


Witajcie po wakacjach! 

Oddajemy w Wasze ręce  najnowsze wydanie gazetki szkolnej.                                                                      

Jest to numer wyjątkowy- wydany na jubileusz 30-lecia istnienia i funkcjonowania                    

naszej szkoły ! 

                Tylko tu i teraz znajdziecie zebrane specjalnie dla was wszystkie tematy przedstawień 
inauguracyjnych . Są one niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich uczniów ,nauczycieli                        
i rodziców. Inauguracje to dziedzictwo naszej szkoły, źródło wspomnień  i wzruszeń.                                        
Kto nie przeżył przygotowań do inauguracji, ten naprawdę nic nie wie o naszej  szkole  !              
Wywiad rzeka z nauczycielami od lat przygotowującymi scenariusze inauguracji uzmysłowi nam 
być może jak wiele trudu i poświęcenia potrzeba ,by październikowe przedstawienie było tym 
wyjątkowym dla każdego pokolenia uczniów szkoły społecznej.                                                                            
Świadczą o tym także wywiady przeprowadzone z absolwentami szkoły.  Wspomnienia 
absolwentów to kopalnia wiedzy o szkole i  ludziach ,którzy się w niej uczyli  i przeżywali tu ,jak 
sami mówią ,,piękne chwile swojego życia’’.                                                                                                                                                                                                                                                                                
  W specjalnej grafice prezentujemy wyniki anonimowej ankiety, dlaczego lubię moją szkołę? 
W dalszej części numeru zamieszczamy pierwsze artykuły nowych kolegów redakcyjnych. 
Koniecznie je przeczytajcie!                                                                                                                                    
Dowiecie się, jak szybko można nauczyć się języka japońskiego, czy doodles to zwykłe bazgroły, 
dlaczego kochamy konie?                                                                                                                                          
Wspomnienia wakacyjne z najbardziej słonecznej części Europy pozwolą na ogrzanie naszych 
serc tuż przed 14 października-Dniem Nauczyciela.                                                                                                                     
                 Niech nasze  uczniowskie życzenia  adresowane w tym dniu do  Was Drodzy 
Nauczyciele spełnią się ! 
Wydanie kończymy  tradycyjnie prezentacją karykatury jednego z nauczycieli naszej szkoły oraz 
zaproszeniem do współpracy przy kolejnym numerze gazetki. 
Wszystkie artykuły w jednym miejscu dostępne  całą dobę w sali nr 10 na wielkiej tablicy. 
 
                                            Wyjątkowej lektury życzy redakcja  
 
  
 



Kalendarium inauguracji w naszej szkole 
 
Jedną z najciekawszych imprez w naszej szkole są  uroczyste inauguracje roku szkolnego. Są one 
niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich uczniów ,nauczycieli i rodziców. Inauguracje to 
niezaprzeczalne dziedzictwo naszej szkoły, źródło wspomnień i wzruszeń. Kto nie przeżył 
przygotowań do przedstawienia inauguracyjnego, ten naprawdę nic nie wie o szkole ! 
 
Oto powtórka z historii, wszystkie inauguracje e jednym miejscu! 
 
09.1992 - ,,Wioska Indiańska” 
09.1993 - ,,Witajcie w naszej bajce’’ 
09.1994 - ,,Jesteśmy dziećmi świata’’ 
10.1995 - ,,Sympozjum naukowców, badaczy i poszukiwaczy prawdy” 
10. 1996 - ,,Igrzyska Olimpijskie” 
10. 1997 - ,,Marsjańskie spotkania 6 stopnia” 
11. 1998 - ,,Wehikuł czasu’’ 
10. 1999 - ,,W poszukiwaniu wysp nieznanych’’ 
10.2000 - ,,Korzenie Europy’’ 
10.2001 - ,,Akademia Filmowa’’ 
 W roku szkolnym 2002/2003 inauguracja się nie odbyła z powodu remontu                                         
w Chełmskim Domu Kultury 
10. 2004 - ,, Życie człowieka-pokolenia’’ 
10. 2005 - ,,Nasz głos w sprawie …ojczyzna’’ 
10. 2006 - ,,Pokolenia’’ 
10. 2007 - ,, Książki, które czytaliśmy: w poszukiwaniu dobra’’ 
10. 2008 - ,,A to Polska właśnie’’ 
10. 2009 - ,,Moc baśni’’ 
10. 2010 - ,,Z uśmiechem przez świat’’ 
10. 2011 - ,,W kręgu X Muzy’’ 
10. 2013 - „Miłość niejedno ma imię” 
10. 2014 - „Od marzeń wszystko się zaczyna” 
10. 2015 - „Wszystkie dzieci nasze są” 
10. 2016 -,,Ku pokrzepieniu serc’’ 
10. 2017- ,,Szkoła ogrodem wartości’’  
10. 2018 - ,,Droga do niepodległości’’ 
10. 2019 - ,,Chrońmy Ziemię - nasz dom’’ 
10. 2020-  pandemia uniemożliwiła wystawienie inauguracji szkolnej 
10. 2021 - ,,Mała książka - wielki człowiek” 
 
