
 

 
 

 

 

 
 

 

 

A w środku m.in.: 

 

 pozdrowienia; 

 wyniki ankiet; 

 przepisy na potrawy wigilijne; 

 recenzje;  

 newsy z życia szkoły. 
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Białe myśli lekkie jak puch niech anioł przywieje z nieba, 
otworzy skrzydłem nadziei i kolędę nam zaśpiewa. 
Dlatego ze szczerego serca w ten piękny czas, 
życzę miłości bez trosk i złości, pokoju na świecie 
i wszystkiego czego tylko zapragniecie, 
niech Wam się spełni, 
radości doda i niech będzie biało, 
żeby się szczęście zawsze do nas uśmiechało! 
 

Do życzeń ułożonych przez Weronikę Lieder dołącza się zespół 

redakcyjny gazetki „Bocianisko”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kochany Mikołaju!  

Przybądź wreszcie do nas 

z Twego dalekiego kraju, 

zaprzęgając renifery,  

pakując prezenty, 

pośpieszaj do nas. 

Nie narzekaj, przecież jesteś święty. 

Wiesz dobrze, co chcemy  

dostać, 

niekoniecznie coś drogiego, 

może być też coś taniego: 

 

dobroć i śmiechy, 

tonę czekolady, 

włoskich orzechów parę, 

jabłka i banany, 

naszyjnik dla mamy, 

zdrowie dla taty, 

łakoci górę, 

szczęścia za dwoje 

dla babci i dziadka, 

na biegunach konika, 

dla Mai laleczkę, 

dla mnie poproszę skromnie - 

miłości garsteczkę. 

Martyna Formela 



 
 

   Święta zbliżają się wielkimi 

krokami. Niedługo zasiądziemy 

przy wigilijnym stole. 

Przygotujmy się do tego już 

teraz, aby nie dekorować go w 

stresie i w biegu. Stół wigilijny 

w czasie Bożego Narodzenia 

jest praktycznie jednym z 

najważniejszych miejsc. Przy 

nim jednoczy się rodzina, spędza wspólnie czas, 

śmieje się i śpiewa. W jego pobliżu uczestnicy dzielą 

się opłatkiem i składają sobie z głębi serca najlepsze 

życzenia. Stół świąteczny jest więc jednym z 

najważniejszych elementów Bożego Narodzenia.  

Jako jego pierwszą dekoracje uznać można 

obrus, który tradycyjnie jest biały, ale może być 

także zielony lub czerwony. Ostatnio sprzedawane są 

ze świątecznymi motywami. Dopasujmy rozmiar 

obrusa do wielkości stołu. Najlepiej , gdy obrus 

będzie zwisał ze wszystkich stron około 20 cm. 

Ponadto ważne są kolorowe świeczki, 

najczęściej ustawione w samym centrum stołu w 

rzeźbionych lub ozdobnych świecznikach. 

 

 

 Światło świec tworzy niepowtarzalny, 

niezwykle uroczysty nastrój, maluje na naszych 



twarzach ciepłe refleksy, uplastycznia wygląd stołu, 

a jednocześnie sprawia, że wnętrze salonu staje się 

bezpieczne i przytulne.  

Przy zastawie stołowej, ułożone elegancko lub 

figlarnie są prześliczne serwetki. Przy każdym talerzu 

odnaleźć można opłatek. Zdarza się również, że 

pomiędzy potrawami ustawione będą figurki o 

tematyce bożonarodzeniowej. W bardziej tradycyjnych 

rodzinach można znaleźć stół udekorowany siankiem 

czy zielonymi gałązkami. Od czasu do czasu pojawiają 

się również niby to niedbale porozrzucane po stole 

suszki z owoców jarzębiny lub szyszek. Ładnie 

prezentować się będą kolorowe dodatki, np. serwetki z 

bożonarodzeniowymi motywami, bombki, stroiki, 

zestawy diamentowych ozdób na stół itp. Stół może 

być w tradycyjnej białej czy czerwono-zielonej 

kolorystyce, ale bądźmy otwarci na nowe trendy. 

Dekoracja stołu utrzymana w modnym odcieniu fioletu 

czy w nietypowych szarościach może wyglądać 

pięknie. Bardzo popularne są dekoracje utrzymane w 

tonie srebrnym, złotym oraz niebieskim.  

