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Otóż zagadka polega na tym, żeby poprawnie zgadnąć, który z 

nauczycieli nadużywa takiego powiedzonka :). 

Klasa!!!!!.................. 

Kpisz, czy o drogę pytasz?......................                                Paulina P., 2b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENA WARTOŚĆ 

LICZBOWA 

OCENY W DZ. 

ELEKTR. - KIEDYŚ 

WARTOŚĆ 

LICZBOWA 

OCENY W DZ. 

ELEKTR. - 

TERAZ 

1 1 1 

1+ 1,3 1,5 

2- 1,8 1,85 

2 2 2 

2+ 2,3 2,5 

3- 2,8 2,85 

3 3 3 

3+ 3,3 3,5 

4- 3,75 3,8 

4 4 4 

4+ 4,3 4,5 

5- 4,75 4,8 

5 5 5 

5+ 5,3 5,5 

6- 5,75 5,8 

6 6 6 

OCENA ŚREDNIA 

WAŻONA 

1 0 – 1,74 

2 1,75 – 2,74 

3 2,75 – 3,74 

4 3,75 – 4,74 

5 4,75 – 5,64 

6 5,65 – 6,00 
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Walentynki 2014 
Myślę o Tobie gdy: 

 

 leżę wśród kwiatów; 

 słyszę naszą ukochana piosenkę w radiu; 

 przepływają nade mną obrazy z chmur; 

 ogarnia mnie takie szczęście, że chcę objąć cały świat; 

 gwiazdy nocą mrugają na niebie; 

 tęsknię za serdecznym uściskiem; 

 słonce rozświetla dzień; 

 w nieprzyjemnym dniu chcę zapomnieć o wszystkich 

troskach; 

 poczuję słodki zapach; 

 zanurzam się w krainie wyobraźni; 

 tęcza nasyca świat kolorami; 

 spaceruję ulicami w deszczu; 

 rano wychodzę z domu i wiem, że robisz to samo. 

 
Z okazji walentynek tym zakochanym bardziej i tym mniej życzymy 

szalonych i niezapomnianych chwil w towarzystwie osoby bliskiej sercu. 

 

Redakcja „Bocianiska” 

 

 

 

 

 

- Istnieje pewna sztuczka, która jest zależna od reakcji naszego mózgu. 

Polega na tym, że kładzie się piłeczkę na stole. Trzeba unieść rękę jakiś 

metr nad nią oraz poprosić drugą osobę, by również to zrobiła, tylko, że o 

połowę długości, czyli jakieś pół metra. Następnie możesz się z nią założyć, 

że to Ty pierwszy złapiesz piłeczkę. Ale jest warunek: on zacznie dopiero 

po tym, jak Ty zrobisz ruch. Logiczne jest, że w takim wypadku Ty złapiesz 

piłeczkę pierwszy, ale dlaczego? Otóż ludzki mózg potrzebuje czasu na 

zarejestrowanie ruchu, a więc masz przewagę nad przeciwnikiem.  

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

-Jeżeli przyłożysz do oka dłoń złożoną w rulonik i spojrzysz przez nią, a 

następnie przyłożysz do niej drugą dłoń, jakbyś chciał zasłonić drugie oko, 

zobaczysz dziurę w ręce. Dlaczego? Mózg próbuje dojrzeć oba obrazy 

jednocześnie, przez co powstaje taki trik. 

 

                                                                                             

                                                                                          Zredagowała: 

               Julia Kufta 
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                         W naszym gimnazjum została przeprowadzona  ankieta             

pt. ,,Viva Najróżniejsi” polegała na tym, by wyłonić ze szkolnej 

społeczności: leniwca, spóźnialskiego , wagarowicza, dobrego ucznia , 

dobrą uczennicę , palacza, najlepszego sportowca , najlepszą 

sportsmenkę, plotkarza, plotkarę , dobrą koleżankę,  dobrego kolegę 

oraz gadułę .W ankiecie udział wzięło 179 uczniów z całego gimnazjum. 

Waszymi głosami zwycięzcami w następujących kategoriach  zostali : 

Spóźnialski to Patrycja Pranczka  z 2B 

Wagarowicz to Patryk Erlich  z 2B! 

