
    

 

 

 

Cześć!  

Wita Wszystkich nowy zespół gazetki szkolnej.  

Prezentujemy Wam artykuły, napisane przez nas       
w pocie czoła .  

W skrócie: 

-Miejsca pamięci, 

-Wywiady z pierwszakami, 

-Halloween 2021, 

-Akcje wolontariatu, 

-Święta 2021, 

-Biblioteka łańcuchowa, 

-Narodowe Czytanie 2021. 

Zapraszamy Was do wspólnego czytania!  

 

MIEJSCA PAMIĘCI 

Projekt Miejsca Pamięci realizowany jest od 2012 

roku. Od tego czasu Odra Niemen opiekuje się 

miejscami pamięci w kraju i za granicą, głównie na 

dawnych kresach wschodnich. W 2012 roku podjęta 

została opieka nad kwaterą Żołnierzy Wyklętych na 

wrocławskim Cmentarzu Osobowickim.  

W tym roku akcja ta była organizowana przez 3 dni, od 

30 października do 1 listopada, w godzinach od 10 do 

16. Piętnastu wolontariuszy zbierało pieniądze w 

dwóch miejscach na cmentarzu. Niektórzy stali dłużej, 

niektórzy krócej, ale liczył się cel. Znajdowaliśmy się 

przy bramie główniej i parkingu, aby zebrać jak 

najwięcej pieniędzy. Pogoda nam bardzo sprzyjała, 

ponieważ świeciło słońce i było ciepło. Wiele osób, w 

różnych przedziałach wiekowych, wrzucało pieniądze.  

Na tegorocznej zbiórce udało nam się zebrać 7500 zł. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tak dużej sumy. 

Daliśmy radę! Mamy nadzieje, że za rok uda nam się 

uzbierać jeszcze więcej pieniędzy na tak szczytny cel. 

Wszystkich serdecznie zachęcamy do udziału w 

kolejnej zbiórce. 

                                                Alicja Susło, Gabriela Siciarz    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Wywiad z uczniami klas I 

Przeprowadziłyśmy wywiad z uczniami klas I, zadawaliśmy im pytania na temat pierwszych tygodni w nowej szkole.  

Po krótkim wstępie, przejdźmy już do tej ciekawszej części, czyli wywiadu.  

⁃ Jakie są Twoje wewnętrzne odczucia po 2 miesiącu nauki w nowej szkole?  

⁃ Nasi koledzy odpowiadali, że jest dobrze. Sporo osób dostało już pierwsze 1, ale w końcu jak to mówią „ uczeń bez 1, to jak 

żołnierz bez karabinu”, niektórzy zdążyli już podpaść nauczycielom. Uczniowie mówili również, że nauczyciele są w porządku, 

a z rówieśnikami się dogadują.  

⁃ Sprawdziły się Twoje przypuszczenia i obawy odnośnie szkoły?  

⁃ Odpowiedzieli nam, że ich obawy się nie spełniły. Myśleli, że będą gnębieni przez starsze klasy, ale jednak nasi rówieśnicy 

okazali się przyjaźni i pomocni. Uczniowie nie mieli przypuszczeń co do pierwszych tygodni szkoły, podeszli do otaczającej ich 

sytuacji ze spokojem i z pełną wiarą, że będzie wszystko w porządku.  

⁃ Macie już jakieś sposoby na skuteczną naukę?  

⁃ Wszyscy odpowiedzieli nam, że ze względu na to, że wcześnie zaczynają i późno kończą lekcje, to spędzają każdą wolną 

chwilę podczas dojazdu do szkoły oraz powrotu do domu, nad powtarzaniem wiadomości z lekcji.  

⁃ Masz w szkole jakiś znajomych, ktoś w rodzinie jest absolwentem?  

⁃ Większość odpowiedziała, że mają dużo znajomych ze starszych klas oraz w swoich obecnych klasach, natomiast mało 

odpowiedziało, że mają mało absolwentów LZN w rodzinie.  

⁃ Wasze klasy się zgrały? Dogadaliście się?  

⁃ Wiadomo jak w każdej nowej klasie na początku tworzą się grupki po 4-5 osób, ale każda klasa potrzebuje czasu, żeby się 

lepiej poznać i dogadać ze sobą, a takim przykładem mogą być drugie klasy. Wszyscy mają nadzieję, że nie będzie lekcji 

zdalnych i będą mogli lepiej się poznać jeszcze w tym roku szkolnym.  

⁃ Skoro było pytanie o klasę, to teraz o nauczycieli. Zdążyliście już komuś podpaść?  

