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Radosny powrót do szkoły 

Osadniczek nr 39 06/2021  

W tym numerze: 

• Niebieskie motyle 

• Projekt TRANS +  

• Projekt Imagine the code  

• Gry  planszowe 

• Dzienniczki lektur 

• Seriale na wakacje 

• Czas wolny 

• Dzień Dziecka 

• 8 lat minęło... 

Szkoła Podstawowa  
im. Osadników Ziemi Mirskiej   

w Mirsku 
ul. Betleja 32,  
59-630 Mirsk 

CO MNIE CIESZY W ZAWIĄZKU      

Z POWTOTEM? 

-Mogę odpocząć od ekranu  

komputera. 

-Mogę spotkać się z przyjaciół-

mi.  

-W domu mi się nudziło, w koń-

cu coś porobię. 

-Mogę się pochwalić nowymi 

ubraniami i założyć coś innego 

niż dresy. 

-Odpocznę od rodzeństwa. 

CZEGO NAJBARDZIEJ  MI           

BRAKOWAŁO? 

-Nauczycieli, ponieważ lepiej 

coś wytłumaczyć „na żywo”. 

-Normalności. 

-Kontaktu ze znajomymi. 

-Systematyczności i chęci do 

nauki. 

-Żarcików  z niektórymi nau-

czycielami. 

-Skupienia uwagi. 

CO ZMIENIŁA WE MNIE       

NAUKA ZDALNA? 

-Rozleniwiłem się, nie chce 

mi się wstawać do szkoły. 

-Miałem więcej czasu wolne-

go. 

-Podejście do życia. 

-Jestem mniej systematycz-

na. 

-Pogorszyła mi się pamięć. 

-Spadła moja kondycja. 
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Nasza szkoła przyłączyła się do inicjatywy 

#challengeniebiesiemotyle2021. Celem akcji jest 

poszerzenie świadomości na temat autyzmu            

i przekazanie iskierki nadziei osobom  z autyzmem 

i ich rodzicom. Nasi uczniowie wraz z nauczyciela-

mi wykonali przeróżne prace plastyczne. Najpierw 

jednak odbyły się pogadanki na temat problemów 

i innego postrzegania świata przez dzieci auty-

styczne. W starszych klasach uczniowie oglądali 

fragmenty serialu „Atypowy”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTYSTYK 

• Jest wrażliwy na bodźce 

• Lubi ruch, kręci różnymi przedmiotami 

• Śmieje się nieadekwatnie do sytuacji 

• Nie patrzy w oczy, nie lubi zmian. 

Jesteśmy z wami niebieskimi motylami 

Osadniczek nr 39 06/2021  

Osoba z autyzmem (Niebieski) rozmawia trochę    

w inny  sposób. Czasami jego zachowanie też jest 

inne. Myśli i postrzega świat inaczej, nie zawsze 

uczestniczy w grach i zabawach w klasie. Czasami 

chce tylko rozmawiać o rzeczach, które go intere-

sują,  się mu skupić na lekcji, nie zawsze rozumie, 

co się do niego mówi. Ma duże trudności ze znale-

zieniem przyjaciół, nie wszyscy akceptują jego za-

chowanie. Niebieski czasami powtarza zasłyszane 

słowa, fragmenty piosenkę, zdarza się, że nuci, wy-

daje różne dźwięki, nie lubi hałasu. Czasami chce 

powtarzać czynności w kółko.  

Świetnie radzi sobie w Minecrafcie. Jest  mistrzem 

w zapamiętywaniu słówek z angielskiego, zauważa 

swoje literówki.  Uwielbia oglądać filmiki  i  tań-

czyć.  
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Osadniczek nr 39 06/2021  

Jak pomóc osobom z autyzmem? 

Autyzm nie jest chorobą, ale in-

nym sposobem odbierania świa-

ta i myślenia. Osoby ze spektrum 

autyzmu o wiele silniej  odbiera-

ją bodźce słuchowe, wzrokowe, 

zapachowe, dotykowe. Jak wszy-

scy ludzie, potrzebują zrozumie-

nia wsparcia, akceptacji. Zada-

waj krótkie, konkretne pytania, 

aby pomóc wyrazić myśli danej 

osoby.  Nie dziw się jak Niebieski 

obraca się dookoła, podskakuje, 

macha rękami. Nie komentuj 

zachowań, nie krzycz. Zachowuj 

się spokojnie.  

