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SÓWKA 

 
gazetka szkolna nr 1/2018    wydanie pierwsze – witaj szkoło!!! 

 
 

 

 

 

 
 

Witajcie Kochani Uczniowie !!! 
 

Witam wszystkich czytelników gazetki po 
wakacyjnej przerwie. Zapraszam do zapoznania 
się z wrześniowym numerem. Mam nadzieję, że 
wypoczęliście podczas dwumiesięcznej przerwy. 
Życzę Wam udanego nowego roku szkolnego. 
Zachęcam wszystkich do regularnego czytania 

gazetki i brania udziału w ogłaszanych 
konkursach. 
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Kartki z kalendarza 
Wrzesień – rozpoczynamy nowy rok 

szkolny. Jakie dni są ważne w tym miesiącu? 
Przeczytajcie! 

 

 

1 września 2018 

Rocznica wybuchu II wojny światowej 

 

3 września 2018  

Rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego 2018/2019 

 

23 września 2018  

Początek astronomicznej jesieni 

 

30 września 2018 

Dzień Chłopaka 
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Święta znane i mniej 
znane we wrześniu 

 
 

1 września  2018 – Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej 

2 września  2018 – Dzień Dużego Rozmiaru 

3 września  2018 – Dzień Wieżowców 

5 września  2018 – Międzynarodowy Dzień Dobroczynności 

8 września  2018 – Dzień Dobrych Wiadomości; Dzień Marzyciela 

9 września  2018 – Międzynarodowy Dzień Urody 

12 września  2018 – Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej 

15 września  2018 – Dzień Opakowań 

19 września  2018 – Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk 

                                 Dzień Emotikona 

20 września  2018 – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 

21 września  2018 – Międzynarodowy Dzień Pokoju;  

                                 Światowy Dzień Orderu Uśmiechu 

22 września  2018 – Światowy Dzień Bez Samochodu;  

                                 Światowy Dzień Nosorożca  

23 września  2018 – Dzień Spadającego Liścia 

25 września  2018 – Światowy Dzień Farmaceuty; Dzień Budowlańca 

26 września  2018 – Ogólnopolski Dzień Aptekarza 

                                 Światowy Dzień Królika; Europejski Dzień Języków 

27 września  2018 – Światowy Dzień Turystyki; Światowy Dzień Morza 

28 września  2018 – Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

29 września  2018 – Dzień Kawy; Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

30 września  2018 – Dzień Chłopaka; 

Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego 

Światowy Dzień Rzek; Światowy Dzień Serca 
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Małgorzata Strzałkowska 
 

Po wakacjach 
 

Lato już za siódmą górą, 
Siódmym polem, siódmą chmurą, 
siódmą łąką, siódmą rzeką, 
już uciekło hen, daleko. 
 
Szumią rzeki i jeziora, 
że do szkoły biec już pora, 
szepcze ogród, park i las, 
że już na naukę czas.  
 
Była laba, były lody, 
wskakiwanie hop! do wody, 
opalanie na leżaku 
i lenistwo na hamaku. 
 
Ktoś wakacje spędzał w górach, 
a ktoś inny na Mazurach, 
ktoś u babci sobie siedział, 
a ktoś tropił trop niedźwiedzia. 
 
Kto wakacje miał jak złoto, 
ten do szkoły gna z ochotą, 
bo tu też jest moc atrakcji! 
choć nam trochę żal wakacji … 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Obecny rok szkolny rozpoczęliśmy 3 września 2018 roku, a zakończymy 19 czerwca 2019 

roku, tuż przed świętem Bożego Ciała. 

