
Spotkanie z Biskupem 

 

 Dnia 15.04.06r. 
odwiedził naszą szkołę 
ksiądz Biskup. Wcze-
śniej ksiądz wikary i 
pan od muzyki przygo-
t o w y w a l i  g r u p ę 
uczniów do występu w 
czasie tego uroczyste-
go spotkania. Weroni-
ka Nowak zagrała na 
skrzypcach „Barkę”, a 
Ania Wawrzyniak przy-
grywała na gitarze. To 
była wspaniała chwila. 
Pani Dyrektor złożyła 
życzenia, a Pamela 
Cybulska wręczyła 
kwiaty. Ksiądz Biskup 
w ciepłych słowach po-
dziękował za miłe przy-
witanie i serdeczne sło-
wa. Złożył całej szkole 

najserdeczniejsze ży-
czenia i opowiadał róż-
ne historie. Na koniec 
połączyliśmy się  za 
ręce i śpiewaliśmy 
pieśń „Abba Ojcze”. 
Cała szkoła była zasłu-
chana w słowa księdza 
Biskupa, aż byłam pod 
wrażaniem. Chciała-
bym, żeby ksiądz Bi-
skup częściej odwie-
dzał naszą szkołę. 

                                                                                        
Małgorzata Koban 

********** 

       15.04.06r. do na-
szej szkoły przyjechał 
Biskup diecezji zielono-
gorzowskiej . Razem z 

Data wydania:  

kwiecień 2006 r. 

 Wielkanoc to dla 
chrześcijan najważniej-
sze święto w roku. 
Przekazuje ono lu-
dziom przesłanie o 
zwycięstwie Chrystusa 
nad śmiercią oraz o 
nadziei na przyszłe 
zmartwychwstanie, któ-
rą nosi w sercu każdy 
wierzący. Tę symbolikę 
podkreślają zwyczaje 
kościelne i ludowe.  

Jajka są jednym z naj-

ważniejszych symboli 
świąt wielkanocnych ( 
przypominają o odra-
dzającym się życiu). 
Gościły na stołach, by-
ły popularnym prezen-
tem, wykorzystywano 
je także w wielu za-
bawnych np. ,, na wy-
bitki ”, podczas której 
stukano się jajkiem o 
jajko, a posiadacz tego 
o najsilniejszej skorup-
ce zbierał ,, oręż ” po-
konanych. 

Potrawy wielkanocne 
same w sobie już są 
dekoracją. Wystarczy 
się przyjrzeć wypieczo-
nej drożdżowej babie z 
10 jajek, jak dumnie 
prezentuje się na rozło-
żystym liściu palmo-
wym.   

Poniedziałek wielka-

nocny to jeden z nie-
wielu dni w roku, który 
tak bardzo splótł się z 
powszechnie znanym i 
lubianym  

księdzem Andrzejem 
uczniowie przygotowali 
krótki występ. Były sło-
wa powitania, wręczyli-
śmy Księdzu Biskupo-
wi kwiaty. Śpiewaliśmy 
razem piosenki, ja gra-
łam „Barkę” na skrzyp-
cach, a moja koleżan-
ka Ania „Abba Ojcze”. 
Wszystko się udało, 
biskup był zadowolony. 
Opowiedział nam kilka 
ciekawych historii z 
dzieciństwa. Powie-
dział, żebyśmy cenili 
naukę i pracę naszych 
nauczycieli . 

       Myślę, że nadarzy 
się okazja, by znowu 
n a s  o d w i e d z i ł .                                                                         

Wielkanoc 

Ważne tematy: 

• Tutaj pokrótce przedstaw 
interesujący Cię temat. 

• Tutaj pokrótce przedstaw 
interesujący Cię temat. 

• Tutaj pokrótce przedstaw 
interesujący Cię temat. 

• Tutaj pokrótce przedstaw 
interesujący Cię temat. 

zwyczajem ludowym, że 
zwie się go po prostu la-
nym poniedziałkiem. Tym 
zwyczajem jest oczywi-
ście śmigus-dyngus, bez 
którego nie można go 
sobie wyobrazić. Lany 
poniedziałek nikomu nie 
uchodził na sucho, ale 
najbardziej dostawało się 
ładnym i lubianym pan-
nom na wydaniu. 

