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„W Wigilię Bożego Narodzenia 

Gwiazda Pokoju drogę wskaże. 

Zapomnijmy o uprzedzeniach, 

otwórzmy pudła słodkich marzeń. 

Ciepłem otulmy naszych bliskich 

i uśmiechnijmy się do siebie. 

Świąt magia niechaj zjedna wszystkich, 

niech w domach będzie Wam jak w niebie...” 

 

 

Zbliża się niezwykły czas 

wypełniony melodią kolęd i blaskiem strojnej choinki. 

Z tej okazji życzymy wszystkim, 

aby każda chwila nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 

była wyjątkowa i niezapomniana. 

Niech pod świątecznym drzewkiem 

znajdzie  się  szczęście, życzliwość i wzajemne 

zrozumienie. 

 

A Nowy Rok 2022 

obdaruje wszystkich zdrowiem,  

przyniesie spełnienie marzeń 

oraz realizację życiowych planów. 

 

życzą  

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna,  

pracownicy oraz cała społeczność uczniowska  
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Jak jest tradycją naszej szkoły na początku każdego roku szkolnego wybierany jest Samorząd Uczniowski, 

który jest przedstawicielem wszystkich uczniów. Każdy uczeń w głosowaniu tajnym oddaje swój głos na 

typowanego przez siebie kandydata.  

W wyniku głosowania przedstawicielami społeczności uczniowskiej zostali:  

Przewodnicząca: Julia Wesołowska- VIII A 

Zastępca przewodniczącej: Błażej Podgórski-  VII A 

Sekretarz: Bartosz Święcki- VIII B 

Opiekunami samorządu w głosowaniu zostały Panie:  

Marta Wodzyńska-Zaborek; 

Katarzyna Korzeniewska. 

 

Samorząd stara się pomagać uczniom, bierze pod uwagę ich zdanie i pomysły. Na początek swej 

działalności przedstawiciele samorządu zebrali od wszystkich uczniów propozycje pomysłów, co Samorząd 

Uczniowski mógłby w tym roku szkolnym zrobić i w jakie akcje mógłby się włączyć.   

W I półroczu roku szkolnego 2021/2022 Samorząd Uczniowski z pomocą całej społeczności szkolnej włączył 

się i przeprowadził następujące akcje: 

 udział w akcji charytatywnej  „Góra grosza dla Antosia”; 

 Udział w XXI Edycji Góra Grosza; 

 zbiórka żywności i przyborów szkolnych dla osób potrzebujących (Szlachetna Paczka i Paczka na 

Kresy);  

 zbieranie karmy oraz akcesoriów dla zwierząt przebywających w schronisku w Pawłowie (Paka dla 

psiaka) - udało się zebrać ok. 180 kg żywności; 

 całoroczna opieka nad grobem Pana Pawła Małaczyńskiego – weterana spod Monte Cassino; 

 Przygotowanie życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej (pomoc w przygotowaniu apelu)  oraz Świąt 

Bożego Narodzenia. 

J. Wesołowska, VIIIa 

 AKTUALNOŚCI I WAŻNE TEMATY 

https://slideplayer.pl/slide/4096

409/ 
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Zdrowie psychiczne w czasach pandemii 

W obecnych czasach pandemii wielu z nas z pewnością zetknęło się  

z problemami zdrowia psychicznego. Czym tak naprawdę to zdrowie 

jest? Według znanych definicji medycznych jest to: „Dobrostan, w 

którym jednostka realizuje swoje możliwości i potrafi poradzić sobie 

z różnorodnymi sytuacjami życiowymi, jest w stanie uczestniczyć w 

życiu społecznym oraz produktywnie pracować”.  Czas izolacji od początku pierwszej fali Sars-CoV-2 

bardzo nadszarpnął stan psychiczny w wielu grupach zarówno wiekowych jak i społecznych. Znane są 

również przypadki powrotu zaburzeń wcześniej prawie wyleczonych przez zamknięcie w domach.   

