów w Polsce.        

Na koniec zostawiliśmy sobie Zamek 

Królewski na Wawelu. Smok Wawelski był 

przychylny  i pozwolił nam go zdobyć. 



 

  

 Po intensywnym dniu 

zwiedzania (bo aż 6 godz.) 

zjedliśmy ciepły obiad i wróciliśmy 

do hostelu, w którym tradycyjnie 

już przeprowadziliśmy próbę. 

Wieczorem, pomimo ogólnego 

zmęczenia, znaleźliśmy jeszcze siły 

na wygłupy i w radosnej 

atmosferze spędziliśmy resztę dnia 

(nocy). Ostatni dzień poświęcony 

był Żydom polskim, ale jeszcze 

rano uczestniczyliśmy we mszy 

świętej w kościele Mariackim. Po 

niej nasz przewodnik (który sam był 

Żydem) przybliżył nam losy Żydów 

mieszkających na przestrzeni 

wieków w Kazimierzu, a potem w 

Krakowie. Zwiedziliśmy także do 

dzisiaj  czynne synagogi, które były 

tak kolorowe i złote w środku,          

że mieliśmy wrażenie, jakbyśmy 

zwiedzali rezydencje królewskie.  

Następnie mieliśmy przerwę 

na posiłek i biegiem ,,polecieliśmy'' 

do Muzeum Historycznego Miasta 

Krakowa, czyli Fabryki Schindlera. 

Nasz kolega, Kuba, w końcu 

dowiedział się, co to za fabryka        

i o co chodzi z tą listą Schindlera.  

Muzeum to jest bardzo ładnie 

urządzone, prawie jakby było 

,,wyjęte z epoki".  

Później biegiem wróciliśmy do 

hostelu po bagaże, skąd jeszcze 

szybciej pobiegliśmy na dworzec 

kolejowy. Niestety, wyruszyliśmy        

z dużym opóźnieniem i siedzieliśmy 

w przedziałach nie tak jak 

chcieliśmy, ale jako że jesteśmy 

zaradnymi ,,dziećmi" i z tym sobie 

poradziliśmy. Do domu wróciliśmy 

ok. godz. 22:30. 

  

Moim zdaniem wycieczka udała się             

i długo zostanie w naszej pamięci, szczególnie, 

że była to nasza ostatnia Biała/Zielona Szkoła. 

  

Gosia Hałaj 3B 



   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym roku w naszej szkole zaszły pewne zmiany. Gimnazjum zamieniło się 

w szkołę podstawową. Dołączyły do nas klasy: pierwsza, czwarta, piąta, szósta  

i dwie siódme. Rok szkolny dobiega już końca, a my postanowiliśmy sprawdzić, 

jakie wrażenia po pierwszym roku nauki mają nowi uczniowie. 

Monika i Krzysiek: Wiemy, że nauka w naszej szkole może być czasami ciężka 

i męcząca, ale z drugiej strony może dostarczać mnóstwo satysfakcji  

i przyjemności. Z tego powodu chcielibyśmy się dowiedzieć, jak minął wam 

pierwszy rok. Zacznijmy więc od początku. Jakie były Wasze pierwsze wrażenia  

po przyjściu do szkoły i co Was najbardziej zaskoczyło? 

Aniela (kl. 4): Szkoła wydała mi się ogromna, ale o wiele weselsza w porównaniu 

z moją poprzednią. Pozytywnie zaskoczyła mnie naprawdę duża świetlica. 

Antoni (kl. 5): W mojej starej szkole na lekcjach panowała gorsza atmosfera. Tutaj  

na lekcjach jest ciszej, dzięki czemu można się lepiej skupić na temacie i więcej 

nauczyć.  

Janek (kl. 1): Na początku roku trochę się denerwowałem i obawiałem nowych 

kolegów. Stresowałem się, kiedy był sztandar na Mszy świętej. 

Monika i Krzysiek: A jak wyglądają zajęcia w pierwszej klasie? 

Janek: Mamy dwa podręczniki. Robię już zadania w trzecim zeszycie z języka 

polskiego. Z matematyki jestem troszeczkę słabszy, ale z muzyki jestem prawie 

najlepszy w klasie. 

Monika i Krzysiek: Z tego co wiemy rozpoczęliście naukę wielu nowych 

przedmiotów. Który z nich najbardziej się Wam podoba? 

Łucja (kl. 7): Z nowych przedmiotów najbardziej podoba mi się biologia i chemia. 

Może nie mam z nich najlepszych ocen, ale mam plany, aby iść na medycynę, 

ponieważ bardzo interesuje mnie ludzkie ciało. 

Monika i Krzysiek: W naszej szkole odbywają się różne zajęcia pozalekcyjne.  