  Znane osoby z autyzmem: 

• Lionel Messi 

• W. A. Mozart 

• Alfred Hitchcock 

• Albert Einstein 

• Isaac Newton 

• Andy Warhol 

• Michael Jackson  

• Daryl Hannah  

• Hans Christian Andersen  

Nie ma lekarstwa na autyzm, ale wcześnie podjęte działa-

nia, odpowiednia terapia, wsparcie środowiska powoduje, 

że te osoby  bardzo dobrze radzą sobie w życiu. 
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Wraz z grupą uczniów z kl. VI Szkoły Podstawo-

wej im. Osadników Ziemi Mirskiej w Mirsku i wy-

chowawcą klasy panią Anną Nanowską w dniach 

od 8 do 17 czerwca 2021 r. brałem udział w bar-

dzo ciekawych i fascynujących warsztatach pro-

jektowych. Zajęcia w ramach projektu o nazwie 

„TRAILS +| Mobilne Laboratoria Innowacyjności   

i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności        

w Regionie Transgranicznym Polska-Saksonia” 

odbywały się na terenie Zespołu Szkół w Mirsku. 

Program ten miał wpłynąć na rozwój i zwiększa-

nie wiedzy technicznej uczestników. Działa on od 

2014r. i jest realizowany przez Uniwersytet Tech-

niczny w Dreźnie, Urząd Marszałkowski Woje-

wództwa Dolnośląskiego oraz Politechnikę Wro-

cławską. 

Pierwsze zajęcia warsztatowe, które odbyły się      

8 czerwca, prowadzone były przez Pana Tomasza 

Wiśniewskiego. Naszym zadaniem było ułożenie 

jak największej wieży z papieru, co miało pobu-

dzić nasze myślenie, nauczyć współdziałania oraz 

zachęcić nas do dalszej pracy. Przy tym zadaniu 

było bardzo wesoło, ponieważ pomysłów mieli-

śmy dużo, a możliwości mniej. Następnie poszli-

śmy do kontenerów, gdzie pod nadzorem opieku-

na mogliśmy korzystać z pisaków 3D, wycinarki 

do styropianu oraz okularów VR. Nasza kreatyw-

ność nie miała granic. Była tam też drukarka 3D, 

ale niestety popsuta.  

Projekt TRAILS +| Mobilne Laboratoria  

Osadniczek nr 39 06/2021  

Kolejne warsztaty odbyły się 15 czerwca 2021r.,      

a prowadził je doktor inżynier Marek Sawicki z Poli-

techniki Wrocławskiej, który razem ze studentami  

z koła naukowego PWr in Space działającego przy 

Politechnice Wrocławskiej buduje rakiety w ramach 

projektu PoliWRocket. Biorą oni też udział w wielu 

konkursach odbywających się w różnych zakątkach 

świata. Podczas zajęć poznaliśmy program Inven-

tor, w którym wykonaliśmy modele 3D kubka i sto-

jaka na telefon. To było trudne, ale też pouczające 

zadanie. 

Projekt ten bardzo mi się podobał. Podczas warsz-

tatów panowała miła atmosfera. Podobała mi się 

forma prowadzenia zajęć oraz możliwość zabrania 

do domu stworzonych przez siebie przedmiotów. 

Zrobiło się bardzo miło, gdy wraz z pozostałymi 

uczestnikami otrzymaliśmy za uczestnictwo termo-

sy. Moim zdaniem powinno być więcej takich pro-

jektów, żeby szersze grono osób starszych i młod-

szych mogło się oswoić z nowymi technologiami. 

Gracjan Sobolewski 
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OPINIE UCZNIÓW 

Pierwszy dzień programu był bardzo ciekawy, na-

uczył nas, jak skutecznie wychodzić poza schema-

ty i poza tym był bardzo rozwijający. Drugiego 

dzień był nudny, ale mogliśmy się wiele nauczyć. 

Trzeci dzień był bardzo ciekawy, nauczyliśmy się 

projektować, dowiedzieliśmy się, jak rozmawiać z 

klientami. Myślę, że dla osób, które chciałby zo-

stać projektantami, było to bardzo pomocne. 

Mam nadzieję, że będzie więcej takich progra-

mów, ponieważ możemy się z nich wiele nauczyć.                         

      Kuba 

Cały projekt mi się podobał. Nie miałem żadnych 

zastrzeżeń, pomijając drugi dzień projektu, który 

według mnie trwał trochę za długo. Prezentowa-

ne rzeczy były bardzo ciekawe i interesujące. Naj-

lepszą rzeczą z tego wszystkiego był długopis na 

filament, którym można było tworzyć różne 

przedmioty codziennego użytku i inne rzeczy. 