Jedną z najbardziej narażonych na kryzys psychiczny grup jest młodzież w wieku szkolnym. W 2020 roku  

w Polsce życie odebrało sobie 107 dzieci i nastolatków, gdzie w roku 2019 było to 98 osób. W telefonie 

zaufania prowadzonym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę zarejestrowano o 43 proc. więcej interwencji 

w przypadku zagrożenia zdrowia i życia dziecka. Warto też pamiętać, że tak drastyczne sytuacje zaczynają 

się od niepozornych sygnałów, dlatego nie można lekceważyć chociażby utrzymującego się złego 

samopoczucia.  

Na podstawie badań przeprowadzonych podczas pandemii obserwuje się, że u wielu pacjentów mogą 

występować zaburzenia lękowe, depresja, problemy ze snem czy zespół stresu pourazowego. Również  

w personelu medycznym często znajdują się przypadki osób z dolegliwościami wypisanymi powyżej. 

Powodami tych chorób są między innymi narażenie na zakażenie COVIDEM-19, strach przed zakażeniem 

członków rodziny, brak dostępu do opieki medycznej, obciążenie pracą lub komunikaty dotyczące środków 

zdrowia publicznego.   

Jak dbać o swoje samopoczucie w obecnych czasach? Bardzo ważnym jest, aby utrzymywać kontakty  

z bliskimi i przyjaciółmi np. przez telefon. Istotne jest, żeby znaleźć dla siebie jakieś zajęcie, które będzie 

sprawiało nam przyjemność. Ważną rolę stanowi również wysypianie się, uprawianie sportu i odżywanie  

w odpowiedni sposób. Staraj się zdrowo odżywiać, ale nie odmawiaj sobie wszystkiego. W ciągu dnia 

postaraj się chociaż przez pół godziny prowadzić jakąś aktywność fizyczną.   

Jeżeli czujesz, że twój niepokojący nastrój utrzymuje się długo, nie bój się porozmawiać z bliskimi osobami 

o swoim stanie. Poszukaj też pomocy u psychologa czy psychiatry. Również jeśli zauważysz, że ktoś  

z twojego otoczenia ma problem, postaraj się mu pomóc.   

Źródła:  Zdrowie.pap.pl ,  Medicover.pl   

M. Dziewiątkowska, VIIIa
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Przyjaźń - co to jest? 

Przyjaźń jest trwałą relacją. Przyjaciele znają się dobrze, rozumieją się, wspierają, pomagają sobie, są wobec siebie 

szczerzy, potrafią się nawzajem skrytykować, ale i pocieszyć, podnieść na duchu. Przyjaźń nie ma określonego 

początku ani końca, nie jest powiedziane, ile czasu musi trwać znajomość, aby można ją było nazwać przyjaźnią. 

Powinna być uczuciem szczerym, prawdziwym i dającym radość obu stronom.  

Rodzaje przyjaźni 

Istnieje wiele rodzajów przyjaźni - do najpopularniejszych można zaliczyć: przyjaźń prawdziwą i fałszywą i przyjaźń od 

piaskownicy. 

Prawdziwa i fałszywa przyjaźń - jak je rozróżnić? 

W hymnie o miłości z 1 Listu do Koryntian w Biblii czytamy: "Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, 

nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie 

pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, 

we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma (…)".  

Gdyby się nad tym zastanowić, z przyjaźnią jest dokładnie tak samo: prawdziwa przyjaźń nie zazdrości, przyjaciele 

cieszą się swoimi sukcesami, pocieszają się wzajemnie, gdy coś im się nie uda. W prawdziwej przyjaźni nie ma miejsca 

na pychę. W prawdziwej przyjaźni nie ma również miejsca na gniewanie się na siebie, owszem, przyjaciele również 

mogą się kłócić, ale po kłótni nie wypominają sobie tego, co zrobili źle, nie dokuczają sobie. Prawdziwa przyjaźń - 

przetrzyma wszystko, jest silniejsza niż upływ czasu czy odległość, dzieląca przyjaciół. 