                                                          
W. Nowak, M. Koban   



Dnia 3 kwietnia 2006 r. ucznio-
wie naszej szkoły udali się do 
MDK na przedstawienie pt. „W 
pułapce cywilizacji” przygotowa-
ne przez Narodowy Teatr Edu-
kacji z Wrocławia. 
Bohaterowie spektaklu to trójka 
przyjaciół – dwóch chłopców i 
dziewczyna. Jeden z nich był 
mistrzem komputerowym i pew-
nego dnia wpadł on na pomysł, 
aby wkraść się na stronę szkoły 
i podwyższyć sobie i koledze 
oceny. Jednak oszustwo 
uczniów szybko wyszło na jaw. 
Dowiedział się o tym nauczyciel. 
Powiadomieni zostali rodzice, a 
nauczyciel wyznaczył im karę, 
że nie mogą używać komórek, 
komputerów ani oglądać telewi-
zji. Na drugi dzień nauczyciel 
zaproponował młodzieży wy-
cieczkę nad morze na trzy dni. 

Uczniowie z wielką chęcią chcie-
li jechać, ponieważ sądzili, że 
będą mieszkać w nowoczesnym 
hotelu. Jednak gdy dotarli do 
celu, zobaczyli, że ich piękny 
hotel to góra piasku, a jedzenie i 
nocleg muszą sobie samodziel-
nie zorganizować i przygotować. 
W ten sposób młodzi ludzie zna-
leźli się w nowej, niezwykłej dla 
nich sytuacji. 
Pozbawieni nowoczesnych uła-
twień i gadżetów, beż których 
nie wyobrażali sobie życia, po-
czątkowo są bezradni w świecie 
natury, ale stopniowo uczą się i 
dostrzegają blaski życia bez te-
lewizji i komputera. Nauczyciel 
udowodnił im, że inteligencja 
bez rozumu, bez życiowej mą-
drości nie jest wiele warta. Z wy-
cieczki nasi bohaterowie wracają 
dojrzalsi i bardziej odpowiedzial-
ni za siebie i świat. 

Przedstawienie było ciekawe i 
pouczające, a przy tym pełne 
humoru. Scenografia była 
skromna, ale wystarczająca, że-
by oddać treść. Akcja rozgrywa-
ła się w szkole, w domu, nad 
morzem i na podwórku. Cieka-
wym rozwiązaniem było wyko-
rzystanie dużego ekranu, na któ-
rym pojawiły się obrazy z telewi-
zji, widok morza lub wnętrze po-
koju. Młodzi aktorzy nie mieli 
specjalnych kostiumów, a rekwi-
zytami były przedmioty codzien-
nego użytku, np. tablica, ławka, 
telefon, komputer. Gra aktorów 
była szczera i naturalna, więc 
widzowie dobrze ich rozumieli i 
identyfikowali się z nimi. Spek-
takl podobał się młodzieży i pu-
bliczność nagrodziła wykonaw-
ców gromkimi brawami. 
Moim zdaniem przedstawienie 
było pouczające, zrozumiałam, 
że bez TV i komórki można żyć. 

Pamela Cybulska 

wielka przygoda rodzeństwa, 
pełna magii i niebezpieczeństw. 
Film rozgrywa się w przepięk-
nej zimowej scenerii. Pełno w 
tym świecie zaskakujących sytu-
acji i fantastycznych postaci. Po-
dziw wzbudza szlachetny Lew 
Aslan, z sympatią odnosimy się 
do przyjacielskiego Fauna Tum-
nusa i pomocnych bobrów, Biała 
Czarownica zaś kojarzy się z 
okrutną  i władczą Królową Śnie-
gu. Razem z bohaterami bierze-
my udział w walce dobra ze 
złem i cieszymy się, kiedy do 
Narni przybywa po wielu latach 
nieobecności święty Mikołaj, któ-
ry jest zapowiedzią zmian na 
lepsze. Jak w każdej baśni spo-
dziewamy się, że dobro zwycię-
ży, ale mimo to przygody boha-
terów trzymają w napięciu i za-
skakują widza. Warto podkreślić, 

