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Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty
i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, 

określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako 
Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta 

Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej.
Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, 

która została utworzona z inicjatywy króla
Stanisława II Augusta i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy
w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten nadal 

zwany jest Dniem Nauczyciela.



Pierwszego dnia września społeczność Zespołu Kształcenia i 
Wychowania w Pinczynie spotkała się na placu przed szkołą, by 
rozpocząć nowy rok szkolny 2021/2022. 

Krótką część artystyczną przygotował Samorząd Uczniowski, 
który z humorem pożegnał wakacje. Uczestnicy uroczystości 
wysłuchali pięknej piosenki w wykonaniu szkolnego chóru. Prowadzące 
akademię- Amelia Literska i Maja Bernacka życzyły Pani Dyrektor, 
nauczycielom i uczniom udanych, bezproblemowych dziesięciu 
miesięcy nauki. 

Głos zabrała także Pani Dyrektor Iwona Loroch, która przywitała 
wszystkich uczniów, nauczycieli. Wspomniała również o tragicznym
1. września  1939 roku, kiedy to rozpoczęła się II wojna światowa.
Na końcu swego przemówienia  oficjalnie rozpoczęła rok szkolny 
2021/2022.

Następnie odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Pin-
czynie. Wyjątkowo w tym roku to nauczyciele przekazali sztandar 
uczniom. 

Na końcu uroczystości uczniowie wraz ze swymi wychowaw-
cami udali się do klas.

Na pierwszoklasistów czekały tam drobne prezenty - balony
z logo szkoły, które bardzo ich ucieszyły.

ROZPOCZĘCIE ROKU

SZKOLNEGO

2021/2022
Kolejny rok szkolny rozpoczął się. Co przyniosą kolejne 

miesiące? Tego dzisiaj nie wiemy…, ale z nadzieją patrzymy w 
przyszłość. Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom samych 
sukcesów!

Elżbieta Prześrut-Prądzińska

Justyna Zielińska- Myszk

Kolejne tygodnie przyniosły wiele ciekawych wydarzeń, szkoła 
tętni życiem i ze zwojonym entuzjazmem obchodzi różne święta i 
uroczystości. Dzieci, rozpoczynające naukę zostały już pasowane na 
oficjalnych uczniów. Na tle pięknych jesiennych dekoracji, dzieci każdej 
z klas wykonywały piosenki, wiersze  oraz przygotowane wcześniej 
tańce. Pani Dyrektor oficjalnie mianowała wszystkich uczniów klas 
pierwszych, na prawowitych uczniów, przypominając im i ich prawach 
ale także obowiązkach szkolnych. Zgodnie z reżimem sanitarnym, 
każda klas odbywała oddzielnie swoją uroczystość, dzięki czemu w 
kameralnym składzie dzieci z klas pierwszych oficjalnie dołączyły do 
grona uczniów.
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Wrzesień to szczególny miesiąc, 
na lekcjach historii wracamy pamięcią 
do września 1939 r., kiedy po wakacjach 
dzieci nie mogły powrócić do szkoły,
a żołnierze i ludność cywilna twardo 
stawiała opór okupantom. Szczególnie 
bliscy są nam bohaterowie Westerplat-
te, patron naszej szkoły, miejsce, gdzie 
żołnierze pod dowództwem majora 
Henryka Sucharskiego i kapitana 
Franciszka Dąbrowskiego bohatersko 
bronili się przez 

7 długich dni i nocy. 
Dnia 30 września 2021 r. poje-

chaliśmy na wycieczkę podczas której 
przybliżyliśmy sobie tę najtragiczniej-
szą w dziejach ludzkości wojnę. Obie 
klasy ósme wraz z wychowawcami oraz 
opiekunami wyruszyły do Gdańska. Na 
początku żeńska część naszego grona  
złożyła chłopakom życzenia z okazji ich 
święta oraz wręczyła upominki. Pier-
wszym punktem programu był Pomnik 
Trzech Krzyży, znajdujący się obok 
Europejskiego Centrum Solidarności. 
Pani Magda przybliżyła nam historię 
Solidarności oraz omówiła tablicę na 
bramie stoczni, z 21. postulatami
z sierpnia 1980 r. Następnie wyruszyliś-
my do Muzeum II wojny światowej, które 
jest największym Muzeum tej wojny  

na świecie. Budynek Muzeum 
ma powierzchnię 34,111 tysięcy m2. Na 
wystawę główną przeznaczono obszar 
ponad 5 tysięcy m2. W nowoczesny 
sposób prezentuje ona II wojnę 
światową zarówno z perspektywy 
ówczesnej wielkiej polityki i przede 
wszystkim przeżyć zwykłych ludzi. 
Najpierw szliśmy wystawą, w której były 
zawarte informacje o drodze do wojny. 
Panie przewodnik przybliżyły nam 
postacie Adolfa Hitlera oraz Józefa 
Stalina, którzy przed wojną podpisali 
Pakt Ribbentrop - Mołotow. Dowie-
dzieliśmy się również wielu ciekawostek 
o bitwach, które miały miejsce w tym 
czasie. Zobaczyliśmy mnóstwo przed-
miotów, mundurów, broni z tego okresu. 
Z ciekawością i smutkiem słuchaliśmy 
również o Holokauście. Na koniec pani 
przewodnik opowiedziała nam o spot-
kaniach Wielkiej Trójki w Teheranie, 
Jałcie i Poczdamie. Mieliśmy również 
okazję obejrzeć krótki film o II wojnie 
światowej. Po trzygodzinnym zwiedzaniu pojechaliśmy na obiad. Pełni 
energii udaliśmy się na Westerplatte, na którym zwiedziliśmy 
Wartownię oraz weszliśmy pod Pomnik Bohaterów. Pani Magda 
oprowadziła nas po Westerplatte oraz opowiedziała o kampanii 
wrześniowej. 

