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W tym numerze: 
-wywiad z panią dyrektor Beatą Zawal-
Brzezińską, 
-kącik literacki, 
-reportaż z wizyty w Holandii, 
-recenzje naszych ulubionych książek i filmów. 



Jak zapewne pamiętacie, swego czasu nasi starsi koledzy, poświęcili 
wolne chwile, tworząc szkolną gazetkę Kameleon. Niestety od dłuższego 
czasu nie gościła ona w naszych tornistrach. Dziś chcielibyśmy, 
przedstawić Wam nową, ciekawszą, oficjalną prasę szkolną przygotowaną 
rękoma wielu ambitnych młodych ludzi, o niezwykłym talencie 
piśmienniczym i organizacyjnym, pod przewodnictwem naszych Pań 
Polonistek. Ponownie będziecie mieli okazję zaopatrzyć się w doskonałe 
źródło informacji i rozrywki, które z pewnością umili Wam czas między 
lekcjami. Mamy nadzieję, że nasz wkład i zaangażowanie sprosta Waszym 
oczekiwaniom, a z każdym miesiącem będziemy mogli liczyć na coraz 
szersze grono czytelników. Oczywiście, zrobimy co w naszej mocy, 
aby trafić w gusta wszystkich naszych odbiorców, dlatego liczymy, 
że chętnie będziecie zgłaszali nam nowe propozycje pod oficjalnym 
adresem redakcji: bocianisko.zs2@wp.pl, które, jeśli tylko będzie 
to możliwe, zrealizujemy w jak najciekawszy sposób. Zapraszamy do miłej 
lektury i życzymy pozytywnych, pierwszych wrażeń. 
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 Kilka słów o bocianach 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Książka: 

 

 Jutro - John Marsden 

W tym numerze chciałabym 
opowiedzieć Wam o serii 
książek, która mnie osobiście 
zachwyciła. Wypożyczając 
pierwszy utwór pod tytułem 
„Jutro. Nie ma już żadnych 
zasad” autorstwa Johna 
Marsdena, moja intuicja 
podpowiadała mi, iż będzie 
przewidywalna i nudna.  
Jednak po przeczytaniu pierwszych dwudziestu 
stron wiedziałam , że muszę uciszyć swój instynkt. 
Historia opowiada o grupie nastolatków, która wybrała 
się na wycieczkę do niedostępnego miejsca w górach zwanego Piekłem. 
W drodze powrotnej nie spodziewali się że prawdziwe piekło czeka na 
nich w domu. Co byście zrobili, gdyby zniknęli Wasi rodzice, a wasze 
miasto dostałoby się pod rządy obcego państwa?  Nastolatkowie poddani 
niesamowitej próbie przyjaźni i dojrzałości próbują na własną rękę 
odzyskać panowanie nad miastem. Ale przecież trudno zmusić się do 
trzymania broni, a szczególnie do jej użycia.  W nowym świecie nie ma już 
żadnych zasad i ktoś musi ustalić nowe. 
Książka jest pełna akcji i trzyma w napięciu. Czytając ją, momentami 
płaczesz i śmiejesz się wraz z bohaterami. Rzadko zdarza mi się chwalić 
dzieło i zachęcić do jego czytania. Jednak ta książka warta jest waszej 
uwagi. Powieść Jutro stała się nie tylko największym młodzieżowym 
bestsellerem w historii Australii, ale też fenomenem, który przekroczył 
granice wiekowe. Seria Jutro zachwyciła nie tylko nastolatków, ale także 
dorosłych czytelników, gdyż mówi o wartościach uniwersalnych: 
przyjaźni, miłości, odwadze i honorze. 
Myśląc dłużej nad tym tematem, doszłam do wniosku, że Jutro można 
przyrównać do powieści „Kamienie na szaniec” autorstwa Aleksandra 
Kamińskiego, w realiach XXI wieku. Tak jak Alek, Zośka i Rudy,  Ellie i jej 
przyjaciele zostali poddani trudnym czasom okupacji i wojny. 
Czytając tę książkę, nie zawiedziecie się, że poświęciliście jej uwagę. Po 
zakończeniu całej serii poczujecie się wzbogaceni o dodatkową wiedzę. 
Nie tylko dotyczącą przetrwania, ale również takich spraw jak składanie 
bomb. Jeszcze raz gorąco polecam i zachęcam do przeczytania. 

