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Pani Marzena Bilska 
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Rozwoju Zawady  
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Pani Wioletta 
 z tancerkami 
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Zdrowa rywalizacja  
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Ola Krupa z klasy V B 
 jest  harcerką 

Czarownica z przedstawienia o Jasiu i Małgosi 



AKTUALNOŚCI 

    
 Dnia 29.04.2016r. świętowaliśmy 50. rocznicę posadzenia ,,Dębu Tysiąclecia”. Dzień rozpo-
czął się zajęciami plastycznymi w salach. Każda klasa przygotowała plakat na temat Lasu Odrzań-
skiego. Następnie wszyscy uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w apelu. Dzięki niemu mogliśmy 
poznać historię dębu i naszej szkoły. Później Pani Eulalia Czeronko i Pani Maria Golczyk opowia-
dały o tym, jak to było, kiedy pracowały w naszej szkole.  Rozstrzygnięto także na nim konkurs 
plastyczny i literacki ,,Co widział Dąb?”. Trzecie miejsce zajęła Oliwia Sanocka, drugie Tobiasz 
Dąbrowski, a pierwsze Paulina Sobieraj. Wszystkie prace były wspaniałe. Później uczniowie roze-
szli się do sal, a samorząd i przedstawiciele klas poszli zasadzić nowy dąb. Jego imię wymyśliła 
Aleksandra Urbańska. Już oficjalnie nazywa się ,,Dębuś”. Na koniec dostaliśmy pyszne lody i wró-
ciliśmy na lekcje. 
                                                                                                              Paulina Sobieraj  kl. IV 

URODZINY „DĘBU TYSIĄCLECIA” 

Klasy I B i 
IV z duma  
prezentują  
swoje prace. 

Przed naszą szkołą uroczyście posadziliśmy nowe 
drzewko. To dąb „Dębuś”. 
Pan Dyrektor Władysław Kondras i przewodnicząca 
Samorządu Uczniowskiego Anna Barska  zakopali 
przygotowaną wcześniej „Kapsułę czasu”. 

O historii naszej szkoły opowiadały Pani Maria Golczyk, 
która przez wiele lat była nauczycielką i wicedyrektorką PSP 
w Zawadzie oraz Pani Eulalia Czeronko, która również  tutaj 
przez wiele lat pracowała. 

Jeden z konkursów—  
„Dąb w czterech 

 porach roku” 



AKTUALNOŚCI 

 

Nasi uczniowie  

w Drzonkowie 

 
Dnia 17.05.2016 r. w Drzonkowie odbył się 
międzyszkolny konkurs recytatorski ,,Poetry 
Corner”. Aby dostać się do tego etapu, trze-
ba było przejść eliminacje szkolne. Konkurs 
odbywał się w dwóch grupach1-3 i 4-6. Na-
szą szkołę reprezentowały Paulina Sobieraj 
z klasy 4 oraz Maja Burdzy i Gabrysia An-
ders z 3 klasy. Paulina mówiła wiersz pt.: ,,I' 
m feeling rather full tonight”, zaś Gabrysia 
„The Months”. Nasze uczennice odniosły 
sukces. Gabrysia została laureatką, Paulina 
dostała wyróżnienie. Dziewczyny były bar-
dzo zadowolone. 

Paulina Sobieraj kl. IV 

 

   Pamiętalismy o  
Święcie Konstytucji 3 Maja   

 
Dnia 5.05.2016 r. wszyscy uczniowie wraz z na-
uczycielami zebrali się wspólnie na holu, aby 
dowiedzieć się trochę więcej o tak ważnym 
święcie, które niedawno obchodziliśmy. Pani 
Ewa razem z Weroniką Konsur, Oliwią Sanocką 
oraz Anną Skrzypczak przygotowały krótką pre-
zentację na ten temat. Była bardzo ciekawa. Po-
mimo, żartobliwego scenariusza, przekaz był 
odebrany dosyć poważnie. Myślę, że  wiele osób 
uświadomiło sobie, jak ważny dokument został 
uchwalony aż 223 lat temu. 

