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Kolorowych jajeczek, 
rozczochranych owieczek, 
rozkicanych króliczków, 
pyszności w koszyczku, 

a przede wszystkim 
mokrego ubrania 

w dniu wielkiego lania! 

 
Żeby Wielkanoc w tym roku,  
przyszła z sukcesem u boku. 
Aby żyło się Wam zdrowo,  

prywatnie i zawodowo.  
Wielu, wielu chwil radosnych  
i cudownej, ciepłej wiosny  

życzy …  
Zespól redakcyjny 

''Bocianiska'' 

  

Przygotował: Karol Bira 
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Niedziela Wielkanocna była 

dniem spędzonym z rodziną, 

pełnym zabawy i radości. 
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W kościele święcono palmy z bazi, zazielenio 

nych gałązek brzozy i jałowca.  

W poniedziałek o świcie chłopcy 

zaczynali smagać gałązkami 

wierzbowymi, brzozowymi  lub 

jałowca,  co ładniejsze dziewczyny. 

Łykano kotki z poświęconej palmy, co 

miało zapobiegać bólowi gardła. 

Śniadanie Wielkanocne nie było bogate. Jadano jajka na twardo, masło 

uformowane w figurkę baranka, chleb razowy oraz różnorodne ciastka ,wśród 

których nie mogło zabraknąć słonych ciasteczek. 

W Wielką Sobotę odbywało się 

święcenie wody i ognia, po zakończeniu 

palono najstarszy we wsi  krzyż 

przydrożny, wierzono że jego popiół 

zapobiegnie chorobom przez cały rok. 

W Niedzielę Wielkanocną wstawano o 

świcie , żeby ujrzeć Zmartwychwstałego 

Baranka, potem chodzono do płynącej 

na wschód wody, aby obmyć twarz 

i ręce. Miało to leczyć choroby 

i zapewniać urodę. 

W różnych miejscach chowano 

podarki od zajączka, których 

później szukały dzieci. Starsi 

zakładali się, kto zje więcej jajek. 
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Zredagowała: Martyna Formela 



 

 

 

 

Wielkanoc na Kaszubach zwana jastrą, stanowiła bardzo ważne 

święta dla pobożnych Kaszubów, jednak na Pomorzu obchodzono je 

dość skromnie i tak chyba zostało do dzisiaj. 

Pisanki ozdabiano naturalnymi barwnikami takimi jak: cebula, źdźbła 

oziminy, buraki ćwikłowe, jagody, pokrzywa czy kwiaty kaczeńców. 

W dzisiejszych czasach do ozdoby jajek mamy o wiele więcej 

możliwości. 

Zaszczytne miejsce  w  domu zajmowała palma, która najczęściej 

zrobiona była ze zwykłych, wierzbowych gałązek z baziami. Co 

ciekawe nasi przodkowie uważali, że poświęcona palma miała wielką 

moc - popiół po jej spaleniu miał być świetnym lekarstwem, a poza 

tym wrzucano ją pod fundamenty domów, co miało przynosić 

szczęście. 

   Dzisiejsze  palmy robimy z bazi, ale  również z bukszpanu, suszonych 

kwiatów i traw czy zbóż. 

  Ważne jest, że dawni Kaszubi nie mieli święconek! Na wielkanocnym 

śniadaniu zastępowała je prażnica, czyli jajecznica na boczku. Zwyczaj 

święcenia pokarmów istnieje na Pomorzu dopiero od kilkudziesięciu 

lat. Oczywiście w naszej święconce obowiązkowo znaleźć się muszą:   

1. wędlina - zapewnia zdrowie, płodność i dostatek;  

2. sól - oznacza prostotę życia. Dodaje potrawom smaku, 

chroni przed zepsuciem i ma właściwości oczyszczające. 

Kiedyś wierzono, że potrafi odstraszyć zło;  



 

 

1. jajko - jest znakiem zwycięstwa nad śmiercią, 

odradzającego się życia i płodności;   

2. baranek - oznacza pokorę i łagodność. Ten z czerwoną 

chorągiewką jest symbolem Chrystusa 

Zmartwychwstałego;   

3. chleb - to pokarm podstawowy symbolizujący Ciało 

Chrystusa, gwarantujący dobrobyt i pomyślność; 

4. pieprz - zwykle święci się zmielony pieprz czarny – 

symbol gorzkich ziół. Posypujemy nim jajko, którym 

dzielimy się w świąteczną niedzielę; 

5.  mazurek - symbol umiejętności. Zamiast niej do 

koszyczka można włożyć babkę wielkanocną. 

Tradycyjnie ciasto powinno być wykonane przez 

domowników; 

6.  chrzan - symbol Męki Pańskiej. W dawnych czasach 

rozpoczynało się śniadanie wielkanocne od zjedzenia 

laski chrzanu, aby zagwarantować zdrowie i chronić się 

przed bólem zębów; 

7. bukszpan - tradycyjne przystrojenie wielkanocnego 

koszyczka.   

     

 Ważnym zwyczajem dawnych Kaszubów było urządzanie 

pogrzebu żuru i śledzia. Dlaczego? Mianowicie nasi 

przodkowie przez cały post jedli głównie te dwie potrawy. 

    Jeśli chodzi o lany poniedziałek, Kaszubi zastępowali wodę 

gałązkami jałowca, którymi smagali po nogach młode 

dziewczęta. 

