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2001 – (d. „Głos Uczniowski”) laureat VIII Ogólnopolskiego  Konkursu Czasopism Szkolnych o Pałuckie Pióro 2001 pod  patronatem 
wicemarszałka Sejmu RP M. Borowskiego  

2002 – laureat Ogólnopolskiego Konkursu Gazet Szkolnych – Forum   Pismaków pod patronatem redakcji „Życia” (III m.) 
2004 – laureat Ogólnopolskiego Konkursu Gazet Szkolnych -Forum  Pismaków pod  honorowym patronatem Ministra Edukacji i  Sportu – Krystyny 
            Łybackiej (III m.) 

fot. C. Sułkowski

fot. Halina Kulbina-Pietrzak 
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 Dwa wstępniaki 
 
Drodzy Czytelnicy „W szkolnym rytmie” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
*** 

 
Omne principium difficile 
(Każdy początek jest trudny) 
 

Drodzy Czytelnicy, 

oddajemy Wam do rąk kolejny 
numer szkolnej gazetki. Podjęliśmy się 
trudnego zadania. Po pierwsze dlatego, iż 
poprzednia Redakcja dokładała wszelkich 
starań, by „W szkolnym rytmie” stało, pod 
każdym względem, na najwyższym 
poziomie. Po drugie – praca dziennikarza 
nie należy do najłatwiejszych: świat się 
zmienia w zawrotnym tempie, jednego dnia 
coś jest interesujące i ciekawe, drugiego zaś 
już nie. Dziennikarz powinien ukazywać to, 
co naprawdę wartościowe i trwałe, jest więc 
niejednokrotnie w konflikcie z tym, co 
modne. Powinien stać na straży prawdy, 
powinien docierać do naszego wnętrza i 
pobudzać do rozwoju, otwierać przed nami 
świat, kierować ku dobru. To piękne i 

wzniosłe słowa, lecz bardzo trudno wcielić 
je w życie. 

Jako nowa redakcja „W szkolnym 
rytmie” dopiero się uczymy, jesteśmy jak 
nieporadne dzieci. Wielu rzeczy nie wiemy i 
nie umiemy, wielu rzeczy dopiero się 
nauczymy, wiele rzeczy dopiero 
zrozumiemy. Prosimy o wyrozumiałość. 
Jednocześnie zapraszamy do współpracy! 
Jeśli macie głowę pełną mniej lub bardziej 
szalonych pomysłów, jeśli lubicie, gdy coś 
się dzieje, jeśli nie lubicie nudy, dołączcie 
do nas!  

Tymczasem zaś oddajcie się 
lekturze! 

Redakcja 

                                                                                                     
 
 
 

 Godzina mija za godziną, rok za 
rokiem, zmienia się przyroda, ludzie 
przychodzą i odchodzą. „W szkolnym 
rytmie” też czas na zmiany. Wasi wieloletni 
opiekunowie, pp. Tadeusz Kordylewski i 
Cezary Sułkowski oddają gazetkę pod opiekę 
nowemu nauczycielowi języka polskiego, p. 
Piotrowi Pałacowi. 
 Sądzimy, i on i my, że ta zmiana 
będzie korzystna dla wszystkich, a zwłaszcza 
dla Was, uczniów SP nr 1 w Żarach, naszych 
wiernych czytelników. Jak co roku trzeba 
będzie wybrać nowych członków redakcji i 
zachęcić do współpracy tych, którzy lubią 
pisać, rysować, fotografować i mają na 
wszystko otwarte oczy i uszy oraz bystre i 
wrażliwe umysły i szybki refleks. To są 
bowiem cechy niezbędne w pracy 
dziennikarskiej. To Wy, Drodzy Czytelnicy 
współtworzycie „W szkolnym rytmie”! A 
więc do dzieła. 

 Zapraszamy do współpracy i pierwszaków, i 
starszych ich kolegów z pozostałych klas. Być 
może nowy opiekun z nową redakcją 
wprowadzi nowe interesujące zmiany, które 
spowodują, że nasza gazetka będzie jeszcze 
bardziej Wam bliska. 

Już jesień roku szkolnego 2009/2010. 
„W szkolnym rytmie” czas wydać. Jest 
przecież o czym pisać. Pomagać Wam będą 
nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja i starzy 
opiekunowie, którzy tymczasem zajmować się 
będą rozwijaniem i uatrakcyjnianiem, i 
„ożywianiem” naszej strony internetowej 
(www.sp1.zary.pl). 

Wierzymy głęboko, że nasze działania 
będą skuteczne, a Wy nam pomożecie. 

