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Już niedługo hucznie powitamy Nowy Rok,  

Zaraz po nim czeka nas zakończenie pierwszego semestru 

I długo wyczekiwane ferie zimowe, teraz jednak… 

Chcemy Wszystkim życzyć: 

 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, 

Miłości i wyrozumiałości ze strony najbliższych,  

Spokojnego czasu w gronie rodzinnym, 

Chrupiących pierników 

I tych wymarzonych prezentów pod choinką  

- redakcja „Kapsla”. 

 

 
 

 



 

 

Wydarzenia 
 

Dzień Niepodległości 
 

Jak dobrze wszyscy wiedzą 11 listopada 

Polska obchodzi Święto Niepodległości. Jako iż 

jest to święto dla nas ważne, mamy tego dnia 

wolne od szkoły i pracy, są też z okazji tego 

święta organizowane marsze. Ja jak co roku 

wybrałem się na Marsz Niepodległości do 

Warszawy i postanowiłem coś o tym napisać. 

 

 

 

Marsz ruszył z Ronda Romana 

Dmowskiego o godzinie 14:30 do różnych pieśni 

rycerskich np.: Duma Rycerska. Przed tym jak 

ruszył marsz, była odmówiona modlitwa oraz 

odśpiewany został Mazurek Dąbrowskiego, 

czemu towarzyszyło machanie flagami i płonące 

na czerwono flary (przez co jest to mój ulubiony 

moment w Marszu Niepodległości i Marszu 

Powstania Warszawskiego). 

Tegoroczny marsz szedł pod hasłem 

„Silny naród, wielka Polska”. Z rzeczy bardziej 

ciekawych dla Was - czytelników: w marszu 

udział brała Husaria i dwóch weteranów 

II wojny światowej.  

Do Warszawy dojechałem z dziadkami 

samochodem, który potem zostawiliśmy na 

parkingu przy bloku, w którym babcia ma 

mieszkanie. Na miejsce startowe marszu 

dojechaliśmy metrem, jak wiele innych osób, 

a wiedziałem to po tym, że pociągi były po 

prostu pełne ludzi z flagami i biało-czerwonymi 

opaskami na ramionach. Po tym jak ruszyliśmy, 

cały czas było słychać hasła takie jak: 

„Biało-czerwone, to barwy niezwyciężone!”, 

„Bóg, honor i Ojczyzna!” lub „Bohaterom, cześć 

i chwała!”.  

Marsz dobiegł końca przy PGE 

Narodowym około 22:00. Wróciłem 

z dziadkami w ten sam sposób, czyli metrem 

i samochodem. Ogółem polecam marsz 

z czystym sumieniem, chyba że słabo znosisz 

hałas. 

 

 
Alex Diels

  



BohaterON w naszej szkole! 

 
Szkoła Podstawowa w Teresinie w bieżącym roku miała przyjemność już po raz trzeci wziąć udział 

w ogólnopolskiej kampanii BohaterON-włącz historię! Akcja miała na celu upamiętnienie i 

uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego – jednego z najważniejszych przykładów 

oporu Polaków przeciw nazistowskim Niemcom w trakcie II wojny światowej. Na lekcjach historii 

i języka polskiego uczniowie klas 4-8 nie tylko poznawali fakty historyczne, ale też rozwijali swoją 

empatię, słuchając opowiadań o małych powstańcach czy opisując uczucia tych bohaterów. Aby 

zostawić ślad po naszych lekcjach uczniowie klas 5c i 5d oraz 8a, 8c i 8e przygotowali specjalną 

patriotyczną fotografię – „kotwicę”. Nad uczniami czuwali nauczyciele: p. Olga Chełchowska, p. 

Agnieszka Gacka, p. Sylwia Nowacka, p. Beata Pałuba i p. Anna Rękawek, a autorem zdjęcia jest 

p. Krzysztof Rachoń - dziękujemy za pomoc i zaangażowanie. Cześć i chwała Bohaterom! 

 

 

Koordynatorzy:  

Piotr Szlachetko 

Klaudia Kantorska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Łańcuch dobra! 

 

 Piątego grudnia, dzień przed mikołajkami,  

mieliśmy okazję wspólnie i twórczo spędzić 

razem czas podczas przerw w naszej szkole. 