Jaka jest więc fałszywa przyjaźń? To znajomość pozbawiona wymienionych cech, nastawiona przede wszystkim na 

dobro tylko jednej strony. Zwykle jest również nieszczera i nielojalna.  

Przyjaźń od piaskownicy 

Zwykle pierwsze przyjaźnie zawieramy już w bardzo młodym wieku, np. w przedszkolu czy w pierwszych klasach 

szkoły podstawowej. Wiele osób może się pochwalić przyjaźniami z piaskownicy, czyli posiadaniem dobrych 

znajomych z czasów wczesnego dzieciństwa. Czy taka przyjaźń może przetrwać? Oczywiście, tego typu znajomości 

mogą okazać się przyjaźniami na całe życie. Gdy znamy kogoś od dziecka, nasza relacja przechodziła przez różne fazy, 

co sprawiło, że jest silniejsza i trwalsza. Posiadanie przyjaciela od piaskownicy to wyjątkowy skarb, warto 

pielęgnować taką przyjaźń, aby była trwała, mimo upływu lat. 

Oto  kilka najciekawszych cytatów o przyjaźni. 

1. Jak powiedział Ralph Waldo Emerson: "Przyjaciel to osoba, z którą mogę być szczery. Przed nim mogę 

głośno myśleć". To piękna definicja przyjaźni.  Przy swoim przyjacielu możemy być sobą, otworzyć się przed 

nim i powiedzieć wszystko. 

2. "Kwiaty nie zakwitną bez ciepła słońca. Ludzie nie mogą stać się ludźmi bez ciepła przyjaźni" - autorem 

tych słów jest Phill Bosmans. Piękny cytat o tym, jak potrzebna jest w naszym życiu przyjaźń: silna relacja z 

drugim człowiekiem, która daje nam poczucie bezpieczeństwa i pozwala czuć się potrzebnym. 

3. "Prawdziwa przyjaźń nadchodzi latami, spokojnym, miarowym krokiem" - jak powiedziała Kamila Kampa, 

przyjaźń nie jest relacją, która chodzi się w przypływie chwili. Możemy mówić o miłości od pierwszego 

wejrzenia, z przyjaźnią sprawa wygląda już nieco inaczej. Relacja ta dojrzewa latami, wymaga troski obu 

stron oraz ich zaangażowania, pracy, jak również kompromisów.  

opr. Redakcja 
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Zapewne chodź raz w życiu przez myśl każdego z nas przebiegło pytanie: „Jaką książkę mogę przeczytać?’’. 

Postaram się ułatwić Wam ten wybór, prezentując listę paru książek, które w tym roku znalazły specjalne 

miejsce w moim sercu. 

Zacznę od książki pod tytułem „Drapieżnik Prawdziwa Historia Najbardziej Nieuchwytnego Mordercy XXI 

wieku”. Po tytule można domyślić się, że jest to kryminał  napisany przez Maureen Callahn- dziennikarkę 

śledczą. Książka opowiada o seryjnym mordercy,  Israelu Keyes, a raczej o całym procesie śledztwa, by go 

złapać. Mężczyzna przez ponad dziesięć lat przemierzał stany w poszukiwaniu ofiar, wręcz perfekcyjnie 

przygotowany do każdej zbrodni.  Historia od samego początku wciąga i zachęca do czytania każdej kolejnej 

strony. Do samego końca trzyma w napięciu. Co się stało, że Israel Keyes w końcu wpadł? Gdzie popełnił 

błąd? Ilu ludzi tak naprawdę zabił? Jak skończyła się cała ta historia? Dowiecie się po przeczytaniu. 

 

Drugą książką godną polecenia jest „Zmierzch’’ autorstwa Osamu Dazaia - 

japońskiego pisarza. Na opublikowaną w 1947 roku powieść składają się 

pełne symbolicznych retrospekcji, przetykane fragmentami intymnych 

listów i dzienników obrazy z życia rodziny na tle przemian, które po 

przegranej wojnie zachodziły w japońskim społeczeństwie. Książka ma 

miejsce w czasach powojennej Japonii. Opowiada o Kazuko, który wraz  

z chorą matką przenosi się z Tokio na wieś, gdzie oczekują na powrót brata 

walczącego na froncie. Bohaterka opiekuje się podupadającą na zdrowiu 

matką oraz uciekającym w alkohol i narkotyki bratem - niespełnionym 

artystą. Poruszająca opowieść głównej bohaterki z pewnością złapie za 

serce nie jednego człowieka. 