                                                                 Paulina Kreft 



 

Niedziela Palmowa na Podhalu nazywana kwietną jest dniem w 

którym jak wiadomo święcimy nasze własnoręcznie wykonane 

palmy. Palmy na Podhalu składają się z wierzbowych gałązek, 

bibuły lub mirty I delikatnej wstążki. Przed laty górale wierzyli, 

że bazie zwane tam bazickami mają magiczne właściwości i 

leczą wiele chorób. W Wielki Czwartek odbywa się dość rzadki 

obrzęd, polegający na tym utopieniu kukły Judasza. Jest to 

uważane za publiczną egzekucję. Wielki Piątek jest dniem 

niegdyś uważanym za niebezpieczny, ponieważ w ten dzień 

obawiano się działania sił nieczystych w szczególności 

czarownic. Tego dnia kowale wykuwają gwoździe, które 

przybijali do futryn swoich pracowni, na pamiątkę śmierci 

Chrystusa. Wielka Sobota jest dniem święcenia pokarmów, 

wody ale i ognia. Na podhalu kosze są wyplatane z korzeni 

jałowca, a w ich wnętrzu znajduje się chleb, woda, sól, kiełbasa 

i barwione na łupinach cebuli pisanki. Pisanki są przyozdobione 

pięknym wydrapywanymi igłą wzorami. Niegdyś poświęconą 

wodą skraplano dom i wnętrze inwentarzu przed wypasem. 

Wielka Niedziela, czyli dzień niezwykle uroczysty, gdyż s tym 

dniu obchodzone są specjalne procesje w których to 

obowiązkowo trzeba uczestniczyć. Swego czasu obowiązkiem 

każdej kobiety było zrobić 3 pełne okrążenia wokół kościoła, co 

miało sprawić, że czarownice nie dostaną się do kościoła. Tego 

dnia przygotowywano specjalną potrawę – chrzanówkę, 

złożoną z poświęconych jajek pokrojonych w kawałki, kiełbasy, 

chrzanu, zalanych kwaśnym mlekiem. 

Klaudia Murszewska 

 

  



 

 

Święta Wielkiej Nocy na Śląsku 

rozpoczynają się święceniem różnokolorowych 

palemek w Niedzielę Palmową. Podobno według 

śląskiej tradycji domownicy po powrocie 

z kościoła połykają po jednej kuleczce bazi, żeby 

ochronić się przed chorobami. Śląscy rolnicy robią 

też z nich krzyżyki i wtykają je w ziemię na 

swoich polach w Wielki Czwartek dla ochrony 

przed suszą lub powodzią. Wyjątkowo 

restrykcyjnie podchodzą do kwestii Wielkiego 

Piątku – ścisły post obejmuje wtedy także zakaz 

oglądania telewizji czy słuchania radia! 

Święta Wielkanocne na dawnym Śląsku 

charakteryzowały się dużą obfitością różnorodnych 

potraw i wypieków. Zaraz po Niedzieli Palmowej 

zaczynały się przygotowania do Wielkiej Nocy. 

Najpierw robiono wielkie sprzątanie, które nie 

tylko miało znaczenie estetyczne, ale wiązało się 

też z wymiataniem z domu zimy, a wraz z 

nią wszelkiego zła i chorób. 

 

 

 

Martyna Formela 

 



 

 

Drogi Gimnazjalisto! Przed Tobą stoi podjęcie ciężkiej decyzji o 

wyborze szkoły ponadgimnazjalnej! Pamięta, że ta decyzja może 

wpłynąć nieodwracalnie na Twoją przyszłość . Skrupulatność przy tym 

wyborze jest niezwykle ważna. 

W związku z tym mam dla Ciebie kilka porad, które ułatwią Ci wybór 

szkoły. 

 Po pierwsze, zapytaj najbliższych krewnych o ich wybór, efekty 

z nim związane i ewentualne błędy, których Ty możesz uniknąć. 

 Namyśl się dokładnie, w czym jesteś dobry i co chcesz w życiu 

robić. To ułatwi Ci zamknięcie poszukiwań w okręgu szkół z 

daną specyfiką nauczania. 

Teraz, przyjrzyj się dokładnie krótkim opisom szkół, kierunków, które 

otwiera Ci nauka w danej szkole i pracy, która może okazać się bardzo 

opłacalna w Twoim przyszłym zawodzie. 

Szkoła Zawodowa 
 
Nauka w szkole zawodowej trwa 3 lata. 
W programie nauczania ujęte są przedmioty ogólnokształcące i 
zawodowe oraz praktyczna nauka zawodu. 
Po ukończeniu szkoły z pozytywnym wynikiem egzaminu, 
otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i 
dyplom ukończenia szkoły. 

 

Po ukończeniu szkoły zawodowej możesz, jeśli chcesz zdobyć 

wykształcenie średnie, kontynuować naukę w drugiej klasie liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych. Szkoła zawodowe nie oferuje 

egzaminu maturalnego, w związku z czym Twoja droga na studia jest 

zamknięta.  



 

Liceum Ogólnokształcące 
 

Nauka trwa 3 lata. 
Program nauczania może być realizowany w zakresie podstawowym 
lub rozszerzonym. 
Po ukończeniu szkoły uzyskujesz wykształcenie średnie ogólne, a po 
uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego otrzymujesz 
świadectwo dojrzałości uprawniające do kontynuowania nauki w 
szkole wyższej. 
Możesz także kontynuować naukę w szkole policealnej lub zdobyć 
zawód na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 
 

 

Technikum 
 

Nauka trwa 4 lata. 
Kończąc ten typ szkoły, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (mogą być 2 lub 
3 w zależności od zawodu) otrzymasz dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe (tytuł technika) i świadectwo 
ukończenia szkoły średniej. 
Jeżeli uzyskasz pozytywny wynik z egzaminu maturalnego otrzymasz 
również świadectwo dojrzałości uprawniające do kontynuowania 
nauki w szkole wyższej. 
 