Z pozdrowieniami 
Tadeusz Kordylewski i Cezary Sułkowski 
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Wakacyjnych wspomnień czar… 
 

Zawsze jest tak, iż miłe rodzinne spotkanie, wyjazd do babci i dziadka, wizyta  
u cioci, ferie i wakacje trwają zbyt krótko. „Prędko trzeba żegnać wszystko, co piękne  
i szczęśliwe”. Przywołajmy jeszcze raz nasze wspomnienia z wakacji, poddajmy się ich 
czarowi, przypomnijmy sobie długie letnie dni i ciepłe wieczory… 
 

Moje wymarzone wakacje zaczęły się dość niezwykle. Zasnęłam wieczorem, a gdy się 
obudziłam, walizki już czekały! Bardzo się cieszyłam, bo jechaliśmy nad morze, do Kołobrzegu. 
Na miejsce dojechaliśmy po siedmiu godzinach. Mieszkaliśmy w świetnym hotelu. 
Codziennie kąpaliśmy się w morzu. Zakopywałam z siostrą nogi w wilgotnym piasku. Mama 
opalała się, a tato… widać było tylko jego głowę – reszta tkwiła zakopana w piasku. Wieczorami 
spacerowaliśmy wzdłuż plaży podziwiając zachód słońca. 
Bardzo podobał mi się ten sen, bo to, jak się okazało, był tylko sen. Chciałabym, by się spełnił  
w przyszłym roku.  

Kinga, 4c 
*** 

W numerze: 
Dwa wstępniaki  str. 2 
Wakacyjnych wspomnień czar  str. 3-5 

            Z życia szkoły  str. 6-12 
       Inauguracja roku szkolnego 2009/2010  str. 6 
       Test czwartoklasistóa)  str. 7 
       Konkurs plastyczny „Bezpieczeństwo Dziecka na Drodze”  str. 7 
       Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka  str. 8 

                    Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii  str. 9 
                    Dyniowy zawrót głowy  str. 9 
                    Osiągnięcia  i odznaczenia w „Jedynce” za rok szkolny 2008/2009  str. 10 
                    Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela  str. 11 
                    Pasowanie pierwszoklasistów  str. 11-12 
                    Kółka zainteresowań  str. 13 
            Google Earth  str. 14 
            Przepis na Shrecka  str. 14 
            Kupa śmiechu  str. 15 
            Krzyżówkownia  str. 16 
            Dla nauczycieli i rodziców  str. 17 

*** 
 

W sierpniu pojechałam do małej miejscowości Łochowice na obóz muzyczny. Ośrodek 
znajdował się w środku pięknego lasu. Mieszkałam razem z koleżanką w małym drewnianym 
domku. Upalne lato, w lesie tysiące owadów. 
Któregoś wieczoru przeżyłyśmy mrożącą krew w żyłach przygodę. Gdy wróciłyśmy z kolacji, 
zauważyłyśmy wielkiego pająka na kołdrze. Przestraszone, schowałyśmy się pod nasze śpiwory. 
Po pewnym czasie zerwałyśmy się przerażone i wybiegłyśmy z domku głośno krzycząc. 
Usłyszał nas pan dyrektor i bardzo szybko przybiegł. Chciałyśmy pokazać, szukaliśmy wspólnie, 
ale nigdzie go nie było. Moja koleżanka płakała, bo boi się pająków. Nie mogłyśmy zasnąć.  
Podczas porannych przygotowań do koncertu, gdy trenowałam grę na skrzypcach, wyszedł z 
nich nasz nocny przyjaciel – pająk. 
Byłam zaskoczona, że tak długo wytrzymał. Chyba polubił muzykę, prawdziwy z niego 
meloman. Rano nie wyglądał tak strasznie, jak wieczorem.  
Mam nadzieję, że za rok również spotka nas coś ciekawego.  

Klaudia, 5b 
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Pod koniec sierpnia moi rodzice postanowili, że pojedziemy do Szklarskiej Poręby. 
Bardzo się cieszyłem, że będę mieszkać pod namiotem. Podróż trwała dwie godziny. Po drodze 
zatrzymaliśmy się przy ruinach ogromnego zamku w Świeciu. Niestety, nie wolno było tam 
wchodzić. Gdy wreszcie dotarliśmy do Szklarskiej Poręby, rozbiliśmy namiot, a następnie 
poszliśmy na miasto. Tego dnia nic już nie zwiedzaliśmy,  bo było zbyt późno.   
W trakcie naszego pobytu w Szklarskiej Porębie trwała 
druga edycja wyprawy po Złotego Auruna pod nazwą 
''Ukrytą ścieżką Walońską''. Celem wyprawy było 
odnalezienie dwunastu ukrytych miejsc w Szklarskiej 
Porębie i okolicach oraz rozszyfrowanie zakodowanego 
hasła. Chętnie wzięliśmy udział w tej zabawie, dzięki 
temu zwiedziliśmy wiele ciekawych i nieznanych 
wcześniej miejsc, na przykład: Muzeum Ziemi, Leśną 
Hutę Szkła, Chatę Izerską, Muzeum Karkonoskie (dom 
Carla i Gerharta Hauptmanów), Krzywe Baszty i Krucze 
Skały. Celem naszych wędrówek były również: 
Wodospad Szklarki, Wodospad Kamieńczyk, Muzeum Mineralogiczne, Stara Chata Walońska 
„Juna”. Weszliśmy również na szczyt Szrenicy. Razem z nami wędrowała nasza fretka. W 
Szklarskiej  Porębie spędziliśmy wiele niezapomnianych chwil. Bardzo mi się tam podobało i 
chciałbym znów odwiedzić to miejsce. 