Uczniowie pod opieką nauczycieli wykonali 

piękne, kolorowe łańcuchy o łącznej długości ok. 

300 m. Miło było obserwować, jak wspólna 

zabawa łączy uczennice i uczniów, a także 

nauczycieli. Dodatkowy efekt dekoracyjny, 

codziennie widziany na szkolnych korytarzach, 

wprowadza nas w świąteczny nastrój. Bardzo 

dziękujemy wszystkim za aktywny udział, 

pozytywną atmosferę, a osobom 

odpowiedzialnym za organizację akcji. Mamy 

nadzieję na kolejną edycję w przyszłym roku. 

Anna Rękawek 

 

 

(fot. Madzia, Oliwka i Lena z 8a) 

 

  

 

WYWIAD 

Z PRZEWODNICZĄCYM RSU 

– DAWIDEM SZARWASEM 

 

KAPSEL: Na początek - jakie masz 

zainteresowania?  

DAWID: Lubię sport, chodzę na treningi piłki 

nożnej do lokalnego klubu – KS TERESIN. 

Wieczorami uwielbiam grać w gry FPS 

(najczęściej CS:GO, Valorant) z przyjaciółmi, 

których serdecznie pozdrawiam. Komputery to 

moja druga pasja. Interesuje się ich składaniem, 

a także umiem programować w paru językach, 

np. w Pytonie.  

K: Czy wierzyłeś, że dostaniesz się do 

samorządu i zostaniesz przewodniczącym?  

D: Wiara to podstawa, staram się wierzyć 

w siebie i tym razem tak było, zwłaszcza, że teraz 

jestem w najstarszej klasie i to nie pierwszy  

 

 

rok, w którym startowałem w wyborach do RSU. 

Wiedziałem, że są spore szanse na to, bym został 

przewodniczącym, ponieważ sprawowałem ten 

urząd także w zeszłym roku.  

K: Jak czujesz się z tym, że jesteś 

przewodniczącym RSU?  

D: Na pewno jestem z siebie dumny 

i zadowolony, bo jednak mam świadomość, że 

ktoś musiał na mnie oddać swój glos. Bardzo 

dziękuję wszystkim osobom, które na mnie 

zagłosowały i cieszę się, że mogę reprezentować 

naszą szkołę.  

K: Czy praca w samorządzie jest trudna i czy 

dobrze pracuje ci się z „twoją” ekipą?  

D: Praca w samorządzie jest bardzo trudna, 

zwłaszcza na wyższym stanowisku. Mamy 

ogrom problemów i pacy do wykonania. Na 

szczęście razem z “moją” ekipą wszystko staje 

się proste. Jest tyle chętnych rąk do pracy, każdy 



chce pomagać i czynnie uczestniczyć w każdym 

szkolnym wydarzeniu. Wkładamy dużo 

serducha, żeby było Wam jak najlepiej.  

K: Czy szykują się w bliskim czasie jakieś 

imprezy lub bale?  

D: W najbliższym czasie nie mamy planów, lecz 

po więcej szczegółów drodzy czytelnicy 

zapraszam Was do holu głównego, w którym 

będą wywieszone plakaty z wszystkimi 

niezbędnymi informacjami odnośnie imprez.  

K: Jakie masz plany na dalszy rozwój szkoły?  

D: Planów jest dużo. Na razie nie będę nic 

zdradzał, miejmy nadzieje, że zrealizujemy ich 

jak najwięcej w tym roku szkolnym.  

K: Gdybyś mógł wybrać sobie zawód, to kim 

i dlaczego chciałbyś zostać w przyszłości?  

D: Jeżeli miałbym taka możliwość, to wydaje mi 

się, że chciałbym być programistą. Od zawsze 

komputery były w moim życiu, już od paru lat 

uczę się języka, za pomocą którego mógłbym 

w przyszłości pracować.  

K: Na koniec jako przewodniczący szkoły 

chciałbyś coś wszystkim przekazać?  

D: Jesteście jeszcze młodzi i korzystajcie z życia 

na tyle, ile możecie, potem będzie już coraz 

mniej wolnego czasu, spotykajcie się 

z przyjaciółmi, bawcie się. Razem z RSU 

zrobimy wszystko, abyście czuli się w tej szkole 

jak najlepiej. Jeżeli macie jakieś pomysły, co 

można zmienić lub dodać w naszej placówce, to 

śmiało piszcie do mnie albo mówcie na 

korytarzu chociażby. Dziękuję za uwagę, to 

chyba wszystko, miłego dnia Wam życzę.  

