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Drodzy Czytelnicy!
 

To już ostatni numer naszego kwartalnika. 
Mamy nadzieję, że i tym razem znajdziecie w nim coś, 

co Was zainteresuje, zainspiruje, czy rozbawi.
Dziękujemy, że jesteście z nami i życzymy miłej lektury.

 
oprac. Eryk Poniatowski, kl. 6c
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Łapińska Zofia
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Jankowski Mateusz

(klasa 6c)
 

Opiekun gazetki: Natalia Grabska



Z życia
nauczyciela,

czyli... 

... wywiad z Panem 
Arturem Wołoszynkiem,
 Wicedyrektorem SP 12Wywiad przeprowadzili uczniowie 

kl. 7d:
Kornelia Murawska 

oraz 
Juliusz Łukaszewicz



Uczennica Kornelia Murawska: Dziękujemy, że znalazł Pan czas,
aby udzielić nam wywiadu. Jest Pan absolwentem tej szkoły. Czy

będąc jej uczniem, marzył Pan o pracy tutaj? Dlaczego?
Dyrektor Artur Wołoszynek: O pracy w tej szkole nie mogłem

marzyć, bo zupełnie inne były moje plany. Przypadek sprawił, że
trafiłem do tej placówki (najpierw pracowałem w SP 5). Zatem

dlaczego zdecydowałem się na szkołę SP 12? Właśnie dlatego, że
byłem w gronie jej pierwszych absolwentów, 

a także dlatego,  że blisko niej przez wiele lat mieszkałem. 
 



Uczeń Juliusz Łukaszewicz: Czy ma Pan jakieś wspomnienia
sprzed lat, gdy był Pan w naszym wieku i zasiadał w jednej ze

szkolnych ławek? 
Dyrektor Artur Wołoszynek: Tych wspomnień jest bardzo dużo.
Przede wszystkim miałem taki bardzo ciekawy przypadek, że

ucząc się w tej szkole przez 3 lata byłem najstarszym jej
rocznikiem, ponieważ kiedy tutaj przyszliśmy do  klasy 6, nie było
ani 7, ani 8 klasy; podobnie było w kolejnych latach. Tym bardziej 

do tej szkoły czuję sentyment. Myślę, że wszyscy, którzy byli
pierwszym rocznikiem kończącym Dwunastkę, są z nią mocno

związani. Tak jak np. pani Iwona - nasza sekretarka, która także
chodziła do równoległej klasy. 



Ta szkoła zupełnie inaczej wyglądała. Była - na tamten czas -
najnowszą szkołą w Otwocku. Bardzo dobrze się tu czuliśmy.

Przypomina mi się taka historia z okazji jednego z Dni Dziecka,
gdy byłem w 6 klasie. Pewien kolega przyniósł projektor

filmowy, oczywiście nie taki cyfrowy projektor, tylko
analogowy z taśmą. Mieliśmy oglądać film, ale po pierwsze nie
było żadnego głośnika, który można by było podłączyć do tego

projektora, a po drugie w żadnej klasie nie było żaluzji ani
rolet. Nie było miejsca, żeby zaciemnić klasę i jedynym

miejscem, w którym była możliwość obejrzenia tego filmu,
była szkolna toaleta 

i tam też spędziliśmy czas na projekcji filmowej. 😊 



Uczennica Kornelia Murawska: Z jakiego powodu wybrał Pan zawód
nauczyciela? 

Dyrektor Artur Wołoszynek: Trochę przypadek sprawił, iż zostałem
poproszony o zastępstwo właśnie tutaj. Kiedy już zasmakowałem pracy

jako nauczyciel we wcześniejszej szkole SP nr 5, to pomyślałem, że warto
by było pociągnąć to dalej. Skoro już szkoła z otwartymi ramionami

przyjęła mnie jako nauczyciela, to zrobiłem wszystko, żeby przyjść do
Dwunastki. Akurat wtedy też brakowało etatów. Zostałem przyjęty i tak

już tutaj pracuję prawie 25 lat. 
 



Uczeń Juliusz Łukaszewicz: Teraz mamy do Pana jedno z najbardziej ciekawych
pytań i też najważniejszych, czy warto dziś być nauczycielem? 

