
-WYNIKI ANKIETY- 

Pozdrowienia – 24 pkt. 

Plotki, ploteczki – 24 pkt. 

Komiks – 21 pkt. 

Krzyżówka – 16 pkt. 

Kawały – 14 pkt. 

Recenzja filmu ,, Igrzyska Śmierci” – 14 pkt. 

Wywiad z nauczycielem – 9 pkt. 

,,Pamiętniki z wakacji” – 8 pkt.  

Wywiad z uczennicą na temat jej hobby – 7 pkt. 

,,Co nas boli, co jest złe” – 7 pkt. 

Relacja z otrzęsin klas pierwszych – 7 pkt. 

Ciekawostki – 5 pkt. 

,,Ocena na wyciągnięcie ręki” – 3 pkt. 

Nic – 3 pkt. 

Życzenia dla nauczycieli - 2 pkt. 

Recenzja sagi ,,Tunele” – 2 pkt. 

Konkurs ,, Wyścig umysłów” – 2 pkt.                                                         Dominika Gruba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Życzenia 
Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 

2014 życzymy naszym Czytelnikom doznania 

szczególnej dobroci i miłości. Dzieląc się opłatkiem, 

wspomnijcie słowa ks. Jana Twardowskiego:  

 

"Dlaczego są święta Bożego Narodzenia? 

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdkę na niebie? 

Dlaczego śpiewamy kolędy? (...) 

Dlatego, żeby podać sobie ręce. 

Dlatego, żeby uśmiechnąć się do siebie. 

Dlatego, żeby sobie przebaczyć". 

       

      Redakcja 

 

Ankieta pt. „Jaki prezent chcesz zobaczyć pod choinką ?” 

PIERWSZE MIEJSCE: PIENIĄDZE! 128 GŁOSÓW  

DRUGIE MIEJSCE: ELEKTRONIKA! 126 GŁOSÓW 

TRZECIE MIEJSCE: UBRANIA! 88 GŁOSÓW 

Przygotowały: 

Agata Stenzel, Julia Kufta i Magda Sikorska 

 

Witajcie! 

Tu znowu Wasza AP. Jak już wspomniałam, zajmuję się plotkami z 

naszej szkoły, byście byli cały czas na bieżąco. 

Ostatnio wieje nudą, przynajmniej z tego, co zdołałam wyłapać. 

Jedyna nowość, która obiła się o moje uszy, to rzekomy romans Pana 

M. i Pani K. Jednak czy to prawda? Ciężko powiedzieć, na moje oko 

to jeszcze nic poważnego, ale los lubi zaskakiwać. Może coś 

ciekawego rozwinie się z tej relacji? Czas pokaże. 

Poza tym pomiędzy pewną dwójką (niestety nie uzyskałam zgody na 

opublikowanie chociażby inicjałów, domyślajcie się sami.) ostatnio 

bardzo się psuje. Po czyjej stronie leży wina? Czy raczej znajomość 

tej pary rozpadła się bez powodu? Ani przyjaźń, ani miłość niestety 

nie trwa wiecznie, cóż. 

Pomyślałam też, że można byłoby założyć aska czy e-mail, na który 

moglibyście przysyłać mi wszelkie informacje na temat relacji 

uczniów. Na razie to tylko plan, jednak jeżeli pomysł by się przyjął, 

sądzę, że rubryka byłaby ciekawsza. Co Wy na to? Jesteście za? 

 

Pozdrawiam, AP.  



Po lekcjach, w weekendy oraz dni wolne często zastanawiamy się, gdzie            

możemy wspólnie spędzić czas ze znajomymi w obrębie naszego miasteczka. Oto 

kilka ciekawych miejsc: 

1. PARK MIEJSKI 
Dla zwykłego „przewietrzenia się” warto udać się do naszego Parku 
Miejskiego. Oczy mogą nacieszyć się pięknym widokiem wolno 
płynącej rzeczki oraz trawy przysypanej barwnymi liśćmi. Oczka 
wodne, z których co jakiś czas energicznie tryskają strumienie wody, 
przyciągają uwagę nawet najbardziej zabieganych mieszkańców. 
Alejki wytyczone z niezwykłą dokładnością wywierają ogromne 
wrażenie na spacerowiczach. 

2. ORLIK 2012  

Ogólnodostępny kompleks sportowy „Orlik 2012” czeka!   
Sportowcy - zależnie od upodobań - mogą skorzystać z boiska 

wielofunkcyjnego (np. do tenisa, koszykówki, siatkówki) lub 
piłkarskiego, pokrytego sztuczną murawą. Dostępny jest także 

kort tenisowy, który w zimę zmienia swoje zastosowanie – 
mianowicie powstaje tam lodowisko. 

3.STADION 
W czasie festynów, imprez sportowych i innych wydarzeń warto 
odwiedzić nasz stadion! Tam zazwyczaj dzieje się coś ciekawego. 
Grywają różne zespoły, trwają zawody sportowe, mecze i wiele 

innych! 

4. SKATEPARK 

Nie brakuje również skateparku dla osób lubiących jeździć 

na deskorolce, rolkach, rowerach, itp. Bogaty w wiele ramp i 

innych interesujących elementów przyciąga tłumy młodzieży 

i nie tylko.  Warto tam spędzić miło i aktywnie czas. 

 

Nie podobają nam się szafki , to ,że nie można wychodzić na patio i 

siedzieć na schodach i to ,że  trzeba zmienić buty. 

                                                                   

Nauczyciele za dużo zadają i za późno kończymy lekcje.  

                                                                          Magda kl. Ia   

Nie podoba mi się to, że prawie codziennie mamy jakieś 

kartkówki i sprawdziany.  

Patrycja kl. Ib  

Jest za dużo prac domowych.  

Weronika kl. Ib 

Są za krótkie przerwy.  

                                              Wiktoria kl. Ib  

Za małe szafki.  