 
 
                                                                                                                                                     Natasza z klasy 8 



Inauguracje roku szkolnego 

Inauguracja roku szkolnego w większości szkół ma miejsce 1 września .  

 I w każdej wygląda podobnie. Rozpoczyna ją uroczysty apel, po którym następują spotkania                       

z wychowawcami klas. Często podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego odbywa się 

również ślubowanie pierwszoklasistów. 

W naszej szkole jest inaczej, od pierwszego dnia nowego roku szkolnego trwają lekcje.                                

Mogłoby się wydawać, że omija nas ważna szkolna uroczystość, nic bardziej mylnego. 

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego rozpoczynamy przygotowania do inauguracyjnego 

przedstawienia, które ma swoją premierę w połowie października.                                                                     

To wydarzenie jest nie tylko tradycją naszej szkoły, ale także tym, co ją wyróżnia wśród innych 

szkół. 

Już od 1 września nauczyciele szukają inspiracji oraz tematu naszego spektaklu, a my                                             

z niecierpliwością czekamy na pierwsze wieści. Czasem tematyka przedstawienia zaczerpnięta 

jest z aktualnych wydarzeń. W 2016 roku ogłoszonym Rokiem Sienkiewicza przygotowaliśmy 

spektakl pt. „Ku pokrzepieniu serc” opowiadający o dziełach pisarza.                                                                  

W 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości w poruszającym widowisku                               

pt. „Drogi do Niepodległej” opowiedzieliśmy historię upadku i ponownego narodzenia państwa 

polskiego. 

Często inspiracją naszych artystycznych działań są ważne cywilizacyjne problemy oraz wartości, 

które prowadzą nas przez świat: miłość („Miłość niejedno ma imię”), tolerancja („Wszystkie 

dzieci nasze są”), czy ekologia („Chrońmy Ziemię, nasz dom”). 

Inauguracja ma swoją premierę w Chełmskim Domu Kultury, co dodaje naszym artystycznym 

wysiłkom teatralnego profesjonalizmu. Już na próbie generalnej emocje sięgają zenitu, a trema 

miesza się z ogromnym podekscytowaniem.                                                                                                                         

Od ok. 4 lat „mózgiem” całego przedsięwzięcia jest pani Katarzyna Dubiel. To głównie dzięki Jej 

wysiłkom każdy uczeń naszej szkoły zmienia się w aktora. 

Trzeba jednak przyznać, że ta przemiana często okupiona jest ogromnymi emocjami.                            

Jak zawsze, podkreśla pani Kasia: „to wszystko nie udałoby się, gdyby nie ogromne wsparcie 

całego grona pedagogicznego , bo spektakl to przecież nie tylko scenariusz i aktorzy, ale również 

stroje, rekwizyty, choreografia, światło i multimedialna prezentacja, która prowadzi widownię 

przez odgrywaną na scenie pantomimę.’’ 

Sceniczną choreografią zajmuje się pani Iza Perestaj.  Podczas rozmowy z Panią Izą 

dowiedziałem się, że z reguły wymyśla ją sama. Inspiracją do przygotowywanych układów są też 

teledyski i Internet, bierze pod uwagę również pomysły uczniów. Często w spektaklach 

pojawiają się te same motywy muzyczne, nigdy jednak w dwóch przedstawieniach nie pojawiła 

się ta sama choreografia. 