Piotrek, 5b 
 
  W tym roku wakacje spędzałem Morzem Bałtyckim. Byłem w Międzyzdrojach  
oraz u dziadka nad jeziorem. Nad morzem nauczyłem się pływać, zwiedzałem „Gabinet figur 
woskowych”, byłem w  „Kinie 5D” oraz na występie kabaretu „Ani  Mru-Mru”. U dziadka nad 
jeziorem doskonaliłem zdobyte nad morzem umiejętności pływackie i łowiłem ryby. Udało mi 
się złapać karpia, który ważył 2.50kg i mierzył 50cm. Były to moje najlepsze wakacje. Z 
utęsknieniem czekam na następne.                                                        

  Patryk, 4d   

 Moje wakacje były bardzo udane. Na początku lipca pojechałem na trzy dni  
do Lubniewic nad znane jezioro, przy którym działa klub zapaśniczy. Później, co środę, 
jeździłem z PTTK Żary na wycieczki do: Muzeum Bociana Białego w Kłopocie, Parku Głazów 
Narzutowych w Nochten w Niemczech, do Kopalni Złota „Aurelia” w Złotoryi,  
do wygasłego wulkanu w Ostrzycy, a także do Parku Dinozaurów w Niemczech.  
Na koniec wycieczek związek PTTK zorganizował nam ognisko w Biedrzychowicach.  
W ostatnim tygodniu sierpnia pojechałem do Grzybowa na „Zjazd Wojów Słowiańskich”. Mam 
nadzieję, że następny rok przyniesie mi jeszcze lepsze wakacje.  

Kuba, 4d 
 

W czasie wakacji byłem z rodzicami w Międzyzdrojach nad Morzem Bałtyckim. 
Jechaliśmy tam około siedmiu godzin. Mieszkałem nad pięknym Jeziorem Turkusowym  
w Wapnicy. Po przyjeździe wypakowaliśmy się i poszliśmy na pierwszy letni spacer. 
Następnego dnia pojechaliśmy kąpać się w morzu. W piękne, słoneczne dni dużo czasu 
spędzaliśmy na plaży: zbieraliśmy muszelki, budowaliśmy zamki z piasku, nurkowaliśmy, 
graliśmy w piłkę oraz pływaliśmy. Odwiedziliśmy rezerwat żubrów, widzieliśmy orła bielika 
„Juranda”. W kinie 3D oglądałem film przyrodniczy o życiu żółwi. Dodatkową atrakcją były 
efekty specjalne: zapach siarki, krople wody, ruchome fotele z gumowymi paski pod nimi, 
zbliżenia obrazu i okulary trójwymiarowe. Po południu z kuzynką i kuzynem chodziliśmy do 
„Zielonej Sali” – to plac gier i zabaw sportowych przy Szkole Podstawowej w Wapnicy. Często 
też spacerowaliśmy szlakami Wolińskiego Parku Narodowego. Podziwialiśmy niezapomniany 
widok na „Krainę 44 wysp” ze Wzgórza Zielonka. Byliśmy w Lubinie, gdzie prowadzone są 
prace wykopaliskowe na terenie średniowiecznego grodziska. Widzieliśmy fragmenty ceramiki  
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i dawnej broni. Byliśmy też na wycieczce w Świnoujściu. Przeprawialiśmy się promem na 
Wyspę Uznam. W porcie widzieliśmy okręty wojenne oraz duże statki handlowe i dźwigi 
portowe. Odpoczywaliśmy na najszerszej plaży w Polsce i spacerowaliśmy długą promenadą. 

Sierpień spędziłem w Żarach. Chodziłem na basen, bawiłem się z kolegami na podwórku, 
grałem w gry komputerowe. Gdy padał deszcz, oglądałem ciekawe programy telewizyjne 
„Pogromcy mitów”, „Wielkie konstrukcje”, „W klatce czasu”. Wieczorami czytałem „Baśnie 
polskie”. Byłem w Zielonej Górze w centrum handlowym „Fokus Park”, oglądałem film „Epoka 
lodowcowa 3 – era dinozaurów 3D”. Robiłem zakupy dla mojej chorej babci i pomagałem 
mamie w domu. 

Wakacje szybko minęły. Czekałem na spotkanie z kolegami i koleżankami.  
Rafał, 4d 

 
Podczas tegorocznych wakacji byłem w Częstochowie i w 

Pobierowie. Do Częstochowy pojechałem pod koniec lipca. 
Zwiedziłem Jasną Górę, spotkałem się z rodziną. Po tygodniu, wraz z 
rodzicami, wróciłem do domu. 
Następnego dnia po powrocie zwiedziłem okolice Żagania. Byłem w 
stalagu VIIIc,  obozie jeńców wojennych z czasów II wojny 
światowej.. Widziałem miejsce, w którym przebiegał tunel „Harry” 
oraz jego rekonstrukcję. 
W połowie sierpnia byłem nad morzem w Kołobrzegu, gdzie 
płynąłem statkiem o nazwie „Monika III”. Wakacje dobiegały już 

końca, więc czas było wracać do domu. 
W międzyczasie dużo czytałem i jeździłem do „Ciemna City” w Zielonej Górze. 
Dla mnie wakacje były ciekawe i wesołe. Zwiedziłem to, co chciałem. Cieszę się, że wracam 
wypoczęty do szkoły.  