Palacz to Patryk Erlich  z 2B! 

Leniwiec to Adrian Budzisz z 3A 

Dobry uczeń to Bartosz Nowak z 1B 

Dobra uczennica to Patrycja Pawlik z 2C 

Najlepszy sportowiec to Bartosz Brejski z 3C 

Najlepsza sportsmenka to Oliwia Lilla z 2A 

Plotkarz to Bartosz Brejski z 3C 

Plotkara to Monika Śniatecka z 3C 

Dobry kolega to Jakub Neuman z 3A 

Dobra koleżanka to Wiktoria Wenta z 1B 

Gaduła to Marcelina Wilczewska z 3C 

Wszystkim gratulujemy!!!                                                                                                                                                                                       

 

Redagowały: Paulina Paczoska 2B 

Agnieszka Lademann z 2B 

 

Za nami już 5. etap Maratonu Czytelniczego i znajdujemy się na półmetku! 

W tym miesiącu naszą lekturą było krótkie opowiadanie pt. „Tulipanów 

gorzki smak” autorstwa Zbigniewa Herberta. Wyjaśnia prawdziwą historię 

tulipomanii – choroby ogarniającej Holandię w XVII wieku. Jak myślicie, ile 

warta była jedna cebulka tulipana? Już odpowiadam - cały dom z ogrodem 

i basenem! Koniec końców, kwiat ten pozostał tylko rośliną, cieszącą 

nasze oczy, jedynie poezją natury. Wkrótce okazało się, że nie można go 

było wykorzystać do celów spożywczych, leczniczych ani odzieżowych. Nie 

posiadał nawet zapachu. Dzięki zdrowej części holenderskiego 

społeczeństwa udało się na szczęście zatrzymać chorobę osłabiającą 

niderlandzki naród. 

  Myślę, że test był w miarę łatwy, chociaż niektóre pytania zawierały w 

sobie dużą ilość niejasności. No ale cóż, trzeba zmagać się z trudnościami! 

Myślę, że poszedł mi całkiem dobrze. 

  Teraz jesteśmy w trakcie czytania dzieła Marii Konopnickiej pt. „Obrazki 

więzienne”. Mam nadzieję, że będzie ono miało w miarę zrozumiałą 

tematykę dla uczniów gimnazjum, a jego zawartość zaciekawi czytelnika 

do tego stopnia, że nie będzie miał ochoty odkładać jej na później. 

Imię i nazwisko Suma punktów 

Bartosz Nowak 20 

Malwina Reclaf 20 

Michał Mróz 19 

Antoni Kreft 19 

Weronika Necel 19 

Przemysław Andruszczak 19 

Marcelina Wilczewska 19 

     Ada Bieschke, 2c 
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W XXII Finale WOŚP  nasza szkoła zebrała 

18.300 zł. Był to już dwunasty Finał w naszej 

szkole. Jak wiecie, do około południa po ulicach 

naszego miasta spacerowało ok. 50 

wolontariuszy, a później  w naszej szkole, na hali 

odbył się koncert połączony z licytacjami, 

kawiarenką, kiermaszem i licznymi atrakcjami 

dla najmłodszych.;)  Na scenie występowali 

zarówno uczniowie gimnazjum ,  jak i podstawówki, 

w występach teatralnych i muzycznych. Jak co 

roku s łuchaliśmy występu zespołu „Redzanie”.  Na 

finałowy występ uczniowie przygotowali rockową 

nutę, wykonaną przez „zespół gitarowy”.  

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w tak 

ważnym dla nas dniu ;* 

Zdjęcia: www.zs2.reda.pl                 Agatka c; 

 

 

 

 

- czyli co nie podoba nam się w szkole  
 

W szkole nie lubię tego, że na przerwach nie leci muzyka, jest za 

mało dyskotek, jest za dużo zadane, za późno kończymy i jest za 

dużo lekcji w ciągu dnia.   Weronika K., kl. Ib  

 

W szkole nie podoba mi się to, że jest za dużo kartkówek i są za 

małe szafki.     Oliwia , kl. Ia  

 

Złe w szkole jest to, że w weekendy jest zamknięte boisko.  

          Klasa Ic  

 

Przeszkadza nam to, że nie można swobodnie używać telefonów 

komórkowych na przerwach.  