 
 

 



Film: 
 

Anioły i demony reż. Ron Howard 

Kolejna ekranizacja dzieła 
Dana Browna, autora m.in. 
kontrowersyjnej powieści 
Kod Leonarda da Vinci. 
Premiera filmu miała 
miejsce w 2009r. i do tego 
czasu zachwyciła rzeszę 
fanów kina, jak i 
czytelników prozy Browna.  
Znów mieliśmy okazję 
zobaczyć Toma Hanks’a w 
roli wybitnego symbologa Roberta Langdona. 
Akcja filmu rozpoczyna się w genewskim kompleksie CERN, z którego 
zostaje skradziona próbka, niestabilnej antymaterii. W Watykanie panuje 
okres bez papieża tzw. Sede Vacate. Tajemnicza kasta Illuminati 
przyznaje się do porwania grupy kardynałów i grozi zniszczeniem Stolicy 
Apostolskiej, za sprawą ukrytych antycząstek. Robert Langdom wraz z 
profesor Vetra zostają wynajęci do odnalezienia ukrytej substancji i 
uratowania kandydatów na nowego biskupa Rzymu. 
Gwiazdorska obsada, m. in. wspomniany już wcześniej Tom Hanks, czy 
Ewan McGregor, oraz unikalna fabuła oparta na powieści Browna 
połączona z niesamowitymi efektami specjalnymi dała piorunujący efekt, 
który zachwycił publikę całego świata. Na potrzeby filmu został 
stworzony największy plan filmowy w historii kina, jako że Watykan nie 
zezwolił na ujęcia w obszarze państwa. Wraz z bohaterami mamy okazję 
zwiedzić niemalże całą Stolicę Apostolską, zobaczyć oryginalne lokacje np. 
Plac Św. Piotra, czy zamek Sant’Angelo, przekonać się o faktycznych 
strukturach państwa, oraz poznać fakty historyczne, o których w szkole 
się nie nauczycie. 
Przyznam, że gdybym nie przeczytał recenzji, nigdy nie domyśliłbym się zakończenia, 

które jest niemal niemożliwe do przewidzenia. Ciągła akcja utrzymująca napięcie, aż do 

punktu kulminacyjnego, który wbrew pozorom nie jest zakończeniem filmu. Nie 

zabraknie także strzelanin oraz wymyślnych egzekucji. Film zadowoli fanów kina akcji i 

kryminałów, idealnie nadaje się na weekendowy wieczór z przyjaciółmi. Jeśli jeszcze nie 

mieliście okazji zobaczyć tej fascynującej produkcji, polecam, na pewno się nie 

zawiedziecie. 

 

 
 

 
 



Reportaż z Holandii 

 
 

 
W dniach 7 – 11 maja nasi uczniowie wzięli udział w wymianie 
młodzieżowej ze szkołą van der Capellen w Zwolle. Od wielu lat 
pomyślnie współpracujemy ze szkołą w Holandii. W 
przedsięwzięciu wzięło udział łącznie 45 uczniów, z czego 15 z 
naszej szkoły. 
Do Zwolle przyjechaliśmy w godzinach porannych, po czym 
zostaliśmy przydzieleni do holenderskich domów. Mieliśmy 
okazję zapoznać się z tamtejszą kulturą i obyczajami. Kuchnia z 
którą się zetknęliśmy słynie chociażby ze słodkich dań, które 
przypadły wielu osobom do gustgu. Zaskoczyła nas 
wszechobecna zieleń. Resztę dnia spędziliśmy z goszczącymi nas 
rodzinami, każdy w inny, zaplanowany przez gospodarzy sposób. 
Drugiego dnia mieliśmy okazję spróbować naszych sił w 
kajakarstwie, co zapewniło nam niezapomniane wrażenia. 
Holenderscy przyjaciele przyszykowali nam ucztę, w której skład 
wchodziły dania powszechnie przygotowywane na obiady. Po 
posiłku odbyła się dyskoteka. Każdy był zadowolony. 
Wróciliśmy do domów zmęczeni, ale szczęśliwi. 
Następny dzień był równie ekscytujący. Zwiedziliśmy stolicę 
Holandii, Amsterdam. Mogliśmy tam zobaczyć targ kwiatowy, 
gdzie największą uwagę przykuwały różnorodne rodzaje 
tulipanów. To właśnie z tych cudownych kwiatów słynie ten kraj. 
W dzień wyjazdu zdążyliśmy obejrzeć samo Zwolle. 
Nakupowaliśmy upominki korzystając z tego, że towary w 
sklepach były tańsze, niż te z Amsterdamu. 
Pożegnanie było najgorszą częścią wymiany. Zdążyliśmy się ze wszystkimi 

bardzo zżyć. Mamy nadzieję, że będziemy utrzymywać z nimi kontakty i 

zobaczymy się już wkrótce. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Wiadomości sportowe 

 
 

 
W dniu 14.05.2012 roku na stadionie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Redzie, odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół Gimnazjalnych w 

Indywidualnej Lekkoatletyce Chłopców oraz Dziewcząt. Zawody te były eliminacją do 
Finału Wojewódzkiej Gimnazjady, który odbędzie się 22.05.2012 roku w Chojnicach. 

