
cena: 1,50zł 

 

Czasopismo uczniów Gimnazjum nr 2 w Redzie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

W numerze:  

 opinia absolwentów o ich szkołach, 

 projekt „Rowerowa szkoła” – rajdy rowerowe,  

 pierwszy rozdział opowiadania, 

 wywiady, m.in. z panią wicedyrektor, 

 pozdrowienia, 

 konkurs matematyczny. 

Oprawa graficzna: Bartosz Nowak 



Zespół redakcyjny: 

 Patrycja Konkol 

 Bartosz Nowak 

 Klaudia Murszewska 

 Anna Skorupska 

 Martyna Formela 

 Marta Kojałowicz 

 Laura Elwart  

 Aleksandra Pietruszka 

 

 

Wykorzystane zdjęcia: 

 str. 3: „bukiet róż” – www.niespodzianka.pl 

 str. 5: „XIV Liceum Ogólnokształcące” – www.gdynia.naszemiasto.pl 

 str. 6: „Zespół Szkół Ekologicznych w Gdyni” – www.zsegdynia.pl  

 str. 7: „Zespół Szkół Mechanicznych” – www.zsm.gdynia.pl 

 str. 8: „żurawie” – www.fotoforum.gazeta.pl 

 str. 8, 9, 10: „rajdy rowerowe” – p. Tomasz Grodzicki 

 str. 11: „samorząd uczniowski” – p. Teresa Dopke 

 str. 12: „otrzęsiny” – nieznane źródło 

 str. 14: „mikrofon” – www.cdn-reichelt.de 

 str. 16: „zajęcia w Fabryce Kultury” – www.mdk.reda.pl 

 str. 18: „wspomnienia z wakacji” – Marta Kojałowicz 

 str. 19: „wspomnienia z wakacji” – Bartosz Nowak 

2 



 

„Sztuka tkwi nie tylko w posiadaniu wiedzy o 

czymś, ale także w przekazywaniu jej.” 

          
Cyceron  

 

Z okazji Dnia Nauczyciela chcielibyśmy życzyć 

wszystkim pracownikom szkoły: cierpliwości, 

sukcesów zawodowych, wytrwałości, miłej 

atmosfery na lekcjach, spełnienia marzeń, dużo 

zdrowia, radości w każdym dniu i wszystkiego co 

najlepsze. 
 

Redakcja 
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 Pierwszego września bieżącego roku rozpoczęłam naukę w XIV Liceum 

Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika mieszczącym się w Gdyni Chyloni. Szkoła 

posiada bardzo dogodne położenie względem waszego gimnazjum, drodzy 

Trzeciogimnazjaliści - znajduje się trzynaście minut jazdy pociągiem od naszego dworca 

w Redzie, a względem stacji w Chyloni około pięciu, sześciu minut pieszo. Oczywiście 

nie muszę wspominać o mieszczących się po drodze: Biedronce, Lidlu, czy naszej Matce 

Boskiej Drożdżówkowej, w których zawsze może się zaopatrzyć w śniadanie ten, kto nie 

zdążył tego zrobić w domu (czyli na przykład ja, jak to mi się zdarzało jeszcze w czasach 

gimnazjalnych). Podobnie jak w gimnazjum, można skorzystać ze zjedzenia codziennego 

ciepłego obiadu na przerwie dwudziestominutowej lub piętnastominutowej. Na korytarzu jest 

wystawiony automat z darmową wodą, w razie gdyby komuś nie starczyły jego zapasy 

na całodzienny pobyt w szkole - do wyboru zimna dla spragnionych sportowców po ciężkim 

treningu bądź WF - ie lub wrzątek do herbat, zupek chińskich, barszczy, czy czego dusza 

zapragnie na zimowe pory.  

 Uczęszczam do klasy humanistycznej ze specjalnością prawniczą - raz w tygodniu 

mamy lekcję prowadzoną pod tytułem "Podstawy prawa" przez profesora z Uniwersytetu 

Gdańskiego na wydziale prawniczym. Druga część klasy wybrała specjalność medialną - 

czyli głównie dziennikarstwo. Oprócz tego w naszej szkole istnieją jeszcze cztery profile: 

dwujęzyczny z wykładowym językiem angielskim na trzech lekcjach (historii, geografii 

i chemii), politechniczny (czyli tzw. mat - fiz), ekonomiczny (mat - geo) oraz medyczny (biol 