Dzięki talentom i umiejętnościom krawieckim pani Iwony Magryty widzowie oglądają nas                                   

w profesjonalnych kostiumach, które powstają w ramach niewielkiego szkolnego budżetu. 

Często trudno uwierzyć, że udało się to wszystko wyczarować. Jak przyznaje pani Iwona, 

scenografia to wspólny wysiłek wszystkich wychowawców. Zarówno pomysły, jak i ich 



realizacja często wymagają współpracy wielu osób, dlatego zdarza się, że zostają wykorzystane 

elementy scenografii z wcześniejszych spektakli. 

Inauguracja Roku Szkolnego to nie tylko spektakl, do którego przygotowania stawiają życie 

naszej szkoły na głowie, ale również ślubowanie pierwszoklasistów.                                                              

Ślubowanie wyjątkowe, na dużej scenie, w obecności ogromnej widowni, pod opieką Dyrekcji, 

wychowawców oraz najstarszych uczniów naszej szkoły. 

W tym roku świętujemy XXX-lecie naszej szkoły, dlatego napięcie związane z oczekiwaniem                     

na temat inauguracyjnego przedstawienia było jeszcze większe niż zazwyczaj. Starsi uczniowie 

wiedzą, że temat historii naszej szkoły został wykorzystany 5 lat wcześniej.                                                     

Więc o czym będzie teraz?                                                                                                                                                            

Nie mogło być inaczej– opowiemy o szkole w ogóle. Postaramy się pokazać jej ewolucję                             

na przełomie dziejów. 

Każde przedstawienie inauguracyjne pozostawia w nas emocje i wspomnienia. Wiele z nich 

prowokuje do zastanowienia i refleksji. Czasem ujmuje nas temat, czasem wybrana scena. 

Podczas rozmowy ze mną pani Kasia wspominała  poruszającą scenę ze spektaklu                                         

„Miłość nie jedno ma imię”, w której pan Adam Jasiński odgrywający Pana Jezusa bierze na ręce 

ucznia wcielającego się w  postać Maksymiliana Kolbe i zabiera go ze sceny. 

Dla mnie niezapomnianym będzie zeszłoroczne przedstawienie, w którym odgrywałem główną 

rolę. 

 

                                                                                                                                                           Olaf   z klasy 5 



Wywiad z Katarzyną Teodorowicz- absolwentką Zespołu Szkół Społecznych w Chełmie   

W jakich latach chodziłaś do Szkoły ? 

Chodziłam do Szkoły Społecznej od początku jej powstania, czyli od 1992 r. Byłam wtedy                                    
w VI klasie. 

Jak nazywaliście swoją Szkołę ? 

Nazwa Zespół Szkół Społecznych w Chełmie była dosyć długa więc mówiliśmy na szkołę 
„Społeczniak”.  

Gdzie była wtedy Szkoła ? 

W tamtych latach  mieściła się przy ulicy Wojsławickiej 8b , w dawnym Zespole Szkół Obuwniczych. 

Dlaczego Twoi rodzice wybrali tę Szkołę? 

Moi rodzice wybrali tę szkołę, gdyż była świetną alternatywą dla zatłoczonych wtedy szkół 
publicznych, zapewniała bezpieczeństwo, naukę w kameralnych i bezstresowych warunkach.  

Ile osób miała Twoja klasa ? 

Niestety, dokładnie już nie pamiętam, ale wydaje mi się , że max 15 osób. 

Kto był Twoim wychowawcą ? 

W podstawówce moją wychowawczynią była p. Beata Kliś -Cydejko  - nauczycielka j. angielskiego,                  
a w Liceum wychowawczynią była p .Beata Pliszka - nauczycielka j. polskiego. 

Który z nauczycieli utkwił Ci najbardziej w pamięci? 