W rywalizacji wzięło udział ponad 200 zawodników i zawodniczek z całego Powiatu 
Wejherowskiego. Poziom rywalizacji był bardzo wysoki, a dobra pogoda pozwoliła na 

uzyskanie wartościowych wyników. Nasi uczniowie startowali w kilku konkurencjach. 

Jednym poszło dobrze, innym trochę gorzej. Szymon Grubba, który brał udział w 
pchnięciu kulą osiągnął wynik 11,32m, dzięki któremu zajął 1 miejsce. Jan 

Rozenkranz oraz Dominika Sidorowicz brali udział odpowiednio w skoku we wzwyż 

oraz w dal. Jasiu z uzyskaną wysokością 1,65m zajął 2 miejsce, a Dominika z 
wynikiem 4,90m zdobyła srebrny medal. Cała trójka przeszła do Etapu 

Wojewódzkiego, który odbędzie się dnia 22 maja w Chojnicach. 

 
 
Tej kobiety nie trzeba nikomu przedstawiać. Zastępczyni dyrektora naszego gimnazjum, 
jest prezesem Stowarzyszenia „Kunszt” i autorką nazwy „Redzkie impresje”. Jaka była 
w naszym wieku? Co robiła? W krótkim wywiadzie, tylko dla naszej gazety.  
Przeczytajcie jego fragment. 
 
 
Redaktor: Jak mogłaby Pani opisać swoją młodość? 
 
Beata Zawal-Brzezińska: Moją młodość... Uprawiałam sport – wyczynowo. Chodziłam na 
treningi rano i wieczorem. W pewnym momencie jednak zdecydowałam się zmienić swoje 
zainteresowania.  Pewna znajoma rodziców podarowała mi farby. Pochodziła z Krakowa, więc 
tradycje artystyczne, które mi przekazała były bardzo duże i to mnie zainspirowało. Zaczęłam 
malować. Sama robiłam sobie płótna pod obrazy. Jeszcze uprawiałam przez chwilę sport, ale 
dwóch tak różnych zajęć nie dało się pogodzić. 
 
Redaktor: Należała Pani do jakiegoś zastępu harcerskiego? 
 

Beata Zawal-Brzezińska: Tak. Wtedy harcerstwo bardzo dużo robiło, nie tak jak dzisiaj. Była 
tak akcja „Niewidzialna ręka”, gdzie pomagało się starszym bez ujawniania się, np. rąbało się 
drewno i zostawiało ten znak. 
 
Redaktor: Jakie jest Pani pierwsze wspomnienie, które przychodzi Pani na myśl ze szkoły 
średniej? 
 
Beata Zawal-Brzezińska: Ze szkoły średniej... Przypomina mi się łacina, bo byłam w klasie 
humanistycznej. Tak, łacina i zabawne żarty, które opowiadała pani profesor ucząca tego 
właśnie przedmiotu. Wtrącała różne łacińskie słówka i to brzmiało mniej więcej tak: „Ego 
idem pies lapidem, kamis na mnie szczeka. Ja kamisa w łeb lapidem, a kamis ucieka”. Byłam 
w klasie humanistycznej, do której chodziły bardzo wyniosłe osoby, tzw. z dobrych domów, 
często arystokratycznych i córki pływaków. Miały bardzo ładne ciuchy.  Wszyscy tak im 
zazdrościli tych jeansów... Bardzo dużo osób z tej klasy jest teraz prawnikami. Pokończyli 
politechnikę i inne prestiżowe szkoły. 
 
Redaktor: Dziękujemy bardzo za wywiad. 



Poradnik dla osób zagrożonych ocena 

niedostateczną. 

