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WSTĘPNIAK 
 

Serdecznie witamy wszystkich  Naszych Czytelników w kolej-
nym,  już listopadowym numerze! 
 

Mija trzeci miesiąc nauki w szkole.  Mamy już dużo ocen. Za nami zebrania z rodzicami.  

Oj, było trochę krzyków, było ….. 

Jesień w pełni, a nawet pojawiło się troszeczkę zimy. W gazetce jak w pogodzie wszyst-

kiego po trochę . Zapraszamy do lektury 

 Nadal tez gorąco zapraszamy do współpracy wszystkich uczniów, którzy umieją  i mają 

ochotę napisać coś od siebie. 

Redakcja  

Co w Samorządzie Uczniowskim słychać? 

 17 listopada, dyskoteka andrzejkowa, ok. 70 uczniów, dekoracje, uczniów zabawiali DJ 
BANIEL i DJ KRACZYNA. Wielu uczniów włączyło się w pomoc – dekorowanie i sprząta-
nie sali. 

 21.11.2014 r. z okazji Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień w naszej szkole SU 
zorganizował Pocztę Życzliwości. Można było kupić kolorowe bileciki i wysłać uśmiech 
kolegom/ Koleżankom ze szkoły. Sprzedano ok.300 karteczek.  

Samorząd Uczniowski postanowił włączyć się do zbiórki pieniędzy na rzecz dzieci 

z Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku.Zbiórkę tę zorganizował Prze-
mek Skokowski, który zdecydował się pojechać autostopem aż na Antarktydę. Chłopak 
swoją podróż opisuje na blogu i zachęca jednocześnie do pomocy dla hospicjum i do 

dzielenia się dobrem. Udało się zebrać 200, 78 zł. 
Dziękujemy!  

 Przed nami kolejna akcja – Góra Grosza. Zachęcamy do przynoszenia do szkoły grosza-
ków. Każdy grosz się liczy!!  

Monika Jęsław 

Co było….. 
 7 listopada, w ramach obchodów święta Niepodległości, odbył się w naszej 

szkole 4 Festiwal Pieśni Patriotycznej. Przybyło wielu znamienitych gości z 

Księdzem Proboszczem oraz Panem Burmistrzem na czele. W festiwalu wzięli 

udział uczniowie klas I-VI naszej szkoły oraz uczniowie innych  szkół  gminy 

Zabłudów. Śpiewając piękne pieśni patriotyczne oddaliśmy hołd tym, którzy 

walczyli o wolna i Niepodległą Polskę, dzięki którym nie zginęła nasza mowa, 

nasza kultura i Ojczyzna. Na koniec grupa harcerzy pod kierownictwem pani 

Alicji Reguckiej wykonała krótką część artystyczną o Powstaniu Warszawskim 

autorstwa naszego Pana pedagoga, Marka Hyjka . Przejmująco i pięknie pokaza-

li nasi koledzy tragizm tego wydarzenia, zw łaszcza utkwił nam w pamięci 

tekst wyrecytowany przez „Małego powstańca” – ucznia klasy II b, Piotrka 

Grygucia.  

Natalia Zadykowicz 
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 W pierwszym tygodniu listopada odbyły się szkolne etapy konkursów przedmio-

towych. Uczniowie klas 6 i 5 pisali sprawdziany z języka polskie-

go, angielskiego, historii, przyrody i matematyki. Do etapu rejo-

nowego zakwalifikowali się: Natalia Woronicz – język polski, Michał 

Gryguć i Izabela Bojko –przyroda, Michał Gryguć z historia 

 17listopada odbyła się dyskoteka andrzejkowa organizowana przez 

Samorząd Uczniowski. Były tradycyjne wróżby i trzy wróżki – Anna 

Tomaszewska(Va), Małgorzata Zadykowicz (VIa) i Wiktoria Durys (VIc 

). Nie obyło się oczywiście bez DJKraczyny i DJBaniela. Wszyscy 

świetnie się bawili. Czekamy już na następną dyskotekę – karnawało-

wą. 

Natalia Zadykowicz 

 25 listopada uczniowie klas szóstych naszej szkoły zostali zaproszeni przez 

uczniów Gimnazjum w Zabłudowie do udziału w Grze Miejskiej o tematyce histo-

rycznej ”Zagadki wielokulturowego Zabłudowa – śladami kultury żydowskiej” w 

ramach ogólnopolskiego projektu Szkoła Dialogu. O godzinie 10.00 4 zespoły 

naszych uczniów ruszyły z mapami ulicami Zabłudowa. Ich zadaniem było odnale-

zienie 8 punktów, gdzie czekały na nich informacje dotyczące dawnych miesz-

kańców Zabłudowa – Żydów. Informacje te w ciekawy sposób prezentowali gimna-

zjaliści, a nasi dzielni odkrywcy zdobywali puzzle za prawid łowe odpowiedzi 

na pytania. 8 puzzli tworzyło obraz nieistniejącej już dzisiaj synagogi 

zabłudowskiej i oznaczało zakończenie gry. Pogoda  nie dopisała – było zimno 

i padał drobny śnieżek, wszyscy więc z ochotą ruszyli do budynku Gimnazjum 

na prezentacje dotyczącą Judaizmu, pokaz tańca żydowskiego i degustację 

koszernych potraw. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom. Impreza bar-

dzo nam się podobała. Gratulujemy naszym starszym kolegom pomysłowości i 

talentu w opracowaniu projektu. Opiekunem projektu by ł pan Artur Trojan, 

nauczyciel historii w Gimnazjum . Opiekunem naszych uczniów była pani Ali-

cja Regucka, ucząca również historii w naszej szkole. 

Halloween 
Halloween, Hallowe'en – zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do święta 

zmarłych, obchodzony w wielu krajach nocą 31 października, czyli przed dniem Wszystkich 
Świętych. Odniesienia do Halloween są często widoczne w kulturze popularnej, głównie 
amerykańskiej. 