Dyrektor Artur Wołoszynek: Nauczycielem nie jest dziś łatwo być m.in. ze
względów finansowych. Jest to trudna praca, natomiast na pewno warto - jeśli

pokonujemy z uczniem jakiś problem, zostaje w nas satysfakcja czynienia
dobra. Dlatego właśnie ta praca jest tak wartościowa.

Uczniowie: Dziękujemy bardzo, że udzielił nam Pan  wywiadu i poświęcił swój 
 czas. 

Dyrektor Artur Wołoszynek: Dziękuję również.
 



Szkolna biblioteka poleca

DOBRY ZWYCZAJ,

WYPOŻYCZAJ!



Gwiazd naszych wina, John Green
 

Książka Gwiazd naszych wina to bardzo ambitna i wzruszająca
powieść młodzieżowa. 

Główna bohaterka szesnastoletnia Hazel choruje na raka. Dzięki
terapii jej życie zostaje przedłużone. Dziewczyna nie chodzi do

szkoły, nie ma przyjaciół. Niestety choroba nie pozwala jej
funkcjonować tak, jak innym nastolatkom w jej wieku. Hazel musi
nosić ze sobą ciężką butlę z tlenem oraz być pod kontrolą lekarzy.
Jej życie zmienia się, gdy poznaje niezwykłego chłopaka Augustusa,

który również boryka się z ciężką chorobą. Hazel i Augustus
zakochują się w sobie. 

W książce bohaterowie poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące
sensu życia, istnienia człowieka. Mimo młodego wieku 

i towarzyszących im chorób, starają się przezwyciężać trudności,
jakie stawia przed nimi los.

 
 



Kawa z kardamonem, Joanna Jagiełło
 

Linka to główna bohaterka powieści Joanny Jagiełło Kawa 
z kardamonem. Jest uczennicą ostatniej klasy gimnazjum i staje

przed wyborem dalszej drogi kształcenia. 
Nagle w jej życiu wszystko zaczyna się sypać: kłóci się 

z przyjaciółką, wali się jej życie rodzinne, a wybrana przez nią
szkoła średnia wydaje się być jedynie odległym marzeniem.

Męczą ją niewyjaśnione sny, a w jej ręce wpada zdjęcie sprzed
lat, które także powoduje problemy.

Fabuła książki w głównej mierze skupia się na odkrywaniu
rodzinnych tajemnic. Znalezione prze Linkę zdjęcie, wywraca jej
świat do górny nogami. Razem z główną bohaterką przeżywamy

cały rok szkolny, od jego rozpoczęcia, poprzez zdawanie
egzaminu gimnazjalnego, aż do jego zakończenia. 

Joanna Jagiełło w ciekawy sposób prowadzi historię i buduje
napięcie, co zdecydowanie wciąga młodego czytelnika.



Damy, dziewuchy, dziewczyny, Anna Dziewit-Meller
 

Książka przedstawia historię z perspektywy dziewcząt i kobiet. 
W książce występują m.in.:

Anna Henryka Pustowójtówna – dziewczyna z Powstania
Styczniowego,

 Izabela Czartoryska – kolekcjonerka osobliwości,
 Krystyna Krahelska – bez której nie byłoby warszawskiej Syrenki,

 Krystyna Skarbek – agentka, która wyprzedziła Jamesa Bonda.
Znajdziemy tu opowieści o Marii Skłodowskiej-Curie oraz Irenie

Sendlerowej, ale autorka najwięcej miejsca poświęca tym kobietom,
których nazwiska początkowo niewiele mówią. Przedstawia

niezwykłą agentkę Krystynę Skarbek, autorkę książek przyrodniczych
Simonę Kossak czy projektantkę mody Barbarę Hulanicki. Są to bez

wątpienia wyjątkowe dziewczyny, które osiągnęły sukcesy lub też
poświęciły się po to, by innym żyło się lepiej. 

Ich historie są zdecydowanie warte poznania. 
Dużym atutem książki jest także szata graficzna – znajdziemy tu dużo

ciekawych ilustracji.
 