 

 

 

 

 



 

 

ZAWODY NAJBARDZIEJ OPŁACALNE (Podsumowanie z 2014 roku): 

 Programista Java - zakres wszystkich języków, m.in. Java, .Net, 

embeded, C++; 

 Aktuariusz - profesjonalista z dziedziny obliczania ryzyka i wartości 

projektów finansowych; 

 Tester oprogramowania - zapewnienie funkcjonalnej zgodności 

oprogramowania z wymaganiami biznesowymi i technicznymi; 

 Programista aplikacji mobilnych - praca nad aplikacjami 

dedykowanymi na urządzenia mobilne; 

 Facility Manager - zapewnianie funkcjonalności środowiska 

technologii; 

 Specjalista ds. Cloud Computingu (Cloud Computing - tłum. Chmura 

Obliczeniowa) - odpowiedzialny za przetwarzanie danych opartych 

na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę; 

 Lean Manager - odpowiedzialny za koncepcję zarządzania 

przedsiębiorstwem, która polega na dostarczeniu klientowi 

wymaganej przez niego wartości jak najniższym kosztem; 

 Specjalista ze znajomością języków obcych; 

 Transition Manager - zarządca zmian finansowych oferowanych 

przez serwis sprzedaży. 

Zawody, które widzisz powyżej, są najbardziej opłacalne wg statystyk z 

2014 roku. Podsumowując, najbardziej dochodowe zawody, przynosi  

ukończenie studiów w kierunku np. INŻYNIERIA PROGRAMOWANIA, czyli 

matematyka, statystka, komputery, będą przedmiotami, na które musisz 

położyć szczególny nacisk. 

Wybierając jeden z powyższych zawodów, mogę Ci zapewnić, że dom z 

basenem nie zrobi wrażenia na zawartości Twojego portfela! 



Hmmm, bo jest duża, kolorowa i dobrze 

wyposażona sala gimnastyczna :) 

                                    - Aleksandra 

Janczewska 

 

 

O opinie zapytaliśmy absolwentów naszego 

gimnazjum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest wysoki poziom nauczania przedmiotów 

humanistycznych (polski, historia i wos). 

                                              - Karol Lica 

 Wszyscy uczniowie są ze sobą zżyci, miłe 

grono pedagogiczne i możliwość rozwijania 

swoich zainteresowań :)        - Malwina Reclaf 

Mamy najlepszych nauczycieli pod 

Słońcem. Każdy również może nam 

pozazdrościć patio i hali.        - Wiktor 

Konik 

Szkoła nie należy do największych, co daje 

nam to, że wszyscy doskonale się znają. 

Nauczyciele są bardzo przychylni do 

uczniów i można się rozwijać w swoich 

zainteresowaniach poprzez różne 

dodatkowe zajęcia.               - Kuba Neumann 

 

Gimnazjum zawsze wspominam z uśmiechem na twarzy 

- i to nie byle jakim, a takim od ucha do ucha! Dzięki 

niemu poznałam wiele niesamowitych osób - nie tylko z 

Polski, ale także zza granicy. Wiele organizowanych 

wymian językowych było przeżyciem, które będę 

pamiętać już zawsze. Kadra nauczycielska była 

wyjątkowo sympatyczna, mimo że wymagająca. 

Jedynym minusem tej szkoły było to, że nauka w niej 

trwała tylko 3 lata. Oferowała także wiele zajęć 

pozalekcyjnych. Szczególnie dobrze wspominam nasze  

wybuchowe eksperymenty z samozapłonem na kółku 

chemicznym i treningi siatkówki na hali sportowej. 

Wiążę z nim naprawdę dobre wspomnienia :) 

 

Julia Błaszczyk 

 

Zredagowała: Patrycja Pawlik i Ola Pietruszka 



 

 

 

Jesteś uczniem szóstej klasy podstawówki?  

                 Zastanawiasz się nad tym, jakie gimnazjum powinieneś 
wybrać? 

Odpowiedź jest prosta – wybierz Gimnazjum nr 2 im. Noblistów 

Polskich w Redzie!  

W naszej szkole masz możliwość nauki w profilowanych klasach. 

Najlepiej idzie Ci nauka matematyki czy języka polskiego? A może 

uwielbiasz informatykę? Profilowane klasy dają możliwość rozwijania 

swoich zainteresowań w danej dziedzinie. 

Uwielbiasz sport? Koszykówkę, siatkówkę czy piłkę ręczną? Na 

pozalekcyjnych zajęciach sportowych masz okazję kształcić swoje 

talenty sportowe. 

Masz zdolności muzyczne? W takim razie idealną propozycją dla 

Ciebie będzie nasz szkolny chór. Uwielbiasz słuchać muzyki? Szkolny 

radiowęzeł umila nam czas podczas przerw. 

W gimnazjum odbywają się regularnie zajęcia dodatkowe, które 

pozwolą Ci rozwijać zainteresowania, nie tylko językowe, ale i 

matematyczne. Nauczyciele prowadzą m.in. kółka historyczne, 

biologiczne, fizyczne, chemiczne, geograficzne czy informatyczne. 

Wszyscy uczniowie gimnazjum się znają, a nauczyciele zachęcają do 

pracy interesującymi lekcjami. 

Nie zwlekaj z podjęciem odpowiedniej decyzji! 