WYCIECZKA KLAS ÓSMYCH DO

MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ 

I NA WESTERPLATTE

Następnie wyruszyliśmy w drogę powrotną. Około godziny 
16.00 wróciliśmy do szkoły. Z uśmiechem na twarzy będziemy 
wspominać tę wycieczkę. Już nie możemy doczekać się kolejnej!!!

Zuzanna Stopa kl. VIII a

Nasze wycieczki
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Po długim czasie pandemicznych obostrzeń na początku 
bieżącego roku szkolnego w końcu udało się wybrać na długo 
oczekiwane wycieczki szkolne. Piękna, złota jesień pozwoliła w piątek, 
8 października klasom, VI oraz VII b i c umożliwić zwiedzanie 
Będomina. Znajduje się tam jedyne w Europie Muzeum Hymnu 
Narodowego. Jest to piękne i historyczne miejsce. Malowniczo 
położony wśród pól i lasów dworek, niegdyś własność samego Henryka 
Dąbrowskiego zachęca do zwiedzania. Obejrzeliśmy ekspozycję 
muzeum, spacerowaliśmy alejkami starego ogrodu, pośród wielu 
starych drzew(pomników przyrody), podziwiliśmy żelaznego orła, 
którego skrzydła i pióra wykonane zostały z kos. Wiele ciekawych 
informacji, przekazał nam przewodnik, ubrany w kostium z epoki.

 Nasza wycieczka, miała nie tylko cel edukacyjny ale także 
integracyjny. W związku z obostrzeniami sanitarnymi, podczas, kiedy 
jedna grupa zwiedzała muzeum, (15 osób), reszta spędzała miło czas 
przy ognisku, piekąc kiełbaski, chleb lub pianki.Kolejnym punktem 
naszej wycieczki był Farma Strusi w Garczynie. Tutaj podziwialiśmy 
strusie w różnym wieku oraz różnych rozmiarów. Poczynając od tych 
najmłodszych i najmniejszych na najstarszych osobnikach kończąc. 

Wycieczka
klas

VI, VII b i VII c
Można było nakarmić strusia z ręki, podziwiać ich piękne pióra  a nawet 
taniec godowy. Pani przewodniczka opowiadała o zwyczajach tych 
niezwykłych ptaków. Oglądaliśmy również jajka strusia, podobno jedno 
jajko strusia, to tyle samo, co 25 jaj kurzych.Po nabyciu pamiątek, 
zmęczeni ale zadowoleni wróciliśmy do szkoły.

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły również wybrali się już na 
swoją pierwszą wycieczkę. Klasy 1-3 odwiedziły alpaki w Osowie 
Leśnym. Dzieci miały możliwość podziwiania tych egzotycznych 
zwierząt,mogły je również nakarmić. Czekały n nie ciekawe atrakcje
i wiele trudnych zadań, z którymi poradzili sobie doskonale. Uczniowie 
wykonali piękne prace przedstawiające alpaki a także uczestniczyli
w ognisku, mającym na celu zintegrowanie klas. 

Natomiast klasy IV i V odwiedziły Arboretum w Wirtach, gdzie 
zdobywali wiele cennych informacji, doskonale się bawili i integrowali, 
dzięki współpracy szkoły oraz Nadleśnictwa Kaliska. Wycieczkę 
poprzedziło spotkanie z pracownikami Nadleśnictwa, który opowiadali
o tajemnicach lasu.

 Dagmara Siwek



Nr 1 2021/2022

Po przerwie związanej z brakiem możliwości organizowania 
zbiórek, 12. harcerzy z Pinczyna wraz z druhnami Dagmarą Siwek
i Magdaleną Piernicką wznowili swoją działalność. Pierwszym 
przedsięwzięciem w tym roku była warta i  udział w obchodach
82. rocznicy zbrodni niemieckiej w Szpęgawsku. Dnia 6 października
o godzinie 15.30 odbyła się kolejna zbiórka harcerska.Na początku 

rozpoczęliśmy spotkanie przypomnieniem prawa harcerskiego. Potem 
drużynowe podjęły decyzję o wyjściu na ognisko. Harcerze mieli
3 minuty na przebraniu butów oraz stawienie się przed szkołą. Kolejnym 
punktem zbiórki była musztra. Po musztrze podzieliliśmy się na cztery 
patrole. Każdy z patroli otrzymał mapę terenową i wymyślił sobie 
nazwę. Następnie po krótkiej odprawie, patrole: "Ziemniaczory", 