Nauczycieli najlepiej wspomina się po latach, dlatego naprawdę trudno wybrać jednego 
nauczyciela .Przez te wszystkie lata, które spędziłam w Szkole, poznałam wielu wspaniałych 
pedagogów, wśród nich z uśmiechem wspominam: p. Cydejko, p. Pliszkę, p. Cieślik, p .Nowakowską, 
p. Zakrzewską, p. Samonka, p .Derlaka, p. Cichosza. Niesamowite jest to, że po tylu latach, jak 
mijam nauczycieli na ulicy, to jeszcze mnie pamiętają … to świadczy o tym, jak bardzo byliśmy 
związani i zżyci. 

Czy lubiłaś chodzić do Szkoły ? 

Pewnie że tak, bo szkoła to nie tylko sprawdziany, kartkówki i dyktanda, to też najlepsi znajomi, 
mnóstwo wyzwań i ciekawych wspomnień. 

Czy w Twoich czasach były organizowane Inauguracje Roku Szkolnego ? 

Tak, uroczyste inauguracje były organizowane od samego początku szkoły, wtedy były na sali 
gimnastycznej. Były to niesamowite wydarzenia, które były przygotowywane wspólnie                                         
z nauczycielami. Pierwsza Inauguracja miała tytuł ,,Wioska indiańska’’, pamiętam też tytuły 
,,Witajcie w naszej bajce’’ i ,,Igrzyska olimpijskie’’. 

Jak wspominasz lata szkolne spędzone w Szkole Społecznej? 

Wspomnienia czasów w Szkole Społecznej wywołują u mnie uśmiech. To wspomnienia mojego 
nastoletniego życia pełnego niezapomnianych chwil. Przyjazna atmosfera, życzliwi nauczyciele, 
fantastyczni ludzie w klasie, pierwsze przyjaźnie, wspólne wycieczki, zimowiska, pierwszy w 
Chełmie zespół Cheerleaderek tańczących z pomponami – tego się nie zapomina. 

Czy utrzymujesz kontakt z osobami poznanymi w tej Szkole? 

Oczywiście, moja przyjaźń z przyjaciółką Justyną z ławki szkolnej przetrwała już 30 lat ! 



 

Proszę dokończyć zdanie „ Szkoła Społeczna była dla mnie…  ‘’ 

Szkoła Społeczna była dla mnie drugim domem. 

                                                                                                         wywiad przeprowadził Filip z klasy 6 

 



Wywiad z Katarzyną Hondrą- absolwentką Zespołu Szkół Społecznych w Chełmie  

W jakich latach chodziłaś do Szkoły ? 

Do Szkoły Społecznej chodziłam w latach 1996-2000. 

Jak nazywaliście swoją Szkołę ? 

Z tego co pamiętam, szkołę nazywaliśmy „Społeczniak”. 

Gdzie była wtedy Szkoła ? 

Szkoła znajdowała się na ul. Wojsławickiej 8. 

Dlaczego Twoi rodzice wybrali tę Szkołę? 

Moi rodzice o szkole dowiedzieli się od znajomych, którzy zapisali tam swoją córkę i byli bardzo 
zadowoleni. 

Ile osób miała Twoja klasa ? 

W klasie było nas tylko dziewięcioro, mała ale fajna grupa. 

Kto był Twoim wychowawcą ? 

Moją wychowawczynią była pani Helena Palka, uczyła historii, bardzo sympatyczna i ciepła 
kobieta. 

Który z nauczycieli utkwił Ci najbardziej w pamięci?  

Najbardziej pamiętam i najmilej wspominam panią Elę Cieślik, uczyła mnie historii. 

Czy lubiłaś chodzić do Szkoły ? 

Lubiłam chodzić do szkoły, zachęcała miła atmosfera. 

Czy w Twoich czasach były organizowane Inauguracje Roku Szkolnego ? 

Tak, były organizowane inauguracje. Odbywały się u nas w szkole, na sali gimnastycznej. Wspólnie 
z nauczycielami robiliśmy stroje i dekoracje-świetna zabawa. Pamiętam kilka tematów- 
jaskiniowców, spotkanie z kosmitami, świat bajek- muminki i igrzyska olimpijskie. 

Jak wspominasz lata szkolne spędzone w Szkole Społecznej? 

