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Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie 

 

Wielokropek… 
Nr 1/2018 

Luty 2018 

 

Sentencja... 
,,Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli.” 

                                             Marek Aureliusz 

Wstęp 

Długo czekaliśmy na ferie zimowe, niestety już się skończyły i my, uczniowie 

musimy wciąć się do solidnej pracy. Zaczął się kolejny semestr i działalność gazetki 

została wznowiona. Mamy pełno pomysłów na urozmaicenie waszego czasu, 

smutno się nam robi na myśl, że przed nami jeszcze parę numerów gazetki i już 

koniec.  

 Na razie jednak cieszmy się chwilą. Witajcie w lutowym wydaniu gazetki. 

                                                  Mrs.E. 

 

 

 

 Bal karnawałowy        

   „ACH, CÓŻ TO BYŁ ZA BAL…” 

Dnia 8 lutego 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki”  odbył się już II 

Karnawałowy Bal Przebierańców.  Dyskoteka rozpoczęła się o 15.00 a zakończyła się po 

godzinie 19.00. W dyskotece mogli wziąć 

udział wszyscy uczniowie szkoły 

podstawowej, gimnazjum, oddziałów 

przedszkolnych oraz nauczyciele. Imprezę 

prowadził DJ, który miał przygotowane dla 

naszych uczniów największe hity minionego 

roku m. in „Despacito” czy też „Miłość w 

Zakopanem”.  

   Świetny humor dopisywał 

uczestnikom od samego początku do końca trwania balu. Zorganizowane były różne gry 

oraz konkursy, np. taniec w parach na gazecie, w których uczniowie chętnie brali udział. 

Była również loteria fantowa. W kategorii oddziały przedszkolne i kl. I-III SP. Królową i 

Królem Balu 2018 zostali Maja Chalecka z kl. IB i Gabriel Banaszewski z kl. IIIB.W klasach 
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IV-VII SP i II-III G zdobywcami tytułów są Urszula Cherubin z kl. IIA G i Wiktor Pawłowski z kl. VA. Wspólna zabawa zakończyła się 

o godzinie 19:00. Wszyscy uczestnicy imprezy powrócili do domu szczęśliwi z powodu udanego balu.                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                               Beatrice 

                                

 

Co uczniowie naszej szkoły robili podczas ferii? 

 

 Dwa tygodnie to naprawdę długi czas , by odpocząć od obowiązku szkolnego i aktywnie spędzić czas z rodziną, znajomymi. Jak 

uczniowie Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikównej ,,Inki’’ spędzali ferie? : 

 W domu (to była najczęstsza odpowiedź) 

 Czytając książki 

 Ucząc się jeździć na łyżwach 

 Pomagając rodzicom w obowiązkach domowych 

 Na częstych wizytach na Szelmencie jeżdżąc na nartach 

 U babci. 

                                                                                                                   P.K&N.    

 

 

Pięć największych kobiet w historii 
  
     Każdy wiek, każda epoka obfitowały w wspaniałe i niezwykłe osiągnięcia, wydarzenia oraz w wybitne i sławne postacie, 

które się do nich przyczyniały. Od bogatej w naukowe i filozoficzne dokonania starożytności po krwawy czas wojny. Co 

jakiś czas pojawiali się ludzie, których osiągnięcia czy prawdziwa odwaga i wiara w wyznawane wartości zadziwiała cały 

kraj, nawet świat, a pamięć o nich przetrwała aż do dzisiaj. Większość takich postaci to mężczyźni. Wydawałoby się, że to 

tylko oni dokonywali wspaniałych czynów i wykazywali się nieprzeciętną inteligencją. Ale nie. Nie dajcie się zwieść. W 

dawnych czasach kobieta nie miała takich samych możliwości, a jej cały potencjał i piękno były tłumione. 

Zatem warto wspomnieć o tych kobietach, które wyrwały się restrykcyjnym poglądom i spełniły swoje marzenia, uczyniły 

to, co uważały za słuszne i sprzeciwiły się restrykcyjnym poglądom swoich epok. Pokazały, że my wszyscy jesteśmy tacy 

sami i nie ma czegoś takiego jak lepsza czy gorsza płeć. 