Damian, 5b 
 

Na wakacje wraz z rodzicami pojechałem nad morze do Kołobrzegu. Zwiedziłem tam 
port jachtowy, port rybacki, okręty wojskowe i latarnię morską. Widok z latarni jest przepiękny. 
Widać z niej było cały Kołobrzeg i jego okolice. Zwiedziłem Muzeum Wojskowe, w którym 
były armaty, czołgi, helikoptery i stary sprzęt wojskowy. Największą atrakcją jednak był dla 
mnie rejs statkiem w głąb morza podczas zachodu słońca. Kapitan pozwolił mi wejść na mostek, 
przymierzyć czapkę kapitańską i trzymać ster, przy którym zrobiłem sobie kilka pamiątkowych 
zdjęć. Po powrocie do domu czułem się wypoczęty. 
Mile wspominam chwile spędzone na plaży i beztroskie skakanie przez fale. Uważam swoje 
wakacje za ciekawe i udane.  

Damian, 5b 
 

Wakacje spędziłam nad Morzem Bałtyckim, w Międzywodziu. Pojechałam tam z babcią i 
dziadkiem na początku lipca. Później pojechałam w góry do Kudowy Zdrój i Polanicy Zdrój. 
Weszłam na twierdzę i jechałam podziemną kolejką. Oglądałam ruchomą szopkę i zjeżdżałam  
z letniego toru saneczkowego. Później zwiedziłam kopalnię złota, w której był Pan Glon  
i zjeżdżalnia. Jeździłam też konno i podziwiałam piękno Skalnego Miasta w Czechach. Byłam 
też na wystawie dinozaurów. Bardzo mi się podobały moje wakacje.  

Ania, 4c 
Redakcja: 
redaktor naczelny - Klaudia Strochalska, zastępca redaktora - Aleksandra Jarosz 
skład redakcji - Damian Stankiewicz, Kinga Kłobut, Dominika Chmielowska, Julia Lewandowska,  
Ola Trojak, Ania Widło, Ola Cejko, Damian Marchewka, Daria Handke, Piotr Bryczkowski 
Opiekun koła dziennikarskiego: p. Piotr Pałac 
Adres Redakcji: Szkoła Podstawowa nr 1 im. F. Chopina w Żarach, ul. Szymanowskiego 8, 68-200 
Żary, e-mail: sp1@slo.zary.pl lub sp1zary@poczta.fm  
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów, wypowiedzi 
ustnych, listów 
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Z życia szkoły 
 

Inauguracja nowego roku szkolnego 
 

Dnia 1 września odbył się uroczysty apel rozpoczynający rok szkolny 2009/2010.  
Nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice spotkali się po ponad dwumiesięcznej 
przerwie. Wakacje minęły tak szybko, a na dodatek pogoda nastrajała raczej do słodkiego 
leniuchowania na plaży, w cieniu parasola przeciwsłonecznego.  

Na początku wprowadzono sztandar szkoły, wysłuchano hymnu narodowego, na maszt 
wciągnięto flagę Polski. 

Pani Dyrektor serdecznie przywitała wszystkich zebranych, życzyła wielu sił do pracy  
w nowym roku szkolnym. Gospodarze zgłosili stan klas, zaś pierwszoklasiści poznali swoich 
wychowawców oraz nowych kolegów i koleżanki. 
Po zakończeniu apelu uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami rozeszli się do swoich 
gabinetów.  

fot. C. Sułkowski 
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Test czwartoklasistów 
 

8 i 9 września przeprowadzono w naszej szkole testy dla uczniów klas czwartych. 
Pierwszego dnia zmagań, uczniowie zmierzyli się z językiem polskim i historią, natomiast 
drugiego – z matematyką i przyrodą. Humanistyczna część testu składała się z dyktanda, zadań 
w czytaniu ze zrozumieniem, trzeba było również napisać krótkie opowiadanie. 

Część matematyczno-przyrodnicza była, wedle opinii uczniów, nieco trudniejsza: 
dominowały zadania tekstowe i wykonywanie działań, sprawdzono m.in. umiejętność pracy z 
mapą, 

Test wydawał się łatwy, więc myślimy, że dostaniemy dobre oceny. 
(red) 

*** 
Konkurs plastyczny 

„Bezpieczeństwo Dziecka na Drodze – 2009” 
 

Dnia 24 września 2009 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach odbyło się 
podsumowanie konkursu  „Bezpieczeństwo Dziecka na Drodze – 2009”. Jury w składzie:  
p. Honorata Kryszewska, wicedyrektor szkoły oraz p. Andrzej Woźniak, nauczyciel świetlicy  
i plastyki, wybrało najciekawsze prace uczniów klas pierwszych: 

I nagroda główna – Emilia Miszkiel, kl. Ia (rower i kask) 

Wyróżnienia: 
II miejsce – Aleksandra Demidowicz, kl. 1b (worek odblaskowy na strój sportowy) 

III miejsce – Alicja Dudkiewicz, kl. 1c (zestaw: czapka i szalik) 

Wszyscy uczniowie klas I otrzymali upominki za prace plastyczne w postaci puzzli 
edukacyjnych i światełek odblaskowych. Uczniów do konkursu przygotowały wychowawczynie 
klas pierwszych. 

Szkoła otrzymała nagrodę – grę „Miasteczko drogowe.” 

     W podsumowaniu konkursu udział wzięli: przedstawiciel stacji Statoil, pani Renata 
Ławniczak-Borkowicz, Komenda Powiatowa Policji w Żarach, która przeprowadziła pogadankę 
na temat: „Bezpieczna droga dziecka do i ze szkoły”. 

