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Kochani,
Przedstawiamy Wam szkolne pismo 
„Gazetkę Króla Jana”.  
Oddajemy w Wasze ręce jego pierwszy numer.

Znajdziecie w nim rubryki stałe - będą to m.in.: Wywiady, Humor, Krzyżówka, 
Historia i My, Kącik Nasze Zwierzaki, Nasza Twórczość oraz Zainteresowania. 
Nie zapomnieliśmy też o bieżących informacjach z życia szkoły.  
Praca nad gazetką była dla nas niezwykle inspirująca i nieraz sami byliśmy 
zaskoczeni szukając materiałów do kolejnych artykułów.  
Cieszymy się, że możemy Wam przekazać nasze dzieło w tym szczególnym 
dniu, jakim jest okres Wielkanocny. 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę i drugiego człowieka. 
Życzymy Wam, aby Święta Wielkanocne 
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. 
Niech dodadzą Wam siły w pokonywaniu trudności 
i pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość...

Zapraszamy wszystkich do współpracy przy tworzeniu kolejnych 
numerów. Czekamy na Wasze pomysły i opinie. 

Redakcja – Uczniowie klasy 4a

W świecie
naszych
zwierzaków



Historia
 i MY!

Jan III Sobieski 

to znacząca postać w dziejach 
naszego narodu. Należy do 
najwybitniejszych władców 
elekcyjnych Rzeczypospolitej.

W Europie automatycznie 
utożsamiany jest z Polską, 
nie tylko jako wielki wódz, 
ale również jako wybitny polityk 
i mąż stanu. 

Wielką wagę przywiązywał do edukacji, gdyż sam był dobrze 
wykształcony.
Takie cechy króla jak: wierność, oddanie sprawom państwa, 
konsekwencja, rzetelność, dążenie do szczytnych idei mogą 
być we współczesnych czasach wzorem dla uczniów - ucząc 
szacunku dla państwa, nauczycieli i rodziców. Uosabiał 
w sobie te cechy, które zasługują na miano wzorca w wy-
chowaniu młodych pokoleń. 

W dobie naszych czasów powinniśmy hołubić wartości, 
którymi kierował się Król Jan III Sobieski i które wcielał 
w swoje życie. Wybór patrona jest swoistym apelem skie-
rowanym do każdego człowieka. Wystarczy tylko zwrócić 
uwagę na odpowiednie wartości, którymi należy kierować 
się przez całe życie, a wówczas cel, do którego dążymy jest 
do osiągnięcia. 

Artykuł: Bartek Roman i Janek Srokowski 4a

Biorąc pod uwagę 
wszystkie argumenty 
uważamy, że wybór 
imienia króla
Jana III Sobieskiego
dla naszej szkoły był
trafny i uzasadniony. 
Bo ten wspaniały 
człowiek jest dla nas 
symbolem i przykładem, 
jakim należy być 
Polakiem.



W świecie
naszych
zwierzaków

To moje 

świnki morskie 
Nazywam się Patrycja i jestem uczennicą klasy 4a.  
Od niedawna mieszkają u mnie dwie świnki morskie - Mysia 
i Pysia. Bardzo się lubią i rzadko się  podgryzają. 
Misia jest rozetką (tak nazywa się rasa tego gatunku 
zwierząt), a Pysia jest gładkowłosa. Obie bardzo lubią 
jeść zieleninę i przepadają za zabawami. Misia ma sześć 
miesięcy,  a  Pysia jest o miesiąc od niej młodsza. Na swoje 
zwierzątka domowe wybrałam świnki, ponieważ są one 
łagodne i łatwo się przyzwyczajają do ludzi. Są również 
niekłopotliwe w pielęgnacji.

Przygotowała Patrycja z 4a

Fifka - mój skarb
Nazywam się Julia i chodzę do klasy 4a. Mam pieska który nazywa się Fifi - jest suczką i ma  
4,5 roku. Od dnia, kiedy z nami zamieszkała jest członkiem naszej rodziny.
Fifi jest mieszańcem, je karmę dla psów, mięso i pije wodę z kranu. 
Jest koloru złotawego, ma duże, brązowe oczy i białą plamkę na nosku. Fifi bardzo lubi 
się bawić i wychodzić na spacery. Zaadoptowaliśmy ją gdy miała zaledwie 3 miesiące  
i była bardzo mała - teraz ma ponad 1 metr. Fifka nie lubi burzy i wybuchów, bo gdy była  
jeszcze małym szczeniaczkiem ktoś rzucił jej pod nogi petardę - bardzo się przestraszyła! 
Fifka jest moim największym przyjacielem i wspólnie z bratem dzielimy się 
obowiązkami przy niej. 

