
  
      1 

 
  

ŁOKIETKOWY    

KURIEREK 
Gazetka Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Wodyniach 

Numer 4 (czerwiec)                                        Cena: 1zł 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

REDAKCJA PISZE: 
   Zbliża się upragniona chwila dla zapewne, każdego ucznia… Oczywiście chodzi o 
koniec roku szkolnego. Dlatego zapraszamy do ostatniego numeru naszej szkolnej 
gazetki, w której przeczytacie o tych, którzy w tym roku starali się najbardziej, a także o 
tradycyjnych już tematach. Serdecznie zapraszamy do lektury! 
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FAKTY I PLOTECZKI 
 Egzamin Szóstoklasisty – 04.04.2013

4 kwietnia, w tym roku okazał się 

najważniejszą chwilą dla przyszłych 

absolwentów naszej „podstawówki”. 

Pisali oni Egzamin Szóstoklasisty czyli 

coroczny, ogólnopolski test 

sprawdzający wiedzę szóstych klas. 

Mamy nadzieję, że każdy jest 

zadowolony ze swojego wyniku, a 

jeżeli nie jest szansa na poprawę… 

Egzaminy po III klasie gimnazjum już za 

trzy lata.   

 

 

 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja – 29.04.2013 

Tego dnia upamiętniliśmy uchwalenie 
Konstytucji 3 maja 1791 roku. Jest to 
dla Polski święto narodowe, jak warto 
zauważyć Konstytucja ta była pierwszą 
w Europie i drugą na świecie. O tym, 
jakie wydarzenia towarzyszyły 
podpisaniu tego dokumentu mogliśmy 
się dowiedzieć oglądając i słuchając 
okolicznościowej akademii klasy IIIb.  
 

 

 Rocznica beatyfikacji Jana Pawła II - 30.04.2013  

Następnego dnia świętowaliśmy 

natomiast, drugą już, rocznicę 

beatyfikacji patrona naszego Gimnazjum, 

a przede wszystkim wybitnego Papieża 

Polaka Jana Pawła II. Miało to miejsce 

przed właściwym terminem, ponieważ 

przeszkodą był weekend majowy. 

Sylwetkę i słowa Karola Wojtyły 

przybliżyli nam uczniowie klasy III 

gimnazjum. 
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 Konferencja na temat 
bezpieczeństwa – 
13.05.2013 

W tym dniu w naszej szkole odbyły się dwie 
lekcje na temat zachowywania 
bezpieczeństwa. Pierwsza o bezpieczeństwie 
podczas pracy na roli, a druga o zasadach 
zachowania w lesie. Spotkania prowadzili 
przedstawiciele KRUS-u oraz Nadleśnictwa.  
Obyśmy z tych „lekcji” wynieśli jak najwięcej.  
 

 Konkurs „NAJ”  
Jak zapewne już wiecie w naszej szkole, a dokładniej w klasach IV-VI trwa konkurs „NAJ”, 

który polega na wytypowaniu uczniów, przedmiotów, wydarzeń i tym podobnych, które 

miałyby wygrać w danej kategorii. Rozstrzygnięcie w ostatnim tygodniu szkolnym… 

CZEKAMY! 

Mateusz Krzyziński 

FAKTY Z PLANETY ZIEMIA 
 Adolf Hitler uwielbiał rysować 

postacie z filmów Disney’a. 
 25% powierzchni jabłka to 

powietrze, dlatego unoszą się na 
wodzie. 

 Rafael Nadal jest rekordzistą pod 
względem zwycięstw  w jednym 
turnieju zaliczanym do Wielkiego 
Szlema. Hiszpan 
wygrał 8 spośród 
ostatnich dziewięciu 
turniejów na kortach 
Rolanda Garrosa. 

 24 karatowe złoto 
(tzw. czyste) jest tak 
miękkie, że można je 
formować rękoma. 

 Człowiek używa 
około 200 mięsni 
żeby wykonać jeden 
krok. 

 Kolor czerwony wzmaga głód. 
 Jedi jest oficjalną religią 70 tysięcy 

Australijczyków. 
 Miliard sekund to 32 lat. 
 Według Pitagorasa dwie najkrótsze 

odpowiedzi „tak” i „nie” wymagają 

najdłuższego zastanowienia spośród 
wszystkich innych. 

 Przeciętna osoba śmieje się 15 razy 
dziennie. 

 Zdanie „może jutro ta dama sama da 
tortu jeżom” czytane od tyłu brzmi 
tak samo jak czytane od przodu. 