Stół wigilijny nie powinien stanowić odrębnego 

elementu we wnętrzu. Pozostałe ozdoby, dekoracja 

choinki, a nawet kolor ścian powinny komponować się 

z wyglądem stołu wigilijnego. 
Klaudia Murszewska 

 

 

Świąteczne pierniczki 



 

Składniki: 
 

 1 kg mąki pszennej 

 3 jajka 

 25 dag cukru 

 25 dag miodu 

 1 kostka margaryny 

 3 czubate łyżki przyprawy do pierników 

 1 płaska łyżka kakao 

 2 łyżeczki sody oczyszczonej 

 1 łyżka wody 

 

Przygotowanie: 
 

W rondlu stopić margarynę, dodać cukier, miód i 
przyprawy do pierników. Mieszać na MAŁYM OGNIU(!) 

dopóki cukier się nie rozpuści. Gdy przestygnie wbić 
jaja, wsypać kakao, mąkę i rozpuszczoną w wodzie 

sodę. Wyrobić ciasto. Cienko rozwałkowane ciasto 

wykrajamy foremkami. Pierniczki ułożyć na 
wysmarowanej tłuszczem blasze lub papierze do 

pieczenia. Włożyć do nagrzanego piekarnika i piec 
ok.5-10 minut (lecz zalecam sprawdzać po krótszym  

czasie, bo wszystko zależy od piekarnika i grubości  
wyciętych ciasteczek. 

Sandra Pilipas 
 

 
 

 



      Pierwsze skojarzenie z kuchnią ukraińską? Pierogi (uszka) – 

ręcznie lepione, wypełnione smacznym farszem mięsnym, serowym, 

kaszą gryczaną lub owocami, okraszone skwarkami lub polane 

śmietaną. Takie, które smakują jak prawdziwy, domowy obiad. I choć 

skojarzenie to nie jest dalekie od prawdy, na Ukrainie można bowiem 

spróbować wielu odmian pierogów, to tradycje kulinarne tego kraju 

są znacznie bogatsze. Jednak ważny jest  również barszcz. Oto 

przepis. 
Barszcz ukraiński 

Składniki: 
 

Porcja włoszczyzny z kapustą, 1 cebula, 1 szklanka drobnej fasoli, 2 

buraki średniej wielkości, 5 ziemniaków, 1 duża łyżka przecieru 

pomidorowego, 1 szklanka śmietany, 1 pęczek koperku, sól, pieprz, 

cukier, cytryna, wywar z mięsa (1/2 kg wieprzowiny albo cielęciny 

bądź kurczaka) lub około 6 łyżek oleju. 
 

Przygotowanie: 
 

W przeddzień namoczyć fasolę w 1 l letniej przegotowanej wody, 

następnie ugotować. Na tarce jarzynowej o większych otworach 

zetrzeć obraną i umytą marchew, pietruszkę, seler, drobno pokrajać 

por. Do ugotowanego uprzednio wywaru z mięsa (2 l) wrzucić starte 

jarzyny, gotować (jeżeli zupa ma być bez mięsa, należy ugotować 

jarzyny i dodać olej). Po kilku minutach, kiedy już jarzyny się 

zagotują, dodać buraki starte także na tarce o dużych oczkach. Kiedy 

gotujące się jarzyny zaczną mięknąć, dodać pokrajane w kostkę 

ziemniaki. Poszatkować kapustę i wrzucić do zupy. 

 

Klaudia Murszewska 
 

 

         Перше враження від української кухні? Вареники - 

моделюється боку, наповнений смачний начинки м'ясо, сир, 



гречана або фруктів, увінчаний беконом і увінчаний сметаною. 

Ті, які на смак як реальний, домашній вечерю. І хоча ця 

комбінація не далеко від істини, бо в Україні можуть 

скуштувати безліч сортів пельменів, кулінарні традиції цієї 

країни значно багатшими. 

 

Український борщ 

 

склад: 
Обслуговування моркви та капусти, 1 цибулина, 1 склянка 

дрібних бобів, буряка 2 середніх розмірів, 5 картоплі, 1 велика 

столова ложка томатної пасти, 1 склянка сметани, 1 пучок 

кропу, сіль, перець, цукор, лимон, м'ясному бульйоні (1/2 кг 

свинини або телятини, або курки) або близько 6 столових ложок 

олії Великопольський 

 

приготування: 
Напередодні з квасолі замочити в 1 і теплою кип'яченою водою, 

потім варити її в тому, що вода. Овочевій тертці з великими 

отворами натерти моркву очистити і очищені, петрушка, 

селера, дрібно нарізану цибулю-порей. До самогон приготоване 

м'ясо (2 I) кинути тертого овочі, варити (якщо суп 

приготувати без м'яса, овочів і додати масла Великопольський) 

, Через кілька хвилин після того, як овочі до кипіння, додати 

тертий буряк і грубо грати. При кип'ятінні овочі починають 

пом'якшуватися, додати дрібно нарізану картоплю кубиками. 