      Fundatorem nagród była firma Statoil Poland w Warszawie.         

      Informacja o konkursie zostanie zamieszczona w „Gazecie Regionalnej”. 

      Wszystkim nagrodzonym  gratuluję.   
  

wicedyrektor szkoły 
Honorata Kryszewska                
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 fot. H. Kryszewska                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         
 

*** 
Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka 

 
W środę, 7 października o godzinie 16.00 nasza stołówka zamieniła się w miejsce 

tanecznych szaleństw. Świętowaliśmy Dzień Chłopaka. Na początku, jak zwykle, prawie 
wszyscy podpierali ścianę. Jednak dzięki staraniom p. Edyty Talarowskiej i przedstawicieli SU, 
impreza nabrała rumieńców. Przeprowadzono liczne konkursy, m.in. konkurs taneczny oraz 

konkurs na najprzystojniejszego, najbardziej 
wysportowanego, najmądrzejszego i najzabawniejszego 
chłopaka. Zabawa trwała dwie godziny. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
fot. P. Pałac 

 
 
 
 
 
 
 

 



 9

Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii 
 

 12 października w naszej szkole odbył się turniej wiedzy o Wielkiej Brytanii. Brały  
w nim udział klasy piąte. Na apelu pani Karolina Wojtiuk ogłosiła wyniki i wręczyła 
zwycięzcom nagrody: książkę Robin Hood w języku angielskim, dyplomy oraz długopisy  
i linijki PWN. 
 

I miejsce – Damian Stankiewicz, Vb 
II miejsce – Damian Marchewka, Vb 
III miejsce – Paulina Michalska, Vc 
 

Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. 
Damian, 5b  

 
*** 

Dyniowy zawrót głowy 
Już od czterech lat p. Irena Wiącek organizuje wystawę dla uczniów klas I-III „Dyniowy 

zawrót głowy”. Jak udało się nam dowiedzieć, średnio na wystawie prezentowanych jest sto pięć 
dyń ☺. Pomysł narodził się z potrzeby tworzenia, działania. Niemały wpływ miała też pora roku 
– jesień. Poprzez udział w wystawie, uczniowie mają bliski i bezpośredni kontakt z warzywami, 
z darami jesieni i przyrodą, rozwijają również wyobraźnię.   

Kinga Kłobut i Ola Jarosz, 4c 
 

 

 
 
 

 
fot. P. Pałac 
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Osiągnięcia  i odznaczenia w „Jedynce” za rok szkolny 2008/2009 
 
 Dzień Edukacji Narodowej to czas podsumowania osiągnięć Szkoły i podziękowanie 
nauczycielom za sumienną i twórczą pracę z uczniami. W minionym roku szkolnym w Szkole 
Podstawowej nr1 im. F. Chopina w Żarach nauczyciele starali się pogłębiać i rozwijać 
zainteresowania uczniów, a także realizowali 18 własnych programów innowacyjnych 
zatwierdzonych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. 

 Nasi uczniowie zajęli II miejsce w XXXVII Wojewódzkiej Olimpiadzie PTTK,  
II miejsce  w Rejonowym Konkursie PCK, I m-ce w Powiatowym Konkursie Literackim Dzieci i 
Młodzieży, uczestniczyli w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy 
Ojcowiznę”- ucz. Angelika Morżak, uzyskali wyróżnienie w Konkursie Literackim na 
opowiadanie fantastyczne pt. „Człowiek i cywilizacje”- ucz. Urszula Zielonka, ogłoszonym 
przez Uniwersytet Zielonogórski. 
 Uzdolniona plastycznie ucz. Martyna Kunysz wystawiała swoje prace w Galerii Mała 
Kolebka, a także miała swój wernisaż w Bibliotece Gminnej w Mirostowicach Dolnych wraz z 
nauczycielem mgr A. Woźniakiem. 
 Szczególnymi osiągnięciami możemy się poszczycić w sporcie: I miejsce w Powiatowej 
Olimpiadzie Młodzieży, II miejsce w Żarskiej Spartakiadzie Młodzieży i w Wojewódzkiej 
Klasyfikacji Generalnej XIV miejsce na 266 szkół województwa lubuskiego. 
Za osiągnięcia sportowe Nagrodę Burmistrza Miasta uzyskały: mgr Barbara Mantyk i mgr 
Elżbieta Jusińska. 

W Dniu Edukacji Narodowej nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarach na wniosek 
Dyrektora Szkoły za wieloletnią, wyróżniającą i sumienną pracę uzyskali odznaczenia 
państwowe i resortowe: 

Złoty Medal za Sumienną Służbę I stopnia – mgr Kazimiera Ardelli i mgr Grażyna 
Ćwikła, Srebrny Medal za Sumienną Służbę II stopnia – mgr Honorata Kryszewska, mgr 
Wioletta Bas, mgr Tadeusz Kordylewski, mgr Halina Kulbida-Pietrzak, mgr Barbara Mantyk, 
mgr Małgorzata Stefaniak,  Brązowy Medal za Sumienną Służbę III stopnia – mgr Izabela 
Żemojtel oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej – mgr Cezary Sułkowski. 

