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świątecznych zakupach. 
 Główną atrakcją tej sobot-
niej imprezy była loteria fantowa, 
w której brały udział przede 

wszystkim dzieci. Stwierdziły 
one zgodnie, że losy zbyt 
szybko się skończyły... Bar-

dzo ładnie i smakowicie 
wyglądały ciasta. Gdy się 
na nie patrzyło, to aż ślin-
ka ciekła. Najlepiej 
sprzedawały się przeróż-

ne stroiki, w tym 
choinki robio-
ne z siana, 
będące tego-
r o c z n y m 
p rzebo jem, 
a także szop-
ki, no i wyżej 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Świąteczny 
kiermasz 

 

W 
sobotę 11 XII 2004 r. 
w naszej szkole odbył 
się kiermasz z okazji zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia.  

Wzięli w nim udział nauczyciele 
i uczniowie wraz z rodzicami. W czasie kier-
maszu, którego celem było zebranie pienię-
dzy na potrzeby szkoły, można było zakupić: 
świąteczne stroiki, kartki, ozdoby choinkowe 
wykonane przez uczniów, kalendarze, szopki, 
książki oraz przygotowane przez rodziców 
ciastka i placki. Było również stoisko ekolo-
giczne, na którym prezentowano potrawy na 
stół wigilijny. Dziewczyny ze starszych klas 
obsługiwały minikawiarenkę, w której można 
było zjeść ciastko i wypić kawę lub herbatę. 
Wiele osób w ten sposób odpoczywało po 
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Z życia szkoły *** Kronika wydarzeń 

wspomniane słodkości. Kiermasz miał rów-
nież piękną oprawę artystyczną, na którą 
składała się świąteczna, nastrojowa muzy-
ka oraz śpiew szkolnego chóru. 
 Bardzo podobała mi się ta szkolna 
impreza, ponieważ odbyła się zarówno 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

z pożytkiem dla ciała i ducha jej uczestni-
ków, jak też stanowiła wsparcie dla naszej 
szkoły. 

Adam Wójcik kl. Vc  

Konarski  
byłby zadowolony 
 

 Jak zwykle 30 IX obchodziliśmy 
Święto Patrona Szkoły. Podczas uro-
czystego poranka uczniowie klas szó-
stych przypomnieli wszystkim postać 
Stanisława Konarskiego, a potem za-
prezentowali zabawną i pouczającą 
inscenizację o znakach interpunkcyj-
nych, przygotowaną pod kierunkiem pani mgr 

Marii Dudek. Koleżanki ubrane 
w białe podkoszulki z nadruko-
wanymi znakami przestankowy-
mi na pewno pomogły nam 
zapamiętać, kiedy należy sta-
wiać kropki, przecinki, pytajniki 
czy wykrzykniki...  
 Stanisław Konarski za-
pewne patrzyłby na te popisy 
z zadowoleniem, gdyż sam 
wielką wagę przykładał do nauki 

poprawnej polszczyzny. 

Pasowanie na uczniów 
 

30 września, w dniu Święta Patrona 
Szkoły odbyło się uroczyste pasowanie 
pierwszoklasistów na uczniów. Na począt-
ku przemówiła pani dyr. Zofia Drwal, uświa-
damiając im, że od tej chwili staną się pełno-
prawnymi uczniami naszej szkoły. 
Jednak zanim to się stało, naj-
młodsi popisali się umiejętno-
ściami, które już zdobyli. Śpie-
wali piosenki oraz deklamowali 
wiersze. Stojąc na baczność, odśpiewali 
hymn państwowy oraz hymn szkoły. Po 
tych popisach pierwszoklasiści uroczy-
ście złożyli ślubowanie. Następnie panie wy-
chowawczynie dotykały ich ramion wielkim 

piórem i wypowiadały słowa: „Pasuję Cię na 
ucznia”. Zadowoleni bohaterowie dnia podcho-

dzili do księgi uczniów i w niej odbijali 
swój palec czerwonym tuszem. Po 

tej uroczystej chwili pierwszokla-
siści oraz wszyscy goście obej-

rzeli przedstawienie w wykona-
niu starszych kolegów z kółka 

teatralnego, przygotowane pod 
kierunkiem pani mgr Ewy Oleksy, 
mówiące o tym, czym może się 

skończyć oglądanie telewizji 
w nadmiarze. 

