
      

„Co w trawie 

 piszczy” 
 

 

 

 

 

 



 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Zapraszamy do czytania Gazetki Szkolnej w wersji 

elektronicznej na stronie naszej szkoły, bezpośredni adres: 
http://szkolapodstawowa209.edupage.org/text68/? 

Znajdziecie tam również wszystkie poprzednie numery Gazetki. 
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 października w Centrum Nauki Kopernik 17 szkół otrzymało 

Honorowe Wyróżnienie „Szkoła z pomysłem” Prezydenta 

m.st. Warszawy. Wśród nich jest również nasza szkoła! 

Grawerowany dyplom z rąk Prezydenta oraz Członków Kapituły 

odebrali: Pani Dyrektor Jolanta Krzak, koordynator projektu 

szkolnego Pani Monika Natkaniec oraz Uczniowie z grupy 

Ekoludków: Kamila Radomska i Mateusz Potrzebowski. Honorowe 

Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy  przyznawane jest raz 

w roku, za działania zrealizowane w roku szkolnym, w którym dana 

szkoła aplikuje do Wyróżnienia. Laureat nagrody ma prawo do posługiwania się tytułem 

„Szkoła z pomysłem” przez okres pięciu lat od daty przyznania go. My otrzymaliśmy go 

za aktywność społeczno-ekologiczną naszych 

Ekoludków.  

Uroczystość uświetnił pokaz popularnonaukowy 

przygotowany przez Centrum Nauki Kopernik  pn. 

„Umysł Przyłapany”, o tym jak iluzjoniści oraz 

spece od reklamy wykorzystują wiedzę 

o funkcjonowaniu naszego umysłu, oraz jak 

różnorodnie postrzegamy otaczający nas świat. 

Galę poprowadził Pan Artur Wolski, nauczyciel 

i animator kultury oraz pomysłodawca 

i organizator wielu twórczych przedsięwzięć 

z zakresu edukacji kulturalnej. Oprawę 

fotograficzną uroczystości zapewnili uczniowie 

z Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie. 

Ekoludki to uczniowie klas I – III, którzy, jak sami o sobie mówią, z pasją młodych 

naukowców stawiają pytania badawcze i szukają na nie odpowiedzi. Wykonują 

doświadczenia dotyczące odnawialnych źródeł energii. Obserwują i starają się wyjaśniać 

zmiany zachodzące w przyrodzie. W szkole i w lokalnej społeczności upowszechniają  

wiedzę na temat zachowań proekologicznych oraz działają na rzecz ochrony środowiska.  
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 14 października obchodziliśmy Dzień 

Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie 

z klasy 6d pod kierunkiem pani Ewy 

Smereczyńskiej zaprezentowali uczniom klas 4 - 6 

miniaturę sceniczną na temat szkoły 

i trudów uczniowskiego 

życia. Występ wypełniły 

żarty, wierszyki i piosenki. Na koniec uczniowie 

złożyli podziękowania nauczycielom i wszystkim 

pracownikom szkoły. Nad oprawą muzyczną 

uroczystości czuwała 

pani Teresa Budzanowska, 

a plastyczną - pan Sebastian Zawionka. 

 Z kolei dzieci z klas młodszych mogły 

obejrzeć występ 

artystyczny 

przygotowany przez 

uczniów klasy 3f pod kierunkiem pani 

Magdaleny Vodickovej. 

Podziękowali w nim 

nauczycielom za ich 

trud i pracę włożoną 

w codzienną edukację i wychowanie uczniów, 

a na koniec wręczyli im słodkie upominki.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4 

ZNANE BUDOWLE CZ. VI. 
 

Sagrada 

Família 
 

Barcelona, to miasto położone w północno-
wschodniej Hiszpanii, nad Morzem Śródziemnym. 
Stolica prowincji o tej samej nazwie oraz wspólnoty 

autonomicznej Katalonii. Mieszkańcy - Katalończycy 
- bardzo podkreślają swoją przynależność do tego 
regionu. Są z tego dumni, mówią po katalońsku i nie 
chcą rozmawiać po hiszpańsku. Prawie na każdym 
domu powiewa katalońska flaga.  

Barcelona to ich duma i tak jak Paryż ma swoją słynną wieżę Eiffla, tak 
Katalończycy mają Katedrę Sagrada Familia (hiszp. Templo Expiatorio de la Sagrada 
Familia, pol. Świątynia Pokutna Świętej Rodziny) – symbol miasta, oraz swój 
ukochany klub sportowy FCB, o którym pisałam w poprzednim numerze Gazetki. 
Tam kibicem jest każdy od przedszkolaka 
do seniora, bez względu na płeć. :) Ludzie są 
tu bardzo przyjaźni i uśmiechnięci. 

