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I nie chodzi o drapieżną rybę, cho-ciaż w takim stylu rozprawiła się  
z przeciwnikami. 

Judoczka z grodziskiego klubu UKS Pira-
nia zdobyła srebrny medal na międzynaro-
dowych zawodach w Płocku.
Emilia z klasy 6 jest z nami od września, 
ale już przynosi nam dumę swoimi sporto-
wymi osiągnięciami. Zawodniczka Uczniow-
skiego Klubu Sportowego z Grodziska Ma-
zowieckiego wystąpiła  
w V Międzynarodowym Turnieju Judo 
Sensei w Płocku. W zawodach, które odby-
ły się 25 września wzięło udział 587 judo-
ków. Nasza Emilka zdobyła srebro.

- Na judo zaczęłam chodzić w pierwszej 
klasie. Trenuję szósty rok. Mam już żół-
to-pomarańczowy pas, a także 5 kyu. 
Moje sukcesy to m. in.: 2. miejsca  
w III Turnieju o Puchar Wójta Gminy Mi-
chałowice U-12, V Międzynarodowym Tur-
niej Judo Sensei Płock U-12 i Ogólnopolskim 
Turnieju Judo oraz 3. miejsce w XIV Mię-
dzynarodowym Turnieju Judo Młodzików  
i Dzieci - mówi Emilka. 
Wielkie gratulacje zarówno dla młodej za-
wodniczki, jak i dla trenerów. Piraniom ży-
czymy dalszych sukcesów i kolejnych medali. 
   
         Redakcja

to nasza Pirania
Emilka  
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Jak co roku, 14 paź-
dziernika w naszej 
szkole świętowali-

śmy Dzień Nauczyciela.  
Najpierw my, uczniowie za-
śpiewaliśmy z tej okazji 
„STO LAT” nauczycielom, 
a potem przedstawicie-
le samorządu uczniowskie-
go wręczyli naszym peda-
gogom tort. 

W tym wyjątko-
wym dniu także 
uczniowie mie-

li dobrą zabawę. Na „Ta-
blicy miłych słów” mogli-
śmy napisać coś dobre-
go o tych, których szcze-
gólnie lubimy. Wydaje się, 
że każdemu nauczcielo-
wi „dostało się jakieś do-
bre słowo”. Nauczciele 
też przygotowali nam nie-
spodziankę, bo na jednej 
z tablic zaprezentowa-
li swoje zdjęcia z dzieciń-
stwa. Uczniowie mogli od-
gadywać kto jest na ilu-
stracji i... czasami mie-
li spore kłopoty, by rozpo-
znać kto jest kim. 

W samo południe na 
boisku szkolnym 
zebrali się wszy-

scy, by rozrgrać mecz pił-
ki nożnej: uczniowie kontra 
nauczciele. Skład nauczy-
cieli wyglądał następująco: 
Pani Magda od angielskie-
go, Pan Robert od informa-
tyki, Pan Jarek od historii, 
nasz wuefista Pan Piotr  
i Pan Andrzej od matema-
tyki i fizyki. Uczniów re-
prezentowali: Filipowie z 
klas 6 i 8, Kacprowie z 6  
i 8 klas oraz Wojtek z 6 
klasy. W kolejnych me-
czach zagrali także chłopcy 
z klas 4 i 5, a także dziew-
częta z klasy 7. 

Wyniki spotkań ze-
szły na dalszy 
plan. Liczyła się 

dobra zabawa. Ci, którzy 
szybko znudzili się ogląda-
niem meczów, czyli przede 
wszystkim młodsze klasy,  
w tym czasie zaangażowa-
li się w przeciąganie liny, 
które wywołało mnóstwo 
frajdy. 
      Julia z klasy 6

Dzień Nauczciela

Tort i dobra 
zabawa

Emilka  



Witamy pierwszą klasę
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Nowi w szkole