Halloween wywodzi się z celtyckiego obrządku Samhain. Ponad 2 tys. lat temu w ten 
dzień żegnano lato, witano zimę oraz obchodzono święto zmarłych. Celtowie wierzyli, iż w 
dzień Samhain zacierała się granica między zaświatami a światem ludzi żyjących, zaś du-
chom, zarówno złym jak i dobrym, łatwiej było się przedostać do świata żywych. Duchy 
przodków czczono i zapraszano do domów, złe duchy zaś odstraszano. Sądzi się, iż właśnie 
z potrzeby odstraszania złych duchów wywodzi się zwyczaj przebierania się w ów dzień w 
dziwaczne stroje i zakładania masek. Ważnym elementem obchodów Samhain było również 
palenie ognisk. 
Irlandzcy imigranci sprowadzili tradycję do Ameryki Północnej w XIX wieku. 
W drugiej połowie XX wieku święto trafiło do zachodniej Europy. 
Z tej okazji dla dorosłych organizowane są liczne imprezy kulturalne w nocnych klubach, wy-
stępy teatralne oraz projekcje filmowe w kinach. Szkoły i przedszkola organizują z tej okazji 
dodatkowe atrakcje dla swoich wychowanków. W Halloween dzieci przychodzą do szkoły 
przebrane za straszne postacie filmowe.  
Halloween najhuczniej jest obchodzony w Stanach Zjednoczo-
nych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Mimo że dzień nie jest świętem urzędowym, cie-

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
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szy się po święcie Bożego Narodzenia największą popularnością. Święto Halloween w Pol-
sce pojawiło się w latach 90. 
Halloween jest jednym z najfajniejszych dni w roku, szczególnie ukochanym przez dzieci. 
Tego dnia można się przebierać, straszyć innych ludzi i robić psikusy.  

Organizuje się  w domu imprezy kostiumowe Zaprasza wszystkich przyjaciół i popro-

si aby się przebrali. O imprezie powiadamia się gości jak najwcześniej, aby mogli przygoto-
wać sobie kostiumy. Nie zapomina się również o dekoracjach halloweenowych oraz specjal-
nym menu. 

Dzieci przebrane za różne zjawy i postacie z bajek mogą odwiedzać domy sąsiadów. 
Po otworzeniu drzwi należy powiedzieć "cukierek albo psikus". Jeśli gospodarz nie zaoferuje 

dzieciom czegoś słodkiego do zjedzenia wówczas mogą one bezkarnie zrobić mu jakiegoś 
psikusa. Np. wysmarować dżemem klamkę od drzwi. 
 

Andrzejki 
    Andrzejki to jedna z najbardziej ta-
jemniczych nocy w roku, kiedy to 
staramy się uchylić rąbka ta-
jemnicy dotyczącej naszej 
przyszłości. Obecnie nie 
przykładamy już tak dużej 
wagi do andrzejkowych 

wróżb, traktując wypadające pod 
koniec listopada Andrzejki jako okazję do za-

bawy. 
   Andrzejki to wieczór wróżb, przypadający na noc z 29 na 30 listopada w 

wigilię świętego Andrzeja. Obrzędy andrzejkowe w naszym kraju mają bardzo długą tradycję, 
pierwsze wzmianki o nich pochodzą z szesnastego wieku! 
    Pomysłów na poznanie przyszłości było bardzo wiele. Według tradycji dziewczyna miała pościć 
cały dzień, a przed snem zjeść słonego śledzia. We śnie miał jej się ukazać jej przyszły wybranek. 
Dawnym obrzędem jest też tradycja ucinania w dzień św. Andrzeja gałązek wiśni, które następnie 
wstawiano do wody. Zakwitnięcie gałązki na Boże Narodzenie, oznaczało szybkie zamążpójście.  
    Wróżby andrzejkowe wykorzystywały też symbolikę przedmiotów: kwiat oznaczał staropanień-
stwo, obrączka – małżeństwo, różaniec - stan duchowny. 
    Podczas wieczoru wróżb korzystano też z pomocy zwierząt. Według jednej z tradycji 
niezamężne dziewczęta przygotowywały przysmaki, które ustawiały przed sobą 
na talerzach, następnie wprowadzano psa. Najszybciej za mąż miała 
wyjść ta panna, której potrawę wybrało zwierzę. 
   Jednak najpopularniejszym obrzędem andrzejkowym, który wyko-
rzystujemy podczas wieczoru wróżb do dzisiaj, jest lanie wosku. 
Kiedyś używano do tego ołowiu lub cyny z ram kościelnych okien, 
co było symbolem trwałości związku. Przelewanie przez otwór 
klucza oznaczało otwarcie bramy czasu. Obecnie to tylko wesoła 
zabawa polegająca na odgadywaniu kształtów cienia rzucanego przez zastygły 
wosk. 

   
fot. Marta Kozieradzka 

      Natalia Woronicz 
 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
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Audycja muzyczna 

 

           Dnia 24 października 2014r. odbyła się audycja muzyczna dla klas IV-VI  pt. „ Piosenki 
walczącej Polski”.  Kolejny raz muzycy z Arte –Muza z Białegostoku wprowadzili uczniów w 
muzyczny świat pełen niesamowitych przeżyć. Pieśni i piosenki patriotyczne, które przygo-
towali artyści  były ubarwione ciekawostkami związanymi z historią powstania każdego utwo-
ru. 
           Uczniowie mieli tez szansę sami zaśpiewać najbardziej znane piosenki tj.: „Warszaw-
skie dzieci”, ”Pałacyk Michla” czy „ Serce w plecaku”.  
 
Kolejna audycja muzyczna odbyła się 21 listopada o godzinie 11:45. Ta audycja głównie była 
o piosenkach meksykańskich i indiańskich. Podobały nam się te piosenki. Bardzo lubię i po-
lecam uczestniczyć w audycjach muzycznych.  

