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Wszelkich informacji udzielą Wam pani Krystyna Mazurek 
w sali 102, pani Magdalena Czarnecka oraz panie z biblioteki. 
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ZNÓW GRAMY Z W O Ś P 

W nasze szkole już tradycyjnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zaczęła grać tydzień 

wcześniej. Wolontariusze z puszkami kwestowali wśród uczniów i nauczycieli. Upiekliśmy 

też przepyszne ciasteczka, pierniczki i naleśniki. Ta „przedkoncertowa” zbiórka okazała się 

pierwszym sukcesem. Zebraliśmy więcej niż w latach poprzednich. Zaś, 12 stycznia wraz 

z innymi wolontariuszami wyruszyliśmy na ulice Warszawy. Było to niezwykłe 

doświadczenie. Do puszek z uśmiechem podchodzili dorośli i małe dzieci. Każdy otrzymał 

czerwone serduszko. 

Przypominamy! 28 lat temu lekarze z Centrum Zdrowia Dziecka nakręcili 8 minutowy 

film o dzieciach chorych na serce, którym nie mogą dać najlepszej pomocy, ponieważ nie 

mają odpowiedniego sprzętu. Brakowało płucoserca . 

Wówczas Jurek Owsiak postanowił zebrać pieniądze na płucoserce. Pierwsza Orkiestra 

zebrała o wiele więcej.  

Zbieraliśmy też na inne 

cele. Złote grosiki zebrane 

przez nas w ramach akcji 

„Góra grosza” wspomogą 

dzieci z Domów Dziecka. 

Akcja „Pola nadziei” 

wspomogła hospicjum. 

Również od wielu lat 

zbieramy nakrętki na zakup 

wózków inwalidzkich. 

Trwa również zbiórka dla Adasia, który cierpi na rzadka chorobę i może stracić nogę. 

tylkoja 

 

 

 

 

 



WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY 

Celem Fundacji prowadzonej przez Jurka Owsiaka jest działalność w zakresie ochrony 

zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci i działanie na 

rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia 

i profilaktyki zdrowotnej. 

Cel ten realizowany jest poprzez zbiórki Finałowe, zakup sprzętu na oddziały medyczne 

szpitali w całej Polsce, a także przez prowadzenie siedmiu ogólnopolskich programów 

medycznych i jednego edukacyjnego. Fundacja posiada status organizacji pożytku 

publicznego. Fundacja zazwyczaj kojarzy się ze styczniową zbiórką, która jest przeznaczona 

dla dzieci i osób starszych. Zbieramy dla: 

♥ Kardiochirurgii dziecięcej 

♥ Ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach 

♥ Ratowania życie niemowląt i dzieci młodszych 

♥ Ratowanie życia dzieci z chorobami nerek 

♥ Ratowanie życia dzieci z wadami wrodzonymi 

♥ Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii 

♥ Dzieci z chorobami onkologicznymi 

W tym roku nasza szkoła też przyczyniła się do zbiórki. Klasy gastronomiczne 

przygotowywały potrawy, które potem były sprzedawane na rzecz WOŚP-u. Inni 

wolontariusze ze szkoły 12 stycznia stawili się na Placu Bankowym. Z tego co wiem, w tym 

roku jest to rekord zebranych pieniędzy (115 362 894 PLN). Z pewnością wielu ludziom 

zostanie udzielona pomoc. Oby tak dalej! Grajmy razem do końca świata i jeden dzień 

dłużej. 

Marta 



WOŚP 

Na pewno każdy z was przynajmniej raz słyszał o WOŚP-ie, bądź widział charakterystyczne 

naklejki w kształcie serduszek. „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” 

to fundacja założona w 1993 roku i prowadzona przez Pana Jerzego 

Owsiaka. Jej głównym celem jest działalność w zakresie ochrony 

zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności 

dzieci i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na 

działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. 

Najbardziej znaną formą działalności fundacji jest coroczna, 

ogólnopolska impreza rozrywkowo-medialna o charakterze 

charytatywnym nazwana Finałem Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Podstawowym elementem Finału jest 

granie „wielkiej orkiestry”, czyli odbywające się w całej Polsce 

(a także poza granicami) koncerty muzyczne, z których dochód 

przeznaczany jest na cele Fundacji oraz inne wydarzenia 

organizowane w ramach finału, jak np. różne imprezy kulturalne 

i sportowe. W czasie Finału organizowanych jest również wiele 

innych form zbiórki funduszy, z których najważniejsza jest publiczna kwesta na ulicach miast 

(a także wsi) prowadzona przez licznych wolontariuszy. Zebrane pieniądze są przeznaczane 

na z góry ustalone cele. 

Weronika Lendzion 1C 

 
https://www.wosp.org.pl/final/28-final 

  



Australia w ogniu 
Jedni mówią, że pożar jest konsekwencją grzechów a inni, że winą państwa, że się nie 

przygotowało. 

Większość ludzi na naszej planecie nie myśli o ekologii, zanieczyszczeniach, 

wycinkach drzew, itp. Powinniśmy się wszyscy zatrzymać i pomyśleć: Czy tak chcemy żyć? 