Weronika Konsur kl. VB 

 
Z historią za pan brat 

 
W naszej szkole od dnia 04.05.2016 r. do 
11.05.2016 r. odbył się konkurs historyczny. 
Temat związany był z Stanisławem Augustem 
oraz z Konstytucją 3 Maja. Codziennie przez 
Librusa dodawane były trzy pytania, na które 
odpowiedzi znaleźć można było u cioci Wikipe-
dii i wujka Google.  Ostatniego dnia zamiast 
pytań ukazała się  krzyżówka. Odpowiedzi  ucz-
niowie  wysyłali na konto Pani Ewy Kaczma-
rek. Dnia 16.05.2016r. przedstawiciele uczniów 
zebrani w obecności organizatorów konkursu 
(M. Bilska, W. Kondras, E. Kaczmarek) wylo-
sowali 4 karteczki z nazwiskami uczestników 
konkursu. Nagrody główne otrzymują: Gabriel 
Kamedulski, Paulina Sobieraj, Barbara Siwiec, 
Gabriela Anders. 

W. Konsur, A. Trębuła, O. Sanocka 

 
O Wielkiej Brytanii wiedzieli dużo :) 

 

06.06.2016r. w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Starym Kisielinie nasi uczniowie reprezento-
wali naszą szkołę w międzyszkolnym turnieju 
wiedzy o Wielkiej Brytanii Focus on Britain. 
Uczniowie podzieleni na grupy musieli odgady-
wać znane postacie z Wielkiej Brytanii, nazy-
wać budynki i miejsca związane z historią Wiel-
kiej Brytanii oraz podawać fakty historyczne 
związane z powstawaniem i trwaniem Zjedno-
czonego Królestwa. Nasi reprezentanci spisali 
się wyśmienicie zajmując odpowiednio: drużyna 
Martyny Pluskoty (klasa V b) – I miejsce, dru-
żyna Pauliny Sobieraj (klasa IV) – II miejsce, 
drużyna Amelii Kręcisz (klasa V a)- III miejsce 

Arkadiusz Szakoła 



AKTUALNOŚCI 

 
Dnia 1 czerwca w zielonogórskim ratuszu odbyła się 

Dziecięca Sesja Rady Miasta Zielona Góra. Wzięli w niej 
udział reprezentanci wszystkich zielonogórskich szkół pod-
stawowych, aby podyskutować na temat: „ Gdybym był rad-
nym Miasta Zielona Góra”. 
Naszą szkołę reprezentowała szóstoklasistka Ania Barska, 
która wraz z innymi osiemnastoma młodymi radnymi zasia-
dła za stołem w Sali Obrad Rady Miasta. Tę nadzwyczajną 
sesją otworzyli prezydent miasta Zielona Góra Janusz Kubic-
ki wraz z przewodniczącym Rady Miasta Adamem Urbania-
kiem. Obecna była również wiceprezydent naszego miasta 
Wioleta Haręźlak oraz kilku radnych. 

Dzieci przedstawili swoje problemy oraz pomysły na 
polepszenie życia w naszym mieście, Ania zaproponowała 
stworzenie ścieżek rowerowych oraz zagospodarowanie na 
cele turystyczne i rekreacyjne terenów Lasu Odrzańskiego w 
Krepie. 
Propozycji było bardzo wiele. Głosowaniu poddano siedem 
wniosków, w tym Ani.  
W rezultacie przegłosowano zbudowanie więcej ścieżek ro-
werowych, jako najbardziej potrzebne młodym mieszkańcom 
miasta. 
Gościem specjalnym sesji był dziewięcioletni Mateusz Trusz-
kiewicz, uczestnik programu Master Chef Junior, który przy-
gotował dla młodych radnych deser – małe serniczki. Zostały 
one ozdobione malinami i borówkami przez pana prezydenta 
i panią wiceprezydent oraz wniesione przez nich na salę ob-
rad.  

Sesja przebiegła sprawnie, poruszono wiele tematów i 
ważnych dla dzieci spraw.  
Było to duże przeżycie i dobra zabawa. 

Anna Barska 

 Dzieci mają głos ! 
Dziecięca Sesja Rady Miasta Zielona Góra 

Ania odbiera certyfikat z rąk  
Prezydenta Miasta Zielona Góra 

 pana Janusza Kubickiego 

Na sesji dyskutowano o sprawach Zielonej Góry 

Po pracy czas na 
słodkie małe co 
nieco.  
Pan Prezydent 
Janusz Kubicki 
częstuje sernicz-
kami. 



