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Na zdjęciu z p. Katarzyną Kaczorowską  Weronika Kiewisz z 6a i Marta Omiecińska z 6c. 

20 listopada w Dolnośląskim Centrum Filmowym miało miejsce 

spotkanie z panią Katarzyną Kaczorowską autorką książki             

pt. „80 milionów”. Jak pewnie wiecie, książka doczekała się już 

ekranizacji. W kongresie wzięły udział dwie redaktorki 

reprezentujące  „Puls Siedemnastki”. 

Puls   Siedemnastki 



- Dlaczego wybrała pani dziennikarstwo? 

- Nie od razu wybrałam tę dziedzinę. Nie byłam osobą z azymutem, wyznaczoną 

ścieżką zawodową.  Najpierw skończyłam liceum medyczne, ale już po 

pierwszej klasie byłam nieszczęśliwa. Z perspektywy czasu jednak widzę, że 

zdobyta tam wiedza bardzo mi się przydała. Dobrze jest mieć też dodatkowe 

wykształcenie, bo to poszerza możliwości. Potem poszłam na filologię polską, 

bo lubiłam czytać i pisać. Czytałam z latarką pod kołdrą. Zostałam 

dziennikarzem, bo nie chciałam być pielęgniarką.  

- Czy ktoś z pani  rodziny pracuje lub pracował w gazecie? 

-Pod tym względem kontynuuję tradycję rodzinną. Mój dziadek był drukarzem 

w Słowie Polskim,  mój tato zecerem w  Wieczorze Wrocławia, a wujek 

pracował w Słowie. 

- Czy w tym zawodzie zdarzają się kłótnie? 

- Tak, w tym zawodzie emocje są rzeczą nieodłączną. My, dziennikarze, 

jesteśmy ludźmi wrażliwymi i ambitnymi. 

- Dlaczego zajęła się pani pisaniem książki pt. „80 milionów”? 

-Dostałam taką propozycję. Byłabym naiwna, gdybym się tym tematem nie 

zajęła. Wrocław był przecież kolebką „Solidarności”. Potem dopiero zaczęłam 

się bać i zastanawiać, czy to wszystko udźwignę. 

-  Czy film jest nakręcony na podstawie książki? 

- Książka towarzyszy filmowi. Znajdziemy tam wiele scen, których nie ma        

w    książce. Jak wiecie, reżyser ma do tego prawo. 

- Jak to się stało, że została pani Dziennikarzem Roku 2011?  

-Statuetkę i tytuł przyznaje kapituła, w której są przedstawiciele wrocławskich 

oddziałów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia 

Dziennikarzy RP, Syndykatu Dziennikarzy oraz 11 dotychczasowych laureatów 

nagrody. 

- Czy jest pani zadowolona z tego, co pani robi? 

- Tak, ale cały czas chciałabym się rozwijać, robić więcej i jeszcze lepiej.  

                                                       Przygotowały W. Kiewisz i M. Omiecińska 



FOTOREPORTAŻ 
 

 

 

 

22 listopada 2012r. 

uczniowie  klas szóstych 

naszej szkoły razem      

ze swoimi opiekunami 

udali się do Centrum 

Poznawczego w Hali 

Stulecia. Centrum Poz-

nawcze jest interakty-

wną wystawą pokazu-

jącą powstanie Hali, którą w 2006 roku wpisano na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO.  

Przed rozpoczęciem zwiedzania podzieliliśmy się na grupy                  

i każdy zespół dostał  

zadania. Mieliśmy 

zaprojektować po-

dwórko dla dzieci, 

dorosłych i emerytów.                                                                                                                                                                    

W pierwszej Sali – 

Pokoju Historycznym, 

dowiedzieliśmy się, że 

projektantem budowli 

był miejski architekt 

Max Berg. Pokazano 

nam przy pomocy różnych multimediów jak krok po kroku była 

budowana i rozbudowywana Hala Stulecia.                                          



W drugiej 

Sali – Pokoju 

Edukacyjno-  

Poznawczym 

znajdowały 

się makiety 

Panteonu i 

wrocławskiej 

kopuły, 

interaktywne 

gry, 

dotykowa mapa świata z zaznaczonymi ciekawymi naukowymi 

miejscami. Obejrzeliśmy prezentację, która pokazywała, jak 

rozbudowywał się Wrocław i Hala Stulecia. Zaznaczone były na niej 

projekty 

wybudowane jak i 

te, które nie 

powstały. Pod 

koniec zwiedzania 

udaliśmy się pod 

kopułę hali. To 

właśnie w tej części 

budowli mają 

miejsce liczne 

koncerty i spotkania 

artystów                  

z publicznością lub inne organizowane imprezy, konferencje, 

wystawy.   