 Nie da się nucić z zatkanym nosem. 
 Francuzi spożywają 

rocznie 4 000 ton żab. 
 W poniedziałek, 23 

marca 2178 roku Pluton 
zakończy pierwsze , od 
momentu jego odkrycia, pełne 
okrążanie wokół Słońca. 

 W języku fińskim 
wyróżnia się 15 przypadków . 

 Panna młoda w 
Chinach ubrana jest w 
czerwień. 

 Największy amfiteatr w Polsce 
znajduje się na górze Świętej Anny. 

 Najstarszy  świerk pospolity w 
Polsce znajduje się w Strzelcach 
Opolskich – ma on 350 lat. 

 
Piotr Adamiak
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KARTKI Z KALENDARZA 

 

Dzień Matki – 26 maja 

Dzień Matki – święto obchodzone corocznie w Polsce 26 

maja jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. W tym 

dniu są one zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz 

różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej 

inne osoby. To święto ma na celu okazanie matkom 

szacunku, miłości, podziękowania za trud włożony w 

wychowanie.                                  

 

 

 

Dzień Dziecka – 1 czerwca  

Dzień Dziecka-święto dzieci obchodzone corocznie  w wielu 

krajach. W Polsce Dzień Dziecka obchodzony jest od roku 1950 

w dniu 1 czerwca. Po raz pierwszy zorganizowano go w 

związku z akcją zbierania podpisów pod Apelem 

sztokholmskim. Od 1952 r. stało się świętem stałym. Z okazji 

Dnia Dziecka w szkołach często obchodzony jest dzień sportu; 

np. poprzez organizowanie rozgrywek międzyklasowych. 

 

Dzień Ojca – 23 czerwca 

Dzień Ojca – święto będące wyrazem szacunku dla ojców 

obchodzone corocznie w wielu krajach, w różnych 

terminach. W Polsce święto to obchodzone jest  23 czerwca 

(od 1965r). Zwyczajem tego święta jest składanie ojcom 

życzeń i obdarowywanie ich drobnymi upominkami. 

 
 
 
 
 
 

Magda Rosa, Kuba Lewandowski, Bartek Skóra 
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NAJLEPSI W ROKU SZKOLNYM 2012-2013  
Koniec roku szkolnego to ten moment, w którym przychodzi 

pora na pochwały. Na łamach „Łokietkowego Kurierka” 

prezentujemy Wam, drodzy czytelnicy, laureatów nagród za 

bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, co w 

klasach IV-VI oznacza świadectwa „z czerwonym paskiem”. 

Przeczytacie też nazwiska najwytrwalszych uczniów – tych ze 

100% frekwencją, którzy pomimo pogody i chorób nie opuścili 

żadnego dnia szkoły.  

Brak klasy lub kategorii oznacza brak nagród. 

Klasa I  

Wyniki w nauce:  

   

Frekwencja:  

   

Klasa II 

Wyniki w nauce: 

 Wiktoria Pawlak 

 Amelia Bieniek 

 Anastazja Wróbel 

Frekwencja:  

   

Klasa III 

Wyniki w nauce: 

 Julia Sabak 

 Mateusz Piwowarczyk 

 Magdalena Cizio 

 Karolina Pawlak 

 Klaudia Jóźwiak 

 Julia Wróbel 

Frekwencja: 

 - 

Klasa IV 

Wyniki w nauce: 

 Mateusz Kielak 

 Piotr Szymański 

 Filip Woźniak 

 Oliwia Bieńkowska 

 Damian Kluska 

Frekwencja: 

 - 

Klasa VIa 

Wyniki w nauce: 

 Mateusz Krzyziński 

 Natalia Urbanek 

 Igor Pawlak 

 Piotr Adamiak 

 Mateusz Pietrasik 

Frekwencja: 

 Jakub Soćko 

 Anna Pilich 

 Mateusz Grabowski 

Klasa VIb 

Wyniki w nauce: 

 Iwona Pliszka 

 Wiktoria Aryż 

 Magdalena Rosa 

 Mateusz Pawlak 

Frekwencja: 

 Iwona Pliszka 

 

 

 

Mateusz Krzyziński
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SPORT 
Sezon 2012/2013 w najważniejszych ligach europejskich jest już dawno zakończony, ale 

przypomnijmy sobie rozstrzygnięcia w dwóch najlepszych ligach na Starym Kontynencie. 

  

Premier League 

Liga angielska zakończyła się bez większych niespodzianek. Zwycięzcą 

sezonu 2012/2013 zostaje Manchester United, który puchar zapewnił sobie 

już dużo wcześniej. Na drugim miejscu Manchester City z 11 punktową stratą 

do lidera. Poza klubami z Manchesteru szansę na Champions League ma także 

Chelsea i Arsenal. Tottenham zajmujący piąte miejsce w tabeli musi zadowolić 

się Ligą Europejską. 