2 września nastał dzień radości, integracji i poznawania siebie na-
wzajem. Pierwszolkasiści rozpoczęli go od zwiedzania szkoły  
i przywitania z innymi klasami. Wrybrali także imię dla klasowe-
go pieska. Najwięcej głosów otrzymała ksywka „Kropek”. Pluszo-

wa maskotka została wytulona przez dziewczynki i posadzony na hono-
rowym miejscu.  
Pierwszoklasistów poprowadzi w tym roku Pani Marta. Grupa stanowi  
15 uczniów - pięciu chłopców i dziesięć dziewczynek. Klasa była już  
na wycieczce w Labiryncie, pobliskim lesie, a także w muzeum historii 
polskich Żydów - Polin. Bierze też udział w międzynarodowym projekcie 
eTwinning. To platforma do współpracy z uczniami szkół  
w innych krajach. 
W ramach ogólnopolskiego projektu „Zielony Zakątek” pierwszaki mia-
ły za zadanie wybrać ciekawy okaz drzewa i zaprezentować je  uczest-
nikom projektu z innych miast. Nie musieli szukać daleko, bo w naszym 
szkolnym ogrodzie rośnie wspaniała wierzba. Zmierzyli jak najdokład-
niej jej obwód i policzyli wiek. Wg kalkulatora wieku drzew ma okołob 
120 lat!
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Witamy pierwszą klasę
                   Rozmowa z Panią Dyrektor Magdą Marchwiak 

Czy może nam Pani opo-
wiedzieć o sobie w kilku 
zdaniach?
MAGDALENA MARCHWIAK 
(Dyrektor Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Książenicach): 
Od dwudziestu lat pracuję  
z dziećmi i młodzieżą. Od za-
wsze moje plany zawodowe 
wiązały się z pracą z drugim 
człowiekiem.
Jestem osobą pogodną, lu-
bię wyzwania. Czasem lubię 
sobie poleniuchować. Uwiel-
biam psy, w domu mam dwa.

A może Pani o nich 
coś więcej powiedzieć?
Nazywają się Franek i Nuka. 
Nie da się z nimi nudzić. 
Nuka jest bardzo pomocna 
w robieniu bałaganu, a Fra-
nek daje znać, że jest głod-
ny rzucając swoją misecz-
ką i ciągle zerka w stronę lo-
dówki. 
Bardzo lubię film „Ciekawy 
przypadek Benjamina But-
tona”, za każdym razem kie-
dy go oglądam, odkrywam coś 
nowego.

A co takiego niezwykłego 
jest w tym filmie?
Scenariusz filmu jest cie-
kawy, to historia człowie-
ka, który rodzi się w skórze 
starca. Moim zdaniem to film 
o przemijaniu, miłości, cieka-

wości życia, o tym na co nie 
mamy wpływu. 

Jak to się stało że zosta-
ła pani dyrektorem naszej 
szkoły?
To stało się szybko, powie-
działam „tak” :) Dostałam 
taką propozycję, a że dobrze 
mi się do tej pory pracowa-
ło w naszej szkole, zgodzi-
łam się. Rozpoczynając pra-
cę duże wrażenie zrobiła na 
mnie atmosfera jaka tu pa-
nuje.

Może Pani coś więcej po-
wiedzieć o niej?
 Ważne jest dla mnie, że  
w naszej szkole panuje ro-
dzinna atmosfera, nie ma 
anonimowości.

Wcześniej była Pani u nas 
pedagogiem. Czy to pomaga  
teraz w byciu dyrektorem?
Oczywiście, że pomaga. Na-
dal ważna jest dla mnie roz-
mowa z uczniami na co dzień, 
taka o różnych sprawach. Lu-
bię odwiedzać Was podczas 
zajęć i rozmawiać, podpyty-
wać czego potrzebujecie.

Jak się pani pracuje na 
nowym stanowisku?
W roli dyrektora czuję się 
bardzo dobrze, lubię współ-
pracować z ludźmi. Obecnie 

doskonalę umiejętność za-
rządzania zespołem wspa-
niałych osób, zaangażowa-
nych w rozwój naszej szko-
ły. Na szczęście znajduję 
czas na swobodne spotkania 
z uczniami, rozmowy w cza-
sie przerw, odwiedziny pod-
czas lekcji.

Gdyby Pani miała trzy ży-
czenia ...? 
Trudno wybrać tylko trzy, 
ale po pierwsze chciałabym, 
aby moi najbliżsi byli zdrowi  
i szczęśliwi, po drugie chcia-
łabym mieć jeszcze przez 
wiele lat taką motywację do 
pracy, jak obecnie, a po trze-
cie, żeby nauczyć się lepiej 
pływać.

Czy jest jakieś pytanie, na 
jakie chciałaby Pani odpo-
wiedzieć?

Na każde przez Was za-
dane, a jeżeli nie będę 
umiała odpowiedzieć, to się 
dowiem i wtedy odpowiem. 
Poszukam odpowiedzi sa-
modzielnie, bądź zapytam 
odpowiednią osobę.