Piastowskie orły – 10 opowiadań z czasów Piastów,
Grażyna Bąkiewicz, Kazimierz Szymeczko, 

Paweł Wakuła
W książce Piastowskie orły towarzyszymy zwykłym

bohaterom, którzy odczuwają zmiany, jakie zachodzą 
w Polsce. Jednym z nich jest np. przyjęcie chrztu przez

Mieszka I. Te naprawdę niezwykle ciekawe kwestie,
przedstawione zostały w taki sposób, aby zainteresować

każdego. Książka składa się z dziesięciu opowiadań.
Dowiemy się: jak wyglądał zjazd gnieźnieński czy bitwa

pod Legnicą oraz czym właściwie było rozbicie
dzielnicowe. Poznajemy wielkich władców w wyjątkowych

momentach ich życia. Interesującym dodatkiem są
zawarte na końcu książki noty biograficzne odnoszące się
do każdego z opowiadań, gdzie wyjaśnione są trudniejsze

pojęcia. Książka jest pięknie wydana.
 



Seria książek Laboratorium w szufladzie
 

W szkolnej bibliotece znajdziecie też książki z interesującymi
doświadczeniami. 

Seria Laboratorium w szufladzie zawiera części: 
- Modelarstwo i Robotyka

- Zoologia
- Chemia
- Optyka

- Matematyka
- Biologia

Laboratorium w szufladzie to cykl książek przeznaczony dla
osób ciekawych świata, pasjonatów, hobbystów, a przede

wszystkim - praktyków. Czytelnicy znajdą w nich wiele
inspiracji do doświadczeń i eksperymentów. 

 



Kroniki Archeo, Zagadka Diamentowej Doliny, 
Agnieszka Stelmaszyk

Rodzeństwo, 8-letnia Ania i 12-letni Bartek to przesympatyczne,
inteligentne i sprytne dzieciaki. Interesują się malarstwem,

hieroglifami i starożytną historią. Rodzice Ani oraz Bartka są
znanymi w kraju archeologami i wybitnymi specjalistami w tej

dziedzinie. Kiedy okazuje się, że w Egipcie dokonano
przełomowego odkrycia nowego grobowca, prawdopodobnie

faraona Echnatona i jego słynnej żony Nefretete, rodzice naszych
bohaterów zostają oddelegowani do prac badawczych i zabierają
ze sobą swoje pociechy. Tym sposobem, mali odkrywcy znajdą się

w centrum wydarzeń i przeżyją niesamowitą przygodę. Książka
przepełniona jest pięknymi ilustracjami Jacka Pasternaka.

 



23 kwietnia obchodzimy
Międzynarodowy Dzień Książki

i 
Praw Autorskich 



Jak to było,Jak to było,Jak to było,
kiedy książek niekiedy książek niekiedy książek nie

było?było?było?   
   

W Starożytnym Egipcie pisano na zwojach
papirusowych. Wytwarzano je z rośliny zwanej

papirusem. Była ona podobna do ogromnej
trawy i rosła w wodzie. Ścinano ją, krojono na

paski, które łączono ze sobą i suszono na słońcu.
Tak przygotowane karty sklejano w długie pasy 
i zwijano w rulon. Do pisania używano sadzy 
i skośnie przyciętej trzcinki. Czerwonym

atramentem zapisywano tytuły.

oprac. Anna Suchcicka-Żurawka,
na podstawie miesięcznika dla dzieci „Ciuchcia” - 

- prof. Ciekawski
 



W Azji - w Mezopotamii, leżącej miedzy dwiema
rzekami: Eufratem i Tygrysem, w najdawniejszych

czasach pisano na wilgotnych i miękkich
tabliczkach glinianych. Znaki wyciskano

specjalnym twardym narzędziem. Następnie
tabliczki suszono na słońcu lub wypalano 

w piecach, żeby stwardniały.

W Chinach pisano na kościach, skorupach żółwia, 
a także na drewnianych deszczułkach. Najbardziej

znanym materiałem, na którym pisali Chińczycy był
jedwab. Zamiast długopisów używano pędzelków 

z sierści wielbłądziej. Atramentem był sok z pewnego
gatunku drzew. Chińczycy pisali i piszą zupełnie inaczej

niż my. Mają swój chiński alfabet.
 



Ważnym wydarzeniem było wynalezienie papieru. W 105 roku naszej ery Chińczycy
zaczęli wytwarzać go ze szmat jedwabnych, które rwali na strzępy, rozmiękczali na rzadką
papkę, a później ją suszyli. Taki papier był bardzo drogi i dlatego wymyślono tańszy sposób.

Zaczęto wykorzystywać do produkcji drewno, resztki bawełniane i zużyte sieci rybackie.
Sposób produkcji papieru był wielką tajemnicą Chińczyków przez 700 lat.