1. Nie załamuj się. To jeszcze nie koniec świata. 

2. Podejdź do nauczyciela i upewnij się, że termin 
poprawy jeszcze nie minął. 

3. Zapytaj nauczyciela, co mógłbyś poprawić. 

4. Omów z nim to, czego nie rozumiesz. 

5. Umów się na poprawę danego materiału. 

6. Porządnie się przygotuj, aby dostać jak najwyższą 
ocenę. 

7. Upewnij się, że dobrze nauczyłeś się na poprawę. 

8. Napisz sprawdzian, tak aby dostać ocenę celującą!! 

9. Jeśli jednak poprawa nie pójdzie Ci najlepiej, zapytaj o 
jakąś pracę dodatkową (plakat, zaległe zadanie domowe 
itp.) 

10. Wykonaj ją starannie i dokładnie, a otrzymana ocena 
może Cię mile zaskoczyć. 

 

Jeżeli stosując się do tych wskazówek stan twojej 
oceny semestralnej/końcowej niezbyt się poprawił to 

próbuj dalej. 

Nie poddawaj się!! 

 

 Powodzenia! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

ROZDZIAŁ PIERWSZY  
                                

Wspomnienia Stephanie 
 

           Na zewnątrz padał gęsty śnieg. Wszystko spowiła mgiełka niby 
obłoczki płynące niżej, o wiele niżej niż zwykle. Stephanie siedziała na 
parapecie z głową wspartą na zimnej szybie. Jej duże, zielone oczy z 

zamyśleniem spoglądały na przechodniów. Wszyscy biegli gdzieś, 
pochłonięci własnymi sprawami. Rozmyślała o tym, dlaczego przez cały 
czas wydaje jej się, że nie pasuje do otoczenia. Była częścią, która nie 

pasowała do tak dobrze znanej każdemu układanki. W szkole była 
prawie niewidzialna, nikt nie zwracał na nią szczególnej uwagi – ot jest to 

Stephanie Anderson i nikim poza tym. W żadnym wypadku nie była 
niemiła bądź ordynarna, po prostu nie interesowała się  najświeższymi 

plotkami, ostrym makijażem, jak to u jej rówieśniczek. Na przerwach 
siedziała w zaciszu biblioteki i czytała, dlatego tak dobrze znały ją 

wszystkie pracujące tam osoby. Nikt tak naprawdę nie wiedział, dlaczego 
lubi odizolowywać się od ludzi. W pewnym sensie uważali ją za 

dziwaczkę, lecz nie było to prawdą. Prawda była tak zagmatwana, że 
wolała nie rozmawiać na ten temat. Tak było lepiej. Wszystko zaczęło się 
pamiętnego dnia, kiedy Steffi razem z ojcem oczekiwała na powrót mamy 

z delegacji z Egiptu. Jej mama była archeologiem, małą dziewczynkę 
bardzo interesowała jej praca i z wypiekami na twarzy czekała na kolejne 

opowieści z wypraw. Matka nie wróciła jednak, lecz zostawiła krótką 
wiadomość : 

 
,,Moi drodzy, bardzo za Wami tęsknię, lecz tutaj tak bardzo mi się 
podoba, że nie sposób wrócić. Mam nadzieję, że wszystko się Wam ułoży, 
a ja będę spełniała swoje marzenia związane z karierą i pracą. ‘’ 
                                                                                     Kochająca mama 
 
Ojciec Stephanie nie mógł w to uwierzyć. Na próżno szukał i dzwonił do 
potencjalnych hoteli w, w których Lynn rzekomo miała się zatrzymać. Na 
próżno wysyłał tyle listów, nic, żadnej odpowiedzi. Pogrążony w smutku, 
bardzo się zmienił. Stał się ponurym człowiekiem. Po trzech latach 
pogodził się z tym, że matka Stephanie nie wróci. Lynn opuściła ich. Na 
zawsze. Ten żal, który zagościł w sercu obojga z nich nigdy nie został 
zażegnany. Coraz częściej Stephanie myślała o tym, w jaki sposób mama 
zostawiła ich i myślała, dlaczego  tak postąpiła ? Czy naprawdę miała ich 
dosyć ? Nie wierzyła, że zrobiłaby coś takiego. Z kieszeni spodni wyjęła 
list, który budził w niej coraz więcej wątpliwości. 