Натріть капусту і кинути його в суп. Коли всі овочі вже м'який, 

додати за смаком лимонний сік, томатне пюре, цукор, сіль і 

перець. Залити квасолю в суп разом з смаком, який варять, 

утримуйте на момент пожежі. Зберіть суп з вогню, додати 

дрібно нарізаний кріп і сметану. 

Klaudia Murszewska 
 

 

Tradycyjna ukraińska wigilia 



 

Na Ukrainie nazywana jest "Swiatyj Weczir" , "Bahatyj 

Weczir", "Bahata Kutia"  albo "Wilija", obchodzi się ją 6 stycznia. 

Prawosławna wigilia przypada w styczniu. W tym czasie na dachach 

domów ,  cerkiewnych kopułach i błyszczących od lampek choinkach 

całej Ukrainy leży śnieg. W domach przygotowuje się wigilijną 

wieczerzę. W kącie izby ustawia się snop zboża, na stół nakryty 

białym obrusem gospodyni przynosi chleb upieczony w starym piecu, 

kutię własnej roboty, mączkę (gęsty sos grzybowy), rybę i gołąbki 

nadziewane kaszą gryczaną i kartoflami. Na czterech rogach stołu 

układa się cebule czosnku, w celu odpędzenia złych duchów. Po 

kolacji w niektórych  rodzinach odkłada się odrobinę pożywienia dla 

duchów przodków, które zlatują się na kolację wigilijną. Na deser 

podaje się ciasto i smażone na oleju postne pączki. Zanim wszyscy 

zasiądą do stołu, trzeba podzielić się cerkiewną bułeczką – prosforą.              

Po kolacji młodzież zajmuje się zabawami i różnego rodzaju 

wróżbami. W ten wieczór wszystkie prawosławne dzieci zamieszkałe 

na wsiach biegną do stodoły. Będą tam szukać podarków, które dobra 

Bozia zostawiła w sianie. Przed świtem wszyscy pójdą do cerkwi. 

Nabożeństwo potrwa wiele godzin. Wieczorem we wsi wzmaga się 

ruch. Spotykają się rodziny i sąsiedzi. Dorośli zasiadają do stołu, 

dzieci biegną z sankami na drogę. W końcu grudnia w szkole 

wszyscy dzielą się opłatkiem i prosforą, a potem mają ferie, które 

trwają do 10 stycznia – trzeciego dnia Bożego Narodzenia według 

kalendarza Juliańskiego. Jest to dla dzieci najweselszy dzień. 

Chłopcy przebierają się i chodzą od domu do domu z 

przedstawieniem (tzw. wertepem). Odgrywają kilka scen z życia 

Jezusa. W zamian dostają drobne pieniądze na słodycze. Tego dnia 

po wsi wędrują również mężczyźni. Stają pod oknami, by śpiewać 

kolędy. Gospodarze wychodzą z pieniędzmi i wódką. Pieniądze są na 

cerkiew, a wódka to poczęstunek w rewanżu za kolędy. 

 

Klaudia Murszewska 
 

 

Plany sylwestrowe 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak spędzamy zimę? 

 

Poznajmy lepiej klasę IIIa! 

Miejsce Odpowiedź 

Liczba 

oddanych 

głosów 

Udział odpowiedzi 

w przeliczeniu na 

liczbę 

ankietowanych 

Udział odpowiedzi 

w przeliczeniu na 

liczbę wszystkich 

oddanych głosów 

1 
Idę na zabawę do 

kumpla. 
31 45,6% 29 % 

2 
Organizuję imprezę w 

domu. 
21 30,9 % 19,6 % 

3 Siedzę w domu. 18 26,5 % 16,8 % 

4 Gram na komputerze. 11 16,2 % 10,3 % 

5 Robię coś innego. 10 14,7 % 9,3 % 

6 Oglądam telewizję. 9 13,2 % 8,4 % 

7 
Idę na zabawę do 

hotelu/restauracji. 
3 4,4 % 2,8 % 

8 Śpię. 2 2,9 % 1,9 % 

9 Czytam książkę. 2 2,9 % 1,9 % 

  

Udział odpowiedzi w przeliczeniu na liczbę wszystkich oddanych głosów

Idę na zabawę do kumpla.

Organizuję imprezę w domu.

Siedzę w domu.

Gram na komputerze.

Oglądam telewizję.

Robię coś innego.

Idę na zabawę do hotelu/restauracji.

Śpię.

Czytam książkę.

Bartosz Nowak 

Patrycja Pawlik 



 

4 listopada w poniedziałek, w klasie IIIa została 

przeprowadzona ankieta pt. „Jak spędzamy zimę”. Okazuje 

się, że w IIIa dominują miłośnicy spokojnych sportów takich 

jak jazda na łyżwach czy sankach. Jednakże nie zabrakło 

też sportów ekstremalnych, czyli snowboardu lub niezwykle 

męczącego… wylegiwania się w łóżku. Jeśli lubisz lepić 

bałwana, zapukaj do 207, a na pewno znajdą się chętni do 

takiej zabawy! 

