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10 października dotarła do Polski wiadomość o przyznaniu Literackiej 

Nagrody Nobla dla Olgi Tokarczuk. Tym samym pani Olga dołączyła do 

znamienitego grona polskich noblistów. W dziedzinie literatury mamy czym się 

pochwalić, bo laureatów mieliśmy czterech: Henryk Sienkiewicz (1905r.), 

Władysław Reymont (1924r.), Czesław Miłosz (1980r.) oraz Wisława Szymborska 

(1995r.). W tym zacnym towarzystwie znalazł się również były Prezydent Lech 

Wałęsa odbierając Pokojową Nagrodę Nobla w roku 1983. Jest  jeszcze jedna 

postać, która stoi na czele tej listy. Postać niezwykła, gdyż dwukrotnie została 

uhonorowana tą prestiżową nagrodą. Mowa tu o Marii Skłodowskiej - Curie. 

I chociaż pisała wiersze i uwielbiała literaturę, to jednak Nobla odebrała 

w dziedzinie fizyki i chemii. W roku 1903 nagrodzono ją wraz z mężem Piotrem 

za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości, zaś w roku 1911 wyróżnienie 

to przyznano jej za odkrycie polonu i radu. Warto dodać, że Maria 

Skłodowska - Curie należy do grona czterech osób, które otrzymały tę nagrodę 

więcej niż raz, ale jest jedyną taką kobietą oraz uczonym nagrodzonym 

w dwóch różnych dziedzinach naukowych.  
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Jej odkrycia wpłynęły znacząco na rozwój medycyny, zainspirowały 

świat nauki, a samą uczoną okrzyknięto najbardziej wpływową kobietą na 

świecie. Stała się tą, która „zmieniła świat nie raz, a dwa razy”. Tym bardziej 

powinniśmy być dumni, że nasza szkoła nosi jej imię.  

28.10.2019r. obchodziliśmy Święto Patrona. W tym uroczystym dniu 

wspominaliśmy osobę Marii Skłodowskiej-Curie oraz jej dokonania. Dzień ten 

był wyjątkowy w naszej szkole jeszcze z jednego powodu. Otóż tego dnia 

ślubowanie złożyli pierwszoklasiści, którzy we wrześniu rozpoczęli naukę 

w szkole. Składamy „pierwszakom” najlepsze życzenia. Niech postać naszej 

Patronki będzie dla nich - a także dla nas wszystkich - wzorem, a jej słowa niech 

przyświecają nam każdego dnia: 

 

 

 „Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że 

człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.” 
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Wydarzenia 

historyczne 

wrzesiEN-pazdziernik 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ssebs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastian, kl. 8b 

1 września 1939 r. 

Wybuch II wojny 

światowej 31 październik 1517 r. 

95 tez Marcina Lutra 

17 września 1939 r. 

Atak ZSRR na Polskę 

29 październik 1824 r. 

Urodziny Juliusza 

Kossaka 

2 października 1926 r. 

Powołanie pierwszego  

rządu Józefa Piłsudskiego 

12 września 1683 r. 

Odsiecz Wiedeńska 

14 października 1864 r. 

Urodziny Stefana 

Żeromskiego 

9-22 września 1939 r. 

Bitwa nad Bzurą 



 
5 

 

 

Dzień Edukacji Narodowej w Polsce 

jest obchodzony 14 października, 

ustanowiony 27 kwietnia 1972 roku, 

popularnie nazywany Dniem 

Nauczyciela. Jednak nauczyciele 

doceniani są nie tylko w naszym 

kraju. Przedstawię jak i kiedy jest 

obchodzony Dzień Edukacji 

Narodowej  w różnych miejscach na 

świecie. 

 

Zacznijmy więc od podstaw. Światowy Dzień Edukacji Narodowej 

jest obchodzony 5 października. Ustanowiono go w 1994 roku na pamiątkę 

podpisania przez Międzynarodową Organizację Pracy oraz UNESCO 

Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela w 1966 roku. 

 

W Argentynie święto to przypada 

na 1 września, w dzień śmierci 

pierwszego cywilnego prezydenta tego 

kraju – Dominga Faustina Sarmeiento. 

Świętowanie trwa tam nawet kilka dni. 

 

Na Litwie Dzień Nauczyciela celebrowany jest w tym 

samym dniu jak przypada Światowy Dzień Edukacji 

Narodowej, który dla nauczycieli jest dniem wolnym od 

pracy. 
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Dzień Nauczyciela w Tajlandii obchodzony 

jest 28 września. Ten dzień, to dzień urodzin 

Konfucjusza (to chiński filozof). Ten dzień 

nosi nazwę wai kru. 