Przerwa bożonarodzeniowa 23 grudnia 2018 – 1 stycznia 2019 

Ferie zimowe 11 lutego – 24 lutego 2019 

Przerwa wielkanocna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019  
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Kodeks klasy 

 punktualnie przychodzę na zajęcia 

 uważnie i aktywnie pracuję na lekcjach 

 szanuję innych uczniów i osoby 

dorosłe 

 staram się zgodnie współpracować z 

innymi 

 gdy chcę coś powiedzieć, podnoszę 

rękę 

 używam w rozmowie zwrotów 

grzecznościowych 

 pamiętam o przygotowaniu się do 

zajęć, odrabiam prace domowe 

 dbam o porządek na ławce i czystość w 

mojej klasie 
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Obowiązek troski o bezpieczeństwo w szkole oznacza, że musisz 

przestrzegać zasad bezpieczeństwa w szkole, unikać sytuacji 

zagrażających zdrowiu i życiu, wykorzystywać czas wolny i 

przerwy między lekcjami w sposób bezpieczny i przemyślany. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Uczniowie mają obowiązek informowania o niebezpiecznych 

sytuacjach. Oznacza to, że musisz zgłaszać wychowawcy, 

nauczycielowi, pani pedagog  trudne i niebezpieczne sytuacje, np. 

wymuszenia, propozycje narkotyków, alkoholu, czy zagrożeń 

pojawiających się w szkole czy w drodze do szkoły. 

------------------------------------------------------------------------------- 

Wszyscy w szkole troszczymy się o siebie nawzajem. Szkoła ma 

być miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla każdej osoby, która 

się w niej znajdzie. 
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Zasady bezpiecznej drogi do szkoły 

 
 przechodź przez ulicę tylko na pasach i najlepiej 

pod opieką dorosłego 

 

 korzystaj przede wszystkim z przejść z 

sygnalizatorem świetlnym i przechodź przez 

ulicę tylko na zielonym świetle 

 

  zawsze miej na sobie elementy odblaskowe 

 

 

  nigdy nie wysiadaj z samochodu od strony ulicy 

 

  podczas podróży samochodem siadaj z tyłu na 

specjalnym foteliku i zapinaj pasy 

 

 

  jeśli jeździsz rowerem, pamiętaj o włożeniu 

kasku i uprzedzaniu innych o zamiarze skrętu 

poprzez wyciągnięcie ręki 
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W naszej szkole jest już tradycją wychodzenie do miejsc pamięci narodowej 

dzień po uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Chcemy w ten 

sposób podkreślić, iż my również pamiętamy o rocznicy wybuchu II wojny 

światowej. Chodzimy w pobliskie miejsca, które nawiązują do tego co 

wydarzyło się w czasie wojny lub są związane z osobami biorącymi w niej 

udział. Przybliżamy naszym uczniom historię naszego kraju, modlimy się za 

zmarłych którzy walczyli o wolność ojczyzny, zapalamy znicze, składamy 

kwiaty. 

Oto kilka ilustracji oraz informacji związanych z wojną. 
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O INCE, która zachowała się jak trzeba 

DANUTA SIEDZIKÓWNA  

pseudonim „INKA” 

„Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba.” 

 



10 | S t r o n a  
 

 

Urodziła się 3 września 1928 roku we wsi Głuszczewina, koło Narewki. 

Była córką Wacława Siedzika i Eugenii z Tymińskich herbu Prus III. Ojciec, 

leśniczy, został wywieziony przez Sowietów do łagru 10 lutego 1940 roku w 

ramach pierwszej wielkiej wywózki mieszkańców Kresów na Wschód. Stamtąd 

przedostał się do nowo formowanej armii Andersa. Zmarł w czerwcu 1943 roku w 

Teheranie. Matka w tym samym roku za współpracę z polskim podziemiem została 

aresztowana i zginęła z rąk Gestapo. Zaraz potem Danusia wraz z siostrą Wiesią 

wstąpiły do AK. Zimą 1944 roku odbyły szkolenie medyczne. Po przejściu frontu 

podjęła pracę kancelistki w nadleśnictwie Hajnówka. W czerwcu 1945 roku wraz z 

innymi pracownikami nadleśnictwa została aresztowana. Z konwoju uwolnił ją 

jeden z patroli AK, w którym podjęła potem służbę jako sanitariuszka. Na 

przełomie lat 1945 i 1946, zaopatrzona w dokumenty na nazwisko Danuta 

Obuchowicz , rozpoczęła pracę w nadleśnictwie Miłomłyn w powiecie ostródzkim. 