 Mało osób znajduje idealne spędzanie wolnego czasu 

za granicą, ale za to duch świąt budzi w nas chęć do 

świątecznych porządków i prac domowych, a także do 

oddawaniu się swojemu hobby, które tak zaniedbujemy 

przez brak wolnego czasu. 

 A teraz dowiemy się jak uczniowie w IIIa spędzają 

wolny czas w zimie. Okazuje się, że najbardziej 

wciągającym zajęciem jest gra na komputerze, oglądanie 

telewizji, a także wygrzewanie się przed kominkiem. Nie 

brakuje osób, które spotykają się z przyjaciółmi albo, tu 

kierujemy się w stronę dziewczyn, spędzają czas z 

chłopakami. 

 Mam nadzieję, że w tym krótkim podsumowaniu 

przybliżyłem Wam sylwetki uczniów IIIa i zachęciłem Was 

do bliższego zapoznania się z naszą klasą. 
 

         

 Karol Bira 
 

Najpiękniejsze kolędy 

 



W naszej szkole w listopadzie została przeprowadzona ankieta w 

klasach 1b, 2b i 3c. Badanie dotyczyło najpiękniejszej polskiej 

kolędy. Uczniowie wybrali jednogłośnie: 
 

 „Wśród nocnej ciszy” 

 „Dzisiaj w Betlejem” 

Poniżej prezentujemy ich teksty: 

 

„Wśród nocnej ciszy” 

 

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:  

wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi.  

 

Czym prędzej się wybierajcie,  

do Betlejem pośpieszajcie  

przywitać Pana.  

 

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie  

z wszystkimi znaki, danymi sobie.  

 

Jako Bogu cześć Mu dali,  

a witając zawołali  

z wielkiej radości 

 

3. Ach witaj, Zbawco, z dawna żądany,  

cztery tysięcy lat wyglądany.  

 

Na Ciebie króle, prorocy  

czekali, a Tyś tej nocy  

nam się objawił. 

 

4. I my czekamy na Ciebie Pana,  

a skoro przyjdziesz na głos kapłana,  

 

Padniemy na twarz przed Tobą,  

I wierząc, żeś jest pod osłoną  

chleba i wina. 

„Dzisiaj w Betlejem” 

 

1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem 

wesoła nowina, 

że Panna czysta, że Panna czysta 

porodziła Syna. 

 

Ref.: Chrystus się rodzi,  

nas oswobodzi, 

Anieli grają, 

króle witają, 

pasterze śpiewają, 

bydlęta klękają, 

cuda, cuda ogłaszają. x2 

 

2. Maryja Panna, Maryja Panna 

Dzieciątko piastuje, 

i Józef Święty, i Józef Święty 

Ono pielęgnuje. 

 

ref.: Chrystus się rodzi… 

 

3. Choć w stajeneczce,  
choć w stajeneczce 

Panna syna rodzi 

Przecież On wkrótce, przecież On 

wkrótce 

ludzi oswobodzi. 

 

ref.: Chrystus się rodzi…

 

 

 

Roksana Gammert 

Paulina Paczoska 
 



 

Spotkajmy się w filharmonii 
 

W dniu 28 października odbył się wyjazd klas 
drugich do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. 
Fryderyka Chopina, która mieści się w Gdańsku 

na wyspie Ołowiance. Uczniowie obejrzeli tam 
koncert edukacyjny pt. „Muzyczny Kosmos”. Poza 
uczniami naszej szkoły na sali obecni byli 
uczniowie także z innych szkół m. in. z Elbląga. 
Przedstawienie obrazowało wielką różnorodność 
świata instrumentów perkusyjnych: zaczynając od 
prostych tam – tamów, przez kotły, wibrafon, aż po 
skomplikowane elektroniczne syntezatory. 
Dodatkowo wydobywane z nich dźwięki ukazywały 
wszechświat i naturę (np. burzę). Wszystko zostało 
dopełnione pobudzającymi wyobraźnię, 
wyświetlanymi na sklepieniu obrazami kosmosu. 
Przy okazji wspomniano o naszym gdańskim, 
siedemnastowiecznym astronomie, Janie 
Heweliuszu. Koncert został wykonany przez 
Gdańską Grupę Perkusyjną, w której skład 
wchodzą przede wszystkim uczniowie znacznie od 
nas młodsi, bo w wieku nawet od ośmiu, 

dziewięciu lat. Mimo że pokaz początkowo 
zapowiadał się nieciekawie, spotkał się z wielkim 
entuzjazmem widzów i zachęcił do poszerzania 
wiedzy na temat muzyki. 

