
 Na przełomie maja  
i czerwca 2022 roku w Szkole 
Podstawowej im. Bohaterów 
walk nad Bzurą 1939 roku w 
Kocierzewie Południowym 

odbył się konkurs dla przed-
szkolaków „Rodzinne czyta-
nie” w Ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytel-
nictwa. 
Celem konkursu była promocja 
czytelnictwa wśród przedszko-
laków i ich rodzin, popularyza-
cja literatury, rozwijanie wy-
obraźni oraz wrażliwości este-
tycznej. 
Do konkursu zgłoszono 16 
zdjęć. Po burzliwych obradach 
komisja w składzie: pani Marta 
Politowicz, pani Elżbieta Ozi-
mek oraz pani Justyna Uczci-
wek wyłoniła zwycięzców. 
 

I. Marce-
lina 
Mań-
kowska, 
grupa Słoneczka, 
„Tam gdzie my, tam i 
ona” 
Hubert Milczarek, 

grupa Krasnale, „Czytanie z 
naturą” 
Nadia Boczek, grupa Pszczół-
ki, „Cukiereczku, gdzie je-
steś?” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Marcelina Trakul, grupa 
Słoneczka, „W świecie dino-
zaurów” 
Oliwia Wieczorek, grupa Sło-
neczka, „Rodzinne czytanie” 
Oliwia Miazek, grupa Krasna-
le i Jan Mia-
zek Słonecz-
ka 
„Rodzinne 
czytanie” 
Michał Tra-
kul, grupa 
Motylki, 
„Starszy 
bracie po-
czytaj mi…” 
Kacper Ada-

mas, grupa Motylki, 
„Literkowa podróż konika” 
Irmina Sierota, grupa Motyl-
ki, „Z siostrą czyta się najle-
piej” 
Aleksander Durmaj, grupa 
Motylki 
Aleksander Trakul, grupa 
Pszczółki, „Zawsze razem, 
ale każde we własnym świe-
cie” 
 
Dla pozostałych uczestników, 
którzy wieli udział w konkur-
sie, ale nie spełnili wymogów 
formalnych, przewidziano 
drobne upominki: 
Hanna Taraska, grupa 
Pszczółki 
Eryk Kotlarski, grupa 
Pszczółki 
Natasza Wróbel, grupa 
Pszczółki 
Julia Tomala, grupa Pszczół-
ki. 
Organizatorzy dziękują za 
udział w konkursie i zachęca-
ją do jak najczęstszych ro-
dzinnych spotkań przy książ-
ce. 

Wszystkim naszym 
Czytelnikom życzymy 

udanych wakacji  
i wielu ciekawych 

książek przeczyta-
nych właśnie  

w tym czasie;)  
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Osiemnastego maja przypadała 
102. rocznica urodzin św. Jana Pawła 
II. Pamięć o tym wielkim Polaku uczcili-
śmy interaktywną akademią, która od-
była się 17.05. 2022 roku. 

Uczniowie klas młodszych układali puz-
zle z wizerunkiem Jana Pawła II. 
Uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w 
quizie wiedzy o papieżu, układali puzzle 
literowe oraz papieskie cytaty. Całość 
przeplatana była informacjami i cieka-
wostkami z życia Ojca Świętego. Nie 
zabrakło śpiewu m.in. ukochanej przez 
papieża „Barki”.  

Został również podsumowany test wie-
dzy o Janie Pawle II. Najlepszą śred-
nią liczbę punktów zdobyła kasa IV. 
Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze 
wyniki, otrzymali nagrody książkowe. 
Wszyscy uczestnicy spotkania zostali 
obdarowani drobnymi upominkami. 
Na zakończenie cała społeczność szkol-

na odmówiła wspólną modlitwę w inten-
cji pokoju na świecie, którą poprowadził 
ksiądz proboszcz Krzysztof Chmielew-
ski. 