Na jakie z nich uczęszczacie i jak się Wam podobają? 

Michał ( kl. 6): Chodziłem na kółko chemiczne i było bardzo fajnie. Robiliśmy wiele 

eksperymentów, a przez zabawę można się dużo nauczyć. W ten sposób łatwiej 

się zapamiętuje. 

Łucja: Ja chodzę na kółko muzyczne. Przez pięć lat uczęszczałam do szkoły 

muzycznej, gdzie nauczyłam się grać na pianinie. Moje umiejętności mogę 

wykorzystywać podczas występów na szkolnych uroczystościach razem z chórem. 

Monika i Krzysiek: Czy były jakieś gorsze momenty, w których coś sprawiło Wam 

problem? Co to było? 

Łucja: Na początku bałam się nowych znajomości i martwiłam, czy wszyscy mnie 

zaakceptują. Nie wiedziałam, czy dam sobie radę z przedmiotami. Pewno 

trudności sprawiała mi fizyka, bo nie jestem umysłem matematycznym,  

ale już bardzo dobrze sobie radzę. Teraz na szczęście wiem, że martwiłam się  

bez powodu. Mam zgraną klasę, a nauka nie jest wcale taka trudna. 

 

WRAŻENIA PO PIERWSZYM ROKU W SZKOLE 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aniela: Z przyrodą bywało trochę gorzej. Na początku nie rozumiałam 

niektórych zadań, ale teraz wszystko jest w porządku. 

Monika i Krzysiek: W naszej szkole od tego roku działa świetlica szkolna.  

Jak spędzacie tam czas i jak prowadzone są zajęcia? 

Aniela: Robimy tam różne ciekawe  rzeczy np. ostatnio ozdabialiśmy jajka ze 

styropianu, wykonywaliśmy podkładki pod kubek oraz rzeczy z masy 

porcelanowej i bibuły. 

Monika i Krzysiek: W ciągu tego roku zdążyliście już całkiem dobrze poznać 

naszą szkołę. Czy podoba Wam się tutaj bardziej niż w poprzedniej? 

Michał: W tej szkole podoba mi się o wiele bardziej. Większość osób tutaj stara 

się o oceny i to mnie motywuje. Jak ktoś ma czerwony pasek albo średnią 

powyżej 5.00, to wydaje się, że ja też mogę zdobyć lepsze oceny. Wszyscy są 

przyjaźni, kulturalni i uprzejmi dla siebie. Jak ktoś nie rozumie jakiegoś zadania 

to pomagamy sobie nawzajem. Ludzie są tutaj pozytywniej nastawieni. 

Łucja: Zdecydowanie. Tutaj są inni ludzie. Mam także większą mobilizację  

do nauki, bo są tu lepsi uczniowie ode mnie i to mnie motywuje, aby mieć lepsze 

oceny.  

Antoni: Nauczyciele są dużo lepsi. Inaczej podchodzą do uczenia. Organizują 

różne projekty, co lepiej pozwala nam zrozumieć temat.  

Aniela: Na pewno podoba mi się tu o wiele bardziej. Jest większa akceptacja  

w klasie i jest bardziej przyjaźnie niż w mojej starej szkole. 

Monika Żyła & Krzysztof Chełstowski 

 

 

 

 

 

 

 



  

04.06.2018 r. reprezentacja uczniów  

i uczennic Szkoły Pallottiego wzięła udział  

w ostatnich w tym roku szkolnym zawodach 

sportowych. Były to mistrzostwa na szczeblu 

powiatowym. Dwie części Dwuboju odbyły 

się odpowiednio na pływalni i  boisku 

sportowym w Łomiankach. Wystartowały  

3 drużyny z naszej szkoły: dziewczęta z klas  

7 i 3 gim.; młodsze dziewczęta ze szkoły 

podstawowej klas 5 i 6 oraz chłopcy z klas  

6, 7 i 3 gim. Dystans pływania wynosił 50 m 

dla młodszych i 100 m dla starszej grupy 

wiekowej stylem dowolnym, zaś biegi odbyły 

się na dystansach 400 i 1000 m 

proporcjonalnie do wieku.  

Biorąc udział w tych zawodach, 

przyznam szczerze, że bieg przy tak wysokiej 

temperaturze, jaka nam towarzyszyła był 

wielce wyczerpujący. Możemy pochwalić 

się jednak nie lada sukcesami... Drużyna 

chłopców zdobyła 3. miejsce, mimo bardzo 

silnej konkurencji. Najmłodsze dziewczyny 

zajęły 2. miejsce na podium. Druga drużyna 

dziewczyn wygrała pierwsze miejsce  

w swojej kategorii, a Maja Laskowska z klasy 

7 została najlepszą zawodniczką wśród 

dziewcząt swojej kategorii.  