 

W Chinach Dzień Nauczyciela obchodzi się 

10 września. Co ciekawe – ta data nie nawiązuje do 

żadnego ważnego wydarzenia. Nauczyciele dostają 

pół dnia wolnego. Wręczenie prezentów nie jest 

obowiązkowe. Jeśli uczniowie mają na to ochotę, 

mogą podarować nauczycielom kwiaty. 

 

Finlandia posiada jeden z najlepiej ocenianych 

systemów szkolnictwa na świecie. W tym kraju 

nauczyciele jednak nie mają swojego 

formalnego święta. Nieoficjalnie uczniowie 

zwykli wyrażać swą wdzięczność dla 

nauczycieli 9 kwietnia. 

 

Dzień Edukacji Narodowej w Hiszpanii 

obchodzony jest 30 września. W tym 

dniu organizowane są duże imprezy, 

a w święto zaangażowane są także 

szkoły wyższe. Popularne jest 

przygotowywanie przez uczniów kartek 

dla konkretnego pedagoga. 

 

Niezależnie od tego, w jakim kraju żyjemy i na jakim etapie edukacji 

jesteśmy, warto pamiętać, że:  

 

„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać 

swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej 

umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, 

próbowania, działania!” (B. Conklin) 

 

 

 

                Adrian, kl. 6c 
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                                                           Akcja ״Sprzątania Świata" pochodzi z Australii 

od kiedy w 1989 roku mieszkańcy Sydney wzięli 

udział w akcji sprzątania terenów portu. Już 

parę miesięcy później wieść o  sprzątaniu portu 

rozprzestrzeniła się i już każdy w Sydney był 

gotowy do pomocy. Akcja w Australii odbywa się 

co roku w marcu, projekt ten wspiera 

organizacja Clean up Australia. 

 

                                             W Polsce projekt „Sprzątanie Świata "

zapoczątkowała Mira Stanisławska – Meysztowicz, 

założycielka fundacji „Nasza Ziemia". Dzięki niej 

w Polsce od 1994 roku staramy się o lepsze jutro 

dla naszej planety. Polskim koordynatorem tej 

akcji jest Fundacja Nasza Ziemia. Odkąd Pani Mira 

zapoczątkowała „Sprzątanie Świata” młodzież, 

harcerze, szkoły podstawowe,  przedszkola, 

pracownicy firm, wolontariusze, ekolodzy oraz my 

dbamy o to, by żyło nam się lepiej, nie tylko teraz, 

ale też w przyszłości. 

         Jak zawsze kulminacja akcji następuje w trzeci 

weekend września. W tym roku 

to 20 - 22  września, kiedy jednocześnie 

obchodzimy 25- lecie fundacji „Nasza Ziemia”, 

która co roku również wspiera akcję „Sprzątanie 

Świata”. Temat tegorocznej edycji to 

"Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!". 

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja 

poszanowania środowiska. Jej celem jest 

promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa 

oraz inicjowanie działań, dzięki którym 

zmniejszy się nasz negatywny wpływ 

na środowisko. 
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W Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu 

akcja „Sprzątanie Świata" rozpoczęła się 

w piątek 20 września na piątej lekcji.  

Dzieci z klas 5 - 7 wyruszyły sprzątać 

okolice szkoły. Akcja jak co roku 

zakończyła się sukcesem. W 45 minut 

Nowy Tomyśl zyskał „czystą przestrzeń״, 

uczniowie spisali się na medal sprzątając 

teren naszego miasta. Mieszkańcy 

Nowego Tomyśla i okolic zaśmiecają 

środowisko i nie dbają o to jak bardzo 

szkodzą środowisku naturalnemu. Czasami warto zadać sobie pytanie co by 

się stało, gdyby ten papier, butelka lub szkło na zawsze pozostało w naszych 

parkach, lasach i rzekach. Przecież odpowiednia segregacja śmieci to nic 

trudnego i naprawdę nie zajmuje dużo czasu. Ziemia to nasz jedyny dom, 

o który musimy dbać. Pamiętajmy, nie ma planety B! 

         

 

NIE POZWALAJMY ŚMIECIOM PRZEJĄĆ NASZEGO MIASTA! WALCZMY O CZYSTE  

ŚRODOWISKO! 

 

 

 

                          

 

 

 

Róża, kl. 8d  

Ilustracje: żródło -  internet 
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WYWIAD  
Z  

NAUCZYCIELEM 
 

 

W dzisiejszym numerze przedstawiamy 

Wam wywiad z p. Anną Jankowicz – 

nauczycielką wychowania fizycznego 

naszej szkoły. 