AKTUALNOŚCI 
Jesteśmy Szkołą Promu-
jącą Zdrowie i przez cały 
rok dbamy o zdrowie i 
propagujemy zdrowy styl 
życia.  
Jednak jest jeden taki 
dzień, gdy szczególnie 
przypominamy o tym, 
jak  ważne jest zdrowie 
to Dzień Zdrowia. 
Przypomnijmy go sobie 
jeszcze raz. 

 
Szlachetne zdrowie, 
Nikt się nie dowie, 
Jako smakujesz, 

Aż się zepsujesz (…) 
 
Jan Kochanowski „Na zdrowie” 

Mieliśmy swoją 
ściankę. 
 Fotografowały 
się na niej  
gwiazdy impre-
zy: warzywa  
i owoce. 

Monika Mondzelewska  
z klasy VI wzięła udział  
w przedstawieniu. 

Nawet czarownica zrozu-
miała, jak ważne jest zdro-
wie i przyszła do dentysty, 
aby dowiedzieć się,  
jak należy dbać o zęby.. 

Uczniowie klas I-II pokazali, 
że z owoców i warzyw można 
zrobić małe dzieła sztuki. 

Cyprian Bartoch  
z klasy II B  
przygotował się 
do przyrządzania 
potraw.  
W takim stroju 
można robić ka-
napki. 



AKTUALNOŚCI 

Uczniowie z klasy II A przebrali się 
 za zielone warzywa. 

 Przygotowany samodzielnie posi-
łek lepiej smakuje. Klasa II B wraz 
z wychowawczynią Panią Mariolą 
Halat. 

Janek, Patryk i Kewin 
z klasy III  prezentują  

smakowicie wyglądające  
kanapki. 

Uczniowie klas IV-VI 
przygotowywali  
zdrowe potrawy. 

Natalce, Amelce i Alicji praca sprawiała  
wiele radości. 

Klaudia, Natalka  
i Paulinka pracowały  

w skupieniu. 

Gdy część uczniów pasjonowała się sztuką kulinarną inni grali  
na boisku, wykonywali plakaty i sprawdzali swoja wiedzę na temat 

zdrowego stylu życia, 

Kacpra Dziębóra  
z klasy VU zawsze 

można spotkać  
na boisku. 

Ania,  
Karolina  
i Amelka  

z klasy V B 

Jeszcze ostatnie 
 poprawki  

przed pokazem klas. 

Monika, Ania i Błażej z klasy VI. 

I można się pochwalić… 
:) 

Julka, Oliwka, Natalka i Weronika z klasy V B Agnieszka i Paulina 
 z klasy IV 



 

DZIEŃ DZECKA—DZIEŃ SPORTU 
 
 
Ostatnio w szkole odbył się Dzień Sportu, na którym uczniowie   i 
nauczyciele mogli spędzić czas na powietrzu.  
Dzień rozpoczął się spotkaniem  z wychowawcami w klasach. Na-
stępnie zaczęły się różne konkurencje. Uczniowie rywalizowali ze 
sobą i każdy chciał wygrać, ale zwycięzcy mogą być jedni. Kiedy 
uczniowie 4 -6  walczyli w różnych konkurencjach. klasy 1-3 też 
miało co robić. Niektóre klasy zorganizowały własne konkursy, a 
inne grały w różne gry na placu.  
Pod koniec 6 klasa grała mecz z nauczycielami w piłkę nożną. Moż-
na nie uwierzyć, ale 6 klasa była pierwszą klasą, która wygrała z na-
uczycielami! Brawa dla nich! :) 

Anna Skrzypczak 

AKTUALNOŚCI 

  
Już trzeci raz na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie z 
okazji Dziecka został  zorganizowany Festyn Szkolno-Rodzinny. Było 
to 03.06.2016r. Na samym początku odbył się koncert muzyczny ze-
społu ''Wehikuł''. O godzinie 1630  dzieci z przedszkola zaprezentowały 
nam swój układ taneczny oraz zaśpiewali piosenki. Po ich występie 
zatańczyła grupa taneczna ''Zakręceni''. Następnie teatr ''Filofany'' ode-
grał piękne przedstawienie pt. „Bajka o królewiczu, Babie i kalejdo-
skopach”. Potem na scenie znaleźli się uczniowie klas I - VI , którzy 
zagrali na keyboardzie różne piosenki. Po krótkiej przerwie rodzice 
zaprezentowali spektakl  pt.'' Jaś i Małgosia''. W czasie trwania wystę-
pu dorosłych na boisku odegrali mecz siatkówki strażacy i nauczycie-
le. Walka była zacięta, lecz zwyciężyli strażacy. Między występami 
można było spróbować różnych potraw przygotowanych przez p. Be-
atkę oraz p. Irenkę, zobaczyć pokaz sprzętu strażackiego, wziąć udział 
w turnieju rodzinnym ''Zdrowo i Wesoło'', a także wiele innych atrak-
cji. Dzieci też się nie nudziły mogły pomalować sobie twarze, wyko-
nać różne robótki ręczne. O godzinie 2200 zakończył się cały festyn. 
Myślę, że był udany. 