Mam nadzieję że w przyszłości będę miał okazję 

przeżyć to raz jeszcze. :D 

              Krystian 

Uczestnictwo w projekcie sprawiło mi wiele rado-

ści. Dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy,      

o których wcześniej nie miałem pojęcia. Projekt 

kubka i podstawki pokazał nową technologię. 

Chętnie uczestniczyłbym jeszcze raz w takim pro-

jekcie i odkrywał inne możliwości techniczne.           

                  Kuba 

Projekt TRAILS +| Mobilne Laboratoria  
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Zajęcia bardzo mi się podobały. Były ciekawe oraz 

fajne. Pomysł i wykonanie zajęć, które miały przy-

bliżyć uczniom nową technologię, były przednie. 

Polecam wszystkim. 

Jan 

Moje wrażenia z projektu są pozytywne. Bardzo mi 

się podobało. Dowiedziałam się mnóstwo przydat-

nych i ciekawych informacji. Cieszę się, że mogłam 

w tym uczestniczyć i doświadczyć czegoś nowego. 

Maja 

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo mi się podobało. Zajęcia były ciekawe i moż-

na było się fajnie pobawić. Mam nadzieję, że           

w przyszłości będzie coś podobnego. 

Olaf 

Projekt osobiście mi się podobał, mam nadzieję, że 

innym również. Bardzo ciekawe były długopisy 3D. 

Projektowanie kubka tak średnio mnie zaintereso-

wało, bo było według mnie nudne, ale ogólnie pro-

jekt mi się bardzo podobał. 

Adam 
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Imagine the code to międzynarodowy projekt 
skierowany dla uczniów w wieku 7-11 lat. W na-
szej szkole wzięło w nim udział 27 partnerów:      
z Polski, Turcji, Portugalii, Włoch, Rumunii, Chor-
wacji i Gruzji. Współpracę rozpoczęliśmy w sierp-
niu a zakończyliśmy w maju 2021 roku. 

Głównym celem działań w projekcie  było włącze-
nie programowania do edukacji szkolnej, a tym 
samym lepsze nabycie przez uczniów umiejętno-
ści kreatywnego, świadomego i bezpiecznego wy-
korzystania technologii w realizacji własnych po-
mysłów i rozwiązywaniu problemów. 

Projekt został entuzjastycznie przyjęty przez dzie-

cięcą społeczność – uczniowie  bardzo lubią kodo-

wać i pracować z robotami. Pierwszakom spodo-

bały się również spotkania on-line z dziećmi          

z innych państw. Proponowanie uczniom róż-

nych aktywności sprawiało, że chętnie angażowa-

ły się w proponowane zadania, zrobić/zmienić.  

Projekt  Imagine the code  
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Wspólne decydowanie dawało im poczucie spraw-
stwa i chęci do dalszej pracy. Wykonaliśmy ogrom-
ną ilość zadań na macie do kodowania „Kodowanie 
na dywanie”, używając różnorodnych narzędzi      
do kodowania offline: krążki, kolorowe kubeczki, 
kolorowe kartki. Dzieci poznały sudoku, tangramy           
i układały je na różne sposoby   w wersji papierowej 
i elektronicznej. Uczyły się programować roboty 
edukacyjne: „Ozobot”, „GeniBot”. Nasze działania 
zostały docenione przez EU Code Week i otrzymali-
śmy certyfikaty za wszystkie działania. Podczas pra-
cy nad projektem rozwijane były kompetencje in-
formatyczne - podejmowanie samodzielnej aktyw-
ności poznawczej z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii. Dzieci układały puzzle „Jigsaw”, na co 
dzień korzystały z prezentacji „genial.ly”, kodowały 
online  i offline, uczyły się podstaw programowania             
w „Scratch”. Samodzielnie ułożyły choreografię do 
tańca robotów,  uczyły się rapować.                         
     Joanna Sapota 
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Mój lekturniczek 

Praca z lekturniczkiem to jedno z moich ulubio-
nych zadań domowych. Sprawia mi dużą przy-
jemność, ponieważ bardzo lubię czytać książki, 
zapisywać najciekawsze i najzabawniejsze cytaty 
i uwielbiam rysować.  