Oliwia kl. Ia                                                     

Za małe szafki, za mało papieru. 

Ania 

Nie podoba nam się, że nie na każdej przerwie są piosenki , to że nie 

można swobodnie używać telefonów na przerwach, za małe szafki,  

że w toaletach nie ma papieru .  

Dziewczyny kl.  IIId 

Zredagowała: Paulina Kreft 



 

 

Najdziwniejsze rekordy Guinnessa 

 
Ostatnio przeglądałam przypadki, które otrzymały nagrodę Darwina i natknęłam się 

na rekordy Guinnessa.. Niektóre aż się proszą, żeby je tutaj umieścić. Zrobiłam krótką 
listę, na której znajdują się te najbardziej ekscentryczne i dziwne. Czego się nie robi, by 

znaleźć się w księdze, prawda? 

 

-Najwięcej przedmiotów z Hello Kitty: 

Rekord pobiła Asaka Kanda, posiadająca 4 519 przedmiotów z wizerunkiem 

popularnego kotka. Do kolekcji pani Asaki, poza niezliczoną ilością przeróżnych 

(niepowtarzających się!) misiów, zaliczają się między innymi breloczki, kosmetyki, 

patelnie, a nawet… deska sedesowa. 

 

-Rekord w niespaniu: 

Ustanowił go Tyler Shields. Przez 40 dni nie zamknął oczu ani razu. Męczyły go bóle 

głowy, brak czucia w kończynach, gorączka, jednak dokonał prawie że  

niemożliwego, tym samym ustanawiając siebie nowym rekordzistą. 

 

-Żonglowanie piłami łańcuchowymi:  
W niedzielę 25 września pan Ian Stewart z Kanady pobił rekord Guinnessa na 

najdłuższe żonglowanie aż trzema włączonymi piłami łańcuchowymi. Udało mu 

się je podrzucić aż 94 razy. „Kocham żonglowanie piłami łańcuchowymi. Dla 

mnie to znacznie lepsza rozrywka niż żonglowanie czymkolwiek innym. Wiem, że to 

trochę dziwne, ale strasznie kręci mnie dźwięk, który wydają, emocje, jakie 

towarzyszą podrzucaniu i fakt, że piły są włączone”.                                    Julia Kufta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa I 

Wydrążona kulka aluminiowa o objętości 15 cm3 ma masę 27g. Jaka jest objętość części 

pustej? Gęstość aluminium wynosi 2,7g/cm3. 

Klasa II 

Na jednej szalce wagi postawiono naczynie z cieczą, a na drugiej tyle odważników, aby 

waga była w równowadze (rys. 1.). Masa naczynia wraz z cieczą wynosiła 1kg. Do naczynia z 

cieczą wrzucono drewniany klocek o masie 0,2 kg. Równowaga wagi została zachwiana (rys. 

2.). Na którą szalkę i ile odważników należy dołożyć, aby waga była w równowadze? 

 

    rys. 1.                  rys. 2. 

 

 

Klasa III 

Z jaką szybkością porusza się pociąg elektryczny, jeżeli jego silniki pracują z mocą 2,5 

MW, a opory ruchu wynoszą 2,5kN? 

 

 

 

 

 



Tak jak w poprzednim numerze prezentujemy po trzy zadania, tym razem z 

fizyki i chemii (po jednym zadaniu dla każdego rocznika). Prawidłowe 

rozwiązania należy zanieść do pani Ewy Wróblewskiej. Trzy pierwsze osoby, 

które dostarczą prawidłowe rozwiązania, otrzymają nagrodę w postaci oceny 

celującej za aktywność. 

Życzymy powodzenia!  

Klasa I 

Do gazów zanieczyszczających powietrze, szkodliwych dla człowieka, roślin i 

zwierząt oraz powodujących zjawisko tzw. kwaśnych deszczy, zalicza się 

dwutlenek siarki i dwutlenek azotu. Powietrze zawierające 0,001% 

objętościowych dwutlenku siarki lub 0,006% objętościowych dwutlenku azotu, 

wdychane przez człowieka, powoduje podrażnienia spojówek i błon śluzowych. 

Oblicz masę dwutlenku siarki i masę azotu znajdujących się w 1m3 takiego 

powietrza.  

Klasa II 

W 0,5 kg wody rozpuszczono 170g dwuwodnego chlorku miedzi (II).  

CuCl2 ∙ 2H2O. Jakie jest stężenie powstałego roztworu? 

Klasa III 

Poniżej przedstawiono równania reakcji zapisane jonowo w sposób skrócony: 

a) Cu2+ + S2                    CuS 

b) Fe3+ + 3OH              Fe (OH)3      

c) 3Ag+ + PO4
3                 Ag3 PO4 

Napisz cząsteczkowo odpowiednie równania reakcji. 

   Co zrobić, gdy mama wraca z wywiadówki w złym humorze? Wielu 

uczniów zadaje sobie to pytanie. Strach zagląda im w oczy i tylko 

wyglądają przez okno swojej nieuniknionej zguby. Czy dostanę karę 

na komputer? Czy będę mógł/mogła spotykać się ze znajomymi? To 

najczęściej zadawane sobie pytania. W tym oto poradniku dowiesz się, 

co zrobić właśnie w takiej sytuacji!  

1. ODRÓB WSZYSTKIE ZADANIA DOMOWE 

Z pewnością twojej mamie polepszy się trochę nastrój, gdy w czasie 

udzielania Ci „kazania” dowie się, że odrobiłeś wszystkie zadane lekcje. W 

ten sposób unikniesz kolejnych pretensji związanych z odkładaniem ich na 

później. 

