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Od redakcji 

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZĘCINIE 

 

Fot. Maja Nowak, kl. VI 

      W 2000 roku „Kurier Szczeciński” rozpoczął konkurs Szkolny 

Pulitzer, przeznaczony dla gazetek szkolnych województwa za-

chodniopomorskiego. W roku ubiegłym miał być jego jubileusz, 

lecz epidemia pokrzyżowała plany. Również w roku ubiegłym 

pandemia uśpiła konkurs, nie ukazywał się też comiesięczny do-

datek „Szkolny Pulitzer” zamieszczany w „Kurierze Szczeciń-

skim”. POGODNA nie usypia, systematycznie wydajemy kolejne 

numery. Być może w tym roku uda się nam jeszcze spotkać z re-

dakcją gazety będącej organizatorem konkursu i redakcjami in-

nych szkolnych gazetek. 

     Wydarzeń w szkole w czasie nauki zdalnej jest mniej aniżeli 

podczas nauczania stacjonarnego. Nie brakuje ich jednak w naszej 

gminie. Wychodzimy więc na zewnątrz i obserwujemy to, co na-

szym zdaniem najważniejsze i na co warto zwrócić uwagę. Czy 

mamy rację? To oceni Czytelnik po lekturze POGODNEJ. 

Redakcja 



Z cyklu Sławni Polacy—ADAM MAŁYSZ 
     Adam Małysz to były polski skoczek narciar-

ski. Obecnie jest dyrektorem koordynatorem do 

spraw skoków narciarskich w Polskim Związku 

Narciarskim.  

 

     

Do jego największych sukcesów należą 3 srebrne 

medale Igrzysk Olimpijskich, 4 złote medale pod-

czas Mistrzostw Świata, czterokrotne zdobycie 

Kryształowej Kuli, 1 miejsce w Turnieju Czterech 

Skoczni oraz drugie miejsce w Pucharze Świata w 

lotach narciarskich. To sukcesy na miarę ikony 

skoków narciarskich. 

     Adam Małysz urodził się 3 grudnia 1977 roku w 

Wiśle. Zadebiutował w Pucharze Świata 4 stycznia 

1995 roku w Innsbrucku i zajął wtedy 17 miejsce. 

Jego rekord życiowy w długości skoku to 230,5 

metrów uzyskane 13 lutego 2011 roku na skoczni 

w Vikersund. Adam Małysz 39 razy zajął 1 miejsce 

w konkursach indywidualnych Pucharu Świata, 27 

razy 2 miejsce i 26 razy 3 miejsce. 

    Genialne skoki Małysza rozpoczęły w Polsce w 

2001 roku “Małyszomanię”. Gdyby nie Adam, w 

Polsce skoki nigdy nie byłyby tak popularne. 

 

     Adam Małysz zakończył karierę jak wielki 

mistrz, będąc w wyśmienitej formie. 4 razy otrzy-

mał tytuł najlepszego sportowca w Polsce (2001,  
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2002, 2003, 2007) oraz w 2011 roku tytuł Super-

czempiona.  

     Dodajmy na koniec, że 2 lipca 2018 roku Adam 

Małysz obronił pracę dyplomową.  

 

Adam Małysz nadal jest w czołówce najpopularniejszych polskich sportowców. 

 

Opracowanie: Maciej Czyż, kl. VIIIb 

Fot. ze zbiorów INTERNETU 

Były skoczek często uczestniczy 

w skierowanych do uczniów policyjnych 

 akcjach edukacyjnych na temat 

 bezpieczeństwa na drogach. 
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Od XV do XVIII wieku Nowy Klukom był mająt-

kiem rycerskim należącym do rodu von Blanken-

see. Ostatnimi właścicielami wsi była rodzina 

Heydemann. Na przykościelnym cmentarzu jest 

nagrobek Hansa Heydemanna, właściciela majątku 

i patrona kościoła. 

     W Nowym Klukomiu mieszkam już od po-

nad pięciu lat. To niewielka miejscowość i jak 

się dowiedziałam, w roku 2007 liczyła sobie tyl-

ko 58 mieszkańców.  

     Dzisiaj też niewiele rodzin tu mieszka. Szkoda, 

bo w moim wieku nie ma w Klukomiu żadnej 

dziewczyny. Żeby spędzić czas w gronie koleża-

nek, jeżdżę do Krzęcina, a raczej to mama mnie 

zawozi. Niedaleko mojego domu jest plac zabaw i 

to jest jedyna atrakcja. Brakuje u nas boiska i do-

mu kultury. Na zakupy mieszkańcy jeżdżą najbli-

żej do Krzęcina. Korzystają z własnych samocho-

dów, bo autobusy u nas nie kursują, z wyjątkiem 

tego szkolnego. 