Uroczystość przygotowały panie 
katechetki Jolanta Kowalik i Joanna 
Szymańska. Nagrody i upominki ufun-
dował ks. Krzysztof Chmielewski.  

matka Karola Józefa Wojtyły 
Karol Wojtyła – ojciec Karola Józefa 
Wojtyły, z zawodu był krawcem. W 1900 
został powołany do C. K. Armii.  
Edmund Antoni Wojtyła – polski lekarz, 
starszy brat Karola Józefa Wojtyły. 
Olga Wojtyła (zmarła w dniu urodzin) - 
starsza siostra Karola Wojtyły 
 

Złote myśli Jana Pawła II 
· Nadzieja zawiera w sobie światło moc-
niejsze od ciemności, jakie panują w 
naszych sercach. 
· Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie 
ma sprawiedliwości bez przebaczenia. 
· Praca jest dla człowieka, a nie człowiek 

Jan Paweł II—Karol Józef Wojtyła uro-
dził się 18 maja 1920 w Wadowicach, 
zmarł 2 kwietnia 2005 o 21:37 w Waty-
kanie. 
 
16 października 1978 roku został wybrany 
na 264 papieża i przybrał imiona – Jan Pa-
weł II. 
 
Biskup pomocniczy krakowski (1958–
1964), arcybiskup metropolita krakowski 
(1964–1978), kardynał prezbiter (1967–
1978), zastępca Przewodniczącego Konfe-
rencji Episkopatu Polski (1969–1978), pa-
pież (1978-2005). 
 
Najbliższa rodzina 
Emilia Wojtyła, z domu Kaczorowska – 

dla pracy. 
· Jak można kochać Boga, który jest niewi-
dzialny, nie kochając człowieka, który jest 
obok nas. 
· Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc 
dobrze drugiemu, tylko sam był dobro-
czyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, 
obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje 
z miłością. 

Janowi Pawłowi II w 102. rocznicę urodzin 

Warto wiedzieć 
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Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy, 
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy. 
(...) 

Kilka ciekawostek o Wisławie 
Szymborskiej 
Wisława Szymborska, tak naprawdę 
miała na imię Maria Wisława Anna 
Szymborska. Wisława to jej drugie 
imię, jednak posługiwała się nim na co 
dzień. 

Wisława Szymborska 

NIC DWA RAZY (fragment) 

Nic dwa razy się nie zdarza 
i nie zdarzy. Z tej przyczyny 
zrodziliśmy się bez wprawy 
i pomrzemy bez rutyny. 
 
Choćbyśmy uczniami byli 
najtępszymi w szkole świata, 
nie będziemy repetować 
żadnej zimy ani lata. 
 

 
Nigdy nie ukończyła 
studiów. Związane to 
było z bardzo złą sy-
tuacją finansową po-
etki. Mówiąc wprost, 
nie miała na to pienię-
dzy. 

Wisława Szymborska 
bardzo ceniła An-
drzeja Gołotę, jednak 
nigdy nie udało jej się 
go poznać. Nigdy nie 
starczało na to czasu, 
bądź możliwości. 

Poetka w 1943 roku 
pracowała na kolei, 
dlatego nie została 
wywieziona na roboty 
przymusowe do III 
Rzeszy. W innym 
przypadku, byłaby 
również w obozie 
pracy. 

Dzieła Poetki zostały 
przetłumaczone na 42 
języki. Dzięki czemu 
nie tylko Polacy mogą 
podziwiać jej niezwy-
kłą i nietuzinkową 
twórczość. 

Wisława Szymborska 
była wielką fanką 
kiczu. Fani często 
obdarowywali ją 

przedmiotami, które kolekcjonowała. 
Najlepsze i najbardziej kiczowate pre-
zenty „lądowały” na jej reprezentacyj-
nej półce, która była usytuowana w 
miejscu, gdzie można było ją swobod-
nie podziwiać.  

Poetka nie dbała o swoje zdrowe odży-
wianie. Często zamawiała jedzenie na 
telefon, w tym jedzenie z KFC, głównie 
pikantne skrzydełka, których była fan-
ką.  

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”  
 

albo cennych klientów. Ten artykuł może składać się z 100-
150 wyrazów. 

Artykuł możesz poświęcić innowa-
cjom, trendom finansowym lub pro-
gnozom; możesz skomentować wdro-
żone procedury lub ulepszenia bądź 
scharakteryzować tempo rozwoju 
firmy. 

W aktualizowanych kolumnach mo-
żesz zawrzeć list od wydawcy, porady 
dla czytelników, recenzję książki lub 
prezentację nowych pracowników 
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14 czerwca 2022 roku w naszej 
szkole zostały przeprowadzone 
wybory Samorządu Uczniow-
skiego na rok szkolny 
2022/2023.  
W głosowaniu wzięli udział ucznio-
wie klas 4-8. Spośród 6 kandyda-
tów wybrano:  
przewodnicząca  - Wiktoria 
Gajda, 
zastępca -  Konstanty  Modze-
lewski,  
sekretarz - Lena Kotlarska, 
skarbnik -  Oskar Wróbel. 