Około 2300 lat temu Żydzi i Persowie wynaleźli
materiał, na którym pisano. Był to pergamin.

Wytwarzano go ze skór zwierzęcych. Skórę
skrobano tak długo, aż stała się bardzo cienka.
Zanurzano ją w wodzie z wapnem, aby usunąć

tłuszcz, następnie suszono 
i nacierano mieloną kredą oraz gładzono
pumeksem. Wytworzony w ten sposób
pergamin zwijano, podobno jak karty

papirusowe, w zwoje.
 



Inkowie, którzy żyli kiedyś w Ameryce
Południowej, gdy chcieli przesłać wiadomość,

wiązali w specjalny sposób supełki na
kolorowych sznurkach. Kolor sznurka

oznaczał jak ważna jest wiadomość. Kipu - bo
tak nazywał się ten supełkowy list - 

 przenoszone było przez specjalnych biegaczy
(takich dzisiejszych listonoszy), którzy pełnili

dyżury przy głównych drogach wielkiego kraju
Inków.



W średniowieczu książki powstawały 
w klasztorach, gdzie zakonnicy zajmowali się

ich przepisywaniem. Początkowe litery
poszczególnych fragmentów tekstu pięknie
zdobiono. Taka kolorowa, początkowa litera
nazywała się inicjałem. Książki oprawiano 

w drewniane okładki. Do stołów
przykuwano je łańcuchami, gdyż były bardzo

cenne.
 

Nadeszła era książek drukowanych. Już nie
trzeba było przepisywać ich ręcznie, bo

pewien Niemiec Jan Gutenberg w 1440
roku zbudował maszynę do drukowania.

Teraz tę samą książkę można było odbijać 
w kilku egzemplarzach.

 





1. Supełkowy list nazywał się…
2. Zakładasz ją na książkę, by się nie zniszczyła, kiedyś była

robiona z drewna.
3. Pisano na nim 2300 lat temu, produkowano go ze skóry

zwierzęcej.
4. Roślina, z której wytwarzano zwoje do pisania w Starożytnym

Egipcie.
5. Na nim drukuje się dzisiejsze książki.

6. Kiedy chcesz wziąć książkę do domu z biblioteki musisz ją…
7. Pisali na nim Chińczycy, można z niego szyć ubrania.

8. Miejsce, gdzie starożytni mnisi przepisywali książki to…
9. Używasz jej, żeby wiedzieć, w którym miejscu przerwałeś

czytanie swojej książki.
10. Imię chłopca z lektury. Który żył w Grenlandii.

11. Składa się z nich alfabet.
12. Miejsce w bibliotece (lub przy bibliotece), gdzie można

przeczytać książkę.
 



To część prawa własności intelektualnej zawierająca
przepisy wydane z myślą o ochronie interesów twórców 

i dotycząca stosunków prawnych związanych z tworzeniem,
korzystaniem z utworów i ich ochroną.

Prawo autorskie obejmuje także uregulowania dotyczące
tzw. praw pokrewnych (przyznanych m.in. artystom
wykonawcom, producentom, nadawcom radiowym).

Naruszenie praw autorskich pociąga za sobą
odpowiedzialność cywilną i karną. 

W Polsce od 1994 r. obowiązuje ustawa O prawie autorskim i
prawach pokrewnych.

(źródło: Encyklopedia PWN)
 
 
 

Prawo autorskie

oprac.  Anna Suchcicka-Żurawska,
     nauczycielka bibliotekarka 



WYWIAD Z P. ANIĄ SUCHCICKĄ-ŻURAWSKĄ,WYWIAD Z P. ANIĄ SUCHCICKĄ-ŻURAWSKĄ,  
SZKOLNĄ BIBLIOTEKARKĄSZKOLNĄ BIBLIOTEKARKĄ

Wywiad przeprowadziły uczennice kl. 7d:
Gabriela Gruchoła

oraz
Monika Zbysińska



1. Jak wygląda Pani dzień w pracy?

Każdy dzień w mojej pracy jest inny. Jak pisała Wisława Szymborska „Żaden dzień się nie powtórzy…”, tak też jest 
w mojej pracy. Choć wielu ludziom wydaje się, że bibliotekarz pracujący w szkole zajmuje się głównie