- chem). Do wyboru są trzy języki dodatkowe - hiszpański, francuski i niemiecki. Wszystkie 

realizowane od podstaw lub w rozszerzeniu - jak kto woli. Na razie nauczyciele są świetni, 

bardzo wyrozumiali i dobrze prowadzący swoje lekcje. A, i dam Wam baaardzo ważną radę - 

w żadnym wypadku, jeśli macie zamiar iść do liceum, nie wyrzucajcie swoich zeszytów 

z gimnazjum. To właśnie na tych notatkach głównie będziecie się opierać przez pierwsze dwa 

miesiące nauki, a jeśli nie rozszerzacie danych przedmiotów (np. klasa biol - chem nie będzie 

rozszerzać WOS - u czy historii), to właściwie całe liceum uczycie się przede wszystkim tego, 

co już w jakimś stopniu jest Wam znane – jedynie nieznacznie będziecie pogłębiać swoją 

wiedzę, by wypaść dobrze na maturze z podstaw. Istnieje możliwość wykupienia własnej 

szafki, więc jeżeli ktoś ma za dużo lekcji danego dnia, nie musi targać z sobą 

dziesięciokilowego plecaka. Jeśli chodzi o zajęcia, to występują tutaj głównie tylko te 

sportowe, choć nie tylko - strzelectwo, basen, siatkówka, lekkoatletyka, siłownia, piłka nożna, 

no i oczywiście przede wszystkim koszykówka, ale również szkolne koło PCK, wolontariat, 

czy redakcja gazetki szkolnej. Rok temu została wyremontowana sala gimnastyczna - 

zainwestowano w nowy parkiet oraz kosze. Właśnie, wspominałam coś o treningach - otóż 

od jakiegoś miesiąca należę do koszykarskiego uczniowskiego klubu sportowego UKS 

Chylonia. Treningi odbywają się trzy razy w tygodniu: w poniedziałki i piątki o 18.15 

i w soboty o 10.00. Trwają średnio po 1,5 - 2 h, a miesięczna składka wynosi 30 zł. Jeśli ktoś 

miałby ochotę się sprawdzić, to serdecznie zapraszam - uczęszczać mogą uczniowie nie tylko 

z Zespołu Szkół nr 5. Później zostaną wybrane najlepsze osoby do żeńskiej i męskiej drużyny, 

która będzie nas reprezentowała w pierwszej i trzeciej lidze. O ile mi wiadomo, działa też 

sekcja siatkarska.  

No cóż, o jednym mogę Was na pewno zapewnić - nie żałuję swojego wyboru i szkoła 

naprawdę mi się podoba - ze względu na poziom (kartkówki i odpytywanie na każdej lekcji 

:/), dogodne położenie oraz na możliwość realizacji mojej największej pasji, jaką jest 
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koszykówka. Sport + nauka = idealne połączenie, bo stan umysłu musi przecież 

harmonijnie współdziałać ze stanem fizycznym!  

 Może napisałabym więcej, ale jak na razie sama jeszcze poznaję moje nowe liceum, 

a nie chcę Wam tutaj naopowiadać żadnych kłamstw :D.  

 Droga Gimbazo, mam nadzieję kiedyś zobaczyć kogoś z Was w murach mojej szkoły 

- z czystym sercem polecam chylońską czternastkę. Trzeciogimnazjalistom życzę pomyślnych 

wyników testów gimnazjalnych, takich, jakie zadowoliłyby szkoły, do których zapragną 

złożyć papiery. 

 

Trzymajcie się! 
 

Ada Bieschke 

 

 

 

 

 

Długo zastanawiałam się nad tym, do jakiej szkoły średniej powinnam się wybrać. 

Ostatecznie moją szkołą zostało VI LO i. Wacława Sierpińskiego w Gdyni. Jest to szkoła 

nastawiona na poszerzanie wiedzy związanej z matematyką (na pięć/sześć klas z danego 

rocznika, tylko jedna jest o profilu humanistycznym). Mój wybór padł na klasę Ic,  tj. mat – 

fiz – inf. Jak się później okazało, w klasie mam 27 chłopaków i 5 dziewczyn, co nie 

ukrywam, jest dla mnie dużą nowością (śmiech). Na razie jeszcze się poznajemy, ale coraz 

bardziej się dogadujemy i myślę, że powstaną z tego wieloletnie znajomości . Wracając do 

samego VILO, jest to szkoła o wielu tradycjach – jedną z nich jest to, że uczniowie zwracają 