Wspominam bardzo miło, miałam zgraną klasę, znajomych z innych klas, nauczyciele mieli świetne 
podejście i sposoby prowadzenia lekcji. Były też organizowane ciekawe wycieczki oraz  imprezy 
szkolne. 

Czy utrzymujesz kontakt z osobami poznanymi w tej Szkole? 

Z kilkoma osobami udało się utrzymać kontakt do dziś. Z kolegą ze szkoły, z rówieśniczej klasy 
jesteśmy razem i mamy synka.  

Miałaś jakieś ulubione miejsce w Szkole? 

Chyba nie miałam ulubionego miejsca w szkole. Pamiętam tylko, że lubiłyśmy z koleżankami 
zakradać się na zaplecze w sali od fizyki… było tam dużo ciekawych rzeczy. 



                                                                                                                                                                                             
Proszę dokończyć zdanie „ Szkoła Społeczna była dla mnie…’’ 

Szkoła Społeczna była dla mnie miejscem, gdzie mogłam odkryć pasję, spędzać fantastycznie czas                 
i poznać wiele ciekawych osób. 

                                                                                                      Wywiad przeprowadził Filip z klasy 6 



Wywiad z Dominikiem Bukowskim - absolwentem Zespołu Szkół Społecznych w Chełmie  

W jakich latach chodziłeś do Szkoły ? 

W latach 1992-2000 uczęszczałem do Zespołu Szkół Społecznych w Chełmie. 

Jak nazywaliście swoją Szkołę ? 

Nazywaliśmy szkołę „ Społeczniakiem” . 

Gdzie była wtedy Szkoła ? 

Szkoła w tych latach mieściła się pod adresem Wojsławicka 8, 22-100 Chełm, okolica się teraz 
troszkę zmieniła.  

Dlaczego Twoi rodzice wybrali tę Szkołę? 

Moja starsza siostra chodziła już do tej szkoły, rodzice byli zadowoleni z tej placówki i zapisali 
mnie. 

Ile osób miała Twoja klasa ? 

Nie pamiętam dokładnie, ale ilość dzieci w klasie chyba wahała się od 11 do 13 osób. 

Kto był Twoim wychowawcą ? 

W klasach 1-3, nie pamiętam jak nazywała się nasza Pani, a od 4 klasy naszą wychowawczynią 
była pani Krystyna Czerni, pani od religii.  

Który z nauczycieli utkwił Ci najbardziej w pamięci?  

Z nauczycieli utkwił mi w pamięci pan Derlak od biologii, pani Cieślik od historii, pani Tarnowska 
od matmy oraz pan Adam od WF-u. 

Czy lubiłeś chodzić do Szkoły ? 

Lubiłem chodzić do szkoły, mieliśmy zgraną i fajną klasę, z nauką też nie miałem dużych 
problemów (może oprócz polaka i angielskiego). 

Czy w Twoich czasach były organizowane Inauguracje Roku Szkolnego ? 

Inauguracje były organizowane, fajna zabawa przy tym była i straszne zamieszanie                                            
w szkole. Pamiętam, że było coś związanego z bajkami dla dzieci, nasza klasa była Muminkami, 
była starożytna Grecja, jakiś temat związany z motoryzacją i chyba jeszcze jaskiniowcy … 

Jak wspominasz lata szkolne spędzone w Szkole Społecznej? 

Lata podstawówki wspominam bardzo ciepło, miałem super kolegów, spędzaliśmy dużo czasu                                      
w szkole, ale i po lekcjach, na rowerach lub grach komputerowych. Dobrze wspominam też 
wycieczki organizowane przez szkołę.   

Czy utrzymujesz kontakt z osobami poznanymi w tej Szkole? 

Z częścią chłopaków utrzymuję kontakt, ale z większością się urwał. Koleżanka z rówieśniczej klasy 
ze szkoły jest moją narzeczoną i mamy 3-letniego synka, który poszedł teraz do przedszkola                         
z dziećmi moich dwóch kolegów z klasy.  Świat (Chełm) jest jednak mały … 

                                                                                                                                                                                                                      

Miałeś jakieś ulubione miejsce w Szkole? 