Poświęcam mu bardzo dużo czasu. Już podczas 
czytania zaznaczam kolorowymi karteczkami 
fragmenty, które później wykorzystuję, np. opisy 
postaci, zabawne lub przerażające sytuacje itp. 
Na koniec ozdabiam go dodatkowo różnymi na-
klejkami, dzięki czemu łatwiej mi znaleźć po-
trzebne informacje o lekturze.                   Maja 

 

 

Praca z dzienniczkiem lektur  

Osadniczek nr 39 06/2021  

  Dzienniczek lektur 

Prowadzenie dzienniczka lektur może być wspania-
łą przygodą. A zapiski z każdej przeczytanej lektury 
mogą być motywacją do czytania.   

Bardzo lubię pracę z dzienniczkiem lektur, ponie-
waż uwielbiam rysować i malować.  Mogę namalo-
wać ulubionych bohaterów. Najbardziej podobała 
mi się książka „Opowieści z Narnii”, bo lubię zwie-
rzęta, a tam występuje lew Aslan.  

Praca z dzienniczkiem 
zajmuje mi sporo czasu, 
ale lubię to robić. Czę-
sto wycinam literki i je 
naklejam, ponieważ nie 
za bardzo lubię pisać.  
       Alicja  
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Witajcie ponownie. To już ostatni artykuł przed 

wyczekiwanymi przez nas wakacjami. Dziś posta-

nowiłam opisać dwie gry planszowe: „Jumanji” 

oraz „5 sekund”. Pierwsza gra powstała na podsta-

wie filmu przygodowego o tym samym tytule.  

Planszówka jest przeznaczona dla 2-4 graczy w 

wieku od 5 lat, więc tak naprawdę dla nas wszyst-

kich odpowiednia. Celem gry jest przejście przez 

dżunglę i wkroczenie na środkową część planszy, 

na której musimy krzyknąć „Jumanji! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednak dojście do celu nie jest takie proste, ponie-

waż po drodze czyhają różne niebezpieczeństwa 

(np. pająki, powódź czy spotkanie ze spłoszonym 

nosorożcem).  

Każdy z uczestników ma do dyspozycji dwie kostki. 

Jedna jest do określenia pól, po których się poru-

sza, a druga to kostka ratunkowa, którą należy 

rzucać do momentu wskazania określonego sym-

bolu (np. lina lub klepsydra). Pola na planszy są 

różnego rodzaju: 

• puste, gdzie należy dobrać kartę niebezpie-

czeństwa i odczytać ją na specjalnym deko-

derze a wtedy pozostali gracze rzucają kost-

kami ratunkowymi, aby wydostać gracza, 

• pole „czekaj na 5 lub 8”, dżungla, 

• pole nosorożca, gdzie uratować może jedy-

nie szczęśliwy rzut kostką. 

A w czasie wolnym? Gry planszowe. 

Osadniczek nr 39 06/2021  

Gra jest ciekawa i doskonała na ponure dni. Daje 

dużo zabawy i poprawia nastrój. 

UWAGA POSZUKIWACZE PRZYGÓD! NIE ROZPO-

CZYNAJCIE TEJ GRY, JEŚLI NIE MACIE ZAMIARU 

DOPROWADZIĆ JEJ DO KOŃCA!! 

 

 

 

 

 

Kolejna propozycja to wspomniane "5 sekund" 

Jest to gra dla uczestników od 6 roku życia. Zada-

niem graczy jest udzielenie poprawnej odpowiedzi 

na jak największą ilość pytań. Za każdym razem 

należy podać 2 lub 3 odpowiedzi w określonym 

czasie (5 sekund).  

W grze są również 

karty specjalne, 

które dodają ko-

lejne 5 sekund lub 

umożliwiają wy-

mianę pytania.  

Gra kończy się, 

kiedy pierwszy 

gracz dotrze do 

mety. 

 

 

Laura Piotrowska 
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Jednym z hobby jest słuchanie muzyki. Słucham 

wszystkiego, co mi wpadnie w ucho, ale moim ulu-

bionym gatunkiem muzycznym jest k-pop. Jest to 

rodzaj muzyki tworzonej w Korei Południowej. 

Jest to mieszanka modnej zachodniej muzyki i wy-

sokoenergetycznego np. japońskiego popu, która 

przyciąga słuchaczy za pomocą powtarzalnych 

chwytliwych zwrotów, czasami w języku angiel-

skim. K-pop wyróżnia się też teledyskami pełnymi 

jakichś teorii. Najbardziej lubię zespoły takie jak 

ATEEZ (na zdjęciu), BTS, Stray Kids, Btob, A.C.E, 

Itzy, TXT, Aespa, Enhypen oraz kilka inny 

 

Moim drugim zainteresowaniem jest gra na gita-

rze. Nie umiem jeszcze w pełni dobrze grać na tym 

instrumencie, ale za każdym razem zapamiętuję 

coraz to więcej chwytów i idzie mi wtedy lepiej. 