Urszula Kozikowska z Vb 

Kącik muzyczny  

Biografia Anny Jantar 
    Anna Jantar, właściwie Anna Maria Kukulska, z domu Szmeterling (ur. 10 czerwca 1950 w Pozna-
niu, zm. 14 marca 1980 w Warszawie) – polska piosenkarka, artystka, matka Natalii Kukulskiej, ofiara 
katastrofy lotniczej na Okęciu w 1980 roku. 
   W latach 1965-1969 uczęszczała do VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza i do 
Średniej Szkoły Muzycznej w Poznaniu. W 1969 zdała egzamin do Państwowej Wyższej Szkoły Tea-
tralnej w Warszawie, lecz nie została przyjęta z powodu braku miejsc. Karierę arty-
styczną rozpoczęła w 1968 jeszcze jako Anna Szmeterling. Współpracowała z ze-
społem Polne Kwiaty i z nim w poznańskim radiu nagrała utwór „Po ten kwiat 
czerwony”. Od 1969 Anna Jantar była wokalistką zespołu Waganci, w którym 
występował także Jarosław Kukulski, jej przyszły mąż. Z tego okresu pochodzi 
znany utwór „Co ja w tobie widziałam”. 11 kwietnia 1971 w poznańskim ko-
ściele św. Anny wzięła ślub z Jarosławem Kukulskim i 5 lat później na świat 
przyszła ich córka, Natalia Kukulska. W latach 70. była czołową polską pio-
senkarką. W 1972 po zdaniu egzaminu została zawodową piosenkarką estra-
dową i rozpoczęła karierę solową jako Anna Jantar. Anna Jantar zginęła w 
pobliżu warszawskiego Okęcia w katastrofie samolotu Ił-62 „Mikołaj Ko-
pernik” lecącego z Nowego Jorku. 25 marca 1980 piosenkarka została po-
chowana na warszawskim Cmentarzu Wawrzyszewskim, choć zbiorowa 
mogiła ofiar katastrofy lotniczej znajduje się na Cmentarzu Komunalnym na Wól-

ce. Na nagrobku widnieje nazwisko Anna Jantar Kukulska. W 1994 ukazała się książka 
„Wspomnienie o Annie Jantar – Słońca jakby mniej...” w opracowaniu Marioli Pryzwan; w 2000 roku 
ukazało się trzecie, poszerzone wydanie książki. 
    źródło : http://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Jantar  
                                                                                                             Natalia Woronicz 

MODA 
 
Szalik to niemal całoroczny element naszego stroju. W końcu 

nawet latem możemy duże modele możemy wykorzysty-
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wać je jako narzutkę podczas chłodnych wieczorów przy ognisku. Zimą 
zaś...no tego nie trzeba nikomu tłumaczyć. A, że chłody zbliżają się wielkimi 
krokami warto zaopatrzyć się w szalik. Niezależnie od koloru, czy wzoru ma 
spełniać jedno zadanie - ocieplać! 
Modne szaliki na zimę 2015 : 

źródło :  http://polki.pl/moda.html 

 

Natalia Woronicz  

 

Spotkanie autorskie z… Tomaszem 

Samojlikiem 
Dnia 24 października w Bibliotece Szkolnej  odbyło 

się spotkanie autorskie z pisarzem Tomaszem 
Samojlikiem. Autorem komiksów takich jak np. „ 

Ostatni Żubr”, „Wilk Ambaras” lub „ Bartnik 
Ignat i Skarb Puszczy”. Uczestnikami spotkania 

byli uczniowie klas IV- VI oraz uczestnicy konkursu "Czy 
znasz twórczość..?" Opowiadał o swoim życiu i twórczości oraz 
o Puszczy Białowieskiej. Pisarz mieszka na skraju Puszczy Białowie-

skiej razem ze swoją drugą połówką – Justyną oraz dwojgiem dzieci  – Jagną i 
Tymoteuszem .Bada historię wpływu człowieka na środowisko Puszczy Białowie-

skiej, czyli to, jak człowiek chronił i niszczył Puszczę przez ostatnich kilka tysięcy lat. 
Na koniec spotkania autorowi zostały wręczone prezenty.   

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu Podlaskie 
Spotkania z Pisarzami, pod honorowym patronatem Marszałka 
Województwa Podlaskiego, Podla- skiego Kuratora 
Oświaty, Prezydenta Miasta Białe- gostoku 

przez Towarzystwo Nauczycieli 
Bibliotekarzy Szkół Polskich. 
 

 
 
 

 
 

  

http://polki.pl/moda.html
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Wywiad z p. Martą Kozieradzką 
 

1. Co by Pani chciała zmienić w naszej szkole jako 

opiekun SU? 
Zależy mi na tym, aby zaangażować w nasze akcje jak najwięk-
szą ilość Uczniów, bo przecież samorząd jest tworzony przez 
Was – dla Was! Chciałabym, abyście poczuli się odpowiedzialni 

za swoją szkołę i za to, co się w niej dzieje. Zaplanowaliśmy wiele 
działań, więc myślę, że każdy znajdzie coś, w czym jest dobry i czym 

mógłby się zająć z przyjemnością. Zachęcam wszystkich do włączania się w 
nasze prace! 
 2. Czy dużo czasu zajmuje Pani ułożenie planu pracy SU , a co najważniejsze jego 

realizacja? 

 Układanie planu pracy samorządu nie zajęło nam dużo czasu. Niektóre akcje – np. „Góra 
grosza” są bardzo lubiane przez uczniów i nauczycieli, więc oczywiste było, że znajdą się 
w naszym planie. Na realizację mamy cały rok szkolny. W tym roku planujemy wiele ak-
cji charytatywnych i związanych z ekologią, ale nie zabraknie też uwielbianej przez Was 
poczty walentynkowej czy plebiscytu na najsympatyczniejszego chłopaka i najsympa-
tyczniejszą dziewczynę. 

3.  Jak długo Pani pracuje jako nauczyciel języka polskiego?  

To mój pierwszy rok nauczycielskiej przygody, lecz na pewno nie ostatni! :)  

4. Czy ta praca sprawia Pani przyjemność ?  

 Oczywiście! Uwielbiam pracować z ludźmi.  Taka praca nigdy się nie nudzi, ponieważ 
każdy dzień jest inny. Nie wyobrażam sobie pracy za biurkiem w wielkiej korporacji. 
Dlatego tak bardzo ucieszyłam się na wiadomość, że będę mogła opiekować się samo-
rządem i pełnić funkcję wychowawcy klasy VI c. Może nie zdajecie sobie z tego sprawy, 
ale ogromnie dużo się od Was uczę, kiedy z Wami rozmawiam. To od Was czerpię wiele 
energii i radości. Każdego dnia zaskakujecie mnie swoimi niesamowitymi pomysłami. 
Czasami bywa trudno, ale staram się skupiać na pozytywach pracy nauczyciela. Jest to 
niezwykle odpowiedzialny zawód, który wymaga nieustannego udoskonalania się i wal-
czenia ze swoimi słabościami. Mam nadzieję, że Was nie zawiodę. 