                                                              Aneta, Marta  

Moim zdaniem mamy za dużo zadań domowych.  

                                                                          Adrianna B.  

 

W szkole bardzo nie podoba mi się to, że nie wolno się malować.  

                                                                        Ada, kl. IIa  

 

Mnie w szkole najbardziej nie podoba się to, że mamy za małe 

szafki i,  

że nie używamy ścianki wspinaczkowej na lekcji wf.  

                                                                          

  Paulina, kl. Ib  
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5. Indianie pytają nowego wodza, czy nadchodząca zima 

będzie mroźna czy łagodna. Młody wódz nie miał okazji poznać sekretów 

swoich przodków, radzi więc gromadzić drewno na opał, po czym w 

sekrecie dzwoni do instytutu meteorologii. 

- Halo! Czy tegoroczna zima będzie mroźna? – pyta. 

- Na to wygląda – słyszy w odpowiedzi, zatem każe członkom swego 

plemienia zebrać jeszcze więcej opału. 

Po tygodniu znów sytuacja się powtarza, zatem znowu dzwoni: 

- Czy faktycznie zanosi się na mroźną zimę? – pyta. 

- Och, bez wątpienia! 

Wódz każe członkom plemienia zebrać tyle drewna, ile tylko się da. Trzy 

dni później jeszcze raz dzwoni do instytutu meteorologii. 

- Ale jesteście pewni z tą zimą? – pyta. 

- To będzie zima stulecia – pada odpowiedź. 

- A skąd ta pewność? 

- No, bo Indianie zbierają drewno jak szaleni! 

Paulina Kreft 

 

 

 

 
Moje ferie wyglądały tak, że w pierwszym tygodniu byłam na 

obozie, zaś drugi tydzień spędziłam jak większość w domu. 

       Uczennica, 1a 

Moje ferie były super. Nie wyjeżdżałam nigdzie, ale wychodziłam z 

koleżankami na dwór i jakoś strasznie szybko minęły. 

       Uczennica, 1c 

Ja ferie spędziłam, jeżdżąc na nartach i na łyżwach. Kilka razy 

upadłam, ale podnosiłam się i jechałam dalej. 

       Uczennica, 2b 

Większość czasu spędziłam w domu, ponieważ spałam do południa, ale 

w wolnych chwilach wychodziłam na łyżwy. 

       Uczennica, 2a 

 

Problemy współczesności są 

przeróżne i często dotykają także 
nas. Wymierają kolejne gatunki 

zwierząt, ponieważ ludzie chcą 
tworzyć więcej pożywienia. 

Zwiększa się liczba pojazdów 
mechanicznych, które sprzyjają 

zanikaniu warstwy ozonowej. 
Krajom Trzeciego Świata 

doskwiera brak dostępu do 
czystej wody – jej znaczną 

większość zużywa ludność bardziej rozwiniętych krajów. 
Czy zastanawialiście się może, czym jest to wszystko 

spowodowane? Otóż na naszej planecie panuje globalne 
przeludnienie. W ciągu ostatnich stu lat populacja ludzka 

zwiększyła swoją ilość prawie dwukrotnie. Jeszcze przed 
wiekiem na Ziemi znajdowały się ok. 4 miliardy ludzi. Dla 

porównania dzisiaj mamy 7 miliardów, a stan ten ciągle się 
zwiększa. Wszystkie te informacje zawarte są w 

fenomenalnym apokaliptycznym thrillerze pt. „Inferno” 
autora „Kodu Leonarda da Vinci” – Dana Browna. 
   Robert Langdon, światowej sławy specjalista od symboli, 

budzi się na szpitalnym łóżku w zupełnie obcym miejscu. 