Światowa premiera  filmu w 
reżyserii Andrew  Adamsona 
odbyła się 9. 12. 2005r. , nato-
miast premiera w Polsce – 6. 01. 
2006r. Uczniowie SP-4 dnia 26 
marca udali się do MDK, by na 
własne oczy obejrzeć ten głośny 
film na podstawie książki C.S. 
Lewisa. 
 „Lew, Czarownica i Stara Sza-
fa” to pierwsza (opublikowana w 
1950r.) część siedmioczęścio-
wej serii o krainie Narni. Akcja 
rozgrywała się podczas II wojny 
światowej. Bohaterami jest 
czworo rodzeństwa- Piotr, Zu-
zanna, Edmund i Łucja. Zostali 
oni wysłani z Londynu na wieś 
do domu starego Profesora. Tu-
taj Łucja odkrywa, że stara szafa 
wcale nie jest zwykłym meblem, 
ale ukrytym przejściem do ma-
gicznej krainy. Tak zaczyna się 

że głosów użyczają postaciom 
znani polscy autorzy, m. in. Piotr 
Machalica (Aslan), Danuta Sten-
ka (Biała Czarownica), Grzegorz 
Damięcki (Tumnus). 

Zespół redakcyjny  

 

W pułapce cywilizacji 
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którym dużo punktów uzyskały 

dwie uczennice - Adrianna Giel-

niewska i Katarzyna Skotnic-

ka. By przejść do dalszego eta-

pu trzeba było mieć dużo wiedzy  

oraz wiele szczęścia. Od razu 

po teście odbyły się eliminacje 

ustne, w których poszczęściło 

się obu dziewczynom.  

     W kwietniu odbył  się II 

etap. Na ten konkurs trzeba było 

przeczytać wiele materiałów i 

opracowań. Tym razem trema 

była obecna w naszych sercach. 

Tak jak w I etapie były najpierw 

testy. Do eliminacji ustnych 

przeszła Kasia, która w testach 

pisemnych zdobyła 1 miejsce. 

Niestety w ustnych nie poszczę-

ściło się i na tym etapie zakoń-

czyła swój udział w konkursie. 

Uczennice wspominają, że było 

bardzo sympatycznie  i wesoło, 

a przy  okazji nauczyły się wiele 

o pożarnictwie. 

Zapraszamy do udziału w tym 

oraz w innych konkursach. 

 

Katarzyna Skotnicka 

      

    Od pewnego czasu uczenni-

ce naszej szkoły miały dodatko-

wą pracę, ponieważ uczyły się 

do konkursu o tematyce pożarni-

czej. W marcu odbył się I etap 

konkursu, w którym wzięło 

udział 12 osób z różnych szkół, 

w tym 3 uczennice z szóstej kla-

sy naszej szkoły. Konkurs ozna-

cza rywalizację i emocje, więc 

zawsze ma się tremę. Dziewczy-

ny wspominają, że czuły się nie-

pewnie.  

      Najpierw rozwiązały test, w 

Konkurs wiedzy o pożarnictwie 

   12 marca odbył się „Gminny 
Festiwal Piosenki Dziecięcej i 
Młodzieżowej’’, w którym brałam 
udział. Emocje były spore. 
Szczególnie przy ogłaszaniu wy-
ników. Okazało się, że dostałam 
nominację do etapu powiatowe-
go. Następnie na festiwalu po-
wiatowym nie liczyłam na  suk-
ces, ponieważ była duża konku-
rencja. Gdy wręczono mi wyróż-
nienie z nominacją do  woje-
wódzkiego konkursu  w Nowej 
Soli,  popłynęły mi łzy radości. 
Otrzymałam również pamiątko-

wą statuetkę. Chciałabym po-
dziękować panu Sławomirowi 
Filusowi, który mnie przygotowy-
wał oraz mojej siostrze, która 
wybrała mi piosenkę i mojej ko-
leżance Annie Wawrzyniak, któ-
ra mnie wspierała przez cały 
czas. Mam nadzieję, że będzie-
cie trzymać za mnie kciuki, gdy 
pojadę na festiwal do Nowej So-
li. 

