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NEWSY JEDYNKI 
GAZETKA SZKOLNA NASZEJ PODSTAWÓWKI   

 

MYCIĘ RĄK ZAWSZE BYŁO WAŻNE 

 

Drodzy Absolwenci! 

 „Tyle było dni do utraty sił, do utraty 

tchu, tyle było chwil”- dziękujemy Wam 

za to, że mogliśmy być częścią Waszego 

młodego życia.  

Zawsze będziemy pamiętać to, czego 

dokonaliście i jak zwyciężaliście na niwie: 

edukacyjnej, sportowej, wolontariackiej, 

artystycznej. I wtedy, gdy działaliście w 

sprawach pozornie małych, a jednak 

wielkich. Bo pokonywaliście własne 

słabości.  

Wierzymy, że Szkoła Podstawowa nr 1 

pozostanie w Waszej pamięci miejscem, 

w którym otwierano Wam umysły i serca 

na świat, na ludzi i wiedzę, ale również 

miejscem dozgonnych przyjaźni, 

niezapomnianych sympatii, miejscem, do 

którego kiedyś zatęsknicie… 

Idźcie zatem dalej w życie wraz ze 

słowami Adama Asnyka: 

„Szukajcie prawdy jasnego płomienia! 

Szukajcie nowych, nieodkrytych 

dróg…” . 

 

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne  

Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Bohaterów Westerplatte 

w Bielsku-Białej  

 

 

DZIĘKUJEMY !!! 

Po ośmiu latach spędzonych razem, klasy 

ósme chcą serdecznie podziękować 

wszystkim nauczycielom i pracownikom 

szkoły za wspólnie spędzony czas.  

To dzięki Wam możemy rozwijać się w 

wybranych przez nas kierunkach. 

Dziękujemy za poświęcony nam czas i 

pomoc w odkrywaniu świata. Pożegnać 

musimy się również z naszymi młodszymi 

kolegami i koleżankami. Dziękujemy 

Wam, że towarzyszyliście nam i życzymy, 

abyście mieli tak wspaniałe wspomnienia 

z „Jedynki”, jak my.  

Podziękowania należą się również naszej 

szkolnej dyrekcji, która zawsze pomagała 

nam i zwracała uwagę na nas i nasze 

problemy.  

Dziękujemy Paniom za zrozumienie nas, to 

dla nas bardzo ważne! Dziękujemy za 

pomoc w każdym, nawet najmniejszym 

problemie. 

 

 

 

 

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za 

wprowadzanie nas w piękny świat różnego 

rodzaju nauk. Zaszczepiliście w nas miłość 

do języków, literatury, sztuki, 

otaczającego nas królestwa przyrody, 

naszej historii, duchowości, technologii i 

sportu. Na zawsze zapamiętamy pełne 

emocji lekcje, z których każda wniosła coś 

do naszego życia.  

Żegnamy się też z naszymi przyjaciółmi. 

Każdy z nas będzie szedł inną drogą, ale 

zapewne kiedyś wszyscy razem spotkamy 

się wspominając wspólnie spędzone 

chwile.  

Droga szkoło, nie zapominaj o nas!  

Już zawsze będziesz częścią nas, a my 

częścią Ciebie.  

Każda osoba, z którą przyszło się nam 

spotkać, ma miejsce w naszej pamięci i 

sercu.  

 

 

DZIĘKUJEMY! 

 

Klasy 8a, 8b oraz 8c 
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PRAWDZIWE HISTORIE 

NASZE PASJE 
Mijasz ich na przerwach 

Wybór redakcji 
SZYMON ŻELAZKIEWICZ 

Moją przygoda z piłką nożną zaczęła się w wieku 7 

lat. Pierwszą szkółką piłkarską, do której 

uczęszczałem, była „SZKÓŁKA PIŁKARSKA 

SILESIA. Pamiętam, że idąc na pierwszy trening 

czułem radość, a zarazem stres. Niepotrzebnie, 

ponieważ zostałem bardzo mile przyjęty do 

drużyny. Do tej szkółki uczęszczałem krótko, bo po 

około roku moja grupa się rozpadła .Więc przyszła 

pora na przejście do nowej szkółki, którą była 

FOOTBALL4PRO. Trenerem tej szkółki był 

Bartłomiej Konieczny, który był byłym zawodnikiem 

PODBESKIDZIA. Niestety musiał pożegnać z 

karierą piłkarza, gdyż doznał poważnej kontuzji 

kręgosłupa .W tej szkółce panowała bardzo miła 

atmosfera, związałem się z kolegami z drużyny. 