Ulubionym miejscem w szkole była dla mnie sala gimnastyczna. Z tego co pamiętam, większość 
przerw między lekcjami tam spędzaliśmy, grając w kosza, w nogę lub po prostu się ganiając. 

Proszę dokończyć zdanie „ Szkoła Społeczna była dla mnie… ’’ 

Szkoła Społeczna była dla mnie okresem największej beztroski w życiu. 

                                                                                                             wywiad przeprowadził Filip z klasy 6 

 

 



 



                    Moje hobby 
  
 
                                  Pewnie większość z Was słyszało o kraju zwanym Japonią. Zapewne 
słyszeliście też o języku. Japoński to bardzo trudny język, ale ja podjęłam się wyzwania                                   
i zaczęłam się go uczyć!                                                                                                                                                       
Opowiem Wam krótką historię, jak to się zaczęło! Mniej więcej rok temu z rodzicami 
pojechaliśmy do Warszawy na koncert ,,Wieczór francuski’’ w Studio Buffo. Byłam zachwycona 
koncertem. Po koncercie, jkiedy wracaliśmy do domu, postanowiłam, że sprawdzę propozycje 
innych wydarzeń na stronie teatru. Było ich mnóstwo... I nagle zobaczyłam, że jest taki koncert: 
,,Wieczór japoński”. Wtedy pomyślałam sobie: „japoński??”                                                                                        
Posłuchałam kilku piosenek w tym języku, w tym skrótu wieczoru japońskiego. Bardzo, bardzo 
mi się spodobał. Kilka dni potem postanowiłam spróbować się go nauczyć. Wydrukowałam sobie 
tak zwane ,,Hiragana Chart’’. (Hiragana to jeden  z alfabetów). Uczyłam się hiragany, 
podstawowych słówek oraz poznawałam kulturę kraju kwitnącej wiśni.                                                                   
W kwietniu moje marzenie się spełniło!                                                                                                             
Pojechałam do Warszawy na wieczór japoński. Nauczyłam się większości piosenek i śpiewałam, 
a raczej darłam się na całą salę!! Było super!!!                                                                                                                  
Tak mi się spodobało, że w czasie wakacji również pouczyłam się tego języka na wakacyjnym 
kursie języka japońskiego. Oczywiście miałam podręczniki do japońskiego i z nich się uczyłam. 
Byłam zaskoczona, bo lekcje były z prawdziwymi Japończykami!                                                                       
Teraz opowiem kilka ciekawostek.                                                                                                                                         
Po pierwsze: Dla Japończyka bardzo ważny jest drugi człowiek, każdy jest ważny, szanują siebie 
nawzajem, odnoszą się do siebie z kulturą i z uwagą.  Nikt się nie wywyższa, nie jest tak, że ktoś 
jest lepszy.                                                                                                                                                                                 
Po drugie: język japoński jest na tyle trudny, że większość Japończyków nie zna go w całości, 
tylko bardzo wykształceni uznawani są za znawców całego języka.                                                                                                                                
Po trzecie: w japońskim domu gdy się wchodzi i wychodzi z domu są określone zasady, np. przed 
wejściem do domu trzeba się przywitać, buty zostawia się na zewnątrz...                                                               
Po czwarte: w japońskich szkołach chodzi się w mundurkach, każda szkoła ma swój własny wzór 
tego ubioru,  uczniowie po lekcjach muszą posprzątać sale. W ten sposób uczą się pracy. Bardzo 
ważna dla Japończyków jest religia. W każdym domu jest figurka Buddy, której powierzają swoje 
problemy. 
Podsumowując: bardzo fajnie jest mieć swoje hobby, mieć swoje marzenia (moim jest 
wyjazd do Japonii lub studiowanie japonistyki i zostanie w przyszłości lektorem języka 
japońskiego .   Byłaby to wspaniała przygoda!                                                                                                      
Życzę Wam wszystkim wspaniałych marzeń i ich spełniania. 
  