Oliwia Sanocka 

Bawiliśmy się na festynie 

Pani Kasia Konsur była Małgosią w 
inscenizacji baśni „Jaś i Małgosia” 
przygotowanej przez panią Martę 
Rosolską z nauczycielami rodzicami 

Błażej Koszór z klasy VI  
mógł pokazać swój ta-
lent plastyczny malując 
twarze maluszków 

Zwyciężyli z nauczycielami 



AKTUALNOŚCI 

Klasa szósta udała się na  zasłużony trzydniowy  wypoczynek do  Gryżyńskiego Parku Krajo-
brazowego. Na biwaku wiele się działo. Pogoda dopisywała, więc większość czasu w ciągu dnia spę-
dzali na plaży. Największą frajdę sprawiały oczywiście skoki do wody. Wśród chłopaków powodze-
niem cieszył się styl „na pocisk”, a dziewczyny preferowały raczej skok „na bombę”. Czas spędzony 
na słońcu poskutkował piękną opalenizną, chociaż niektórzy przesadzili i  skarżą się na pieczenie 
ramion i pleców.  

Oczywiście szóstoklasiści nie tylko relaksowali się podczas kąpieli wodnych  
i słonecznych, również  z zapałem ćwiczyli program artystyczny, który zaprezentują podczas zabawy 
zakończeniowej.  

Wieczorami szaleli na dyskotekach, piekli kiełbaski na ognisku i zawierali nowe znajomości 
z  wypoczywającymi z nimi gimnazjalistami. Niektórzy odnaleźli miłości swojego życia, za którymi 
do  tej pory wzdychają. 

Był to już trzeci i zarazem ostatni biwak tej klasy. Można go uznać za udany, podobnie jak 
dwa poprzednie. 

 Uczniowie są wdzięczni nauczycielom - wychowawcy p. Marcie Rosolskiej oraz p. Jackowi 
Marciniakowi za opiekę i możliwość wypoczynku w takiej formie oraz atmosferę i  poczucie humo-
ru. Pobyt w Gryżynie będzie z pewnością miłym wspomnieniem.  

Anna Barska 

KLASA VI WYPOCZYWAŁA 
W GRYŻYNIE 

Harcerką być … 
 
W naszej szkole jest harcerka—Aleksandra Kru-
pa z klasy V B.  
Na temat harcerstwa rozmawiały  
z nią Weronika Konsur i Oliwia Sanocka 
 
 
- Redaktorki Szkolniaka: Jak długo jesteś w har-
cerstwie? 
- Ola Krupa: Jestem harcerką od lutego tego roku. 
- R.: Dlaczego zostałaś harcerką? 
- O. K.: Chciałam spotkać się ze znajomymi ze  
szkoły, do której wcześniej chodziłam. Poza tym 
chciałam przeżyć przygodę, którą później mogła-
bym opowiedzieć swoim dzieciom. 
- R.: Czy podoba Ci się w harcerstwie? 
- O. K.: Oczywiście. Mogę przeżyć przygodę. Mo-
gę się czegoś nauczyć.-- 
- R.: Co harcerstwo zmieniło w Twoim życiu? 
- O. K.: Na pewno wprowadziło dużo dyscypliny. 
Harcerstwo to także mój drugi świat. Wszystkie 
zmartwienia odchodzą. Czuję się szczęśliwa. 
- R.: Co robisz w harcerstwie? 
- O.K.: Zdobywam różne umiejętności. Mamy  
czas na zabawę i śpiew. Uczymy się, jak zachować 
zimną krew w trudnych sytuacjach. 

- R.: Czy masz jakieś obowiązki? 
- O.K.: Moim obowiązkiem jest przestrzeganie 
prawa harcerskiego i nauka piosenek. 
- R.: Kto może zostać harcerzem? 
- O.K.: Każdy może zostać, jeśli tylko chce. Co 
roku we wrześniu jest „Harcerski Start” 
- R.: Dziękujemy za wywiad. 