Nie pamięta, jak się tam znalazł. Nie potrafi też wyjaśnić, w 

jaki sposób wszedł w posiadanie tajemniczego przedmiotu, 

który znajduje we własnej marynarce. Czasu na 

rozmyślania nie ma niestety zbyt wiele. Ledwie na dobre 

odzyskuje przytomność, ktoś próbuje go zabić.      A. B., 2c 
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W towarzystwie młodej lekarki, Sienny Brooks, Langdon 

opuszcza w pośpiechu szpital. Korzystając ze wskazówek 

ukrytych w przeróżnych dziełach sztuki i architektury, 

dowiaduje się o straszliwych faktach. Ludzkość znajduje się 

w śmiertelnym zagrożeniu przez szaleńca transhumanistę - 

Bertranda Zobrista. Jest on przekonania, iż czarna dżuma 

panująca niegdyś, to najlepsze, co mogło przydarzyć się 

naszej cywilizacji. Chore, prawda? Wyjaśnię Wam powód jego 

rozumowania. Otóż Zobrist uważa, że dzięki temu nie doszło 

jeszcze do zagłady ludzkości, wynikającego z globalnego 

przeludnienia.  Mówi, że ludzkość trzeba przerzedzić, by 

możliwe było życie dalszych pokoleń oraz głosi twierdzenie, iż 

„najmroczniejsze czeluście piekieł zarezerwowane są dla tych, 

którzy zdecydowali się na neutralność w dobie kryzysu 

moralnego”. A czy Ty byłbyś w stanie odebrać życie trzem 

miliardom ludzi dzisiejszego społeczeństwa ziemskiego, by w 

przyszłości było możliwe dalsze jego istnienie? 

   Książka ta opowiada o niezliczonej ilości zabytków, 

obrazów, rzeźb i innych dziełach architektury oraz sztuki, 

m.in. poemacie „Piekło” Dantego Alighierego, zabytkowej 

świątyni Hagii Sophii, Palazzo Vecchio mieszczącego się we 

Florencji i wiele, wiele innych.  

   Gorąco polecam wszystkim to dzieło literackie – akcja 

powieści jest bardzo wartka, w każdym rozdziale mogą 

zmienić się oblicza bohaterów i sens wskazówek. Z pewnością 

nadaje się na długie, zimowe wieczory i udany relaks.  

Ada Bieschke, II C 

 

 

1. Zima, las, pada śnieg. Po lesie chodzi podenerwowany 

niedźwiedź. To złamie choinkę, to kopnie w drzewo, to 

pogoni wilka - ogólnie - 

mocno wściekły! Chodzi i 

gada: 

- Po co piłem tę kawę we 

wrześniu...  

 

2. Zima. Do knajpy wchodzi 

Jan, zostawiając otwarte 

drzwi. Barman natychmiast 

reaguje: 

- Panie, zamknij pan te drzwi, przecież na dworze jest 

zimno? 

- Czy panu się wydaje, że jak zamknę te drzwi, to na dworze 

zrobi się cieplej?   

 

3. Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmena: 

- Panie prezesie, zima przyszła! 

- Nie mam teraz czasu, powiedz jej, żeby przyszła jutro! A 

najlepiej niech wcześniej zadzwoni, to umówisz ją na 

konkretną godzinę.  

 
4. Zimą koło jeziora przechodzi harcerz. Mija wędkarza 

łowiącego w przeręblu ryby, a po chwili słyszy wołanie: 

Ratunku! Lód pęka! Topię się! Harcerz sobie myśli: "Po co 

krzyczysz?! Medal za ratowanie tonących już mam".  
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2. Skutki: 

 znaczna utrata włosów; 

 wewnętrzne wyniszczenie organizmu; 

 częste bóle głowy; 

 bladość skóry; 

 nastroje depresyjne; 

 sucha, łuszcząca się skóra; 

 obrzęki dłoni i stóp; 

 bezsenność; 

 dezorientacja, zakłopotanie. 

Pomyślcie logicznie, czy codzienne zmęczenie, spowodowane brakiem snu 

jest warte wyglądu kościotrupa? Czy chciałybyście mieć cerę koloru mleka 

zamiast letniej, brązowej? Co bardziej oszpeca Wasze ciało: brak włosów 

na głowie i sucha, łuszcząca się skóra czy lekki tłuszczyk na brzuchu? Nie 

będziecie miały też możliwości skupienia się na nauce i czynnościach 

przez Was uwielbianych. Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy dana osoba 

wpadnie w anoreksję, to bardzo trudno się z niej wyleczyć… czasem jest 

to niestety niemożliwe. Tak więc, lepiej zapobiegać, niż leczyć. W tym 

celu mam dla Was ważną, podstawową 

radę: używajcie rozumu, którego na 

pewno Wam nie brakuje i nie dajcie się 

zwieść „idealnym” figurom gwiazd na 

okładkach magazynów. Najczęściej ich 

sylwetki są bardzo mocno retuszowane, 

by wyglądały na szczuplejsze i 

perfekcyjne. 