5. Jaka jest według Pani wizja idealnej szkoły ? 

Idealna szkoła byłaby strasznie nudna. Mam jednak pewną wizję… Czasami mam wraże-
nie, że choć wszyscy mówimy po polsku, brakuje nam wspólnego języka. Chciałabym, 
aby uczniowie i nauczyciele nauczyli słuchać się wzajemnie, ponieważ to klucz do ko-
munikacji. 

6. Czym się Pani interesuje? 

Kocham język hiszpański i włoski i z tymi językami wiążę mój dalszy rozwój zawodowy. 
W wolnych chwilach tłumaczę piosenki, czytam o różnych kulturach, błądzę po mapie 
Ameryki Południowej i planuję wspaniałe podróże w znane i nieznane… :) 

7. Kto jest Pani idolem? 
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Nie mam jednego idola. Szczególnie cenię twórczość Edwarda Stachury i Witolda Gom-
browicza. Pisarze, którzy tworzyli w języku hiszpańskim i wywarli na mnie największe 
wrażenie to Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez i Pablo Neruda.  
 

Wywiad przeprowadziła i opracowała: Natalia Woronicz 

 

Tam byliśmy… 

Przestawiamy relację Kingi Weroniki Dudko z warsztatów dla mło-

dych autorów - Łucznica 26-28 września 2014 roku. 

                        Jako laureatka II miejscem w Ogólnopolskim konkursie "Nie tylko na scenę" za tekst 
pt. "Niezwykle przygody Figur Woskowych z Muzeum Bajkowych Figur Woskowych w Kopenha-
dze(…)" zostałam zaproszona przez Ośrodku Kultury "Arsus" w Warszawie na warsztaty dla młodych 
autorów. Odbywały się one w dniach od 26 do 28. 09. 2014 roku. Na początku spotkaliśmy się z  pa-
nem Romanem Hole w Teatrze Lalek w Warszawie, na Placu Defilad w Pałacu Kultury i Nauki. Tam 
poznaliśmy Teatr Lalek "od środka", zapoznaliśmy się ze wszystkimi działami teatru począwszy od 
reżyserii, skończywszy na scenografii. Zobaczyliśmy lalki i mnóstwo rekwizytów biorących udział w 
przedstawieniach teatralnych. Zajęcia były bardzo ciekawe za szybko się  jednak skończy-

ły.                     

Później pojechaliśmy autokarem do Ośrodku Kultury "Arsus" w Warszawie, gdzie odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród zakończone warsztatami poetyckimi z poeta,p. Ernestem Bryllem, bardzo 
ciekawie mówił on  o poezji nawiązując do codziennego życia. Była też rozmowa na temat nagrodzo-

nych prac prowadzona przez p. Antoniego Baniukiewicza. 

Około godziny 17.00 wyjechaliśmy do Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia "Akademia 
Łucznica". Po przybyciu – obiadokolacja, szybkie zakwaterowanie i kolejne zajęcia -  warsztaty sce-
nograficzne i poetyckie z panem Bogusławem Kierc. Mimo wyczerpującego dnia wcale się nie nudzi-
liśmy. Warsztaty zakończyły się dopiero o 21 i wtedy dopiero mieliśmy czas na "krótkie rozejrzenie 
się po okolicy", było już ciemno i trudno było zwiedzać nawet najbliższe otoczenie pałacyku, w któ-
rym odbywały się warsztaty. Za to dokładnie zwiedziliśmy cały budynek, w którym zostaliśmy za-
kwaterowani i mogliśmy się lepiej poznać. Bo przecież spotkaliśmy się wszyscy pierwszy raz w życiu. 
Ja znałam już część jurorów konkursu, gdyż brałam udział w jego poprzedniej edycji (moja praca zo-
stała wtedy wyróżniona). Jednak obecnych  laureatów konkursu wcale nie znałam. Spędziliśmy miły 
wieczór, a raczej noc, pani Justyna Ścibor będąca głównym koordynatorem warsztatów i opiekunem 
powiedziała, że "dzisiaj nie ma ciszy nocnej, i możecie kontynuować rozmowy i spotkania nawet do 
rana. Ważne, żeby wszystko było na poziomie i bez żadnego przeszkadzania osobom, które chcą 
spać.". Wieczorem miałam więc okazję poznać wiele wspaniałych koleżanek i kolegów, którzy lubią 
pisać, a oprócz tego także dobrze się bawić. Nocne party były bardzo udane, spać poszłam dopiero w 

sobotę nad ranem. 

Z rana wcale nie chciało mi się wstawać, tak jak moim współlokatorkom, ale nie było wyjścia 
i punktualnie o 8.30 byłyśmy w stołówce. Po śniadaniu pani Lucyna Malec, aktorka Teatry Kwadrat w 
Warszawie miała z nami warsztaty, podczas których rozmawialiśmy o tekstach dramatycznych i sce-
nariuszach. Spojrzenie aktora na teksty jest  zupełnie inne niż spojrzenie autora, który go tworzy. 
Uwagi i przemyślenia zmuszały do przemyślenia różnych kwestii związanych z zagraniem danej sztu-
ki teatralnej. Potem odbyły się kolejne warsztaty z reżyserem, p. Antonim Baniukiewiczem. Podczas 
tych warsztatów ku memu zdumieniu zrealizowaliśmy pierwszy akt właśnie mojego scenariusza. Ja 
wcieliłam się razem z panem Antonim w rolę reżysera, a reszta grupy grała postacie figur woskowych 
z Muzeum w Kopenhadze. Najfajniejsze było ożywanie postaci, a najbardziej podobała mi się odgry-
wana rola czarnego Kota przez czarnoskórego Kevina. Zdałam sobie sprawę, że właśnie ta postać 
Kota jest niemal stworzona dla Kevina. Pisząc scenariusz nawet nie przypuszczałam, że tak doskonale 
trafię w postać. Po obiedzie odbyły się kolejne warsztaty z  p.Bogusławem Kierc. Ich tematem była 
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scenografia i reżyseria scenariuszy. Zaś potem odbyły się warsztaty z panią Justyną Ścibor będącą 
autorką licznych słuchowisk dla dzieci, które są nadawane w Polskim Radiu.  Podczas warsztatów 
przygotowywaliśmy słuchowisko, jakie mieliśmy przedstawić wieczorem na ognisku. Mimo iż od 
czasu warsztatów minęło już parę tygodni, ciągle słyszę piosenkę, jaką śpiewaliśmy na ognisku 
"Ostatnia nocka". Bardzo pasowała, bo była to ostania noc w Łucznicy. To było najfajniejsze ognisko 
na jakim byłam. Pieczone  kiełbaski po ciężkiej pracy całodniowych warsztatów smakowały jak ni-
gdy. A nasze ogniskowe słuchowisko to był główny punkt wieczoru. Wszyscy bili brawo, było wspa-
niale. Ognisko, noc, gwiazdy, księżyc, piosenki, słuchowisko i szczególna atmosfera nie dająca się 
opisać słowami. Szkoda, że chwile te już uleciały i nigdy już nie wrócą. Spać poszliśmy dopiero w 