K: Dziękujemy za rozmowę.  

 

Rozmowę z Dawidem Szarwasem 

przeprowadziły: Magda Bielaczyc 

i Oliwia Zagajewska

 

 

 

 

Moja wycieczka do Austrii 

 

 W trakcie dłuższego weekendu z okazji Dnia 

Niepodległości miałam okazję pojechać do 

stolicy Austrii - Wiednia. Razem z rodzicami 10 

listopada wyruszyłam z dworca Warszawa 

Centralna pociągiem nocnym o godz. 19:43. 

Mieliśmy oddzielny przedział, a rano skromne 

śniadanie: ja herbatę, a rodzice kawę.  

 Gdy pociąg zatrzymał się o godz. 7:00 na 

dworcu Wiedeń Główny, odłożyliśmy nasze 

bagaże do przechowalni i znaleźliśmy 

odnowioną mleczarnię, która serwowała 

śniadania. Były to bardzo duże porcje. Moja 

mama zamówiła śniadanie po wiedeńsku, tata 

śniadanie klasyczne, a ja śniadanie, które 

zostało przygotowane jako śniadanie restauracji.  

 Gdy już każdy się najadł zamówiliśmy 

taksówkę do zoo Tiergarten Schönbrunn. 

Spędziliśmy tam około 3 godziny. Zmęczeni lecz 

zadowoleni odebraliśmy swoje bagaże i około 

godziny 14 zameldowaliśmy się w hotelu. 

Po rozpakowaniu i przebraniu się wyszliśmy na 

obiadokolację. Po zjedzeniu pysznego sznycla 



po wiedeńsku poszliśmy do opery na koncert 

Mozarta i Straussa. Koncert trwał od 18:00 do 

19:30.  

 

 Następnego dnia po śniadaniu pojechaliśmy 

na pokaz wytwarzania strudla z degustacją 

w Schönbrunn, który rozpoczął się równo o 11 

i trwał 20 minut. Resztę dnia spędziliśmy na 

spacerowaniu po centrum Wiednia, kupowaniu 

pamiątek oraz przekąsek na drogę i pakowaniu 

się do domu. Razem z mamą spróbowałam po 

raz pierwszy jadalnych kasztanów.  

 W niedzielę o godzinie 4:30 musieliśmy się 

obudzić, aby zdążyć na pociąg na godzinę 5:57. 

Na dworcu kupiliśmy kanapki na wynos 

oraz   herbatę. Około godziny 14 byliśmy 

w Warszawie. Spotkaliśmy się jeszcze w pizzerii 

z moją starszą siostrą. Po niecałych 2 godzinach 

rozmów pojechaliśmy do domu i stanęliśmy 

w jego progu około godziny 18:30.  

 

Antosia Gogół

  

 

Grudzień 

 

Grudzień kojarzy nam się przede wszystkim ze 

Świętami Bożego Narodzenia. Jest to wyjątkowy 

dla nas czas spotkań w gronie rodzinnym, kiedy 

wspólnie świętujemy narodziny Jezusa. 

Wszyscy również z niecierpliwością oczekują w 

tym okresie nadejścia świętego Mikołaja. 

 

 

 

 

 

Pierwsze dni tego miesiąca to także jedne 

z ulubionych dni jesieniarzy - osób, które 

kochają zaszywanie się pod kocem z ciepłą 

herbatką i książką lub ulubionym serialem. 

Natomiast już 21 grudnia zaczyna się zima. 

Możemy też liczyć na opady śniegu, które 

zresztą już zdążyły do nas zajrzeć w przelocie. 

 

Ciekawostka 

 

Polska nazwa „grudzień” pochodzi od 

rzeczownika "gruda" (w grudniu ziemia jest 

zamarznięta, pokryta grudami). Podobnie 

ostatni miesiąc roku określa się na Ukrainie 

("hrudeń") czy na Litwie ("gruodis").  