Bartosz Nowak 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z 
Fahrenheitem 



 

Dnia 6.11.2014r. w Europejskim Centrum 
Solidarności odbył się spektakl zorganizowany przez 
teatr "Miniatura" pt. "Fahrenheit". Przedstawienie 
wyreżyserowanie przez Michała Derlatkę było 

inscenizacją książki Anny Czerwińskiej pt. "Ciepło- 
zimno. Zagadka Fahrenheita". W głównych rolach 

wystąpili: Andrzej Żak jako naukowiec oraz Piotr Kłudka, 
który wcielił się w rolę notariusza. Wszystkie efekty 
specjalne, które pojawiały się na scenie, zostały 

wykonane przez Przemysława Mietlarka. Całość była 
ubarwiona muzyką, za którą odpowiadał Paweł Nowicki. 

Akcja rozpoczyna się, gdy na scenę wchodzi 

schorowany Fahrenheit, a chwilę po nim notariusz. 
Postać urzędnika została ukazana jako strachliwa, 
niezdarna i przewrażliwiona osoba, co bez trudu udało 

sie ukazać aktorowi. Na scenie pojawiły się również  
maszyny, które odgrywały poszczególne postacie ze 
sztuki. Wymieniając osoby grające na scenie, nie można 

zapomnieć o służbie, która nadzorowała wszelkie 
działania urządzeń. Fabuła jest ukazana w formie 

retrospekcji, która opowiada o młodości tytułowego 
bohatera. W przedstawieniu zostało połączonych kilka 
odsłon teatru m.in. teatru kukiełkowego i cieni. 

Spektakl był bardzo interesujący, przekaz jak i 

wykonanie było świetne. Zachęcam do obejrzenia ze 
względu na ukazanie wbrew pozorom nudnej 
opowieści w inny, fascynujący sposób.    

Aleksandra Hinc 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Konkursowe sukcesy uczniów 
Gimnazjum nr 2 

 

1. Nasze gimnazjum wzięło udział w konkursie 

zorganizowanym przez Marszałka Województwa 

Pomorskiego dla szkół gimnazjalnych z Pomorza. Była to 

pierwsza edycja "Szkolnego konkursu zbiórki zużytych 

baterii i akumulatorów 2014".                   

      Uczniowie gromadzili zużyte baterie oraz akumulatory i 

oddawali nauczycielce biologii - pani Urszuli Obłudzie. 

      Udało nam się dostać do pierwszej szóstki laureatów. 

Szkoła zajęła V miejsce z wynikiem 450 kg baterii.  

      W nagrodę dostaliśmy komplet pomocy 

dydaktycznych, w którego skład weszły 2 walizki o łącznej 

wartości ok. 9 000 zł. Jest to doskonale wyposażony zestaw 

do nauki fizyki. Przy jego użyciu można pokazać blisko 70 

doświadczeń z zakresu optyki, mechaniki, ciepła i 

elektryczności. Wszyscy mamy nadzieję, że będzie często 

wykorzystywany na lekcjach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. W minionych miesiącach odbywały się różne, 

przedmiotowe konkursy. Każdy, kto chciał, mógł wziąć 

w nich udział. Spośród chętnych, nieliczni 

zakwalifikowali się do etapu rejonowego. I tak: 

 

 język polski: 
Adriana Bieschke kl. IIIc 

 historia: 
Adriana Bieschke kl. IIIc, Jakub Latała kl. IIIc 

 matematyka: 
Paweł Sawicki kl. Ic 

 biologia: 
Julia Kufta kl. IIIb, Bartosz Nowak kl. IIc 

 chemia: 
Bartosz Nowak kl. IIc 

 geografia: 
Bartosz Nowak kl. IIc 

 

                                                                                  

Agnieszka Lademann 
 

 
 
 
 

 
 



Już po nagraniach 

 

Jak wszyscy dobrze wiemy, w ubiegłym roku 
szkolnym garstka uczniów naszej szkoły brała udział w 
projekcie pod przewodnictwem p. Moniki Kitel, którego 

celem było ułożenie słów do hymnu naszego gimnazjum. 
Długa, ciężka praca zaowocowała sukcesem – powstał 

hymn do muzyki p. Kitel. Jego prezentacja odbyła się 
podczas jednej z akademii, kiedy to chór zaprezentował 
dzieło projektu.  