U nas jest najpiękniej… dzisiaj Nowy Klukom 

 

Jeśli chodzi o zabytki, we wsi znaj-

duje się kościół filialny pw. Apo-

stołów Piotra i Pawła z drugiej po-

łowy XVI wieku. Zbudowany zo-

stał w stylu renesansowym z otyn-

kowanych ciosów granitowych. W 

XVIII w. dostawiono do niego 

drewnianą wieżę, a w XIX w. do-

budowano ceglane przypory. Na-

przeciw kościoła położony jest park 

krajobrazowy z początków XIX 

wieku o powierzchni 7,5 ha z du-

żym stawem. Rosną tu potężne dę-

by i  kasztany. 

     Jestem dumna z tego, że mieszkają tu mili i po-

mocni ludzie. Mama mojego kolegi z klasy często 

włącza się w akcje charytatywne i w ten sposób 

zachęca innych do niesienia pomocy. „Grosz do 

grosza. Pomagamy Sylwii z Kaszewa”, zbieranie 

nakrętek czy elektrośmieci to akcje, w których 

uczestniczyła większość naszych mieszkańców. 

Natalia Matusiak, kl. VI 

      

   Lubię moją 

miejscowość. 

Każdego ro-

ku przylatują 

tu bociany, 

mają gniazdo 

na słupie 

przy głównej 

drodze na 

początku No-

wego Kluko-

mia.  

 

Fragment parku krajobrazowego 

Fot. B. Biesiada 

Fot. N. Matusiak 

Fot. N. Matusiak 

https://kuria.pl/wspolnoty/koscioly/Nowy-Klukom-Kosciol-filialny-pw-swApostolow-Piotra-i-Pawla_149
https://kuria.pl/wspolnoty/koscioly/Nowy-Klukom-Kosciol-filialny-pw-swApostolow-Piotra-i-Pawla_149
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Wspólne tworzenie stajenki integruje 

      Święta Bożego Narodzenia są wyjątkowe. Spędzamy czas z rodziną, śpiewamy kolędy. O świą-

tecznej atmosferze przypominają kolorowe światełka, choinka, a u nas w Krzęcinie również szopka 

bożonarodzeniowa. Zanim przejdziemy do szczegółów, najpierw garść informacji. 

 Wioska betlejemska w Krzęcinie 

     Aby przyjrzeć się pierwszej w Krzęcinie szopce 

bożonarodzeniowej, udaliśmy się tam 23 grudnia. 

Towarzyszyła nam piękna, słoneczna pogoda. Na 

miejscu zastaliśmy Pana Kamila Kozłowskiego, 

który jest nie tylko sołtysem Krzęcina, ale również 

pomysłodawcą stworzenia szopki. Tylko jeden 

dzień dzielił nas od wigilii, ale wioska betlejemska 

cały czas była jeszcze dopracowywana. Panu sołty-

sowi towarzyszyli okoliczni mieszkańcy. Jedni 

równali teren, drudzy pracowali przy zdobieniu 

choinek kolorowymi światełkami, jeszcze inni kar-

mili zwierzęta.  

 Dlaczego Betlejem? 

     Betlejem to miasto położone w zachodniej czę-

ści Judei. Miejscowość ta znana jest na całym 

świecie, bo to tutaj narodził się Jezus. W Betlejem 

istnieje grota, w której urodził się Jezus. Jest tu też 

żłób, w którym Go położono. Od tego czasu aż do 

dzisiaj powstają szopki bożonarodzeniowe. Pierw-

szą na świecie żywą szopkę zorganizował w XIII 

wieku św. Franciszek z Asyżu. Miało to miejsce w 

Greccio. W grocie niedaleko klasztoru znajdował 

się żłóbek, zwierzęta i ludzie, którzy pełnili rolę 

Świętej Rodziny. Taka scenografia pomagała od-

czuć wielką radość z Narodzenia Jezusa. 

 

Przy wejściu do wioski betlejemskiej.  

Alicja Wysocka i Maja Hawrylewicz zapoznawały się z tym, co tutaj najważniejsze. 

Fot. B. Biesiada 
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Drewniane figury, zwierzęta... 

    Naszą uwagę najpierw zwróciły sporych roz-

miarów drewniane figury Marii i Józefa. Jak się 

dowiedzieliśmy od Pana Kozłowskiego, te i inne 

rzeźby zostały wykonane przez rzeźbiarza Pana 

Stefana Szymoniaka. Chociaż szopka przygotowy-

wana była już na początku grudnia, to figurkę 

Dzieciątka Jezus wyłożono dopiero w nocy 24 

grudnia. My mieliśmy przyjemność zobaczyć ją 

wcześniej dzięki uprzejmości Pana sołtysa.  