 

Czołówka tabeli na koniec sezonu: 

1.Manchester United (89 pkt) 

2. Manchester City (78 pkt) 

3. Chelsea Londyn (75 pkt) 

4. Arsenal Londyn (73 pkt) 

5. Tottenham Hotspur (72 pkt) 

 

Oczywiście nie obędzie się bez spadku trzech najsłabszych drużyn w tym sezonie. Są to Wigan 

Athletic, Reading i QPR. Na ich miejsce wejdą Cardiff City, Hull City i Crystal Palace. 

 

 

Primera Division 
 

W lidze hiszpańskiej podobnie jak w Premier League zwycięzcę tego 

sezonu poznaliśmy już dawno. W tegorocznych rozgrywkach puchar 

zgarnęła FC Barcelona z 15 punktami przewagi nad wiceliderem Realem 

Madryt. Na 3 miejscu- Atletico Madryt. Czwarte i piąte miejsce zajęły 

kolejno Sociedad i Valencia. 

 

Czołówka tabeli na koniec sezonu: 

1. FC Barcelona (100pkt) 

2. Real Madryt (85 pkt) 

3. Atletico Madryt (76pkt) 

4. Sociedad (66pkt) 

5. Valencia (65pkt) 

 

W tym sezonie do drugiej ligi spadną Mallorca, Deportivo i Zaragoza. Ich miejsce zajmą Elche, 

Villarreal i Almeria. 

 

Finał Ligi Mistrzów 

Finał Ligi Mistrzów Borussia Dortmund – Bayern Monachium był 

pierwszym Niemieckim Finałem najbardziej prestiżowych rozgrywek 

Europy oraz pierwszym, w którym wystąpiło aż trzech Polaków. 

Mecz o wiele lepiej zaczęła Borussia i to ona dyktowała warunki w 

pierwszych minutach. Pierwszą dobrą okazje na zdobycie bramki miał 

Jakub Błaszczykowski w 10 min. meczu, ale uderzył tylko nad 

poprzeczką. Chwilę później czujność Neuer’a sprawdził drugi Polak, 
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Robert Lewandowski uderzając z dystansu. W 14 min. prowadzenie BVB mógł dać Błaszczykowski 

po świetnym podaniu Reus’a, ale kapitalnie piłkę na rzut rożny sparował Neuer. Kolejną okazję żółto-

czarni mieli w 19 minucie, świetne podanie prostopadłe do Reus’a posłał Grosskreutz mijając 

wcześniej rywala, ale Manuel Neuer bronił jak w transie. W końcu swoją okazję w 26 min miał 

Bayern, głową uderzył Mandzukic i Weidenfeller przeniósł nad poprzeczką. Po pół godzinie gry 

prowadzenie Bawarczykom mógł dać Robben lecz przegrał pojedynek 1 na 1 z Weidenfeller’em. 

Zawodnicy z Monachium zaczęli coraz częściej mieć piłkę i okazje. Kolejną „setkę” w 43 min. miał 

Arjen Robben ,ale znów lepszy był golkiper Borussi. Po mimo wielu okazji w pierwszej połowie obie 

drużyny schodziły na przerwę bez bramek. Po wznowieniu gry musieliśmy trochę poczekać na kolejną 

akcję, ale była to akcja bramkowa dla Bayernu. Kapitalne podanie prostopadłe posłał Ribery do 

Robben, a ten jeszcze wystawił piłkę jak na patelni Mandziukic’owi i w 60.min mieliśmy otwarcie 

wyniku. Piłkarze z Dortmundu od razu rzucili się do odrabiania strat i na odpowiedź nie musieliśmy 

długo czekać. Arbiter podyktował rzut karny za faul Dante na Reus’ie i minutę później jedenastkę na 

bramkę pewnie zamienił Gundogan i było 1:1. W 72 min. meczu świetną akcję przeprowadził Bayern i 

piłka po strzale Mullera nieuchronnie zmierzała do bramki, ale wyrósł jak z pod ziemi Subotic. Kilka 

minut później potężnie piłkę zza pola karnego posłał Alaba i znów mistrzowska obrona 

Weidenfeller’a. Kiedy wydawało się, że będziemy mieli dogrywkę dał o sobie znać Robben. 

Kompletnie zagubiła się defensywa Borussi Dortmund i najprzytomniej zachował właśnie Holender 

pakując piłkę do siatki w 88min. Borussia nie zdołała zdobyć już bramki i musiało zadowolić ich tylko 

II miejsce. 