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI
DRUŻYNY HARCERSKIEJ

IM. KS. STANISŁAWA HOFFMANNA
W PINCZYNIE

"Wielokolorowi", "Słoneczniki" oraz "Wiewiórki" wyruszyły w stronę 
Gaju. W między czasie druhny udały się rozpalać ognisko. Harcerze szli 
szukając znaków jak dotrzeć do leśniczówki. Kiedy doszliśmy
na miejsce zastało nas rozpalone ognisko. Przed przystąpieniem
do smażenia kiełbasek odbyło się meldowanie patroli. Każda
z patrolowych zameldowała swój patrol po czym odśpiewaliśmy hymn 

Związku Harcerstwa Polskiego. Następnie przystąpiliśmy do smażenia 
kiełbasek. Ognisko upłynęło nam w przemiłej atmosferze, śpiewaniu 
oraz planowaniu dalszych działań drużyny. 

Zuzia Stopa - zastępowa

IX  DRUŻYNA HARCERSKA Z PINCZYNA
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Zuzia Stopa - zastępowa

6 października o godzinie 15.30 odbyła się zbiórka harcerka
IX Drużyny Harcerskiej im. Księdza Stanisława Hoffmanna. Na 
początku rozpoczęliśmy spotkanie przypomnieniem prawa 
harcerskiego. Potem drużynowe podjęły decyzję o wyjściu na ognisko. 

Harcerze mieli 3 minuty na przebraniu butów oraz stawienie się przed 
szkołą. Kolejnym punktem zbiórki była musztra. Po musztrze 
podzieliliśmy się na cztery patrole. Każdy z patroli wymyślił sobie 
nazwę. Następnie po króciutkiej odprawie patrole "Ziemniaczory", 
"Wielokolorowi", "Słoneczniki" oraz "Wiewiórki" wyruszyły w stronę 
Gaju. W między czasie druhny udały się rozpalać ognisko. Harcerze szli 
szukając znaków jak dotrzeć do leśniczówki. Kiedy doszliśmy na 
miejsce zastało nas rozpalone ognisko. Przed przystąpieniem do 
smażenia kiełbasek odbyło się meldowanie patroli. Każda z patrolo-
wych zameldowała swój patrol po czym odśpiewaliśmy hymn Związku 
Harcerstwa Polskiego. Następnie przystąpiliśmy do smażenia 
kiełbasek. Ognisko upłynęło nam w przemiłej atmosferze i śpiewaniu.

 Magdalena Piernicka

 Jeżeli nic nie pokrzyżuje nam planów zamierzamy wznowić 
akcję Znicz podczas której harcerze uporządkują groby nauczycieli, 
pomnik i inne miejsca pamięci. Postaramy się urozmaicić zbiórki 
poprzez wędrówki do leśniczówki Cis, gdzie znajduje się ciekawa sala 
edukacyjna z ekspozycjami różnych roślin i zwierząt, postaramy się 
zorganizować pieszy rajd, ponieważ  nasza drużyna specjalizuje się
w sprawności wędrowców. Jeżeli dobrze się spiszemy, naszej drużynie 
zostaną nadane kolory. Zaplanowaliśmy wiele ciekawych form 
spędzania czasu,podczas których będziemy się  integrować oraz 
zdobywać nowe sprawności. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby 
należeć do IX Drużyny Harcerskiej imienia Księdza Stanisława 
Hoffmanna serdecznie zapraszamy na zbiórki.

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI
DRUŻYNY HARCERSKIEJ

IM. KS. STANISŁAWA HOFFMANNA
W PINCZYNIE

IX  DRUŻYNA HARCERSKA Z PINCZYNA
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Czytanie jest odlotowe!!!
Pod tym hasłem 29 września br. po raz kolejny w naszej szkole 
odbył się Ogólnopolski Dzień Głośnego czytania. W tym 

nietypowym święcie brali udział wszyscy uczniowie oraz nauczyciele. 
Celem tego dnia jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci

i młodzieży. Uczniowie najmłodszych klas obchodzili to święto w swoich 
salach, słuchając niesamowitych opowieści z książek czytanych przez 
nauczycieli. 

Najmłodsi uczniowie wykonali piękne rysunki swoich ulubionych 
bohaterów. 

Klasy starsze w tym dniu spotkały się w czytelni biblioteki 
szkolnej na głośnym czytaniu wybranych książek, a także mieli 
możliwość podzielenia się swoimi wrażeniami z przeczytanych lektur. 

Każdy uczeń mógł przynieść swoją ulubioną książkę, a niektórzy 
przebrali się za postać z lektury. 

Na zachętę do dalszych przygód z książkami najmłodsi 
otrzymali zakładki. 

Wszyscy z niecierpliwością czekamy na kolejne święto
w bibliotece naszej szkoły…..

Gabriela Burczyk

W naszej szkole dzieje

się wiele

ciekawych rzeczy
A kolejne święto już bardzo niedaleko.5 listopada nasza szkolna 

biblioteka organizuje Dzień Postaci z Bajki. To święto biblioteki 
ustanowione na cześć urodzin Waltha Disneya. Przypomnijmy jego 
sylwetkę.