W dniu 28 listopada pięć chórzystek: Ada 
Bieschke, Agnieszka Lademann, Dominika Gruba, 
Roksana Gammert i Patrycja Pawlik udało się do studia 

nagrań w Gdyni, by tam razem z panią Kitel dokonać 
nagrania naszego hymnu. Dziewczyny były pod 

wrażeniem studia i tego, jak się tam pracuje. Już teraz 
mówią, że nie mogą się doczekać, kiedy pojadą tam 
jeszcze raz! Efekty ich pracy będzie przedstawiało 

nagranie, które potem znajdzie się w kronice szkoły. 

 
Patrycja Pawlik 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Szkolne zawody w piłkę ręczną 
dziewcząt. 

    
     W środę 3 grudnia w naszej szkole rozpoczęły 
się szkolne zawody w piłkę ręczną, rozgrywaną 
między drużynami dziewcząt. Rozpoczęły klasy 
III, potem II, a na samym końcu I. Dwie drużyny 
z każdej kategorii przeszły do następnego etapu. 
Choć mecze były wyrównane, ktoś niestety 
musiał odpaść. 
     W rozgrywkach między klasami trzecimi 
odpadła klasa IIIc. W zespołach z klas II nie 
znajdzie się już klasa IIa, podobnie też w 
roczniku o rok młodszym – odpadła klasa Ia. 
     W środę, 10 grudnia pozostałe klasy 
rywalizowały o wejście do finału. Skład 
przedstawiał się następująco GRUPA „A”: kl. IIIa, 
Iic oraz Ic GRUPA „B”: kl. IIIb, IIb Ib.  
     Walka była bardzo ekscytująca i 
nieprzewidywalna. Do ostatnich chwil meczu 
ciężko było przewidzieć kto wygra. Po godzinie 
zmagań między klasami w końcu poznaliśmy 
wynik. 
     Po świętach rozpoczną się finały. W walce o 
pierwsze miejsce zmierzy się klasa IIIa oraz Ib, a 
o trzecie miejsce na podium będzie walczyć klasa 
IIIb i IIc.  
 

 
                       Agnieszka Lademann 



 

 
nową przewodniczącą samorządu szkolnego, Patrycją Pawlik. 

 

 - Dlaczego zdecydowałaś się zostać przewodniczącą 

Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole? 
   - Zdecydowałam się na udział w wyborach, dlatego, że 

uważałam i nadal uważam, że mogę zmienić niektóre rzeczy w 

naszej szkole na lepsze. Zgłaszając swoją kandydaturę, nie 

wiedziałam, czy zostanę przewodniczącą, zastępcą, czy też 

sekretarzem samorządu. O tym, że zostałam przewodniczącą, 

zadecydowała większość głosów w wyborach - zawdzięczam 

więc to tym, którzy na mnie głosowali i którym chciałam przy 

okazji tego wywiadu BARDZO SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ 

. 

 - Co należy do Twoich obowiązków? 

   - Hm… Trochę ciężko powiedzieć tak dokładnie, co należy do 

moich obowiązków… Na pewno najważniejszym z nich jest 

dążenie do pomyślnej realizacji celów, które postawiłam sobie z 

Adą i Agą. Oprócz tego razem z dziewczynami myślimy nad 

kolejnymi fajnymi pomysłami. Do tych rzeczy dochodzą sprawy 

bieżące: organizacja dyskotek, góra grosza itp. 

 - Jakie zmiany zamierzasz wprowadzić w naszej szkole? 

Czy zaczęłaś je już realizować? 
  - Zmiany… Dużo można by o nich pisać… Tak jak mówiłam 

podczas apelu, na którym przedstawiałam swoje plany, jest tych 

spraw sporo (m.in. zmiany w szkolnym sklepiku; podwójne 

dyżury). Samorząd może się już pochwalić pierwszymi 

sukcesami: muzyka na przerwach i zamek w damskiej toalecie. 
 

 



  - Czy pełnisz w szkole jeszcze jakieś inne funkcje? (np. czy 

opiekujesz się szkolnym radiowęzłem?) 
 

 - Radiowęzłem się nie opiekuję – to zadanie Pani Nowickiej. 

Innych funkcji chyba nie mam (jeżeli chodzi o całą szkołę). W 

swojej klasie pełnię funkcję skarbnika. 

 

 - Jak współpracuje Ci się z innymi członkami zarządu SU? 

 

 - Świetnie! Ja, Ada i Aga znamy się nie od dziś… Myślę, że 

koleżeńskie relacje, które łączą nas od kilku lat doskonale 

wpływają na naszą współpracę, która przyniosła już przecież 

pierwsze efekty. 

 

 - Czy jako przewodnicząca jesteś inaczej traktowana przez 

rówieśników? 
 