   Pierwsza kobieta, o której warto wspomnieć żyła już w starożytności. Była nią Hypatia z Aleksandrii. Mało osób o niej 

słyszało, ale jest ona naprawdę warta podziwu. Była aleksandryjską filozofką neoplatońską oraz matematyczką. Podobno 

nawet wynalazła astrolabium i rodzaj areometru. Parała się również nauczaniem i uczyła zarówno chrześcijan, jak i pogan. 

Nie miało to dla niej znaczenia. Całe swoje życie poświęciła nauce. Swoim silnym, dobrym charakterem i wiedzą podbiła 

całą Aleksandrię, w której była znana i szanowana. Niestety została oskarżona przez zazdrosnego o nią biskupa Cyryla o 

satanizm i uprawianie czarów. Później została brutalnie zamordowana. 

   Drugą wsławioną kobietą, jednak bardziej znaną, była Joanna d'Arc. Żyła w średniowieczu w wiekach ciemności, które 

rzeczywiście takie były wnioskując po jej tragicznej śmierci. Jest ona francuską bohaterką narodową, jej patronką oraz 

świętym kościoła katolickiego. Wsławiła się tym, że nie mając nawet 20 lat poprowadziła armię francuską do kilku 

zwycięstw podczas obrony przed Anglikami. Przyczyniła się również pośrednio do koronacji Karola VII. W epoce, w której 

żyła, kobieta, która była przywódcą, była rzeczywiście dziwnym zjawiskiem a jej bohaterska walka o ojczyznę przeszła do 

historii, ponieważ już wtedy budziła ogromny podziw i zdziwienie. Niestety w wieku 19 lat została schwytana i spalona na 

stosie przez sąd kościelny.  Król Karol VII, choć zawdzięczał jej wiele, nie zrobił nic by ją uratować, gdyż zależało mu na jej 

śmierci. 

   Następną wielką, również wojenną bohaterką, tylko o wiele później była Polka Emilia Plater. Żyła w czasach zaborów. 

Gdy wybuchło powstanie listopadowe postanowiła walczyć i choć jako, że była kobietą nie było to łatwe, to dzięki 
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swojemu sprytowi i odwadze udało jej się osiągnąć to, czego chciała. Sama stworzyła oddział partyzancki, nawoływała do 

walki i prowadziła inne działania. Z nią na czele jej oddział partyzancki odniósł parę zwycięstw. Walczyła także w innych 

grupach powstańczych, wykazując się niezwykłą odwagą. Gdy najwyżsi dowódcy chcieli się poddać, ona nie zamierzała i 

tak walcząc niestrudzenie w końcu zmarła z wyczerpania. 

   Bardzo nam znaną i żyjącą nieco później od Emilii Plater dziewczyną, była Danuta Siedzikówna. Młoda, zdrowa miała 

przed sobą całe życie, a jednak poświęciła się by walczyć. Wstąpiła do AK. Brała udział w wielu akcjach konspiracyjnych, 

potajemnie broniąc ojczyzny. Pracowała głównie, jako sanitariuszka. Największym bohaterstwem wykazała się jednak, 

kiedy została schwytana i wytrzymując tortury, nie wydała swoich przyjaciół. Nie zdradziła swojej sprawy, o którą walczyła 

pomimo okropnego cierpienia. 

   Ostatnią postacią jest Margaret Thatcher, znana bardziej pod przydomkiem Żelazna Dama, która zmarła zaledwie pięć 

lat temu. Żyła w zupełnie innych czasach niż jej poprzedniczki. Była premierem Wielkiej Brytanii, na dodatek najdłużej 

piastującym to stanowisko oraz pierwszą kobietą, która kiedykolwiek w Wielkiej Brytanii została wybrana na szefa partii 

rządzącej. Kosztowało ją to wiele wyrzeczeń, wysiłku oraz żmudnej pracy i stąd właśnie pochodzi jej słynny przydomek.  Jej 

metody i poglądy budziły duże kontrowersje, ale z pewnością była przykładem dla przyszłych kobiet polityków, że dzięki 

solidnej pracy możesz osiągnąć wszystko. 