Bardzo lubiłem wspólne wyjazdy na turnieje. 

Niestety szkółka była do 11-stego roku życia. 

Bardzo ciężko było mi pożegnać się z kolegami i z 

trenerem, dużo razem przeżyliśmy. Do dzisiaj 

utrzymuję kontakt z kolegami z Football4pro, a 

niektórzy z nich przeszli razem ze mną tym razem 

już do Klubu GLKS WILKOWICE. Tutaj to już nie 

zabawa, tylko prawdziwa gra, która wymaga 

poświęcenia oraz dużego zaangażowania. Czasami 

jest naprawdę ciężko- dużo bólu i wysiłku, ale 

wygrane i duma trenera Krzysztofa Bąka wszystko 

rekompensuje .Mamy bardzo fajnego, a zarazem 

wymagającego trenera, dzięki niemu jestem tam, 

gdzie jestem. Moim ulubionym klubem jest 

MENCHESTER UNITED, gra tam mój ulubiony 

piłkarz- jest nim Paul Pogba, ten klub znajduje się 

w Anglii. Mają bardzo dobry stadion- jest to Old 

Trafford. Moim marzeniem jest zagrać jako prawy 

obrońca w barwach MENCHESTERU UNITED. 

Piłka nożna to dla mnie nie tylko ciężka praca- to 

moja miłość. 

 

 
____________________________________ 

:) 

 

Moją pasją jest karate. Na pierwsze 

zajęcia zapisałem się głównie dlatego, że 

zawsze interesowały mnie wschodnie 

sztuki walki, które widziałem na przykład w 

filmie "Karate Kid". Polubiłem ten sport 

głównie dzięki moim trenerom, którym 

jestem bardzo wdzięczny za to, co robili i 

robią. Moją pasją zaraziłem swojego 

tatę, który trenuje już jakiś czas. Moim 

największym sukcesem jest dojście do 

brązowego pasa, czyli dość wysoko i nie 

mam w planach na tym poprzestać. Na 

zawodach nie zdobywam wielu medali i 

dyplomów, jednak zawsze wynoszę z nich 

jakąś lekcję. Dzięki karate poznałem wielu 

przyjaciół i poznałem wiele osób, których 

wsparcie motywuje mnie do działania. 

MAJA GÓRECKA  

Moją największą pasją jest pływanie. Do 
spróbowania sił w tym sporcie zachęciła 
mnie mama. Podobno od małego dziecka 
lubiłam wodę (miałam 3 miesiące, kiedy 
mama zabrała mnie pierwszy raz  na basen). 
Nie miałam skończonych 5 lat jak zaczęłam 
lekcje pływania. Nauczyciela wybrałam 
sama i zostałam z nim do dziś, z czego 
jestem bardzo zadowolona (podobno Pan 
nie za bardzo chciał mnie przyjąć na naukę z 
racji wieku, szybko zmienił zdanie). Była to 
Szkoła Pływania „Szóstka” Ryszarda Lecha. 
Niesamowicie mi się to spodobało, szybko 
nauczyłam się pływać wszystkimi stylami i 
dobrze mi to wychodziło. Trener  podsunął 
pomysł, aby zapisać mnie do klubu 
pływackiego, w którym mogłabym trenować 
i jeździć na zawody. Rodzice zapisali mnie 
do poleconego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Ondraszek”, w którym 
oczywiście trenował mój ulubiony trener 
Ryszard Lech. 
  Moje pierwsze zawody  odbyły się w 
Myślenicach w 2014 roku, gdzie zdobyłam 
mój pierwszy, a zarazem złoty medal . 
Aktualnie pływam już 7. rok. Przez te lata 
pływałam w tym samym klubie i z tym 
samym trenerem, który odegrał bardzo dużą 
rolę w mojej, że tak powiem – historii (która 
cały czas się rozwija), ponieważ to on 
nauczył mnie pływać i prowadzi przez te 
wszystkie lata. Wspiera i motywuje, kiedy 
potrzeba, ale i krzyknie, jak nic nie pomaga:) 
Naprawdę wiele mu zawdzięczam. Duże 
wsparcie otrzymuję od mojej mamy - jest 
na każdych zawodach! Kibicuje, chociaż ja 
jej w wodzie nie słyszę:)  
 