                                                                                                                      

Weronika Nowak     

Z muzycznej scenyZ muzycznej scenyZ muzycznej scenyZ muzycznej sceny    
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♦     Po raz ósmy  nasza szkoła 

była organizatorem Mię-
dzyszkolnego Turnieju OR-
TO-GRA dla uczniów klas I-

III. Najpierw odbył się kon-

kurs szkolny, w czasie które-

go uczniowie naszej szkoły 

mogli sprawdzić swoje umie-

jętności ortograficzne i wyło-

nić zespół reprezentujący 

szkołę w spotkaniu finało-

wym dnia 23 marca. O wy-

granej decydowała znajomość 

ortografii, ale też pewna doza 

szczęścia, bo jednym z ele-

mentów zabawy jest rzucanie 

kostką i pokonanie 38 pól gry 

planszowej. Miejsce I i pu-

char przechodni Burmistrza 

Gminy Międzyrzecz zdobyła 

Szkoła Podstawowa nr 3, 

miejsce II Szkoła Podstawo-

wa z Bukowca, a miejsce III 

Szkoła Podstawowa nr 4. na-

grodę za wspaniały doping 

swoich zawodników otrzyma-

ła Szkoła Podstawowa nr 3, 

nagrodę za największą liczbę 

poprawnych odpowiedzi dru-

żyna Szkoły Podstawowej  

nr 2. 

♦ Tradycyjnie uczniowie klasy 

II i III: E.Kaczmarek, 
D.Byk, D.Kałek brali udział 
w organizowanym przez SP-2 

konkursie „Po rozum do gło-

wy”. W opinii uczniów ten 

konkurs nie należy do ła-

twych, bo wymaga wiedzy i 

wszechstronnych umiejętno-

ści. Uczniowie mieli do roz-

wiązania zadania matema-

tyczne, rozwiązywali krzy-

żówkę o tematyce przyrodni-

czej, rozpoznawali cechy 

zwierząt, a także malowali 

plakat o określonej treści. Na-

sza drużyna zajęła w tym kon-

kursie 4. miejsce.  

♦ Po raz siódmy 5-osobowa 

grupa uczniów klas IV-VI  

uczestniczyła w konkursie 

„Mistrz Ortografii Gminy 
Międzyrzecz 2006”. Najlep-

szym wynikiem może po-

szczycić się Ola Wachowska 
z klasy IV, której życzymy 

jeszcze większych sukcesów 

ortograficznych w następnych 

latach. 

♦ W  konkursie o tematyce po-

żarniczej wzięły udział uczen-

nice klasy szóstej: Ada Giel-
niewska i Kasia Skotnicka. 
Test okazał się bardzo trudny 

i nasze koleżanki, mimo duże-

go zaangażowania w przygo-

towania do konkursu, zakoń-

czyły na etapie powiatowym 

swój udział. 

♦ Dnia 15 kwietnia w przed-

świątecznej atmosferze gości-

liśmy w szkole księdza bi-
skupa A. Dyczkowskiego. 
Spotkanie przebiegało w 

przyjaznej i serdecznej atmos-

ferze. 

♦ Święto Ziemi obchodziliśmy 

21 kwietnia. Dla uczniów klas 

I-III zorganizowano konkurs 

ekologiczny i ognisko na tere-

nie szkoły, a klasy IV-VI wy-

jechały do Międzyrzeckiego 

Rejonu Umocnionego na im-

p r e z ę  p o d  n a z w ą 

„Nietoperzada”. Oj, działo 

się, działo! Relację naszych 

reporterów z przebiegu tego 

dnia przeczytacie w kolejnym 

numerze szkolnej gazetki. 

♦ Z e s p ó ł  r e d a k c y j n y 

„Szkolnego Echa” zgłosił się 

do konkursu na najlepszą ga-

zetkę szkolną, którego organi-

zatorem jest Wojewódzki 

Ośrodek Metodyczny w Go-

rzowie. Wysłaliśmy dwa wy-

brane numery z tego roku 

szkolnego i czekamy na roz-

strzygnięcie konkursu. Mamy 

nadzieję, że wkrótce będzie-

my mogli podzielić się z Czy-

telnikami dobrymi wiadomo-

ściami, bo liczymy, że nasze 

starania organizacyjne i próby 

literackie spotkają się z życz-

liwą oceną.  

Kronika szkolna 
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