Walter Elias „Walt” Disney (ur. 5 grudnia 1901 w Chicago,
zm. 15 grudnia 1966 w Los Angeles) – amerykański producent filmowy, 
reżyser, scenarzysta, aktor dubbingowy, animator, przedsiębiorca, 
wizjoner i filantrop. Jeden z największych twórców przemysłu 
rozrywkowego w historii, legenda animacji i filmu. Zdobył rekordową 
liczbę 59 nominacji do Oscarów, z czego zdobył również rekordową 
liczbę 26 statuetek, siedmiokrotny zdobywca Nagrody Emmy. Wraz
z bratem, Royem Oliverem Disneyem, założyli wspólnie przedsiębior-
stwo Walt Disney Productions, znaną obecnie pod nazwą The Walt 
Disney Company, drugą co do wielkości korporację mediową świata.

Jest twórcą takich postaci jak Myszka Miki (pod którą Disney 
początkowo sam podkładał głos), pies Pluto czy Kaczor Donald.

 Każdy uczeń zna Myszkę Miki, Kaczora Donalda ale również 
późniejsze postacie z bajek Disneya, Kopciuszka, Śnieżkę, Piękna
i Bestię,Myszke Mini czy Psa Pluto. W ten wyjątkowy dzień będzie się 
można przebrać, za postać z bajki i wcielić się w jej rolę.
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Nie uwierzycie może, ale to nie był sen. Działo się tak naprawdę. 
Pewnego dnia, po szkole wracałam do domu. Stwierdziłam, że w taki 
chłodny dzień, najlepiej wypić gorąca czekoladę, więc weszłam do 
pobliskiej kawiarni. Złożyłam zamówienie i usiadłam przy wolnym 
stoliku przy oknie. Następnie zaczęłam odrabiać lekcje z matematyki. W 
tym samym czasie, podeszła do mnie kelnerka z moim zamówieniem.

Po zakończeniu zadań ruszyłam do wyjścia, gdyż było  po 
siedemnastej. Wybrałam drogę przez park, ponieważ była najkrótsza. 
Kiedy tak szłam, zaczepił mnie jakiś chłopak. Był on niskiego wzrostu, 
miał złociste włosy. Jego pogodną i radosna twarz, ozdabiały poważne 
oczy. 

- Hej, czy orientujesz się gdzie jest ulica Słoneczna 7? Jeśli tak 
pomogłabyś mi tam dojść – rzucił niepewnie.

- Jasne! Akurat idę w tamtym kierunku – powiedziałam.
- Super! Jak się nazywasz? – zapytał.
- Klaudia, a ty? – rzekłam.
- Mały Książę – odpowiedział.
- Długo jesteś w naszym mieście? – zapytałam.
- Przeprowadziłem się niedawno, ponieważ moi rodzice znaleźli 

lepsza pracę – rzucił.

Opowiadanie

detektywistyczne

i coś dla miłośników mangi
- Już jesteśmy na Słonecznej , gdy pójdziesz prosto będziesz na 

miejscu – powiedziałam.
- Dziękuję za pomoc, proszę – rzekł i wyciągnął dłoń w moja 

stronę.
Niepewnie wzięłam z jego ręki fioletową bransoletkę z różowymi 

koralikami.

- Dziękuję, ale nie trzeba – powiedziałam, ale go już nie było. 
Nawet nie wiem kiedy zniknął. Potem udałam się do domu, gdyż nie 
chciałam aby rodzice się martwili. Podczas drogi długo myślałam o 
chłopaku. Czy go jeszcze spotkam i czy się zaprzyjaźnimy. Wydawał się 
naprawdę miły. Kiedy weszłam do domu poszłam do pokoju i zasnęłam. 
Rano wstałam spóźniona, więc szybko się przygotowałam i wyszłam z 
domu. W szkole byłam na drugą lekcje. Kiedy weszłam zobaczyłam 
Małego Księcia. Byłam bardzo zaskoczona. Podeszłam i 
podziękowałam mu za bransoletkę. Rozmawialiśmy cały dzień, a nawet 
daliśmy sobie nasze numery telefonów. 

            Po powrocie do domu, opowiedziałam mamie o moim 
nowym przyjacielu. Chciałabym, abyśmy przyjaźnili się dłuższy czas. 
Bardzo go polubiłam.

Klaudia Piotrzkowska klasa VIII b
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Nie uwierzycie może, ale to nie był sen. Pewnego wakacyjnego 
poranka obudziłam się w okolicach godziny dziesiątej. Przeciągnęłam 
się i podniosłam, żeby podejść do biurka na którym stała woda, abym 
rano nie umarła z pragnienia. Napiłam się i po chwili znowu 
wskoczyłam do łóżka, żeby wziąć telefon i sprawdzić czy nikt nic ode 
mnie nie chciał.