  

  



 
Cieszy się,  

gdy szkoła ma dobrą opinię  
w środowisku 

  

Wywiad z Panią Marzeną Bilską 
 
-Redakcja Szkolniak: Jak to się stało, że zaczęła Pani 
pracować w naszej szkole? 
-Pani Marzena Bilska: Jak wiele rzeczy był to przypa-
dek. Szukałam pracy blisko miejsca zamieszkania. 
Dowiedziałam się, że w naszej szkole było wolne 
miejsce dla sekretarza. Przyszłam i zostałam przyjęta. 
Myślałam, że na krótko, a okazało się, ze pracuję tu 
już prawie trzydzieści lat. 
-R: Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy? 
-Pani M. Bilska: Najbardziej lubię sprawiać innym 
radość. Cieszę się też, gdy szkoła ma dobrą opinię w 
środowisku. 
-R: Dlaczego wybrała Pani akurat ten zawód? 
- Pani M. Bilska: Tak to się stało, że nie ja wybrałam 
zawód, a zawód wybrał mnie. Chciałam być nauczy-
cielem, ale los się potoczył inaczej. Zaczęłam praco-
wać w szkole. Później skończyłam studia administra-
cyjne i stąd mój zawód, dostosowany do tego, co robi-
łam. 
-R: Co Pani uważa za swój największy sukces? 
- Pani M. Bilska: Myślę, że życie składa się z wielu 
małych sukcesów. Oczywiście mam nadzieję, że ten 
największy jeszcze nadejdzie. 
-R: Jakie jest Pani hobby? 
- Pani M. Bilska: Moje hobby to wędkarstwo. 
-R: Jakie ma Pani plany na przyszłość? 
- Pani M. Bilska:  Najważniejsza jest dla mnie ta naj-
bliższa przyszłość. Zwłaszcza, że w sekretariacie jest 
dużo zadań. 

-R: Jaki jest Pani ulubiony kolor? 
- Pani M. Bilska: Moim ulubionym kolorem jest zielo-
ny. 
-R: Jaka jest Pani ulubiona potrawa? 
- Pani M. Bilska: Moja ulubiona potrawa to pierogi z 
kapusty białej z serem. Takie, jakie robi moja mama. 
-R: Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie? 
- Pani M. Bilska: W bardzo wczesnym dzieciństwie 
chciałam zostać chirurgiem. Później, jak już wspomi-
nałam, myślałam, że będę nauczycielem. 
-R: Czy dobrze pracuje się Pani w naszej szkole? 
- Pani M. Bilska: Tak, bardzo dobrze mi się pracuje w 
naszej szkole. 
-R: Gdzie miałby miejsce Pani wymarzony urlop? 
- Pani M. Bilska:  Uwielbiam góry, ale zawsze chcia-
łam odwiedzić Grecję. 
-R: Czy ma Pani jakieś zwierzę? 
- Pani M. Bilska: Mam suczkę, która wabi się Tina. 
-R: Czym zajmuje się Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Zawady i Krępy? 
- Pani M. Bilska:  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Zawady i Krępy zajmuje się integracją mieszkańców. 
Piszę także projekty, aby pozyskać pieniądze na różne 
działania. Między innymi jest to ,,Akademia talen-
tów”, czy ,,Szkółka wędkarska”. 
-R: Od ilu lat działa Pani w tym Stowarzyszeniu? 
- Pani M. Bilska: W  Stowarzyszeniu działam od sa-
mego początku, czyli dwanaście lat. 
-R: Jak to się stało, że została Pani prezesem Stowa-
rzyszenia na Rzecz Rozwoju Zawady 
i Krępy? 
- Pani M. Bilska: Dostałam większość głosów w wy-
borach. Prezesem jestem już drugą kadencję. 
-R: Dziękuję za udzielenie wywiadu. 
 

Paulina Sobieraj kl. IV  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

WYWIADY 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaczęła tańczyć  
w wieku 7 lat 

 

Wywiad z Panią Wiolettą Łuczak 
 .   