Mamy nadzieję, że nasi najmłodsi 
koledzy już zdążyli polubić swoją 

szkołę. Życzymy im, aby zawsze dobrze 
się w niej czuli!  

Justyna Czochara, kl. V c 
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Z życia szkoły *** Kronika wydarzeń 

nowane są kolejne projekty z cyklu „Cztery pory 

W jesiennych barwach 
 Pod koniec października wszystkich wchodzą-
cych do szkoły witała oryginalna wystawa zatytuło-
wana „Barwy i kształty jesieni w twórczości dziecię-
cej”. Rzeczywiście było jesiennie: brązowo-żółto-
czerwono-zielono... 
 Uwagę przyciągały niezwykle pomysłowe 
kompozycje przestrzenne wykonane z najprzeróż-
niejszych materiałów rozmaitymi technikami. Prace 
te były dziełem uczniów klas I-III oraz niektórych klas 
starszych. Wystawa stanowiła finał projektu eduka-
cyjnego na temat jesieni, jaki realizowany był w 
klasach młodszych od września. W przyszłości pla-

Szkolny konkurs recytatorski 

O jesieni poetycko 
  

 24 listopada 2004 r. w naszej szkole od-
był się konkurs recytatorski pt. „Barwy jesieni”. 
Wzięło w nim udział 46 uczniów z klas III-VI. 
Uczestnicy zaprezentowali wybrane przez sie-
bie wiersze o tematyce dotyczącej jesieni. Ko-
misja, złożona z nauczycieli naszej szkoły, oce-
niając recytacje, brała pod uwagę m.in.: bez-
błędne opanowanie pamięciowe tekstu, inter-
pretację świadczącą o zrozumieniu wiersza, 
poprawną dykcję, ogólny wyraz artystyczny. 
 

Oto zwycięzcy konkursu: 
I miejsce (równorzędne)  
Paulina Bubisz kl. IVc 
Joanna Grochola kl. VIa 
Zofia Popiel kl. VIb 

II miejsce (równorzędne) 
Klaudia Cholewa kl. IIIa 
Eryk Wałkowicz kl. Vc 
 
III miejsce (równorzędne) 
Natalia Matyjewicz kl. IVb 
Angelika Wojtanowska kl. IIIa 
 

Wyróżnienia: 
Aleksandra Bernaś kl. VIc 
Dominika Pamuła kl. Vc 
Sylwia Cierpich kl. IVb 
Katarzyna Piekarczyk kl. VIc 
Katarzyna Kula kl. Va 
Paulina Pieszczoch kl. IVc 
Magdalena Michoń kl. Va 
Anna Szepielak kl. IIIb  

W prezencie dla Papieża 
18 X 2004 r. w naszej szkole, odbył się 

uroczysty apel z okazji 26-lecia pontyfikatu 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Młodzież przy-
pomniała nam drogę życiową i kapłańską 
Papieża-Polaka. Później razem z Siostrą 
Ewą - katechetką oraz panami gitarzystami 

Kubą i Pawłem – uczniami szkoły średniej, 
zaśpiewaliśmy dla Papieża kilka piosenek, 
których uczyliśmy się wcześniej na lekcjach 
religii. Ten apel był bardzo wesoły, a zarazem 
uroczysty. Papieżowi na pewno też by się 
spodobał. 

Maciej Witek, kl. VI b 

Wykonane przez uczniów jesienne kompozycje 
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Z myślą o Polsce 
 W przeddzień Święta Niepodległości, 
które, jak wiadomo, przypada 11 XI, cała szko-

ła wzięła udział w uroczystej akademii z okazji 
86. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Uczniowie klas V c i V b, pod kierunkiem 
p. mgr Magdaleny Rzepki, zaprezentowali cie-
kawą inscenizację, pokazującą dzieje naszej 
Ojczyzny związane z walką o niepodległość. Tę 
trudną tematykę pomogły nam zrozumieć poja-
wiające się na scenie postacie: Ojczyzny, Orła 
Białego, Tadeusza Kościuszki, kosyniera, pol-
skich poetów-emigrantów, dzieci z Wrześni czy 
żołnierzy walczących na frontach I wojny świa-
towej. Całości dopełniały pieśni w wykonaniu 
szkolnego chóru pod dyrekcją pani mgr Ewy 
Surowiec. 