Patrycja Pawlik 

 – przewodnicząca samorządu uczniowskiego i uczennica klasy 3c 
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Ostatnie tygodnie były dla naszego gimnazjum maratonem różnych rozgrywek 

sportowych – koszykówki, siatkówki oraz piłki ręcznej. Dziewczyny z naszych 

reprezentacji odniosły zadowalające sukcesy w każdej z dyscyplin. 

   Dnia 19 lutego odbyły się miejskie rozgrywki w siatkówce, w której 

dziewczyny z niewielkim trudem wywalczyły I miejsce, wygrywając w setach 

2:0 z Gimnazjum nr 1 w Redzie. Skład drużyny: Patrycja Pranczka, Wiktoria 

Wenta, Laura Elwart, Ania Skorupska, Dominika Klebba, Oliwia Lilla, Paulina 

Kuchnowska, Sara Dowgiałło oraz Paulina Magdziak. Opiekun grupy: p. 

Wojciech Guzow. 

   Pięć dni później, 24 lutego drużyna w składzie: Natalia Ruszewska, Wiktoria 

Wenta, Oliwia Lilla, Agnieszka Kaczmarek, Weronika Świderska, Ania 

Rosenkranz, Sara Dowgiałło, Ada Bieschke, Dominika Gruba, Nicola 

Kołakowska, Patrycja Pranczka, Kamila Kisielewska, Paulina Magdziak 

pokonała zawodniczki reprezentujące Gimnazjum nr 1 w Redzie 23:9 w piłce 

ręcznej. Na mistrzostwach powiatu wejherowskiego podczas dwudniowych 

rozgrywek w Bolszewie (11 i 12 marca) odniosły również bardzo znaczący 

sukces – mianowicie jako pierwsza reprezentacja naszego gimnazjum stanęły na 

podium, zajmując tym samym III miejsce. Opiekun grupy: p. Lidia Skrobul. 

   Natomiast w piątek, 6. marca swoimi umiejętnościami miały okazję pochwalić 

się nasze koszykarki w mistrzostwach miejskich w piłce koszykowej. Zajęły I 

miejsce z kolosalną przewagą punktów nad punktami ZS1 w Redzie – 68:7. 

Tydzień później, w piątek 13 marca drużyna stawiła się na mistrzostwach 

powiatu wejherowskiego w Rumi, gdzie wywalczyła III miejsce, prezentując 

wysoki poziom swoich umięjetności. Skład drużyny: Paulina Kuchnowska, 

Dominika Gruba, Ada Bieschke, Nicola Kołakowska, Dominika Klebba, Sara 

Dowgiałło, Patrycja Pranczka, Oliwia Lilla, Paulina Magdziak, Laura Elwart, 

Weronika Świderska oraz Wiktoria Wenta. Opiekun grupy: p. Karolina Hajdel. 

   Gratulujemy serdecznie wszystkich sukcesów sportowych naszym 

uzdolnionym uczennicom oraz życzymy powodzenia na mistrzostwach powiatu 

wejherowskiego w piłce siatkowej, które odbędą się 24  marca w Rumi. 

Ada Bieschke 



 

 

W dniu 5 marca przedstawicielki naszej szkolnej gazetki 

Bocianisko Klaudia Murszewska i Roksana Gammert 

udały się na spotkanie z aktorem Zbigniewem 

Buczkowskim, w Redzkiej bibliotece publicznej. Podczas 

spotkania aktor, aktualnie również autor książki opowiadał 

o swoim życiu, zabawnych historiach i incydentach 

zaczerpniętych ze swoich wspomnień. W kilku słowach 

macie teraz możliwość dowiedzenia się czegoś o tej jakże 

ciekawej postaci:  

- Jak wyglądały początki Pańskiej przygody z aktorstwem?  

- Miałem okazję statystowania na planie filmowym, gdyż moja sąsiadka, która była 
aktorką miała syna w moim wieku z którym się przyjaźniłem. Kolejną rzeczą było to, 
iż mieszkałem niedaleko wytwórni filmowej na ulicy Chełmskiej, więc naturalnie 
miałem styczność ze światem sztuki teatralnej.  

- Jak odkrył Pan w sobie powołanie do aktorstwa?  

- Zawsze lubiłem wcielać się w postać kogoś innego. W jednym ze szkolnym 
przedstawień miałem okazję grać króla Herolda, już wówczas zaczęło mi się to 
podobać.  

- Czy będąc w szkole podstawowej i wyższej brał Pan udział w 
przedstawieniach i konkursach recytatorskich? 

 - Oczywiście! Jak już wspomniałem moją pierwszą rolą była postać króla Harolda, 
ale konkursy recytatorskie również nie były mi obce.  

- Czy przed podjęciem pracy aktora rozpatrywał Pan inne możliwości?  

- Tak, myślałem o zostaniu pilotem, tak jak mój ojciec, jednak moja matka się na to 
nie zgadzała. To skłoniło mnie, abym poszedł w stronę aktorstwa, które zawsze było 
moją pasją.  

- Czy obecnie dostaje Pan wiele propozycji nowych ról?  

- Tak, aczkolwiek nie jest ich tak dużo jak kiedyś, ponieważ jak wiadomo następuje 
zmiana pokoleń. W tej chwili to oczywiste, że nie mogę zagrać takich ról jak kiedyś.  

- Czy prócz aktorstwa ma Pan jakieś inne zainteresowania?  

- Owszem, bardzo lubię pływać. Nie wiem czy wiecie, ale jestem 
mistrzem świata aktorów w pływaniu! 