A może jest jakaś rzecz, 
którą szczególnie chcia-
łaby Pani powiedzieć 
uczniom naszej szkoły?
Zapraszam do dziele-
nia się spostrzeżenia-
mi i pomysłami związa-
nymi  z naszą szkołą. 
Chciałabym życzyć uczniom, 
aby szkoła była miejscem, 
do którego chętnie przy-
chodzą. A w przyszłości wy-
rośli na szczęśliwych i do-
brych ludzi.

   Rozmawiał Aleks z kl. 4

Rodzinna atmosfera
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Wieści ze szkoły

6 października odbyła się 
w naszej szkole „Żywa lek-
cja przyrody” podczas któ-
rej nasi uczniowie mogli 

obejrzeć z bliska żywe gady (kame-
leony, agamy, gekony), owady (mo-
dliszki, patyczaki, straszyki, liść-
ce, karaczany, chrząszcze). Pre-

zentowane zwierzątka były małe  
i duże, szare i kolorowe, piękne  
i budzące skrajne emocje. Poza 
zdobytą, nową wiedzą na temat 
budowy tych żywych organizmów, 
sposobu odżywiania i tego, gdzie 
występują to spotkanie dostarczy-
ło wiele radości i wrażeń.

W tym roku w naszej szkole roz-
poczynamy projekt „Hersto-
ry”, czyli uczniowie mogą za-
prezentować kobiety, któ-

re miały wpływ na naszą historię. Pierw-
szą, odważną została Magda z klasy 6, która 
przedstawiła Katarzynę Medycejską. Ma-
dzia zrobiła to w sposób zabawny, ciekawy  
i dlatego mogła pokazać swoją pracę nie tyl-
ko w swojej klasie, ale także w pozostałych. 
Mamy nadzieję, że stanie się inspiracją dla 
pozostałych uczniów. Czekamy na kolejne 
tego typu prezentacje.

Dzieje się w naszej szkole...

Żywa lekcja przyrody
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Tak  tworzy się historia...

W klasie 4 zrobiliśmy małą wystawę 
eksponatów z przeszłości. W ramach 
lekcji „Moja rodzina” uczniowie przy-
nieśli pamiątki rodzinne. Zdarzyło się 

kilka perełek, które powinny się znaleźć w niejed-
nym muzeum. Franek przyniósł modlitewnik sprzed 
150 lat, Mati 80-letni kufel piwny, podobnie wie-
kowa była także lornetka teatralna Poli. Aleks po-
chwalił się medalem za zasługi dla pradziadka wal-
czącego w czasie II wojny światowej.  Janek przy-
niósł stare fotografie i niezwykle rozbudowane 
drzewo genealogiczne swojej rodziny. Wielu in-
nych opowiadało ciekawe rodzinne historie, któ-
re są przekazywane w czasie familijnych spotkań. 
Tak tworzy się historia...

Dzieje się w naszej szkole...

Pani Emila opiekuje się Kołem Odkrywców 
i razem z uczniami prowadzi ciekawe eks-
perymenty naukowe. „Jajkodrom” uczy 
pracy w grupie. 2 balony, 2 talerzyki pa-

pierowe, 2 kartki, 3 słomki, kubek plastikowy, ta-
śma klejąca, 4 styropianowe kwadraciki oraz po-
mysłowość dzieci z Koła Odkrywców mają uchronić  
1 surowe jajko przed upadkiem z wysokości ok. 
2 m. Czy im się udało? Zapraszamy na zajęcia...

Koło Odkrywców



Lubimy podróżować 
_____

Wrzesień to najlepsza pora 
na wycieczki. Szóstoklasiści 
wybrali się na trzy dni do 

Torunia. Klasy druga i trzecia były  
w Płocku, ale także w warszawskim 
Cosmos Discovery. 
Pozostali też nie próżnowali. Modne 
były wypady do Labiryntu w Milanówku 
i muzeum Polin w Warszawie.

Poniżej wykaz wycieczek:

9 września 
Klasa 5 integrowała się w Labiryntach w Mi-
lanówku.
13 września
7 i 8 klasa wybrała się na targi książek  
w Warszawie.
14 września
1 klasa również integrowała się w labiryn-
tach w Milanówku.
14 września
Wesoła ekipa klasy 2 i 3 zwiedziła zoo oraz 
park trampolin w Płocku.
21 września
klasa 6 zwiedzała Toruń przez 3 dni.
24 września
Cosmos Discovery - wystawa poprowadzi-
ła uczniów klas 2 i 3 przez historię załogo-
wych lotów kosmicznych. 