się do wszystkich nauczycieli „Pani Profesor/Panie Profesorze”. W liceum panuje świetna 

atmosfera, na którą składa się przyjazna postawa nauczycieli i uczniów. Jedynym minusem, 

jaki na razie dostrzegam, jest to, że na terenie mojej szkoły trwają prace związane z budową 

nowej hali sportowej. W związku z tym, że stara hala została zburzona, na zajęcia w-f 

udajemy się na gdyński GOSIR. Ale drodzy Trzecioklasiści! Nie martwcie się tym zupełnie – 

utrudnienia potrwają do 1 września 2016 r.! Będzie więc na Was czekać nowiusieńka hala 

sportowa! Gorąco polecam Wam wybór VI LO w Gdyni – ja wybrałam i zdecydowanie NIE 

żałuję ! 

Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie  

Patrycja Pawlik 
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Nazywam się Aleksandra Konkol. Od września chodzę do klasy o kierunku 

technik spedytor. Zespół Szkół Ekologicznych w Gdyni Cisowej dysponuje profilami 

związanymi z chemią i mechaniką. Do wyboru jest pięć kierunków: technik 

architektury krajobrazu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik 

cyfrowych procesów graficznych, technik ochrony środowiska oraz technik spedytor. 

Średniej wielkości wyposażony jest w sale z zapleczami, w których są trzymane 

dodatkowe ławki, pomoce naukowe. Nauczyciele mają indywidualne podejście 

do uczniów, starają się zaciekawić wszystkich nauczanym przez nich przedmiotem. 

Jednak nie polecam tej szkoły dla osób lubiących sport, ponieważ jedyne co ma w tej 

sferze do zaoferowania, to mała sala gimnastyczna oraz piaskowe boisko do piłki 

nożnej, z którego można korzystać tylko przy ładnej pogodzie. Ponadto sala nie jest 

dostosowana do grania w piłkę ręczną. Technikum stara się zapewnić swoim uczniom 

wiedzę praktyczną poprzez kursy kwalifikacyjne, szkolenia, możliwość darmowego 

zdania prawa jazdy, jeśli uczeń osiąga dobre stopnie. Co roku jest organizowany dzień 

przedsiębiorcy, podczas którego wszyscy uczniowie jadą na praktyki nie zawsze 

związane z zawodem, którego się uczą. Ogólnie jest tak, że klasy K i U (technik 

krajobrazu i urządzeń energetyki) mają praktyki od początku pierwszej klasy raz 

w tygodniu, a klasy G i S (technik procesów graficznych i spedytor) dopiero po 

pierwszych egzaminach zawodowych. Jeśli ktoś interesuje się aktorstwem, śpiewaniem 

lub dziennikarstwem, może zapisać się do szkolnego teatru bądź szkolnej gazetki. 
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Wybrałam LO w Redzie i jestem w klasie mundurowej. Postanowiłam pójść do tej 

szkoły ze względu na jej dobre wyposażenie, np. mamy strzelnicę. Liceum zapewnia 

dobrze wykształconych i zawsze chętnych do pomocy nam nauczycieli. Na każdej 

przerwie możemy wyjść przed budynek szkoły, aby odpocząć i porozmawiać. Ćwiczymy 

również sztuki walki, gramy w piłkę siatkową, koszykową, nożną oraz ręczną.   

 
Sara Dowigałło 

 
Nazywam się Nicola Kołakowska, uczęszczam do klasy wojskowej XII Liceum 

Ogólnokształcącego w Gdyni. Ta szkoła umiejscowiona jest przy ulicy Morskiej 79 koło 

Akademii Morskiej. Posiadamy 2 hale sportowe (do piłki nożnej z murawą i do siatkówki 

z kortem). Dodatkowo są 3 boiska na zewnątrz. Nasza szkoła jest ogromna, posiada 

5 pięter, parking zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów oraz szatnię, której pilnują 

panie szatniarki, więc wszystkie oddane rzeczy są jak najbardziej bezpieczne. Większość 

nauczycieli jest przesympatyczna i zawsze gotowa, by pomóc. Zespół szkół oferuje 

profile:  

 

 klasa obronna, klasa psychologiczna (liceum); 

 

 technik mechanik, technik pojazdów samochodowych (technikum); 

 

 mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, blacharz 

samochodowy (zawodówka). 