    

 

 

Moimi największymi osiągnięciami są: 
 

 V Międzynarodowy Miting Pływacki "Szukamy 
młodych talentów" Herby 17.04.2016 : 3 złote 
medale i tytuł  najlepszej zawodniczki rocznika 
2008 

 Ogólnopolskie Zawody- II Mikołajkowa 
Olimpiada Pływacka o Puchar Otylii 
Jędrzejczak 10-11.12.2016 i tytuł najlepszej 
zawodniczki rocznika 2008 wg punktacji 
FINA, 2 złote medale , 2 srebrne i 1 brązowy  

 Mistrzostwa Sląska  10 latków w 2018-  
Czterokrotna Wicemistrzyni Śląska 

 Mistrzostwa Sląska  11 latków w 2019-  
Mistrzyni Śląska na 100 m  stylem klasycznym , 
Mistrzyni Śląska na 50 m stylem klasycznym  
Wicemistrzyni Śląska  stylem zmiennym  na 100 
m 

 Międzynarodowe zawody o PUCHAR SILESIA 
2018 Silesia Kontra Reszta Świata, Zdobyłam 7!!!! 
złotych medali to był mój wielki sukces, 
wygrałam w każdej konkurencji…  

 Międzynarodowe zawody o PUCHAR SILESIA 
2020. Tym razem 3 złote i 2 srebrne medale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogólnie zdobyłam przez okres 7 lat ponad 
100 medali… Mimo to nie chodzi o to , aby 
cały czas być na podium, ale by dążyć do 
celu, jaki sobie postawię, np. poprawienie 
czasu, nie zawsze da się wygrywać. Bywały 
falstarty i przegrane...a później praca, praca, 
praca. Mimo wszystko polecam pływanie! 
Rozwija,  uczy pokory oraz dyscypliny, ale 
przede wszystkim daje dużo radości:))) 
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TO SIĘ DZIEJE W NASZEJ SZKOLE 

DOBRE PRZEPISY Z KUCHENNEJ MISY…. 

Zaczynają się wakacje, temperatura może 

gwałtownie wzrosnąć. Oznacza to, że 

musimy się regularnie nawadniać. Poniżej 

znajdziecie przepis na pyszną, domową 

lemoniadę, którą jest bardzo łatwo zrobić. 

Składniki: 

 3 duże cytryny 

 1 limonka 

 parę listków świeżej mięty 

 kostki lodu 

 łyżka cukru 

 woda 

 

 

        

Przygotowanie: 

 

1. Do dużego dzbanka wrzuć pół cytryny 

pokrojonej w plasterki. Zalej je 

przegotowaną, gorącą wodą i dodaj trochę 

mięty. Wzmocni to ich aromat. 

2. Z jednej cytryny oraz pozostałej połówki 

wyciśnij sok, uważając, aby nie wpadły 

pestki. Resztę, razem z limonką pokrój w 

plasterki i wrzuć. 

3. Dodaj łyżkę cukru, kostki lodu i resztę mięty. 

Całość zalej zimną wodą. I dokładnie 

wymieszaj. Cukier można zastąpić miodem 

 

 

. 

 

 

 
Ten rok szkolny powoli dobiega 
końca. Każdy z nas walczy jeszcze o 
jak najwyższe oceny.  
Oto podsumowanie, które 
przedmioty sprawiają nam 
wszystkim łatwość, a które są nieco 
trudniejsze. Podsumowanie oparte 
jest na wykresie ocen dostępnym na 
mobidzienniku. 
 
Zdecydowanie najłatwiejszymi 
przedmiotami dla uczniów są: 
religia, plastyka oraz wychowanie 
fizyczne- średnia ocen z całej szkoły 
przekracza 5.0.  
Drugie miejsce zajmuje historia 
(średnia ok. 4.8), a ostatnie miejsce 
na podium zajmują edukacja dla 
bezpieczeństwa i informatyka 
(średnie ok. 4.7). 