⁃ Zdania na ten temat są podzielone, jedni już podpadli, drudzy jeszcze nie zdążyli. Podsumowując, wszyscy w mniejszym 

większym stopniu lubią swoich nauczycieli.  

⁃ Macie jakieś pomysły, co zmienić w naszej szkole?  

⁃ Zmienić nie chcieliby nic, lecz dodać parę rzeczy, takich jak: stół do bilarda, który podobno kiedyś był w naszej szkole oraz 

piłkarzyki. Wielu uczniów zachwala miejsca wypoczynkowe, ponieważ nie mieli swoich podstawówkach. Tak samo wszystkim 

podoba się szkolny radiowęzeł.  

Trzymamy kciuki za pierwszaków i życzymy im powodzenia.  

 

              Wiktoria Wnęk i Anna Cencner 
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 „Miska dla schroniska” 

W imieniu mieszkańców wrocławskiego schroniska 

dziękujemy za wszystkie podarunki, karmę i akcesoria. Karma 

w ilości ponad 100 kg trafiła do czworonogów, które spędzą 

prawdopodobnie zimę w schronisku. Jesteście wspaniali  

 

„Zostań Świętym Mikołajem” 

Zakończyliśmy zbiórkę prezentów dla dzieci   z Przylądka 

Nadziei. Zbieraliśmy lakiery zabawkowe, bandany, 

biżuterię oraz akcesoria sportowe. Zbiórka trwała do 17 

grudnia 2021 roku. Wszystkim darczyńcom dziękujemy  

 

  

 

Dziękujemy pierwszym 

darczyńcom 

 

 

 

Anna Cencner 



 

Biblioteka łańcuchowa 

Biblioteka Łańcuchowa mieści się nad kruchtą bazyliki 

pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty w 

Oleśnicy. 

Oleśnicką bibliotekę łańcuchową założył książę ziębicko-

oleśnicki Karol II z dynastii czeskich Podiebradów w 1594 

r. Miała ona umożliwiać oleśnickim duchownym 

ewangelickim, nauczycielom, uczniom (w tym samym 

roku założonego gimnazjum) oraz zainteresowanym 

mieszkańcom miasta dostęp do lektury, przydatnej 

zarówno do celów zawodowych, jak i dokształcania. W 

rzeczywistości księgozbiór miał ograniczony krąg 

czytelników i służył przede wszystkim miejscowemu 

duchowieństwu i nauczycielom gimnazjum. 

Zbiory książkowe, od początku istnienia do dni obecnych, 

rozmieszczono w kruchcie południowej, stanowiącej 

wtedy główne wejście do kościoła. Pomieszczenie 

biblioteczne mieści się na piętrze, nad wejściem. Księgi 

były ustawione w regałach ściennych. Na środku 

pomieszczenia stał stół(y), przy którym potencjalni 

czytelnicy mogli z nich korzystać. Wymiar pomieszczenia 

biblioteki wynosi ok 4,8 x 3 m. 

 

Książki pochodziły z książęcego zbioru na zamku, w 

latach 1594-1619 uzupełniano kolekcję donacjami, a 

rozwijała się dzięki darom mieszkańców. Zbiory biblioteki 

przez cały okres jej istnienia były niewielkie, ponieważ 

prawie w całości pochodziły z darowizn. Ich liczba, choć 

zmieniała się na przestrzeni lat, nigdy jednak nie 

przekroczyła 550 woluminów, a w skutek przenoszenia 

niektórych dzieł do biblioteki książęcej, znajdującej się w 

zamku, w początkach XIX w. spadła nawet do około 400. 

Na początku XX w. księgozbiór liczył już tylko 350 

egzemplarzy. Największym jednak nieszczęściem dla 

biblioteki było zawalenie się kościoła, w czasie jego 

remontu w 1905 r. Ucierpiały nie tylko pomieszczenia 

biblioteczne, nad wejściem głównym, ale przede 

wszystkim książki. Prawdopodobnie, głównie przez to 

zdarzenie, do dnia dzisiejszego zachowało się ich tylko 

239. 

Charakterystyczne jest natomiast to, że niektóre 

starodruki ewangelickie oprawiono w średniowieczne 

pergaminy ze starymi katolickimi rękopiśmiennymi 

tekstami liturgicznymi a także hebrajskimi apokryfami. 

Dlaczego łańcuchy? 