-Redakcja Szkolniaka: Jak została pani instruktorką 
tańca ? 
- Pani Wioletta Łuczak: Zaczęłam tańczyć i tak tań-
czyłam.  Potem poszłam do liceum, ale coś poszło nie 
tak i zmieniłam szkołę. Poszłam do liceum krawiec-
kiego, więc tam sobie szyłam i szyłam, nadal mi bra-
kowało czegoś, bardzo chciałam być pielęgniarką, ale 
musiałam wybrać albo będę tańczyć, albo pójdę się 
uczyć na pielęgniarkę. Po długich namysłach, kiedy 
zostałam krawcową po liceum krawieckim, stwierdzi-
łam, że będę dalej tańczyć. Poszłam na studia tanecz-
ne i tak zostało. 
-R: Czy mogłaby pani opowiedzieć o swojej karierze 
tanecznej? 
-Pani W. Łuczak: Zaczynało się od zespołów takich 
zwykłych, zaczęłam w balecie, taniec ludowy, rock 
and roll, akrobatyczny, towarzyski, hip hop współ-
czesny .Na studiach był hip hop współczesny, znowu 
taniec współczesny, stąd wiem, że go nie lubię  Jest 
on piękny, ale każdy musi znaleźć miejsce dla siebie. 
Później jeździłam na festiwale współczesnego hip 
hopu i tak zostało. 
-R: Czym interesowała się pani w wieku 12 lat 
-Pani W. Łuczak:  Bardzo lubiłam malować, śpiewać, 
tańczyć.  
-R: Jak długo pani tańczy? 
-Pani W. Łuczak:  27 lat. 
-R: Kiedy zaczęła się pani interesować tańcem ? 

-Pani W. Łuczak:  Jak miałam 7 lat. 
-R: Jak to się stało, że zaczęła pani pracować w na-
szej szkole? 
-Pani W. Łuczak:  Pracuję w społecznym ognisku 
artystycznym.  Ognisko podjęło współpracę z naszą 
szkołą i tak poznałam pana dyrektora i jakoś tak wy-
lądowałam tutaj w szkole. 
-R: Czy ma pani inne hobby oprócz tańca? 
-Pani W. Łuczak:  Lubię gotować, ale nie mam czasu. 
-R: Jaki jest pani największy sukces ? 
-Pani W. Łuczak:  Udział w przeróżnych zawodach 
Dance Ecsporation, warsztaty połączone z festiwa-
lem. 
-R: Jaki rodzaj tańca pani najbardziej pasuje? 
-Pani W. Łuczak:  To bardziej trzeba by zapytać, cze-
go nie lubię.  
-R: To czego pani nie lubi ? 
-Pani W. Łuczak:  Nie za bardzo lubię taniec towa-
rzyski . Ponieważ jest taki sztywny, a ja lubię wol-
ność. 
-R: Jakie ma pani plany na przyszłość ? 
-Pani W. Łuczak:  Nie mam planu, żyję chwilą, chcę 
tańczyć, póki mogę. 
-R: Jaki jest pani ulubiony kolor ?  
-Pani W. Łuczak:  Wszystkie kolory mi się podobają, 
chyba tylko nie lubię rudego. 
-R: Dziękujemy za wywiad. 
-Pani W. Łuczak:  Ja również dziękuję. 

Weronika Konsur kl. V B 
 
 

WYWIADY 



W Krainie Literatury 

To warto przeczytać... 
 

Paweł Beręsewicz  
„Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek” 

 
 

Do klasy przychodzi nowa dziewczyna- tytułowa 
Kaśka Kwiatek. Nietrudno  się domyślić, że podbi-
ła serca wszystkich chłopców. O jej względy stara 
się m. in. Jacek Karaś. Mogłoby się wydawać, że 
uśmiechnęło się do niego szczęście, kiedy Kaśka 
siada na jedynym wolnym miejscu- obok niego. 
Jednak gdy Jacek powiedział jej coś -jego zdaniem
- śmiesznego, okazuje się, że on i dziewczyna mają 
inne poczucie humoru… Chłopak jednak się nie 
poddaje i w tajemnicy obmyśla plany: A, B, C i 
D…  
Uważam, że tę książkę warto przeczytać, bo nie 
jest typową książką o miłości. Jej autorem jest Pa-

weł Beręsewicz, który odwiedził  już kiedyś bi-
bliotekę w Zawadzie. 

Karolina Tomczak 

  

 

Dąb 
Obok szkoły jak wiadomo 
Rośnie dąb z bujną koroną. 
Mimo burzy z piorunami, 
Dąb wytrwale stoi z nami. 