Opowiedziała Julka Kruszewska

Kupiłam swinki, 
ponieważ są łagodne  
i łatwo się 
przyzwyczajają da nas.

Misia i Pysia



Sport

Piłka moją pasją!
Dzięki niej można być w ciągłym ruchu i mieć dobrą kondycję.
W przyszłości sam chciałbym zostać piłkarzem i być jak 
Robert Lewandowski oraz grać w reprezentacji Polski.

Dużo czasu spędzam na boisku i staram się grając z kolegami  
z klasy ćwiczyć technikę. Dzięki temu spędzam też dużo 
czasu na świeżym powietrzu.

Mieszkam blisko boiska, gdzie często mogę wraz z przyja- 
ciółmi trenować.
Może kiedyś będziemy razem w jednej drużynie “mocnego” 
klubu?

Trzymajcie kciuki za mnie i kolegów.

Dominik Choynowski

Grając w piłkę można 
być w ciągłym ruchu  
i mieć dobrą kondycję. 



UKS 307
W naszej szkole znajduje się  
„Uczniowski Klub Sportowy -  
sekcja pływania”.

Jedną z najlepszych naszych  
zawodniczek jest Zofia Woźniak,
mistrzyni Polski juniorów.

Chodzimy na treningi, które prowadzi  
trener Pan Maciej Węgier.
Już prawie cztery lata uczęszczamy na zajęcia na 
basenie i widzimy wielkie rezultaty.
Do naszej grupy pływackiej zapisani są:
Gabriela Dreger oraz Aleksandra i Stanisław 
Ciechanowscy z klasy 4a, Nina Muras, Barbara 
Filipowicz i Maja Lasecka z klasy 4b, jak również 
Aleksander Obłuski czwartoklasista ze Szkoły  
Podstawowej nr 103.

Tak wygląda nasz szkolny basen, na którym 
zawzięcie trenujemy.

Gorąco Was zachęcamy 
o udziału w treningach 
naszego klubu.  

Można  się nauczyć bardzo 
dobrze pływać, jak również 
sprawdzić się w przeróżnych 
zawodach i zdobyć dużo 
medali pływackich. 

Czekamy na Was!

Napisały: 
Aleksandra Ciechanowska  

i Gabriela Dreger



Rozrywka

Znaleźli: Maciek Płaza, Kacper Ożyński, Bartek Pęciłło

Kawały :)

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów? - dziwi się 

  polonistka, oddając pracę domową uczniowi.

- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń - Pomagali mi mama i tata.

W klasie Jasia wychowawczyni pyta:
-      Jaka waszym zdaniem powinna być idealna szkoła ?A klasa chórem:
-      Zamknięta. )

Jasiu pod koniec roku przychodzi do domu.
Tata się go pyta:
-      Gdzie masz świadectwo ?
-      Pożyczyłem koledze, bo chciał nastraszyć rodziców.

)

Szkoła jest jak fi lm i telewizja:

WF- Szkoła Przetrwania

Język polski- Magia Liter

Muzyka - Jaka to melodia?

Historia - Sensacje XX-wieku

Godzina wychowawcza - Na każdy temat

Poprawka - Stawka większa niż życie

Wywiadówka - Z archiwum X

Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto

Pan Konserwator - McGyver

Pan Woźny - Strażnik Teksasu

Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa

)

)



Hasło: 
Potocznie Nasza szkoła -  ...............................................................................

  1.  Tam wypożyczysz między innymi lektury szkolne
  2.  Zostawiasz w niej ubranie i czapkę
  3.  Współczesny dziennik elektroniczny
  4.  Otrzymujesz ją na lekcji
  5.  Sygnalizuje koniec lekcji lub przerwy
  6.  Chodzą do niej dzieci,  które mają problemy z wymową
  7.  Najważniejsza osoba w szkole
  8.  Prowadzi lekcje
  9.  Królowa nauk 
10.  Zasłużone po dziesięciu miesiącach nauki, wyczekiwane przez dzieci

Opracował: Bartek Pęciłło
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Krzyżówka

Jasio przychodzi do domu i mówi do mamy:

- Mamo, dostałem 5 w szkole.

Mama:
- Naprawdę? Brawo synku.

Jaś:
- Tak, 2 z matematyki, 2 z historii i 1 z polskiego...

)



Krótka 
historyjka

o robotach

Żył sobie Robot, który nazywał się Romek. Był rok 5670, czas kiedy ludzie wykorzy- 
stywali roboty. Romek był biedny, wątły i niedokarmiany. Sam prawie padał  
z głodu, ale musiał zaspokoić głód swoich dzieci i rodziców, którzy byli słabsi i mniej 
wytrzymali. Oddawał im więc swoje paliwo i wszelkie śrubki, sam pozostając głodnym. 
Jego rodzina pracowała dla dosyć bogatych ludzi. Codziennie dawali im tylko jedną 
małą kroplę oleju. Gdy tylko Romek widział jak rodzice zaspokajają pragnienie -  sam 
będąc wygłodniałym, pragnął choć zamoczyć usta - wtedy zalewała go czysta zazdrość.