Za zasługi dla PCK z okazji 90-lecia istnienia tej organizacji medal otrzymała mgr 
Katarzyna Król  

Wszystkim moim nauczycielom gratuluję i dziękuję, składam równocześnie życzenia 
dalszych sukcesów w  trudnej i odpowiedzialnej pracy nauczyciela. 

 
                                                                                                         Dyrektor Szkoły 
                                                                                            mgr inż. Ewa Krauze-Michalska 
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Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela 
 

Z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze 
życzenia Nauczycielom oraz pozostałym Pracownikom naszej szkoły. Przede wszystkim - 
uśmiechu na twarzy, pokoju serca, cierpliwości i sił tak potrzebnych do wypełniania 
codziennych obowiązków, do tego trudu, jakim jest przekazywanie wiedzy i wychowywanie nas, 
krnąbrnych uczniów. Życzymy także zdrowia, które jest najcenniejszym skarbem. Niech każdy 
kolejny dzień spędzony wspólnie w szkole stanie się źródłem tysięcy uśmiechów i dobra. 

 Uczniowie SP 1 w Żarach 
                                                      

*** 
Pasowanie pierwszoklasistów 

 
         Dnia 14 października 2009 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach odbyło się 
uroczyste pasowanie na ucznia.  Koleżanki i koledzy z Samorządu Uczniowskiego 
uroczyście powitali przybyłych gości, nauczycieli i rodziców, a przede wszystkim 
pierwszoklasistów. 
        Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, że: będą dobrymi uczniami, będą  
szanować nauczycieli i będą kochać swoją Ojczyznę. Po ślubowaniu odbyło się pasowanie na 
ucznia. Każdy uczeń otrzymał dyplom pasowania.  
        Na zakończenie uroczystości pierwszoklasiści zaśpiewali piosenkę „Chodź kolego”. 
Tradycyjnie uczniowie klas pierwszych wraz z nauczycielami i rodzicami posadzili drzewka 
przed szkołą. Rodzice uczniów przygotowali słodki poczęstunek. 
                                                                                                           Z życzeniami 
                                                                                                    Wicedyrektor szkoły  
                                                                                                   Honorata Kryszewska 
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        Jesteśmy członkami szkolnego koła Ligii Ochrony Przyrody.  
15 października obchodzimy Święto Drzewa. Z tej to okazji będziecie  
dzisiaj wraz z rodzicami sadzić drzewa na terenie szkoły, a listek, który  
wam nakleimy, zobowiązuje Was do szanowania wszystkich drzew wokół  
szkoły, wokół domu, w parku, w lesie i w każdym miejscu, gdzie będziecie. 
 
                                                                          Powodzenia Pierwszoklasiści 
                                                                                   Miłośnicy Przyrody   
 

    Damian Durak 
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Kółka zainteresowań 
 
 
Nasza szkoła tętni życiem, nie ma w niej miejsca na nudę, każdy może znaleźć coś dla siebie. 
Jeśli jeszcze nie zapisałeś się na żadne z zajęć popołudniowych, drukujemy listę kółek, aby 
ułatwić Ci wybór.  
 
Kółka przedmiotowe 
 

Lp. Zajęcia Prowadzący Dzień, godzina Gabinet 
1. Kółko polonistyczno-klasyczne p. E. Talarowska wtorek, 16.00-17.00 102c 
2. Kółko przyrodnicze  p. J. Naumik piątek, 13.45-15.15 104c 
3. Kółko matematyczne p. M. Stefaniak wtorek, 14.30-15.30 206b 
4. Kółko informatyczne p.Cezary Sułkowski czwartek, 16.30-17.30 204c 
5. Kółko informatyczne  

dla dzieci młodszych 
p. Teresa Mierzwińska czwartek, 14.30-16.00 307b 

 
 
Kółka zainteresowań  
 

Lp. Zajęcia Prowadzący Dzień, godzina Gabinet 
1. Kółko regionalno-turystyczne p. B. Masłowska wtorek, 14.00-16.00 202c 
2. Kółko plastyczne p. A. Woźniak wtorek, 14.00-15.00 świetlica 

szkolna 
3. Kółko dziennikarskie p. P. Pałac poniedziałek, 13.45-15.45 305b/307b
4. Kółko szachowe p. A. Woźniak czwartek, 13.30-14.30 świetlica 

szkolna 
5. Zespół wokalny p. I. Kudokas-

Drąg 
poniedziałek i czwartek, 
14.30-15.30. 

gabinet 
muzyczny 

6. Kółko taneczne p. W. Bas poniedziałek, 15.30-16.30 105b 
7. Kółko plastyczne dla dzieci 

młodszych 
p. I. Wiącek środa, 13.00-14.00 207b 

8. Kółko „Lekcje twórczości”  p. G. Ćwikła poniedziałek, 14.30-15.30 204b 
 
 
Zajęcia sportowe 
 

Lp. Zajęcia Prowadzący Dzień, godzina 
1. Piłka nożna p. A. Stachów czwartek, 14.30-17.30 (trzy grupy co 

godzinę) 
2. Piłka nożna, klasa II-III p. Klikuszowian środa, 17.35-19.05, piątek, godz. 16.00-