wypożyczaniem książek, a jego praca zaliczana jest raczej do monotonnych i mało interesujących zajęć – to wcale
tak nie jest. Przede wszystkim bibliotekarz pracujący w szkole jest też nauczycielem, tak więc musi starać się

spełniać obie te funkcje. A co za tym idzie, uczniowie, czyli główni użytkownicy biblioteki szkolnej, chyba nigdy nie
pozwalają się żadnemu nauczycielowi nudzić. Spotkania i rozmowy z młodymi ludźmi w bibliotece są bardzo

fascynujące. W zasadzie każdego dnia bibliotekę i czytelnię odwiedzają dzieci i młodzież. Nie tylko po to, żeby
wypożyczyć czy zwrócić książkę, ale też po to, żeby odrobić lekcje w czytelni, przygotować się do klasówki, pogadać
z kolegami, zagrać w karty, skorzystać z komputera, poczekać na dodatkowe zajęcia, czy pochwalić się z otrzymanej

oceny lub ponarzekać jak to źli są nauczyciele, bo znowu była niezapowiedziana kartkówka. Bibliotekarz w szkole
prowadzi lekcje biblioteczne, zajęcia czytelnicze dla najmłodszych uczniów. Prowadzimy też pogotowie lekcyjne –

pomagamy odrabiać lekcje. Te wszelkie zajęcia i spotkania z uczniami, zaliczane do pracy pedagogicznej czy
działalności na rzecz szkoły, to tylko niewielki fragment mojej pracy.

Poza tym zajmuję się gromadzeniem, opracowaniem, katalogowaniem książek oraz podręczników szkolnych, 
a także pracami związanymi z naprawą zbiorów. Zajmuję się zarówno zakupem książek, jak też ich przygotowaniem

do wypożyczenia.
Najsmutniejsze dni w mojej pracy to były chyba te, gdy rozpoczęła się pandemia i biblioteki zostały zamknięte dla

użytkowników – bo wiedziałam, że wtedy nikt tu nie zajrzy. Ale i ten czas został dobrze wykorzystany na prace
porządkowe oraz sprawdzenie stanu księgozbioru.



2. Czy młodzież wypożycza książki?

Oczywiście, że wypożycza. Ale nie jestem pewna czy je faktycznie czyta. Jeśli chodzi o lektury to są
wypożyczane trochę pod przymusem, bo trzeba je przeczytać. Tak więc lektury są często

wypożyczane. Jeśli chodzi o czytanie dla przyjemności to bywa z tym różnie. Bo są uczniowie, a może
głównie uczennice, które regularnie odwiedzają bibliotekę i faktycznie czytają, ale są też takie

osoby, które przychodzą tylko po lektury, bo je - jak mawiają - „przeczytać trzeba”, bo Pani
polonistka „kazała przeczytać”, więc wypożyczają.

3. Jakie?

Jak już wspomniałam, uczniów podzielić mogę na tych, którzy wypożyczają, bo muszą i są to głównie
lektury. Druga grupa czytelników to uczniowie, którzy są zainteresowani czytaniem, pytają 

o konkretne tytuły, o których słyszeli lub ktoś im polecił. Często wybierane są młodzieżowe powieści
przygodowe, ale też książki fantastyczne. Zależy to od indywidualnych preferencji danej osoby.

Czasami zależy to też od tzw. mody na czytanie np. serii o Harrym Potterze.



4. Z czego wynika brak czytelnictwa?

Moim zdaniem, nie ma czegoś takiego jak brak czytelnictwa. To sformułowanie jest błędne.
W zasadzie zawsze w każdym czasie w danej grupie znajdziemy osoby czytające więcej i te

czytające mniej. Jest tak też w poszczególnych klasach. Nie mogę mówić o całkowitym
braku czytelnictwa, gdyż w naszej szkole nie ma chyba takiego ucznia, który nie miałby na
swojej karcie bibliotecznej wypożyczonej choćby jednej książki. Ale zdaję sobie sprawę, że 
z tym czytaniem lektur to różnie bywa. Jedni uczniowie czytają, a inni korzystają niestety

tylko ze streszczeń. Jeśli chodzi o tzw. czytanie dla przyjemności to mam wrażenie, że
kluczową rolę odgrywa tutaj czas, a właściwie często jego brak na czytanie. Obecnie

uczniowie mają dużo różnych zajęć pozalekcyjnych, dość długo przebywają w szkole, 
w świetlicy szkolnej, żyją w biegu między szkołą a domem. Gdzie tu znaleźć czas na

czytanie? Myślę, że tu kluczową rolę odgrywa środowisko rodzinne. Jeśli rodzice czytają,
jeśli w domu są dostępne książki, z którymi ma się kontakt od najmłodszych lat, to wtedy
książki zajmują właściwą pozycję i łatwiej takiej młodej osobie znaleźć czas na czytanie. 