 

Pierwsze klasy licealne wybierają się na obóz integracyjny do Garczyna na 3 dni, 

a drugie i trzecie w to samo miejsce na tydzień. Klasa obronna uczy się tam 

podstawowych elementów musztry, survivalu, integracji i podchodzi do testów 

sprawnościowych, za to psychologiczna uczestniczy w warsztatach.  

Jestem zadowolona z wyboru szkoły. Tym bardziej, że są tutaj przemili  

rówieśnicy :). 
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W piątek, 4 września odbył się rajd rowerowy organizowany w ramach projektu 

„Rowerowa szkoła”, w którym bierze udział nasze gimnazjum. Wraz z opiekunem, 

panem Tomaszem Grodzickim, 7 – osobowa grupa uczniów udała się na wycieczkę 

do rezerwatu „Beka”.  

O godzinie 15.10 wyruszyliśmy w stronę dzielnicy „Moście Błota”. Oczywiście 

skorzystaliśmy z wygodnej ścieżki rowerowej, biegnącej w tamtym kierunku. 

Po wyjeździe z miasta mogliśmy zauważyć jak bardzo – mimo bliskiej obecności 

morza – pofałdowany jest teren, po którym codziennie się poruszamy. My (na 

szczęście) nie musieliśmy się wspinać na niemałe wzgórza Kępy Puckiej, ponieważ 

cały czas jechaliśmy pradoliną Redy – Łeby.  

Już po kilku kilometrach dotarliśmy do głównego celu naszego wyjazdu, czyli 

tzw. Kaszubskiej Atlantydy – dawnej osady Beka nad brzegiem Zatoki Puckiej. Dziś 

przypominają o niej tylko resztki fundamentów oraz drewniany krzyż pamiątkowy. 

Obecnie znajduje się ona na terenie rezerwatu o tej samej nazwie, będącym miejscem 

występowania tzw. roślin słonolubnych oraz rzadkich gatunków ptaków. Wracając, 

udało nam się nawet dostrzec parę żurawi. 

Ogółem cała wycieczka bardzo mi się podobała. Mimo że nie była zbyt długa 

(ok. 2,5 h), znacznie poszerzyła naszą wiedzę. Mam nadzieję, że już wkrótce zostanie 

zorganizowany podobny rajd, w którym bardzo chętnie wezmę udział. 
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W piątek, 11 września odbył się drugi wyjazd, tym razem do Parku Kulturowego 

Osada Łowców Fok w Rzucewie. Dzięki temu, że udział w nim wzięli tylko czterej uczniowie 

naszego gimnazjum, udało nam się stosunkowo szybko pokonać tę odległość. 

Około godziny 15.30 wyjechaliśmy w stronę Rekowa i z niemałym wysiłkiem 

dotarliśmy na górę do Połchowa. Po krótkim postoju skierowaliśmy się do Mrzezina, 

a następnie piaskową drogą do Osłonina. Stamtąd słynna Aleja Lipowa doprowadziła nas pod 

sam zamek w Rzucewie. Tam również mieliśmy czas na chwilę wytchnienia. Przy okazji 

obejrzeliśmy stałą wystawę, która znajduje się we wnętrzu pałacu. Potem, po minięciu 

stadniny koni, dojechaliśmy do celu naszej wycieczki. Muzeum niestety nie mogliśmy 

zwiedzić, ale zdobyliśmy wiele informacji o tym miejscu z umieszczonych tam tablic 

informacyjnych. Oprócz tego obejrzeliśmy przepiękny widok na Zatokę Pucką, stojąc na 

tarasie widokowym. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się jeszcze na molo w Osłoninie, 

skąd obserwowaliśmy licznych windsurferów. 

 Cała wycieczka minęła nam w miłej atmosferze. Poza tym wiele nas nauczyła na temat 

naszego regionu. Już niedługo zostaną zorganizowane następne rajdy, w których do wzięcia 

udziału szczerze zachęcam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 



Już tydzień później mogliśmy wziąć udział w kolejnej wycieczce. Jak w czasie 

pierwszego wyjazdu skierowaliśmy się w stronę Kazimierza. Tym razem odbiliśmy 

jednak nieco w prawo, do Rewy. Tam, po krótkiej wizycie na molo, udaliśmy się na 

dobrze wszystkim znany Cypel Rewski. Na jego piaskach mogliśmy zauważyć duże 

ilości wyrzuconych przez fale meduz, co świadczy o dużej czystości wody w tej 

okolicy. Dzięki doskonałej, słonecznej pogodzie udało nam się dostrzec cały Półwysep 

Helski. Po niedługim czasie, w spokojnym tempie, wróciliśmy tą samą drogą do Redy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartosz Nowak 
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Nowy Samorząd Uczniowski 
 

Zgodnie z przyjętą tradycją każdego roku we wrześniu w Gimnazjum nr 2 im. 