     Oprócz rzeźb ciekawą atrakcją były zwierzęta. 

Wszystkie te, które uczestniczyły przy narodzi-

nach Jezusa. Owce, kozy, gęsi, konik polski, kacz-

ki, nawet rybki w akwarium przykuwały uwagę 

oglądających. A wszystko dzięki zaangażowaniu 

okolicznych rolników, mieszkańców naszej gmi-

ny.  

 

Fot. B. Biesiada 

Fot. M. Hawrylewicz 

Na brak jedzenia i solidną opiekę zwierzęta nie mogły narzekać. 

     Nam przede wszystkim 

podobało się to, że ludzie zro-

bili coś wspólnie nie tylko dla 

siebie. Wioskę betlejemską 

zwiedziło sporo osób, także 

spoza naszej gminy i powiatu 

choszczeńskiego. Warto było 

ją odwiedzić szczególnie wie-

czorem, kiedy palące się ogni-

sko i kolorowe światełka do-

dawały większego uroku. 

     W tym roku śpiewano w 

tym miejscu kolędy. Jeśli w 

przyszłym roku nie będzie już 

pandemii, POGODNA podpo-

wiada: Może dobrym pomy-

słem będzie zorganizowanie 

przy żywej szopce jasełek? 

Alicja Wysocka, 

Maja Hawrylewicz, 

Kl. VI 

Fot. Ze zbiorów Internetu 

Pan Stefan Szymoniak w swojej twórczości nawiązuje do czasów 

dzieciństwa. Utrwala przede wszystkim tematykę sakralną 

w postaci świątków ludowych, piet oraz płaskorzeźb 

 z przedstawieniami św. Marii.  
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     Nauczyciele twierdzą, że uczniom tylko się 

zdaje, że mogą zakpić z nauczyciela, a tak napraw-

dę to Oni znają się na uczniowskich sztuczkach. 

Jaka jest prawda? Odpowiedź znajdziecie w krót-

kich felietonach naszych ósmoklasistów. 

 

     „W życiu każdego ucznia i uczennicy zdarzają 

się momenty, w których nie bardzo wiemy, jak się 

zachować lub jak poradzić sobie z tym, co wymaga 

od nas nauczyciel. Czasami czujemy lęk przed lek-

cją lub po prostu chcielibyśmy, żeby lekcja jak naj-

szybciej się skończyła. 

   Niestety nie znam za dużo sztuczek, które mogły-

by pomóc strapionym duszom, jednakże postaram 

się w miarę swoich możliwości wytłumaczyć, jak 

sobie radzić w takich sytuacjach. 

   Po pierwsze, i najważniejsze, musicie być w do-

brych relacjach z nauczycielem, nawet jeśli za nim 

nie przepadacie. Jeżeli nauczyciel za wami nie 

przepada, to od razu jesteście na straconej pozycji 

i nie ma co się gimnastykować. 

   Po drugie, jeśli chcemy ,,przechytrzyć” nauczy-

ciela, musimy brać pod uwagę to, iż jest on osobą 

myślącą. Skoro nauczyciel myśli, to znaczy, iż nie 

da się go przechytrzyć najprostszymi ze sposobów, 

przynajmniej nie moich nauczycieli. Jednakowoż 

nauczyciele także czują więc jest możliwe, że będą 

mieli lepszy lub gorszy humor. Jeżeli będą mieli 

gorszy dzień, nie ważcie się próbować żadnych 

sztuczek. Jeśli z kolei lepszy, śmiało możecie wy-

próbować swoje pomysły. 

   Po trzecie, musimy zachować spokój. Nie bądź-

my niecierpliwi. Wszelkie odzywki takie jak: 

,,KIEDY KONIEC LEKCJI?!” bądź ,,KTÓRA GO-

DZINA?... MHM… A O KTÓREJ LEKCJA SIĘ 

KOŃCZY?” nie są mile widziane przez nauczycie-

li.  Zazwyczaj wyprowadzają Ich z równowagi, a 

nam przecież na tym nie zależy.  

    Po czwarte, szukajcie odpowiedzi w felietonach 

moich koleżanek i kolegów. Ja osobiście nie znam 

już żadnych innych dróg do skrócenia sobie nie-

chcianej lekcji.” 

Nadia Suszek, kl. VIII 

 

     „Jak radzić sobie z nauczycielem? To jest dość 

Czy można przechytrzyć nauczyciela? 

ciekawe pytanie ale i ciężkie, aby na nie precyzyj-

nie i skutecznie odpowiedzieć. Jest wiele takich 

rozwiązań, przede wszystkim nauczyciele to też lu-

dzie, każdy jest inny i do każdego trzeba inaczej 

podchodzić. 