Wszyscy chłopcy chcieli grać role żołnierzy wal-
czących o niepodległość Polski. Ostatecznie 
w mundurach wystąpili uczniowie z klas V b i V c. 

Lubimy tańczyć! 
  

 W tym roku z okazji andrzejek, 
zamiast dyskotek klasowych, zorganizo-
wano wielką dyskotekę ogólnoszkolną dla 
uczniów klas IV-VI.  
 Frekwencja była bardzo duża, a za-
bawa wspaniała. Wielkim powodzeniem 
cieszył się zapowiedziany wcześniej kon-
kurs tańca. Zgłosiło się do niego ośmiu 
wykonawców – zarówno solistów, jak i 

zespołów. Zwyciężczyniami 
w tańcu dyskotekowym zo-
stały, zdobywając równo-
rzędne I miejsce : występu-

jąca solo Kasia Łucarz 
z kl. VI c oraz zespół 
w składzie: Zosia 
Popiel, Klaudia 
Klich i Roksana 

Pach z klas VI b 
i VI a. 

Konkursy przedmiotowe 
 Pierwsze koty za płoty! – czyli konkur-
sy przedmiotowe już ruszyły. Za nami dwa 
etapy Konkursu Matematyczno -
Przyrodniczego. W etapie szkolnym wzięło 
udział ok. 30 uczniów z klas V i VI, ale tyl-
ko Weronika Błaż z kl. VI c zakwalifikowała 
się do etapu rejonowego. Również ten etap 
ma ona już za sobą – teraz oczekuje na 
wyniki.  

 Weronika jest też bohaterką Małopol-
skiego Konkursu Humanistycznego - jako 
jedyna reprezentantka naszej szkoły za-
kwalifikowała się do etapu rejonowego. 
Tuż za nią uplasowały się uczennice:    
Justyna Zoń z kl. VI b i Kamila Łomiwojska 
z kl. V b, którym jednak zabrakło dwóch 
punktów, by startować w kolejnych elimina-
cjach. W tym roku Konkurs Humanistyczny 
poświęcony jest problematyce przyjaźni. 
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Zbiórka makulatury 
 Już kolejny rok trwa w naszej szkole 
zbiórka makulatury. Jest to stała akcja segre-
gacji odpadów. Za makulaturę oddaną w tym 
roku szkolnym zebrano ponad 70 zł. Pieniądze 
te zostały przeznaczone na potrzeby Samorzą-
du Uczniowskiego. W grudniu do punktu skupu 
trafi kolejny transport papierowych odpadów. 

Maciek Witek, kl. VI b 

Z życia szkoły *** Kronika wydarzeń 

Jesteś uczniem Szkoły imienia  
Stanisława Konarskiego?  
To miejsce powinieneś zobaczyć! 
 

Serce naszego Patrona 
 

28 września 2004 r. wszyst-
kie klasy piąte ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Tarnowie 
wybrały się na wycieczkę 
do Krakowa, by zwiedzić 
m.in.: Wawel, Kościół 
Mariacki, Rynek, a także 
Kościół Pijarów. Zapyta-
cie może, dlaczego 
właśnie Pijarzy? Jest to 
b o w i e m  m i e j s c e , 
w którym znajduje się 
serce Stanisława Konar-
skiego, patrona naszej 
szkoły. 

Kościół ten stoi 
n i e d a l e k o  R y n k u , 
u zbiegu ulic św. Jana 
i Pijarskiej. Nad wej-
ściem do świątyni 
umieszczone zostało 
kamienne popiersie Ko-
narskiego. Jeden z zakon-
ników pokazał nam 
ozdobną tablicę w ścianie prezbiterium – wła-

śnie w miejscu, gdzie wmurowano zamknięte 
w urnie serce Konarskiego. Zakonnik opowie-
dział nam też, jak ono tam trafiło.  