Noblistów Polskich odbywają się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Podobnie 

było i tym razem. W dniu 17 września 2015 roku kandydaci przedstawili swój program 

wyborczy przed całą społecznością szkolną. Po nieprzespanej nocy na przemyślenia 

w dniu następnym 18 września 2015 roku uczniowie gimnazjum w tajnym głosowaniu 

wybrali swoich reprezentantów.  

Największe poparcie uzyskała Wiktoria Wenta z klasy IIIC – zostając 

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 2 w Redzie. 

Kolejne stanowiska objęli: 

Bartosz Nowak – zastępca przewodniczącej, 

Natalia Klóskowska – sekretarz. 

 

Gratulujemy zwycięzcom, życzymy owocnej pracy i realizacji założeń planu 

wyborczego. 
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Otrzęsiny klas I 
 

Jak co roku w naszej szkole odbyły się otrzęsiny klas I gimnazjum. 

Zorganizowane zostały dnia 25.09 w sali gimnastycznej naszej szkoły. Zabawa została 

zatytułowana „Gala filmowa”, a uczniowie prezentowali się jako postacie z różnych 

gatunków filmowych. Klasa IA przebrała się za postacie z horroru, IB za dziwne 

stwory z filmów science-fiction oraz IC bohaterów filmu western. Najmłodsi 

wychowankowie gimnazjum uczestniczyli w takich konkurencjach jak; prezentacja 

przygotowanych przez nich strojów, zjadanie na czas jabłek, pantomima na podstawie 

pt. „Czerwony Kapturek”, quiz o wychowawcy klasy oraz konkurencje sportowe. 

Oczywiście nie obyło się bez konkurencji dla wychowawców klas! Nauczyciele 

musieli rozpoznać głosy swoich nowych pupili, co okazało się nie lada wyzwaniem. 

Zwyciężyła klasa IC. Atmosfera na sali była niesamowita. Każdy świetnie się bawił, 

a konkurencje sprawiały, że na każdej twarzy pojawiał się uśmiech. Gratulujemy 

klasom I wstąpienia do gimnazjalnej społeczności. 
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Od początku nowego roku szkolnego możemy zaobserwować w naszym 

środowisku wiele zmian, między innymi to, że stanowisko wicedyrektora naszego 

gimnazjum objęła pani Estera Miotk. Postanowiliśmy przeprowadzić z panią wywiad. 
 

- Dzień dobry. W imieniu uczniów chcielibyśmy serdecznie pogratulować sukcesu 

zawodowego i podziękować za zgodę na przeprowadzenie wywiadu. 

 

- Dzień dobry. Dziękuję. 

 

- Jak przyjęła Pani decyzję o nowych obowiązkach? 

 

- Decyzję przyjęłam ze spokojem. Zdaję sobie sprawę, że nowa funkcja wiąże się z dużą 

odpowiedzialnością. Jest to na pewno dla mnie ogromne i zupełnie nowe wyzwanie. 

Postaram się mu sprostać i swoje nowe obowiązki wykonywać najlepiej jak potrafię. 

 

- Jaki wizerunek szkoły zmierza Pani stworzyć? 

 

- Chciałabym, żeby szkoła była miejscem, w którym uczniowie z pomocą wspaniałych 

nauczyli, pokonują kolejne etapy edukacyjne, osiągając coraz lepsze wyniki w nauce, 

wygrywają konkursy, osiągają sukcesy naukowe, sportowe i artystyczne. 

 

- Co Pani ceni w uczniach? 

 

- W uczniach cenię przede wszystkim pracowitość, prawdomówność, uczciwość, chęć 

pomocy innym, kreatywność i otwartość. 

 

- Czy jest Pani nauczycielem z powołania? 

 

- Myślę, że na to pytanie najlepiej odpowiedzieliby, uczniowie, których uczyłam bądź 

uczę. Mogę jedynie powiedzieć, że od dziecka chciałam zostać nauczycielką. 

 

- Jakimi wartościami kieruje się Pani w życiu? 