   Bardzo dobrym sposobem, żeby poradzić sobie z 

nauczycielem, jest po prostu dobrze się uczyć. To 

najprostsze rozwiązanie ale i najtrudniejsze, bo nie 

każdy ma głowę do wszystkich przedmiotów. 

   Dobrym pomysłem może być również częste 

udzielanie się na lekcji. To świetny sposób, aby 

nawiązać z nauczycielem  dobre stosunki. Śmiało 

na przerwach rozmawiaj z nauczycielem, spytaj  o 

pomoc w zadaniu lub o dokładniejsze wytłumacze-

nie zadania.   

    Moje rady nie dotyczą tego, jak przechytrzyć 

nauczyciela. Przecież nie musisz się nad tym zasta-

nawiać, jeśli jesteś uczciwy.” 

Wiktoria Nowak, kl. VIII 

 

    ,,Jak radzić sobie z nauczycielem? Już śpieszę z 

odpowiedzią. Jak łatwo się domyślić, łatwiej ma 

ten, kto ma dobre stosunki z nauczycielem więc to 

chyba jasne, że najlepiej jest się z Nim zakole-

gować :) Możesz być pewien, że jeśli nauczyciel 

waha się między dwiema ocenami, to wówczas zaz-

wyczaj wybierze tę lepszą dla nas. Dobrze też jest, 

jeśli nauczyciel lubi klasę. Wtedy można z nim po-

żartować, atmosfera jest luźniejsza i łatwiej nam 

się pracuje. Najlepiej jest, kiedy nuczyciel ma po- 

czucie humoru lub ma podobne zainteresowania. 

Wtedy łatwiej jest znaleźć temat do dyskusji i jed-

nocześnie choć na chwilę odbiec od tematu lekcy-

jnego.  

    Dobre stosunki z nauczycielami umilają nam 

pobyt w szkole, bo nauczyciel widzi w nas bardziej 

człowieka, a nie tylko zwykłego ucznia. Sprytny 

nauczyciel pozna się na naszych sztuczkach, ale po 

co je stosować, po co z nich korzystać? Na dłuższą 

metę nic dobrego z tego nie wyjdzie. Żadne sztu- 

czki nie ułatwią nam nauki. Lepiej więc nie tracić 

czasu na wymyślanie sposobów, jak przechytrzyć 

nauczyciela.  

Michał Stasiak, kl. VIII 
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Z relacji Ad Astra 

CYKL „NA DOBRANOC” 
    Aby przedłużyć świąteczny czas harcerze przedstawili w wersji onli-

ne przygotowane przez nich bajkowe słuchowiska. "O tym jak Miu i Lu 

spotkały świątecznego elfa" oraz inne bajki były systematycznie udo-

stępniane na stronie poświęconej drużynie harcerskiej. 

ŚWIECZKOWISKO ONLINE 
    Nasze wigilijne świeczkowisko odbyło się znowu online. 

Pomimo innej niż dotychczas formy udało nam się zachować 

specjalny nastrój, towarzyszący naszym wieczornym spotka-

niom. Była również pouczająca gawęda o służbie, nastrojowe 

piosenki i miłe rozmowy. Korzystając z dostępu do Internetu, 

symbolicznie przekazaliśmy sobie Betlejemskie Światełko 

Pokoju. 

 

 
 

MISJA RATOWANIA 

GWIAZDKI 

     05.12.2020R. odbył się harcer-

ski rajd filmowy „Edycja Świą-

teczna”. Nie mogliśmy się spotkać 

tak jak zwykle więc rajd odbył się 

w miejscu naszego zamieszkania. 

Na początku musieliśmy obejrzeć 

film pt. ,,Grinch". Następnie druh-

na wysyłała nam zadania i wskazy-

wała miejsca, gdzie mieliśmy je 

wykonać, a na końcu każdego za-

dania mieliśmy wysłać filmik. Gdy 

skończyliśmy wszystkie zadania, 

dostaliśmy zdjęcia dyplomów, a  

kilka dni później druhna wysłała 

nam plakietki i życzenia świątecz-

ne.  

     Ten rajd był niezwykły i na 

pewno zapamiętam go na długo. 

Czuwaj! 

Informacje przekazał 

Paweł Dzikowski, kl. VIIb 

Fotografie z archiwum 

Drużyny Harcerskiej w 

Choszcznie  
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Co się wydarzyło w szkole? 

    102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodle-

głości świętowaliśmy inaczej niż zawsze – zdalnie. 

Hymn narodowy śpiewaliśmy w klasach z nauczy-

cielami. Specjalnie na ten dzień utwory muzyczne 

dla Niepodległej przygotowały również klasy VI i 

VIII a. 