Gratulujemy!   

Str. 4 Echo Szkoły 

21.06.2022 roku uczniowie klasy VI, razem z opiekunami p. Elżbietą Rokicką i p. Jolantą Kowalik wybrali się, w ramach 
innowacji pedagogicznej, na ostatnią z cyklu wycieczkę rowerową "Szlakiem przydrożnych kapliczek i krzyży". Uczniowie 
poznali historię powstania i znaczenie kapliczek przydrożnych dla lokalnych społeczności.  Wyjazd zakończył się wspólnym 
posiłkiem i zabawami sportowymi. 

Uczniowie kl. VI na wycieczce rowerowej 

Rys. Laura Dobrzyńska 

Julia Łopata 



W dniu 22 czerwca 2022 roku klasy V a, V b i VII były w Mini ZOO 
Pawie Oczko w Łasiecznikach. Wycieczkowicze mieli co zwiedzać i 
oglądać. Integrowali się z naturą, czego dowodem są  zdjęcia;)   

Wizyta w Mini ZOO            Fotoreportaż  
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 Historia, nawet ta 
najgorsza, lubi się powtarzać. 
Dwa lata po śmierci twórcy w 
fabryce wybuchł pożar! To 
przyśpieszyło decyzję o za-
przestaniu produkcji zabawek 
z drewna. Ale zabawki zaczę-
to eksportować m.in. do USA. 
W 1968 roku uruchomiono w 
Billund pierwszy Legoland –
 miasteczko rozrywki zbudo-
wane z klocków Lego. Kolej-
nym dyrektorem firmy został 
wnuk założyciela, Kjeld, a w 
2004 r. kierownictwo powie-
rzono osobie z zewnątrz. Jed-
nak wciąż większość udziałów pozostaje w 
rękach rodziny założyciela. 
 
Ziemię zamieszkuje 7 miliardów ludzi, a 
minifigurek LEGO chodzi po świecie… aż 5 
miliardów! Wkrótce więc ich populacja mo-
że przewyższyć ludzką. 
 
W sezonie świątecznym w cza-
sie każdej sekundy sprzedawa-
nych jest 28 zestawów LEGO. 
 
Dwa podstawowe klocki LEGO 
2×4 można połączyć na 24 
różne sposoby. Przy 3 klockach 
ilość kombinacji wzrasta do 1 
060, a przy 6 jest to już 915 103 
765 możliwości. 
 
W 2015 roku 
zbudowano w 
Mediolanie 

 Wszystko zaczęło się od tego, że 
na początku XX wieku Oleg Kirk Christian-
sen, urodzony w Danii jako 10. dziecko ubo-
gich farmerów został cieślą. W Billund zało-
żył warsztat stolarski, zajmujący się m.in. 
produkcją drabin, ale przyszedł kryzys. Jak-
by tego było mało, ojciec 4 dzieci stracił 
żonę (zmarła ) i spłonął mu warsztat! 
Wdowiec, by ukoić żal ukochanych dzieci, 
wystrugał im z drewna małą kaczkę – prostą 
zabawkę. Ta bardzo się spodobała nie tylko 
jego dzieciom, ale innym rodzinom. Zdecy-
dował się na jej produkcję. Szybko zdobył 
sobie popularność w okolicy. 
Był rok 1932. Dzięki lokalnemu powodzeniu 
firma ruszyła z kopyta tak, że wkrótce zaczął 
planować kolejne zabawki, by nie wypaść z 
rynku. Postanowił produkować klocki, z 
których dzieci mogłyby budować m.in. zam-
ki i inne budowle. 
 W 1934 roku Christiansen zmienił 
nazwę firmy zabawkarskiej na Lego – skrót 
od duńskiego zwrotu „Leg godt” (dun. baw 
się dobrze). Fabryka wzrastała, na początku 
lat 40. zaczął tu pracować najstarszy syn –
 Godtfred Kirk Christiansen. Interesy szły 
tak świetnie, że rodzina kupiła pierwszą w 
Danii maszynę do odlewów z tworzyw 
sztucznych i uruchomiła wyrób zabawek 
plastikowych w 1947 r. 
 Dwa lata później zaczęła produko-
wać klocki, które znamy do dziś. Ich kon-
strukcję ulepszono w roku 1958. Wówczas 
też zostały opatentowane. Firma uradowana 
powodzeniem w Danii zaczęła sprzedaż na 
rynki zagraniczne. I wówczas doszło do 
kolejnej tragedii – Ole Kirk Christiansen 
zmarł na zawał serca. Firmą zaczął kierować 
jego syn. 