 - To był bardzo interesujący wywiad, serdecznie dziękujemy. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przygotuj ufarbowane skorupki jaj (skorupka powinna 
być co najmniej z połowy jajka), białe świece stołowe, 
mały garnek do rozpuszczenia wosku, lejek, stabilną 
podstawę dla wydmuszki np. kieliszek na jajko. 
  
• Umieść skorupkę w kieliszku. Pokrusz świece, usuń 
knot. Odetnij z knota 10cm fragment. Umieść go w 
skorupce, tak by częściowo wystawał ponad brzeg 
skorupki. 
• Wsyp pokruszone świece do garnka i umieść go na 
ogniu. Podgrzewaj wosk, aż się rozpuści. 
• Wlej wosk do wydmuszki, możesz zrobić to przy użyciu 
lejka. Zanim wosk stężeje, postaraj się tak ułożyć knot, 
by znajdował się po środku skorupki. Odstaw świece i 

poczekaj, aż wosk stężeje.          Patrycja Pawlik 
                         Źródło: http://www.czterolistnadziewczyna.pl/ 
 



  



  



 

 

 

Co absolwenci polecają trzecioklasistom? 

Chodzę do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterskiej Załogi 

ORP "Orzeł" w Wejherowie. 

  
W szkole obrałem kierunek jako technik elektryk. 

  
Szkoła jest na naprawdę wysokim poziomie - co mi odpowiada. Jest  duża, na 

początku często się gubiłem wraz z innymi uczniami (haha). 

  
Nauczyciele są bardzo przychylni uczniom i zawsze okażą pomocną dłoń w 

razie jakichkolwiek problemów czy w trakcie, czy po lekcjach. 

  
W szkole jest do wyboru duża gama zajęć dodatkowych, m. in.: strzelectwo i 

kursy pierwszej pomocy. Warto wspomnieć, że uczniowie z naszej szkoły, co 

roku zajmują wysokie pozycje w konkursach wojewódzkich, a nawet 

ogólnopolskich. Kadra nauczycieli, co roku świetnie nas do tego przygotowuje. 

  
Tym, którzy jeszcze nie wiedzą, z jaką szkołą chcą związać swą przyszłość, 

gwarantuję, że nasze technikum na pewno będzie im odpowiadaćKażdy, kto 

chciałby u nas złożyć papiery ma do wyboru aż 4 kierunki techniczne, liceum 

ogólnokształcące i sportowe, a także zawodówkę. 

  
Osobiście jestem naprawdę zadowolony z wyboru właśnie tej szkoły i 

serdecznie zapraszam do niej swoich młodszych, być może wkrótce znajomych 

ze szkoły. 

  
Gorąco pozdrawiam Kuba "Kebab" Neumann 

- absolwent Gimnazjum nr 2 w Redzie 

Zredagowała: Ola Pietruszka 

  



 

 

 

 

Co absolwenci polecają trzecioklasistom? 

Jestem absolwentką Gimnazjum nr 2 w Redzie i wybrałam I Liceum 

Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie. 

Dlaczego akurat ta szkoła? Długa tradycja nauczania [aktualnie ponad 150 

lat] oraz 100% zdawalności matur mnie przekonały. Jestem typową 

humanistką, więc poszłam do klasy o takim właśnie profilu. Uważam, że 

poziom jest bardzo wysoki. Nauczyciele od historii oraz od języka 

polskiego zachęcają do udziału w konkursach oraz olimpiadach. W 

sumie… Nie tylko zachęcają do udziału, ale też poświęcają swój wolny 

czas, aby pomóc Ci się przygotować! W szkole panuje bardzo rodzinna 

atmosfera, wszyscy sobie pomagamy [najchętniej robi to Szkolne Koło 

Caritas ]. Lubisz śpiewać? Zapraszamy na chór! Lubisz grać w piłkę 

ręczną, nożną, koszykówkę, siatkówkę, kręgle, szachy? Nauczyciele 

wychowania fizycznego na pewno zauważą Twój potencjał i odpowiednio 

go wykorzystają. Lubisz grać na scenie? Pani prowadząca zajęcia teatralne 

chętnie przyjmie Cię pod swoje skrzydła. Tak a propos… Dwóch 

maturzystów z zeszłego roku dostało się do szkoły teatralnej w Krakowie. 

Jeśli lubisz podążać za nowościami w społeczeństwie, nasza szkolna 

gazetka chętnie Cię przyjmie do swojej redakcji. I LO w Wejherowie 

kształci wspaniałych humanistów oraz ścisłowców. Nie tylko przez 

obecność na lekcjach, ale też przez wykłady czy warsztaty. Moją szkołę 

już dwukrotnie odwiedził Almost Random Theatre z Oxfordu. Połączenie 

przyjemnego z pożytecznym – ćwiczenie angielskiego oraz odkrywanie 

zdolności aktorskich u uczniów. Mogę z całą pewnością stwierdzić, że w 

pełni czuję się przygotowana do matury oraz podjęcia moich wymarzonych 

studiów archeologicznych. Szczerze z czystym sercem polecam moją 

szkołę tegorocznym gimnazjalnym trzecioklasistom.  

z Anią Zwierzycką – absolwentką Gimnazjum nr 2 w Redzie rozmawiała Ada 

Bieschke 



 

 

 

Co absolwenci polecają trzecioklasistom? 

Od września uczęszczam do II Liceum Ogólnokształcącego im. 