2. INFORMUJ NA 

BIEŻĄCO O OCENACH, 

KTÓRE DOSTAJESZ W 

SZKOLE 

Może i nie jest to dobra rada 

na uspokojenie burzy po 

wywiadówce, jednak z 

pewnością sprawdzi się w 

późniejszym czasie, gdy 

zaczniesz zbierać kolejne oceny. Pochwal się swoją dobrą oceną z pracy 

klasowej, sprawdzianu czy nawet zwykłego zadania domowego! Każda 

jest odpowiednia, nieważne z jakiej formy sprawdzania wiedzy. Jednak 

oprócz tych pozytywnych wyjaw także swoje niezbyt zadowalające 

stopnie: jedynki, dwójki, trójki. Mimo że nie sprawią one specjalnej 

radości Twojej mamie, to na pewno ucieszy się dzięki Twojej odwadze – 

w końcu nie każdego stać na przyznanie się do prawdy.          cdn. 

 

      



 

 - Wiemy, że przez pewien okres 

obejmowała Pani stanowisko     

dyrektora naszej szkoły. Jak to Pani 

wspomina? 

- Nie tylko byłam dyrektorem w tej szkole, a także bardzo długo 

w niej pracowałam, bo prawie trzydzieści lat. Okres ten 

wspominam bardzo dobrze. Ja zresztą byłam chyba urodzonym 

nauczycielem – kochałam swoją pracę i wręcz trudno było mi się 

przyzwyczaić do pracy na obecnym stanowisku. 

- Jakie odczucia budzi w Pani moment, gdy ponownie 

przekracza Pani progi naszej szkoły, np. podczas jakichś 

ważnych uroczystości? 

- Każda ściana, każde drzwi, kawałeczek korytarza czy każdy 

gabinet budzą we mnie bardzo dobre wspomnienia.  

- Co uważa Pani za swój największy sukces edukacyjny i 

wychowawczy? 

- To jest bardzo trudne pytanie… Co uważam? Wydaje mi się, że 

to, że nie zrażałam do siebie dzieci, młodzieży. Myślę, że byłam 

przez nich lubiana. To chyba najważniejsze – umiałam z 

młodzieżą nawiązać kontakt, potrafiłam nawet z nimi posiedzieć 

na schodach na korytarzu, porozmawiać i jakoś znajdowaliśmy 

znaleźć wspólny język. To jest chyba najważniejsze…     

 

życzliwością, zachowuje od nich duży dystans. Boi się ponownego 

odrzucenia. Nie jest ona jednak zwykłą dziewczyną – posiada dar 

polegający na słyszeniu i rozumieniu mowy przedmiotów. Tylko ona wie, 

ile problemów, smutków i radości przeżywają - to wśród nich czuje się 

bezpieczna. Pewnej nocy zjawia się w jej szafie równoletni chłopak – Oro. 

Jego celem jest „naprawienie” Leny – otworzyć ją na ludzi, świat, 

wydobyć z niej odwagę, chęć do życia oraz skrywane uczucia do nowej 

rodziny i otoczenia. Nie jest to rzecz łatwa – bohaterka przez kilka lat 

krzywd wyrządzonych przez bezuczuciowych opiekunów zastępczych jest 

obojętna na wszystko. Ciekawą rzeczą jest to, że Oro jest słyszany i 

widziany jedynie przez nią - często więc jest przyłapywana na mówieniu 

sama do siebie. Dodatkowo potrafi czytać jej w myślach. Chłopiec 

przekomarza się z nią, żartuje, broni przed dokuczliwymi i 

niesympatycznymi uczniami - tworząc w jej głowie obrazy wstydliwych 

sytuacji dla napastników, które Lena może wykorzystać przeciwko nim. 

Często podpowiada jej także, co może w danym momencie powiedzieć. 

Dziewczynka początkowo woli nie zwracać po prostu uwagi na docinki 

nieprzyjaznych uczniów, jednak z czasem zaczyna korzystać z pomocy 

swojego sprzymierzeńca. Nastolatkowie tworzą między sobą pewną więź, 

którą można by nazwać przyjaźnią. Czy Oro uda się zmienić poglądy Leny 

na życie i wszystko, co ją wokół otacza? A jeśli tak, to czy po spełnieniu 

swojej misji odejdzie i już nigdy nie wróci? 

   Książka wywarła na mnie ogromne wrażenie. Z wielką precyzją opisuje 

niezwykle trudny przebieg metamorfozy wielokrotnie porzucanego 

dziecka, obdarzanego okrucieństwem i nienawiścią w wesołą, szczęśliwą i 

tryskającą życiem nastolatkę. Uświadamia mi problemy szarej 

rzeczywistości – ludzi, których niestety spotyka los Domu Dziecka. Jednak 

utwierdza mnie też w przekonaniu, że nie zawsze takie sytuacje mają zły 

koniec – wystarczy tylko odrobina rodzinnego ciepła i troski oraz 

cierpliwości.  

Ada Bieschke, kl. II  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Z całego serca pragnę polecić wszystkim                                                              

książkę pt. „Oro” autorstwa Dany 

Łukasińskiej i Olgi Sawickiej, kryjącymi 

się pod pseudonimem Marcel A. Marcel. 

Powieść była jedną z ośmiu lektur 

Maratonu Czytelniczego – z racji, że 

została wydana w zeszłym roku, niełatwo 

było ją znaleźć. Jednak uważam, że nie na 

próżno – książka dosłownie wciąga w 

problematyczny świat osieroconej 

dziewczynki ze szczyptą magii w tle. 

Dodatkowym atutem są komiksy 

znajdujące się na kilku kartkach 

trzystustronicowej opowieści. 