Ada Bieschke, 2c 

 

 

 

Stała na szkolnym holu, czekając na okazję. Zerwała się z geografii, papierosa 

ma w kieszeni, a pani woźnej nigdzie nie widać. Idealna okazja by sobie 

„odetchnąć”. Poszło gładko, spokojnie wydychała dym i wolno ruszyła z 

powrotem do szkoły. Przekroczyła drzwi, stała już na holu, gdy o jej uszy obił 

się dźwięk stukania obcasów o posadzkę. No nie! Jak ją ktoś złapie, będzie 

miała niezłe kłopoty. Instynkt podpowiedział jej „W nogi!” i tak też zrobiła. 

Zmusiła się do najszybszego przebierania kończynami, na jaki było ją stać, ale 

kroki pani woźnej ani trochę się nie oddalały. 

-Hej, ty, do mnie! 
"Będę w tarapatach, będę miała przechlapane!" - ta myśl napędzała ją do 

jeszcze większego wysiłku. Wybiegła ze szkoły i pędziła przed siebie. Krzyki 
ustały,  więc oparła się o ścianę budynku i odetchnęła głęboko. Zobaczyła 
nieopodal grupkę kolegów, również „na fajce”. Śmiali się z niej, że się boi. 

„Wrzuć na luz!”, „Ale jesteś głupia”. Ale z nich koledzy - pomyślała. Wykrzywiła 
się do nich, a w tym momencie pani woźna pojawiła się zza rogu. Była bardzo 
zdenerwowana. Chłopcy przeskoczyli przez płot, ze śmiechem, zadowoleni, że 
dostali dawkę adrenaliny. Dziewczyna natomiast była zapędzona w kozi róg. 

Postanowiła iść w ślady swoich kolegów, zwinnym ruchem przeskoczyła płot i.. 
Wylądowała w kontenerze na śmieci. Pani woźna bardzo się uśmiała, podobnie 
jak pan konserwator, którego ujrzała przed sobą. Stał z rękami na biodrach i z 

politowaniem kręcił głową. No nic, trudno. Chyba czeka ją wizyta u pani 
dyrektor. Dziesiąta w tym tygodniu... 

 

Julia Kufta, 2b 
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Maćkiem Dopke, Maćkiem Kosteckim, Dawidem Górskim, 

Bartkiem Brzeskim i Mikołajem Szczepańskim. 

 

Magda: Cześć. Jestem nową reporterką w zespole redakcyjnym 

szkolnej gazetki "Bocianisko". Chciałabym zadać Wam kilka 

pytań, dotyczących Waszych zainteresowań i ambicji. 

Magda: Kiedy zaczęliście grać w piłkę nożną? 

Dawid: Zaczęliśmy uprawiać tę dyscyplinę od około 8. roku 

życia.                                                                          

Magda: Czy rodzina pomagała Wam w realizowaniu Waszej 

pasji?                                         

Maciek K.: Tak, bardzo.                  

Magda: Co jeszcze chcielibyście osiągnąć jako piłkarze? 

Mikołaj: Grać w reprezentacji polskiej i zdobyć Złotą Piłkę. 

Magda: Kto jest Waszym idolem, jeśli chodzi o sport? Kogo 

staracie się naśladować? 

Maciek D: Naszymi idolami w sporcie są Ronaldinho oraz 

Neymar. 

Magda: Czy interesujecie się innymi dyscyplinami sportu oprócz 

piłki nożnej? Jakimi? 

Bartek: Nie, nie interesujemy się innymi dyscyplinami sportu. 

Magda: Co zamierzacie robić, gdy już skończycie karierę 

sportową? 

Dawid: Gdy skończymy karierę sportową, chcemy być 

menadżerami polskich piłkarzy. 