 

 

Kolejną książką są „Owoce wiśni’’, które tworzy szesnaście 

opowiadań  wybranych spośród najpoczytniejszych w twórczości 

Dazaia. Pisarz opowiada w nich o zwyczajnym życiu, z humorem  

i ironią czerpie z osobistych przeżyć i doświadczeń drobne 

zdarzenia. Przyjemne i bolesne przeżycia służą pytaniu o kształt  

i sens ludzkiej egzystencji. Styl pisania powieści do dziś ujmuje 

rzesze czytelników na całym świecie. Mimo że książka liczy ponad 

dwieście stron, czyta się ją bardzo szybko. Dzięki temu,  

że opowiada o zwykłym życiu, łatwo możemy się utożsamić  

z bohaterami utworu. 
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Tym razem coś dla fanów fantastyki  

i wielotomowych książek. Jeden z klasyków- 

„Harry Potter’’ autorstwa J.K, Rowling. 

Książka przedstawia świat magii, czyli 

społeczność czarodziejów. Głównymi 

bohaterami są nastoletni Harry Potter oraz jego 

przyjaciele: Ron Weasley i Hermiona Granger, 

uczniowie Szkoły Magii i Czarodziejstwa  

w Hogwarcie. Najważniejszym wątkiem 

jednak jest walka czarodziejów,  

w szczególności tytułowego bohatera, Harrego 

z czarnoksiężnikiem Lordem Voldemortem. 

Nie zrażajcie się jednak znajomością filmu! 

Mimo że jest on na podstawie książki, to ta ma do zaoferowania dużo, dużo więcej. 

Ostatnią książką, którą polecę, jest komiks „Nowa przyjaciółka’’ 

autorstwa Kristena Gudsnuka. Z początku zaczyna się niczym zwykła 

szkolna opowiastka, ale w pewnym momencie zaczyna tryskać z 

każdej strony magią. Historia opowiada o Dannielle, która jest 

uczennicą siódmej klasy, co wiązało się ze zmianą szkoły. Jej 

dotychczasowe przyjaciółki trafiły do innych klas, tworząc nowe 

paczki i świetnie się przy tym bawiąc. Danny jest za to osamotniona. 

Postanawia znaleźć nową najlepszą przyjaciółkę, jednak okazuje się, 

że to wcale nie takie proste, jak jej się wydawało. Wszystko zmienia 

się jednak, gdy dostaje od swojej ekscentrycznej cioci magiczny notes. 

Jaka jest jego moc? Do czego Dannielle go użyje? Czy znajdzie 

przyjaciół? Tego wszystkiego dowiecie się po przeczytaniu tego 

komiksu. 

 

W dniu 8 grudnia 2021 r. otrzymaliśmy 

wyniki II Międzynarodowej edycji VI 

Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu 

na przerwie „PRZERWA NA CZYTANIE”. W 

październiku 2021 r. w tej akcji wzięło udział 

1867 placówek z Polski i świata. Został 

ustanowiony NOWY REKORD i wyniósł on 

377 586 osób czytających na przerwie. 

Dziękujemy, że byliście częścią tego 

wydarzenia. 

J. Jasińska  

O. Turadek, VIIIa 
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„Bezpieczna zima” 

Pomyślicie pewnie, że to jak co roku gadanie, przecież nic mi się nie stanie. Prawda? Życie zaskakuje nas  

z dnia na dzień, nigdy nie wiesz co się wydarzy. Nie pomijajcie, spróbujcie przeczytać, chociażby z czystej 

ciekawości. 