   Powieść opowiada o trzynastoletniej Lenie pochodzącej z Domu 

Dziecka. Przeszła niełatwą szkołę życia – mieszkała w pięciu 

rodzinach zastępczych, z których każda uznawała ją dziecko trudne, 

chore, a nawet i nawiedzone. Wszystkie te zdarzenia spowodowały, że 

dziewczynka uważała siebie za klątwę – kto znalazł się blisko niej, 

doświadczał okropnego nieszczęścia. Pewnego dnia zostaje 

adoptowana przez Romana i Wandę, rodziców piątki innych 

przybranych dzieci – najstarszego Arnolda, wysportowanego bulimika, 

przesadnie dbającego o zdrową dietę, humorystycznej i nie owijającej 

niczego w bawełnę Cienkiej, zmagającej się ze swoją nadwagą, 

geniusza Memorego, cierpiącego na zespół sawanta, rudowłosej i 

energicznej Iskry, zmagającej się ze swoją nadpobudliwością oraz 

najmłodszego Oka, chłopca bardzo wścibskiego, jednak wesołego i 

sympatycznego, będącego oczkiem w głowie rodziców. Lena nie ma 

zamiaru przywiązywać się do rodziny w przekonaniu, że niedługo  

ponownie zostanie oddana do sierocińca. Mimo że domownicy 

podchodzą do niej z niekłamaną 

 

-  Czy może nam Pani opowiedzieć kawał, który bawi Panią najbardziej? 

-  Najgorsze jest to, że ja uwielbiam słuchać kawałów, uwielbiam się z 

nich śmiać, ale jak każda kobieta je palę, nie potrafię go opowiedzieć 

porządnie do końca, więc nie podejmuję się tego. 

- Jak, według Pani, prezentuje się nasza szkoła na tle innych? 

- Zawsze to samo mówiłam i będę mówiła. Ta szkoła w porównaniu do 

innych jest bardzo kameralna, w tej szkole wszyscy się znają, co nie jest 

koniecznie oczywiste dla wszystkich pozostałych… Są dwie małe szkoły 

podstawowe: 6 i 5, które są małe, a pozostałe większe, więc nasza szkoła, 

tak jak powiedziałam, jest bardzo kameralna, z bardzo sympatycznym 

podejściem do uczniów. Kiedyś uczennica powiedziała mi, że poszła do 

innej szkoły i po pewnym czasie wróciła, mówiąc tak: „Wie Pani co, tam 

się czułam – w innej szkole – jak w domu dziecka, a tu się czuję jak w 

domu.”. Zapamiętałam to, dlatego mówię, że rodzinna atmosfera, 

nieduża liczba osób, to, że wszyscy się znają, wiedzą o sobie wszystko, 

jest właśnie fajne. 

-  Czy łatwo było Pani podjąć decyzję związaną z objęciem nowej 

posady? 

- Czy łatwo mi było ją podjąć? To była bardzo trudna decyzja. Przez 

pewien czas byłam radną Urzędu Miasta i doskonale wiedziałam, co tu się 

dzieje i jakie czekają mnie obowiązki. Rozmawiałam z wieloma osobami, 

najpierw nie wiedziałam, czy sobie w ogóle dam z tym radę, bo to jednak 

zupełnie inny charakter pracy, więc długo się nad tym zastanawiałam… 

Męczyłam wiele osób (łącznie z naszym panem Dyrektorem), czy ja w 

ogóle powinnam się tej pracy podjąć. To była dla mnie naprawdę bardzo 

trudna decyzja.   

 



- Za czym Pani tęskni najbardziej, wspominając pracę w szkole? 

- Za indywidualnym kontaktem z uczniem, czego mi teraz bardzo 

brakuje. Kontakt z dorosłymi jest inny, z nimi się zupełnie inaczej 

rozmawia, najgorzej jak nie chcą mnie słuchać…  Młodzież mnie 

słuchała, tego co miałam im do przekazania, ale także ja słuchałam 

młodzieży. Wśród uczniów nigdy nie czułam swoich lat. Wydawało mi 

się, że dzieciaki rosną, a ja ciągle jestem młoda, a teraz – niestety… 

- Na co szczególnie kładła Pani nacisk, prowadząc lekcje? 

- Na co? Przede wszystkim, żeby nie były one nudne – nawet mówiłam 

do uczniów bardzo różnie… Chodzi mi o to, że język mówienia do 

uczniów nie był monotonny, starałam się używać także ich języka, a 

niekoniecznie matematycznego  (w końcu jestem matematykiem) , ale  

czasem używałam języka uczniów po to, by do nich dotrzeć… 

Zwracałam również uwagę na konsekwencje – ja wiem, że czasem 

było młodzieży z tym źle, ale tą konsekwencją doprowadzałam do 

tego, że jednak rozumieliśmy się, mogliśmy ze sobą dobrze żyć . 

- Jest Pani znana z dużego poczucia humoru. Proszę nam 

opowiedzieć najzabawniejszą sytuację szkolną. Jej bohaterami mogą 

być uczniowie lub nauczyciele. 

- Oj, tyle tych sytuacji było… Teraz jest mi trudno przypomnieć sobie 

jakąś konkretną… Nie wszystkie się nadają chyba do przekazania… 

Cały czas działo się coś śmiesznego, ale wynikało to z kontekstu 

sytuacji… Były takie sytuacje, że ktoś nie wiedział, że ja jestem obok za 

ścianą i opowiadał jakieś bzdury, nagle ja się pojawiałam … 

 

 

W dniach 14-18 października w naszej szkole odbyła się 

wymiana językowa z uczniami ze szkoły Van der Capellen 

w Zwolle w Holandii.  

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszego dnia Holendrzy przyjechali i spędzili dzień razem z 

polskimi rodzinami. Następnego dnia wszyscy razem pojechali na 

dwugodzinny spacer po Gdańsku, potem udali się do Gdyńskiego 

Parku Nauki i Techniki Centrum Experyment. Wieczorem odbyły 

się rozgrywki sportowe. Nazajutrz wszyscy zwiedzili Muzeum 

Obozu Koncentracyjnego w Sztutowie, a następnie udali się na 

spacer po Westerplatte. Dzień pełen wrażeń zakończyła szalona 

dyskoteka. Ostatni dzień dla uczestników wymiany był 

najsmutniejszy, ponieważ nadszedł czas rozstania. 