niedzielę. 

 I znowu z rana wcale nie chciało się wstawać. Śniadanie, a potem warsztaty - zabawa sło-
wem. Wyszukiwaliśmy słowa i skojarzenia z miejscem warsztatów i ze słów tworzyliśmy krótkie tek-
sty. Ku memu zdziwieniu prawie wszystkim, tak jak mnie, miejsce to kojarzyło się z pracą, gwiazdami 
, no i oczywiście z ogniskiem i olbrzymim dębem, który ma ponad 500 lat. Później była prezentacja 
napisanych tekstów, oraz zwiedzanie pracowni artystycznych witrażu, tkaniny, rzeźby, papieru, wikli-
ny, ceramiki, szkła. Zaś już po obiedzie czekało nas pakowanie i czas było się pożegnać. Wymienić 

telefony i adresy. To był chyba najsmutniejszy punkt programu całych warsztatów. 

 Do domu wróciłam dopiero bardzo późnym wieczorem około godz. 24. Byłam zmęczona i 
niewyspana, ale za to bardzo szczęśliwa. Wiem, że było warto tak ciężko pracować. I już teraz myślę 
nad tematem kolejnego scenariusza, na kolejną edycję konkursu. To były wspaniałe warsztaty, które 
będę pamiętać do końca życia. I mam  nadzieję, że na drugi rok spotkam się z Jurorami konkursu i 
Przyjaciółmi z warsztatów, w szczególności z Kornelią, z którą się zaprzyjaźniłam i z którą się umó-
wiłam, że za rok, będziemy próbować się dostać na kolejne warsztaty. To były wspaniałe niezapo-

mniane chwile, pełne pracy i wielkiej przygody i to nie tylko literackiej., 

Relację napisała: Kinga Weronika Dudko, kl. V B 

 

Uśmiechnij się   HUMOR Z KRAINY ZWIERZĄT 
☺☺☺☺☺☺☺ 

Dwa nietoperze wiszą sobie na gałęzi do góry 

nogami i patrzą na trzeciego, który stanął: 

- Zobacz, - mówi jeden do drugiego, - on 

chyba zemdlał!  

☺☺☺☺☺☺☺ 

- Gdzie twoja skorupka? - Pyta żółw młodego 

żółwika bez pancerza. 

- Zwiałem z domu!  

☺☺☺☺☺☺☺ 

W ogrodzie zoologicznym zwiedzający pyta 

dozorcę: - Kiedy pan będzie karmić małpy? 

- A co, jest pan głodny?  

☺☺☺☺☺☺☺ 

Facet wygląda przez okno a tam ślimak chodzi 

sobie po parapecie. Więc facet go pstryknął. 

Za trzy lata słyszy dzwonek do drzwi, patrzy na 

dzwonek a tam ślimak z rozbitą skorupą. I 

ślimak mówi: - Ej ty, koleś, a to przed chwilą, 

to co to było?!  

☺☺☺☺☺☺☺ 

Siedzą sobie dwie myszki polne przy worku 

ziarna w stodole i jedna mówi:  

- Wiesz, poznałam wczoraj super faceta, jest 

taki przystojny, inteligentny, doskonale się 

dogadujemy, o wiesz, mam nawet jego zdjęcie 

- popatrz.  

Druga mysz patrzy uważnie na zdjęcie:  

- Przecież to nietoperz!  
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- A mówił, że jest pilotem!!! 

☺☺☺☺☺☺☺ 

Dwóch właścicieli psów kłóci się, czyj pies jest 

mądrzejszy: 

- Mój pies, zawsze jak wraca do domu - dzwoni 

do drzwi. - Mówi jeden. 

- Mój nie musi. - Odpowiada drugi. - Ma wła-

sny klucz. 

☺☺☺☺☺☺☺ 

Przychodzi żaba do lekarza. 

- Co pani jest? – pyta lekarz. 

- Nie kumam – odpowiada żaba. 

 ☺☺☺☺☺☺☺ 

Co to jest? Zielone i mówi: hau, miau, kra. 

- Żaba na lekcji języków obcych. 

 Ola Kondratiuk , Oskar Zieniewicz – 4 b 

 

Przepis …….przepis zrób to sam/a 

Koktail z kiwi 

 
Warstwowo układamy:  
- pokruszone bezy 

-śmietankę ubitą z łyżeczką cukru waniliowego 
-zmiksowane kiwi 

 
Przepis na domowe KULECZKI RAFAELLO! 

Składniki: 100g miękkiego masła 1/2 szklanki cukru pudru 1 jajko 100g wiór-

ków kokosowych 100g herbatników 30-40g migdałów lub orzechów laskowych 
1. Miękkie masło ucierać przez około 2 minuty mikserem ustawionym na najwyższe obroty. 

Następnie stopniowo dodawać cukier puder i ucierać jeszcze przez około 2-3 minuty, aż masa 
będzie kremowa. 
2. Zmniejszyć obroty miksera na średnie i dodać jajko, dokładnie wymieszać, aż składniki się 

dobrze połączą. 
3. Odłożyć około 3 łyżki wiórków kokosowych, a resztę dodać do masy, wymieszać. Powstał

ą masę wstawić do lodówki na 1 godzinę. 
4. Herbatniki bardzo drobno pokruszyć. Masę kokosową wyjąć z lodówki i dodać herbatniki, 
wymieszać. 