Dalszych sukcesów możemy życzyć 

dopiero na przyszły rok i oby takowe były .☺ 

Emilia Goszczyńska 

 

DWUBÓJ NOWOCZESNY? JAK NIC CHODZI O ZAWODY 
PŁYWACKO-BIEGOWE... 

 

 



 

RÓŻNORODNI, ALE ZGODNI 

 

 

  

W połowie maja  

na korytarzach naszej szkoły można 

było usłyszeć aż sześć różnych 

języków. Wszystko to za sprawą 

projektu ,,Erasmus +”. Jako pierwsi 

do Polski przybyli 10 maja partnerzy  

z Niemiec, a następnego dnia 

dołączyli do nas pozostali: Turcy, 

Chorwaci, Portugalczycy i Austriacy. 

Tegoroczne spotkanie odbyło się 

pod hasłem ,,Różnorodność  

i integracja”. 

 

Sobota upłynęła nam  

na zwiedzaniu Warszawy. 

Chcieliśmy pokazać Gościom 

naszą stolicę jako miasto wielu 

kultur i religii. Najwięcej czasu 

spędziliśmy na Pradze, gdzie już 

pod koniec XIX wieku sąsiadowały 

ze sobą bazylika katedralna św. 

Michała Archanioła i św. Floriana 

Męczennika, prawosławna 

cerkiew pod wezwaniem św. Marii 

Magdaleny oraz Synagoga 

Praska. Następnie udaliśmy się  

na Stare Miasto. Oprócz 

zwiedzania był to także czas  

na wspólny obiad. Tradycyjne 

polskie pierogi w różnych 

odmianach smakowych cieszyły 

się dużym powodzeniem.  Dzień 

zakończyliśmy oglądaniem 

spektaklu „Książę Niedźwiedź”  

w Multimedialnym Parku Fontann. 

Wszystkim bardzo spodobała się 

historia nieszczęśliwej miłości 

księcia, której towarzyszył 

spektakularny taniec fontann  

w otoczeniu barwnych laserów  

i przejmującej muzyki.  

 



 
  

Niedzielę każdy z nas 

planował indywidualnie ze swoim 

partnerem. Jednak ponieważ już 

bardzo się polubiliśmy 

postanowiliśmy chociaż część 

dnia spędzić w większym gronie. 

Wybór padł na Centrum Nauki 

Kopernik, gdzie każdy mógł 

znaleźć coś interesującego  

dla siebie. Ponadto staraliśmy się 

sprostać oczekiwaniom naszych 

gości, a więc było także 

zwiedzanie Muzeum Powstania 

Warszawskiego, spacery i koncert 

w Łazienkach, wjazd na taras 

widokowy Pałacu Kultury i wiele 

innych atrakcji. Dla Turków bardzo 

ważne było, by wspólnie z polskimi 

gospodarzami pójść do kościoła 

na niedzielną Mszę świętą. 

Koniecznie chcieli oni jak najlepiej 

poznać polską religijność.  

 

W poniedziałek nasi 

partnerzy odwiedzili naszą szkołę. 

Mieli tu okazję po raz pierwszy w 

życiu wziąć udział w lekcji 

prowadzonej w języku polskim, a 

także wspólnie ze szkolnym 

chórem zaśpiewać jedną z 

polskich piosenek ludowych - ,,Szła 

dzieweczka do laseczka”. 

Następnie wzięliśmy udział w 

zabawach integracyjnych, po 

czym udaliśmy się do szkółki roślin 

Clematis w Pruszkowie. 

 

 

Wtorek to dzień naszej 

najdalszej wyprawy. Całą 

Erasmusową grupą udaliśmy się  

do  Kazimierza Dolnego. W ciągu 

dnia zwiedziliśmy najważniejsze 

zabytki miasta poznając ich 

wielokulturową tradycję. Wielką 

atrakcją okazałą się jazda 

samochodami terenowymi  

po pobliskich leśnych drogach  

i wąwozach lessowych. 

Środa była już ostatnim dniem 

naszego projektu. Wybraliśmy się  

do Puszczy Kampinoskiej,  

aby pokazać piękno naszej przyrody. 

Na miejscu podzieliliśmy się na dwie 

grupy. Pierwsza miała za zadanie 

przygotować podchody, druga  

zaś rozwiązywać przygotowane  

dla nich łamigłówki oraz trafić  

do celu jakim było ogniska. Kiełbaski 

pieczone na ognisku smakowały 

wybornie. Każdy z uczestników 

otrzymał pamiątkowy dyplom.  

Niestety przyszedł czas rozstania. 

Tydzień spędzony z naszymi 

zagranicznymi znajomymi był 

niezwykłym doświadczeniem. 