Miasta nie sposób opisać w kilku 
zdaniach, jest piękne, nowoczesne, ale 
i pełne zabytków. A najbardziej znanym 
i obleganym miejscem jest słynna Katedra 
Sagrada Familia. To dzieło wybitnego 
architekta Antonio Gaudiego. Budowę 
rozpoczęto w 1882 i trwa aż po dzień 
dzisiejszy, już ponad 100 lat… Ukończenie 
prac planowane jest na rok 2026. Budowa jest finansowana z prywatnych datków 
i przez sponsorów. Po ukończeniu świątynia będzie miała 18 wież (obecnie jest 8) 
i stanie się najwyższym kościołem na świecie. W budowli nie ma linii prostych 
i kątów prostych. Kościół posiada 3 fasady przedstawiające życie Jezusa 
od narodzin do śmierci. Żadna ze ścian nie jest płaska, zdobią je liczne rzeźby, 
których nie sposób opisać. Katedra wzbudza zachwyt turystów z całego świata. 
To punkt obowiązkowy podczas pobytu w Barcelonie! 

       Patrycja Stańczyk, kl. VId  
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ciąg dalszy… 
 W poprzednim numerze Gazetki pisaliśmy o byłym 
hitlerowskim Ośrodku Ordensburg koło Złocieńca (przedwojenny 
Falkenburg) nad Krosinem – kompleksie budowli tuż sprzed 
wojny – wartym zobaczenia. Na początku września pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Złocieńcu wydobyli kapsułę czasu (kamień 
węgielny), która złożona została pod budowę ośrodka 
w zachowanych fundamentach nieistniejącej już wieży ciśnień 
na terenie obecnej Jednostki Wojskowej. Poszukiwaną kapsułę 
czasu ukryto w fundamentach w roku 1934 z okazji hucznie 
obchodzonego 600-lecia nadania praw miejskich Złocieńcowi. Po jej odnalezieniu, przewiezieniu do Szczecina i otwarciu 
w Muzeum Narodowym okazało się, że nie ma filmu specjalnie z tej okazji nakręconego, który ponoć też miał być w niej 
schowany. W kapsule natomiast odkryto: urzędowe pieczęcie i dokumenty, ówczesne gazety oraz będące w obiegu monety 
i banknoty. Wyjaśniła się również tajemnica przeniesienia lokalizacji Ordensburga nad jezioro Krosino. Kapsuła zawierała 
między innymi pisany odręcznie gotykiem list. Skierowany był do oficera w Berlinie, Otto Gohdesa, przyszłego komendanta 
Ośrodka Ordensburg, a pisany przez dyrektora miejscowego banku. Sugerował on, że w interesie partii jest, aby nabyć tereny 
nad Krosinem, a nie od człowieka, który bankowi jest winny pieniądze i ma tereny nad jeziorem Siecino. Znaleziono też spisany 
ręcznie akt erekcyjny ośrodka NSDAP. Sporządzony został na tzw. dziewiczym pergaminie, tj. zrobionym ze skóry 
nienarodzonych cieląt. 

 

Redakcja 

Otwieranie kapsuły. 

Umieszczenie kapsuły i przygotowanie 
do wmurowania. 

Odczytanie okolicznościowego 
dokumentu. 

Tuż po wydobyciu kapsuły. 

Kapsuła otwarta. 

Zawartość 
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Lasy od zarania dziejów służyły człowiekowi 

za schronienie, żywiły nas i dawały opał. Wchodząc 

do tego magicznego miejsca powinniśmy uszanować 

jego naturalne piękno i wszystko to co w nim żyje. 

Niestety, w dzisiejszym syntetycznym świecie są 

ludzie, którzy zapominają o zasadach i łamią 

wszelkie prawa przyrody. Przebywając w lesie 

musimy pamiętać, że to my jesteśmy gośćmi i powinniśmy zachować to miejsce takim jakie 

zastaliśmy. Dlatego, jeśli postanowiliśmy w nim spędzić wolny czas, to powinniśmy wiedzieć jak 

postępować, żeby to urokliwe środowisko nie ucierpiało. Zostań przyjacielem lasu i zastosuj się 

do kilku prostych zasad, dzięki którym pozostaniesz w odwiecznej harmonii człowieka z naturą. 

Największym zagrożeniem dla lasu jest pożar. 

Należy uważać szczególnie w okresie letnich upałów, 

gdy ściółka jest sucha jak pieprz i każde najmniejsze 

zarzewie ognia może wywołać ogromny i trudny do 

ugaszenia pożar. Takie tragedie zdarzają się często, 

giną w nich zwierzęta i wszystko co w lesie żyje. 