5. Z ciasta formować kuleczki wielkości orzecha włoskiego (ja robiłam trochę mniejsze). W 
środek każdej kuleczki włożyć migdał lub orzech laskowy. Następnie kuleczki obtoczyć w 

odłożonych wiórkach kokosowych. Gotowe kuleczki wstawić do lodówki na parę godzin. 
Kinga Sobolewska , Natalia Zadykowicz – V a 
 

 

 

 

  



 

Kącik nie tylko  poetycki .  

Od jakiegoś czasu prosimy Was o próbki talentu poetyckiego, wasze utwory  . Ujawnijcie się . nie piszcie tylko 

do szuflady, pokażcie, co potraficie. Oto wiersz , jaki napisała Kinga Weronika Dudko z okazji Dnia 

Nauczyciela. (prezentował go na uroczystości szkolnej z tej okazji) 

Nauczyciel 

  
Nauczyciel to Ktoś, kogo cenimy, 

o radę pytamy i dobrze znamy. 

Kogo obserwujemy, gdy na lekcji się 
nudzimy. 

Ktoś, co wie dużo i sercem widzi, jak 

Franciszek Karpiński. 
Wie jak coś zrobić i wiedzę przekaże. 

Zawsze poradzi.  

W problemach, troskach.  

W sprawach małych i dużych jak Janusz 
Korczak. 

 

Wszyscy wiemy jak jest w Szkole. 

Czasami wesoła, a czasami pochmurnie. 

 Nauczyciele! 

W dniu tak doniosłym Waszego Święta. 
Przyjmijcie nasze, najszczersze życzenia. 

 Mniej trosk i dużo uśmiechu, na co dzień. 

Uśmiechu, którym będziecie zarażać, 

nas w czasie lekcji, w Szkole.  

Nawet, gdy nasza wiedza  

jest piorunująca i porażająca. 

   
 
 A oto kilka wierszy, jakie napisała Pani Małgorzata Kasperowicz w czasie, kiedy była bardzo młoda 
osobą (czyli chyba niedawno, bo nasz Pani Małgosia nadal jest przecież młoda ;))) Może przykład Pani 
katechetki zachęci Was do publikowania swojej twórczości w naszej gazetce.  

 
Mój kochany Makaronku  
Przy rosole spotkam cię 

Nie wygrzewaj się na słon-
ku 

Bo ten ogień spali cię 
 
Nie zapomnij wziąć sol-

niczki 
Pan Koperek będzie też  

Potem zjemy te befsztyczki 
Potem…chyba sam już wiesz 

 

/10.03.1987/ 
W czerwonej czapie, czerwonym kubraczku 

Podobny trochę do polnego maczku 
W czerwonych spodenkach i małych bucikach 
Przez leśne dróżki krasnal przemyka. 

 
Pod kapeluszem grzyba przysiada  

Pierwsze śniadanie z mróweczką zjada 
Na grzbiet polnego konika siada 
Po drodze chętnie z każdym pogada 

 
I przed borsuczą norą przystanie 

By razem z nim zjeść drugie śniadanie 

 
Pogwarzyć trochę o tym o i owym 
 

O tak upalnym ranku lipcowym 
 

Potem do żaby swe kroki zwraca 
By w chłodnej wodzie zanurzyć nóżki 
Potem jest obiad, potem praca, 

Potem do góry leżące brzuszki 
 

Na podwieczorek do sowy leci 
Odwiedza także wiewiórcze dzieci 
Po drodze kwiatów polnych nazrywa 

Do pani sowy z nimi przybywa 
 

A kiedy gwiazdy błyszczą na niebie 
Wreszcie powraca po dniu do siebie 
I w samotności kolację zjada 

I przed snem z gwiazdka czasem zagada 
 

A gdy się w sennym światku znajduje 
To odpoczywa to znów pracuje 
Przetrawia cały ubiegły dzień 

I znowu nie wie jawa czy sen? 
 

 



 

 

/11.05.1987 
Maturalny wiersz na polskim napisany  

 
Bo pisarz jest ojcem swojego narodu 
Najlepiej zna jego zalety i wady 

On dotrze na górę dotrze i do spodu 
Gdy trzeba miast pióra 

Ostrze chwyci szpady 
 
Bo pisarz nie boi się prawdy słowa 

„Tak” – „Tak” u niego znaczy 

Nie ważne czy jego zachowa się głowa 
Ważne że się zmienią 

Od jego słów rodacy 
 
A kiedy wołanie nic już nie pomoże 

I chciałoby się uciec gdzieś daleko w świat 
On ciągle ma nadzieję, że jeszcze może 

Uda się zmienić wszystko 
Gdy mu drugi pomoże brat 

 
 

KALENDARIUM 

1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych 

3 listopada – Święto Myśliwych 

5 listopada – Dzień Postaci z Bajek  

6 listopada – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Eksploatacji 

Środowiska Naturalnego  

10 listopada – Dzień Młodzieży, Dzień Jeża 

12 listopada – Światowy Dzień Bicia Rekordów 

14 listopada – Dzień Seniora  

16 listopada – Dzień Tolerancji 

17 listopada – Dzień Studenta 

18 listopada – Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, Urodziny 

Dziadka Mroza 

21 listopada –Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 

22 listopada – Dzień Kredki 

24 listopada – Katarzynki 

25 listopada – Dzień Pluszowego Misia, Dzień Tramwajarza, Dzień Kolejarza 

30 listopada –Andrzejki 

 
Ewelina Mińczuk- IV b  

 

 
  

http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/1_listopada
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/3_listopada
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/5_listopada
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/6_listopada
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/10_listopada
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/12_listopada
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/14_listopada
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/16_listopada
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/17_listopada
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/18_listopada
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/21_listopada
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/22_listopada
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/24_listopada
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/25_listopada
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/30_listopada


 

 
Miłego zgadywania i dopasowywania obrazka do zagadki. 

 

1. Gdy go długo nie ma wszyscy narzekają. a 

gdy przyjdzie, pod parasol przed nim uciekają. 
 