 
                                                                                                                                                          Maja z klasy 6 



  Czy doodles to zwykłe bazgroły?   
                                                                                                                                                                                                                              
                       Doodle to rysunek wykonany, gdy uwaga osoby jest zajęta w inny sposób.                                                                         
Doodles to proste rysunki, które mogą mieć konkretne znaczenie  lub mogą składać się                                    
po prostu  z losowych i abstrakcyjnych linii lub kształtów, najczęściej nazywane  bazgrołem. 
Bazgroły  są  kojarzone z małymi dziećmi   ale nierzadko można zobaczyć takie zachowanie                               
u dzieci  i młodzieży w różnym wieku  ,również u dorosłych .                                                                                 
Typowe przykłady doodlingu można znaleźć w szkolnych zeszytach, często na marginesach, 
rysowanych przez uczniów  podczas zajęć szkolnych  !                                                                                                                                                                                                
Inne typowe przykłady doodlingu powstają podczas długich rozmów telefonicznych,                               
jeśli dostępne są tylko  pióro i papier… 
Popularne rodzaje bazgrołów obejmują kreskówki przedstawiające nauczycieli lub koleżanki                  
i kolegów  w szkole, słynne postacie telewizyjne lub komiksowe, wymyślone fikcyjne istoty, 
krajobrazy, kształty geometryczne, wzory,  itp.  
                                                                                                                                                                                            
Poniżej prezentujemy przykłady tej twórczości w jakże interesującym wydaniu ,rysowane 
przez Dymitra  z klasy 6. 
 











Moja pasja- jeździectwo 
 

                   Duża część osób nie wie na czym naprawdę polega jeździectwo , myśli ze to tylko 
siedzenie na koniku. NIE!                                                                                                                                              
Sport ten to  tak naprawdę współpraca ze zwierzęciem, żywą istotą, partnerem.                                                      
Konie czują nasze emocje bardziej niż się nam wydaje. Koń wie kiedy się boisz albo ekscytujesz.                                                                                                                                                                             
Sport ten opiera się głównie na zaufaniu i więzi między jeźdźcem a koniem.                                                      
Osoby uprawiające jeździectwo często stają się bardzo cierpliwe, ponieważ jazda konna to tak 
naprawdę ciągłe powtórki i ćwiczenia.                                                                                                                         
Początkowo  może być to bardzo przygnębiające i nudne, kiedy prosimy o coś konia, a on nie 
reaguje.  Satysfakcję przynosi porozumienie między jeźdźcem a wierzchowcem .                                    
Sport ten nie należy do najłatwiejszych, często trzeba znaleźć złoty środek. 
 

   W jeździectwie jest bardzo dużo dyscyplin, dlatego każdy coś się znajdzie dla siebie, np.: 
• Skoki - przejeżdżanie parkuru na czas 
• Ujeżdżenie - wykonywanie różnych figur  konno 
• Cross - skoki na koniu w terenie 
• Woltyżerka – wykonywanie figur na koniu ,np. stanie na grzbiecie konia podczas galopu 

 
To zaledwie cząstka tego co mamy do wyboru ! 
 
Jeździectwo jest to cudowny sport ,który daje nam dużo korzyści ,a jedną z najważniejszych jest 
nawiązanie kontaktu ze zwierzęciem .  

               Iga z klasy 5 
 
Moja pasja-jazda konna 

 

                                   Moją pasją jest jazda konna. Kocham konie, uwielbiam jazdę konną.                    

Interesuję się wszystkim, co jest z nimi związane. Są to zwierzęta bardzo przyjacielskie, wierne                                   

i inteligentne. Cieszę  się na każdą chwilę  z nimi spędzone, jestem wtedy bardzo szczęśliwa. 

Obecnie do stajni jeżdżę w każdą sobotę, i spędzam tam kilka godzin ,ponieważ sprawia mi to 

ogromną przyjemność. Z każdą jazdą uczę się nowych rzeczy i zdobywam jeszcze więcej wiedzy 

na temat koni. Moim marzeniem jest mieć własnego konia oraz jeździć na zawody i odnosić 

same sukcesy w tym sporcie.                                                                                                                                          

Mam nadzieję, że moje marzenia spełnią się jak najszybciej. 

 

                                                                                                                                                      Hania z klasy 5 

 



Moje wakacje 

 
Chciałbym przedstawić Wam moje wakacje i  przeżycia  z nimi związane. 