Wycieczki
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Lubimy podróżować 

Nasza mistrzyni Zosia

Na lekcjach wychowania fi-
zycznego, a także w czasie 
świetlicy nasze boisko jest 

oblegane. Kochamy to miejsce, lu-
bimy na nim przebywać, a przede 
wszystkim grać tam w piłkę. 
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Kochamy nasze boisko

Nasza uczennica, Zosia Ciszek osiąga kolejne sukcesy 
sportowe. W Halowych Mistrzostwach Polski Młodzi-
ków, który odbywał się w dniach 27-31.10.2021 w So-

pocie, Zosia wywalczyła tytuł mistrzyni Polski, startując na 
koniu Zucchero a Velo. W mocno obsadzonym konkursie  
(w pierwszym półfinale wystartowało prawie 70 par) Zosia 
bezbłędnie przejechała wszystkie parkury i była najszybsza 
w finałowej rozgrywce. 
Zdobycie złotego medalu dało jej kwalifikację do startu  
w Cavaliada Future.
W sierpniu Zosia została mistrzem Warszawy i Mazowsza 
w kategorii Kuce, a we wrześniu zdobyła brązowy medal  
w mistrzostwach Warszawy i Mazowsza Dużych Koni. 
Jesteśmy z ciebie dumni Zosiu!

Sport



- Wieczorem zaliczyliśmy muzeum pierników, gdzie mieli-
śmy okazję sami piec, a potem jeść słodkości. 
Nazajutrz wybraliśmy się do „Młyna Wiedza”, gdzie mo-
gliśmy zobaczyć różne doświadczenia z użyciem wody.  
Nie obyło się oczywiście bez zakupów. Większość robiła 
je w sklepie firmowym najlepszych toruńskich pierników. 
Wieczorem obejrzeliśmy sobie „Ninja Warrior Polska”  
- kontynuują szóstoklasiści.

Pod opieką Pani Marty Przeszło i mamy Zosi Ciszek kla-
sa szósta wybrała się 21 wreśnia na trzydniową wy-

cieczkę do Torunia.  
- Zamieszkaliśmy w Green-Hostel II w kamienicy przy 
ulicy Szewskiej. Pierwszego dnia odwiedziliśmy przepiękny 
miejski rynek. Filip i Kacper postanowili dosiąść osiołka, 
ale daleko nie zajechali - relacjonują uczniowie.

Wycieczki
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Wypad do Torunia



Wycieczki
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- Trzeciego dnia wybraliśmy się na śniadanko do re-
stauracji „Bułka”. Było przepysznie. Potem odwiedzili-
śmy niesamowite Planetarium. Tam poznaliśmy cieka-
wostki o kosmosie. O Mikołaju Koperniku, naszym wiel-
kim astronomie pochodzącym z Torunia, dowiedzieli-
śmy się także sporo w „Domu Legend Toruńskich”. 
Wycieczka trwała trzy dni, ale szybko one zleciały, 
bo wrażeń nam nie brakowało - kończą swoją relację. 
Reszty możecie dowiedzieć się z fotografii.

Wypad do Torunia



W Świecie Fe-
ministek 
dowiecie 

się więcej o ważnych 
kobietach w dziejach 
świata. Na początek 
wybrałam jedną z 
moich ulubionych.

Poznajcie Eliza-
beth Jane Co-
chran Seaman, 

bardziej znaną jako 
Nellie Bly (1864-
1922). Wszystko za-
częło się od jednego 
z „seksistowskich”, czyli opisujących tylko 
męski punkt widzenia, artykułów w gazecie 
„Pittsburgh Dispatch”. To on skłonił Eliza-
beth Jane Cochran do napisania tekstu 
do redakcji, w którym nie zgadzała się 
na gorsze traktowanie kobiet. O dziwo, 
ze względu na jej talent, który ujawniła 
w swoim tekście, redaktor naczelny za-
proponował jej pracę reporterki. Cochran 
poszukiwała pracy, dlatego chętnie przy-
stała na tę propozycję. W redakcji nada-
no jej pseudonim Nellie Bly. To była postać 
jednej z popularnych wówczas piosenek.