WARTO POSŁUCHAĆ 

Nowości na rynku  

muzycznym 
 
 
 
 

 Harry Styles – „Watermelon Sugar” 

 Lady Gaga, Ariana Grande – „Rain on me” 

 Ariana Grande, Justin Bieber – „Stuck 

with U” 

 Jonas Brothers – „X” 

  Roksana Węgiel - „Nie z tej Ziemi” 

 Carla Fernandes – „Casual” 

 
 

 

 

RUSZ SIĘ Z MIEJSCA 

Miejsca warte zobaczenia w naszym województwie 

 

 Muzeum fauny i flory w Jaworzu 

 Muzeum Fiata 126p w Bielsku Białej 

 Palmiarnia w Gliwicach 

 Radiostacja w Gliwicach 

 Muzeum Zamkowe w Pszczynie 
 

 

 Zagroda żubrów w Pszczynie 

 Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu 

 Galeria „Sportowe trofea Adama Małysza” 

 Skocznia narciarska im. Adama Małysza w 

Wiśle- Malince 

 Jezioro Czarniańskie 
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CIEKAWE SPRAWY 

Dlaczego obchodzimy Dzień Dziecka? 

DZIEŃ DZIECKA, TO DLA KAŻDEGO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH DNI 

W ROKU.  

ALE CZY OBCHODZONY BYŁ ON OD ZAWSZE?  

DLACZEGO GO OBCHODZIMY?  

CZY WSZĘDZIE NA ŚWIECIE JEST ON OBCHODZONY?  

OTO ZBIÓR NAJWAŻNIEJSZYCH FAKTÓW I CIEKAWOSTEK O DNIU 

DZIECKA: 

 W 1925 R. W GENEWIE ODBYŁA SIĘ ŚWIATOWA 

KONFERENCJA NA RZECZ DOBRA DZIECI, WŁAŚNIE TO BYŁO 

IMPULSEM DO POWSTANIA ŚWIĘTA DZIECI.  

 PO RAZ PIERWSZY W POLSCE OBCHODZONO DZIEŃ DZIECKA 

W 1929 R. CO CIEKAWE, PIERWOTNIE POLSKIE DZIECI 

OBCHODZIŁY SWOJE ŚWIĘTO WE WRZEŚNIU.  

 DZIŚ POLSKI DZIEŃ DZIECKA OBCHODZIMY DOSTAJĄC 

UPOMINKI I ŻYCZENIA. ALE NA CAŁYM ŚWIECIE SPRAWA 

WYGLĄDA NIECO INACZEJ.  

 WE FRANCJI ORAZ WE WŁOSZECH DZIECI ŚWIĘTUJĄ 

WSPÓLNIE Z RODZICAMI UROCZYSTĄ KOLACJĄ ORAZ 

WYMIANĄ PREZENTÓW. MOŻNA SPOTKAĆ SIĘ TAM RÓWNIEŻ 

Z CIASTKAMI Z WRÓŻBĄ, KTÓRA PRZEPOWIADA PRZYSZŁOŚĆ 

OSOBY, KTÓRA JĄ WYLOSOWAŁA.  

 
 

 

 

OD REDAKCJI 

To już ostatnie nasze wydanie Gazetki Szkolnej „Newsy Jedynki”. Cieszymy się, że została ona tak miło odebrana i że mogłyśmy brać 

udział w jej powstawaniu. Jest to pierwsza tego typu gazetka w naszej szkole, więc mamy nadzieję, że wybaczycie nam wszystkie błędy i 

potknięcia, które zapewne się nam zdarzyły 

Dziękujemy za umożliwienie nam rozwijania tej wspaniałej inicjatywy i pomocy z każdym szczegółem. Największe podziękowania należą 

się Pani Małgorzacie Matusiak – Ordon, która jest naszą pomysłodawczynią i szefową, DZIĘKUJEMY :).  

Mamy szczerą nadzieję, że zaczęta przez nas praca będzie kontynuowana przez następców. Wiemy, że jest to ciężkie zadanie, dlatego 

pamiętajcie, że zawsze możecie sięgać po pomoc. Jesteśmy dumne, że zostałyśmy pierwszymi redaktorkami „Newsów Jedynki” i 

bardzo żałujemy, że dane było nam pisać tylko przez jeden rok. Rozwijajcie „Newsy” dalej i cieszcie się każdym napisanym tam słowem! 

Dziękujemy!!! 

„Czytanie daje nam miejsce, w które możemy się udać, kiedy musimy zostać tam, gdzie jesteśmy” 

Redakcja gazetki szkolnej SP1:  

 Martyna Durajczyk,  

 Zosia Jackowska,  

 Oliwia Król,  

 Julia Puczka. 

 

 