Na początku wakacji wyjechałem do Hiszpanii, byłem w  Sewilli, Granadzie, Rondzie ,Madrycie                    
i na Gibraltarze. Na początku byłem w Madrycie. 

Zwiedzałem tam  muzea, wystawy sztuki i zabytki. Ale najbardziej moją uwagę zwróciła sztuka 
nowoczesna: abstrakcje i rzeźby. W Madrycie było bardzo dużo turystów, dobrych restauracji                           
i ładnych okolic.                                                                                                                                                        
Następnie pojechaliśmy pociągiem do Granady,  w której znajduje się duży zamek Alhambra. 
Część miasta, w której się znajdowałem, była położona blisko zamku  i jaskiń wapiennych, 
wydrążonych przez wygnańców z miasta dawno temu.  Teraz w tych miejscach są organizowane 
przedstawienia flamenco i obchód po jaskiniach z przewodnikiem.                                                                               
W Granadzie było jeszcze ciekawsze Centrum Nauki niż warszawski “Kopernik”, bo połączone                   
z zoo.  Moją uwagę przyciągnął myszojeleń i krokodyle.                                                                                                       
Potem znowu pociągiem pojechaliśmy do Rondy. Tutaj  znalazły się takie perełki jak ogromny 
plac do corridy ,czyli miejsce do zabijania byków na oczach publiki, sama corrida została 
zakazana w roku 2012.                                                                                                                                             
Rondę otaczają wysokie góry i to głównie dla nich przyjechaliśmy w to miejsce, atrakcją jest też 
duży most łączący dwie strony kanionu. Ów most nazywa się Puente Nuevo.                                                         
Potem autem pojechaliśmy na Gibraltar. To bardzo specyficzne miejsce, ponieważ należy on do  
Wielkiej Brytanii. Zabudowa na Gibraltarze jest bardzo dziwna, wszystkie rury, połączenia                                 
i kable znajdują się na zewnątrz. Budynki są tam bardzo drogie i niezbyt wysokie .                                                        
Ja wjechałem na Gibraltar kolejką górską, na samej górze było bardzo pięknie i wszędzie 
widoczne były małpy. Tutaj pierwszy raz   w życiu zobaczyłem Afrykę. 

Następnie  wyjechałem do Grecji na windsurfing na cały tydzień. Byłem na wyspie Leukada, 
która znajduje się w zatoce, dzięki czemu posiada idealne warunki  do surfowania.                                         

Sam windsurfing był bardzo przyjemny i oceniam ten tydzień za jeden z najlepszych w czasie 

wakacji. Potem wykorzystałem dwa tygodnie wakacji na gry komputerowe i zabawy na świeżym 
powietrzu. Następnie pojechałem na dwa obozy sportowe Jafi Sport Camp i Chris Camp.                                    
Na pierwszym były bardzo urozmaicone zajęcia: pływaliśmy za motorówką na bananie, 
jeździliśmy na rowerach, pływaliśmy na kajakach, biegaliśmy. Miałem tam super kolegów                         
i świetnie się bawiłem. Na Chris Camp było równie fajnie : tam się wspinaliśmy , strzelaliśmy                               
z łuku i uczyliśmy się języka angielskiego. 

Tak więc moje wakacje były naprawdę udane ,czego wszystkim życzę. 

                                                                                                                                                    Stanisław z klasy 6 

 



  Nauczyciel ……to jedna z najbardziej 

wyjątkowych postaci na całym świecie,                    

bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać 

to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom? 

. 

                                                  Deanna Blesser  

 

     14 października -  

     Dzień Edukacji Narodowej 
 

  



    

  

 

Życzymy kochanym nauczycielom:              

mocy wiedzy, wielkiego poczucia spełnienia 

oraz cierpliwości do nas wszystkich. 

 
 

 

                Uczniowie Zespołu Szkół Społecznych  
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Nabór do gazetki szkolnej 

            Jak co roku redakcja gazetki szkolnej poszukuje kreatywnych dziennikarzy, grafików                          

i rysowników. Do zadań dziennikarzy należy : redagowanie artykułów oraz przeprowadzenie 

wywiadów . Zadaniem grafików i rysowników jest tworzenie rysunków uzupełniających 
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