Pewnego dnia dość bogata rodzina, szykowała się do porodu.
Mama była człowiekiem, natomiast tata stał sie robotem. Kiedyś należał do rasy ludzi, 
ale po nieudanym eksperymencie naukowców w laboratorium stał się robotem. 
Były to skutki uboczne, lecz nie dało się już tego odwrócić. Na szczęście jakoś żył  
i funkcjonował prawie jak normalny człowiek. Jadł jabłka i owoce, tak jak każdy inny 
ssak, pił tę samą wodę, jak wszyscy ludzie na ziemi.

Nadszedł czas porodu, więc natychmiast pojechali do szpitala.
Rodzina Romka została. Wtedy młody 20 letni robot zakradł się do garażu i nalał do 
swojego zbiorniczka paliwo z auta i poodkręcał kilka śrubek. Gdy wrócił do małego, 
ciasnego i niewygodnego pokoiku, w którym mieszkali, każdemu z członków swojej 
rodziny dał małą przekąskę. Wszyscy najedli się do syta - to była ich największa uczta 
w dotychczasowym życiu!

Gdy gospodarze wrócili ze szpitala byli niezadowoleni. Roboty od razu zauważyły ich 
smutne miny. Natychmiast Julia, mama Romka, spytała co się stało. 
Gospodarz Tomasz odpowiedział, że urodziło im sie „dziecko-robot”. Jego żona była 
załamana, ale Julii to nie przeszkadzało.
- Co niby w tym jest złego? - zapytał się w końcu tata Romka.
- Jak to co?! URODZIŁO SIĘ NAM „DZIECKO-ROBOT”, a wy mówicie „Co niby w tym  
  jest złego”?! Same minusy w tym dziecku widzę!
- A przynajmniej powiecie nam jak ją nazwaliście? Bo to dziewczynka, prawda?
- Prawda, nazwaliśmy ja Helena.
- Jakie ładne imię. Nie ma się co złościć. W końcu twój mąż jest w połowie robotem... .
- Tak... Chyba masz racje. Nie ma się co denerwować - odparła wreszcie mama ze 
spokojnym głosem.



Krótka 
historyjka

o robotach

Siedem lat Helenka żyła szczęśliwie, aż nadszedł jej pierwszy dzień w szkole. Kiedy 
wróciła po dniu pełnym wrażeń, powiedziała do robotów: 
- Nie martwcie się! Będę wam przynosiła z garażu wszystkie zapasy tatusiowego oleju,  
 który jest zdrowy i smaczny dla robotów. Sama go piję. Nigdy już nie będziecie  
  głodni. Będę wam dawać śruby metaliczne. Są one takie sycące i smaczne. A jakie   
  lekkostrawne!
- To cudownie! Helenko, dziękujemy! Ale my już jesteśmy starzy, nie możemy tyle jeść,  
   bo musimy się zakonserwować. Lepiej przekaż te łakocie naszym wnukom, no i troszkę  
  Romusiowi.
Na te słowa wtrącił się ich syn: 
- O mamo! Wy też jesteście jeszcze na świecie, kto wie... możecie jeszcze żyć i sto lat.  
  A bez jedzenia pociągniecie zaledwie dwa.

Wtedy gospodarz Tomasz zobaczył zniszczone auto! To ciekawe, że po tym „pożyczeniu 
pożywienia”  siedem lat temu, dopiero teraz zauważył, że czegoś brakuje. 
Wpadł w furie i sprał wszystkie roboty, prócz swojej córki.

Rodzice Romka byli bardzo słabi i ich metalowe oczka poczęły się zamykać, a rob-
oczy głosik zanikać. Romek, gdy to zauważył zaczął krzyczeć w niebogłosy! Nie mógł 
tego wytrzymać i w końcu powiedział: „Co ty im zrobiłeś Tomaszu! Byli niewinni! To 
ja ukradłem z auta śruby i paliwo! Czemu ty ich za to karzesz i wyciągasz z nich 
śrubki? Dlaczego ja i moje dzieci musimy na to patrzeć i te męczarnie znosić?! Przecież 
sam jesteś robotem i powinieneś nas rozumieć! Skoro zniszczyłeś rodziców, to zniszcz  
i mnie!” 
Po tych słowach ojciec małej robotycznej dziewczynki poodłączał kable Romkowi  
i jego dzieciom. Biedna rodzina robotów zginęła właśnie z miłości do siebie. Pozostali 
pochowani na tym samym złomowisku.
Od tamtej pory Helenka miała trochę wstrętu do tatusia.