Jestem pewien, że nigdy go nie 

zapomnimy. Pozostaje nam jednak 

mieć nadzieję, iż jeszcze kiedyś razem 

się spotkamy. 

 

Krzysztof Chełstowski 



 

PLANY KLAS TRZECICH NA PRZYSZŁOŚĆ 
  

Rok szkolny zbliża się powoli  

ku końcowi. Egzaminy gimnazjalne 

mamy już dawno za sobą, ale wciąż 

oczekujemy w niecierpliwości na ich 

wyniki. Mimo plotek, że w trzeciej klasie 

po egzaminach czeka na nas tylko 

odpoczynek, ciężko pracujemy  

na upragnione oceny, gdyż każdy 

punkt może się przydać w rekrutacji  

do wymarzonego liceum. A jakie plany 

na przyszłość mają uczniowie 

Pallottiego? 

 
Wiele trzecioklasistów wiąże swoją przyszłość  

z klasami dwujęzycznymi. Aby dostać się do takiej 

klasy trzeba było napisać specjalne testy                        

sprawdzające kompetencje językowe. Największym 

zainteresowaniem cieszy się XXXIIII Liceum  

im. Mikołaja Kopernika z drugim językiem 

prowadzącym angielskim oraz XVII Liceum  

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z klasami  polsko-

niemieckimi. Wśród wyborów naszych uczniów 

znajdują się także takie szkoły jak: LXVII Liceum  

im. Jana Nowaka- -Jeziorańskiego, V Liceum  

im. Księcia Józefa Poniatowskiego, XIV Liceum 

Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, XXVII 

Liceum im. Tadeusza Czackiego, VI Liceum 

Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana, VII Liceum 

im. Juliusza Słowackiego i wiele innych. Obok całego 

szeregu szkół publicznych swoje miejsce znalazły licea 

prywatne. Są u nas chętni do Akademickiego Liceum 

Ogólnokształcącego przy Polsko-Japońskiej Akademii 

Technik Komputerowych, Zespołu Szkół Bednarska  

im. Maharadży Jama Saheba Digvijay Sinhji. 

 



  

W wyborach profili także możemy 

zobaczyć dużą różnorodność. Są uczniowie, 

którzy wybierają się na mat-fiz, bio-chem  

lub chem-fiz. Jednak pod względem 

częstości wybierania profil matematyczno-

geograficzny góruje nad nimi wszystkimi.  

Z całą pewnością większym 

zainteresowaniem klas trzecich cieszą się 

profile ścisłe niż klasy humanistyczne. 

Wybór odpowiedniego liceum  

i rozszerzonych przedmiotów może później 

zdecydować jak potoczą się nasze dalsze 

losy i jaki zawód będziemy wykonywać.  

Nie każdy z nas ma obecnie plan na dalsze 

życie, są jednak tacy, którzy mają już wszystko 

zaplanowane. Pytani o dalsze plany jedni 

wspominają o Politechnice Warszawskiej,  

a inni o Szkole Głównej Handlowej. Niektórzy 

marzą o studiach na zagranicznej uczelni.  

A co po studiach? Patrząc jeszcze dalej  

w przyszłość, są osoby, które wyobrażają 

sobie siebie pracujących w zawodach 

neurobiologa, stewardessy, grafika 

komputerowego, inżyniera, architekta  

lub kryminologa. 

 

Chociaż mamy przed sobą 

jeszcze trochę czasu, temat 

naszych dalszych planów pojawia 

się dość często w codziennych 

rozmowach. Na szczęście jedyna 

decyzja jaką musimy na razie 

podjąć to wybór szkoły 

ponadgimnazjalnej. Jak ułoży się 

nasze życie o tym się dopiero 

kiedyś przekonamy. Wierzę 

jednak, że każdy z nas znajdzie  

w końcu coś, czym chciałby się 

zajmować i będzie sprawiało mu 

to przyjemność.  

Monika Żyła 

 



 

  

Byliśmy w….więzieniu,  tak, 

nie w muzeum, kinie czy  

na wystawie, ale trafiliśmy  

do prawdziwego aresztu. 

         Wiadomość o organizowanej 

wycieczce do więzienia była  

dla nas wielkim zaskoczeniem. 

Przyjęliśmy ją z zadowoleniem  

i nie mniejszym zaciekawieniem,  

bo tam jeszcze nas nie było.      

Wyjazd zorganizowano dla klas 

trzecich gimnazjum i odbył się 18 

maja br. Odwiedziliśmy Areszt 

Śledczy Warszawa-Służewiec 

znajdujący się przy ul. Kłobuckiej 5. 

 

          Aby wejść do więzienia wszyscy 

musieliśmy pokazać legitymację szkolną  

i być przeszukani przez strażników.  