 

- Uczciwość, szacunek, lojalność, poczucie odpowiedzialności za własne czyny, 

pracowitość i oczywiście poczucie humoru. 
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- Jaką szkołę Pani chętnie wspomina? 

 

- Najchętniej wracam wspomnieniami do Liceum Ogólnokształcącego im. S. 

Żeromskiego w Pucku. Edukacja w tej szkole przyniosła mi zamiłowanie do geografii 

oraz cenne przyjaźnie, które przetrwały do dnia dzisiejszego. Z łezką w oku wspominam 

nauczycieli, którzy zarażali nas swoją pasją do nauki. Oczywiście każdy z nich uważał, 

że to jego przedmiot jest najważniejszy. Pamiętam, jak dziewczęta za makijaż stały przy 

tablicy dwie godziny i tłumaczyły zdania z języka polskiego na rosyjski i odwrotnie. 

Do dzisiaj wspominam trzy powody nieprzygotowania na języku polskim- pożar, 

powódź i śmierć własna. Oczywiście, w czasach szkolnych każdy drżał na języku 

polskim i nikomu nie przyszłoby do głowy usprawiedliwić się mówiąc: ,,książki nie było 

w bibliotece”. Bo odpowiedź profesora była tylko jedna: ,,a jest tylko jedna 

biblioteka?”. Po latach czuje się wdzięczność do nauczycieli, dzięki którym cała klasa 

zdała maturę. 

 

- Dlaczego zdecydowała się Pani uczyć geografii? 

 

- Decyzja o wyborze kierunku studiów dojrzewała we mnie przez lata. Zastanawiałam 

się, czy chcę uczyć matematyki, czy geografii. Matematykę uwielbiałam, wszak to 

królowa wszystkich nauk, ale z drugiej strony była geografia, która mnie fascynowała. 

Wychowałam się na kultowym programie przyrodniczym Tony ’ego Halika i Elżbiety 

Dzikowskiej zatytułowanym ,,Pieprz i wanilia”. Chciałam tak, jak oni poznawać świat 

i jego mieszkańców. W liceum spotkałam nauczycielkę geografii, która wspaniale 

prowadziła lekcje, opowiadała i tłumaczyła w taki sposób, że wiedza zostawała 

w naszych głowach. Od tej pory wiedziałam już, że będę studiować geografię. Okazało 

się, że udało mi się połączyć dwie dziedziny nauki, którymi się pasjonuję. 

 

- Dziękujemy za przeprowadzony wywiad, życzymy powodzenia i dalszych 

sukcesów zawodowych. 

 

- Dziękuję. Wam życzę sukcesów w nauce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Skorupska 



 

 

 

Dnia 18.09.2015r. odbył się koncert zespołu „Duusia&Krzysztof Kreft”, czyli 

absolwentów naszego gimnazjum, z których możemy być naprawdę dumni. 

Na koncercie nie zabrakło oczywiście redaktorów naszej gazetki, którzy przeprowadzili 

wywiad z Adą. 

 

 - Kiedy odkryłaś swoją pasję ? 
 

 - Pod koniec podstawówki, od tamtej pory śpiewałam w chórze szkolnym pod opieką 

p. Moniki Kitel (którą serdecznie pozdrawiam) oraz na imprezach szkolnych aż do 

końca gimnazjum. 

 

- Kiedy zaczęłaś sama pisać piosenki? 

 

- Gdy tylko odkryłam w sobie talent muzyczny. 

 

- Gdzie szukasz natchnienia? 
 

- Moje natchnienie do pisania to prawie wszystko co mnie otacza, codzienne czynności, 

lub gdy w moim życiu przydarzy się coś na tyle ważnego, aby powstała o tym 

piosenka.  

 

- Czy wiążesz swoją przyszłość z muzyką? 
 

- Muzyka to moja wielka pasja, jednak nie zamierzam zajmować się tym zawodowo. 

Zawsze będzie to nieodłączna część mojego życia, ale plany zawodowe łączę z inną 

dziedziną, ale również sztuką. 

 

- Czy masz jakiegoś idola? 

 

- Mam wielu idoli, z każdej dziedziny muzyki innego, kochałam zawsze bardziej 

rockowe zespoły takie jak: System of a down, Nirvana i Within Temptation, ale 

jednocześnie takich wykonawców jak Mela Koteluk. 

 

- Czy wydałaś lub chcesz wydać płytę? 