 

Redagowała: Paulina Paczoska 2 B 



 
 

 

Stephanie siedziała w 

ciemnej piwnicy, od 

dłuższego czasu  nie 

myśląc, ile czasu minęło. 

Czuła się, jak w 

koszmarze, który zasłaniał 

jej myśli i jasność umysłu 

ciemną kotarą. Tylko głód 

uświadamiał jej, jak w 

złym położeniu się 

znajduje. Zza zamkniętych drzwi słyszała stłumione męskie głosy. 

Nie mogła dowiedzieć się, dlaczego ją porwali, a strach paraliżował 

jej mięśnie. Podkuliła kolana pod głowę, smętnie wpatrując się w 

niewidoczny punkt w ciemności. Nie, już się nie bała. Już było jej 

wszystko jedno. Wszystkie plany diabli wzięli! Ogarniała ją 

wściekłość. Wstała i drepcząc bezradnie po komórce, wyżywała się 

na wszystkim, co miała pod ręką. I nagle… usłyszała nowy głos. 

Nowy, męski, ale młody głos. Zaintrygowana stanęła przy drzwiach, 

gdzieś już go słyszała…  

 

Marcelina Wilczewska 

 

 

-  Co Panią zaskoczyło w zakresie obowiązków Zastępcy 

Burmistrza Redy – jeżeli coś takiego w ogóle było? 

- Chyba nic mnie nie zaskoczyło. 

- W czym bardziej się Pani spełnia: w byciu nauczycielem czy 

burmistrzem? 

-Uważam, że czymkolwiek się w życiu zajmuję, to wykonuję to  

dobrze. Byłam nauczycielem i czułam się spełniona, pełniąc rolę 

zastępcy burmistrza, też staram się być w tym jak najlepsza.  

- Czy umiejętności zdobyte przez Panią podczas nauczania 

przydają się Pani obecnie? 

- Może same kontakty z młodzieżą nie, ale to, że byłam 

nauczycielem przez długi czas, to ,że byłam dyrektorem i znałam 

środowisko nauczycielskie, przydaje mi się teraz. Zajmuję się 

sprawami społecznymi, oświaty, kulturą, sportem itd., więc to, 

że znam to środowisko – ułatwia mi pracę. 

- Czy Urząd Miasta podejmuje jakieś działania związane ze 

świętami – czy przygotowuje jakieś atrakcje dla mieszkańców 

Redy podczas świąt? 

- Jedyna taka atrakcja to sylwester. Święta Bożego Narodzenia 

są świętami rodzinnymi, więc urząd raczej poza wystrojem 

zewnętrznym nic nie planuje. 

 

 



 

 

- Jakie ma Pani plany związane z 

tegorocznymi świętami Bożego 

Narodzenia? 

- Prawie jak każdego roku – przede 

wszystkim przygotować wigilię, na której będą wszystkie moje 

córki z zięciami, wnuczkami – to jest najważniejsze… Święta 

Bożego Narodzenia są bardzo rodzinne i dla mnie bardzo ważna 

jest wigilia, bo ja zawsze przygotowuję wszystkie potrawy sama 

– żaden garmaż na mnie nie zarobi – najważniejsza jest tradycja 

. Święta to czas na odpoczynek i pobyt z rodziną… 

- Jakich zajęć związanych ze świętami Pani unika, a jakie są 

zarezerwowane wyłącznie dla Pani? 

- Tak jak powiedziałam, święta to dla mnie tradycja, więc czy 

lubię, czy nie lubię, to robię;  wszyscy tego ode mnie oczekują. 

Rodzina pomaga przy sprzątaniu i gotowaniu. Niczego nie 

unikam – po prostu lubię te święta i związaną z nimi krzątaninę 

(chociaż narzekam jak wszyscy, że już mam dosyć).  

- Czego życzyłaby Pani naszym uczniom i nauczycielom na 

nadchodzące święta Bożego Narodzenia? 

- Chyba to kiedyś powiedziałam na jakimś apelu i jeszcze raz 

powtórzę: „Oby niebo się pochyliło i wszystkim na wszystko 

starczyło oraz radości przy wspólnym stole wigilijnym…”. 

Zredagowały: Patrycja Pawlik i Ada Bieschke 

 

3. POSPRZĄTAJ W DOMU 

Wykonując tę czynność, odciążysz mamę od dodatkowych obowiązków. 
Po wywiadówce będzie mogła spokojnie usiąść, napić się kawy i 

poświęcić czas na swoje ulubione rozrywki. Na pewno poprawi jej się 
nastrój w ekspresowym tempie! Poza tym podczas sprzątania będziesz 

mógł oddalić się od niepokojących myśli.  

 

4. OBIECAJ POPRAWĘ I POKAZUJ EFEKTY 

Gdy wyjdzie na jaw twoja jedynka ze sprawdzianu, od razu obiecaj jak 

najszybszą poprawę. Oczywiście przed ponownym sprawdzeniem wiedzy 

przygotuj się solidnie! Jednak jak to często bywa: obiecanki, cacanki. 

Dlatego przy zapewnieniu o postępach napomknij też o pokazaniu oceny z 

napisanego ponownie sprawdzianu. 

5. WYRAŹ SKRUCHĘ 

Podczas udzielanego kazania stój ze spuszczoną głową i słuchaj słów 

swojego rodzica. Odpowiadaj tylko na zadane pytania, nie przerywaj 

mówiącemu. Po wygłoszonych pretensjach powiedz, że żałujesz swojego 

postępku (jedynki ze sprawdzianu, uwagi od nauczyciela). Zapewni Ci to 

lepszą korzyść niż wdawanie się w kłótnię i próba udowodnienia, że masz 

rację. 