Magda: Dziękuję, że poświęciliście mi chwilę swojego czasu.  
  Magdalena Konkel z Ia 
 

 

 

 

  Wiele dzisiejszych młodych nastolatek ma kompleksy na temat swojego 

wyglądu – za jasne oczy, kręcone włosy, piegi, itd. Jednak najczęściej 

spotykanym mitem jest ten, który dotyczy wagi i figury. „Jestem za gruba, 

muszę schudnąć.”, „Nie mogę zjeść, jestem na diecie.”, „Dlaczego tak dużo 

ważę?”. Pytań i stwierdzeń takiego typu jest mnóstwo. Dziewczyny: czy 

wiecie, z czym wiąże się taki pogląd na swoje ciało? Otóż po pierwsze, w 

okresie dojrzewania nie powinnyśmy stosować żadnych diet przeznaczonych 

dla osób dorosłych. Jeśli naprawdę chcecie zrzucić trochę zbędnych 

kilogramów, po prostu utrzymujcie prawidłową dietę: pięć posiłków 

dziennie, spożywanych regularnie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, 

podwieczorek, kolacja). Po drugie może ono doprowadzić do bardzo 

poważnej choroby, jakże dobrze znanej w dzisiejszych czasach – anoreksji. 

Nie będę tłumaczyć jej przyczyn, które niewątpliwie są Wam bardzo dobrze 

znane. Pragnę jednak omówić jej objawy oraz skutki (bardzo często 

nieodwracalne). 

1. Objawy: 

 silny lęk przed przybraniem na wadze lub 

otyłością, nawet, gdy osoba cierpi na 

niedowagę; 

 twój BMI wynosi 17,5 lub mniej; 

 gotowanie dla innych tak zwanych „zdrowych 

posiłków”; 

 uprawianie intensywnych, wykańczających 

ćwiczeń fizycznych; 

 rozmowa z innymi osobami głównie o 

jedzeniu, kaloriach, zawartości tłuszczu w 

produktach oraz dietach; 

 kłamstwa o ilości zjedzonych posiłków; 

 lekceważenie skutków nagłego spadku wagi; 
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Po feriach oczywiście powinno 

nazbierać się sporo plotek 

dotyczących uczniów. Niestety 

do niektórych nie mam 

dojścia, a niektórzy 

kategorycznie zabronili mi 

publikować. A więc co zrobić, 

częstujcie się tym, czym mogę 

się z Wami podzielić. 

No to kolejna para rozeszła się z wielkim hukiem, budząc wszechstronne 

kontrowersje. W sumie je rozumiem, ale idźmy dalej.  

Komuś nadal się w związku nie układa, tylko teraz czyja to wina? Wygląda 

na to, że rozłożona jest po obu stronach.  

Pewne dwie osoby się pogodziły, co jest dla niektórych olbrzymim 

szokiem, ale tak właśnie miało być. Teraz można tylko usiąść i czekać na 

rozwinięcie akcji.  

To byłoby na tyle. Miłego dnia.  

 

A. P. 

-Dlaczego podsłuchujesz?!  

Stephanie została wyciągnięta z komórki, przyłapana na podsłuchiwaniu. 

-Przepraszam, skoro trzymacie mnie tutaj, chociaż nic nie zrobiłam, 

pozbawiona swoich rzeczy, to myślicie, że będę siedziała gdzieś w rogu, 

czekając na śmierć? No chyba nie! 

-Głupia! Na żadną śmierć nie czekasz! Musieliśmy upozorować porwanie, 

żebyś była bezpieczna.. Posłuchaj uważnie. Twoja matka nie opuściła cię, 

bo tak jej się podobało. Zajmuje się czymś bardzo, bardzo ważnym!  

Niestety, w związku z tym, ty jesteś w wielkim niebezpieczeństwie, 

gdziekolwiek się ruszysz..  

- Że co ?! 

- Nie przerywaj! Twój tata o niczym nie wie, tak jest lepiej. Żylibyście 

spokojnie, a ty jak na złość musiałaś uciekać z domu! Przez ciebie mamy 

więcej roboty. 

- Nic nie rozumiem… 

-Z czasem zrozumiesz, teraz  daj nam pomyśleć. Wszystko trzeba idealnie 

upozorować, wszędzie mogą być pluskwy…  

-Ale powiedzcie mi, czym zajmuje się moja mama? O co tu chodzi ?! 