3. Oliwier Janecki—klasa VIIb 

4. Nadia Trzcińska—klasa VII b 

Nagrody rzeczowe zostały wręczone po feriach. 

SZKOŁA DO HYMNU 

 

ZACHODNIOPOMORSKIE PORTY 

NA FOTOGRAFII 

    4 grudnia br., w Kuratorium Oświaty w Szczeci-

nie odbyły się obrady Komisji Konkursowej powo-

łanej do wyłonienia laureatów konkursu pod nazwą 

„Zachodniopomorskie Porty na fotografii”, organi-

zowanego wspólnie z Zarządem Morskich Portów 

Szczecin i Świnoujście S.A. 

    Uczniowie SP w Krzęcinie również przystąpili 

do konkursu. Nie zajęliśmy miejsca w ścisłej czo-

łówce, prezentujemy jednak losowo wybraną foto-

grafię. Dodam, że najlepsze fotografie wykonały 

dzieci ze szkół szczecińskich. 

 

 

Klasa VII podczas śpiewania hymnu zdalnie 

MOJE PRAWA 

    Znamy wyniki ogłoszonego w listopadzie 2020 

roku szkolnego konkursu związanego z Prawami 

Dziecka.  

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach oka-

zali się: 

1. Maja Nowak—klasa VI 

2. Amelia Hibner i Kinga Więckowska—VIIb Fotografię nadesłał Alan Wiśniewski, kl. VI 
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KARTKA URODZINOWA  

DLA ŚW. MIKOŁAJA 

     Uczennica klasy lll Antonina Leszczyńska za-

jęła ll miejsce w kategorii klas ll i lll w Międzyna-

rodowym Konkursie Plastycznym „Kartka urodzi-

nowa dla św. Mikołaja". Konkurs zorganizowano z 

okazji 1750 rocznicy urodzin św. Mikołaja.  

Brawa dla Tosi!  

SZLACHETNA PACZKA 

 

 

 

Informacje zebrała i opracowała: Zuzulina 

Fot. Ze zbiorów POGODNEJ 

PIĘKNYCH I RADOSNYCH  

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA! 

    Uczniowie SP Krzęcin przekazali  swoim na-

uczycielom i całej społeczności szkolnej życzenia 

świąteczne oraz wykonali kolędy i pastorałki. Ca-

łość ujęli w krótkim filmiku na FB POGODNEJ. 

    W piątek 11 grudnia 2020 r. złożone dary na 

Szlachetną Paczkę zostały zawiezione do magazy-

nu, a w weekend cudów trafiły do Rodziny potrze-

bującej. Inicjatorki akcji Panie Ewa Tryczyk (na 

fot.) i Sandra Leszczyńska złożyły serdeczne po-

dziękowania wszystkim darczyńcom, dzięki któ-

rym obdarowana Rodzina przeżyła wyjątkowe 

Święta Bożego Narodzenia.  

„ZIMA W MOJEJ OKOLICY” 

WYNIKI KONKURSU 

 
Kategoria I – III  

1 Ucinek Mateusz – kl. III 

2 Michał Apanasowicz – kl. II  

 3 Gabriela Szwech – kl. III  

 

Kategoria IV - V  

1. Krzysztof Ciastek – kl. V  

2. Sebastian Borkowski – kl. V  

Nagroda specjalna od organizatora konkursu 

Kornelia Okulicz – Kozaryn – kl. IV  

 

Kategoria VI – VIII  

1 Maja Hawrylewicz – kl. VI 

 2 Natalia Matusiak – Kl. VI  

3 Maja Nowak – kl. VI 

 

Gratulujemy nagrodzonym! 
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A w przedszkolu działo się... 
    Udział w konkursie plastycznym pt. "Pejzaże Polski",  obchody Dnia Kubusia Puchatka, udział w za-

jęciach matematycznych, plastycznych, muzycznych, ruchowych, czytelniczych oraz integracyjnych w 

czasie ferii zimowych, pielęgnowanie  urodzinowych w każdej z grup przedszkolnych to wszystko dzia-

ło się w ostatnich dwóch  miesiącach w naszym przedszkolu. O czym szczególnie napisać? Wybór trud-

ny, dlatego w tym numerze skromna fotorelacja z niektórych tylko wydarzeń. 