W zasadzie na coś co sprawia mu przyjemność, łatwiej jest znaleźć czas. Czytanie to bardzo
ważna i niezbędna umiejętność, która wpływa korzystnie na rozwój intelektualny każdego

człowieka.



5. Czy w ostatnich latach mamy więcej czy mniej wypożyczających ?
 

Ciężko jest mi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. W naszej szkole liczba czytelników uzależniona jest od liczby
uczniów. W ostatnim czasie, ze względu na pandemię, liczba wypożyczeń znacznie spadła, co jest dla mnie zupełnie
zrozumiałe, gdyż bibliotekę odwiedzało znacznie mniej osób. Niektórzy korzystali z książek w formie elektronicznej,

dostępnych przez internet – bez wychodzenia z domu. Obecnie sytuacja wypożyczeń znacznie się poprawiła. Najwięcej
książek wypożyczają uczniowie klas I-III i wiem, że jest wśród nich sporo uczniów, którzy naprawdę czytają. Dużo uczniów

odwiedza naszą biblioteką podczas przebywania w świetlicy szkolnej, szukając tutaj bezpiecznej przystani i przede
wszystkim ciszy.

 

6. Jesteśmy ciekawe jak wyglądała praca w bibliotece podczas pandemii?
U nas w szkole obowiązywała taka zasada, że jeżeli nauczyciel czy jakiś uczeń chciał wypożyczyć książkę, to najpierw

musiał napisać mail i skontaktować się z biblioteką. W mailu trzeba było napisać, czego się potrzebuje i te książki były
zostawiane na dyżurce. Czyli biblioteka cały czas pracowała, ale nie była bezpośrednio otwarta do kontaktu z

użytkownikami. Gdy nauczyciele potrzebowali czegoś na zajęcia, można było się skontaktować i książki zostawiane były
na dyżurce. Takie samo prawo obowiązywało też uczniów. Nie można było wchodzić tutaj na górę, z uwagi na

bezpieczeństwo. Podczas pandemii u nas w bibliotece odbyło się rzeczywiste sprawdzenie stanu księgozbioru. Czyli ile jest
książek, ile zostało zniszczonych, ile książek ewentualnie zagubionych 

i w jakim one są stanie. Podczas pandemii starałyśmy się też prowadzić aktywnie blog biblioteki, wrzucać tam ciekawe
informacje, różne linki do popularnych książek, żeby można było czytać je przez internet. Na blogu są takie informacje jak:

Internetowy Słownik Biograficzny, linki, odnośniki do stron związanych z czytelnictwem.
 



7. Czemu Pani została bibliotekarką?
 

Jestem i zawsze będę po pierwsze nauczycielem, a po drugie bibliotekarzem. Czuję
się przede wszystkim nauczycielem, gdyż moja ścieżka zawodowa to studia

pedagogiczne. Jednak nauki humanistyczne zawsze były mi bardzo bliskie. W szkole
średniej wybrałam klasę o profilu humanistycznym – z rozszerzonym językiem

polskim, historią i fakultetem z filozofii oraz języka łacińskiego. Potem moje
marzenia o pracy zawodowej skupiały się wokół pomocy drugiemu człowiekowi 
i dlatego wybrałam studia pedagogiczne. Sytuacja na rynku pracy oraz totalny

zbieg okoliczności, zdecydował, że znalazłam się w Otwocku w Szkole Podstawowej
nr 12, miałam tu być tylko na chwilę, a jednak chwila ta nadal trwa. Dlatego też

podjęłam kolejne studia w zakresie nauk o języku i bibliotekoznawstwa.
Niesamowicie miło wspominam wykłady z Panią Joanną Papuzińską – również

autorką książek dla dzieci. To podczas spotkań z takimi właśnie osobami, człowiek
odkrywa jak fascynująca może być przygoda z literaturą. Myślę, że przede mną

jeszcze wiele trudnych, ale i wspaniałych lat pracy w bibliotece szkolnej otwockiej
Dwunastki.