Stanisław Konarski zmarł w Warszawie 
3 sierpnia 1773 roku. Został pochowany 
w podziemiach kościoła przy ul. Długiej, gdzie 

pracował za życia. Po upadku powstania 
listopadowego, w 1834 r. kościół 

został przemieniony na siedzi-
bę archijereja (był to wyższy 

duchowny w Kościele 
prawosławnym). Wtedy 
to szczątki Stanisława 
Konarskiego zsypano do 
wspólnej kostnicy przy 
kościele św. Borome-
usza na Powązkach. 
Serce Pijara zdołano 
jednak uchronić i wynieść 
do nowego kościoła pijar-
skiego przy farze. Gdy 
upadło powstanie stycz-
niowe, książę Czerkaski 
zlikwidował wszystkie 
zakony, w tym zakon 
pijarów. Ale i tym razem 
współbracia ocalili serce 
Konarskiego. Oddali je na 
przechowanie Jakubowi 

Plikowi, warszawskiemu 
Żydowi, który przez 18 lat 

trzymał je u siebie w domu. Dopiero 13 lutego 
1882 r. krakowscy pijarzy uroczyście wmurowali 
serce swojego duchowego przewodnika we 
własnym kościele. 
 W czasie tej wycieczki do Krakowa 
zobaczyłem wiele wspaniałych miejsc i usły-
szałem ciekawe opowieści, ale żadna historia 
ani legenda nie zaciekawiły mnie tak, jak wła-
śnie historia serca Stanisława Konarskiego. 
Jeśli wybierzecie się do Krakowa, odwiedźcie 
Kościół Pijarów i przystańcie na chwilę tam, 
gdzie znajdują się ostatnie doczesne szczątki 
naszego Patrona. 

Jakub Michalski, kl. V b 

W tym miejscu w Kościele Pijarów w Krakowie 
zamurowane jest serce Stanisława Konarskiego 
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Prawdziwe opowieści z dreszczykiem 

budziłem wszystkich, wypytując o akumu-
lator do auta. Tymczasem ja w ogóle nie 
wstawałem w nocy i niczego takiego sobie 
nie przypominałem. Rodzice uznali więc, 
że lunatykowałem. 

Od tej pory nic podobnego mnie 
nie spotkało ( i bardzo się cieszę!). 

 

Dawid Drwal, kl. V b 

Pewnego zimowego wieczoru, 
gdy wracałem z kościoła, przyspieszyłem 
kroku, aby zdążyć na mój ulubiony teletur-
niej. Gdy otwierałem bramę - a rodzice byli 
jeszcze daleko za mną - coś przykuło mój 
wzrok.  

Z oddali jakiś dziwny kształt za-
czął biec w moją stronę. W miarę, jak się 
przybliżał, z niepokojem próbowałem od-
gadnąć, co to takiego. Po chwili namysłu 
uświadomiłem sobie, że to... duch mojego 
psa, którego w ubiegłym roku przejechał 
pociąg! Przestraszyłem się nie na żarty! 
Zacząłem uciekać, ale duch jakby przenik-
nął przeze mnie i pobiegł w stronę rodzi-
ców. Lecz nagle… rozpłynął się.  

Żałuję do dziś, że oprócz mnie 
nikt tego zjawiska nie widział. Choć z dru-
giej strony wątpię, aby ktoś dorosły mógł 
coś podobnego zobaczyć… A ja tak byłem 
przerażony, że nawet nikogo o to nie zapy-
tałem.  

W domu zaś, kładąc się spać, 
długo myślałem o zdarzeniu, które mnie 
spotkało. Żal mi było mojego psa, ponie-
waż zawsze był moim wiernym przyjacie-
lem. Nazajutrz, po przebudzeniu mama 
spytała, czego szukałem wczoraj w szafce, 
bo został po mnie niezły bałagan, i skąd 
się wzięła moja kołdra w pokoju gościn-
nym?!  Nie potrafiłem odpowiedzieć na te 
pytania. Ba! wcale nie wiedziałem, o co 
właściwie mamie chodzi. Okazało się, że 
kołdra leżała na ziemi obok telewizora, a ja 
w nocy ponoć chodziłem po całym domu i 

Czy zdarzyło się Wam kiedyś coś takiego?  
Oto prawdziwa historia… 

Duch czy nie duch? 