   Hypatia z Aleksandrii, Joanna d'Arc, Emilia Plater, Danuta Siedzikówna, Margaret Thatcher, wszystkie są przykładem na 

to, że kobieta też może zrobić coś wielkiego i być kimś. Każda w innej epoce, każda w innej dziedzinie, ale każda swoimi 

osiągnięciami, odwagą, mądrością i wytrwałością przyczyniła się do chyba najwspanialszej rzeczy dzisiejszych czasów - do 

tego, że żyjemy razem, wspólnie, bez ograniczeń, niezależnie od płci. Żyjemy w równości. Te kobiety pozostawiły swój ślad 

na kartach historii. Udowodniły, że ograniczenia, które są nam wpajane, istnieją tylko w naszych głowach. 

 

                                                                                                                     
Beatrice 

 

 
 

 
Podsumowanie półrocza 

 Właśnie zakończyliśmy pierwszy semestr. Jednym poszło lepiej, innym trochę gorzej. Mamy jednak  nadzieję, że każdy osiągnął 

takie wyniki, jakich pragnął. Nadszedł czas, aby podsumować to półrocze i zobaczyć jak nam w nim poszło ;).   

Zacznijmy od średniej poszczególnych klas. 

Klasy IV-VII szkoły podstawowej: 

 Klasa IV a: 4,0 

 Klasa IV b: 3,9 

 Klasa V a: 3,8 

 Klasa V b: 3,4 

 Klasa VI: 3,8 

 Klasa VII: 3,3 
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Klasy II-III gimnazjum: 

 Klasa II a: 3,4 

 Klasa II b: 3,1 

 Klasa III: 3,2 

Wykaz ocen z zachowania uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej  

ZACHOWANIE KLASA IV a KLASA IV b KLASA V a KLASA V b Klasa VI Klasa VII SUMA OCEN 

Wzorowe 7 11 3 3 7 5 36 

Bardzo dobre 6 3 5 5 4 4 27 

Dobre 4 5 7 2 7 3 28 

Poprawne 4 3 4 4 4 - 19 

Nieodpowiednie - 2 - 1 - 2 5 

Naganne - - - 1 - 1 2 

Średnia  

klasy/szkoły 
4,8 4,7 4,9 4,1 4,6 4,5 4,6 

 

Wykaz ocen z zachowania uczniów klas II-III gimnazjum 

ZACHOWANIE KLASA II a KLASA II b KLASA III SUMA OCEN 

Wzorowe 8 9 11 28 

Bardzo dobre 7 2 5 14 

Dobre 6 9 5 21 

Poprawne 2 2 8 12 

Nieodpowiednie 1 - - 1 

Naganne - - - - 

Średnia  

klasy/szkoły 
4,8 4,8 4,7 4,74 

 

Na pewno jesteście ciekawi, którym uczniom poszło w tym semestrze najlepiej. A oto lista: 

SZKOŁA PODSTAWOWA  

L.p. Klasa Nazwisko i imię Średnia ocen Zachowanie 

1. IV a Wysocka Magdalena 5,25 wzorowe 

2. IV a Rytwińska Katarzyna 5,10 wzorowe 

3. IV a Grudkowska Oliwia 5,00 wzorowe 

4. IV a  Gałażyn Kacper 4,90 wzorowe 

5. IV a Rytwińska Anna 4,75 wzorowe 

6. IV a Wilczyńska Wiktoria 4,75 wzorowe 

7. IV b Sawicki Jan 5,30 wzorowe 

8. V a Wysocka Kamila 5,00 wzorowe 

9. VI Sawicki Bartosz 5,08 wzorowe 

10. VI Waraksa Martyna 5,08 wzorowe 

11. VI Wawrzyn Magda 4,92 wzorowe 

12. VI Zachar Zuzanna 4,92 wzorowe 

13. VI Jasionowska Kamila 4,76 wzorowe 

ODDZIAŁY GIMNAZJALNE 
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L.p. Klasa Nazwisko i imię Średnia ocen Zachowanie 

1. III Kownacka Edyta 5,06 wzorowe 
 

Z całą pewnością możemy poszczycić się frekwencją. Kto by pomyślał, że tak chętnie będziemy chodzić do szkoły? ;) 

FREKWENCJA UCZNIÓW (w %) 