 
 



Zagadki 
 

1. Co to jest, rozbija się i dopiero wtedy jest całe... 
2. Czym kończy się wieczór a zaczyna ranek? 
3. Gdzie czwartek wypada przed środą? 
4.    Im jest głębsza tym mniej widzisz. Co to jest? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odp. 1.Namiot. 2.Literą "R". 3.W słowniku. 4.Ciemność 



Osiągnięcia naszych uczniów: 

 

Mistrzostwa Polski w tańcu 

Joanna Janiak- I miejsce (formacja) I miejsce (mini formacja) III miejsce (duet) 

Wiktoria Jabłonowska- I miejsce (formacja) 

  
Mistrzostwa Świata w tańcu 

Joanna Janiak- II miejsce (duet) 

 

Konkurs recytatorski 

Katarzyna Kabata- I miejsce (etap szkolny) I miejsce (etrap miejski) I miejsce (etap powiatowy) II 

miejsce (etap wojewódzki) 
Joanna Janiak- II miejsce (etap szkolny) III miejsce ( etap miejski) 

Magdalena Pachulska- III miejsce (etap szkolny) 

 

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego 

Katarzyna Tomczuk- II miejsce 
 

Powiatowy Konkurs Geograficzny „Strefy Ziemi” 

Reprezentacja szkolna w 

składzie Agnieszka 

Modzelewska, 

Aleksandra Stenka, 
Kinga Ranachowska- I 

miejsce 

 

Wojewódzki 

Ekologiczny Konkurs 
Literacki „Ziemia dla 

człowieka - człowiek dla 

Ziemi” 

Beata Gruba- I miejsce 

(wiersz) 

Artur Szreder- II miejsce 
(wiersz) 

 

Wojewódzki 

Ekologiczny Konkurs 

Plastyczny  „Ziemia dla 
człowieka - człowiek dla 

Ziemi” 

Katarzyna Kabata- I 

miejsce 

 

Turniej Wiedzy 
Pożarniczej 

Reprezentacja szkoły w składzie Aleskandra Strosowska, Radek Horbik, Szymon Grubba, Dawid 

Merchel- I miejsce 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Czy na pewno chcesz to zjeść?   

Na zdjęciu widzicie jedno z flagowych dań najpopularniejszej 
sieci Fast-Foodów - McDonald's. Co to jest? Shake, lody, jogurt? 
Odpowiedź jest niestety o wiele bardziej szokująca. Czytaj dalej - 
pod warunkiem, że masz mocne nerwy! 

Poniższa fotka przedstawia... Mechanicznie oddzielanego 
kurczaka! To właśnie z tego robi się popularne nuggetsy. Widzisz 
przetworzone mięso kurczaka, z którego robi się te małe kotleciki. 

Wyjaśnijmy proces tworzenia. Bierze się części kurczaka i 
przepuszcza je przez maszynę, której zadaniem jest oddzielenie 
mięsa od kości. Niestety, tak się nie dzieje. Tak naprawdę 
WSZYSTKO zostaje zmiażdżone i zmielone, włączając w to 
kości, oczy i wnętrzności, czego efektem jest właśnie papka, 
którą widać na zdjęciu. 

Jako że w produkcie na tym etapie jest mnóstwo bakterii, całość 
zanurza się w amoniaku w celu zabicia tych małych stworków. 
Tylko kto chciałby nuggetsy o smaku amoniaku? Pewnie nikt. 
Właśnie dlatego kolejnym krokiem jest dodanie całej góry 
sztucznych aromatów, które mają nadać temu smak zbliżony do 
kurczaka. To załatwia sprawę. 

Tylko co zrobić z różowym kolorkiem? I na to znalazł się sposób - 
właśnie po to dobrano staranną mieszankę barwników nadającą 

im odpowiedni białawy kolorek., 

 Źródło: docakilah.wordpress.com 

 



Horoskop – czerwiec 2012 
Wróżka Kasandra prawdę Ci powie... 

 

 

 

Baran – ten miesiąc poświęcisz na lektury i pisanie. 
Będziesz mieć wpływ na wycieczki i pomysły. Pomyślne dni: 
8-11; niepomyślne dni: 23-27; znaczące dni: 2, 12, 21, 30. 
 
 
 

 
Byk – zdobędziesz nowych przyjaciół i przychylność znajomych. 
Pohamuj łakomstwo! Pomyślne dni: 11-15; niepomyślne dni: 1, 26-29; 
znaczące dni: 2, 11, 20, 29. 
 

 
 
 
 

Bliźnięta – czerwiec będzie najdziwniejszym miesiącem w roku: 
będzie przypominał o tajemniczości i intrygach. Czeka Cię 
towarzystwo spod znaku ryby. Pomyślne dni: 14-17; 
niepomyślne dni: 3, 4, 28-30. Znaczące dni: 1, 10, 28. 