Drogi Czytelniku!  

 Jeśli spotkała Cię jakaś nie-

zwykła historia (wcale nie musi być 

w niej duchów), napisz do nas! Naj-

ciekawsze opowieści na pewno wy-

drukujemy na łamach „Odlotowej 

Dwójki”! 
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A może wyrosną z nas poeci?... 

KĄCIK TWÓRCZOŚCI 

Bartek 
 
W sierpniowy wieczór 
Krzyk usłyszał cały blok, 
Bo pojawiłem się 
Ja - WIELKI SMOK. 
 
Kiedy miałem 7 lat, 
To już wiedział cały świat: 
„Będę wielkim gladiatorem 
i podbiję całą szkołę!” 
 
Piątka z matmy fajna jest, 
Przyrodnicze kółko też, 
Lecz ja wolę biegać, krzyczeć 
I umilać sobie życie. 
 
Lubię Gancka, lubię Liska, 
Iskra w moim oku błyska, 
Kiedy razem rozmawiamy 
I bawimy się, i gramy. 
 
Szkoło, szkoło, moja szkoło, 
Z tobą także jest wesoło... 
 
Czasem myślę sobie, 
Żeby coś zostało w głowie, 
Oczywiście wiadomości, 
Choć mnie przez to bolą kości. 
 
Wstałem dzisiaj bladym świtem, 
Teraz siedzę nad zeszytem 
I wymyślam wiersz o sobie, 
Cały mętlik w mojej głowie. 

 
Mama wojnę ze mną toczy, 
Wciąż spogląda w moje oczy: 
„Ty wyrośnij na człowieka, 
Ciebie piękna przyszłość czeka”. 
 
A ja piję coca-colę, 
Kocham moją siostrę Olę. 
Brat mój na mnie wciąż narzeka, 
Jego także przyszłość czeka, 
Ta różana, ta świetlana, 
Jak to mawia moja mama. 

 
Co powiecie, jak myślicie, 
Czy jest fajne moje życie? 

 
Bartek Zaucha, kl. IV a 



8 

tego, że na swoim czole ma właśnie malutką 
plamkę. Wąż mierzy 80 cm długości. Wyglą-
da bardzo ładnie. Jego ciało pokryte jest na 
przemian zielonymi i białymi pasami Co dwa 
miesiące następuje tzw. wylinka, czyli zrzu-
cenie przez węża powłoki, która otacza jego 
skórę. 
 Opowiedziałem Wam o tym, jak wy-
gląda mój wąż, a teraz trochę, jak się nim 
zajmuję. Co dwa tygodnie w terrarium mu-
szę zmieniać wodę, gdyż Plamka lubi sobie 
popływać, a jej ,,basen” szybko się brudzi. 
Próbowaliśmy nauczyć ją łowić żywe ryby 
w basenie, ale nic z tego nie wyszło, więc 
podajemy jej ,,mrożonkę”. Trzeba dbać, by 
w terrarium było wilgotno, ponieważ 
w naturalnych warunkach wąż żyje nad du-
żymi rzekami, gdzie powietrze nasycone jest 
wilgocią. 
 Zapewniam Was, że wąż może być 
bardzo sympatycznym zwierzęciem. Może 
teraz chociaż niektórzy z Was polubią te 
stworzenia?... 

Jakub Michalski, kl. V b 

NASZE PASJE 

W naszej szkole wiele dzieci hoduje 
psy, koty, ryby i papugi, ale ja chciałbym Wam 
opisać nieco bardziej egzotyczną hodowlę, 
jaką prowadzę z tatą i bratem. 