Najczęstszą przyczyną podpalenia lasu jest 

bezmyślne i nieodpowiedzialne zachowanie ludzi. 

Pamiętaj! Z ogniem nie ma żartów – więc nie rozpalaj ognisk, nie wyrzucaj szklanych opakowań 

i niczego co może być przyczyną zapłonu lasu. 

Wyrzucanie śmieci w lesie jest najgorszym przejawem 

braku poszanowania dla tego czarującego miejsca. 

Podczas leśnych wędrówek często napotykamy puste 

plastikowe butelki po napojach, puszki, gruz budowlany 

czy nawet całe worki z odpadami. Taki widok na pewno 

nie jest miły dla oka, a tym bardziej dla miejsca, 

w którym je 

porzucono.  

Wybierając się do lasu często zabieramy ze sobą pożywienie. 

Zdarza się, że nie zjadamy całego pokarmu i resztki 

pozostawiamy dla zwierząt. Nie jest to dobre rozwiązanie, 

ponieważ dzikie zwierzęta odżywiają się innym, naturalnie 

zdobytym pokarmem, a jeśli już są dokarmiane to tylko 

przez służby leśne, które podają im do karmików specjalnie 

wyhodowaną ekologicznie żywność. Nasze jedzenie nie jest 

zdrowe dla tych stworzeń,  jest dosłownie naszpikowane wszelkimi chemikaliami. Musisz pamiętać 

żeby nie dzielić się resztkami jedzenia ze zwierzętami, bo można im bardziej zaszkodzić niż pomóc. 

Hałas w lesie niewskazany.  W lesie nie zachowuj się głośno, 

bo nie jesteś w nim sam i choć na pierwszy rzut oka tego nie 

widzisz, to pamiętaj, że mieszkają tam różne zwierzęta, które 

jak Ty potrzebują ciszy i spokoju. Wypoczywając na leśnym 

łonie natury jesteś ich gościem i nie zakłócaj panującej tam 

harmonii – więc nie krzycz, nie słuchaj głośnej muzyki. 

Po prostu nie hałasuj! 
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Wjeżdżając samochodem do lasu musisz wiedzieć, że nie tylko grozi 

za to mandat, ale i trujesz spalinami środowisko. Zgodnie z prawem 

nie wolno poruszać się po drogach leśnych żadnym pojazdem 

wyposażonym w silnik. Jedynie służby leśne mają do tego prawo, 

wjeżdżając tam robisz to na własną odpowiedzialność. 

Spacerując z pieskiem po lesie 

musimy pamiętać, że nawet tu 

musi być pod kontrolą. Nie można puszczać naszego pupilka luzem 

bez smyczy czy kagańca. Tu prawo dla piesków i ich właścicieli jest 

okrutne. Według przepisu każdy pies biegający luzem po lesie jest 

uznawany za psa polującego, czyli takiego co płoszy zwierzynę, 

którą też i może zabić, więc każdy myśliwy w ramach tych 

przepisów ma prawo takiego psa bezkarnie zastrzelić. Jest to może 

i chory przepis, ale w ramach tego prawa jeśli dojdzie  

do postrzału psa, to przed wymiarem sprawiedliwości niewiele będziemy mogli zdziałać. 

Zdarza się, że napotykamy dzikie zwierzęta w lesie. Nie należy 

ich przenosić w inne miejsca, dotykać, głaskać czy zabierać 

do domu. Takie zwierzę jeśli już się pokazuje człowiekowi, to 

istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że może być ciężko chore. 

W przypadku napotkania rannego stworzenia, jedyne co 

możemy zrobić, to powiadomić odpowiednie służby leśne, które 

udzielą zwierzęciu pomocy. Należy pamiętać, żeby w żadnym 

wypadku nie dotykać chorego zwierzaka, ponieważ możemy 

zarazić się np. wścieklizną lub inną groźną chorobą.  

Niszczenie drzew czy krzewów w lesie jest 

niewytłumaczalnym aktem najgorszego 

wandalizmu. Każda roślina żyjąca w lesie, tak 

jak wszystko co nas otacza na Ziemi, ma prawo 

do życia. Takie naganne zachowanie jest 

karalne, więc nieposzanowanie tej elementarnej 

zasady grozi poważnymi konsekwencjami 

prawnymi. Ostatnio modne jest wykopywanie z lasu młodych drzewek iglastych i sadzenie ich 

w prywatnych ogródkach. Taki czyn też jest karany bardzo wysokimi mandatami, więc lepiej udać 

się do sklepu ogrodniczego i dokonać zakupu drzewek – będzie taniej i z pożytkiem dla nas i lasu. 