Z całą pewnością jest rzeczą niezwykłą, że książki 

przykuto do łańcuchów na wzór dawnych 

bibliotek klasztornych. Takie postępowanie było 

już rzadkością pod koniec XVI w., lecz dzięki temu 

powstał zabytek kulturalno-historyczny o 

wyjątkowym znaczeniu. Biblioteka łańcuchowa w 

kościele zamkowym w Oleśnicy - obok kilku 

bibliotek kościelnych we Włoszech oraz w 

holenderskim Zutphen, angielskim Hereford - jest 

ostatnią zachowaną biblioteką łańcuchową w 

Europie Środkowej. Do 1945 r. istniała podobna 

biblioteka w Złotoryi . 

Księgozbiór przed kradzieżą zabezpieczono 

łańcuchami. Książki dużego formatu posiadały 

łańcuch o długości jednego łokcia śląskiego (60,3 

cm), a książki o mniejszym formacie 

zabezpieczone były krótszym i delikatniejszym 

łańcuchem. Na końcu łańcuchów znajdowały się 

kółka, które przypinano do drąga umocowanego 

nad stołem dla użytkowników. 

Natasza Kułaga 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Narodowe Czytanie 2021 

 Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez 

Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną 

lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w 

całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a 

podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię 

Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W 2016 

roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli 

Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza w 

warszawskim Ogrodzie Saskim. W 2017 roku lekturą 

Narodowego Czytania było Wesele Stanisława 

Wyspiańskiego. 

W minionym roku – w związku z jubileuszem 

100-lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości – Para Prezydencka zaprosiła 

do lektury Przedwiośnia Stefana 

Żeromskiego oraz Antologii Niepodległości 

(zbioru utworów, zaliczanych do kanonu 

polskiej literatury patriotycznej). 

 

W minionym roku – w związku z jubileuszem 100-lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości – Para Prezydencka 

zaprosiła do lektury Przedwiośnia Stefana Żeromskiego oraz 

Antologii Niepodległości (zbioru utworów, zaliczanych do 

kanonu polskiej literatury patriotycznej). W roku szkolnym 

2020/2021, ze względu na szczególne warunki związane z 

ogólnoświatową  pandemią, organizatorzy Narodowego 

Czytania sięgają po niekonwencjonalne rozwiązanie. 

Proponujemy Wam odczytanie utworu Juliusza Słowackiego w 

przekazie filmowym. Dzięki ogólnopolskiej akcji odczytania 

Balladyny, Lotnicze Zakłady Naukowe propagują ideę 

popularyzacji czytania i wpisują się jednocześnie we 

wspólnotowy charakter tego przedsięwzięcia, co w sytuacji 

wzrastającego obecnie niebezpieczeństwa ma szczególną 

wartość kompensacyjną. 

 

 

Film jest w przygotowaniu. Na scenie 

zobaczymy: 

Balladyna – Natasza Kułaga                                        

Alina – Nicole Kruszyńska                                                 

Kirkor – Marcin Winiarski                                              

Fon Kostryn – Adrian Sopata                                             

Matka - Wdowa – Lidia Zadworny                                

Pustelnik – Łukasz Juszczak                                        

Filon – Jakub Lech                                                          

Kanclerz – Mateusz Janocha                                                 

Lekarz – Filip Pinkowski                                                    

Goniec – Mateusz Janocha                                                 

Wawel – Jakub Kłusek                                                   

Chór duchów: Anna Cencner, Alicja Susło, 

Gabrysia Siciarz, Nikola Kowalska, Emilia 

Mikulska. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Życzymy,  

by te Święta obfitowały  w radości i nadzieję, a spotkania z bliskimi były roziskrzone śmiechem 

oraz życzliwością.  

Gwiazda niech świeci jasno i prowadzi Nas do Betlejem, aby jego cisza i spokój  napełniły 

Nas słodyczą wzajemnej miłości, prowadziły w stronę dobra i tego, co szlachetne.   

Na Nowy Rok składamy życzenia zdrowia, pomyślności i pogody ducha. Niechaj ten czas doda 

Nam siły do działania, podejmowania wyzwań nawet w najtrudniejszej codzienność.  

Wspaniałych Świąt!!! 

  

Redakcja: Anna Cencner, Wiktoria Wnęk, Julia Susz, Gabriela Siciarz, Kułaga Natasza 

Opiekunowie: Elżbieta Boral-Wojdalska, Joanna Zielińska 

https://th.bing.com/th/id/R.1740ca9b6251d1a08bd0f2d5cb4cdd95?rik=JR9hzLH0JRMxMg&riu=http%3a%2f%2f4.bp.blogspot.com%2f-

U9CTL0qIDa4%2fUrXH0nbPYRI%2fAAAAAAAAJic%2fUVSvKzmCncM%2fs1600%2fboze-

narodzenie1.jpg&ehk=dEbC08Qux5TG9mhfmco30gfH9wCgeDxavQoynPTB9Zo%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0  