 

- Zamierzam rejestrować utwory i wstawiać na YouTube, ewentualnie jak się uda jakiś 

singiel, ale o płycie raczej nie myślę. 

 

- Dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu sukcesów. 

 
Klaudia Murszewska 
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Pewnie wielu z Was nie wie, ile atrakcji znajduje się w mieście, w którym mieszkacie! 

Chcemy zachęcić Was do korzystania z nich i dlatego przedstawiamy Wam różne 

propozycje zajęć w Fabryce Kultury (ul. Łąkowa 59A). Oto one: 

 

 sitodruk - technika graficzna, dzięki której możesz wykonywać wielokolorowe 

nadruki na różnorodnych nawierzchniach (czwartek 17.00 - 20.00); 

 artystyczna bajaderka - czyli tworzenie czegoś z niczego ( czwartek 17.30 - 19/ 

poniedziałek 16 - 17.30 ) 

 koło szachowe „Hetman Reda” (sobota 13.00-15.00) 

 teatr dla młodzieży (sobota 10.00 - 13.00) 

 gitara (wtorek 17.30 - 19.45) 

 zumba 

 Deep Side Dance Studio (wtorek 19.00 - 20.30) 

 Ceramikownia (sobota 10.30 - 12.30) 

 rysunek studyjny (poniedziałek 17.00 - 18.30) 

 perkusja (środa 14.00 - 15.00) 

 pracownia fotografii (wtorek 17.00 - 18.30) 

 tenis ziemny (poniedziałek/środa 18.00 - 20.00) 
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Blue od dziecka marzyła, żeby zostać sławną koszykarką. W dniu swoich 

trzynastych urodzin niestety zdarzył się wypadek. Trafiła do szpitala, a zaraz potem 

była na wózku. Jej marzenia legły w gruzach, ale na szczęście był przy niej jej 

przyjaciel, Mack, który jej uświadomił, że to, iż nie jest do końca sprawna, nie może 

odebrać jej marzeń. 

Rozdział 1 

Pierwszy dzień szkoły. Właśnie wstałam, teraz idę wziąć prysznic, a zaraz po 

tym schodzę na śniadanie. W domu nie było nikogo prócz mnie. Mieszkam z matką, 

ojciec zmarł, gdy miałam 5 lat. Był alkoholikiem i być może właśnie z tego powodu już 

o nim zapomniałam. Gdy byłam mała, bił mnie i mamę. Czasami przychodzi do nas 

nowy chłopak mamy, nazywa się Rob. Bardzo go lubię, często pomaga mi w lekcjach, 

zabiera mnie i mamę do kina i różne tego typu miejsca. Czuję, jakby był członkiem 

naszej rodziny od zawsze.  

Zeszłam na dół. Mamy już nie było, zostawiła tylko kartkę: „ Dzień dobry, Blue. 

:) W lodówce masz śniadanie, zrobiłam ci naleśniki, a na paterze zostawiłam ci 

pieniądze na lunch. Rob dzisiaj do nas przychodzi, więc wrócę trochę później niż 

zwykle, bo wstąpię jeszcze do marketu po zakupy na dzisiejszą kolację. Jakbyś czegoś 

potrzebowała, to zadzwoń. Miłego dnia w nowej szkole. Kocham Cię!”   

Zjadłam śniadanie i udałam się do szkoły. Po drodze wstąpiłam jeszcze tylko do 

pobliskiego sklepu, żeby kupić coś do jedzenia, bo nienawidzę szkolnych sklepików. 

Gdy byłam już przy szkole, to zauważyłam, że kilku całkiem przystojnych chłopaków 

grało w koszykówkę. Piłka wypadła jednemu z nich i przeturlała się po ziemi w moim 

kierunku. Podniosłam ją i zrobiłam trafny kosz z odległości około 10 metrów. 

Chłopakom szczeny opadły. Pewnie sobie nie wyobrażali, że dziewczyna może być tak 

dobra w koszykówce, jak chłopacy. Przez chwilę nie mogli oderwać ode mnie oczu, 

a ja uśmiechnęłam się do nich i odeszłam. Pierwszy dzień w nowej szkole, jak widać, 

nieźle się zapowiada.   

Na lekcji w-f'-u graliśmy w siatkówkę, nie mogłam się skupić, bo na boisku obok 

dziewczyny grały w kosza. Trener zauważył moje zainteresowanie i poprosił mnie na 

chwilę na bok. Podeszłam do niego, pytając: 

- Tak, trenerze? Czy coś się stało? 