Młodzieniec, którego głos słyszała wcześniej, nazywał się Kosey. Pomimo 

szoku i wycieńczenia tym, co się wokół niej dzieje, zdążyła zauważyć, że 

chłopak jest niesamowicie przystojny. 

 

Powiedział tylko:  

-Napiszę  ci czym zajmuje się twoja matka, nie 

powiem tego,  gdyż ktoś nieproszony mógłby to 

usłyszeć. 

Na kartce pisało tylko: FARAON, O KTÓRYM 

HISTORIA NIE WSPOMINA. 
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 Serdeczne życzenia 

walentynkowe dla 

wszystkich chłopaków z I 

„b” 

 Na górze róże, na dole 

fiołki , a my się kochamy 

jak dwa aniołki. Los Of 

Love. Od tajemniczego 

Wielbiciela dla Patrycji Plotzke z I „b” 

 Gorące całuski dla Weroniki Kaczmarskiej od tajemniczej 

walentynki  

 Pozdrawiam Sarę, Głodka, Madzię i Adę : * i Kosika. 

Kckckckckckckc  : 3 

 Kc, kc, kc. Dla Alicji Szwichtenberg z 2c. Od WALENTYNKI  

 Pozdrawiam Dominikę Boruszewską z 2c. Kocham Cię <3 KM. 

 Pozdrowienia dla I „b” bardzo sympatycznej klasy i super 

dziewczyn ^^ 

 Serdeczne pozdrowienia walentynkowe dla wszystkich chłopaków 

z I „b”. Wasza WALENTYNKA  

 Pozdrawiam siebie, Adama, Necelową, Kiktora, Kostka, Cyklopa, 

Bartka : *, Zawita. KC Was, Malwina :3 

 Pozdrowienia dla chłopaków i niesamowitych dziewczyn z klasy I 

„a” 

 Kamila Łączyńska, kl. 3b; 

d) wyróżnienie – Klaudia Stelmaszyk, kl. 3d, Klaudia Rosenkranz, kl. 3c, Klaudia 

Elwart, kl. 3d, Karol Ruchniewicz, kl. 3a oraz Dominika Gruba, kl. 2b. 

 9. Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekonomicznej organizowany przez naszą szkołę: 

a) I miejsce – Patrycja Pawlik; 

b) II miejsce – Piotr Trębicki; 

c) III miejsce – Anna Klebba. 

 10. Międzyklasowe Zawody z Piłki Ręcznej: 

a) I miejsce – kl. 2a w składzie: Sandra Pilipas, Paulina Głodowska, Marta 

Szymańska, Luiza Styn, Sara Dowgiałło, Magdalena Cimochowska, Oliwia Lilla; 

b) II miejsce – kl. 3a w składzie: Zuzanna Błaszczyk, Zuzanna Orłowska, Anna 

Karpowicz, Anna Klebba, Sandra Palubicka, Angelika Hoppe, Aleksandra 

Janczewska; 

c) III miejsce – kl. 2c –w składzie: Justyna Bietzke, Ada Bieschke, Nicola 

Kołakowska, Natalia Ruszewska, Julia Kleine, Klaudia Myller, Karolina 

Kropidłowska, Patrycja Pawlik, Monika Bara. 

 11. Stypendia Burmistrza Miasta Redy: 

a) naukowe: 

- Maciej Renush, kl. 3a; 

- Ada Bieschke, kl. 2c; 

- Patrycja Pawlik, kl. 2c; 

- Malwina Kokosińska, absolwentka; 

- Julia Błaszczyk, absolwentka; 

b) sportowe: 

- Kamila Haustein, kl. 2c; 

c) artystyczne: 

- Dominika Gruba, kl. 2b; 

- Joanna Janiak, absolwentka; 

- Wiktoria Jabłonowska, absolwentka; 

- Katarzyna Kabata, absolwentka. 

 12. Powiatowe Zawody z Lekkoatletyki Halowej: 

a) bieg na 30 metrów: 

- V miejsce: Zuzanna Błaszczyk; 

- IV miejsce: Marcin Rosenkranz (startował w grupie A, w finale); 

- VIII miejsce: Mateusz Szczypior (startował w grupie B, w finale); 

b) skok wzwyż: 

- I miejsce: Bartosz Brejski; 

- III miejsce: Bartosz Doppke; 

c) pchnięcie piłką lekarską: 

- finał: Jakub Grubba. 

Gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów!   Ada Bieschke 
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Nasze  sukcesy w roku szkolnym 2013/2014 

1. Miejskie Zawody Tenisa Stołowego: 

a) opiekun - p. Jakub Otwinowski; 

b) II miejsce – zespół w składzie: Wiktor Konik, kl. 3b i Michał Rutkowski, kl. 3b. 

2. Uzależnienia XXI wieku – konkurs plastyczny na plakat organizowany przez OPP w 

Wejherowie: 

a) opiekun – p. Beata Zawal-Brzezińska; 

b) II miejsce – Marcelina Wilczewska, kl. 3c; 

c) II miejsce – Żaneta Socha, kl. 3c; 

d) wyróżnienie – Karol Ruchniewicz, kl. 3a. 

3. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego „Kultura i obyczaje Stanów Zjednoczonych 

Ameryki Północnej”: 

a) opiekun – p. Małgorzata Terlecka; 

b) I miejsce za scenkę pt. „American Heaven” – Marcelina Wilczewska, Adriana Bieschke, 

Patrycja Pawlik, Bartosz Nowak, Marta Plichta oraz Maciej Dopke. 

4. Do etapu rejonowego konkursów przedmiotowych dostali się: 

a) geografia: 

- opiekun – p. Estera Miotk; 

- uczestnik – Bartosz Nowak, kl. 1c; 

b) biologia: 

- opiekun – p. Urszula Obłuda; 

- uczestnik – Maciej Renusch, kl. 3a; 

c) historia: 

- opiekun – p. Gabriela Orzechowska; 

- uczestnicy – Adriana Bieschke, kl. 2c oraz Maciej Koss, kl. 3c. 

5. Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Uzależnieniom mówimy nie”: 

a) I miejsce – Weronika Stanulewicz, kl. 3c. 

6. Miejski Konkurs Fotograficzny „Celuj w pasję”: 

a) wyróżnienie – Dominika Gruba, kl. 2b; 

b) wyróżnienie – Dominika Boruszewska, kl. 2c. 

7. Powiatowy Konkurs Plastyczny „Gwiazdka tuż, tuż”: 

a) wyróżnienie, kategoria: wiersz – Dominika Gruba, kl. 2b; 

b) nagroda specjalna, kategoria: szopka bożonarodzeniowa – Dominika Gruba, kl. 2c. 

8. XIX Miejski Konkurs Bożonarodzeniowy – okładka na płytę kolędy: 

a) I miejsce – Kamila Haustein, kl. 2c; 

b) II miejsce – Aleksandra Cichoń, kl. 3d oraz Natalia Frybezowska, kl. 3c; 

c) III miejsce – Sandra Palubicka, kl. 3a oraz 

 Pozdrawiam Anię Kaczmarek z I „a” : * 

 Kocham Cię Hubert <3 XD 

 Na górze róże, na dole bez kocham cię i ty mnie też! Love You! Dla 

Nikoli Żak z I „a”. Twój Trybson : * 

 „ Na górze róże, na dole fiołki, my się kochamy jak dwa aniołki”. 

Kocham Cię.! Twój Wielbiciel <3 Dla Nikoli Żak <3 z I „a” 

 Pozdrowienia dla Wioli z I „a” . * Cicha Wielbicielowata 

Walentynka XD 

 Na górze róże, na dole fiołki, my się kochamy jak dwa aniołki.  

Love Sou : *. Tajemniczy Wielbiciel  

 Od ukochanej cioci z okazji Walentynek : P 

 Na górze róże, na dole fiołki, a my się kochamy jak dwa aniołki. 

Lost Of Love. Od tajemniczego wielbiciela <3 

 Pozdrowienia dla Ani K. z !”a”. Kocham cię <3 

 Pozdrowienia dla Ani Karpowicz <3 

 Pozdrowienia dla Ani Rosenkranz <3 

 KOCHAM MATEUSZA FACIE SZCZYPIOR <3 

Anita Milewczyk 

 Kocham Oliwię, Anię, Wioletę i Jowitę. Są 

najpiękniej



 