Ogrodowiec zwyczajny (po łacinie Tha-
mnophis sirtalis) - jest to wąż, którego hoduję. 
Plamka, bo tak się nazywa mój ulubieniec, 
żywi się tylko mrożonymi rybami. Jak inne 
węże tego gatunku je raz na dwa tygodnie, 
więc wcale niewiele. Imię Plamka pochodzi od 

Nietypowa hodowla  

 
Kuba  

Michalski  
hoduje węża 
i w dodatku 
twierdzi, że 

to bardzo 
sympatyczne 
stworzenie... 

Czy wiesz, że... 
Węże należą dziś do najbardziej zagrożonych wyginięciem grup zwierząt. Ludzie 

boją się węży i dlatego często je zabijają. W Polsce występują cztery gatunki węży, 

z których tylko jeden jest jadowity - żmija zygzakowata, która jednak nigdy sama nie 

atakuje człowieka, jeśli się jej nie sprowokuje, np. przez drażnienie lub choćby nie-

umyślne nadepnięcie. Pozostałe to: zaskroniec zwyczajny, gniewosz plamisty i naj-

rzadszy - wąż Eskulapa. Zagrożeniem dla nich są przede wszystkim ludzie. Wszyst-

kie węże w Polsce są pod ochroną.  

 

 
Ja  

 

i mój  

 

wąż 
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NASZE PASJE 
Pociągi są moją pasją 

Od „Rakiety” do TGV 
 

Pociągami interesuję się od wcze-
snego dzieciństwa. Zajmuję się głównie 
polskimi kolejami, ale chętnie czytam także 
o historii kolei. Swoje zainteresowania roz-
wijam, wyszukując informacje w różnych 
źródłach, a zwłaszcza w Internecie. Potem 
gromadzę je w swoim komputerze. Dziś 
chciałbym zaprezentować Wam kilka cieka-
wostek z historii kolei. 

Jedną z najsławniejszych lokomotyw 
parowych świata jest „Rocket”. Brała ona 
udział w konkursie w Rainhill w 1829 r. 
i wygrała go. W ten sposób uznano raz na 
zawsze wyższość lokomotywy parowej nad 
koniem jako źródłem napędu. „Rakietę” 
skonstruował i zbudował Robert Stephen-
son. Później zaczęła ona obsługiwać linię 
Liverpool – Manchester w Anglii. 

Dnia 3 lipca  1938 roku  parowóz 
„ Malard” ustanowił światowy rekord pręd-
kości parowozu – 203 km/h. Odbyło się to 
na odcinku Londyn – Edynburg. Rekord ten 
nie został pobity do dzisiaj. 

Skonstruowanie lokomotywy elek-
trycznej oraz spalinowej zwiastowało 
zmierzch wieku pary. Pierwszy silnik wyso-
koprężny zademonstrował w 1893 r. nie-
miecki inżynier Rudolph Diesel. 
W 1897 r. udało się mu stworzyć 
jego pierwszy niezawodny mo-
del. W większości lokomotyw 
spalinowych silnik porusza gene-
rator wytwarzający prąd elek-
tryczny, który z kolei napędza 
silniki elektryczne obracające 
koła. Pociągi spalinowe pracują 
na całym świecie, zwłaszcza na 
mniej ruchliwych liniach, których 

elektryfikacja nie 
jest opłacalna. 

N a j s z y b -
szym i najnowo-
c z e ś n i e j s z y m 
pociągiem pasa-
żerskim świata 
jest francuski 
T G V  ( T r a i n 
à Grande Vitesse 
– Pociąg Wielkich 
Prędkości). Trasę Paryż – Lyon o długości 
512 km pokonuje on w czasie zaledwie 1 
godziny i 55 minut! A mknie z prędkością 
(bagatela) 300 km/godz. Jeździ przeważnie 
po specjalnie dla niego zbudowanych to-
rach. Zespół trakcyjny TGV składa się z 8 
wagonów z lokomotywą elektryczną na 
każdym końcu. Nowoczesna konstrukcja i 
potężne silniki umożliwiają rozwijanie du-
żych prędkości i pokonywanie znacznych 
nierówności terenu.  