   

    Podane wyżej sposoby powinny zmniejszyć Twoją karę. W najlepszym 

wypadku może Ci się nawet „upiecze”. Tylko pamiętaj -  postaraj się 

jednak polepszyć swoje oceny, ponieważ zapewnienia i obietnice stające 

się rutyną wkrótce przestają działać! 



 

 Będę spędzał sylwestra z moją rodziną. 
 

W sylwestra pójdę na koncert z moimi przyjaciółmi. 

 

 Jadę na Podkarpacie. Będę się tam dobrze bawić z rodziną. 

 

Jadę do babci i będę się opiekował kuzynostwem. 

 

W sylwestra idę do przyjaciółki i będziemy puszczać 

petardy. 

Spotykam się ze znajomymi i będziemy się dobrze bawić, 

puszczając petardy. 

 

 

 

 

Zbliżająca się kolejna edycja WOŚP-u odbędzie się 12 

stycznia 2014 pod hasłem „Gramy na zakup 

specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny 

ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów”. Będzie to 

już 22. finał orkiestry. Chcesz włączyć się w pomoc i zostać 

wolontariuszem? Koniecznie zgłoś się jak najszybciej do 

pani Iwony Nowickiej! Chętni muszą spełnić pewne warunki: 

- być osobami zaufanymi i uczciwymi; 

- mieć bardzo dobrą opinię wychowawcy; 

- najlepiej, aby byli uczniami klasy II lub III (klasy starsze 

mają pierwszeństwo), ale klasy I też zostaną przyjęte. 

Kiedy już zdecydujesz się zostać wolontariuszem, 

koniecznie musisz przynieść swoje zdjęcie. Spiesz się 

jednak z podjęciem decyzji, ponieważ pani przyjmuje tylko 

około 50 uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 



nową przewodniczącą Samorządu Szkolnego - Malwiną  Reclaf 

„Bocianisko”: Czy pełniłaś  już jakąś rolę w Samorządzie Szkolnym?        

Malwina: Niestety nie.                                                                                                            

B.: Co Ciebie przekonało lub zachęciło do zgłoszenia się  do wyborów na 

przewodniczącą Samorządu Szkolnego? 

M.: Chciałabym wprowadzić w naszej szkole pewne zmiany.Poza tym 

dużo znajomych we mnie wierzyło i zachęcało do wzięcia udziału w 

wyborach. 

B.: Czy pełniąc rolę przewodniczącej, zaczynasz realizować obietnice 

wymienione przed wyborami? Jeśli tak, to jakie? 

M.: W moim programie wyborczym znalazło się między innymi 

uruchomienie radiowęzła, wprowadzenie do sklepiku gofrów oraz 

rozwiązanie sprawy męskich pisuarów. Część obietnic zaczęłam 

wprowadzać w życie. Rozpoczęłam od radiowęzła i na długich przerwach 

jest puszczana muzyka.Zamierzam porozmawiać z Panem Dyrektorem w 

sprawie pisuarów. 

B.: Jakie są podstawowe obowiązki przewodniczącej? 

M.: Do moich obowiązków należy zbieranie pomysłow od innych 

uczniów i przedstawianie ich opiekunowi Samorządu Pani Iwonie 

Nowickiej, prowadzenie szkolnych uroczystości oraz prowadzenie  

zebrań gospodarzy klas. 

B.: Co chciałabyś zmienić w naszej szkole? 

M.: Chciałabym, aby nasza szkoła była bardziej nowoczesna,otwarta na 

nowe zdobycze techniki i przyjazna uczniom. 

B.: Dziękuję za wywiad.                              Zredagowała: Julia Koczakowska 

 

Dla  mojej kochanej BFF od Patrycji z 1b 

 Gorące pozdrowienia dla Cyśki ;* roki<3 kckc. 

 Pozdrowienia dla Natalci F. Rośnij duża i zdrowa. 

 Pozdrowienia dla gorącej Klaudi Stelmaszyk z 3d KC max 

 Pozdrowienia dla Gimbusów xd. 

 Buziaki dla Natali Jeka od tajemniczego wielbiciel! (żart, to ja 

Marcela!) 

 Hot pozdrowienia dla Roksanki, kckc:*- Cyśka. 

 Pozdrowienia dla mistrza Kostka. 

 Pozdrowienia dla Magdaleny Bożeny Żygo. 

 Pozdrawiam kochanego Antosia, cudowną Anetkę i ulubioną 

Anitkę + brata Szczypiora. 

PS Pozdrowienia dla więzienia. 

Klaudyna 3d 

 Pozdrawiam Anię Klebbe. 

 Pozdrowienia dla Peplinsa z klasy 2b. 

 Pozdro dla 2b i Pani Obłudy. 

 Pozdrowienia dla Tomeczka.  

 Dla Arcziego z 3 c moc życzeń i kwiatów! 

  Szczęścia dla Malwiny i Dopkiego. 

 Pozdrawiam moich Misiaków: Magdy, Moniki i Klaudi(Jestem 

singlem):3 Wasz singel! 

 Serdeczne pozdrowienia Milusińskim z 1b przesyła E.W. 

 Pozdrowienia dla całego zespołu redakcyjnego gazetki 

„Bocianisko” oraz pani Teresy Liegman i pani Hanny Rojek. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Pozdrowienia dla pana Dyrektora. 

 Pozdrawiam Filiego i Pawła, panią Iwonę Nowicką i panią Ulę Obłudę. 

 Pozdrowienia świąteczne dla Anuta od Anka:) 

 Pozdrowienia dla Bartosza Lipuśkiego ;) 

 Pozdrawiam serdecznie Weronikę S. CZUPA SEROWA! 

 Cześć Marta P. 

  Pozdro dla 3c. 

  Pozdro dla mojej Anetki . 

  Pozdro dla mojej kochanej Klaudii Stelmaszyk. 