 
 

Rak – skup się teraz na organizacji i planowaniu. Jesteś blisko 
sukcesu – musisz tylko trzymać się planu. Czekają Cię kłamstwa ze 
strony znajomych. Pomyślne dni: 16-19; niepomyślne dni: 3-6, 30; 
znaczące dni: 9, 18, 27. 

 
 
 
Lew – skup się na emocjach i własnym stylu. W tym miesiącu 
przydadzą się dobre kontakty ze znajomymi. Jeden z nich zmieni 
swoje zachowanie… Pomyślne dni: 18-22; niepomyślne dni: 5-8; 
znaczące dni: 8, 17, 26. 

 

 

 

Strzelec – w czerwcu lepiej zajmij się nauką. Zrobisz 
postępy. Pomyślne dni: 1-3, 28-30; niepomyślne dni: 13 -

 16; znaczące daty: 4, 13, 22, 31. 
 
 



Skorpion – nadmiar spraw do załatwienia, ale będziesz sobie świetnie 
radzić. Zabłyśniesz swoimi pomysłami. Pomyślne 
dni: 1, 2, 26-29; niepomyślne dni: 11-15; znaczące 
dni: 5, 14, 23. 

 
 
 
Wodnik – będziesz mieć dobre kontakty z 
przyjaciółmi. Wykorzystaj swoją chęć do działania. 
Pomyślne dni: 4-7; niepomyślne dni: 18-22; znaczące dni: 2, 11, 20, 29. 

 
Ryby – załagodzisz wiele kłótni i sporów. Będziesz ambitna i 
poradzisz sobie z nauką. Pomyślne dni: 6-9; niepomyślne dni: 
21-24; znaczące dni: 5, 8, 15, 22. 
 
 

 
Koziorożec – jeśli będziesz radosny/a wszystko pójdzie po 
Twojej myśli. Nie przejmuj się stresem. Pomyślne dni: 2-5; 

niepomyślne dni: 15-19; znaczące dni: 3, 12, 21, 30. 
 
Panna – zmierzaj ku nowym celom. Wprowadź własne 
pomysły w życie. W czerwcu nie działaj pochopnie. Pomyślne 
dni: 21-24; niepomyślne dni: 7-10; znaczące dni: 7, 16, 25. 

 
 

Waga – ważne będą sprawy rodzinne. Czeka Cię nadmiar pracy 
i złe samopoczucie. Pomyślne dni: 1, 23-27; niepomyślne dni: 9-
12; znaczące dni: 6, 15, 24. 
 
 
PAMIĘTAJ: 31. maja - Dzień Bociana : ) 
Bociany są długodystansowcami – przemierzają aż 12 tys. km w jedną stronę. 

Wybierają się do południowej Afryki, lecąc przez Bałkany, Bliski Wschód i wschodnia 
Afrykę. Nie mogą lecieć bezpośrednio nad Morzem Śródziemnym, bo muszą szybować, 

a nad wodą nie potrafią. Polskie bociany omijają je nad 
cieśniną Bosfor, a zimują na południe od Sahary w 
południowo-wschodniej Afryce. Przeciętny polski bocian 

swą trwającą dwa miesiące wędrówkę powrotną 
rozpoczyna, gdy u nas jest zima. Skoro ma się przy 
gnieździe pojawić pod koniec marca, to powinien opuścić 

afrykańska sawannę już pod koniec stycznia. W ciągu 
dnia może pokonać nawet 500 kilometrów, ale to 

odległość rekordowa. Po takim wyczynie musi odpocząć i uzupełnić rezerwy energii. 
 



Konkurs na projekt sztandaru 

 

W związku z nadchodzącymi obchodami 50 – lecia szkoły i 
nadania imienia „Noblistów polskich”. Gimnazjum nr 2 

ogłaszamy konkurs na projekt sztandaru. 
 

Projekt może być wykonany w dowolnym programie 
graficznym (Corel Draw, Paint itp.) i wydrukowany w formacie 

A4. 
 

Powinien zawierać: 
 

2 strony: awers i rewers (forma prostokątna) 
 

awers: 
napis – Zespół Szkół nr 2 

Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Noblistów Polskich 

logo szkoły lub inne elementy graficzne związane ze szkoła 
podstawową 

 
rewers: 

napis – Zespół Szkół nr 2 
Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich 

logo szkoły lub inne elementy graficzne związane z polskimi 
noblistami 

 
Na sztandarze mogą znaleźć się elementy narodowe jak flaga, 

godło itp. grafika musi być prosta i czytelna, ilustrująca patrona.   
 

 
 

 
 