Igor Pawlak i Mateusz Pawlak 

GDZIE SPĘDZIĆ WAKACJE?   
Atrakcyjne miejsca na wakacje w Polsce to nie tylko morze i góry. Wakacje można spędzić nad 
jeziorami, rzekami, w lasach, zwiedzając zamki czy miasta. 

 

Mazury – cud natury 
"Na Mazury, gdzie wiatr zimny wieje, gdzie są 
ryby i grzyby, i knieje" - mówią słowa 
popularnej piosenki. Jeziora, lasy, rzeki, 
kanały, zabytki. Kajakowe szlaki i rejsy 
żeglarskie. Ciche i piękne zakątki oraz 
imprezy w miasteczkach - na 
Mazurach każdy może znaleźć to, co 
lubi. Nic dziwnego, że nasza polska 
kraina jezior doceniana jest nie tylko 

przez Polaków. 
Mazury to przede wszystkim Wielkie Jeziora Mazurskie, czyli szlak 

wodny rozciągający się od Mamr po Jezioro Nidzkie. W sezonie życie na jeziorach toczy się 
intensywnie. Największe mazurskie jezioro - Śniardwy - przyciąga windsurferów. Równie 
popularny jest kajakowy szlak Krutynią - jeden z najurokliwszych szlaków kajakowych w Polsce. 
Spływ Krutynią najlepiej rozpocząć w Sorkwitach, a zakończyć w Rucianem-Nidzie, po drodze 
znajdziemy wiele miejsc noclegowych na polach biwakowych, w kwaterach prywatnych czy 
ośrodkach wczasowych. Miłośników przyrody przyciągnie także Puszcza Piska. 
Dla osób lubiących zwiedzanie także znajdzie się na Mazurach wiele fascynujących miejsc. W 
Szczytnie koniecznie trzeba odwiedzić zamek krzyżacki. W Wojnowie - jednej z najpiękniejszych 
mazurskich wsi - molennę, czyli świątynię staroobrzędowców. W Gierłoży można zobaczyć 
pozostałości kwatery Hitlera, a w Mamerkach - gigantyczne bunkry, gdzie mieściła się kwatera 
niemieckiego dowództwa wojsk lądowych. 

Kasia Rosa i Iwona Pliszka 



  
      8 

 
  

KĄCIK KULINARNY 
 

"Pizza z salami"  
 
Składniki: 

 2 średnie pomidory 

 10 plasterków salami  

 10 dag sera "goudy" 

 1,5 szkl. mąki  

 2 dag drożdży 

 4 łyżki koncentratu pomidorowego  

 1 łyżka oleju  

 1-2 łyżeczki suszonego oregano   

 sól  

 pieprz  

 świeże oregano do dekoracji 
 
 
 

Sposób przygotowania:  
 
Wsypać do miski mąkę, do mąki dodać drożdże, pół szklanki wody, olej oraz sól. Całość 
wyrobić na jednolite, gładkie ciasto. Do wyrośnięcia odstawić w cieple miejsce pod 
przykryciem na 30 minut. Oczyścić pomidory, pokroić w plastry, posypać mąką blat, 
rozwałkować na nim ciasto na jeden duży placek o średnicy około 32cm albo na dwa 
małe. Przykryć pergaminem blachę, ułożyć na niej ciasto. Placek posmarować 
koncentratem pomidorowym. Posypać solą, pieprzem oraz suszonym oregano. Na 
powierzchni ciasta ułożyć plasterki pomidorów i salami. Zetrzeć żółty ser na grubej 
tarce, posypać nim pizzę. Wstawić do dobrze nagrzanego piekarnika. Piec przez 20-30 
minut w temperaturze ok. 200 st. C. Salami możemy zastąpić chudą szynką albo wędzoną 
kiełbasą.  
 
 

Dobra rada: 
 
Po ułożeniu ciasta na blasze należy posmarować je olejem i równomiernie ponakłuwać 
widelcem. Ciasto będzie wtedy pulchniejsze. Jeżeli nie chcemy, aby żółty ser przysmażył 
się na powierzchni pizzy należy posypać nim ciasto na krótko przed końcem pieczenia. 

 

SMACZNEGO! 