Grać na gitarze nie jest łatwo się nauczyć. Jeśli 

ktoś chce opanować tę umiejętność, musi mieć 

krótkie paznokcie, a przede wszystkim cierpliwość, 

a najlepiej, aby ktoś, kto już potrafi grać na tym 

instrumencie, mu pomagał. Minusem grania jest 

to, że bolą opuszki palców i stają się coraz tward-

sze, ale da się do tego przyzwyczaić. 

Moim następnym i w dodatku ostatnim zaintere-

sowaniem jest rysowanie. Jest to moja pasja od 

dzieciństwa i bardzo mnie to relaksuje. 

 

A w czasie wolnym? Rysowanie. 

Osadniczek nr 39 06/2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysowanie i też malowanie czegoś pomaga mi się 

odstresować np. przed trudnym sprawdzianem. 

Najlepiej lubię rysować farbami oraz ołówkami. 

Według mnie, nie dość, że łatwo jest tymi przyrzą-

dami coś stworzyć, to jeszcze daje to piękny efekt 

końcowy. Rysuję również kredkami, ale nie mam 

takiego doświadczenia z nimi jak z wcześniej wy-

mienionymi rzeczami i często jest mi coś ciężko 

zmazać. 

Oliwia Lewkowicz 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J-pop
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A może seriale… 

Osadniczek nr 39 06/2021  

The Stranger  

Jest to brytyjski serial Netfliksa na podstawie książ-
ki Harlana Cobena. Nie jest to pierwszy se-
rial Netfliksa na podstawie jego książki. Dzię-
ki Harlanowi mamy „W głębi lasu”, czy 
„Niewinnego”, jednak dzisiaj opowiem                         
o „The Stranger”, który mnie osobiście bardzo wcią-
gnął i cały serial obejrzałem jednego dnia.  

Adam Price to szanowany i dobrze sytuowany praw-
nik, który wiedzie stosunkowo szczęśliwe życie ze 
swoją żoną i dwójką synów. Podczas meczu piłkar-
skiego do jego młodszego syna podchodzi nieznajo-
ma kobieta i zdradza, że żona Adama, Corine, kilka 
lat wcześniej udała ciążę i późniejsze poronienie.  
Bohater przeżywa szok, ale na bazie wskazówek po-
danych przez nieznajomą dochodzi do prawdy. 
Wkrótce potem Corinne Price znika w tajemniczych 
okolicznościach i nie ma z nią dalszego kontaktu. 
Oszustwo żony Adama stanowi jednak dopiero 
pierwszy z wielu elementów układanki związanej z 
dziwną kobietą i osobami, które mieszają w prywat-
nym życiu rodziny.  

Osobiście mogę polecić ten serial każdemu wielbicie-
lowi tajemniczych  seriali kryminalnych (szczególnie  
tych na podstawie książek Cobena).  

Cechą dobrego thrillera musi być umiejętne stopnio-
wanie napięcia i prowadzenie wielowątkowej fabuły, 
tak aby zaskakiwać widza, ale nie dać mu się pogu-
bić. I tutaj mamy wszystko. Twórcy z każdym kolej-
nym odcinkiem dokładali coraz to nowe poziomy do 
zagadki, którą rozpoczęli intrygę. I w większości uda-
wało im się zgrabnie przeplatać wszystkie wątki, aby 
dobrze  ze sobą współgrały, aż do zaskakującego fi-
nału.             
     Kamil Tomasik 

INNE SERIALE DLA MŁODIZEŻY 

 

Ania, nie Anna 

To już kultowa produkcja od Netflixa, która 

znacznie różni się od dotychczasowych seriali. 

Jest to najnowsza adaptacja znanej historii An-

ne Shirley, bohaterki książek Ania z Zielonego 

Wzgórza. Serial na nowo ukazuje losy rudowło-

sej dziewczynki, która trafia do gospodarstwa 

państwa Cuthbertów.  

 

 

 

 

 

 

Atypowy 

To produkcja przedstawiająca historię osiem-

nastoletniego chłopaka, Keira Gilchrista, zma-

gającego się z autyzmem. Chłopak przez więk-

szość swojego nastoletniego życia podporząd-

kować się musiał nadopiekuńczej mamie.         