Na początku wizyty wysłuchaliśmy pani, 

która pracuje z więźniami uzależnionymi 

od różnych używek. Dowiedzieliśmy  

się ciekawych rzeczy z „pierwszej ręki”  

o problemach ludzi uzależnionych.  

Jeśli chodzi o samą placówkę więzienną, 

to jest ona w stanie pomieścić  

1080 osadzonych, zatrudnia  

279 funkcjonariuszy oraz 20 pracowników 

cywilnych. Więźniowie mają wyznaczone 

dni, w które mogą się spotykać z rodziną, 

a paczki od bliskich są dokładnie 

sprawdzane w celach bezpieczeństwa.  

Na co dzień noszą na sobie ubrania 

więzienne. Osoby niepalące nie są razem 

w celi z osobami palącymi. Dowiedzieliśmy 

się także, że mogą oni brać udział  

w wyborach. To co mnie najbardziej 

zaskoczyło to  fakt, że posiłki są 

przynoszone więźniom do celi, a nie jak to 

pokazane jest na filmach, gdzie 

najczęściej spożywane są one na dużej sali 

wspólnie. Jeżeli ktoś zachowuje się 

nienagannie, a służby mają do niego 

zaufanie ma możliwość wychodzić  

i pracować na zewnątrz poza więzieniem. 

Mieliśmy też okazję wysłuchać historii 

dwóch więźniów skazanych  

(jeden na 5, drugi na 3 lata ) za posiadanie 

narkotyków.  

 

 

 

BYLIŚMY NA WYCIECZCE… W WIĘZIENIU 

Źródło: https://wiadomosci.wp.pl 

 

Źródło: https://commons.wikimedia.org 

 



 
 

  

Podczas całej wizyty 

towarzyszył nam i nie odstępował 

nas na krok służbowy pies. 

Dowiedzieliśmy się, że akurat ten 

pies jest wyszkolony w kierunku 

wyszukiwania narkotyków i innych 

używek u więźniów  

i odwiedzających ich. W tym 

areszcie są też takie psy, które są  

w stanie „unieszkodliwić” więźnia  

w razie potrzeby. Strażnicy 

pokazali nam także kajdanki  

na ręce i nogi oraz specjalny hełm 

w którym agresywny więzień nie 

jest w stanie sobie nic zrobić. 

Udało się nam także zdobyć  

pozwolenie na wstęp na główny 

teren tego aresztu. Dzięki temu 

mieliśmy możliwość zaglądnąć  

do cel osadzonych. Były małe  

i odstraszające. Myślę, że chyba  

w tym momencie słowo 

,,więzienie’’ najbardziej trafiło  

do nas. Ten widok mówił wszystko. 

Później zobaczyliśmy tzw. wybiegi 

dla osadzonych. Ich powierzchnia 

była mniejsza od naszych klas. 

Opuszczając to miejsce jeszcze raz 

nas sprawdzono, na wypadek 

gdyby jakiś skazany wmieszał się 

między nami. Nie da się ukryć,  

że w trakcie tej wizyty towarzyszył 

nam dreszczyk emocji, zwłaszcza 

wtedy, gdy słyszeliśmy różne 

okrzyki w naszą stronę, a nawet 

słowa ,,że już stąd nie wyjdziemy”. 

 

       Przyznam, że pobyt w tym 

miejscu wywarł na wszystkich duże 

wrażenie i dał nam sporo  

do myślenia. Do pełnoletności 

dużo nam nie brakuje i różne myśli 

,,chodzą nam po głowie”. Trzeba 

wiele rzeczy przemyśleć”,  

aby nie było za późno.  

Ta wycieczka to ,,strzał w 

dziesiątkę”. 

 

Gosia Hałaj 

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org 

 

Źródło: https://www.haloursynow.pl 
 



 

  

WYWIAD ZE STARYM CZŁOWIEKIEM LUB MANOLINEM 
 

        Siódmego maja br. w naszej szkole roiło się od ,,starych ludzi’’. Dostaliśmy od naszej 

pani Kasi zadanie - przeprowadzenie wywiadu  ze Starym człowiekiem lub Manolinem,  

czyli dwoma  głównymi bohaterami książki E. Hemingwaya pt. ,,Stary człowiek i morze’’. 

       Dobraliśmy się w pary, a każda miała swój oryginalny i zabawny pomysł  

na prezentację. W rekwizytach znalazły się kufle z sokiem jabłkowym (w roli piwa), długie 

wędki, kapelusiki, rybaczki, sztuczne papierosy, a także zrobiona z papieru całkiem spora 

łódka, która zrobiła istną furorę. Wszyscy świetnie się spisali. Było  zabawnie ale i zarazem 

profesjonalnie. Pani Kuracka doceniła nasz wysiłek i wynagrodziła nas piękniutkimi 

szósteczkami i pochwałami. Najbardziej chwaliła nas za to, że nie czytaliśmy z kartek  

oraz za całą aranżację odgrywanych scenek. 