Adama Mickiewicza w Gdyni. Szkoła wzbudza we mnie bardzo 

pozytywne odczucia. Jej niezaprzeczalnym atutem jest możliwość 

poznania różnorodnie utalentowanych ludzi pochodzących z 

odmiennych środowisk. W placówce panuje przyjemna atmosfera, a 

pani dyrektor wykazuje się niezwykłą wyrozumiałością w stosunku do 

uczniów – zawsze można dojść z nią do porozumienia. Jedyny 

negatywny aspekt, jaki dostrzegam, to miejsce, w którym usytuowane 

jest liceum – na szczycie niemałego wzniesienia, na które codziennie 

muszę się wspinać.  

   Nie polecam go uczniom z uzdolnieniami sportowymi ze względu 

na niekorzystne warunki do rozwijania swoich pasji – posiadamy 

stosunkowo małych rozmiarów salę gimnastyczną. Jednak mimo to 

kilka razy w tygodniu odbywają się sks-y z piłki siatkowej, a 

uczniowie często mają okazję wziąć udział w zawodach z różnego 

rodzaju dyscyplin.  

   Myślę, że to szkoła głównie dla osób z dość dużymi ambicjami, 

które chciałyby w dobrym kierunku kontynuować swoją edukację. 

Ania Klebba – absolwentka Gimnazjum nr 2 w Redzie 

Opinię zredagowała: Ada Bieschke 

  



 

 

 

 

 

Rozmowa z Marceliną Wilczewską 

- Jaką szkołę wybrałaś i dlaczego? 

 - Wybrałam VI LO w Gdyni, ponieważ to bardzo dobra szkoła z tradycjami, 
która rozwija pasje i ma bardzo wysoki poziom nauczania. Zawsze byłam 
ambitna, więc było dla mnie oczywisty wybór. 

 - Czy uważasz, że dokonałaś trafnego wyboru? 
 - Oczywiście, że tak. Ta szkoła daje mi wiele możliwości, poznałam wielu 
ciekawych ludzi. Myślę, że nikt by nie żałował. 

 - Co powiesz o atmosferze, jaka tam panuje? 
 - Ogólnie jest wesoło (śmiech). Dyrekcja i nauczyciele bardzo dbają o nasze 
samopoczucie oraz atmosferę, a ludzie są nastawieni do siebie pozytywnie. 

 - Czy utrzymujesz kontakty ze starymi znajomymi z gimnazjum? 
 - Bardzo wiele się zmieniło, bo nie mam zbyt dużo czasu i są też nowi znajomi, 
ale jednak jest sporo osób, z którymi nadal utrzymuję kontakt. Zbieramy się 
czasem w weekendy na "spacery" (śmiech). 
 - Jak porównasz obecną naukę z tą w gimnazjum? 

 - Ciężko porównać do siebie te dwie szkoły, ponieważ gimnazjum i liceum to 
dwa inne światy. W gimnazjum zwyczajnie się leniłam, no (teraz już mogę to 
powiedzieć - śmiech). W liceum wymaga się od nas bardzo wiele. Uwierz mi, 
mam tyle pracy, że odpoczywam tylko, kiedy śpię. Tak, tak, bójcie się!  

 - Czy poleciłabyś swoją szkołę innym? 
 - Zdecydowanie tak! Jeżeli wiesz, że chcesz iść do liceum, masz wyższe cele w 
życiu i jesteś przygotowany na niemałą pracę, to ta szkoła pozwoli Ci realizować 
twoje plany w 100%. 
 - Dziękuję za rozmowę. 
 - Dziękuję, trzymajcie się gimbusy.   

Dzień Otwarty 

„SZÓSTKI” - 18.04.2015 

r. (sobota) w godz. 9.00 

- 12.00 



 

               

Opinia Szymona Krause o 

Technikum Samochodowym w Wejherowie 

Bardzo podoba mi się w obecnej szkole. 
Jestem zadowolony z podjęcia nauki w tym 
technikum. Cieszy mnie fakt, że jest ona 
otwarta na nowe rozwiązania i daje nam wiele 
możliwości rozwijania naszych zainteresowań. 
W naszej szkole jest bardzo dobra integracja 
między uczniami i nauczycielami, chociaż są 
oni bardzo wymagający. Jest dobrze 
wyposażona i ma dobrą lokalizację dla osób z 
poza rejonu, gdyż niedaleko znajduje się 
przystanek autobusowy. Placówka naszej 
szkoły oferuje wiele profili, a więc każdy może 
tu znaleźć coś dla siebie. Szczerze polecam 
tę szkołę, jako że daje uczniom wiele 
możliwości. 
 

 

  



 

 

Pozdrowienia dla całej ekipy z drugich klas i Sary  

Pozdro dla Świstaka :D (było około 30, ale drukujemy tylko 
raz) 

Pozdrawiam Julię Kuftę 

Pozdrowienia dla Madzi i Głodka od Olci 

Pozdrowienia dla miłej klasy I b  

Pozdrowienia dla Bartka Nowaka z II c 

Pozdrawiam mojego kochanego Dawidka z II a 

Pozdrowienia dla Szymona, Agatki i Agnieszki z kl. I c 

Pozdrawiam Magdalenę Sikorską :D 

Serdeczne pozdrowienia dla dziewczyn z klasy II b 

Pozdrowienia dla p. Rojek od klasy III a 

Pozdro dla Kingi, Wery i Agi z klasy III b 

Pozdrawiam Przemka z I c, cicha wielbicielka ;* 

Pozdro dla klasy III a 

Pozdrowienia dla Weroniki Świderskiej z kl. I b 

Pozdrowienia dla Izy z kl. I b  

Pozdrowienia dla kl. III a 

Pozdrowienia dla Wiktorii K. 