W końcu stwierdziłam, że czas zejść do kuchni i coś zjeść, żeby 
od rana nie głodować. Kiedy przebywałam już na dole przywitałam się 
z mamą i poszłam zrobić sobie tosty. W czasie kiedy dzień zapowiadał 
się tak samo monotonny jak zawsze, podeszła do mnie mama i 
powiedziała, że przyszedł do mnie jakiś list. Byłam bardzo zdziwiona, 
ponieważ nic nie zamawiałam ani z nikim nie komunikowałam się 
drogą listową. Szybko otworzyłam kopertę, a w środku była piękna 
kartka ze srebrnym wytłoczonym napisem „Dla Ani z Akademii 
Hyakko”. Przetarłam oczy z niedowierzania. Czytałam list dalej. Im 
bardziej zagłębiałam się w treść przysłanej wiadomości tym bardziej 
nie dowierzałam. Dowiedziałam się, że za parę godzin przyjedzie do 
mnie Midari Ikishima. Nie mogłam w to uwierzyć bo Ikishima była 
postacią fikcyjną, która występowała w jednym z tomów mangi 
„Kakegurui” autorstwa Homury Kawamoto i Toru Namury. Podeszłam 
do mamy i pokazałam jej ten list. Ona go przeczytała uśmiechnęła się i 
odeszła bez słowa. Stanęłam i nie wiedziałam co mam zrobić. Nagle 
przed oczami pojawiły mi się mroczki i zemdlałam. Mojej mamie udało 
się  mnie ocucić dopiero po dwudziestu minutach. Chwilę po tym jak 
wróciłam do żywych usłyszałam, że z mojego pokoju słychać, że ktoś 
próbował się do mnie dodzwonić. Wbiegłam do mojej nory zwanej 
pokojem i szybko odebrałam dzwoniący od paru minut telefon. 

-Ohayo, z tej strony Kirari Momomabi, przewodnicząca 
samorządu akademii Hyakko. Chciałam Cię poinformować, że w dniu 
dzisiejszym zagości u ciebie jedna z naszych uczennic- Midari Ikisima. 
Rozmawiałam już z Twoją mama i jesteśmy już umówione, a 
zapomniałam dodać, że Midari jest z lekka szalona, ale myślę, że się 
dogadacie. Ikishima będzie o godzinie 17.30. Czy masz jakieś 
pytania? – mówiła do mnie Kirari 

-Nie, chyba nie…Znaczy… po co w ogóle Midari do nas 
przyjedzie? I jak to w ogóle możliwe ?! – mówiłam niepewnie, bo 
myślałam, że ktoś robi sobie ze mnie żarty 

-Spokojnie, Ikishima wszystko Ci wytłumaczy. Jeżeli to 
wszystko, to bardzo dziękuje,rzyczę miłego dnia- odpowiedziała mi 
osoba z telefonu 

-Dobrze dziękuje, miłego dnia- odpowiedziałam krótko i się 
rozłączyłam.

Stałam chwilę i nie wiedziałam co mam ze sobą zrobić. W końcu 
stwierdziłam żeby zejść na dół do mamy i jej o wszystkim opowiedzieć

-Wiesz mamo-zaczęłam nie pewnie 
-Mhm co chcesz?- odpowiedziała
-Bo ogólnie – zaczęłam mówić, ale mama mi przerwała 
-Tak wiem, że ma do nas przyjechać Midari, idź posprzątaj w 

pokoju, a ja zajmę się obiadem. Goście powinni być w okolicach 
godziny 17.30 – powiedziała mama

-No okey – w skrócie odpowiedziałam, 
Poszłam więc do pokoju, włączyłam muzykę i zaczęłam 

sprzątać. Minęła mniej więcej godzina i skończyłam sprzątać chwilę po 
tym stwierdziłam, żeby się przebrać i pooglądać serial. Przez około 
cztery godziny leżałam i z wielkim zaciekawieniem oglądałam swój 
ulubiony program. Wzięłam telefon i zobaczyłam, że jest już 17.00 i 
szybko się zerwałam, żeby  pomalować się i przebrać w coś innego niż 
dresy. W końcu kiedy wyglądałam w miarę dobrze to zbiegłam do 

Jak poznałam

Midari Ikishimę
mamy, żeby jej pomóc przy obiedzie. Nakryłam do stołu i wpuściłam  
koty do domu, bo akurat zaczęła się ulewa. Usiadłam na chwilę na 
kanapie, aż w końcu usłyszałam dzwonek do bramy. Zerwałam się 
szybko, żeby otworzyć bramę. Po chwili pod nasz dom podjechał 
piękny czarny samochód. Z niego wysiadła Midari. Była niższa niż mi 
się wydawało, miała około 160 wzrostu, miała dwa kolczyki w wardze, 
cudowne fioletowe włosy i śliczne ogromne czarne oko, a ma drugim 
miała białą przepaskę.

-H-hej to naprawdę ty Midari? – powiedziałam niepewnie 
-Cześć, tak to ja. Miło mi Cię poznać – odpowiedziała.
Z domu wyszła moja mama i zawołała :
- Dzień dobry, chodźcie na obiad, już wszystko gotowe. 
Szofer Midari odstawił auto i bez słowa wszedł do domu. 