Szkoła podstawowa i oddziały przedszkolne 
Oddziały  

gimnazjalne 

Klasa Klasa 

5 l. „0” I a I b II III a III b IV a IV b V a V b  VI  VII II a II b III  

b.d. 70,0 92,6 94,8 96,9 95,0 92,1 95,9 95,0 92,4 93,7 92,7 94,8 93,6 92,6 93,5 

  Średnia szkoły 92,2 Średnia szkoły 93,2 

 

Z czytelnictwem u nas było różnie. Uczniowie ze szkoły podstawowej chętniej czytali książki, ale nie zapominajmy, że został 

jeszcze jeden semestr i na pewno gimnazjum się poprawi! A oto wyniki: 

Szkoła podstawowa: 

Klasa Liczba uczniów Liczba wypożyczonych książek 

Ia 14 55 

Ib 14 68 

II 7 79 

III a 19 476 

III b 19 109 

IV a 21 225 

IV b 24 96 

Va 19 83 

Vb 16 105 

VI 22 109 

VII 15 35 

I-VII 190 1440 

 

Gimnazjum: 

Klasa Liczba uczniów Liczba wypożyczonych książek 

II a 25 70 

II b 21 49 

III  29 36 

Razem 75 155 

 

 

 

Semestralne podsumowanie 

W związku z ukończonym już pierwszym  semestrem naszej nauki zapytaliśmy uczniów o ich osiągnięcia przez 
ten kilkumiesięczny okres zmagań z nauką. 

                                Jak uczniowie podsumowują I semestr nauki?  
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Niektórzy uczniowie stwierdzili, że ten czas wywarł na nich ogromną presję a każdy dzień był stresujący. Inni  
uważają, że ten czas minął im w ogromnie szybkim tempie. Zwrócimy uwagę na to, że przez długi remont odbywający 
się w naszej szkole uczniowie, przez brak warunków, musieli zrezygnować z aktywności fizycznej. Przez to przez kilka 
miesięcy nie odbywały się zajęcia  z piłki siatkowej. 

                                 Jakie plany mają uczniowie na II semestr nauki ? 

- więcej oznaczać na facebooku 
-być bardziej punktualnym 
-poświęcać więcej czasu na naukę 
-popracować nad swoim zachowaniem/’[=p 
-być bardziej zorganizowanym 
-przyłożyć się bardziej do nauki ,by mieć świadectwo z czerwonym paskiem  
-zdać do kolejnej klasy 
-dobrze napisać egzamin gimnazjalny 
-dostać się do wymarzonej szkoły ponad  gimnazjalnej.   
 

                                                                                                                               P.K&N. 

                                            

 

 
Sprawozdanie z wyjazdu 

           Dnia 6 lutego 2018 roku uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej i drugich gimnazjum pojechali do 

Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. 

           Głównym celem tego wyjazdu była nauka redagowania gazety. 

W czytelni czasopism zapoznali się z historią prasy i obejrzeli 

umieszczone tam czasopisma. Następnie przeszli do sali, gdzie 

zmierzyli się z zadaniem napisania własnej gazetki. W grupach pisali 

artykuły na wylosowane przez nich tematy. Ostatnim punktem tego 

wyjazdu było zapoznanie z pracą redaktorów Dwutygodnika 

Suwalskiego. 

 

Życie jest piękne 

                                                   ,,Życie jest piękne” 

Życie jest piękne, nie marnuje ani chwili, 

Nie pozwalam aby mi morale prawili, 

Biegnę za marzeniami  

I swe młode życie łapię garściami  

Na twarzy mam uśmiech, i idę przed siebie, 

Wiem, że nigdy nie będę sam w potrzebie 

Pomagam innym, bo wiem, że dobro wraca, 

Taka jest moja wspaniała praca. 