        Moim zdaniem te wywiady były jednymi z najlepszych prac jakie dostaliśmy od pani 

Kasi przez całe trzy lata, a zapewniam Was, że było ich sporo. ☺ 

 

Gosia Hałaj  

 



  CO INTERESUJE NASZYCH UCZNIÓW? 

Szkoła wypełnia znaczną 

część naszego życia, ale czasem 

warto znaleźć chwilę odpoczynku. 

Niektórzy z nas pewnie z chęcią 

spędzają ten wolny czas oglądając 

telewizję, czytając książki lub 

uprawiając sport, jednakże w naszej 

szkole znajdziemy wielu uczniów, 

których zainteresowania wyróżniają 

się wśród pozostałych. Nie każdy 

przecież musi być uzdolnionym 

fotografem, artystą czy piłkarzem, a 

mimo to wciąż może mieć wiele 

ciekawego do opowiedzenia. W tym 

artykule opiszemy kilka najbardziej 

nietypowych i interesujących hobby 

naszych uczniów. 

 

Emilka Goszczyńska z klasy 3B posiada 

rzadko spotykaną pasję, z którą wiąże swoją 

przyszłość. Swój wolny czas poświęca 

czytaniu książek o neurobiologii i ciągłemu 

zgłębianiu wiedzy o mózgu. Uczestniczy w 

zajęciach Uniwersytetu Dzieci oraz chętnie 

bierze udział w różnych wydarzeniach 

naukowych takich jak: Noc Biologów czy 

Piknik Naukowy. Planuje studiować 

neurobiologię na Uniwersytecie 

Warszawskim, Jagiellońskim lub być może w 

Holandii, a następnie zajmować się tym 

zawodowo. 

 

Zamiłowanie Krzyśka 

Chełstowskiego do historii zaczęło 

się wiele lat temu.  W wieku 13 lat 

podczas pewnego rodzinnego 

spotkania pojawił się temat 

genealogii, wtedy właśnie 

pojawiła się chęć odnalezienia 

informacji o swoich dawnych 

przodkach. Poszukiwania 

rozpoczął w Internecie. Znalazł 

tam drzewo genealogiczne 

pewnego dalekiego krewnego i 

postanowił zrobić coś podobnego 

samemu. Jego drzewo  

genealogiczne zawiera około 300 

osób, z czego najdawniej żyjący 

krewny, którego odnalazł - Marcin 

Niesłuchowski – Bogacz herbu 

Nieczuja – zmarł przed 1646 

rokiem. 

Julia Bartosińska łowieniem 

ryb interesuje się już od kilku lat, a 

wszystko zaczęło się od konkursów 

rybackich na dzień dziecka. Teraz 

jeździ na ryby zazwyczaj z tatą, 

kilka razy w miesiącu. Mają mały 

staw w swojej miejscowości. Jest 

on jednak pełen ryb, więc nigdy 

się jej nie nudzi. W łowieniu 

najbardziej lubi moment 

wyciągania ryby z wody, 

ponieważ nigdy nie wie co tam się 

kryje. Samo oczekiwanie nad 

stawem, gdzie panuje cisza ją 

uspokaja i pozwala się 

zrelaksować. Czasami jeździ na 

ryby tylko po to, aby się wyciszyć, 

a samo złowienie czegoś jest tylko 

dodatkiem do wspaniałego czasu 

spędzonego nad wodą. 

 



  

Kolejną wyjątkową pasję 

posiada Jakub Fus.  

Z przyjemnością spędza swój czas 

grając w szachy, odnosząc  

przy tym liczne sukcesy.  

w Warszawskiej Olimpiadzie 

Młodzieży w Szachach 

Klasycznych wywalczył srebro  

w kategorii juniorów do lat 18,  

a także zajął VI miejsce podczas 

Finału Mistrzostw Polski Juniorów  

w Szachach Klasycznych  

i zakwalifikował się do Mistrzostw 

Europy Juniorów, które odbędą się 

w sierpniu 2018 r. w Rydze. 

 

Nie są to oczywiście jedyne 

osoby z nietuzinkowymi 

zainteresowaniami w naszej szkole 

i z całą pewnością znajdzie się 

jeszcze wielu uczniów, o których 

warto byłoby tutaj napisać, 

jednak do tego celu potrzebna  

by była cała książka. Warto 

poszukiwać nowych hobby  

i rozwijać się. Kto wie kiedy mogą 

nam się przydać, a czasem nawet 

zmienić życie i wpłynąć na dalsze 

plany. 