Coraz częściej zdarza się, że grzybiarze czy zbieracze owoców 

leśnych niszczą ściółkę wyrywając wszystko jak leci 

z korzeniami. Pamiętaj! drogi amatorze zbierania leśnego 

runa, jeśli już zbierasz jagody, poziomki, borówki, jeżyny czy 

maliny, nigdy nie wyrywaj ich krzaków, nie obłamuj gałęzi 

i nie używaj tak zwanych grabi. Zawsze zrywaj dary leśne 

delikatnie przy pomocy rąk, ponieważ za rok jak wrócisz, 

będziesz mógł znów zbierać owoce. Jeśli wybierasz się do lasu 

na grzyby, to nie ścinaj ich nożem, ponieważ uszkadzasz 

w ten sposób całą grzybnię. Każdego grzyba należy delikatnie wykręcić, przykrywając to miejsce 

mchem lub ziemią. Nóż służy tylko i wyłącznie do oczyszczania grzyba z ziemi, trawy i liści. 

 Las jest darmowym bogactwem dla nas wszystkich, więc korzystając z tego dobra natury 

powinniśmy zawsze zachować umiar i rozsądek. Jest takie mądre powiedzenie, że nas już nie będzie, 

a las zostanie. Wchodząc do lasu zadbajmy o przyszłe pokolenia, żeby też mogły cieszyć się jego 

pięknem, świeżym powietrzem i cudowną niepowtarzalnością.   
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Leonard McCombe 
Marlboro Man 

 Palenie, jak wszyscy wiedzą, zabija. A jednak niektórzy zawdzięczają mu nieśmiertelność – 

Marlboro Man ma ponad sześćdziesiąt lat i wciąż elektryzuje... 

W Wikipedii i w wielu innych 

źródłach w Internecie 

bardzo łatwo jest znaleźć 

nazwisko mężczyzny, który 

pozował do legendarnego 

zdjęcia – reklamy 

papierosów. O wiele trudniej 

dotrzeć do nazwiska 

fotografa, który jest 

autorem tej kampanii. Ten 

być może niesprawiedliwy 

podział sławy świadczy o tym, 

że w przypadku „kultowego” 

zdjęcia traci na znaczeniu 

i autor, i historia czy powody 

jego powstania – taka 

fotografia zaczyna po prostu 

żyć własnym życiem. 

 Tak właśnie stało się 

ze zdjęciem Marlboro Man – 

portretem ogorzałego, 

męskiego kowboja, z którego 

twarzą od połowy lat 40. 

(kiedy powstała pierwsza 

z kampanii reklamowych) 

kojarzy się najpopularniejsza 

marka papierosów na świecie. 

Mężczyzna na zdjęciu to 

Clarence Hailey Long, 

prawdziwy kowboj, pracujący 

na farmie w Teksasie, prezentujący poglądy typu „Gdyby nie istniały konie, to kobiety byłyby 

najcudowniejszymi istotami świata”.  

 Kampania Marlboro Man jest do dziś podawana jako przykład najskuteczniejszej w dziejach 

kampanii reklamowej i budowania identyfikacji marki. Autorem zdjęcia jest zaś - dziś już przez 

nikogo nie pamiętany - Leonard McCombe. 

           Redakcja 

Ciekawostki fotograficzne 
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Angielski pół żartem, pół serio. 

Genuine teacher 
  

Rasowy nauczyciel 

 

Tak, jestem „skacowany”. W wyniku 

pracy w publicznej szkole jestem 

też zniechęcony ludźmi. Ponadto, 

jestem sfrustrowany, niespełniony, 

przygnębiony i wyczerpany. 

Wszystko to są przykłady 

przymiotników. 

 

Vocabulary [wo’kabjulery] – słownictwo, słowniczek: 

‘ – następująca po tym znaczniku sylaba jest akcentowana 
 

genuine [‘dżenjuen] – autentyczny, prawdziwy, rasowy 
teacher [‘tiicze] – nauczyciel 
to be hungover [tu bi ’hangouwe] – (dosł. i przen.) mieć kaca, być skacowanym  
also [‘olsou] – też, także 
misanthropic [mi’sentropyk] – niechętny ludziom 
as [es/ez] – jako, jak 
result [ri’zalt] – rezultat, wynik 
work [łerk] – praca, robota 
in [yn] – w 
public [‘pablik] – publiczny 
school [skul] – szkoła 
in addition [yn e’dyszn] – dodatkowo, ponadto 
stymied [‘staimid] – sfrustrowany 
unfulfilled [an’fulfyld] – niespełniony 
depressed [di’prest] – przygnębiony 
rundown [‘randaun] – wyczerpany, zmęczony 
these [diiz] – te 
all [ol] – wszystko 
example [ig’zempl] – przykład 
adjective [ed’dżektyw] – przymiotnik     