Nie mam problemów, nie przejmuje się błahostkami 

Cieszę się chwilą śpiewając z ptakami 

Doceniam przyrodę, wiem że jest piękna 

Sprawia, że nasze życie to nie jest udręka 

I tak idę przez świat ciesząc się ze wszystkiego, 

Bo wiem, że to nie jest nic złego, 

Więc bierz przykład ze mnie i doceń swe życie 

Spraw by było kolorowe jak tęczy odbicie. 
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Natalia Kukowska 

                                         

  

Recenzja 

                                                              Bez miłości nie ma nic… 

 Maddy jest uczulona na wszystko. Przez swoją chorobę nie wychodzi z domu. Jej jedynymi przyjaciółkami jest mama i 

pielęgniarka. Jedynym marzeniem dziewczyny jest żyć jak jej rówieśnicy…  

  Do domu obok sprowadza się przystojny chłopak Olly i wywraca życie Maddy do góry nogami. Ona 

natomiast dla tej miłości postanawia poświęcić wszystko. Co w tym czasie odkryje, co pozna i bez czego nie 

umiałaby dalej żyć?  

Autor: Nicola Yoon 

Tytuł: Ponad wszystko 

Ocena: 6/10 

 

 

Dzień Zakochanych na świecie 

Dzień Zakochanych jest obchodzony niemal na całym świecie. Jego celebrowanie to dobra okazja do podróży poprzez tradycje i 

obyczaje różnych państw. Co kraj, to obyczaj, a popularne walentynki mają nieco inny charakter w krajach europejskich i w 

dalekiej Japonii.Walentynki w Anglii                                                                                            

Do niedawna popularnym był tu zwyczaj przebierania się dzieci za dorosłych, odwiedzania sąsiednich domów i śpiewania 

romantycznych przebojów. Zakochani i sympatyzujący ze sobą ludzie obdarowywali się też własnoręcznie przygotowanymi 

kartkami w kształcie serca z ilustracją najsłynniejszych kochanków świata − Romea i Julii. 

Walentynki w Stanach Zjednoczonych                                                        

 Dziś walentynki za oceanem obchodzone są bardzo hucznie i na kartkach czy liścikach miłosnych świętowanie się nie kończy. 

Miasta toną w czerwonych serduszkach, szkoły organizują lekcje tematyczne i zabawy dla dzieci, dorośli obdarowują się 

prezentami, zakochani kończą dzień romantyczną kolacją bądź maratonem filmów romantycznych. Najpopularniejszym 

prezentem jest bombonierka w kształcie serca. 

Walentynki w Czechach                                                                           

 Walentynki w Czechach obchodzi się dwa razy w roku, 14 lutego i 1 maja. W tych dniach oblężenie przeżywa most Karola w 

Pradze, będący kultowym miejscem zakochanych. Aby miłość przetrwała, trzeba zawiesić na nim kłódkę. Najwięcej kłódek 

można zaobserwować przy płaskorzeźbie św. Jana Nepomucena. Pocierając ją kilkakrotnie, można zapewnić sobie drugiej 

połówki. 

Walentynki w Danii                                                                                        

Święto zakochanych ma swoich zwolenników równie w Danii. Dawniej przesyłano sobie przezroczyste bibułki, na których pod 

światłem można było odczytać imię bądź rozpoznać twarz ukochanego. Obecnie popularnym zwyczajem jest wysyłanie 

gaekkebrev, czyli dowcipnego listu, pisanego samodzielnie przez panów, często rymem i z humorem, ale bez podpisu. 

Dziewczyna, która odgadnie imię adoratora zostanie obdarowana dodatkowymi słodkościami na Wielkanoc.  

Walentynki w Malezji                                                                                            

Po drugiej stronie kuli ziemskiej, w Malezji, obchody niemal wszystkich ważniejszych świąt przybierają zaskakującą formę. 

Podobnie jest z walentynkami. Tego dnia Malezyjczycy organizują konkurs dla zakochanych, którzy skuwani są kajdankami. 

Muszą wytrzymać ze sobą cały tydzień, aby wygrać zawody i otrzymać nagrodę pieniężną, a przede wszystkim... Udowodnić 

swoją miłość. 

Walentynki w Chinach                                                                                 

Chińskie walentynki nazywane są „nocą siedmiu” i zgodnie z naszym kalendarzem obchodzi się je w połowie sierpnia. Związana z 

nimi jest pewna starożytna legenda o miłości śmiertelnika i jednej z siedmiu niebiańskich sióstr. Rozzłoszczona bogini niebios 

http://podroze.se.pl/tagi/praga-atrakcje,29700/
http://podroze.se.pl/swiat/europa/dania/
http://www.podroze.pl/swiat/azja/malezja/
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ukarała zakochanych, malując spinką do włosów linie na niebie (Drogę Mleczną), która na zawsze rozdzieliła parę. W związku z 

tym Chinki tego dnia udają się nad rzekę i kładą na wodzie igły − jeśli nie zatoną, oznacza to, że dziewczyna gotowa jest do 

zamążpójścia. 