 - Hm… Myślę, że może zmieniło się coś odtąd, kiedy nie byłam 

jeszcze przewodniczącą, ale to zmiany niewielkie. Zdarza się 

często, że gdzieś tam na korytarzu ktoś pyta mnie o efekty pracy 

samorządu i dzieli się ze mną swoimi pomysłami i to chyba 

tyle… 

 
Bartosz Nowak 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uwaga! Część pozdrowień została usunięta ze względu na 

nieodpowiednią, niecenzuralną bądź pozbawioną sensu treść. 

 

 Pozdro dla Laury Erdman z 3B :* 

 Pozdrowienia dla Michałka i Hubcia <3 <3 :* 

 Pozdrowienia dla Kuby Kreft z 1B. 

 Pozdrawiam Huberta, najlepszego kuzyna <3. 

 Pozdrowienia dla najlepszych dziewczyn Magdy, Pati i Agaty z 3B. 

 Pozdrawiam dziewczyny z 3C (J.K, D.B, K.K, M.R, K.M ,N.K, P.M) KCKCKC. 

 Pozdrowienia dla Barszcza. 

 Pozdrowienia dla kochanej Julii  Kufty . 

 Pozdrowienia dla Paulinki i Ani z 2C, kc miśki, Patrycja. 

 Szczęścia i wytrwałości dla Bartka i Patrycji. 

 Pozdro dla Pitera. 

 Pozdrowionka dla Głoduni. 

 Pozdrawiam 3C, nie jesteśmy najgorsi!! 

 Gorące buziaki dla Hubcia. 

 Hubert jesteś moim idolem! Twoja fanka Patrycja. 



 Pozdrawiam Hubcia i Michasia, najlepszych mężczyzn z Gimnazjum <3 

love. 

 Pozdrowienia dla Magdy Sikorskiej <3 love. 

 Pozdrawiam Grzegorza Lisa z 2B. 

 Pozdrawiam Roksanę Hening z 2C. 

 Pozdro dla Zawita z 1C. 

 Pozdrawiam Michała Kloczkę i Wikę Wentę, fanka <3. 

 Pozdrowienia dla Dawida Czaji i Krzysia Kreft z 3B. 

 Pozdrowienia dla klasy 3B, najlepszej klasy w szkole.  

 Pozdrawiam Weronikę Świderską, która zaczęła nowy etap w życiu. 

Cieszę się, że jest już w gimnazjum. 

 Pozdrawiam 3A, by wzięła się za siebie, dobrze się uczyła i poprawiła 

zachowanie. 

 Pozdrowienia dla Nikoli. 

 Pozdrowienia dla pani Ramony od 2B. 

 Pozdrowienia dla całej 3B. 

 Pozdrowienia dla dziewczyn z 2B. 

 Pozdro dla 2. grupy z 3B, jesteśmy mądrzy. 

 Pozdro dla Roxi z 3B, haha ja wiem. 

 Pozdro dla Nikodema. 

 Kocham Cię Dudusia, wiesz kto. Odezwij się. 



 Pozdrowienia dla Pauliny Kreft.  

 Pozdrowienia dla pani Obłudy od 3B. Będziemy grzeczni . 

 Pozdro dla Alicji. 

 Pozdro dla Kasi, Wiktorii, Natalii, Weroniki z 2B, Patii. 

 Pozdrawiam pana Wielmowca. Anonim XYZ. 

 Pozdro dla pani Irzyk od 2A. 

 Pozdrowienia dla pani Ramony i pani dzidziusia od 2A. 

 Pozdro dla pani Wróblewskiej od 2A. 

 Pozdro dla Nikodema Avetisyana. 

 Pozdro dla Bartka z 2B kckc. 

 Pozdro dla 3A. 

 Pozdrawiam Kacpra z 1C. 

 Pozdrowienia dla 3B. 

 Pozdro dla księdza Krystiana. 

 Pozdrowienia dla naszej kuleczki z 3 klasy.  

 Pozdrowienia dla Czarusia z 3B, Twoje fanki. 

 Pozdrowienia dla Julii i Nikoli z 3C. Kc. Kc. Kc. Kc. Kc. Kc. Kc. Kc. Kc. Kc. 

Kc 

 
Paulina Paczoska 

 Roksana Gammert 



MARATON CZYTELNICZY 

 
  Dnia 9 grudnia 2014 roku o godzinie 9.00 odbył się trzeci 

etap Wojewódzkiego Maratonu Czytelniczego – tym razem 

z piątego rozdziału książki „Labirynt nad morzem” 

autorstwa Zbigniewa Herberta. 