 Pozdro dla Bartusia b, któremu ciągle widać majtki. :*N . W 

 Pozdrawiam Czarka:] z 2 b. 

 Pozdro Michał 3d 

 Pozdrawiam Kostka, Grubego, Zawita, Siebie, Dopkiego, Kebaba, 

Magiera, Andruta, Wike, Were, Leszka i Rudego. 

Elo, Malwina i Bartuś. 

 

 Pozdro dla Pupki, który strasznie się zmienił.  

 

 

 

 

 Karaoke; 

 Jak to melodia?; 

 Udawanki - przebieranki; 

 Impreza tematyczna; 

 Jabłuszko, jabłuszko; 

 Cenzura; 

 Przytomny solenizant; 

 Skrzydlaty pieniądz ; 

 Sekretarz; 

 Zgadnij, czyje to postanowienia; 

 Karmienie; 

 Smaki. 

 

 

 

Dominika Gruba 

 

 



 

 

1. Pierwsza  

…….. informuje 

nas o tym , że 

czas zacząć 

wigilijną 

wieczerze. 

2. Ciastka o 

korzennym 

smaku, można 

je kupić w 

Toruniu. 

3. Chowamy je 

pod obrus. 

4. Chodzimy z 

nimi na roraty. 

5.  6 grudnia. 

 

6. Znajdujemy je 

pod choinką.  

7.Świąteczne ustrojone drzewko. 

8. Ozdabiamy nim choinkę. 

9. Biały, zimny, pada na ziemię. 

10. Śnieżny ludek. 

11. Wiszą na choince. 

12. Całujemy się pod ……. . 

13. Dzielimy się nim,  rozpoczynając wigilię.            Paulina P. i Paulina K. 

 

               

 

Hala sportowa i jej wyposażenie... 

                                          Kamila z 1c 

Dyskoteki... 
         Ania z 1a 

Możliwość  spotykania  się  ze znajomymi...  

                                           Julia z 1a         

Duży wybór zajęć dodatkowych...                        

                                          Patrycja z 2c 

MUZYKA NA PRZERWACH...   

                             Julia z 1a 

NIC 

-  odpowiedź  WIĘKSZOŚCI UCZNIÓW 

                                                                         

                                                                                

Zredagowała:  Julia Koczakowska 

 

1.         

2.         

3.       

4.         

5.           

         

7.         

        

9.       

10.       

11.       

       

13.        



                                                                                                        

DRODZY CZYTELNICY !!! 
Przed świętami odbędą się dwa 

konkursy ;D 

Jeden na najlepszy świąteczny 

wystrój klasy, a drugi na 

najpiękniejszą choinkę! 

Wszystkie klasy serdecznie 

zapraszamy do udziału, i życzymy 

wygranej ! ;* 
Agatka <3 

 

 

 

 

 

 

 

    

Drugi etap Wojewódzkiego 

Maratonu Czytelniczego za 

nami! Dnia 4 listopada o 

godzinie 9.50 uczniowie naszego 

gimnazjum zmierzyli się z 

testem podsumowującym wiedzę 

z lektury wyznaczonej na 

październik. Sądzę, że w 

odróżnieniu od poprzedniego 

miesiąca pytania dotyczące treści 

książki były o wiele trudniejsze 

– sprawiły mi nie lada problem. 

Jednak mimo przeszkód 

uczestnicy spisali się na medal – 

wyniki sprawdzonego testu 

okazały się bardzo dobre! Oby 

takich jak najwięcej. 

   Naszą październikową lekturą 

była książka pt. „Oro” autorstwa 

Marcela A. Marcela. Opowiada ona o problemach młodzieży XXI wieku: 

uzależnieniach, nietolerancji, oceniania na podstawie stanu majątkowego, 

braku akceptacji dla osób pochodzących z domu dziecka. Jednak mimo 

realistycznych problemów książka zawiera szczyptę magii w tle, co dodaje 

jej niesamowitego uroku. Uważam, że powieść jest warta polecenia – 

mimo trudności związanych ze znalezieniem jej na półkach bibliotek czy 

księgarni. 

   Teraz jesteśmy w trakcie czytania książki autorstwa Magdaleny 

Kozłowskiej – „Zupa z jeża”. Mam nadzieję, że i ona bardzo mi 

przypadnie do gustu - tak jak jej dwie poprzedniczki. 

Ada Bieschke, kl. 2C 

L.p. Imię i 

nazwisko 

Suma 

punktów 

1. Adriana 

Bieschke 

20 

2. Bartosz 

Nowak 

19 

3. Agnieszka 

Lademann 

19 

              

4. 

Aleksandra 

Konkol 

19 

5. Julia Kufta 19 

6. Marcelina 

Wilczewska 

19 



 

Cicha noc 

1. Cicha noc, święta noc,  
Pokój niesie ludziom wszem.  
A u żłóbka Matka Święta,  
Czuwa sama uśmiechnięta,  
Nad Dzieciątka snem,   
Nad Dzieciątka snem.  
 
2. Cicha noc, święta noc,  
Pastuszkowie od swych trzód,  
Biegną wielce zadziwieni, 
Za anielskim głosem pieni,  
Gdzie się spełnił cud,  
Gdzie się spełnił cud.  

Przybieżeli do Betlejem 

Przybieżeli do Betlejem pasterze 
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze. 
Chwała na wysokości, 
Chwała na wysokości, 
A pokój na ziemi. 
 
Oddawali swe ukłony w pokorze 
Tobie z serca ochotnego, o Boże! 
Chwała na wysokości, 
Chwała na wysokości, 
A pokój na ziemi. 

 

 

Agnieszka Lademann, 2B – motoryzacja: 
-  Skąd wzięło się Twoje zainteresowanie 

motocyklami? 
-  Podłapałam je w sumie od moich 

kolegów, którzy zaczęli nimi jeździć – 

to właśnie oni mnie w to „wciągnęli”. 