Walentynki w Japonii 

Japoński zwyczaj walentynkowy jest nieco inny niż w pozostałych rejonach świata. Tutaj to panie obdarowują słodyczami panów 

i to nie tylko swoich ukochanych− podarunki wręczają również znajomym i żonatym mężczyznom. Aby odróżnić intencje 

prezentującej kobiety, czekoladki podzielono na „giri-choko”, czyli „dla kolegów”, i „honmei-choko”− „dla ukochanego". Na 

szczęście miesiąc później w Japonii obchodzony jest „Biały Dzień”, w którym to panie otrzymują słodycze i podarunki od panów. 

Walentynki we Francji 

Walentynki są świętem narodowym! Świętem obchodzonym hucznie i pachnąco. Zamiast klasycznych kartek z życzeniami do 

ukochanej osoby wysyła się bukiet kwiatów. Zwyczajem stało się także zaproszenie do teatru. Po doskonałym spektaklu, Francuzi 

kontynuują świętowanie podczas romantycznej kolacji. 

Walentynki we Włoszech 

 W słonecznej Italii 14 lutego króluje czerwień. Panowie najchętniej wybierają dla swoich ukochanych czerwoną bieliznę, a panie 

dla swoich Partnerów szerszy asortyment garderoby. W Umbrii, a więc miejscu spoczynku Świętego Walentego, Dzień 

Zakochanych ma swoje specjalne miejsce w kalendarzu. W niedzielę poprzedzającą walentynki odbywa się Święto Zaręczyn. To 

właśnie wtedy pary z różnych stron świata przybywają nad grób Świętego Walentego, by ślubować sobie miłość i wierność. 

Walentynki w Hiszpanii 

Jej mieszkańcy dbają, aby prezenty, którymi obdarowują się ukochane osoby, były przede wszystkim praktyczne. Panie najczęściej 

otrzymują sprzęt AGD, a panowie komputery i elektroniczne gadgety. 

Walentynki w  Walii 

W dniu Walentynek zakochani obdarowywali się drewnianymi 
łyżeczkami, zdobionymi w motywy serduszek, kluczy i kłódeczek. 
Przesłanie było jasne "Otwórz moje serce!". 
Walentynki w  Niemczech 
Symbolem Walentynek niezmiennie pozostają czerwone róże 
świadczące o miłości i wiecznej świeżości uczucia oraz 
czekoladowe lub piernikowe słodycze w kształcie serca. Jeśli 
czekoladki, koniecznie z marcepanu w polewie z mlecznej 
czekolady, jeśli z piernika, to w polewach lukrowych z miłosnymi 
wzorkami. Tradycją stała się też uroczysta Kolacja we dwoje, 
najczęściej w lokalu pośród innych par. 

Walentynki w  Austrii 
W St. Valentin przez miasteczko przejeżdża orszak młodych par w ustrojonych dorożkach. Towarzyszy im dęta orkiestra, każda z 
par otrzymuje od miejskich władz 15 tysięcy szylingów, a każda panna młoda bukiet. W miastach odbywają się uliczne pochody. 
Walentynki w Polsce 
W niektórych miastach (Kraków i Warszawa) z okazji Walentynek zabytkowe tramwaje obwożą zakochanych turystycznymi 
trasami, a część polskich handlowców, głównie w sklepach z bielizną i ze słodyczami, udziela prowizji parom robiącym w tym dniu 
zakupy. 
Walentynki w Szkocji 
Zaś to święto to celebrują przede wszystkim dzieci, które na zajęciach szkolnych wymyślają wierszyki okolicznościowe, a 
następnie wysyłają lub podrzucają  je anonimowo do znajomych i rodziny. Organizowane są również specjalne przyjęcia, gdzie 
każdy przy wejściu pisze swoje imię na kartce i wrzuca do jednego z dwóch pojemników, podzielonych ze względu na płeć. 
Następnie losuje się imię wybranki lub wybranka, z którym należy spędzić resztę wieczoru. Ponoć na tego typu imprezach 
poznało się wiele szkockich par. 