W dniu 18. urodzin postanawia stanąć na nogi  

i stać się prawdziwym mężczyzną. Jego najważ-

niejszym celem jest znalezienie dziewczyny.   

 
Atypowy to uroczy serial, który opowiada         

o odwadze, sile oraz determinacji. Mówi           

o zmianach, jakie zachodzą w tym atypowym 

bohaterze oraz pokazuje, jak wiele w życiu za-

leży od nas samych, ale też jak ważne jest 

wsparcie ze strony najbliższych – zarówno 

przyjaciół, jak i rodziny. Wszystko to zaś przed-

stawione jest w bardzo ciepły, dowcipny spo-

sób.  

https://www.granice.pl/cykl/ania-z-zielonego-wzgorza/1
https://www.granice.pl/cykl/ania-z-zielonego-wzgorza/1
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Dzień Dziecka w terenie 
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Już za chwilę my, czyli ósmo-

klasiści, zakończymy pewien 

ważny rozdział w naszym ży-

ciu, a mianowicie uczęszcza-

nie do szkoły podstawowej.      

Za chwilę wszyscy porozcho-

dzimy się do liceów i techników, poznamy nowe 

koleżanki i nowych kolegów. Dlatego opowiem   

o moich wspomnieniach związanych z tą szkołą,  

a szczególnie z moja klasą. Czasami ze szkoły wy-

nosi się nieprzyjemne wspomnienia, jednak są 

również radosne chwile, przepełnione sukcesami, 

śmiechem, robieniem żartów. Najlepiej wspomi-

nam moich przyjaciół z klasy, z którymi spędziłem 

ponad 8 lat, ucząc się, rozmawiając i żartując so-

bie. Przyjaźnie szkolne są na lata i na pewno nie 

zapomnimy wspólnie spędzonego czasu oraz te-

go, że niektóre noce zarywaliśmy na odrabianiu 

lekcji. Każdy z nas poznając tę szkołę, poznawał 

też osoby, z którymi spędził tu te 8 lat. I to nie 

tylko uczniów, ale też nauczycieli, którzy potrafili 

dać w kość, ale też niektórzy potrafili zmotywo-

wać do nauki i ciężkiej pracy. Podsumowując, 

moje najlepsze wspomnienie ze szkoły to moi 

przyjaciele, z którymi przegadałem wszystkie 

przerwy i wolne dni.                     

Kamil Tomasik 

 

Osadniczek nr 39 06/2021  

Osiem lat minęło 
Za niecałe dwa tygodnie kończę 
swoją edukację w szkole pod-
stawowej. Jest to dla mnie nie 
do pomyślenia. Dopiero co, 
przekraczałem mury szkoły po 
raz pierwszy. Byłem pasowany 

na ucznia i uczyłem się czytać i pisać. Ostatnio 
miałem przyjemność poprowadzić pasowanie na 
ucznia w klasach pierwszych. Było to niesamowi-
te przeżycie, gdy patrzyłem na to z drugiej strony. 
Od razu wróciły mi wspomnienia z mojego paso-
wania.   

Przez wszystkie lata edukacji w tej szkole mo-
głem patrzeć, jak wszyscy dorastają, zmieniając 
się nie do poznania. Będąc w pierwszej klasie, 
zastanawiałem się, jak to jest być „starszakiem”. 
Być najstarszym w szkole. I oto jestem. Obserwu-
jąc na przerwach pierwszoklasistów, przypomi-
nam sobie czasy, w których to właśnie ja byłem 
na ich miejscu. Nie wiedzą jeszcze, co ich czeka za 
osiem lat :).   (zdjęcie –moje pasowanie na ucznia w roku 

2013) 

Nie sądziłem, że to tak szybko nadejdzie, te egza-
miny, szukanie dobrej szkoły, a następnie staranie 
się o przyjęcie do nich.  Zostawię tu bardzo dobre 
wspomnienia i przeżycia. Najmilej zapamiętam 
chyba „zieloną szkołę” w Krakowie i w Zakopa-
nem. Była to moja ulubiona wycieczka.  

Miło również zapamiętam liczne wycieczki do ki-
na, miło spędzone przerwy, zawody sportowe, 
oraz oczywiście bycie wolontariuszem WOŚP. 
Dziękuję wszystkim, którzy stworzyli tę wspaniałą 
atmosferę.                         Jakub Tomasik 
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