Jakub Kwiek, kl. V b 

Specjalista od pociągów - 
Kuba Kwiek 

Najszybszy pociąg świata - francuski TGV .  
Jeździ z prędkością 300 km/h. 
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Błękitna Planeta 

Ziemia ma kształt kuli lekko spłaszczonej u góry i u dołu, czyli na biegunach. Nazywamy 
ją Błękitną Planetą, ponieważ większą jej część pokrywają morza i oceany. Widziana 
z kosmosu jest cała niebieska. 

CZY WIESZ, ŻE... *  CIEKAWOSTKI 

W dniu 29 XI 2004 r. wszystkie kla-
sy piąte i szóste wybrały się na spektakl 
pt. „Tajemniczy ogród” w reżyserii Ceza-
rego Domagały. Na deskach Tarnowskie-
go Teatru im. Ludwika Solskiego gościn-
nie wystąpił z tą sztuką Teatr Dramatycz-
ny z Elbląga. 
 Sztuka opowiada o losach dziewczynki 
imieniem Mary, która po śmierci rodziców przyje-
chała do Anglii, gdzie mieszkał jej wuj, Archibald 
Craven, będący jej jedyną 
rodziną. Mary, którą dosko-
nale zagrała Marta Masłow-
ska, tak jak w książce F. H. 
Burnett, na początku jest 
rozpuszczonym dzieckiem. 
Z czasem jednak zmienia się 
pod wpływem osób, które 
spotyka, m. in. pod wpływem 
swej pokojówki Marty. 
 Najbardziej podobały 
mi się sceny, w których moż-
na było zaobserwować prze-
mianę Mary z niegrzecznej 
dziewczynki w całkiem sympatyczną osóbkę. 
Początkowo rozkapryszona i samolubna, nie 
umiała się nawet samodzielnie ubrać, gdyż zaw-
sze wszystko robili za nią służący. Dopiero kiedy 
Marta zapytała dziewczynkę, czy lubi sama sie-
bie, Mary zaczęła się zastanawiać nad sensem 

tego pytania. Powoli docierało do niej, że najważ-
niejsze jest wnętrze człowieka. Zdała sobie spra-
wę, że była nieznośna, i postanowiła się zmienić. 
 W przedstawieniu było wiele scen śmiesz-
nych, romantycznych i wzruszających. Sztuka 
chyba wszystkim się podobała, bo gdy nastąpiła 
około 15-minutowa przerwa, publiczność czekała 
niecierpliwie, aż zacznie się druga część spektaklu. 
Moją uwagę najbardziej przykuły sceny z piosenka-
mi i takie, w których aktorzy tańczyli. Muzyka była 

znakomita i łatwo wpadało 
w ucho, dlatego publiczność 
razem z aktorami śpiewała re-
fren, klaszcząc przy tym 
w dłonie. Podobała mi się też 
ostatnia scena, w której ukazał 
się przepiękny „ tajemniczy 
ogród”, dotąd ukryty za za-
mkniętą furtką. Moją ulubioną 
postacią ze spektaklu była pani 
Medlock, w rolę której wcieliła 
się Teresa Suchodolska -
Wojciechowska.  
 Po zakończeniu przed-
stawienia można było zakupić 

programy, do których dołączono płytę z nagraniem 
wszystkich piosenek z występu. Wielu uczniów 
ustawiło się też w kolejce po autografy aktorów. 
 Przedstawienie było naprawdę świetne 
i chętnie obejrzałabym je jeszcze raz! 

Weronika Wójcik, kl. V c 

Na deskach teatru 

BYLIŚMY W TAJEMNICZYM OGRODZIE! 
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Okrążyć Ziemię 

Człowiek, maszerując 10 godz. dziennie, okrążyłby Ziemię w ciągu 2 lat! Auto pędzące 
przez 10 godzin z prędkością 100 km na godzinę okrąży Ziemię w ciągu 40 dni! Samolot 
– potrzebuje na to 2 dni, a  statek kosmiczny - niecałe 2 godziny!!! 
 

Pielgrzym Pokoju przez Ziemię 

Ojciec Święty Jan Paweł II powszechnie nazywany jest największym pielgrzymem 
wszech czasów. Tak wiele podróżuje on po świecie, że w swej dotychczasowej posłudze 
Kościołowi 3 razy okrążył Ziemię! Odbył bowiem 104 podróże i odwiedził 129 krajów. 