Wycieczka była bardzo ciekawa. Wymagała od nas ciągłego 

zaangażowania, umiejętności planowania, efektywnego pracowania              

w grupie.  

Ola Radek 6a 



 

Koniec listopada to czas wróżb i czarów, czas andrzejek.               

W dawnych czasach młode dziewczyny w tym dniu wróżyły sobie, 

aby poznać swojego wybranka . Ten stary zwyczaj w nieco 

zmienionej, bo żartobliwej, formie przetrwał do dziś. 

Uczniowie naszej szkoły w tym roku  brali udział   w zabawach  

andrzejkowych . Dyskotekę prowadził dla nas  pan Piotr Zubrzycki             

z  dwoma niegroźnymi, na szczęście, „czarownicami”, które 

przepowiadały nam przyszłość . Niektórzy nie byli  zadowoleni                      

z powodu wylosowanego przez siebie zawodu mechanika lub kierowcy. 

Naszej koleżance Ali nie przypadło do gustu imię przyszłego męża , 

tj.: „ Sławek”. Klasy piąte zostały pochwalone przez DJ  za to, że 

najlepiej bawiły się podczas tańców wolnych .  

Najbardziej roztańczonymi przedstawicielami płci męskiej byli 

chłopcy z klasy 5a i 6bi 6e.  

Pan Piotr nie zapomniał nam zrobić kilka pamiątkowych fotek.   

Te najbardziej roztańczone prezentujemy w gazetce.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Jak widać, „Gangnam style” zrobił zawrotną furorę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..a kiedy już opadli z sił … 

 

                                              Przygotowały M. Martinez, A. Tarnawska 5a 



TO BYŁ DZIEŃ   SAMYCH  ŻYCZLIWYCH 

ZACHOWAŃ W NASZEJ SZKOLE 

 

 

Życzliwość to uśmiech, wsparcie, dobre słowo, przyjazne spojrzenie 

…dla wszystkich. Nie jest o to trudno, gdy odwzajemniamy uśmiechem uśmiech 

przyjaciela. Gorzej, gdy mamy  być życzliwi dla kogoś, kogo nie akceptujemy. 

Dlaczego nie akceptujemy? Może dlatego właśnie, że na co dzień nie jesteśmy 

dla siebie życzliwi. Bycie życzliwym wymaga od nas trudu. Nie jest nam 

przecież łatwo wyjść ze swojej skorupki  obojętności. Bycie życzliwym wymaga 

podporządkowania się zasadzie: „Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być 

traktowany”. Czy w obecnych czasach lubimy zasady? Zostawiam was z tym 

pytaniem. Niech każdy je rozstrzygnie w swoim sumieniu. 

21 listopada to Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Tego dnia bardzo 

staraliśmy się być w naszej szkole bardzo mili, uczniowie zaakcentowali ten 

dzień , wykonując piękne plakaty. Życzliwym należy być cały rok, ale niech ten 

dzień będzie szczególny każdego roku i niech nakłoni nas do samych 

życzliwych zachowań.  

        Marta Małkiewicz 6c 



 

         

 

 

 

Imieniny: 2 I, 26 IX, 26 X, 26 XI, 31 XII. 

Pochodzenie: łacińskie. 

Znaczenie: żyjący w lesie. 

W innych językach: ang.,niem. - Silvester; fr.,hiszp. - Silvestre; 

wł. - Silvestro. 