Pozdrowienia dla Pauliny, Patrycji i Weroniki Miotke z kl. II b 



 

 

Pozdrowienia dla całego grona pedagogicznego  

Pozdrawiam Luizę z kl. III a 

Pozdrawiam Weronikę z kl. II b 

Pozdrawiam Patrycję z kl. III b 

Pozdrawiam Karola z kl. III a 

Pozdrowienia dla Sary z III a, jesteś super koleżanką 

Pozdrawiam Magdę Sikorską z III b 

Pozdrowienia dla pani Rojek i pani Ligman 

Pozdrowienia dla pani Nowickiej i pani Irzyk 

Pozdro dla Głodka, masz super fryzurę 

Pozdrowienia dla Ady z kl. III a 

Pozdrowienia dla zespołu redakcyjnego gazetki 

Pozdrowienia dla Hubcia :D 

Pozdrowienia dla Bartka Nowaka z kl. II c 

Pozdrowienia dla Oliwii, świetnego sportowca 

Pozdrawiam klasę III a ;* 

Pozdrowienia dla Luziy Styn z kl. III a 

Pozdro dla Kuleczki z III a 

Pozdrawiam Huberta z kl. II a 

Pozdrawiam Grześka Lisa z kl. II b 



 

Obfitująca w rekordy wyprawa jednego z 

najlepszych skialpinistów świata. Realizując 

pionierski, autorski projekt Hic sunt leones* 

rozpoczęty w 2013 roku samotnym wejściem na 

Sziszapangmę i pierwszym w historii zjazdem 

narciarskim z tego ośmiotysięcznika , latem 

ubiegłego roku 26-letni zakopiańczyk, rekordzista  

świata w szybkości na Elbrus najpierw wspiął się na wierzchołek 

Manaslu w 14h, a następnie zjechał z niego.  

- W jakim wieku rozpoczął Pan naukę jazdy na nartach?  

- Naukę rozpocząłem w wieku 6 lat.  

- Kiedy zdecydował się Pan kontynuować projekt Hic sunt leones? 

 - To było ok. 5 lat temu, kiedy skończyłem studia, w trakcie ich trwania 

także uprawiałem skialpinizm, ale na mniejszą skalę.  

- Jak przygotowuje się Pan do wypraw?  

- Organizując inne wyprawy, w niższe partie gór.  

- Czy poza narciarstwem uprawia Pan inne sporty zimowe?  

- Nie, staram się skupić wyłącznie na narciarstwie.  

- Czy w najbliższym czasie planuje Pan kolejne wyprawy?  

- Oczywiście, zostało mi jeszcze sporo gór.  

- Serdecznie dziękuję, za udzielanie wywiadu. 

Klaudia Murszewska 

*SKIALPINIZM -  rodzaj sportu narciarskiego; połączenie wspinaczki 

zimowej, wędrówki na nartach oraz zjazdu narciarskiego w terenie 
górskim, o znacznym stopniu nachylenia i dużych niebezpieczeństwach 
obiektywnych. 

  



 

 

„Piotr Tomza w 2014 roku był jednym z organizatorów 

sztafety "śladami Kazimierza Nowaka", polskiego 

podróżnika i reportera, który w latach 1931-1936 samotnie 

przemierzył Afrykę z północy na południe i z powrotem. 

Zapomniana przez lata podróż po ponad 7 dekadach stała 

się inspiracją dla nowej wyprawy. Afryka Nowaka to jednak 

nie tylko kronikarski zapis jej przebiegu, ale opowieść o 

byciu w drodze, doświadczeniu uniwersalnym i niezależnym od geograficznych 

okoliczności. A także o dokonywaniu niemożliwego oraz cenie, jaką trzeba za to 

zapłacić.” 

źródło: tekst zaczerpnięty z folderu „Kolosy” 2014 

Oto krótki wywiad, w którym poznamy bliżej tę wyprawę i jej uczestników:  

- Co zmobilizowało Pana do zorganizowania tej podróży? 

- To iż przez lata ta podróż była zapomniana, a my chcieliśmy odnowić pamięć o niej. 

Mówię my, ponieważ nie byłem jedynym organizatorem tej wyprawy. 

- Jak długo znał Pan podróżujące z Panem osoby? 

- To dość skomplikowane, gdyż z niektórymi znałem się już od lat, a inni byli dla mnie 

zupełnie obcy. 

- Czy wcześniej miał Pan podobne plany? 

- Tak, wiele razy planowałem podobne wyprawy, jednak najczęściej nie dochodziły 

one, niestety, do skutku. 

- Czy w najbliższym czasie planuje Pan podobne podróże? 

- Tak, mam aktualnie w głowię wyprawę do Chin, ale nie wiem jeszcze dokładnie jak 

będzie ona przebiegać. 

- Czy będąc w szkole podstawowej miał Pan możliwość kontaktu z 

podróżnikami takimi jak Pan dzisiaj? 

- Nie, czytałem natomiast wiele książek podróżniczych itp. 

- Serdecznie dziękuję za udzielenie wywiadu. 

Klaudia Murszewska 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Wielkanoc chłop wchodzi do stodoły i mówi do krowy: 

- Mućka, powiedz co! 

- Nic z tego! Ja mówię tylko w Wigilię. 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ MIĘDZY 

UCZNIAMI KLASY 2 „C” 
1. Częstsze włącznie muzyki na przerwach; 
2. Wprowadzenie możliwości używania telefonów 
komórkowych; 
3. Podwójne dyżury uczniowskie; 
4. Zwiększenie liczby dyskotek do 6; 
5. Organizacja sportowych rozgrywek między klasowych; 
6. Zamontowanie zamków w męskiej toalecie. 
 