Należy przemyśleć zanim postąpimy pochopnie. Nie warto kierować się opinią przyjaciół, którzy zachęcają 

nas do wejścia np.: na zamarznięte jezioro czy staw, ale zdrowym rozsądkiem i odwieść ich od tego 

pomysłu. Pomyślicie, że przez to, nie będą was lubić, ale czy warto przyjaźnić się z kimś kto nie dba o nasze 

dobro, a nakłania do złego? Zamiast tego wybierzcie się razem na lodowisko, gdzie możecie się dobrze 

bawić, bez ryzyka.  Możecie wybrać się również na sanki jeśli będzie odpowiednio dużo śniegu,  

ale uważajmy na samochody jeżdżące drogami, chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii, warto 

wybierać miejsca oddalone od dróg.  Warto urządzić sobie także bitwę na śnieżki, ale pamiętajcie, żeby nie 

rzucać się lodem, a także uważajcie na spadające sople z dachu czy śnieg, może was uderzyć i doprowadzić 

do urazu. 

W Internecie bądźmy ostrożni, nie podawajmy swoich danych, nigdy nie wiemy kto stoi po drugiej stronie, 

nie znamy jego intencji. Właściwie to po co spędzać czas przed telefonem, spotkajmy się ze znajomymi, 

to najlepsza forma rozmowy, pamiętajmy o naładowanym telefonie.  

Ubierajmy się odpowiednio do pogody, nie warto rozchorować się na czas wolny, a potem nie wrócić do 

szkoły i nadrabiać zaległości, więc nośmy czapki, szaliki i rękawiczki. 

Będąc sami w domu nie otwierajmy drzwi obcym, nawet jeśli przekonują, że są znajomymi, jeśli rodzice 

was nie poinformują, nie otwierajcie nikomu.  

Życie mamy tylko jedno!  

Uważajmy na to co robimy, bo nierozsądne zachowanie może zaważyć nad naszym losem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu dróg  

i zbiorników wodnych. W czasie zjeżdżania  

zachowajmy bezpieczną odległość między sankami 

Nie doczepiajmy sanek do samochodu. 

 
Na łyżwy jeździmy tylko  

w wyznaczonych miejscach, 

 nie ślizgajmy się po lodzie na rzece lub 

stawie. 

Nie strącajmy zwisających  

z dachów sopli. 

Rzucając się śnieżkami nie łączymy miękkiego 

śniegu z kawałkami lodu czy kamieni  

oraz nie celujmy w twarz drugiej osoby. 

Nie rzucajmy śnieżkami w nadjeżdżające 

samochody. 

Nie zapominajmy o podstawowych zasadach higieny. 

Unikajmy kontaktu z chorymi,  

unikajmy dużych skupisk ludzi, stosujmy się do zasad 

bezpieczeństwa podczas pandemii COVID. 

W przypadku wystąpienia objawów choroby  

zgłośmy się do lekarza. 

Ubierajmy się odpowiednio  

do temperatury panującej na dworze. 

W wolnym czasie przebywajmy  

na świeżym powietrzu,  

dbajmy o aktywność fizyczną. 

W. Ślesik, VIIIA 
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Zadanie 1. Rozwiąż krzyżówkę  

 

1.         

   2.        

3.       

 4.        

   

5.       

 6.          

7.       

 

1. Lepimy go ze śniegu. 

2. Zimowe buty. 

3. … na śnieżki. 

4. Pierwszy miesiąc roku. 

5. Przerwa zimowa. 

6. Jeździmy tam na łyżwach. 

7. Można na nich jeździć zimą. 

 

Zadanie 2. Znajdź 13 słów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. 

K A T B Ś Ł G Y W I P N P 

C H O I N K A B G C I S R 

G O R S Ł K S Ć W F E R E 

W P R E Z E N T Ę D R Y N 

I Ś M A K O W I E C N B I 

A L S E G W I G I L I A F 

Z P A D T E R K A T K T E 

D I N O P Ł A T E K I G R 

A M I K O Ł A J H I G M Y 

S Y E O K O L Ę D Y L N R 

 

Hasło:……………………………………

……. 
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