- Nie, ale chciałem się tylko o coś zapytać - odpowiedział pan Brown z uśmiechem na 

twarzy. 

- A więc słucham - powiedziałam.  

- Jak masz na imię? 

- Blue, Blue Beckler, proszę pana.` 

- Dobrze, więc, Blue. Słuchaj, jeżeli chcesz, to możesz się zapisać na koszykówkę. 

Prowadzę te zajęcia, może jesteś zainteresowana? Widzę, że nie możesz oderwać oczu 

od tych dziewczyn, które są na sąsiednim boisku, a raczej tego, jak grają. 
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- Tak, rzeczywiście tak jest, od małego grałam w koszykówkę i właśnie chciałam 

dołączyć do drużyny, bo słyszałam, że w tej szkole jest klub. 

- Tak, nie przesłyszałaś się. A mnie obiło się o uszy, że nieźle rzucasz do kosza. Moi 

uczniowie, którzy grali dzisiaj przed szkołą rano, powiedzieli mi o twoim wyczynie 

i muszę powiedzieć, że bardzo chciałbym, abyś dołączyła do naszej drużyny. 

- Bardzo chętnie, ale niestety dzisiaj nie mogę przyjść na trening. 

- Nie martw się, dzisiaj nie mamy treningu. Jeszcze dziś zadzwonię do twojej mamy 

i wszystko jej powiem. A teraz już zmykaj do szatni, bo zaraz zadzwoni dzwonek. Do 

zobaczenia! 

- Dziękuję bardzo, do widzenia! 

Po prostu super!! Zaraz po szkole muszę zadzwonić do mamy. A może lepiej 

nie? Pan Brown do niej zadzwoni przecież, ale może powinnam uprzedzić mamę? Nie! 

Pan Brown wszystko jej opowie, nie chcę psuć niespodzianki. Biegnę szybko do domu, 

odrabiam lekcje i migusiem przygotuję stół na dzisiejszą kolację!  
 

Patrycja Konkol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Bartosz Nowak 
 

 

 

Marta Kojałowicz 18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartosz Nowak 

 

 

 

 Pozdrawiam Klaudię Murszewską z 2C, 

 Kamila M. pozdrawia Karolinę z 2C, 

 Pozdrawiam Karolinkę z 2C, 

 Serdeczne pozdrowienia dla kochanych uczniów klasy 2A od wychowawczyni, 

 Pozdrawiam moją super Kochaną Kamilę  <3, 

 Pozdrowienia dla Julii z 3A  

 Kurczaczku pozdrawiam Cię. Twoja tajemnicza wielbicielka :*, 

 Pozdro dla Karo z 2C, 

 POZDRAWIAM SZKIEŁKO!,  

 Pozdrawiam Paulinkę i Laurkę <3, 

 Pozdrawiamy Sarenkę z 2C, 

 „Karol zostaniesz moim chłopakiem?”- Martyna, 

 Pozdrowienia dla szanownego boiska,  

 Pozdrawiam Martynę z 2C, 

 Pozdrowionka dla Baboli i Siatkareczki,  

 Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów , 

 Pozdrowienia dla Maćka Dopke z klasy 3C. 
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W każdym wydaniu naszej gazetki będziemy umieszczać zadania matematyczne.  

5 pierwszych osób, które napiszą 3 poprawne rozwiązania, zgłaszają się do Laury Elwart 

z 2b. Za dobre rozwiązania otrzymuje się ocenę cząstkową z matematyki.  

 

(359 - 175) + (252 + 923) = .……………………………………………………………   M 

(32 * 18 – 120) – (125 : 25 + 70) = …………………………………………....   N 

12 * (127 * 4 – 500) + (32 * 17) = ………………………………………………... T 

523 – 18 * (358 – 342) = …………………………………………………………….. A 

500 : 50 + 123 + 923 = ………………………………………………………………… W 

(592 – 430) + 156 * 7 = ……………………………………………………………….. I 

572 – 800 : 2 = ……………………………………………………………………………. I 

632 + 228 – (215 – 125) = ……………………………………………………………. U 

55 + 45 : 5 – 13 = ………………………………………………………………………. U 

101 – 1 * 11 + 32 * 0 =  …………………………………………………………………. L 

17 + 33 : 11 – 96 : 8 = …………………………………………………………………… J 
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