17.30 
3. Piłka koszykowa p. E. Jusińska poniedziałek, 14.30-17.30, (trzy grupy 

co godzinę), wtorek, 13.35-15.05  
4. Piłka siatkowa dziewcząt p. B. Mantyk środa, 14.30-16.00 (klasa IV), 16.00-

17.30 (klasa V i VI) 
5. Piłka ręczna p. D. Siemaszko wtorek, 15.30-16.45 
6. Unihokej p. D. Siemaszko wtorek, 16.45-18.15 
7. Zapasy p. D. Kołacz poniedziałek i czwartek, 17.00-18.30 

 
 
 



Google Earth 
 

Jeśli zawsze marzyłeś o dalekich 
podróżach, jeśli chcesz zwiedzić cały świat 
nie wychodząc z domu, musisz koniecznie 
mieć Google Earth, darmowy i prosty w 
obsłudze program, dzięki któremu poznasz 
każdy zakątek Ziemi. Jego instalacja nie jest 
trudna. Wystarczy odwiedzić stronę 
http://earth.google.com/intl/pl/  i zastosować 
się do wskazówek tam zamieszczonych (aby 
odnaleźć miejsce, w którym możemy pobrać 
program, należy po lewej stronie kliknąć DO 
POBRANIA). Użytkownicy Google Earth 
zamieszczają na globie ziemskim, który 
możesz swobodnie przesuwać, przybliżać i 
oddalać, swoje zdjęcia lub krótkie informacje 
o danym miejscu. Jeśli zainstalujesz ten program na swoim komputerze i rozpoczniesz zwiedzanie 
świata od Żar i okolic, możesz natknąć się na kilka zdjęć mojego autorstwa (Żary – Zielony Las, 
Żagań – kościół NNMP). W następnym numerze „W szkolnym rytmie” opiszę, jak można 
dodawać zdjęcia do Google Earth. 
   Ze względu na bezpieczeństwo w sieci, o instalację tego programu powinieneś poprosić 
kogoś dorosłego. 

Piotr Pałac 
Dla każdego coś słodkiego, czyli… 

 

…przepis na SHRECKA 
                                                                                                                 

Składniki: 
 
Biszkopt: 
6 jajek 
1 szklanka mąki tortowej 
1 szklanka cukru 
1 łyżka proszku do pieczenia 
2 paczki delicji 
 
3 zielone galaretki 
3 budynie śmietankowe 
1 sok PYSIO (oczywiście zielony) 
1 bita śmietana ŚNIEŻKA 

 
Wykonanie:  
1. Upiec biszkopta:                                                                    
         - Jajka ubić na sztywno 
           - wymieszać z mąką i cukrem oraz proszkiem do pieczenia 
           - piec około 20 minut w temperaturze 200°C 
2. Ugotować trzy budynie na PYSIU. 
3. Wlać na biszkopt. 
4. Wyłożyć delicje na masę budyniową. 
5. Ubić bitą śmietanę zgodnie z przepisem na opakowaniu. 
6. Do bitej śmietany dodać jedną galaretkę rozpuszczoną w szklance wody, wymieszać. 
7. Całość wylać na delicje. 
8. Zalać dwoma galaretkami. 
9. Wstawić do lodówki. 
10. Jeść, jeść i jeszcze raz jeść!!! 
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☺☺☺  Kupa śmiechu!  ☺☺☺ 
 

Na lekcji religii: 
        - Kto z was chciałby iść do nieba? 

        Wszystkie dzieci podnoszą ręce do góry. Tylko Jaś nie podnosi ręki. 
        - A ty mój chłopcze - pyta ksiądz - nie chcesz iść do nieba? 

        - Ależ chcę i to bardzo, ale obiecałem tacie, że po lekcjach wrócę zaraz do domu. 
 

Dwa szczury jedzą taśmę filmową. 
      - Dobry film - mówi jeden. 
      - Tak – odpowiada drugi – ale książka lepsza! 
 

Jedna jaskółka mówi do drugiej: 
       - Będzie padać. 
       - Skąd wiesz? 
       - Bo ludzie się na nas patrzą. 

 
Na lekcji przyrody pani nauczycielka pyta: 
       - Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 
       - To bardzo mądre ptaki!. Jak tylko rozpoczyna się rok szkolny, to odlatują! 

 
 
Przychodzi blondynka do lekarza cała w muchach . 
        Lekarz mówi - po co pani tu przyszła? 
        -  Zostałam zmuszona! 

 
Dwie blondynki czytają poranną gazetę: 

       - Wiesz w Nowym Jorku co trzy minuty jest potrącana kobieta. 
       - Biedaczka, ale się na nią uwzięli. 

 
Jaś pisze list z kolonii: 

        "Kochani rodzice, jest fajnie. Leżymy i odpoczywamy. 
        PS Co to jest epidemia?" 

 
Wesoły radiowóz wpada na drzewo. Z rozbitego pojazdu gramoli się dwóch 
wesołych funkcjonariuszy. Jeden mówi do drugiego: 
         - No, Stasiu, tak szybko na miejscu wypadku to jeszcze nigdy nie byliśmy. 

 
Przybiega dzieciak na stację benzynową z kanistrem:  

     - Dziesięć litrów benzyny, szybko!  
     - Co jest? Pali się?  

     - Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasła. 
 