ODPOWIEDŹ SAMORZĄDU NA UWAGI I SKARGI UCZNIÓW: 

Ad.1. Od kilku dni muzyka na przerwach włączana jest regularnie. 

Ad.2. Pan Dyrektor wraz z gronem pedagogicznym prowadzi stale 

rozmowy na ten temat  

Ad.3. Pracujemy nad tym. 

Ad.4. Nie ma możliwości zwiększenia liczby dyskotek, ze względu na 

duży natłok innych wydarzeń. 

Ad.5. Są organizowane sportowe zawody między klasowe, a nad 

zwiększeniem ich ilości pracujemy  

Ad.6. Już niedługo będą  

Samorząd – Patrycja Pawlik, Ada Bieschke i Agnieszka Lademann 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponad 10 lat temu rozpoczęła się przygoda sondy ESA o 

nazwie Rosetta, której celem jest jedno z najciekawszych ciał 

niebieskich – kometa. Po drodze sonda napotkała inne 

podobne obiekty, ale dopiero ostatnie miesiące i dni są 

przełomowe dla projektu i nauki.  W zeszłym roku 

astronomowie, którzy badają tajemnice komet, mieli nie lada 

ucztę. W sierpniu sonda Rosetta dotarła do komety 

67P/Czuriumow - Gierasimienko i wykonała najlepsze w historii 

zdjęcia obiektu. Z każdym tygodniem zdjęcia były coraz lepsze, 

gdyż sonda zacieśniała orbitę wokół komety. Aż nastąpiło 

lądowanie. Kilka tygodni temu cała flota marsjańskich sond i 

łazików skupiła się na obserwacjach komety Siding Spring, 

która przeleciała w odległości 140 tysięcy km od Czerwonej 

Planety, odległości mniejszej niż połowa dystansu Ziemia-

Księżyc. A i to nie koniec badań, Rosetta przez najbliższy rok 

będzie towarzyszyła komecie  67P/Czuriumow Gierasimienko w 

okresie jej największej aktywności, gdy zbliży się ona do Słońca 

i okrąży je. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnio wybrałam się z moja przyjaciółką do kina. Przez 

dłuższy czas nie mogłyśmy wybrać filmu, ale ostatecznie 

wybrałyśmy „Carte Blanche”. Reżyserem jest Jacek Lusiński. 

Premiera filmu w Polsce odbyła się 23 stycznia 2015 roku. 

Główną rolę odegrał Andrzej Chyra. Film opowiada o 

nauczycielu historii – Kacprze Bielickim. Mężczyzna dowiaduje 

się, że traci wzrok. Postanawia, nie mówiąc nikomu w szkole o 

diagnozie, wciąż uczyć swoją klasę, by doprowadzić ją do 

matury. Choć ukrywa swoje problemy przed większością, 

prawdę zna jego najlepszy przyjaciel – Wiktor, którego odegrał 

Arkadiusz Jakubik. Pod koniec filmu wszyscy dowiadują się o 

tym, że nauczyciel nie widzi, ale Kacpra nie zwolnili z pracy, 

ponieważ przyzwyczaił i nauczył się tak żyć. Była to prawdziwa 

historia. Zainteresowało mnie to, że na końcu filmu pokazano 

autentyczne zdjęcia Bielika. Przypadła mi do gustu muzyka, 

która podkładana była do różnych scen. Film bardzo mi się 

podobał, ponieważ aktorzy dobrze odegrali swoje role. Historia 

może wywołać wzruszenie i jeszcze długo po seansie myśli się 

o tym, co pokazano na ekranie. 



 
 

 

Od września uczestnicy 

konkursu z naszego 

gimnazjum mieli za zadanie 

przeczytać książkę, z której 

treści odbywał się test na 

końcu miesiąca. W tym roku 

poziom był niezwykle wysoki – organizatorzy wprowadzili nowe 

formy pytań, często sprawiające niemałe trudności. Dotychczas 

przeczytaliśmy: 

 rozdział V książki „Labirynt nad morzem” - Zbigniew Herbert; 

 „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” - Nancy H. Kleinbaum; 

 „Mort” – Terry Pratchett; 

 „Za niebieskimi drzwiami” – Marcin Szczygielski; 

 „Córka Czarownic” – Dorota Terakowska. 

   Czołówka najlepszych uczestników: 

1. Agnieszka Lademann – 97 punktów; 

2. Ada Bieschke, Dominika Gruba – 96 punktów; 

3. Aleksandra Konkol – 92 punkty; 

4. Bartosz Nowak – 87 punktów; 

5. Maciej Król – 59 punktów. 

   Gratulujemy wysokich wyników oraz życzymy dalszych 

sukcesów. 

 

 

 

 

 



 

 

Jajka wielkanocne ozdobione listkami 
 

Ozdabianie wielkanocnych jaj wzorami wymaga 

artystycznych zdolności i umiejętności, które nie każdy z nas 

niestety posiada. Najczęściej kończy się, że farbujemy jajka 

barwnikami spożywczymi kupionymi w sklepie lub gotujemy 

jajka w łupinach cebuli i zostawiamy je bez żadnych 

wzorków. 
Istnieje jednak sposób aby pokryć wielkanocną pisankę 

kunsztownym motywem roślinnym. 

Potrzebne nam będą oczywiście jajka oraz drobne listki o 

ciekawym kształcie np. pietruszki, koperku, traw. Mogą też 

być drobne kwiaty, stare rajstopy, nitka oraz barwnik do jajek 

kupiony w sklepie albo naturalny np. z łupin cebuli. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 