Jakoś spodobały mi się te cudowne 

maszyny. 

- Czy brałaś udział w konkursach 

związanych z motoryzacją? 

- Nie, nie brałam jak na razie. Po prostu 

jeszcze tak dobrze nie jeżdżę. Drugą sprawą 

jest to, że najczęściej są one organizowane dość daleko od mojego 

miejsca zamieszkania. 

- Ile czasu przeciętnie w tygodniu poświęcasz na jazdę 

motocyklem? 

- W tygodniu… to zależy od wolnego czasu. W wakacje mogę dziennie 

przejeździć 4-5 godzin. W roku szkolnym jak godzinę w tygodniu 

znajdę, to jest dobrze. W sezonie zimowym niestety wcale nie jeżdżę. 

- Chciałabyś w jakiś sposób kontynuować swoją pasję w 

przyszłości? Na przykład zostać zawodową motocyklistką? 
- Oczywiście, że chciałabym. Tylko czy pozwoli na to czas… Według 

mnie jest to dobry sposób na rozrywkę, jednak nie na pracę. 

- Co najbardziej podoba Ci się w motoryzacji? 
- Najbardziej podoba mi się to, że gdy wsiadasz na motocykl, czujesz 

wolność, nie masz żadnych kłopotów, zmartwień. Możesz przyspieszać 

i przyspieszać, aż w którymś momencie może Ci się zdawać, że 

lecisz… To jest wspaniałe. Lubię też oglądać ludzi, którzy uprawiają 

motocross – naprawdę dużo rzeczy poświęcają tej pasji i są wzorem do 

naśladowania.  
Zredagowała: Ada Bieschke 



Dominika Gruba, 2B – 

malarstwo: 

- Kiedy odkryłaś swoje powołanie do 

malarstwa? 

- Już od najmłodszych lat lubiłam rysować. 

W wieku sześciu lat zaczęłam malować, 

lecz początki były trudne – niezbyt mi to 

wychodziło. Bardzo często się tym denerwowałam, jednak z upływem 

czasu szło mi coraz lepiej. Wtedy odkryłam, że to moja pasja, hobby. 

- Co najczęściej pojawia się na twoich obrazach? 

- Ludzie wykonujący przeróżne czynności i rozmaite zwierzęta. Rzadko 

maluję portrety. 

- Czy ktoś Cię zainspirował do tej pasji? Czy może jednak sama 

ją w sobie odkryłaś? 

- Zainspirowały mnie różnego rodzaju obrazy namalowane przez 

artystów. W dzieciństwie kiedy patrzałam na obraz, uważałam, że 

musiał go namalować jakiś geniusz. Wkrótce sama spróbowałam  i po 

wielu podejściach udało się. Wtedy poczułam, że to moje powołanie. 

- Ile nagród udało Ci się zdobyć w tej dziedzinie? Z których 

odczuwasz największą dumę? 

- Od 4-5 klasy podstawówki zdobywałam nagrody w dziedzinie 

malarstwa, w wyniku czego posiadam około 30-40 dyplomów – 

największą dumę odczuwam z tych, które zdobyłam na szczeblu 

wojewódzkim, powiatowym. Wtedy wiem, że jednak umiem stworzyć 

coś wspaniałego. 

- Co czujesz, gdy malujesz swoje dzieła? 

- Gdy maluję, czuję się doceniona. Na mojej kartce znajdują się 

pomysły, które wpadną mi do głowy. Kiedy kończę swoją pracę, 

odczuwam szczęście i zadowolenie. 

 

Zredagowała: Ada Bieschke 

Mateusz Godlewski, 2B – karate: 

- Od ilu lat uczysz się karate? 

- Karate trenuję od około sześciu lat. Wszystkim 

zafascynowanym sportem czy walką polecam ten 

sport. 

- Jakie pasy udało Ci się zdobyć do tej pory? 

- W moim karate - Kyokushin są kolejno 

występujące pasy: biały, pomarańczowy, niebieski, żółty, zielony, 

brązowy i czarny. Ja mam obecnie stopień 5.2 – czyli pas żółty. W 

grudniu planuję zdawać egzamin na zielony pas. 

- Czy wyjeżdżałeś na jakieś obozy związane ze sztuką samoobrony? 

- Tak, wielokrotnie mój klub „Gdyński klub karate kyokushin – kon” 

organizuje obozy letnie i zimowe. Byłem na czterech obozach letnich i 

dwóch zimowych. 

- Powiedz, co najbardziej cenisz w swojej pasji? 

- Przede wszystkim bardzo ważną dla karateków przysięgę Dojo 

opisującą przestrzegane przez nas reguły życia, np. dążenie do 

prawdziwego poznania drogi „Kyokushin”, kultywowanie ducha 

wyrzeczenia, zasady grzeczności. Bardzo fajną rzeczą jest dyscyplina, 

która panuje na treningu i na obozach, ale nie można zapomnieć o 

satysfakcji, jaką daje trening i o tym uczuciu, który towarzyszy mi 

zaraz po nim. To taka pewność siebie, radość ze zmęczenia, bo wiesz, 

że osiągnąłeś coś, co dla wielu jest nieznane i pozostaje tajemnicą. 

- Czy masz jakieś marzenia związane z karate? 

- Tak, jednym z najważniejszych jest po prostu ćwiczyć karate przez 

całe życie, drugim – zdobycie mistrzostwa tj. poznanie prawdziwego 

znaczenia karate Kyokushin, natomiast trzecim - zdobycie czarnego 

pasa. Ktoś by się pewnie zdziwił, dlaczego właśnie taka kolejność. 

Czarny pas na końcu? Jak to? Ja jednak uważam, że właśnie taka 

kolejność powinna być dla ucznia karate najważniejsza. 
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