Piotrek jest tak brzydki, że bumerang do niego nie wraca. 
Piotrek jest tak brzydki, że wróżki nie zamieniają już w żaby, lecz w niego. 

 
Twoje zęby są jak gwiazdy: żółte i oddalone od siebie. 
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KRZYŻÓWKOWNIA 
 
 

 
 

        
        
       
     
     
   
          
    
     
       

 
 
 

1. Był nim Mieszko I. 
2. Ciężkozbrojna jazda polska z XVI-XVIII wieku. 
3. Grecki bóg sztuki. 
4. Dłuższa niż epoka. 
5. Renifer inaczej. 
6. Kraj graniczący tylko z Ukrainą i Rumunią. 
7. Potomek osła i konia. 
8. Przykład dla kogoś lub matematyczny. 
9. Niewielkie wzniesienie terenu. 
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            Dla nauczycieli i rodziców   
Miłość, „która porusza Słońce i inne gwiazdy” 

 
Zawsze, ilekroć czytam sonet 116 Williama Shakespeare`a, powracam myślami do 

pewnych poglądów, dawnych mitów i wierzeń, które starają się wytłumaczyć i przybliżyć 
zagadkę początków świata i ludzkości1. Chodzi przede wszystkim o tajemnicę pochodzenia Zła, 
„przyjaźni” między nim a Dobrem oraz wiarę, iż na początku człowiek był androgynem.  
U zarania dziejów była Jednia, Całość, teraz zaś, zasadą świata jest dualizm, brak owej 
pierwotnej Jedności.  

W Fauście Goethego, podobnie jak w Księdze Hioba, istota utożsamiająca zło 
(Mefistofeles, Szatan), pozostaje w „przyjacielskich” relacjach z istotą boską.  
W prehistorycznych wierzeniach i mitach, które przetrwały w podaniach niektórych ludów, Bóg 
powołał do istnienia diabła, gdyż bez jego pomocy nie był w stanie stworzyć lub dokończyć 
dzieła stworzenia świata. Jest to dla nas o tyle interesujące, iż pojęcie Całości odnosi się także do 
bytu ludzkiego. Człowiek na początku był androgynem, istotą doskonałą, dwupłciową. Jego 
upadek (podobnie jak „upadek” Boga) spowodował, iż jest teraz mężczyzną i kobietą, dwoma 
odrębnymi bytami. Celem, do którego dąży człowiek, jest powrót do stanu sprzed owego 
upadku. Miłość w tym wypadku miałaby doprowadzić do zjednoczenia, dzięki któremu oboje 
byliby jednym ciałem. Ale czy powrót do tego stanu nie zakończyłby się tym samym, czyli 
ponownym rozpadem? Jest to klasyczny paradoks, który w żaden sposób nie może zostać 
rozstrzygnięty. Człowiek tęskni za stanem pierwotnego szczęścia i jedności, jednak powrót do 
tego stanu mógłby oznaczać utratę tożsamości2. Bez grzechu nie byłoby życia. Pełnia, 
spełnienie, jednia, m o ż e  oznaczać śmierć, nudę i przyzwyczajenie. Bez Mefistofelesa, bez 
rozpadu, podziału, nie byłoby grzechu, a grzech to ruch i, paradoksalnie, życie. 

Ale to tylko luźne skojarzenia. Tekst autora Hamleta jest niezwykle interesujący i bez 
„filozofii”. Miłość jawi się w nim jako wartość stała, odporna na działanie Czasu. Dla mnie 
osobiście najważniejsze jest porównanie jej do gwiazdy. I znowu skojarzenia… Jan 
Kochanowski przecie w gwiazdach (a raczej w gwiazdozbiorach) widział dowód na istnienie 
Boga. Są przewodniczkami człowieka, człowieka zbłąkanego, zagubionego. Tworzą na niebie 
wzory, które nie mogą być dziełem przypadku. Wskazują port, bezpieczną przystań. Tym więc 
jest miłość – drogowskazem i sensem życia. Miłość, jak chciał Dante, „porusza Słońce i inne 
gwiazdy”. 

Piotr Pałac 
 

William Shakespeare 
Sonet 116 

Nie ma miejsca we dwojga serc przestrzeni 
Dla barier, przeszkód. Miłość to nie miłość, jeśli, 
Zmienny świat naśladując, sama się odmieni 
Lub zgodzi się nie istnieć, gdy ktoś ją przekreśli. 
O, nie: to znak, wzniesiony wiecznie nad bałwany, 
Bez drżenia w twarz patrzący sztormom i cyklonom –  
Gwiazda zbłąkanych łodzi, nieoszacowanej 
Wartości, choćby pułap jej zmierzył astronom. 
Miłość to nie igraszka Czasu: niech kwitnące 
Róże wdzięków podcina sierpem zdrajca blady –  
Miłości nie odmienią chwile, dni, miesiące: 
Ona trwa – i trwać będzie po sam skraj zagłady. 
Jeśli się mylę, wszystko inne też mnie łudzi: 
Że piszę to; że kochał choć raz któryś z ludzi.  

                  (przeł. .Stanisław Barańczak) 
 

1 Zob. M. E l i a d e, Mefistofeles i androgyn, przeł. B. Kupis, Warszawa 1994, s. 78-129. 
2 Ibidem., s. 128-129, przypis 130. 
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