   Z przykrością muszę stwierdzić, że z każdą kolejną 

lekturą testy sprawdzające wiedzę są coraz trudniejsze – 

zadania zamknięte mają cztery możliwe odpowiedzi do 

zaznaczenia, gdzie czasami poprawne są wszystkie 

wymienione. Natomiast otwarte zawierają pytania typu 

prawda lub fałsz, a inne polegają na uzupełnieniu luk w 

zdaniach albo na udzieleniu poprawnej odpowiedzi 

sformułowanej przez siebie samego. Wszystko byłoby 

dobrze, gdyby nie fakt, że nasza lektura na listopad 

pomimo krótkiej treści stanowiła nie lada wyzwanie w jej 

zrozumieniu – zawarte w niej były bardzo liczne opisy 

obrazów, rzeźb i innych dzieł sztuki, a akcja  nie 

wykazywała się specjalną wartkością.  

   Teraz jesteśmy w trakcie czytania książki „Mort” spod 

pióra Terriego Pratchetta. Dużo znanych mi osób wykazuje 

tą powieścią niezwykłe zainteresowanie i poleca ją z 

gorącym sercem. Mam nadzieję, że ich uwagi są słuszne i 

owa lektura umili mi wesoły czas zimowej przerwy 

świątecznej.  
 

 

Adriana Bieschke 

 

 



Kinowa propozycja dla miłośników komedii 
romantycznych 

 
„Dzień dobry, kocham cię!” to przezabawna i pełna zaskakujących 

zwrotów akcji historia dwójki trzydziestolatków, których losy śledzimy od 

ich przypadkowego spotkania, niespodziewanego rozstania przez żmudne, 

wzajemne poszukiwania w dżungli wielkiego miasta, aż do przewrotnego 

finału. W roli głównej debiutuje obecnie „najpopularniejsza polska 

blondynka”, Barbara Kurdej - Szatan. Partneruje jej Aleksy Komorowski - 

przystojny, wysportowany lekarz jednej z prywatnych warszawskich klinik. 

Miłosnemu duetowi towarzyszą: Olga Bołądź („Skrzydlate świnie”), Paweł 

Domagała („80 milionów”), Olga Frycz (seria „Nad rozlewiskiem”), Anna 

Dereszowska („Lejdis”), Łukasz Garlicki ( „Brzydula”) oraz Maciej 

Musiał („Rodzinka.pl”). W pozostałych rolach zobaczymy Krystynę 

Mazurównę, Dorotę Pomykałę, Mariana Dziędziela i Jacka Fedorowicza. 

 
Główny bohater filmu "Dzień dobry, kocham Cię", Szymon 

(Aleksy Komorowski), to trzydziestoletni lekarz, wysportowany, w czepku 

urodzony przystojniak. Jest obiektem westchnień pacjentek oraz żeńskiej 

części szpitalnego personelu, a zwłaszcza młodej pielęgniarki Pati (Olga 

Frycz). Kobiety próbują go usidlić, ale przyjaciel Lucek (Paweł Domagała) 

uważa, że na stabilizację jest jeszcze czas i zachęca go do korzystania z 

uroków życia singla w wielkim mieście. Basia (Barbara Kurdej-Szatan) 

dobiega trzydziestki, pracuje w dziale marketingu dużej korporacji. 

Wrażliwa, z poczuciem humoru i dystansem do siebie. Jej hobby to rolki, 

treningi fitness oraz wypady z przyjaciółką Paulą, która uważa, że „Faceci 

są jak podatki, tylko 1% do czegoś się nadaje”. Po serii sercowych 

niepowodzeń Basia jest skłonna przyznać jej rację. 
 

Basi nie można poderwać na kasę, samochody, wykwintne 

restauracje, fajerwerki i romantycznie wzlatujące ku niebu białe gołąbki. 

Ona woli, żeby było zwyczajnie. Rolki, rower, lemoniada i lenistwo na 

hamaku. Najlepiej w słoneczny dzień i w centrum Warszawy. To miła 

dziewczyna, która ceni prostotę. I taka jest też najnowsza komedia Ryszarda 

Zatorskiego – nieskomplikowana i lekka jak niedzielny telewizyjny serial. 
 

Klaudia Murszewska 

 



Drodzy Czytelnicy! 
 

Staramy się jak najlepiej opracowywać dla Was 

„Bocianisko”. Z tego powodu prosimy o wypełnienie 

krótkiej ankiety zamieszczonej poniżej. Jest ona 

anonimowa i ma charakter czysto informacyjny.  
Wypełnione ankiety wrzucamy do urny przy stoliku 

dyżurnych.   

 

 

Ankieta 
 

1. Co najbardziej podobało Ci się w tym numerze gazetki 

„Bocianisko”? Krótko uzasadnij swoją odpowiedź. 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

2. Co chciałbyś/chciałabyś zmienić? 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

 Czy cena gazetki wydaje Ci się stosowna do treści?

 Cena jest za wysoka.

 Cena jest za niska.

 Cena jest odpowiednia. 

 

Dziękujemy! 