  

Przedszkolaki wykonywały ozdoby 

choinkowe (Karolinka Zakrzewska) 

Dzieci wcielały się w rolę małych architektów w ramach 

projektu „Z kulturą mi do twarzy” 

 

 

Fot. Z archiwum przedszkola 

Stronę opracowała Zuzanna Kowalczyk, kl. VII 
W przedszkolu już tradycyjnie obchodzony jest Dzień 

Kubusia Puchatka 

"Przyszła rankiem zima biała. Pola 

śniegiem zasypała. Utocz śniegiem białe 

kule i bałwana z nami ulep” 
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Magiczny wieczór ze św. Mikołajem 

   „Czy byłeś grzeczny?”, „Co zaśpiewasz św. Mikołajowi?" Takie pytania mogliśmy usłyszeć 18 grud-

nia, bo właśnie wtedy zajechał do nas, czyli do Objezierza, św. Mikołaj. Trochę późno, ale ze względu 

na pandemię akcja "Prezent od Mikołaja" zaczęła się inaczej niż zwykle. Inaczej, ale to nie znaczy, że 

źle. Św. Mikołaj sprawił niespodziankę wszystkim dzieciom, które mieszkają w naszej wsi.  

   Nikt się nie spodziewał tego, że Mikołaj nadjedzie nie saniami ale ciągnikiem. Był on przyozdobiony 

kolorowymi migającymi światełkami i ciągnął niewielką przyczepę, również oświetloną. Na niej stał 

worek z prezentami.  

   Podczas spotkania można było porozmawiać z Mikołajem albo zaśpiewać mu piosenkę. Oprócz św. 

Mikołaja były dwie jego pomocnice i elf, z którym można było zrobić sobie zdjęcie. 

Filip Paprota, kl. VI 

 

„Nakrętkowa” mobilizacja nadal trwa! 

 

    Kiedy wchodzimy do szkoły, 

w oczy rzuca się czerwone ser-

duszko. Od momentu jego po-

wstania, już dwukrotnie zostało 

opróżnione, za co serdecznie 

dziękujemy.  

    Pamiętajcie, że nadal zbiera-

my czyste nakrętki z butelek, 

aby pomóc chorym dzieciom. 

Każda nakrętka się liczy. Zbie-

rajcie je w domu, razem z rodzi-

cami, dziadkami i resztą rodzi-

ny, przynoście do szkoły, a o 

akcji informujcie wszystkich 

dookoła! 

  TA AKCJA NIGDY SIĘ NIE 

KOŃCZY. PAMIETAJCIE! 

Wszystko przygotowane? A więc, w drogę! 

Fot. Z archiwum sołectwa  w Objezierzu 

Igor Gwoździk (kl. VIIIb)  

uzupełnia nakrętkami już drugie serduszko 
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    Tosia Leszczyńska jest uczennicą klasy 3. Zna-

my się od dawna, ponieważ Tosia jest moją ku-

zynką.  

    Tosia wiele razy brała udział w różnych konkur-

sach. Do udziału w międzynarodowym konkursie 

pt. „Kartka dla Świętego Mikołaja” namówił ją 

ks. Rafał Stachowiak. Tosia była bardzo zaskoczo-

na, że spośród wielu uczestników zdobyła drugie 

miejsce.  

    Dziewczynka interesuje się sztuką, uwielbia ma-

lować i rysować. Posiada niezliczoną ilość kredek, 

mazaków i notesów.  

Młodzi na sto dwa! 
     Tosia aktywnie spędza czas wolny. Trenuje pił-

kę nożną w Akademii Piłkarskiej Gminnego Klu-

bu Sportowego Klon Krzęcin, a także uczęszcza 

na lekcje pływania. Uwielbia czytać „Harrego Po-

ttera” i „Akademię Pana Kleksa”.  

     Tosia jest pilną uczennicą. Najbardziej z przed-

miotów szkolnych lubi język angielski i wf. Czas 

wolny spędza z rodziną spacerując, grając w gry 

planszowe i układając klocki Lego. Podczas jedne-

go ze spacerów Tosia postanowiła posprzątać za-

nieczyszczoną okolicę. Dbać o porządek w domu 

to za mało. Trzeba też rozejrzeć się dookoła miej-

sca, w którym mieszkamy. Bardzo mi to zaim-

ponowało.  

     Na co dzień opiekuje  się rybkami oraz 

psem Puszkiem. Dodam, że dziewczynka jest 

dobrą koleżanką. Jest lubiana przez rówieśni-

ków, bo nikomu nie odmawia pomocy.  

     Myślę, że postać Tosi zmotywuje Was do 

odkrywania nowych pasji. Taką  możliwość 

daje na pewno udział w konkursach. 

 Kornelia Okulicz—Kozaryn, kl. IV 

Fot. z rodzinnego archiwum 
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    Koniec grudnia co roku sprzyja planom zmian 

na nowy rok. Niestety nowy rok nie jest magicz-

nym przejściem do zmian, a tylko ich symbolem. 

Nawyki pozostają takie same po zmiany daty na 

pierwszego stycznia.  