 

 

Charakterystyka: Lubi życie aktywne, pełne przygód i wyzwań, jest ruchliwy i pełen 

energii, dla której pragnie znaleźć ujście. Wierzy w swą szczęśliwą gwiazdę, często więc 

prezentuje postawę pewnego siebie i trochę lekkomyślnego ryzykanta. Ma twórczą 

naturę, jest inteligentny i spostrzegawczy, otwarty na wszelkie nowości. Z pewnością ma 

żyłkę do interesów i wyróżnia się przedsiębiorczością. Jeśli jest w szkole sklepik ze 

słodyczami  i przyborami szkolnymi, to z pewnością on właśnie go prowadzi. Z właściwą 

sobie wrażliwością i uczciwością interesuje się ludźmi, chętnie też śpieszy  im z pomocą. 

Cechuje go jednak sporo sceptycyzmu i nie jest skory do szybkiego zaprzyjaźnia się (ta 

nieufność pozwala mu czasem uniknąć nieporozumień i kłopotów). Zdarza się nawet, że 

woli być samotnikiem niebywającym na imprezach, nieudzielającym się towarzysko, 

niezapraszającym wielu gości. Na ogół jednak chętnie spotyka się z przyjaciółmi i dzieli 

się z nimi swoimi wrażeniami, przeżyciami   i pomysłami, które chciałby zrealizować. A 

gdy na tych pomysłach już w dorosłym życiu dorobi się majątku, wszystkie pieniądze 

przeznaczać będzie na potrzeby swoich dzieci,   a zwłaszcza na ich edukację. 

Znani imiennicy: Sylwester Chęciński - reżyser filmowy; Sylvester Stallone – aktor. 

Hobby: informatyka, szaradziarstwo, podróże. 

Sport: szybownictwo, boks, spacery po lesie. 

Zawód: handlowiec, operator filmowy, dziennikarz. 

Szczęśliwy dzień: środa. 

Kolor: żółty. 
Kamień: tygrysie oko. 

Roślina: szałwia. 

Owoc: oliwka.     Przygotowały: Dorota Grub i Magda Nowicka 
6c 



„Dopiero w samym 

środku zimy 

przekonałem się, że 

noszę w sobie 

niepokonane lato.” 

Albert Camus 

 

 

Każdy z nas lubi dostawać 

prezenty. 6 grudnia w naszej szkole 

rządził Mikołaj. Częstował dzieci 

cukierkami, a nawet rozdawał prezenty.  

Tydzień później to uczniowie postanowili być 

Mikołajami dla innych, potrzebujących dzieci. Akcja Dzieci-

Dzieciom zagościła na dobre. Wszyscy zjednoczyli swoje 

siły, korytarze wypełniły się stoiskami z zabawkami. Wrzało jak w ulu. Nasze 

kramy odwiedzały klasy młodsze, rodzice, nauczyciele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Przygotowała P. Kociołek i A. Tarnawska 5a 



 

Czy wyobrażacie sobie święta bez choinki, blasku świecidełek, ozdób, 

łańcuchów, aniołków, gwiazdek, itp.? Na pewno nie. Skąd się wzięło to 

niezwykłe drzewko w naszych domach?  

-Witaj choinko! Czy możemy zadać ci 

kilka pytań? 

-Cześć! Tak, jasne. 

-Skąd wzięła się tradycja przynoszenia  

ciebie do domów? 

 

-Oj, to były stare dobre czasy. Kiedyś                     

w czasie adwentu przystrojone drzewko 

stawiano  w przedsionku kościoła, potem 

zaczęto przynosić je w czasie świątecznym 

do mieszkań. Tak oto zadomowiłam się na 

dobre. 

 

-Czym  w dawnych czasach przystrajano 

drzewko iglaste? 

 -Wieszano na moich gałązkach ciastka, pierniczki , orzechy, małe, czerwone, 

tzw. rajskie jabłuszka, własnoręcznie wykonywane w czasie  adwentu ozdoby            

z bibuły, kolorowych papierów, piórek, wydmuszek, słomy, traw, kłosów zbóż. 

-Słyszałyśmy, że te ozdoby mają ukryte znaczenie ? 

-Macie rację. Gwiazda Betlejemska, którą umieszczano na moim szczycie                

od  ubiegłego wieku, miała pomagać w powrotach do domu z dalekich stron. 

Oświetlenie (kiedyś były to zwykłe płonące świeczki ) broniło dostępu złym 

mocom, a także miało odwrócić nieżyczliwe spojrzenia ludzi . Jabłka 

zawieszane na gałązkach symbolizowały biblijny owoc, którym kuszeni byli 

Adam i Ewa. Później zastąpiono je małymi rajskimi jabłuszkami. Pierwotnie 

zapewnić miały zdrowie i urodę.  