Czy, takie piekło chcemy mieć w przyszłości w Polsce? Czy naprawdę, chcemy się tak truć 

i zabijać nawzajem?  

Cały świat musi zmobilizować się, ratować to, co zostało, ponieważ w najbliższych 

latach możemy się spodziewać wyginięcia koali, także kangurów, które są częścią ziemi 

australijskiej. 

Powierzchnia Australii, która spłonęła, jest porównywalna do wielkości Danii. To 

ponad 13 % powierzchni naszego kraju. 

Zmiany na świecie są nieodwracalne, dlatego powinniśmy się tysiąc razy zastanowić 

zanim wyrzucimy śmieci na ulicę, do parku lub lasu, ponieważ ich rozkład trwa wiele, wiele 

lat: papierosy – 5 lat; guma do żucia – 3lata, reklamówka – 300 lat, plastik – 100-1000 lat. 

Uczeń z klasy pierwszej 

Australia na skraju katastrofy 

ekologicznej 
O tej sprawie jest głośno już od listopada 2019 roku, a mowa o pożarach w całej Australii. 

Podania WWF wskazują na to, że zginęło już ponad 

1,27 miliarda zwierząt oraz 27 osób. W całym 

kraju do dziś trwają akcje ratownicze. Wiele 

gwiazd stara się pomagać wolontariuszom, którzy 

ratują ocalałe zwierzęta.  

Najbardziej, stara się pomóc Bindi Irwing i jej brat 

Robert (ze słynnej rodziny Irwingów), którzy 

transportują zwierzęta do szpitala. Weterynarze 

nie mają chwili przerwy, liczą, bowiem na to, że 

z ich pomocą uda się podarować zwierzętom 

drugie życie. W wyniku tej katastrofy zginęło 

mnóstwo różnych zagrożonych wyginięciem dzikich gatunków. Przez cały czas tego 

kataklizmu Australia miała przejściowy okres „ulgowy” w postaci deszczu, który w poprzedni 

weekend spadł m.in. w Sydney. Na nieszczęście straży pożarnej i innych służb deszcze te były 

przelotne a w poniedziałek opady były już nikłe. Mimo tego, że pożary w tym kraju są 

sezonowe, w ubiegłe lato temperatura wynosiła 50 Celsjusza. 

Kraj jest na skraju katastrofy, ale najgorzej na tym wypada premier Australii Scott Morrison, 

który zamiast pełnić obowiązki premiera, poleciał z rodziną na wakacje, więc nic dziwnego, 

że ani strażacy ani wolontariusze nie chce podać mu ręki. W wielu wsiach nie może się 

pokazać, ale jak na to nie patrzeć, zasłużył sobie na to. Pokazując takie zachowanie 

zaprezentował swój szacunek, a raczej jego brak wobec mieszkańców oraz zwierząt. 

Daniel Wrzosek  

https://pixabay.com/pl/images/search



Czy grozi nam lll Wojna Światowa?! 
Konflikt zbrojny pomiędzy Iranem a USA.  

Generał Kasem Sulejmani oraz jeden z dowódców irackiej milicji zginęli 

w zamachu, przeprowadzonym przez USA, 3-01-2020 r. na lotnisku w Bagdadzie 

(Irak). Pentagon w swoim komunikacie podkreśla – „Stany Zjednoczone będą 

podejmować niezbędne działania, by chronić swoich obywateli i swoje interesy 

w każdym miejscu na świecie”. 

Kasem Sulejmani był dowódcą sił Al Kuds, czyli jednostki specjalnej 

wchodzącej w skład Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej odpowiedzialnej za 

operacje zagraniczne. W Iranie otaczany był niemalże kultem. 

„Na polecenie prezydenta, amerykańskie wojsko podjęło działania defensywne, 

by chronić personel USA poza granicami, zabijając Kasema Sulejmaniego” – pisze 

w swoim oświadczeniu Pentagon. Jak 

informuje nas dalsza część tego 

oświadczenia, gen. Sulejmani 

akceptował wszystkie ataki 

jakie miały miejsce na 

amerykańską ambasadę 

znajdującą się w Bagdadzie, a także 

„organizował” ataki na bazy koalicji w Iraku i jest odpowiedzialny za śmierć setek 

Amerykanów i członków tejże koalicji. „Celem uderzenia było udaremnienie planów 

przyszłych irańskich ataków. Stany Zjednoczone będą podejmować niezbędne 

działania, by chronić swoich obywateli i swoje interesy w każdym miejscu na świecie” 

– podkreśla Pentagon. 

„Generał Kasem Sulejmani dołączył do braci męczenników, ale my dokonamy 

zdecydowanej zemsty na Ameryce” – pisze na Twitterze obecnie wysokiej rangi 

urzędnik państwowy, a kiedyś dowódca Strażników Rewolucji, Mohsen Rezaei.  