 





RECENZJE



21 kwietnia wybraliśmy się z klasą do teatru Studio Buffo na
musical “Piotruś Pan”. 

Muszę przyznać, że był to spektakl, który zrobił na mnie ogromne
wrażenie.

 Do libretta Jeremiego Przybory piękną muzykę stworzył Janusz
Stokłosa, a Janusz Józefowicz - świetną choreografię.

Wyreżyserował on także całe przedsięwzięcie.
 Od samego początku byliśmy zaskakiwani: najpierw przez

wbiegających z pochodniami, tańczących tubylców, latające nad
widownią dzieci, pojawił się także prawdziwy pies. Świetnymi
aktorami okazali się mali artyści, odtwórcy ról Piotrusia Pana 

i Wendy, którzy pięknie zagrali i wyśpiewali swoje kwestie. Moją
uwagę przykuły też efekty specjalne: grzmoty, błyskające światło,

tryskająca z ziemi woda 
i wydobywająca się para.

Przedstawienie pokazywało, że warto mieć marzenia i zawsze
dążyć do ich realizacji.

Piękna muzyka, scenografia, choreografia 
i oczywiście gra aktorska sprawiły, że było to 110 minut

niezwykłego, pełnego wrażeń spektaklu, który polecam całym
rodzinom, ponieważ zarówno dzieci jak i dorośli świetnie się na

nim bawili.

oprac. Eryk Poniatowski, kl. 6c



Książkę pt. ,,Zwiadowcy. Ruiny Gorlanu’’ polecały mi
koleżanki, ale przeczytałam ją dopiero kiedy miałam tą
książkę zadaną jako lekturę. Napisał ją John Flanagan,
młodzieżowy pisarz australijski. Od razu mnie zafascynowała.
Główny bohater Will, mieszkający w sierocińcu zamkowym, 
w Dzień Wyboru staje przed mistrzami sztuk. Jego marzeniem
jest zostać rycerzem, ale przez jego wzrost i posturę Mistrz
Szkoły Rycerskiej sir Rodney nie chce go przyjąć na swojego
czeladnika. Mało tego! Żaden inny mistrz nie chce go uczynić
swoim uczniem. Gdzie trafi Will, któremu wydaje się, że nie
przejawia żadnych innych talentów?                                                                                                                
Książka ta bardzo mnie wciągnęła. Przeczytałam ją w jeden
dzień, a kolejnego dnia jeszcze raz po nią sięgnęłam. Kiedy
dowiedziałam się, że są kolejne części - też bardzo chciałam je
przeczytać. W tej powieści są zabawne momenty oraz bardzo
ciekawi bohaterowie. Akcja jest rozbudowana i mocno trzyma
w napięciu, a także ma zaskakujące wątki. Polecam tę książkę
każdemu, nie zważając na wiek czytelnika.

 

oprac. Zofia Łapińska,
kl. 6c



rys. Urszula Gosk, kl. 6c



KOMIKSKOMIKS

oprac.
 Zuzanna Pietruszczak, 

kl. 7g



Fragment powieści



A więc historia, którą zamierzam dzisiaj opowiedzieć, jest tak zawiła, że sama pisząc to, nie do końca wiem, jak się dalej
potoczy. Jednak zacznę od ważnej rzeczy, mianowicie, od miejsca oraz realiów, w jakich wszystko się dzieje. Jest to

bowiem pewne bardzo, bardzo odległe miasto. Zwykły człowiek nie zdołałby dotrzeć w te rejony, gdyż jest to gdzieś 
w chmurach. Magicznych chmurach, do których wstęp mają jedynie mieszkańcy miasta. A miasto to zwie się