2. Chociaż nie ma głowy, chociaż nie ma uszu, 
choć na jednej nodze, ale w kapeluszu. 
 

3. Utraciła dawno swe liście zielone. Zostały 
jej tylko korale czerwone. 

 
4. W czas zimy i słoty na nogach je noszę. Domyśleć się łatwo, że są to 

…. 
 

5. Kiedy kolczasta łupinka pęknie, w brązowej skórce jest mu najpięk-
niej. 

 

6. Dobra gotowana, dobra i surowa. choć nie pomarańcza to pomarań-
czowa. Kiedy za zielony pochwycisz warkoczyk i pociągniesz mocno, 

wnet z ziemi wyskoczy. 
 

7. Ma berecik czerwony w białe kropeczki. nie chcą brać dzieci ani wie-
wióreczki. Za to mech zielony gwarzy: „patrzcie, jak mi z nim do 

twarzy”. 
 

8. I włoskie i laskowe są smaczne i zdrowe. Każdy z 
nich okrywa bardzo twarda pokrywa. 
 

9. Rośnie pod płotem i ma płatki zło-
te. Jesienią go chętnie zjada dzieci i 

wróbli gromada, bo też smacznych zia-
ren bez liku w tym ogromnym ….. 

 
10. Gdy byłem mały w miseczce siedziałem. Spadłem, 

wyrosłem dębem się stałem. 
 
     

Wybrała: M. Kasperowicz  z „ Antologia zagadek” A. Romanowicz , Białystok 1993   

 

 
 
 

 



 

ZDROWO… CZYLI SPORTOWO 

 
 23 października 2014 roku, w czwartek, pojechałam na zawody sztafet do Supraślu. Zaczynały się 

one o 9:30, a skończyły o 13:30. Nie padał deszcz, ale było bardzo zimno. Zajęliśmy 3 miejsce i prze-

szliśmy do drugiego etapu, który odbędzie się wiosną.  

 Zawody sportowe piłki nożnej o puchar Tymbarka odbyły się na hali sportowej w dniach 24-27 listo-

pada 2014 r. Zorganizowali je panowie Artur Zieniewicz i Jan Omelianowicz.  Brało w nich udział  17 

drużyn. O wynikach napiszemy w następnym numerze. Bardzo lubię i polecam uczestniczenie w za-

wodach sportowych , nie tylko piłki nożnej. Ula Kozikowska z V b 

 

MECZE  JAGIELLONI BIAŁYSTOK  w sezonie 14/15 

 Jaga 5:0 Pogoń      

 Piast Gliwice 0:2 Jaga 

 Jaga 0:1 GKS Bełchatów 

 Ruch Chorzów 5:2 Jaga 

 Lechia Gdańsk 1 :  1 Jaga 

 Jaga    :    Zawisza Bydgoszcz       - 29/11/14 Białystok 

 Cracovia   :    Jaga        - 6/12/14  Kraków 

 Jaga    :   Zabrze Górnik     - 13/12/14 Białystok 

 
    Tabela  T –mobile extra klasy 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEUSZ DUBLER - VA 

  

Lp Drużyna  Mecze Punkty Z. R. P. Bramki MB 

1 Legia Warsza-
wa  

 16 32 10 2 4 34–17  

2 Wisła Kraków   16 28 8 4 4 31–21  

3 Śląsk Wrocław   16 28 8 4 4 27–19  

4 Górnik Zabrze   16 28 8 4 4 25–18  

5 Jagiellonia 

Białystok  

 16 27 8 3 5 28–22  

6 GKS Bełchatów   16 26 7 5 4 14–15  

7 Lech Poznań   16 23 5 8 3 31–19  

8 Pogoń Szczecin   16 23 6 5 5 23–25  

9 Piast Gliwice   16 22 6 4 6 21–23  

10 Podbeskidzie 

Bielsko-Biała  

 16 21 6 3 7 26–28  

11 Lechia Gdańsk   16 18 4 6 6 21–24  

12 Cracovia   16 18  5 3 8 16–23  

13 Korona Kielce   16 18 5 3 8 16–26  

14 Górnik Łęczna   16 17 4 5 7 17–23  

15 Ruch Chorzów   16 14 3 5 8 17–23  

16 Zawisza Byd-
goszcz  

 16 8 2 2 12 18–39  

http://ekstraklasa.net/legia-warszawa/
http://ekstraklasa.net/legia-warszawa/
http://ekstraklasa.net/wisla-krakow/
http://ekstraklasa.net/slask-wroclaw/
http://ekstraklasa.net/gornik-zabrze/
http://ekstraklasa.net/jagiellonia-bialystok/
http://ekstraklasa.net/jagiellonia-bialystok/
http://ekstraklasa.net/gks-belchatow/
http://ekstraklasa.net/lech-poznan/
http://ekstraklasa.net/pogon-szczecin/
http://ekstraklasa.net/piast-gliwice
http://ekstraklasa.net/podbeskidzie/
http://ekstraklasa.net/podbeskidzie/
http://ekstraklasa.net/lechia-gdansk/
http://ekstraklasa.net/cracovia/
http://ekstraklasa.net/korona-kielce/
http://ekstraklasa.net/gornik-leczna
http://ekstraklasa.net/ruch-chorzow/
http://ekstraklasa.net/zawisza-bydgoszcz
http://ekstraklasa.net/zawisza-bydgoszcz


 

Neymar da Silva Santos Junior 
O samym Neymarze wiele mówi nadany mu pseudonim - "Pele". Jego ostat-

nie triki na mundialu w Brazylii pokazały, że nie jest to przypadkowy wybór 

Neymar urodził się 5 lutego 1992r. Od małego wykazywał duże zdolności 

piłkarskie. 