Monika Żyła 



 

 

Jak co roku w naszej szkole 

odbywa się 3-etapowy konkurs 

językowy. Pierwszy etap miał 

miejsce 09.04 br., a wzięło w nim 

udział 12 uczniów z klas 7,2 i 3 gim. 

Polegał on tym razem na 

przygotowaniu i zaprezentowaniu 

wybranej postaci literackiej, bądź 

historycznej pochodzącej z kraju, 

którego języka uczymy się jako 

drugiego (po j. angielskim). 

Wybrane sylwetki miały zostać 

przedstawione w języku obcym z 

ewentualnymi elementami w j. 

pol. Wysłuchaliśmy wielu 

prezentacji po niemiecku oraz 

jednej po francusku, w tym 

obejrzeliśmy przedstawienie 

teatralne. Wystąpienia były 

niezwykle ciekawe ze względu na 

zastosowane kostiumy, 

prezentacje multimedialne i 

rekwizyty.  

 

Wszyscy uczestnicy dostali 

się do następnego etapu, co było 

lekkim zaskoczeniem. Następnie 

uczestnicy mieli za zadanie 

przeczytać niedługą lekturkę  

w j. ang. pt. „Phantom of the 

Opera”. Z jej znajomości 

odpowiadali pisemnie na pytania 

dotyczące treści oraz streścili 

jeden z podanych do wyboru 

rozdziałów książki w formie 

wypracowania. 

Werdykt i wyniki  osób 

zakwalifikowanych do ostatniego 

etapu usłyszymy wkrótce. 

Każdego roku trzeci etap opiera 

się na znajomości geografii    

krajów niemiecko- lub francusko-  

i angielskojęzycznych.  

Do opanowania będą 

najprawdopodobniej nazwy rzek  

i jezior, gór, wysp, największych 

miast itd. tych krajów. 

Oczekujemy na wyniki i trzymamy 

kciuki😊. 

 

Emilka Goszczyńska 

 

TEGOROCZNY KONKURS  
JĘZYKOWY W PALLOTTIM 

 



BEZPIECZNA JAZDA 
 

 

  

Zapewne każdy z nas ma w swoim 

domu rower. O ile większość z nas potrafi 

na nim jeździć, o tyle nie każdy wie,  

jak robić to w bezpieczny sposób.  

Na szczęście nasi młodsi koledzy nie mają 

z tym najmniejszego problemu. 

W maju uczniowie czwartej klasy 

przystąpili do egzaminu na kartę 

rowerową. Jednak już wcześniej  

na zajęciach prowadzonych przez pana 

Krzysztofa Tomczyka dzieci zapoznawały 

się z najważniejszymi zasadami ruchu 

drogowego. Nauczyły się też znaczenia 

poszczególnych znaków drogowych  

oraz podstawowych zasad udzielenia 

pierwszej pomocy. Egzamin składał się z 

dwóch części. Część teoretyczna 

zawierała dwadzieścia pytań  

i zweryfikowała wiedzę teoretyczną. 

Część praktyczna sprawdzała 

umiejętność jazdy na rowerze. Tego dnia 

do szkoły przyjechała Straż Miejska. 

Panowie funkcjonariusze przygotowali 

,,mini miasteczko’’. Dzięki temu dzieci 

mogły wykazać się swoimi 

umiejętnościami w warunkach zbliżonych 

do tych panujących w ruchu drogowym. 

Uczniowie zgodnie przyznali, że większy 

problem sprawił im egzamin pisemny,  

a szczególnie zasady pierwszeństwa  

na drodze. Jednak doskonałe 

przygotowanie sprawiło, że wszyscy 

pomyślnie zdali egzamin i uzyskali 

wymarzoną kartę rowerową. 

Wkrótce nadejdą wakacje,  

a więc czas kiedy aktywnie 

wypoczywamy na świeżym powietrzu. 

Warto wykorzystać go na jazdę  

na rowerze, która pozytywnie wpływa  

na nasze zdrowie i poprawia 

samopoczucie. Pamiętajmy jednak,  

że na drodze najważniejsze jest 

bezpieczeństwo nasze i innych.  

I nigdy nie zapominajmy o kasku 😊.  

 

Krzysztof Chełstowski 



 

  

Przyznam, że nie byłam tym zachwycona 

(liczę na wyrozumiałość), bo marzyła mi się 

przygoda typu wywrotka, nagła kąpiel  

w rzece itp., a z panią ten numer raczej nie… 

Ale „nie ma złego, co by na dobre nie wyszło’’ 

nauczyłam się od p. Marty wiosłować 

rytmicznie, bo miałam z tym kłopoty i było 

fajnie. Spływ podzielony był na dwie części. 