Po jakimś czasie nasza bohaterka porzuci-
ła tę gazetę i przeprowadziła się do No-
wego Jorku, gdzie starała się o posadę  

w lubiącej opisywać skandale gazecie „New 
York World”. Zatrudnili ją, a jej pierwszym 
zadaniem było napisanie artykułu o zakładzie 
psychiatrycznym dla kobiet na Blackwell’s Is-
land. Wiele lat ćwiczyła aktorstwo, by zamknę-
li ją w tym szpitalu (oczywiście pod zatajoną 
tożsamością). Dopięła swego i napisała artykuł 
o tym jak źle traktuje się tam kobiety! Potem 
musiała sporo kombinować i się tłumaczyć, by 
ją w ogóle wypuścili z tego zakładu.

W 1888 roku postanowiono, że „New 
York World” urządzi na wzór po-
wieści Juliusza Verne’a „W 80 dni 

dookoła świata” reportaż z podróży dooko-
ła świata. To zadanie przydzielono Nellie. 14 
listopada 1889 Bly wyruszyła z Nowego Jor-
ku w trasę o długości blisko 25 tys. mil. Po 
72 dniach, 6 godzinach, 11 minutach, 14 se-
kundach, 25 stycznia 1890, Nellie Bly wróci-
ła z podróży. Wówczas był to rekord. Ponad-
to, była pierwszą kobietą, która podróżowała 
dookoła świata bez towarzystwa mężczyzny. 
Stała się wzorem dla wielu kobiet  
z jej pokolenia.
      Magda z klasy szóstej

„Szalona” Nellie Bly
12 | Lustro Leonarda

Świat Feministek



We wrześniu powołaliśmy do życia nowy Samo-
rząd Uczniowski. Najpierw zaktualizowaliśmy 

nasz statut, a następnie wybraliśmy jego zarząd. 
Na czele SU stanęła Matylda Jaros (kl. 7) jako 
przewodnicząca. 
Poniżej pełny skład zarządu:
Zosia Ciszek (kl. 6) - zastępca przewodniczącej
Margaret Kennard (kl. 7) 
- zastępca przewodniczącej                     
Oliwia Janas (kl. 7) - sekretarz
Adam Janas (kl. 4) - skarbnik
Adam Kotala (kl. 5) 
- opiekun gazetki samorządowej.
Alicja Kuzia (kl. 8) - członkini zarządu.
 
Samorząd zaczął działanie od Dnia Chłopaka.  
30 września nasi panowie otrzymali ciasteczka 
upieczone przez dziewczęta z siódmej klasy. 
Potem była wielka impreza z okazji Dnia Nauczcie-
la. 14 października był tort i życzenia dla grona pe-
dagogicznego, a także imprezy sportowe (więcej  
na str. 3).
Samorząd Uczniowski włączył się także w organi-
zację I Festiwalu Piosenki Patriotycznej z okazji 
Święta Niepodległości. Uczniowie pomogli w two-
rzeniu dekoracji, a przede wszystkim konferansje-
rem imprezy był Adam z klasy czwartej.

....czyli Magda zaprasza

W tym miejscu 
chciałabym po-
ruszyć proble-

my uczniów. Nie chodzi mi  
o tematy w stylu „brak pra-
cy domowej”, ale kwestie 
ważniejsze, na przykład 
brak szacunku z jakim czę-
sto się spotykamy. Nie kie-
ruję tego tylko do uczniów, 
ale też do dorosłych. Oczy-
wiście nie będę wytykać ni-
kogo palcami, ale zależy mi 
na tym, by każdy po prze-
czytaniu tego artykułu za-
stanowił się, co może popra-
wić w swoim zachowaniu. 

Zacznijmy od dość często 
spotykanego problemu które-
go nazwę:
„Dlaczego Nie?”
Podam przykładową sytuację:
- Mamo, czy mogę się za-

pisać na kółko plastyczne? 
- pyta Ania.
- Masz wtedy konsultacje 

z angielskiego - odpowiada 
mama.
- Przecież jestem najlepsza 

z angielskiego w klasie... nie 
potrzebuję tych konsultacji! 
- próbuje dyskutować Ania.
- NIE! - odpowiada mama  

i praktycznie kończy rozmo-
wę. 