W dawnej Polsce używano też nazwy "prosień" 

lub "prosiniec", czyli wariantu, który utrwalił 

się w Czechach ("prosinec") i w Chorwacji 

("prosinac"). 



 

Dawniej mawiano, wygrzewając się na piecu 

lub pod pierzyną, że „grudzień ziemię grudzi i 

izby studzi”. A także  “gacono okna, zatykano 

szpary pod drzwiami”, żeby przejmujący, 

zimowy wiatr nie wdzierał się do domu. A „jeśli 

w grudniu często dmucha, w marcu, kwietniu 

będzie plucha”. 

 

Grudzień to także miesiąc z najkrótszymi 

dniami i najdłuższymi nocami. Miesiąc ten liczy 

31 dni. 21 grudnia Słońce osiągnie wysunięty 

najbardziej na południe punkt ekliptyki, i na 

naszej półkuli Ziemi rozpocznie się 

astronomiczna zima. 31 grudnia pożegnamy rok 

2022, a już chwilę po północy, 1 stycznia 

powitamy nowy rok - 2023. 

 

W dniu przesilenia zimowego, czyli w środę 21 

grudnia, występują największe różnice 

w długości dnia i nocy między poszczególnymi 

szerokościami geograficznymi. W Polsce między 

Bieszczadami a wybrzeżem Bałtyku różnica ta 

przekracza godzinę. Ze względu na eliptyczność 

orbity Ziemi i fakt, że na początku stycznia 

Ziemia znajduje się najbliżej Słońca, 

najwcześniejszy zachód Słońca i jego 

najpóźniejszy wschód nie występują tego 

samego dnia, tylko w znacznej odległości 

czasowej. Najwcześniejszy zachód Słońca ma 

miejsce 12 grudnia, a najpóźniejszy wschód - 30 

grudnia. 

 

Na niebie ✨ 

Między 4 a 17 grudnia możemy liczyć na 

niezwykle widowiskowe zjawisko – znane jako 

spadające gwiazdy. Będziemy mieli okazję 

obserwować Geminidy – niesamowity rój 

meteorów, który jest aktywny przez całą noc. Ich 

kulminacja wystąpi w nocy z 13 na 14 grudnia. 

Będzie można zaobserwować nawet 120-160 

meteorów w ciągu godziny. Geminidy pochodzą 

od ciała niebieskiego nazwanego 3200 Phaeton, 

odkrytego w 1983 roku przez satelitę IRAS. 

Trochę mniejszy rój meteorów - Ursydy - będzie 

można obserwować od 17 do 26 grudnia, a jego 

maksimum przypada na 22-23 grudnia. 

 

Warto też zwrócić uwagę na bardzo interesujące 

zjawisko - tzw. okultację Marsa - 8 grudnia 

pomiędzy 6.00 a 7.00 jasno świecący Księżyc 

zasłoni tę planetę. 

 

Ciekawe, czy w tym roku grudniowe niebo 

pozwoli nam na takie obserwacje, czy też 

chmury zasłonią nam widoki… 

 

Kalina Staszewska 

 

Źródła: 

https://polskiobserwator.de/swiat/spadajace-gwiady-

wyjatkowa-pelnia-ksiezyca-zjawiska-astronomiczne-w-

grudniu-2022-roku/ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ursydy 

https://mojaastronomia.pl/wydarzenia/okultacja-

marsa-przez-ksiezyc-08-12-2022/ 

https://www.deltami.edu.pl/temat/astronomia/2020/11

/30/niebo-w-grudniu-2020/ 

https://joemonster.org/art/34398 

 

https://www.nck.pl/projekty-

kulturalne/projekty/ojczysty-dodaj-do-

ulubionych/ciekawostki-jezykowe/GRUDZIEN

 