Oprac. Dawid Drwal, kl. V b 

1. 

8. 

9. 

10. 

6. 

7. 

4. 

5. 

2. 

3. 

„DWÓJKOWA”  ***  KRZYŻÓWKA  

Czyli co wiesz o swojej szkole i jej patronie? 

1. Nazwisko patrona naszej 

szkoły. 

2. Jak brzmi drugie imię   

Konarskiego? 

3. Wprowadzanie nowator-

skich pomysłów i zmian. 

4. Konarski sprzeciwił się  

liberum....... . 

5. Czym była chłosta, którą 

potępił Konarski? 

6. Z napisem ,,Temu, który 

odważył się być mądry”. 

7. Wstąpił do niego Stani-

sław Konarski. 

8. W roku szkolnym    

1999/2000 nasza szkoła 

obchodziła okrągłą rocznicę 

powstania. 

9. Jaki język wprowadził   

Konarski do szkół, zastępując 

nim łacinę? 

10. Uczy nas m.in. o dziejach naszej szkoły 

oraz jej patrona. 

 

Jeśli odgadniesz hasło, dowiesz się, kim był    

patron naszej szkoły. 

 

Oprac. Dawid Drwal, kl. V b 

CZY WIESZ, ŻE... *  CIEKAWOSTKI 
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Centrum Zdrowia Ucznia 

czyli Kącik humoru 

SZKOLNE   DIALOGI 

 
Nauczycielka do Jasia: 
- Znowu ściągałeś od Małgosi. 
- Skąd pani wie? 
- Bo obok ostatniego pytania ona napisała: „Nie 
rozumiem pytania”, a ty dopisałeś: „Ja też”. 

☼ 
Ojciec przegląda dzienniczek szkolny Jasia: 
- Co, znowu jedynka z historii?! 
- Niestety, historia lubi się powtarzać... 

☼ 
Nauczyciel przyrody pyta Jasia: 
- Po czym poznasz drzewo kasztanowca? 
- Po rosnących na nim kasztanach. 
- A jeśli kasztanów na nim jeszcze nie ma? 
- To ja poczekam... 

☼ 
Mama pyta swego synka: 
- Kaziu, jak się czujesz w szkole? 
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja 
o niczym nie wiem. 

☼ 
Na lekcji przyrody nauczycielka pyta Jasia: 
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 
- To bardzo mądre ptaki, odlatują, gdy rozpo-
czyna się rok szkolny! 
 
 

NAUCZYCIELSKIE  

MĄDROŚCI 

 
Choćbym się dwoił i troił, to i tak się nie rozdwoję. 

☼ 
Weź drabinę i stań na wysokości zadania. 

☼ 
Uśmiechnij się! Jutro też cię zapytam... 
 

Z UCZNIOWSKICH 

ZESZYTÓW 

 
Maciek jechał na rowerze z Jarkiem, którego 
wcześniej naoliwił. 

☼ 
Staś strzelił do lwa - a ten ryknął jak zabity.  

☼ 
Węgiel występuje na całej kuli ziemskiej, na 
przykład w mojej komórce. 

☼ 
Po zebraniu makulatury, sprzedaliśmy ją razem 
z panią. 

☼ 
Kopernik ruszył Ziemię i dlatego zobaczył, że 
jest okrągła.  

☼ 
Pod broń powołano całą młodzież od 16 do 60 lat.  

☼ 
Żołnierze noszą zielone mundury, żeby udawać 
trawę. 
 
 

Z ZESZYTÓW UWAG 

 
Śpiewa na lekcji muzyki. 

☼ 
W czasie wyścigu międzyszkolnego umyślnie 
biegł wolno, by, jak twierdzi, zyskać na czasie. 

☼ 
Wysłany w celu namoczenia gąbki, wrócił 
z mokrą głową i suchą gąbką. 

☼ 
Uczeń siedzi w ławce i zachowuje się podejrzanie.  

☼ 
Zjada ściągi po klasówce. 
 