Ogniolandią. Jest to miejsce, gdzie jest bardzo jasno i jednocześnie bardzo ciemno. Drogi, budynki i wszystko, co się
znajduje w tym mieście, jest oświetlone naturalnym światłem, które świeci przepięknie jasno. Niebo jednak jest tam

zarówno za dnia, jak i nocy czarne jak smoła. Zapomniałam dodać, że pomimo wiecznie czarnego nieba i wiecznie
prawie białego lądu występują tam zarówno pory dnia, jak i pory roku, tak samo, jak u nas. Gdzieniegdzie między

budynkami można dostrzec pojedyncze chmurki, jednak są one widoczne tylko z daleka, nie da się ich dotknąć.
Ogniolandia jednak, co ciekawe, wcale nie nazywa się tak z powodu dużej ilości ognia (akurat o ogień jest tam dość

ciężko). Jest to miejsce „ognistej” walki między dobrem a złem. A wszystko to zaczęło się od dwóch sióstr, Ollie i Callie.
Jedna z nich jest wcieleniem anioła, druga diabła. Dzisiaj każda ma swoją własną szkołę średnią, w której oprócz uczenia

się podstawowych rzeczy, których uczy się w każdej szkole, uczy się jak być albo dobrym, albo złym, w zależności od
szkoły. Jak głosi miejska plotka, gdy siostry były młodsze (wiek tzw. gimnazjalny) Ollie, przepełniona poczuciem pokoju,

uważała, że dzieci należałoby uczyć dobra. Z kolei Callie upierała się przy odmiennym zdaniu, jakoby dzieci powinny
uczyć się walczyć o najmniejszą głupotę. Więc obie w wieku dwudziestu pięciu lat założyły swoje szkoły na swoich

zasadach. A najgorsze było to, że w tym samym czasie zaczęły padać inne placówki. Dlatego młodzi ludzie nie mieli innej
opcji i musieli zacząć wybierać między tylko tymi dwiema szkołami. I tak te szkoły funkcjonują już od około dwudziestu
lat. Co prawda, walka między dobrem a złem istniała od zawsze, istnieje i zawsze będzie istnieć, jednak w Ogniolandii

jest to walka zdecydowanie zbyt zacięta, a ludzie są strasznie podzieleni. No, ale fajnie byłoby w końcu przejść do sedna,
prawda? Ale to już opowiem kiedy indziej…

 

oprac. Klaudia Kołaczek-Domagała, kl. 7c



,,Przepis na szczęśliwy dzień"
Potrzebne składniki:

 
- Łyżka uśmiechu;

- Pięć zdrowych posiłków;
- Odpowiednia ilość snu;

- Garść wiary w siebie;
- Szklanka pozytywnego

myślenia;
- Co najmniej 1 szczery

przyjaciel;
- 1kg empatii;

-Dwie szklanki czasu dla
siebie.

 

Przygotowanie:
1.   Na śniadanie zjedz jeden z pięciu

zdrowych i pożywnych posiłków. Resztę 
z nich stopniowo dodawaj w ciągu dnia -

dostarczą ci one energii.
2.   Wymieszaj łyżkę uśmiechu 

z kilogramem empatii, by być życzliwym
dla innych.

3.   Do uśmiechu i empatii - wedle uznania
- możesz dodać cierpliwość i opanowanie.

4.   Szklankę pozytywnego myślenia
wykorzystaj od razu lub dodawaj

stopniowo w ciągu dnia.
5.   Nie zapomnij o czasie dla siebie -

posyp nim gotową mieszankę.
6.   Cały przygotowany dzień możesz

spędzić ze szczerym
przyjacielem/przyjaciółmi.

Miłego dnia! :)
oprac. Julia Skalska, kl. 8d



W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
 Boże, dziękuję Ci za narodzenie w tej Ojczyźnie, w której

przyjdzie mi walczyć i zginąć.
 Dzisiaj idę na wojnę, by moje następne pokolenie było

wolne. 
Jeśli jest taka Twoja wola, Panie, abym dzisiaj mógł dołączyć
do moich poległych już Braci i przodków, to proszę Cię tylko

o jedno, pozwól mi walczyć do ostatniej kropli krwi dla
mojej

pięknej Ojczyzny i dla Twojej Miłości.
 Matko Boża, Królowo Polski, pomóż nam wygrać każdą

bitwę. Niech Twój Płaszcz ochroni nas przed kulami wroga,
a Twoje Oblicze od jego strzałów.

 Pozwól nam walczyć do ostatniego tchnienia za Ojczyznę 
i za Twoją Miłość. Amen.

,,Ostatnia modlitwa przed wojną",,Ostatnia modlitwa przed wojną",,Ostatnia modlitwa przed wojną"

oprac. Eryk Piskorski, 
kl. 8h



Drodzy Czytelnicy!
 

Dziękujemy 
za wspólną przygodę

z czasopismem 
,,Cornelius''.

 
Zespół Redakcyjny :)