Jak powstały klocki Lego 

wać blenderem do momentu otrzymania 
gładkiego rabarbarowego puree. 
Puree rabarbarowe umieścić z powrotem 
w garnuszku, dodać żółtka, jajko i wy-
mieszać dokładnie rózgą kuchenną. Po-
stawić na palniku. Gotować do zgęstnie-
nia, często mieszając, następnie zdjąć z 
palnika i przetrzeć przez sitko. Do prze-
tartego gorącego puree dodać masło po-
krojone w kostkę. Wymieszać do rozto-
pienia się masła. Przełożyć do słoiczków 
i umieścić w lodówce do zgęstnienia. 
Rabarbarowy curd można przechowywać 
w lodówce do 7 dni. 

Składniki 
· 400 g rabarbaru, pokrojonego w małe 
kawałki (można użyć także innego owo-
cu) 
· 100 g cukru 
· świeżo wyciśnięty sok z połowy cytry-
ny 
· 5 żółtek, z dużych jajek 
· 1 duże jajko 
· 45 g masła, pokrojonego w kawałki 
 
Wykonanie 
W garnuszku umieścić rabarbar, cukier i 
sok z cytryny. Gotować, mieszając, do 
momentu całkowitego rozgotowania się 
rabarbaru, przez 10 – 15 minut. Zmikso-

Rabarbarowy curd 
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Julia Rześna 

Rozwiąż rebus. To nazwa popularnego wiosennego kwiatka. 

HASŁO …………………...  Julia Rześna 

W 2009 roku James May z Wielkiej Brytanii zbudował praw-
dziwy dom z LEGO. Użył do tego 3,3 mln klocków! Dom 
miał meble oraz funkcjonalny prysznic i toaletę. Niestety ze 
względu na prawo budowlane budynek został rozebrany, a 
klocki zostały przekazane na cele charytatywne. 

wieżę z klocków LEGO, która miała 35,05 
metra. To najwyższa budowla z klocków. 
Wcześniejszy rekord należał do uczniów z 
liceum w Delaware, którzy w 2013 roku zbu-
dowali wieżę o metr niższą. 
 
Gdyby podzielić wszystkie klocki LEGO na 
mieszkańców świata, okazałoby się, że każdy 
człowiek ma 62 klocki. 

 Piotr Wołek  



Justyna Kukieła 

W wakacje zapraszamy was szcze-
gólnie na wycieczki do lasu.  

Dlaczego?  

Wyobraźcie sobie, że w miejskim 
powietrzu jest o 50–70 razy wię-
cej chorobotwórczych zarazków 
niż w powietrzu leśnym. Różne 
gatunki drzew, zwłaszcza igla-
ste, wydzielają olejki eteryczne, 
które zawierają około 1500 sub-
stancji chemicznych działają-

cych 
bakteriobój-
czo, uspokaja-
jąco i prze-
ciwzapalnie. 
Leczenie za 
pomocą olej-
ków eterycz-
nych, m.in. drzew leśnych, na-
zywa się aromaterapią.  

Ciekawostki przyrodnicze 

żonych na świe-
cie, ale w Pol-
sce liczba rysi 
niepokojąco się 
zmniejszyła. 
Zwierzęta te 
żyją m.in. w 
parkach naro-
dowych: 
Bieszczadzkim, Magurskim, Gor-
czańskim, Pienińskim, Tatrzańskim, 
Babiogórskim, Roztoczańskim, Kam-
pinoskim i Białowieskim. Rysie wpły-
wają na środowisko przyrodnicze 
lasu, ponieważ polują na inne zwie-
rzęta, np. jeśli rysie żywią się sar-
nami, to zmniejszają ich liczbę, a 
wtedy w lesie jest mniej zgryzio-
nych młodych drzew. 