Napisała Ola Śliwczyńska



“Co Cię nie zabije, 
to Cię wzmocni” 
– to powiedzenie idealnie pasuje do Pana Jacka Czecha, 
który w kwietniu odwiedził klasę 4a. 

Nieudany skok na główkę sprawił,  
że został sparaliżowany, ale nie poddał się i po latach  
rehabilitacji podczas igrzysk paraolimpijskich w Rio de 
Janeiro zdobył srebrny medal w … pływaniu.  

Oddajemy do Waszych rąk wywiad z tym znakomitym sportowcem, 
a oprócz tego człowiekiem pogodnym, wytrwałym i sympatycznym.  

Kim chciał Pan zostać w dzieciństwie? 
Gdy byłem mały chciałem zostać żołnierzem.

Jaka była Pana ulubiona potrawa w dzieciństwie?
Zaskoczę Was, ale moją ulubioną potrawą był…bigos. 

W wieku ilu lat nauczył się Pan pływać?
Pływać nauczyłem się dość późno, bo dopiero w siódmej klasie, czyli miałem około 
dwunastu lat.

Jaka była Pana ulubiona zabawa w dzieciństwie?
Moją ulubioną zabawą w dzieciństwie było łapanie kota. 

Od ilu lat pływa Pan zawodowo?
Zawodowo pływam od ponad czternastu lat.

Czy Pańska Rodzina podziela Pana pasję?
Tak, nigdy mi nie przeszkadzała, a zawsze wspierała.

W których Paraolimpiadach Pan startował i gdzie?
Swoją przygodę z Olimpiadami zacząłem w 2012 roku. Wystartowałem wtedy  
w Londynie, a w zeszłym roku z sukcesem w Rio De Janeiro. Czyli w sumie brałem 
udział w dwóch Olimpiadach.

Wywiad z Panem Jackiem Czechem

Wywiady



Czy ma Pan specjalną dietę?
Tak, jako sportowiec muszę się zdrowo odżywiać. Jem dużo orzechów, rodzynek, 
płatków owsianych i owoców. Nie mogę sobie pozwolić na hamburgery ani coca-colę. 

Czy uprawia Pan inne sporty niż pływanie?
Wcześniej zajmowałem się szermierką,  teraz jestem fanem spacerów po lesie. 

Jaką dałby Pan radę młodym sportowcom na początku ich kariery?
Rozwój osobisty, rozwój umiejętności, fascynacja i radość, a nie katowanie się.

Dziękujemy za wywiad. Będziemy śledzić Pana sukcesy i kibicować, gdy będzie Pan 
walczyć o kolejne medale. 

My wręczyliśmy Panu Jackowi 26 własnoręcznie wykonanych złotych medali,  
bo dla Nas już pierwsze miejsce zdobył dawno. 

Wywiad przeprowadzili: Staś Ciechanowski i Szymon Kobiałko



Szkolny wywiad:

9 pytań do nauczyciela
Nauczycielka wychowania fizycznego – pani Jolanta Strzelczyk.

„Nie wszyscy z Was wiedzą, 
że p. Jolanta Strzelczyk  
to znakomita polska lekkoatletka, 
specjalizująca się w biegach 
na średnich dystansach,  
aktualna rekordzistka Polski.” 



Od ilu lat uczy Pani w-f?
W szkole uczę wychowania fizycznego od 30 lat.

Czy lubi Pani uczyć dzieci?
Raczej lubię, lecz gdy nie będą się mnie słuchać
to przestanę.

Jaki sport lubi Pani najbardziej?
Najbardziej lubię lekkoatletykę i w tej dziedzinie odnosiłam 
swoje największe sukcesy. 

Jakie było Pani największe osiągnięcie?
Moim największym osiągnięciem było 6 miejsce 
na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku, 
ale byłam również 10-krotną mistrzynią kraju 
oraz 2-krotną mistrzynią Polski. 

Kto jest Pani ulubionym sportowcem?
Nie mam idola.

Czy uważa Pani, że dzisiejsza młodzież jest wysportowana?
Oceniłabym ich na 4-.

Czy miała Pani dobre stopnie w szkole?
Tak, w szkole uczyłam się dobrze i miałam przyzwoite stopnie. 
Lubiłam chodzić do szkoły.

Czy lubi Pani podróżować?
Bardzo lubię podróżować. Ostatnio byłam w Bielsku Białej. 

Czy ma Pani zwierzęta?
Nie, nie mam żadnego zwierzęcia domowego.

Wywiad przeprowadziły: 
Natalia Raczyńska i Zuzanna Bednarz 
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