- Czy lubisz, kiedy dzieci znajdują w wigilijny wieczór pod tobą prezenty? 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Adwent
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazda_Betlejemska
http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bwietlenie_bo%C5%BConarodzeniowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jab%C5%82ko


-Tak, to bardzo miłe uczucie. Proszę tylko, by trochę bardziej na mnie wszyscy 

wtedy uważali. 

-Dziękujemy ci za wywiad! Do widzenia! 

-Nie ma za co! Do zobaczenia za rok! 

    Wywiad przygotowały P. Kociołek, M. Martinez 5a 

O ŚWIĘTACH NA WESOŁO 

 

Burek mówi do Azora: 

- Już nie mogę się doczekać tych świąt! 

- Dlaczego? 

- Nie dość, że dostanę dwa worki 

świeżuteńkich kości, to jeszcze ludzkim 

głosem będę mógł powiedzieć swojemu 

panu, co o nim myślę! 

 

W noc wigilijną pies rozmawia z kotem. 

- Co dostałeś pod choinkę? - pyta pies. 

- Dwie tłuściutkie myszy. A ty co dostałeś? - kot 

zwraca się do psa. 

- Ciebie!!! 

 

 

Przedszkolak pyta kolegę: 

- Co dostałeś na gwiazdkę? 

- Trąbkę. 

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę! 

- W jaki sposób? 

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

      Humor przygotowała P. Rycombel 5a 



Baran 

W tym roku twój charakter będzie przypominał pingwina… 

będziesz nieco skąpy. 

Twój szczęśliwy numer to 4. 

Twój szczęśliwy kolor to turkusowy. 

 

Byk 

W przyszłym miesiącu twoje zachowanie będzie podobne 

do papugi. Będziesz wszystkich przedrzeźniał. 

Twój szczęśliwy numer to 9. 

Twój szczęśliwy kolor to czerwony. 

 

Bliźnięta 

W tym roku staniesz się podobny do pantery to bardzo 

groźnej i energicznej. Uważaj na pazurki. 

Twój szczęśliwy numer to 16. 

Twój szczęśliwy kolor to ciemny zielony. 

 

Rak 

 W Nowym Roku  będziesz ociężały jak słoń.                       

Nie zabraknie ci jednak szczęścia. 

Twój szczęśliwy numer to 28. 

Twój szczęśliwy kolor to pomarańczowy. 

 

 



Lew 

Na wf-ie będziesz biegał szybko niczym galopujący 

koń. 

Twój szczęśliwy numer to 15. 

Twój szczęśliwy kolor to czarny. 

 

Panna 

Będziesz wierny swojej sympatii jak pies. 

Twój szczęśliwy numer to 7. 

Twój szczęśliwy kolor to biały. 

 

Waga 

W ściąganiu na teście będziesz sprytny jak lis. 

Twój szczęśliwy numer to 13. 

Twój szczęśliwy kolor to niebieski. 

 

 

Skorpion 

Zabłyśniesz w nowej szkole. Będziesz podziwiany jak 

paw. 

Twój szczęśliwy numer to 10. 

Twój szczęśliwy kolor to fioletowy. 

 

Strzelec 

Będziesz bardzo wrażliwy jak motylek. 

Twój szczęśliwy numer to 2. 

Twój szczęśliwy kolor to różowy. 



 

Koziorożec 

Mama będzie ci kazała posprzątać pokój, ale ty 

będziesz pod tym względem uparty jak osioł. 

Twój szczęśliwy numer to19. 

Twój szczęśliwy kolor to bursztynowy. 

 

Wodnik 

W sprawach klasy byłeś/aś /cichy/a /jak myszka, 

PRZESTAŃ! 

Twój szczęśliwy numer to 25. 

Twój szczęśliwy kolor to brązowy. 

 

Ryby 

Nie wierć  się  jak chomik w kołowrotku! Zacznij działać 

planowo. 

Twój szczęśliwy numer to 22. 

Twój szczęśliwy kolor to granatowy. 

 

                                 

 Przygotowały: Marta Małkiewicz, Agata Bała 6c 

 

 

 

 