Natalia Urbanek 
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WYCIECZKA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    W dniach 17-20 czerwca 2013r. 36 uczniów naszej „podstawówki” (klasy IV-VI) pod opieką czterech 
opiekunów: pań Anny Kielak, Sabiny Piwowarczyk i Iwony Pawlak oraz pana Krzysztofa Szostka, udało 
się na wycieczkę w góry. Wyruszyliśmy o godzinie 7:00. 
Pierwszym miastem, które zwiedzaliśmy była Częstochowa. Zobaczyliśmy tam  uroczyste odsłonięcie 
cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, zwiedziliśmy całą Jasną Górę oraz pomodliliśmy 
się w tym pięknym miejscu.  
   Kolejnym punktem naszej wycieczki był przejazd do miejsca zakwaterowania, które znajdowało się 
w małej, urokliwej miejscowości Małe Ciche. Mieliśmy okazję poznać ją podczas wieczornego 
spaceru.  
Następnego  dnia czekało na nas Zakopane. Pani przewodnik pokazała nam skocznie narciarskie, 
Kościół Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, wjechaliśmy wyciągiem na Gubałówkę, odbyliśmy 
spacer po jej grzbiecie, później zwiedzaliśmy także cmentarz na Pęksowym Brzysku i zakupiliśmy 
pamiątki na Krupówkach. Cały  czas  towarzyszyły nam przepiękne widoki!    
Trzeci dzień był chyba najtrudniejszy – od samego rana wszyscy czekali na dłu-uu-ugą wędrówkę 
pieszą do Morskiego Oka. Zaczęła się ona od Palenicy Białczańskiej, po drodze podziwialiśmy m.in. 
Wodogrzmoty Mickiewicza, ale największe wrażenie zrobił na nas cudowny krajobraz, który 
mijaliśmy. Nad Morskim Okiem zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia, spędziliśmy trochę czasu i 
wróciliśmy tą samą drogą. Nasz „spacer” liczył więc około 16 km z tego połowę pod górę. Później 
mogliśmy odpocząć i zrelaksować się na basenach termalnych w Białce, gdzie czekał na nas też słodki 
poczęstunek.  
Czwarty – ostatni dzień naszej wycieczki to wykwaterowanie, zwiedzanie Wadowic – rodzinnego 
miasta Jana Pawła II. Obejrzeliśmy tam chociażby replikę jego domu rodzinnego i zjedliśmy 
przepyszne kremówki. Później przejechaliśmy do Kalwarii Zebrzydowskiej, zwiedziliśmy tam tylko 
sanktuarium, ponieważ upalna pogoda nie dała nam przejść przez szlaki z kapliczkami i stacjami. 
Potem czekał nas już tylko powrót do Wodyń, w których byliśmy około 21:30.  
Wycieczka podobała się wszystkim, co można wywnioskować po wielkich brawach dla opiekunów, 
kierowcy oraz licznych podziękowaniach. 
Z wyprawy tej przywieźliśmy nie tylko pamiątki, mamy też wiele zdjęć, które zatrzymają te chwile na 
długo.   

 
Mateusz Krzyziński 
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KILKA SŁÓW O ŻYCIU… 

 
Wyjątkowość… Każdy z nas ją ma, posiada.  

Jesteśmy wyjątkowi. Każdy z nas nosi w sobie  

jedyną niepowtarzalną historię swojego życia. Jest tam 

wiele pięknych, cudownych chwil i wspomnień, ale są 

tam też sceny, które najchętniej wymazalibyśmy ze 

swojej pamięci. Sytuację, w którym popełniliśmy 

błąd… Niestety nasza pamięć zachowuje tak naprawdę 

wszystko, bo zdecydowanie łatwiejszą sztuką jest 

pamiętanie niż zapominanie.  Co to powoduje?  

Można to porównać do programu komputerowego. 

Podświadomość – to ona nie zapomni o niczym, jest 

podobna właśnie do komputera, który ciągle 

wykonuje zaaplikowany program. W przypadku, o którym 

mówimy program ten to kod, jaki został nam wgrany na nasze całe 

życie, czyli po prostu nasz los. Najwięcej i najsilniejsze ze wspomnień pochodzą z 

dzieciństwa, bowiem to ono wywiera wielki wpływ na nasze życie, po sam jego kres. 

Porównajmy to do podróży pewnego statku, który, załóżmy, ma płynąć 75 lat. Jeżeli już na początku podróży 

statek zboczy z kierunku, celu, to po upływie wielu lat dryfowania nie w tą stronę ile czasu będzie potrzebne, 

żeby wrócić na dobrą drogę? A więc my – młodzież, która po latach założy swoje rodziny, będzie obywatelami 

tego kraju, starajmy się już dziś wkroczyć na dobry tor, znaleźć coś dla siebie, nakierować swoje 

zainteresowania na coś konkretnego. Starajmy się teraz pomagać samemu sobie, aby po latach nie smucić się 

rozpamiętując błędy młodzieńczych lat.  

 

Mateusz Krzyziński 

 

CZAS NA…  
WAKACJE!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŁOKIETKOWY KURIEREK 
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