Ogląda cierpliwie zachodzące w nas zmiany, 
Jak się wznosimy i jak upadamy. 
Był z nami przez lata edukacji. 

Spotykaliśmy go nawet w czasie wakacji. 
Podziwia miłości i zauroczenia, 

Choć w tak młodym wieku są bez znaczenia. 
Oglądał lata naszego dzieciństwa, 

Dobrze mu znana jest naszych trosk lista. 
Bardzo kochamy go za to 
Przez jesień, zimę i lato. 

Jesteśmy mu niezwykle wdzięczni, 
Na zawsze zostanie w naszej pamięci. 

 
 Anna Barska i Monika Mondzelewska  

Małgorzata Kućko z klasy V A  wzięła udział 
w konkursie „Moja wymarzona podróż pocią-
giem” zorganizowanym przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Lubuskiego w Zielonej 
Górze. 



NASZE  
ZWIERZAKI 

Co warto zobaczyć  w Zielonej Górze? 

 
Wszyscy znamy legendę o bogu, który przesiaduje na deptaku. 
Podczas bitwy Bachus zostaje zraniony, a krople jego krwi 
spadają na ziemię. Na Zieloną Górę spłynęła tylko jedna, jed-
nak każdy z nas widzi, jak wielkie rzeczy (w tym wypadku 
winnice) potrafią powstać z małej kropelki. Ale...czy wiemy, 
jak to jest z naszymi małymi Bachusikami? To po prostu dzie-
ci boga radości i wina. W  Zielonej Górze obecnie jest ich 38. 
Najnowsze z nich to: Expertus, Belfrus Zenepus, Silvanus, So-
kolnicus.  
W Centrum Informacji Turystycznej możemy znaleźć dużo 
„bachusikowych” gadżetów takich jak: koszulki, pocztówki i 
figurki. Ci, którzy jeszcze nie widzieli wszystkich Bachusi-
ków, powinni to jak najszybciej nadrobić! 
Dodatkowa informacja: Expertus zaprasza wszystkich, którzy 
mają problemy z komputerami (wszyscy dobrze wiemy, że jest 
on ekspertem w tej dziedzinie). 

Karolina Tomczak kl. V B 

Bachusowym szlakiem po  Winnym Grodzie 

Oliwia Sanocka z klasy V B  
ze swoim pupilem 

A to mali ulubieńcy Dawida  
Lebiedzińskiego z klasy V B 

Dziś zachęcamy do spaceru szlakiem Bachusików. 



UŚMIECHNIJ SIĘ 

 

PLOTECZKI ZE  SZKOLNEJ ŁAWECZKI 
 
 J.P. z kl. V A zakochał się w M.M. z kl. VI. Niestety, wybranka na razie nie odwzajemnia 

jego uczuć. Drogi „zakochańcu”, nie trać nadziei - POCZEKAJ!  
 Męska część klasy VI ma niezwykłe powodzenie u gimnazjalistek, o czym ku swemu zdzi-

wieniu, przekonali się na biwaku. Chłopcy stracili  głowy i z utęsknieniem oczekują wiado-
mości od dziewczyn. 

 M .J. z kl. VI podczas prób poloneza odkrył w sobie naturę jadowitego węża. 
 K.K. z kl. VI popisał się przytomnością umysłu i refleksem ratując kolegę-P.N.. Brawo! 
 W.K. z kl. VB oraz A.B. z kl. VI zakopały (miejmy nadzieję, że już na zawsze) topór wo-

jenny. 
 P.D. z kl. VI znalazła sobie nowego kolegę na FB. Chyba wpadła mu w oko, ponieważ 

„polajkował” jej wszystkie zdjęcia. 
 Klasa VI  przygotowuje się nie tylko psychicznie do opuszczenia swojej ukochanej podsta-

wówki. Ciężko będzie. 

Redakcja SZKOLNIAKA  
życzy wszystkim słonecznych, 
wspaniałych, pełnych przygód  

i bezpiecznych  
WAKACJI!  

:) 

Redakcja Szkolniaka: Karolina Tom-
czak, Weronika Konsur, Oliwia Sanocka, 
Paulina Sobieraj,  Anna Skrzypczak, Anna 
Barska 

Dziękujemy Panu  Arkadiuszowi Szakole 
 za publikację tekstu 

Zdjęcia wykonali: Anna Skrzypczak, Mateusz Pierucki, 
Karolina Rzepka, Weronika Konsur, pani Małgorzata Woj-
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