Neymar już w wieku lat 19 został ojcem. Ma syna - Davida Luccę, któremu 

stara się poświęcać każdą wolną chwilę. Siostra Rafaella Beckran jest wiel-

ką fanką aktualnego pracodawcy Neymara - FC Barcelony. Co ciekawe, 

pierwotnie Neymar miał nosić imię Matheus. Takie wybrał dla niego ojciec -

 Neymar da Silva Senior. Jednak w ostatniej chwili zmienił zdanie. Brazylij-

czyk kopać piłkę nauczył się w swoim... pokoju. Jego pierwszymi przeciwni-

kami były sofa i krzesła. W wieku 13 lat na testy zaprosił go Real Madryt. Tęsknota za oj-

czyzną sprawiła, że wybrał inny klub - Santos. Mając raptem 16 lat podpisał swój pierwszy 

zawodowy kontrakt 

Dokładnie 16 maja 2013r. nazywany pieszczotliwie "Juninho" zawarł 5-letnią umowę z hisz-

pańską potęgą - FC Barceloną. Całkowita wartość transferu wynosiła, bagatela, 86,2 mln 

euro. Debiut w barwach klubu z Katalonii zaliczył 30 lipca 2013r. na... PGE Arenie w Gdań-

sku. Tamtejsza Lechia, mimo, że był to tylko sparing, odniosła historyczny wówczas sukces 

(padł remis 2:2. W pierwszym sezonie (2013/2014) w Barcie rozegrał 41 spotkań, w których 

do siatki rywali trafił 15-krotnie. 

 

Przygoda Neymara w drużynie narodowej rozpoczęła się w 2009 roku podczas  Mistrzostw 

Świata U-17. Lepszego startu nie można sobie było wymarzyć. Neymar strzelił bramkę. Bra-

zylia udział w tamtym turnieju zakończyła jednak już na fazie grupowej. Więcej szczęścia 

wzrastającemu napastnikowi "Canarinhos" przytrafiło się rok później. Szansę dał mu ówcze-

sny menedżer drużyny, Mano Menezes. Wielka Brazylia podejmowała USA. 18-letni wów-

czas Neymar otworzył wynik meczu kończąc podanie od Andre Santosa. [5] Ostatecznie, po 

golu Pato, skończyło się na 2:0.[6] 

To było jednak dopiero preludium jego występów w narodowych barwach. W meczu prze-

ciwko innej amerykańskiej potędze w światowym futbolu - Argentynie zagrał od pierwszej 

minuty. Wówczas jego zespół rywalom nie sprostał i przegrał 1:0. Co ciekawe, bramkę na 

wagę wygranej zdobył późniejszy klubowy kolega Neymara - Lionel Messi 

"Nowy Robinho", jak nazywają go niektóre serwisy dobrze zapamiętał mecz numer trzy w 

swojej karierze w kadrze i to nie tylko z powodu tego, że brylował na zielonej murawie i zdo-

był dwie bramki (w tym jedną z karnego). 

- Czułem się świetnie po strzeleniu dwóch goli, ale ta rasistowska atmosfera jest przygnębia-

jąca - skomentował sam zainteresowany. Wygwizdywanie można znieść, bo zdarzało się to 

największym. W kategoriach skandalu można jednak ocenić obrzucenie "Pelego" bananem. 

 

W 2013 roku Neymar miał już status gwiazdy. Udowodnił to w meczach Pucharu Konfede-

racji. Otrzymał tam Złotą Piłkę dla najlepszego zawodnika tego turnieju. Drużyna z nim w 

składzie ograła w finale Hiszpanię aż 3:0. Nową kartę piłkarz zapowiedział napisać na mun-

dialu w Kraju Kawy. Czego może dokonać? 
Oskar Artur Zieniewicz k lasa IV b 



 

Skąd ten prąd? Poznawanie elektryczności. 
Bez niej nie moglibyśmy funkcjonować we współczesnym świecie. Odpowiada za działanie kompute-

rów, telefonów, sprzętu gospodarstwa domowego. Jak właściwie działa elektryczność, od której tak 

jesteśmy obecni    

Za elektryczność odpowiedzialne są mikroskopijne cząstki stanowiące składniki atomu – elektrony. 

Mają one ładunek ujemny. Przemieszczające się przez przewodnik elektrony to znany wszystkim prąd 

elektryczny. Ruch elektronów powoduje także pole magnetyczne, które jest odpowiedzialne za działa-

nie urządzeń elektrycznych oraz pola elektryczne.   

Elektryczność służy nam także do przesyłania informacji, podobnie jak fale radiowe. Takie jej zasto-

sowanie możemy spotkać w kalkulatorach czy komputerach. Dzięki temu, że wykorzystują one elek-

trony mogą być zminiaturyzowane. Na co dzień tego doświadczamy korzystając z laptopów, nowocze-

snych telefonów komórkowych czy tabletów. Wszystkie te urządzenie elektron iczne kierują ruchem 

elektronów. 

Istnieje także zjawisko elektryczności statycznej, czyli takiej gdzie elektrony nie płyną jak w przypadku 

prądu elektrycznego ale są przenoszone. Jako, że wszystko zbudowane jest z atomów zawierających 

elektrony stosunkowo łatwo ją wytworzyć. Wystarczy intensywnie potrzeć na przykład balon za pomo-

cą ściereczki, a zacznie on przyciągać wasze włosy. Spróbujcie sami! Można również potrzeć grze-

bieniem o tkaninę, by zobaczyć jak wytworzone pole elektryczne będzie oddziaływać na k awałki pa-

pieru. 

Wracając do prądu elektrycznego, różni się on tym od elektryczności statycznej, że może występować 

jedynie w przewodniku. Może być nim na przykład kawałek metalu. Wprawienie elektronów w ruch 

wymaga energii, na przykład cieplnej, mechanicznej czy słonecznej. Dostarczyć jej mogą także reak-

cje chemiczne jak ma to miejsce w baterii. W typowym jej obwodzie elektrony poruszają się przez 

przewodnik złożony z cynku i miedzi, które są w otoczeniu pobierającego z nich elektrony kwasu. Ten 

ostatni właśnie jest odpowiedzialny za przepływ elektronów.   

 

Jak mierzymy „ilość” prądu? Wszystkie urządzenie elektryczne wyposażone są w obwody, w których 

możemy wyróżnić natężenie (czyli ilość) prądu liczone w amperach oraz jego napięcie liczone w wol-

tach. Prąd przepływający przez obwody możemy też podzielić na stały i zmienny. W przypadku tego 

pierwszego elektrony płyną w jednym kierunku – od bieguna ujemnego do dodatniego. Z prądem 

zmiennym mamy do czynienia natomiast wtedy gdy, elektrony poruszają się w dwóch kierunkach, 

„tam i z powrotem”. Właśnie taki rodzaj prądu jest w naszych gniazdkach elektrycznych. 

 

Dominika Andrzejewska – IV a 
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