Zasiadł przy stole, wszyscy zrobiliśmy to samo.
-Witam jeszcze raz was wszystkich, Którzy tu są, Nazywam się 

Midari Ikishima i przyjechałam  po ciebie – Aniu- mówiła miłym głosem 
Midari 

-Czekaj jak po mnie ?- Powiedziałam  zaniepokojona 
-Spokojnie nie masz się co martwić, wcześniej już 

rozmawiałam  w Twoja mamą. Myślę, 
że ten czas, który spędzimy razem będzie dla Ciebie wspaniałą 

przygodą- mówiła spokojnie.
-Dobrze, ufam Ci i mam nadzieję, że spędzimy razem 

interesująco czas- odpowiedziałam uspokojona 
-W ogóle masz cudowne koty, naprawdę chciałabym mieć 

takie, ale mieszkając w akademii Hyakko nie mogę sobie pozwolić na 
posiadanie jakichkolwiek zwierzątek- mówiła Midari 

-Oo, bardzo mi miło, że tak uważasz o moich pupilach – 
odpowiedziałam z dużym uśmiechem 

-Hehe , Aniu jak już zjesz, to proszę Cię, żebyś poszła się 
spakować, pojedziemy już dzisiaj

 i po drodze wszystko Ci wytłumaczę- Powiedziała i 
uśmiechnęła się do mojej mamy.

Nic nie odpowiedziałam tylko kiwnęłam głową na tak. W trakcie 
obiadu przyjechał mój tata z pracy i przywiózł też mojego brata, który 
był w przedszkolu. W końcu kiedy skończyłam jeść poszłam szybko do 
pokoju żeby się spakować. Przez pierwsze dziesięć minut 
zastanawiałam się co mam ze sobą zabrać. W końcu stwierdziłam, że 
wezmę kilka luźnych bluz i kilka koszulek. Wrzuciłam do walizki, też 
kilka par moich ulubionych dresów i na wszelki wypadek dwie pary 
ciemnych jeansów. W końcu kiedy udało mi się wszystko wpakować 
ściągnęłam walizkę na dół. Podeszłam do Midari i spytałam się co 
mam teraz robić na co ona powiedziała, że za parę minut wyjeżdżamy. 
W te parę minut pożegnałam się z moim ukochanymi kotkami, moim 
młodszym bratem i rodzicami. 

-Bardzo dziękujemy za pyszny posiłek, dawno się tak nie 
objadłam, a teraz chce was wszystkich pożegnać. Tak jak się z wami 
umówiłam zabieram waszą córkę na tydzień do akademii Hyakko- 
powiedziała biorąc moją walizkę .

Szybko przytuliłam się do rodziców i jeszcze raz się z nimi 
pożegnałam, tak samo pożegnałam się z bratem i machając ręką 
wybiegłam z domu do samochodu Midari. Parę sekund po tym 
wróciłam się j na chwilę do domu po słuchawki i telefon, bo z przejęcia 
zapomniałam wziąć. W końcu udało nam się wyjechać 

-Słuchaj Midari – zaczęłam rozmowę 
-Tak słucham, coś się stało? – odpowiedziała 
-Nie spokojnie, nic się nie stało, tylko chciałam się zapytać po 

co ja tak dokładnie jadę z wami- powiedziałam niepewnie 
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zorganizować nowy. Byłam przerażona tą informacją i zaczęłam 
panikować. Chwilę po tym komunikacie piloci zaczęli się dusić stracili 
kontrolę nad samolotem. Maszyna zaczęła spadać. Teren na, który 
opadał samolot był ogromnym lasem. Midari i ja nie widomo jakim 
cudem przeżyłyśmy, Niestety nikt oprócz nas nie ocalał. Zemdlałam 
Kiedy otworzyłam oczy rozejrzałam się dookoła, a wokół mnie nie było 
nic oprócz Midari i bardzo ciemnego gęstego lasu. 

-Słuchaj Midari gdzie podział się samolot i ci wszyscy ludzie, 
którzy zmarli spadając z nami samolotem. I w ogóle dlaczego akurat 
my przeżyłyśmy?- spytałam 

-Sama nie wiem, chwilę po tym jak ty zemdlałaś położyłam się 
obok Ciebie, bo myślałam, że ty też umarłaś. Czekaj a gdzie jest mój 
telefon nie widziałaś go może- odpowiedziała Midari 

-Nie, nigdzie go nie widziałam tak samo jak mojego - 
odpowiedziałam 

Chwilę po krótkiej rozmowie stwierdziłam, że pójdziemy przed 
siebie, bo myślałam, że dojdziemy do jakiejś wioski. Szłyśmy chyba 
dwie godziny, aż zauważyłam, że chodzimy w koło. Stanęłyśmy i 
słyszałam głos łamiących się gałęzi. Nie była to Midari bo stała tak 
samo- bez ruchu tak jak ja. Zauważyłam też, że niedaleko nas stała 
postać w ciemnej pelerynie. Nagle poczułam mocne uderzenie w tył 
głowy czymś ostrym. Osoba, która uderzyła mnie zaciągnęła moje 
ciało w głąb lasu. 