 

 

1. Jako dziecko uprawiała Pani jakieś 
sporty? 

Tak, uprawiałam piłkę siatkową i 

koszykową. 

 

2. Będąc w naszym wieku o jakim zawodzie Pani myślała? 

Myślałam o zawodzie dentysty oraz nauczyciela nauczania 

początkowego lub przedszkolnego. 

 

3. Jaką szkołę Pani musiała ukończyć, by być nauczycielem 

wf-u? 

Akademię Wychowania Fizycznego – AWF. 

 

4. Od ilu lat pełni Pani funkcje nauczyciela wf-u? 

W tym roku mija 20 lat. 

 

5. Czy jest Pani zadowolona z pracy w naszej szkole? 

Tak, jestem zadowolona. 

 

6. Czy chciałaby Pani uczyć jeszcze czegoś poza wf-em? 

Biologii i przyrody. 

 

7. Jaka była Pani poprzednia praca, jeżeli była? 

Zawód nauczyciela to moja pierwsza praca. 
Wywiad przeprowadziły:  

Klaudia i Wiktoria, kl. 8a 
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HOW TO WRITE AN 

 INFORMAL LETTER 

OR AN E-MAIL IN 

ENGLISH? 

 
JAK NAPISAĆ LIST NIEFORMALNY LUB 

E-MAIL 

 PO ANGIELSKU?  

 
 

Jak zacząć? czyli „introduction” 

 

Dear ….,  - Drogi/a …. / Hi …................., - Cześć …., 

Thank you for/Thanks for your letter / e-mail / … – Dziękuję Ci za list / e-mail / ... 

How are you? / How are you doing? / How are things? / How's life? - Jak się masz? 

I hope you (and your family) are doing well. – Mam nadzieję, że u Ciebie (i u Twojej 

rodziny) wszystko w porządku. / I hope you're fine / OK! 

I'm so sorry I haven't written to you for so long, but ... - Przepraszam, że nie pisałem do 

Ciebie od dłuższego czasu, ale … 

I'm writing to you becuase I want to / would like to … - Piszę do Ciebie, ponieważ 

chcę/chciałbym... 

I'm writing to you to tell you about … - Piszę do Ciebie, by powiedzieć Tobie o … 
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Jak zakończyć? czyli „ending” 

 

That is all for now. – To wszystko na teraz. 

Remember me to (your parents) – Pozdrów (swoich rodziców) 

Write back as soon as possible (ASAP). – Odpisz jak tylko będziesz mógł/a. 

Bye for now, 

Bye, 

Write back soon! 

Love, 

Hugs, 

Kisses, 

Best wishes, 

Best regards, 

Take care, 

Lots of love, 

...XYZ... 

 

 

 

List czy e-mail składa się z trzech części, 

tzn. ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia. 

W listach nieformalnych czy e-mailach możesz używać form skróconych 

 i zwrotów nieformalnych. 
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An example of an informal letter 

              written by Kasia, class 8a 

 
Przykładowy list nieformalny 

napisany  

przez uczennicę Kasię z klasy 8a 
 

Hello Paula! 

 

How are you? I hope you and your 

family are doing well. I  hope that 

everything is good. I'm sorry I 

haven't written for so long, but I 

was on holiday. I'm writing to you 

because I want to tell you about 

my last summer holidays. 

 

I was in Spain with my parents to visit my uncle, aunt and cousin Klara. We 

stopped in the Granada Palace Hotel. We stayed there for three weeks. The 

weather was fantastic. It was sunny, so we could explore the city. We rode 

bikes with Klara. We  also walked to the shopping centres. What's more, we 

went to the cinema. In the evenings we watched Netfilx and played computer 

games. We didn't have any problems. What about your vacations? Did you go 

anywhere? 

 

Give my regards to your family. 

 

I'm looking forward to our meeting.  

 

Write back as soon as possible. 

 

See you soon, 

 

Kate 
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Możesz odpowiedzieć Kasi na Jej list... wrzuć list z odpowiedzią do czerwonej 

skrzynki, która znajduje się w bibliotece szkolnej... a to wszystko w ramach projektu 

edukacyjnego z języka angielskiego 

ENGLISH MAKES FRIENDS – ZAWIERAMY PRZYJAŹNIE 

W JĘZYKU ANGIELSKIM 😉 
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MY FREE TIME 

Some students from class 7a were asked 

 how they usually spend their leisure time 

 and here we have some results... 

 

How do I spend my free time? 

In my free time I visit my friends and my family. 

Sometimes we go to the cinema or a restaurant together. 

I also like doing handcrafts and playing the piano. 

I enjoy cooking and visitig new places. 

I'm interested in fashion. 