Wielokrotnie spotykamy się 
z taką sytuacją, że dorośli, 
zamiast wyjaśnić, dlacze-
go się z nami nie zgadzają, 
krzyczą, albo po prostu koń-
czą rozmowę z krótkim NIE.  
I co teraz? Nie odpuszczaj-
cie, rozmawiajcie! Przedsta-
wiajcie swoje racje.
Nie będę się odwoływać do 
praw dziecka… bo nie oto  
w tym chodzi!
W takiej sytuacji Ania może 
powiedzieć np.: ”Mamo, kół-
ko plastyczne jest dla mnie 
ważne, chodzi tam moja 
przyjaciółka,  a poza tym 
wiesz, że rysunek to moje 
hobby” albo może podać inny 
argument: ”jestem świetna 
z angielskiego, co dla Cie-
bie mamo za różnica, czy 
będę się nudziła czy rozwinę 
moje hobby? A dla mnie to 
ważne, by z przyjemnością 
spędzać czas w szkole...”  
Pamiętaj, ważna jest rozmo-
wa!
Jeśli macie jakiś konkretny 
problem, poinformujcie ko-
goś z naszej redakcji. Poru-
szymy go w następnym wy-
daniu.
           Magdalena Lipińska
                           (klasa 6)

Nasz Samorząd 
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Z okazji 103. rocznicy od-
zyskania niepodległości 
w naszej szkole odbył się 

po raz pierwszy Festiwal Pio-
senki Patriotycznej. Każda klasa 
przygotowała jeden utwór i za-
prezentowała się przed publicz-
nością. Wystąpili także soliści: 
Pola i Nikola z klasy 2, Magda  
z klasy 6, a Ala z klasy 3 otwo-
rzyła festiwal pięknie grając 
nasz hymn. Nad festiwalem czu-
wał pan Jarek i pani Ola, któ-
ra profesjonalnie przygotowa-
ła dzieci do występów. Samą im-
prezę poprowadził Adam z klasy 
czwartej.

Najpierw klasa 1 za-
śpiewała znaną piosen-
kę „Przybyli Ułani pod 

okienko”. 
To pieśń wojskowa napisana  
w 1914 przez Feliksa Gwiżdża, 
który stworzył tekst do melodii 
ludowej.  
Potem Pola i Nikola z 2 klasy 
zaśpiewały „Uwierz Polsko”. Pio-
senkę o charakterze bardzo re-
ligijnym napisała Monika Brew-
czak, która również skompono-
wała do niej muzykę.

Klasa 2 zaprezentowała 
piosenkę „Wojenko, wo-
jenko”. Początkowo w 

czasach I wojny światowej nie-
znana, potem jednak stała się 
prawdziwym hitem wśród legio-
nistów. 
Klasa 3 zapśpiewała „Pierwszą 
Kadrową”. Marsz Pierwszej Ka-
drowej powstał na początku  
I Wojny Światowej. Dokładnie 
podczas marszu w dniach 12-16 
sierpnia 1914 roku. 
Kolejną solistką była Madzia  
z klasy szóstej. Wykonała li-
ryczną pieśń „O mój rozmary-
nie”. To jedna z najpopularniej-
szych polskich pieśni wojsko-
wych z czasów I wojny świato-
wej 

Czwarta klasa zaprezento-
wała nam piosenkę „War-
szawskie dzieci”. To 

utwór pochodzący z czasów  
II wojny światowej, skompono-
wany 4 lipca 1944. Obok War-
szawianki stała się jednym z 
najpopularniejszych powstań-
czych piosenek. 
Potem klasa 6 zaśpiewała Pa-
łacyk Michla. To wojenny hymn 

Święto Niepodległości
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harcerskiego Batalionu „Parasol”, powsta-
ły w Pałacyku Michla 4 sierpnia 1944 roku 
wieczorem, podczas kolacji towarzyskiej. 
Prawdziwym przebojem festiwalu był „wy-
kon” klasy 5. Chłopaki zasiedli i korzy-
stając instrumenty perkusyjne brawuro-
wo wykonali utwór „Dnia pierwszego wrze-
śnia”.  
O historii tej piosenki wiadomo wciąż nie-
wiele. Miała bowiem tylu wykonawców, że 
ciężko byłoby ich wszystkich zliczyć. Fak-
tem jest, iż powstać musiała na krótko 
po agresji niemieckiej na Polskę we wrze-
śniu 1939 roku. 
Na koniec klasa siódma zaśpiewała „Sza-
rą piechotę”. Ta pieśń powstała podczas I 
wojny światowej w szeregach Legionów 
Polskich. Najprawdopodobniej jej pod-
stawą była pieśń pt. „Ułani, ułani” autor-
stwa Bolesława Lubicz-Zahorskiego. 
Festiwal ze względu na obostrzenia zwią-
zane z pandemią zorganizowaliśmy w 
dwóch turach, ale i tak wypadł znakomi-
cie. To był prawdziwie patriotyczny dzień 
w naszej szkole.  
Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się  
na II już Festiwalu Piosenki Patriotycz-
nej.
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