     Kiedy znowu przebudziłam się zostałam znowu uderzona. 
Myślałam, że umieram. Nagle znowu się przebudziłam gwałtownie i 
zobaczyłam pięknego ogromnego ptaka, który zaczął bardzo mocno 
świecić. Na chwilę znowu zemdlałam, ale kiedy się obudziłam, leżał w 
moim łóżku, w moim pokoju. Biegłam na dół i spytałam mamę co tak 
naprawdę się stało przez ten tydzień wszystko to co się działo, było 
wyreżyserowane i brałam udział w filmie. 

Koniec
Anna Siwek

-Przewodnicząca Kirari Momomabi znalazła twoje imię i 
nazwisko  książce umysłów stworzonych do gier typu : pocker, życie i 
śmierć, pocker indyjski i w grę słowa lub porażka. Kirari wyznaczyła 
Cię do gry z Jamabi Youmeko, Yuriko San i Yumemi Yumemie, myślę, 
że nieco Ci wytłumaczyłam. Resztę opowiem Ci później, a teraz 
opowiedz mi coś o sobie, bo w sumie za dużo to o tobie nie wiem – 
powiedziała Ikishima.

W skrócie opowiedziałam o sobie, po czym wtuliłam się w 
Midari i zasnęłam, okazało się, że przespałam całą drogę na lotnisko. 
Zostałam delikatnie obudzona i poinformowana, że będę leciała razem 

z Midari do Japoni. Kiedy tylko to usłyszałam poderwałam się z 
podekscytowania. Na lotnisku czekałyśmy około trzy godziny. Lot sam 
w sobie minął mi bardzo szybko i przyjemnie. W końcu po trzynastu 
godzinach dotarłyśmy do akademii Hyakko. Midari zaprowadziła mnie 
do mojego akademickiego pokoju i przyniosła moją walizkę. Pierwsze 
co zrobiłam po rozpakowaniu to było zatelefonowanie do rodziców i 
opowiedzenie im o podróży. Kiedy skończyłam rozmawiać rzuciłam się 
na łóżko i zasnęłam. Pierwsze cztery dni minęły mi bardzo spokojnie. 
Midari zapoznała mnie z wszystkimi osobami z samorządu. Poznałam 
też Yumeko. Okazała się bardzo przyjazna. Bardzo dobrze się 
dogadywałyśmy i nie wyobraziłam sobie tego, że będę miała się z nią 
zmierzyć w grze.  

W końcu nadszedł piąty dzień mojej przygody. Był to dzień, w 
którym miałam się zmierzyć w „życie i śmierć „. Nadeszła godzina, 
kiedy miałam po raz pierwszy grać. Razem z Midari zeszłyśmy do Sali 
pojedynków. Gra nie była zbyt trudna. Udało mi się wygrać. Zdobyłam 
310 milionów jenów. Wieczorem w dniu pojedynku poszłam z Ikishimą 
na spacer. W kolejne dwa dni przegrałam grę z Yumeko, chociaż za to 
wygrałam z Yumemi. W ten sam dzień, kiedy wygrałam z Yumemite 
musiałam wieczorem lecieć do domu. Leciała ze mną Midari żeby 
dopilnować i pomóc mi z powrotem. Podczas lotu usłyszałyśmy 
komunikat, że w samolocie zaczął rozprzestrzeniać się gaz i, że na 
najbliższym lotnisku samolot się zatrzyma i będzie trzeba 
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Westerplatte… niezwykłe miejsce na mapie Polski. Tuż przed II 
wojną światową znajdowała się tam składnica przeznaczona do 
przeładunku materiałów wojskowych. Wobec zaostrzającej się sytuacji 
międzynarodowej i narastającego zagrożenia ze strony Niemiec 
wybudowano tam  w latach trzydziestych ubiegłego wieku pięć 
wartowni i nowoczesny budynek koszar. Potajemnie zwiększono 
załogę i sprowadzano dodatkowe uzbrojenie. Placówka miała odeprzeć 
ewentualny atak Niemców i stawiać opór przez sześć godzin               
do momentu nadejścia pomocy. 

II wojna światowa wybuchła pierwszego września 1939 roku. 
Niemiecki pancernik “Schleswig-Holstein” ostrzelał Westerplatte. Już o 
4.50 mjr H. Sucharski nawiązał łączność telefoniczną z dowództwem 
Marynarki Wojennej w Gdyni. Wiadomość, którą przekazał była krótka-
„O godzinie 4.45 dnia 1 września pancernik “Schleswig-Holstein” 
rozpoczął bombardowanie Westerplatte. Bombardowanie trwa.” 