I don't like wasting my spare time that's why I spend it very actively. 

My favourite sport is volleyball and football. 

         Marta 

 

In my free time I play tennis in my town. 

I really enjoy it. My instructor is quite nice, but very demanding. Apart from it, I love 

playing computer games. My favourite game is FIFA 20. 

It's an amazing game. I often play it with my friends. 

When it is warm I sometimes go on a cycling trip with my friends or my family. I like 

watching football matches because they are very exciting. 

         Karol 

 

In my free time I like watching TV or playing a game called Pokémon Go. Sometimes 

I watch movies or listen to music on my mobile phone. I enjoy spending my time with 
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my dogs or friends as long as I'm outside. I really love cycling. From time to time I go 

to Boruja Nowa by bike to visit my aunt and uncle. On a sunny weekend day I go out 

and I work in the garden with my aunt, but when it's rainy I listen to the radio. In the 

evenings I often play computer games. I really enjoy my leisure time. 

          Mikołaj 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSSARY 

free time = spare time = leisure time - czas wolny 

to do handcrafts – robić rękodzieło 

actively - aktywnie 

warm – ciepło 

apart from – oprócz 

called – zwany 

to enjoy – uwielbiać 

from time to time – od czasu do czasu 

demanding – wymagający 

What’s more – co więcej 
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Let's practise 

your reading comprehension skills  

 
Przeczytaj tekst i uzupełnij go brakującymi zdaniami od A do E, które znajdują się 

pod tekstem. Do wyboru masz 5 różnych zdań, z czego jedno z nich nie uzupełnia 

żadnej luki. 

 
IT ALL STARTED WITH MICKEY MOUSE 

In the early 1950s, Walt Disney started dreaming of an amusement park where whole 

families could have fun. What inspired him? 8.1. _____ Soon after receiving it, he 

started to design the park. Its construction began during the summer of 1954 and the 

plan was to open it just twelve months later. 8.2. _____ To watch their progress, Disney 

built a small apartment on the second floor of the Fire House, right in the middle of 

Disneyland’s Main Street. 8.3. _____ Today, in memory of Walt Disney, the light in his 

room is always on. Finally, on July 17, 1955, the park opened to the public. Originally, it 

had 26 attractions. 8.4. _____ He said: “Disneyland will never be completed. It will 

continue to grow.” 

    Na podstawie: waltsdisneyland.wordpress.com 

A. The builders had to work 24 hours a day to finish the job on time. 

B. Disneyland was visited by 50 million guests in the last ten years. 

C. A little girl who wanted to meet Mickey Mouse once wrote a letter to him. 

D. Soon, more were added because Disney wanted visitors to return to his park. 

E. At night he left a lamp switched on to let the workers know that he was in his flat 

 

 

ŹRÓDŁO: www.cke.gov.pl (egzamin ósmoklasisty z j. angielskiego 2019) 

ODPOWIEDZI: 

1.C  2. A   3. E  4. D 

http://www.cke.gov.pl/
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KRZYŻÓWKA 
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Zagadki logiczne 
1. Którą ręką miesza się kawę? 

2. Trzech mężczyzn płynęło łodzią, która się przewróciła. Tylko dwóch z nich 

zmoczyło włosy. Dlaczego? 

3. Czego NIE możesz zjeść na śniadanie? 

4. Co to oznacza, jeżeli ktoś znajdzie 4 podkowy? 

5. Dlaczego ściany nie toczą ze sobą wojny? 

6. Co waży więcej?  Kilogram piór czy kilogram kamieni? 

7. Co może podróżować dookoła świata cały czas znajdując się w kącie? 

8. Kogut zniósł jajko na trójkątnym dachu. Na którą stronę spadnie jajko? 

 

 

 

         ODPOWIEDZI 

1. Kawę mieszamy łyżeczką. 2. Ponieważ jeden z nich był łysy. 3. Obiadu i kolacji. 4. Oznacza to, że koń biega na 
bosaka. 5. Ponieważ jest pomiędzy nimi pokój. 6. Oba ważą tyle samo. 7. Znaczek pocztowy. 8. Kogut nie znosi 
jaj. 

                                             

                                                    Marika, kl. 8d 
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Dzieciaki do 

piór 

 
Zachęcamy do publikacji swojej twórczości na łamach naszej gazetki. 

Jeśli piszesz  - nie chowaj swoich utworów do szuflady! 

Pokaż światu! 

Jeśli chcesz z nami współpracować – również zapraszamy wszystkich chętnych! 

Skontaktuj się z nami osobiście lub wyślij e – mail: 

 

bezumiaru@sp2nt.pl 

 
 

 

 

 

 