Wczesną wiosną 1946 roku nawiązała kontakt z jednym ze szwadronów 

„Łupaszki”. W lipcu tego roku, wysłana po zaopatrzenie medyczne do Gdańska, 

została aresztowana przez funkcjonariuszy komunistycznego Urzędu 

Bezpieczeństwa. Mimo ogromnej presji odmówiła składania zeznań obciążających 

członków Armii Krajowej.28 sierpnia 1946 roku wraz z Feliksem Selmanowiczem 

ps. „Zagończyk” zginęła w piwnicy więzienia w Gdańsku.  Miała 18 lat. Według 

relacji ks. Mariana Prusaka, ostatnimi słowami „Inki” było: Niech żyje Polska! Niech 

żyje „Łupaszko”! 

   Miejsce pochówku Danuty Siedzikówny przez dziesięciolecia nie było znane. 1 

marca 2015 roku, podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, Instytut Pamięci 

Narodowej ogłosił, że udało się ustalić tożsamość „Inki” wsród zidentyfikowanych 

bohaterów powojennej Polski spoczywających na Cmentarzu Garnizonowym w 

Gdańsku. Notę potwierdzającą identyfikację odebrała jej siostra cioteczna Hanna 

Pawełek.  

Na podstawie książki Anny Niedzieli- Strobel „O Ince, która zachowała się jak trzeba” 
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Kiedy prokurator odczytał ostatnie słowa wyroku i dał komendę 

„do strzału”, „Inka” i „Zagończyk”, jakby umówili się wcześniej, 

wykrzyknęli: 

- Niech żyje Polska! 

Po chwili upadli. Nastała cisza, ale zaraz potem – zebrani w 

piwnicy nie mogli uwierzyć własnym oczom – „Inka”, jedynie 

draśnięta kulą, wstała i krzyknęła jeszcze: - Niech żyje 

„Łupaszko”! „Zagończyk” też się poruszył. Okazało się, że 

żadna ze stu wystrzelonych przez żołnierzy kul nie była śmiertelna 

ani dla niej, ani dla niego. Chłopcy z plutonu egzekucyjnego spuścili 

wzrok. Wściekły dowódca dokończył to, czego żaden z dziesięciu 

stojących trzy kroki od skazańców żołnierzy nie zdołał zrobić. 

Ksiądz przeżegnał się i cichutko odmówił modlitwę. 

Kilka dni później, kiedy Helena i Jagoda były już w domu, 

przyniesiono im kartkę. Była to krótka wiadomość od „Inki”. 

Najwyraźniej młoda dziewczyna skazana na karę śmierci musiała 

kogoś tak wzruszyć, że zdecydował się przekazać ten niewielki 

gryps. Było w nim napisane: „Powiedzcie mojej babci, że 

zachowałam się jak trzeba”. Helena usiadła i ukryła twarz w 

dłoniach. Jagoda wciąż stała i wpatrywała się w kartkę. 

Wiedziała, że „Inka” nie wydała nikogo. Przypomniała sobie 

radośnie śpiewającą dziewczynę o anielskim głosie. Przeżegnała się i 

objęła siostrę ramieniem. 

- To była prawdziwa bohaterka – powiedziała cicho. Po jej 

policzku spływała łza… 



12 | S t r o n a  
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Konstanty Ildefons Gałczyński 
 

„Pieśń o żołnierzach z 
Westerplatte” 

 
Kiedy się wypełniły dni 
i przyszło zginąć latem, 
prosto do nieba czwórkami szli 
żołnierze z Westerplatte. 
 
(A lato było piękne tego roku.) 
I tak śpiewali: - Ach, to nic, 
że tak bolały rany, 
bo jakże słodko teraz iść 
na te niebiańskie polany. 
 
(A na ziemi tego roku było tyle 
wrzosu 
na bukiety.) 
 
W Gdańsku staliśmy tak jak mur, 
gwiżdżąc na szwabską armatę, 
teraz wznosimy się wśród chmur, 
żołnierze z Westerplatte. 
 
I ci, co dobry mają wzrok 
i słuch, słyszeli pono, 
jak dudnił w chmurach równy krok 
Morskiego Batalionu.  
 
I śpiew słyszano taki: - By 
słoneczny czas wyzyskać, 
będziemy grzać się w ciepłe dni 
na rajskich wrzosowiskach. 
  