 

https://polskiobserwator.de/swiat/spadajace-gwiady-wyjatkowa-pelnia-ksiezyca-zjawiska-astronomiczne-w-grudniu-2022-roku/
https://polskiobserwator.de/swiat/spadajace-gwiady-wyjatkowa-pelnia-ksiezyca-zjawiska-astronomiczne-w-grudniu-2022-roku/
https://polskiobserwator.de/swiat/spadajace-gwiady-wyjatkowa-pelnia-ksiezyca-zjawiska-astronomiczne-w-grudniu-2022-roku/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ursydy
https://mojaastronomia.pl/wydarzenia/okultacja-marsa-przez-ksiezyc-08-12-2022/
https://mojaastronomia.pl/wydarzenia/okultacja-marsa-przez-ksiezyc-08-12-2022/
https://www.deltami.edu.pl/temat/astronomia/2020/11/30/niebo-w-grudniu-2020/
https://www.deltami.edu.pl/temat/astronomia/2020/11/30/niebo-w-grudniu-2020/
https://joemonster.org/art/34398
https://joemonster.org/art/34398
https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/ojczysty-dodaj-do-ulubionych/ciekawostki-jezykowe/GRUDZIEN
https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/ojczysty-dodaj-do-ulubionych/ciekawostki-jezykowe/GRUDZIEN
https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/ojczysty-dodaj-do-ulubionych/ciekawostki-jezykowe/GRUDZIEN
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Przepis na pyszną, magiczną zimową herbatę 

 

Do swojej ulubionej herbaty dodaj następujące 

składniki: 

- goździki (2-3 sztuki), 

- 2 plasterki pomarańczy, 

- plasterek cytryny lub owocu pigwy, 

- łyżeczkę soku malinowego, 

- łyżeczkę miodu, 

- szczyptę cynamonu, 

- odrobinę świeżo startego imbiru. 

Powstanie napój aromatyczny i rozgrzewający - 

idealny na zimowe wieczory. 

 

Kalina Staszewska 

 

 

Gratulacje! 

 Bardzo miło jest nam przekazać dobre wiadomości. Nasza koleżanka z redakcji „Kapsla” – Antosia 

Gogół - otrzymała aż trzy nagrody w III Powiatowym Konkursie Literackim „Szuflada” za reportaż: „Czy 

każdy może pomóc na granicy?”. Tosia może poszczycić się: I miejscem, specjalnym wyróżnieniem 

Teresińskiego Miesięcznika Samorządowego „Prosto z Gminy” oraz wyróżnieniem od „Gazety 

Sochaczewskiej”. 

 Ogromne brawa należą się też Mykycie Yevtushokowi, który otrzymał wyróżnienia za opowiadanie 

„Monstrum spod łóżka”. Brawa i trzymamy kciuki za dalszą karierę pisarską. 

 

Ogłoszenia 

12 grudnia zakończył się „Rodzinny konkurs na 

ozdobę bożonarodzeniową”. Efekty prac będzie 

można podziwiać już 20 grudnia na szkolnym 

korytarzu w budynku A. Każda klasa będzie 

miała okazję kupić świąteczne dekoracje, udając 

się na miejsce pod opieką swoich nauczycieli 

według harmonogramu.  

 

 

Warto też wspomnieć o zbiórce słodyczy dla 

Domu Dziecka w Sochaczewie – każdy z nas 

mógł zostać świętym Mikołajem 😊 

 



10 
 

Suchar świąteczny 

 
Biznesmen przed świętami Bożego Narodzenia 

mówi do żony:  

- Kochanie, co mam ci kupić na gwiazdkę?  

- Może być jakiś drobiazg. Najlepiej jakieś małe 

BMW do jazdy po mieście!  

 

 

Jasio mówi do mamy:  

- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować  

pod choinkę.  

- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić 

przyjemność, to popraw swoją  

jedynkę z matematyki.  

- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy. 

 

 
 

IKEA 

Choinka składana: 

• Szkielet – 1 szt. 

• Gałązki – 46 szt. 

• Igły – 13543 szt. 

• Klej montażowy – 3 litry. 

 
 

Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziadków. Przed pójściem spać, klękają przed łóżkami i 

modlą się, a jeden z nich ile sił w płucach woła głośno: - Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe 

żołnierzyki, modlę się o nowy odtwarzacz dvd... Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc: - 

Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy. Na to chłopiec: - Nie, ale babcia jest. 

 

Całki rozwiązujo! Hadrony zderzajo! W kosmos latajo!  

A ze światełkami co rok – to samo – nikt nie rozplącze… 

 

Ogłoszenia 

Świąteczna przerwa: od 23.12.2022 do 2.01.2023  

Wszystkie zdjęcia i ilustracje zamieszczone w „Kapslu” pochodzą z darmowego serwisu pixabay.com lub są własnością 

członków Redakcji. 
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