W odwecie zbombardowano dwie bazy wojsk amerykańskich, znajdujące się na 

terenie Iraku, jedna w Al Asad a druga w Irbilu. Warto zaznaczyć, że w tych bazach 

https://pixabay.com/pl/images/search/



znajdowali się także polscy żołnierze, na szczęście nikt nie zginął i nie został ranny. 

Za atak odpowiedzialność wziął Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. 

W oświadczeniu wygłoszonym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych 

Donalda Trumpa, kilkanaście godzin po dokonaniu się zamachu (17.00 czasu 

polskiego), wyraźnie podkreślił, że Iran nie będzie miał dostępu do broni nuklearnej 

tak długo jak jest on prezydentem. „Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Rosja oraz 

Chiny muszą uznać w jakiej rzeczywistości żyjemy. Państwa te muszą odejść od 

porozumienia nuklearnego. Musimy zawrzeć nowe, dzięki któremu świat będzie 

bezpieczniejszy” – nawoływał Donald Trump. 

Daniel Wrzosek kl. 1d 

Źródło: https://tiny.pl/t8m9f 
 

DODATEK LITERACKI 

W styczniowym numerze przeczytamy kolejne odcinki opowiadań 

fantastycznych XENO i DzOne 

X.E.N.O. 
Rozdział III 

POCZĄTEK SŁUŻBY CZ.1 
XENO – to organizacja militarna. Bohaterowie czekają na szkolenie, które 
prowadzi profesor Izyczi. 
-A właśnie Axis, gdzie reszta?- Zapytałem rozglądając się naokoło pomieszczenia. 

-A reszta to tam siedzi.- Odpowiedziała pokazując palcem w stronę Novy i Mayi, które 

siedziały obok siebie i rozmawiały. Smaug, w tym czasie odwrócił się w stronę monitora 

i próbował coś z niego zrozumieć.(…) 

-Witajcie wszyscy, jak się dzisiaj czujecie? - Powiedział profesor Izyczi wchodząc do 

pomieszczenia wraz z innym naukowcem, który zapisywał coś na małym urządzeniu, które 

wyglądało jak zmniejszona wersja wcześniej widzianego monitora. 

-Skoro wszyscy się już dobrze czują, możemy iść na górę. Przygotujcie się na swoją pierwszą 

lekcję! Ale najpierw musimy przejść się do baraków, muszę wam pokazać to miejsce, bo 

będziecie tam pomieszkiwać od jutra - Wypowiedziawszy te słowa, pokierował nas do wyjścia 

z podziemnego kompleksu badawczego, ale nie wyjście było naszym celem, tylko drzwi obok 

niego. 

  



DzOne 

Rozdział 3  

Defenders of a magic balls z serii Closing of the time 

Bohater spotyka Jasmine, która potrafi użyć wszystkich swoich mocy, np.: 

mocy otwarcia. 
Rozległ się huk wywarzanych drzwi, a Jasmine w tym czasie próbowała otworzyć 
inne drzwi, które były zamknięte na klucz, swoją własną mocą, ale stres i napięcie 
jej na to nie pozwalały. Nie mogła się skupić, a wężoczłek był coraz bliżej niej. 
Strach zaczął przejmować nad nią kontrolę. Zaczął, ale to nie oznaczało, że przejmie 
całkowicie. Otóż Jasmine nagle rzuciła zaklęcie zamrażające (tak bez poczucia 
jakiegokolwiek strachu) na nieprzyjaciela, który najwyraźniej się tego nie 
spodziewał. Został zatrzymany. Nie ruszał się. Jedynie myślał: „Chyba jest o wiele 
lepsza niż jej rodzice..." Potem uśmiechnął się w duchu, gdyż to zaklęcie nie 
pozwalało mu na poruszenie ustami. Uśmiechnął się tylko z jednego powodu... 
Czekał wiele tysięcy lat, aż spotka kogoś takiego jak Jasmine, kogoś, kto walczy 
z takimi emocjami jak strach, czy nawet paraliż. 

 

*** 

Byliśmy razem 

Złączeni sercami 

Złączeni kolorem 

Jak niebo gwiazdami 

Złączone serca 

Wspólne marzenia 

Przy Tobie już miałem 

Chęć odetchnienia, 

Byłaś przy mnie 

Lecz tylko myślami 

Zawsze przybędę 

Twoimi śladami, 

Nie ma Cię ze mną 

I z serca odeszłaś 

Czemu w niebiosa 

Beze mnie przeszłaś 

~POEMATIX~ 

*** 

Pierwsze spotkanie 

Pierwsze spojrzenie 

W oczach jej widać wyraźne skupienie 

Pierwszy dotyk 

Pierwsze uczucia 

Miałem już przed tym mieszane 

odczucia 

Kocham? Czy udaje? 

Uciekam? Czy zostaje? 

Los odpowiedzi ukryte mi daje, 

Więźniem jej serca 

Więźniem jej życia 

Pragnę dziś zostać 

Mówię bez bicia, 

Jesteśmy razem, lecz nic nie czujemy 

Czemu tak bardzo się oszukujemy? 

Jesteśmy razem 

Bo brak nam czułości 

Kiedy nas nie ma 

Żyjemy w przykrości 

~POEMATIX~ 