 
Piosenki na Walentynki 

         Niedługo zbliżają się walentynki. Co należy zrobić by w pełni poczuć klimat dnia zakochanych? Zapytaliśmy naszych drogich 

uczniów o ich ulubione piosenki ,które kojarzą im się właśnie z tym świętem : 

1. ,,Perfect’’ – Ed Sheeran 

2. ,,Love me like you do’’ – Ellie Goulding 

3. ,,Przez  twe oczy zielone’’ – Akcent 

4. ,,Księżniczka’’ – Sylwia Grzeszczak 

5. ,,Opowiem Ci o niej’’ – KuKiS Blend  
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6. ,,Bajkowa miłość’’ – PaQ Blend 

7. ,,Ona buzi chcę’’ – Dennis 

8. ,,Żono moja’’ – Masters 

9. ,,Something Just Like This’’ – The Chainsmokers & Coldplay 

10. ,,Shape of you’’ – Ed Sheeran  

                                                                                                                                                  P.K&N.  

                                                                      

                                                                                                                                                          

Jasiek Mela 

Jasiek Mela urodził się w Gdańsku 1988 roku. Do 2002 roku      jego 
życie toczyło się zwyczajnym torem. 24 lipca 2002 roku w Malborku 
spotkała go tragedia. Zbuntowany wówczas trzynastolatek na przekór 
przestrogom rodziców schronił się przed deszczem w 
niezabezpieczonej stacji transformatorowej. Jaśka poraził prąd, 
chłopiec w  ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie przez 3 miesiące 
toczono walkę o jego zdrowie. Niestety wskutek porażenia prądem  
konieczna okazała się amputacja lewej nogi i prawego przedramienia. 
         Historia Jaśka Meli nie uchodziłaby za niezwykłą gdyby nie jego 
postawa po wypadku. Po amputacji Janek nie załamał się; nie upadł 
na duchu także po pożarze rodzinnego domu, ani po śmierci brata. 
Postanowił walczyć. Wybrał sport ekstremalny, jakim jest wspinaczka. 

W 2004 
roku razem z Markiem Kamińskim zdobywa  Biegun Północny i Biegun 
Południowy, stając się jednocześnie najmłodszym w historii zdobywcą 
biegunów i pierwszym niepełnosprawnym, który tego dokonał. Do jego 
wielkich osiągnięć sportowych należy także wspinaczka na 
Kilimandżaro i Elbrus, wyprawa na El Capiton, udział w maratonie 
norweskim, 
          Kalectwo nie przeszkodziło Jaśkowi Meli także w zdobyciu 
wykształcenia i pracy. Skończył studia, zrobił prawo jazdy, podszlifował 
angielski, przeniósł się z Malborka do Krakowa, gdzie prowadzi audycję 
w Radiu Kraków "Między biegunami". Choć Jasiek Mela nigdy nie 
ukrywał, że jego życie po wypadku nie zawsze było kolorowe, swoim 

optymizmem i ogromną determinacją chce zarażać innych niepełnosprawnych. To dlatego założył Fundację Poza Horyzonty. Stara 
się dawać nadzieję innym, pomagając w realizacji marzeń, które on sam przeżył. 
 
 

 

Pamiętajmy 

 Jak co roku pierwszego marca obchodzimy 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Z tej 

okazji w naszej szkole odbędzie się uroczystość 

upamiętniająca bohaterów tamtych czasów. Dla nas to 

święto jest szczególnie ważne, gdyż żołnierzem wyklętym 

była patronka naszej szkoły- Danuta Siedzikówna ,,Inka”, 

jest to doskonała okazja, by uczcić jej imię. Poza nią 

będziemy utrwalać pamięć o Zygmuncie Szendzielarzu ps. 

,,Łupaszka”, Feliksie Selmanowiczu ps. ,,Zagończyk”, Józefie Franczaku ps. ,,Lalek” i 

wielu innych. Pierwszego marca uczniowie zaprezentują wiersze i piosenki ku ich czci. Poza tym odbędzie się konkurs piosenki 

partyzanckiej i wojskowej. 

 