 

Głuszec to ptak skrajnie zagrożony 
wyginięciem. 
Nazwa „głuszec” nawiązuje do jego 
swoistej cechy – podczas wykony-

wania pieśni godowej samiec na 
chwilę głuchnie. Ptaki występują  
w niektórych rozległych lasach pół-
nocno-wschodniej Polski, na Lu-
belszczyźnie i w Bieszczadach. Ga-
tunek objęto ścisłą ochroną prawną 
i wpisano do Polskiej Czerwonej 
Księgi Zwierząt. Leśnicy wraz z 
organizacjami pozarządowymi 
uczestniczą w programach ochrony 
głuszca.  

CZY WIECIE ŻE… 

1. Delfiny na wolności nazywają inne 
delfiny po imieniu. 
2. Krokodyl nie może wystawić języ-
ka. 
3. Małpy kapucynki sikają na ręce, 
aby umyć swoje stopy. 
4. Serce krewetki znajduje się w jej 
głowie. 
5. Gałki oczne reniferów zmieniają 
kolor na niebieski w zimie, aby móc 
lepiej widzieć przy słabym oświetle-
niu. 
6.. Ptaki potrzebują grawitacji, aby 
połykać swoje pożywienie. 
7. Tygrysy mają pasiastą skórę. Każ-
dy wzór jest tak niepowtarzalny jak 
ludzki odcisk palca. 
8. Największy kwiat na Ziemi pocho-
dzi z rośliny zwanej Bukietnica Ar-
nolda. Jego kwiaty osiągają do 1 me-
tra średnicy i ważą około 10 kg. 
9. Koty nie mogą poruszać szczęką 
na boki. 
10. Perły topią się w occie. 
11. Ludzki mózg pracuje z mocą oko-
ło 15 watów. 
12. Żywotność muchy wynosi od 10 
do 25 dni. 
13. Zwierzęta o mniejszych ciałach i 
szybszym metabolizmie widzą 
wszystko w zwolnionym tempie. 

A to ciekawe…  
Wiele gatunków roślin leśnych ma 
właściwości lecznicze. 
• Konwalia – zawiera związki, któ-
re regulują czynność serca, dlatego 
jest składnikiem leków naserco-
wych. 
Spożycie surowej rośliny powoduje 
silne zatrucie. 
• Wierzba – kora wierzby zawiera 
związek o nazwie salicyna, który 
jest skuteczny w leczeniu bólu gło-
wy i przeziębienia. 
• Borówka – po-
maga w dolegli-
wościach żołąd-
kowych. 
Wspiera także 
naturalne me-
chanizmy obron-
ne komórek czło-
wieka i bardzo 
dobrze wpływa 
na pamięć. 

 

Czy wiesz, że w Polsce jest coraz 
więcej lasów? Każdego roku leśnicy 
sadzą ponad 400 mln drzew! Przez 
ostatnich 66 lat w Polsce przybyło 
tyle lasów, ile wynosi powierzchnia 
województwa lubelskiego, czyli 2,5 
mln ha. Prawie 1/3 powierzchni na-
szego kraju pokryta jest lasami. 

Ryś nie należy do gatunków zagro-
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Jaś mówi do mamy:  
- Mamo, daj 2 zł dla biednego pana, 
który stoi na rogu ulicy.  
- A co to za pan? - Biedny pan, który 
sprzedaje lody.  
 

 Na matematyce Jasio odpowiada:  
- Przez trzy dowolne punkty można prze-
prowadzić jedną prostą.  
Nauczyciel łapie się za głowę. Jasio 
orientuje się, że się pomylił i wyjaśnia:  
- Oczywiście, o ile ta prosta będzie odpo-
wiednio gruba!   

Koniec roku szkolnego. Synek przycho-
dzi ze szkoły.  
- Tato, ty to masz szczęście do pienię-
dzy.  
- Dlaczego?  
- Nie musisz kupować książek na przy-
szły rok - zostaję w tej samej klasie.  

 

UŚMIECHNIJ SIĘ! 

Ciekawostki  
Jak grać w statki?     

Str. 8 Echo Szkoły 

Państwa miasta 

Przed wakacjami ksiądz pyta 
uczniów:  
- Które przykazanie jest naj-
ważniejsze?  

- Ósme - mówi Jaś. - Nie wysta-
wiaj złego świadectwa bliźniemu 
swemu!  
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