 

     Niestety wielu ludzi po pierwszej porażce pod-

daje się i żyje z tym, co chcieli zmienić. Pierwszy 

podstawowy błąd, który popełniamy przy tworze-

niu postanowień to danie sobie zbyt dużo celów. 

Nie powinniśmy też myśleć, że wszystko uda się 

od razu, powinniśmy dać sobie jednak czas. Pod-

czas realizowania postanowień chcemy też być 

modni. Kupujemy ubrania sportowe, karnet na ba-

sen czy siłownię. Jeśli nie mamy na to pieniędzy, 

rezygnujemy. Czy słusznie? Jeśli naprawdę zależy 

ci na właściwej sylwetce, nie musisz biegać na si-

łownię. Po prostu rozciągnij matę na podłodze i do 

roboty. Wskocz na rower i podziwiaj otaczającą 

A Pani powiedziała, że...czyli o postanowieniach noworocznych 

przyrodę. Załóż dobre buty i biegaj po ścieżkach 

leśnych. Latem korzystaj z wielu jezior i pływaj. 

Na to nie trzeba wielkich pieniędzy. Wystarczą 

dobre chęci. Nie nazywaj tego postanowieniem 

noworocznym, ale dbaj o siebie przez cały rok.  

     Ciekawie o postanowieniach pisze Michał Ru-

sinek we  fragmencie książki „Pypcie na języku”. 

Autor żartobliwie odnosi się do wszelkich posta-

nowień. Szczególnie ujęło go postanowienie, wy-

szukane gdzieś w Internecie, „Pisz na komputerze 

pamiętając o poprawnej gramatyce i interpunk-

cji”.  

     My możemy takie postanowienie potraktować 

poważnie. Któż z nas nie ma takich problemów? 

Często mamy obniżone oceny właśnie za niepo-

prawność ortograficzną i interpunkcyjną. To trud-

ne postanowienie, ale spokojnie, takie samo trudne 

jak i te dotyczące cudownej sylwetki. Pomyślmy o 

tym.                            Alan Korpowski, kl. VIIIb 

    Today I want to tell you a little bit about foreign 

Christmas traditions. Below I briefly describe Christ-

mas traditions of our neighboring countries. I hope 

everything is understandable.  

     In Germany, preparations begin on the first Sunday 

of Advent. That is four weeks prior to Christmas Eve. 

Advent wreaths decorated with purple ribbons are 

very common. One candle is lit each week during Ad-

vent. 

     In the Czech Republic, houses are decorated with 

mistletoe twigs. It is also common to smear face with 

honey to win the affection of others. 

     In Russia, on the Christmas Eve table there is usu-

ally kasha and dishes with mushrooms. There is also a 

goat with apples, kutya and faramushka.  

      In Ukraine, Christmas Eve is celebrated on Janu-

ary 6, and Christmas on January 7. Just like in Russia, 

on the Christmas Eve table there is kutya, compote, 

kasha, potatoes, dishes with mushrooms and many 

other dishes.  

      In Slovakia, Christmas Eve dinner starts with a 

wafer sharing just like in Poland. However, families 

do not share it, but eat it in different ways. Some eat it 

sweet with honey, and some with garlic. In Slovakia,  

Language skills - Hello everyone 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tosia jest pilną uczennicą. Spośród przedmio-

tów szkolnych najbardziej lubi język angielski i 

wf. Czas wolny spędza z rodziną spacerując, 

you don’t put hay under the table cloth, but 

rather carp scales and money.  

 

Kinga Więckowska,  

kl. VII b 
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Sport w szkole—dzisiaj o piłce żeńskiej 

     Piłka nożna, czyli sport znany na całym świecie, jest powszechnie uznawana za sport męski, dziew-

czyny też grają w piłkę. Ta dziewczyna to idealny przykład. Kinga Nowak to była uczennica naszej 

szkoły, aktualnie jest w siódmej klasie, ale w szkole sportowej w Szczecinie. Gra w jednej z żeńskich 

drużyn Olimpii Szczecin. Zacznijmy od zasadniczego pytania, które zadałam Kini:  

- Czy to normalne, że dziewczyna gra w piłkę? 

- Dla dziewczyn, które grają, tak, ale niektórzy myślą, że nie. Przecież dziewczyna powinna się zajmo-

wać np. takimi rzeczami, jak malowanie paznokci.  

- Czy dziewczyna, która gra w piłkę, jest wyjątkowa? 

- Uważam, że tak, ponieważ mało dziewczyn wchodzi w taki sport. 

- Niektórzy uważają, że futbol to męski, brutalny sport i z tego powodu dziewczyny nie powinny w niego 

grać. Co o tym sądzisz? 

-Według mnie, dziewczyny są gotowe na kontuzje i ból, które one niosą. Sama widziałam, jak jedna z 

piłkarek nastawiała sobie sama kolano.  