Pierwsza część moim zdaniem trudniejsza, 

bo trzeba było ciągle wiosłować bez 

odpoczynku. Po drodze mijaliśmy liczne 

urokliwe zakamarki, a przez cały ten czas 

towarzyszyły nam ważki, które nie wiem 

dlaczego upodobały sobie p. Martę. To co 

mnie zdziwiło to fakt, że rzeka była czysta,  

a nie widziałam ptaków wodnych. Drugą 

część naszego spływu rozpoczęliśmy  

po krótkim postoju. Na początku drogi jeden 

kajak z dziewczynami zawadził o wystający 

konar i zaczął tonąć, a prąd rzeki był dość 

silny. Dziewczyny opanowały sytuację, nikomu 

nic się nie stało, nawet powerbank, który cały 

był mokry dalej działał. Mieliśmy komendę 

żeby czekać, zanim kajak będzie  nadawał się 

do dalszej drogi, więc nie wiosłowaliśmy. 

Jednak prąd rzeczny niósł nas leniwie.  

Te leniwe 20 minut były bardzo przyjemne  

i relaksujące. Po pewnym czasie wszyscy 

płynęli razem i pojawiły się myśli,  

aby zakończyć ten spływ, ponieważ z nieba 

lał się żar. Kiedy zobaczyliśmy znajomą 

przystań odetchnęliśmy, bo każdy myślał  

o odpoczynku i kąpieli. Wieczorem zjedliśmy 

pizzę i rozpaliliśmy ognisko, przy którym 

spędziliśmy czas do prawie drugiej godziny   

w nocy grając w mafię.  

KULIG, KTÓRY STAŁ SIĘ 
SPŁYWEM 

 

Po zakończeniu egzaminów 

gimnazjalnych w głowach mieliśmy jedno: 

FREEDOM! Cieszyliśmy się tym bardziej, że 

czekał nas jeszcze zaległy, upragniony kulig, 

który zasłużenie wygraliśmy w zeszłym roku 

w Szkolnym Konkursie Bożonarodzeniowym. 

Ponieważ z różnych przyczyn nie mógł się on 

odbyć, a nie chcieliśmy, żeby taka okazja 

przeszła nam „koło nosa”, więc zamieniliśmy 

go na spływ kajakowy po Bzurze. Nasza klasa 

( 3 b) wybrała się na niego 7 czerwca 

z p. Martą i p. Ewą. Rano spakowaliśmy 

potrzebne manatki do busa, a nie było to 

łatwe, bo było tego sporo. Po przyjeździe 

przywitało nas to samo miejsce biwakowe, 

na którym byliśmy w zeszłym roku 

i przywołało miłe wspomnienia… 

Szybko rozłożyliśmy namioty 

i zaczęliśmy na nowo „obczajać” atrakcje 

biwaku. Później graliśmy w siatkówkę. 

Najlepiej nam to nie szło, ale mieliśmy frajdę 

biegając po „wywaloną w kosmos” piłkę. 

Wieczorem rozpaliliśmy ognisko. Piekliśmy 

kiełbasy, chleb, a dla każdego obowiązkowo 

ogóreczek do kiełbaski. 

Po naszych prośbach ognisko przedłużyło się 

o godzinę i trwało do 12.30. Czas płynął 

szybko, a my spędziliśmy go na śpiewaniu przy 

gitarze (szacun dla Czarka) 

i ,,śmieszkowaniu”. 

Następnego dnia wstaliśmy rano 

o 7.00, ponieważ na kajaki musieliśmy być 

gotowi o 9.00. Byliśmy zaspani i tak naprawdę 

obudziło nas spore śniadanie – nasz zapas 

energii na pięcio-godzinny spływ. Dobraliśmy 

się w pary, mnie przygarnęła p. Marta. 



 

           Następnego dnia każdy wstał 

o innej porze i nikomu nic się nie 

chciało, chyba dlatego, że było 

prawie 30 stopni. Z dziewczynami 

postanowiłyśmy wykąpać się w 

rzece. Potem graliśmy w karty i w 

,,butelkę”, jednak szybko się to nam  

znudziło i słanialiśmy się z namiotu do 

cienia, z cienia do namiotu. Potem 

znowu zdecydowaliśmy się na kąpiel. 

Nasza wycieczka kończyła się 

trzeciego dnia około 14.00, kiedy to 

rodzice zaczęli przyjeżdżać  po nas. 

Wszyscy byliśmy zadowoleni z tego 

wyjazdu. Cały czas  mieliśmy 

świadomość, że jest to ostatnia 

wspólna wycieczka podsumowująca 

całe trzy lata naszej znajomości. 

Będziemy mieć miłe wspomnienia, bo 

pięknych chwil się nie zapomina….. ☺ 
☺ ☺  

 

Gosia Hałaj 