Lecz gdy wiatr zimny będzie dął 
i smutek krążył światem, 
w środek Warszawy spłyniemy w 
dół, 
żołnierze z Westerplatte.  

 

 
 

Westerplatte to półwysep nad Zatoką 
Gdańską, na którym znajdowała się 
polska baza wojskowa. 1 września 
1939 roku ostrzelanie Westerplatte 
przez niemiecki pancernik Schleswig-

Holstein rozpoczęło II wojnę światową. 
Przez siedem dni Polacy bohatersko 
odpierali ataki. 7 września, wobec 

zdecydowanej przewagi wroga, podjęli 
decyzję o kapitulacji. Według źródeł 

historycznych podczas obrony 
Westerplatte zginęło 15 Polaków. 
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Kochani Uczniowie!!! 
Przypominam, iż w ostatnim – wakacyjnym 

numerze „Sówki” ogłosiłam kilka konkursów. 
 

 

1. Odpowiedzi na pytania dotyczące zamieszczonego wiersza o 

wakacjach. 

 

2. Wakacyjne wspomnienia. Możecie opisać wasze wakacyjne 

przygody czy podróże, namalować rysunek czy zrobić ciekawe 

zdjęcia –liczę na waszą pomysłowość. A może ktoś z was stworzy 

dziennik wakacyjnych wypraw? Poproście o pomoc dorosłych: 

rodziców, dziadków, starsze rodzeństwo. 

 

3. Balon sówki. Należało ozdobić i pokolorować balon, którym 

sówka poleciała na wakacje. 

Wszystkie prace wykonane przez Was, moi Drodzy Czytelnicy 

nagrodzimy. Oddajcie je jak najszybciej wychowawcy, abyśmy 

mogli ogłosić zwycięzców w kolejnym numerze gazetki, już na 

początku października! 
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Oto moje propozycje dla Was – moi 
uczniowie, na nowy rok szkolny 

2018/2019 
 

1. Przygotujcie krótką prezentacje swojej klasy: klasa, jej oznaczenie, 

uczniowie ją tworzący, wychowawca, gdzie się uczycie (w którym 

budynku), co lubicie najbardziej, wasze marzenia na nowy rok 

pracy. Zróbcie wspólne zdjęcie lub narysujcie waszą klasę. Prace 

oddajcie paniom opiekującym się gazetką. Zostaną one 

umieszczone w kolejnych numerach. 

2.  Jeśli bierzecie udział w wycieczkach, zawodach, konkursach czy 

wyjściach poza szkołę, napiszcie kilka zdań o tym. Dołączcie 

zdjęcie lub rysunek. Wasze relacje będziemy umieszczać w 

kolejnych numerach gazetki. 

3. Czytajcie regularnie gazetkę – bierzcie udział w ogłaszanych 

konkursach. Postaramy się aktywnych uczniów nagradzać. 

Zachęcamy do czynnego udziału w tworzeniu gazetki. Czekamy 

na wasze propozycje. 
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Zadania konkursowe oddajcie 
wychowawcy klasy. On mi je dostarczy. 
Pamiętajcie, aby prace były podpisane 

oraz podajcie klasę, do której chodzicie. 

 
„Sówkę” można również znaleźć  

na stronie internetowej naszej szkoły. 
 

www.bronowicka.sps26.lublin.eu/gazetka-
szkolna 

 

 
Inspiracje do tego numeru czerpałyśmy  

z Internetu oraz z pozycji: „Nauczycielka Szkoły 

Podstawowej”, „Świerszczyk”, Anna Niedziela- 

Strobel „O Ince, która zachowała się jak trzeba”. 

 
Redakcja: Ewa Iwanicka, Katarzyna 

Zarajczyk, Renata Spodarek - Borkowska 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka 

ul. Bronowicka 21, 20-301 Lublin 

tel. 81 746 14 07 

fax. 81 746 14 07 wew.111 

mail: poczta@sps26.lublin.eu 

http://www.bronowicka.sps26.lublin.eu/gazetka-szkolna
http://www.bronowicka.sps26.lublin.eu/gazetka-szkolna


17 | S t r o n a  
 

 