Rozpoczęła się zaciekła walka o ten skrawek polskiej ziemi. Obrona 
trwała siedem dni. Skazana była od początku na niepowodzenie. 
Jednak żołnierze wierzyli, że ich trud nie pójdzie na marne. 7 września 
mjr H. Sucharski podpisał akt kapitulacji. Niemcy na znak szacunku 
pozwolili zachować naszemu dowódcy szablę. Żołnierze z Westerplatte 
przeszli do historii jako wielcy patrioci, którzy nade wszystko kochali 
ojczyznę i dla niej ofiarowali swe życie.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pinczynie nosi imię Bohaterów 
Westerplatte i z tego powodu cała społeczność szkolna jest dumna. Co 
roku na przełomie września i października oddają hołd żołnierzom 
broniących polskiej ziemi przed Hitlerowcami. W tym roku było 
podobnie- 6 października odbyło się Święto Patrona Szkoły 
Podstawowej połączone z rozdaniem stypendiów motywacyjnych. 
Główne uroczystości odbyły się na sali gimnastycznej. Przywitano 
zebranych piosenką Czerwonych Gitar  pt. „Biały krzyż”. Akademię 
poprowadzili uczniowie klasy Vb- Zuzanna Labuda oraz Franciszek 
Czapiewski. Uczniowie przypomnieli zebranym heroiczną walkę 
żołnierzy na Westerplatte. Cytowano słowa mjr Sucharskiego, czy 

Obchody dnia
patrona

strzelca składnicy-Władysława Hryhorowicza. Przez chwilę można było 
poczuć tragizm tamtych chwil… Prowadzący zwrócili uwagę, że pokój 
nie jest dany nam na zawsze, że trzeba wciąż  dbać o to, by żyć w 
niepodległym kraju. Podkreślili, że przyszłością każdego narodu jest 
młode pokolenie, bo  to od nich zależy, jak będzie wyglądało życie w 
danym kraju za 5, 10, czy 20 lat, gdyż już dzisiaj oni dbają o jutro, 
rozwijając swe zainteresowania oraz ucząc się. W tym momencie 
nadeszła pora na rozdanie stypendiów motywujących. Pani Iwona 
Loroch wręczyła je 37  uczniom naszej szkoły. W swym krótkim 
przemówieniu serdecznie im pogratulowała i życzyła dalszych 
sukcesów. 

Tuż po rozdaniu stypendiów nadeszła pora na Turniej Patrona 
Szkoły Podstawowej, w czasie którego trzyosobowe zespoły z klas IV-
VIII zmierzyły się z trudnymi pytaniami dotyczącymi obrony 
Westerplatte, historii i życia szkoły. Uczniów oceniało jury-p.Gabriela 

Burczyk, p.Daria Menard oraz p.Monika Prusak. Zespoły świetnie 
poradziły sobie z zadaniami. Najlepsza okazała się klas IVb, drugie 
miejsce zajęli uczniowie z klasy VIII a, natomiast trzecie- kl.IVa. 
Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców wręczyła Pani Dyrektor 
Iwona Loroch. Kiedy na sali gimnastycznej odbywała się uroczysta 
akademia przygotowana przez Elżbietę Prześrut-Prądzińską, Darię 
Menard, Joannę Przybylską-Kreft oraz Kamilę Piankowską, w klasach 
najmłodsi uczniowie kolorowali obrazki o tematyce wojennej, klasy IV-V 
przygotowywały plakat nt: „Patron mej szkoły, mym bohaterem”, a 
najstarsi uczniowie   z klas VI-VIII lapbooki  pt: „Pamięć  o Nich wciąż  
żywa”.

W taki o to sposób społeczność szkoły w Pinczynie uczciła 
pamięć żołnierzy walczących o wolność naszego kraju.  Zapisali się oni 
na kartach naszej historii jako wielcy patrioci, dla których słowa  
znajdujące się na sztandarze  naszej szkoły – „Wszystko dla Ciebie 
Ojczyzno” były wartością, którą kierowali się w swym życiu.

Elżbieta Prześrut-Prądzińska



Nr 1 2021/2022

Tuż po wyborach nowo wybrany Samorząd Uczniowski 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w 
Pinczynie przystąpił do działania. Na pierwszych spotkaniach z 
opiekunami uczniowie przedstawili swoją wizję samorządności na 
najbliższy rok szkolny, np. szczęśliwy numerek, poczta walentynkowa, 
pudełko pomysłów i skarg, dzień bez kartkówek i odpowiedzi. 
Pomysłów było mnóstwo, dlatego też trzeba było wybrać te najlepsze. 
Następnie wspólnie ustalono plan pracy Samorządu Uczniowskiego.

W minionym tygodniu uczniowie spotkali się z Panią Dyrektor 
Iwoną Loroch, z którą dyskutowali na temat bezpieczeństwa w szkole. 
Wówczas też narodził się pomysł akcji „Bezpieczni w czasie przerw”. 
Uczniowie przedstawili mnóstwo ciekawych pomysłów, czym 

Samorząd

uczniowski
zaskoczyli Panią Dyrektor.

Powyższa akcja rozpocznie się już wkrótce. Ma ona na celu 
uświadomić wszystkim uczniom, że ich bezpieczeństwo zależy od nich 
samych. Samorząd chce również pokazać, które zachowania na 
przerwach  są nieodpowiednie i czym grożą. Uczniowie mają nadzieję, 
że ich akcja podniesie poziom bezpieczeństwa w szkole, przyczyni się 
do integracji i zapewni świetną zabawę wszystkim uczniom.

Samorząd Uczniowski przystąpił do pracy z wielkim zapałem i 
zaskoczył kreatywnością. Mamy nadzieję, ze tak już zostanie do końca 
roku szkolnego. Trzymamy kciuki za przedsięwzięcia!

Elżbieta Prześrut-Prądzińska
Justyna Zielińska-Myszk