- Co ci daje piłka nożna? 

- Piłka nożna daje mi szczęście, uśmiech na twarzy i poczucie spełnienia. 

- Co byś powiedziała osobom, które drwią z piłkarek? 

- Nauczyłam się nie zwracać na to uwagi. Każdy ma inne zainteresowania i powinien patrzeć na siebie. 

- W jakiej lidze grasz i na jakiej pozycji? 

- Razem z moją drużyną nie gramy jeszcze w lidze. Na razie gramy w CLJu-15, a gram raz na obronie, a 

raz na pomocy. 

- Jaka jest twoja najlepsza cecha, która przydaję ci się w grze? 

-Myślę, że dobre porozumiewanie się z innymi.  

 

     Kinga to skromna, ale utalentowana dziewczyna. Moim zdaniem Kinga to idealny przykład na rozwi-

janie  swoich pasji. Rzuciła zwykłą szkołę i wybrała szkołę sportową. Angażuje się w treningi i w każ-

dym meczu daje z siebie wszystko. W imieniu redakcji życzę Kindze powodzenia i wielu sukcesów. 

Trzymamy kciuki! 

 

Kinga Nowak 

(pierwszy rząd, trzecia 

od lewej). 

Fot. Z archiwum 

 Kingi 

Tekst: Zuzanna  

Kowalczyk, kl, VII a 



POGODNA STR. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

KSIĄŻKA, KTÓRĄ WARTO PRZECZYTAĆ 

 

     Autor Krwi elfów, Andrzej Sapkowski,  poru-

sza w swej książce trzy bardzo ważne problemy. 

Po pierwsze mamy zrozumieć, że nie można ni-

kogo oceniać bez dogłębnego poznania go, gdyż 

ludzie są skomplikowani. Drugi problem dotyczy 

przeznaczenia i naszej świadomości, że ludzkim 

życiem kieruje los. Po trzecie autor zwraca naszą 

uwagę na tolerancję i na to, że „inny” nie znaczy 

„gorszy”. 

     „Wiedźmin” to książka przygodowa, bardzo 

ciekawa i obiecuję, że spodoba się Wam. Ja prze-

czytałem tom III, a jest ich aż osiem! 

Jakub Kucybała, kl. VIII a 

 

 

Nadia Suszek, kl. VIIIb 

     Papierowy mag, książka o młodej dziewczy-

nie, Ceony Twill, która właśnie ukończyła szkołę 

magii Tagis Praff i wybiera się na praktyki, nie 

jak sobie wymarzyła magi metalu, lecz papieru. 

Tym samym trafia pod opiekę ekscentrycznego 

maga Emery'ego Thane'a, do którego, od pierw-

szego wejrzenia, nie pała sympatią. Historia jest 

bardzo ciekawa, razem z Ceony, dosłownie, od-

bywamy podróż do serca jej mentora, w którym 

są jego wspomnienia, miłe chwile, ale także, rze-

czy, których nie potrafi sobie wybaczyć i o któ-

rych nie potrafi zapomnieć. 

    Ostatnio przeczytałam pierwszą część serii 

"Supercepcja" czyli „Początek”.  Jestem pod wra-

żeniem tej książki, która jest kierowana przede 

wszystkim do uczniów klasy piątej. Bohaterami 

są właśnie piątoklasiści. Przeżywają oni niesamo-

wite przygody, a łączy ich to, że mogą dokony-

wać rzeczy niemożliwych. Zdradzę, że wykorzy-

stują swoje moce, by uratować rodzinę koleżanki. 

Książkę czytałam z zapartym tchem, a teraz cze-

kam na kolejną serię. Myślę, że też będzie dobra. 

Maja Nowak, kl. VI 



Fotografie konkursowe „Zima w mojej okolicy” 

Zespół redakcyjny: Zuzanna Kowalczyk—redaktor naczelna, Patrycja Przepiórska, Sandra Pawlak, 

Alicja Wysocka, Paweł Dzikowski, Maja Nowak, Filip Paprota; opracowanie komputerowe—opiekun 

zesp. red. —p. Barbara Biesiada. 

Szkoła Podstawowa w Krzęcinie, 73-231 Krzęcin, ul. Pogodna 4 

 

Wszystkie fotografie, te nagrodzone i nienagro-

dzone, możecie obejrzeć na stronie FB naszej ga-

zety: 

 

https://www.facebook.com/Gazeta-Szkoły-

Podstawowej-w-Krzęcinie-Pogodna 

Fot. Kornelia Okulicz—Kozaryn, kl. IV 

Fot. Mateusz Ucinek, kl. III 

Fot. Natalia Matusiak, kl. VI 


