
cena: 2zł 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Czasopismo uczniów Gimnazjum nr 2 w Redzie 

 

 

W numerze m.in.: 
 
 „Za głosem serca”, 
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 nasze propozycje na ferie 
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Walentynki – coroczne święto zakochanych, 

przypadające na 14 lutego. Zwyczajem w tym dniu 
jest wysyłanie listów zawierających wyznania 
miłosne. Na Zachodzie czczono św. Walentego jako 
patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc 
okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami. 
W Polsce walentynki popularność uzyskały dopiero w 
latach 90. XX wieku. 

 

Paulina Magdziak 

 

Konstanty Ildefons Gałczyński  

„Rozmowa liryczna” 

 

– Powiedz mi, jak mnie kochasz. 

– Powiem. 

– Więc? 

– Kocham Cię w słońcu. I przy blasku świec. 

Kocham Cię w kapeluszu i w berecie. 

W wielkim wietrze na szosie i na koncercie. 

W bzach i brzozach, i w malinach, i w klonach.  

I gdy śpisz. I gdy pracujesz skupiona.  

I gdy jajko roztłukujesz ładnie -  

Nawet wtedy, gdy Ci łyżka spadnie. 

W taksówce. I w samochodzie. Bez wyjątku. 

Na końcu ulicy. I na początku. 

I gdy włosy grzebieniem rozdzielisz.  

W niebezpieczeństwie. I na karuzeli . 

W morzu. W górach. W kaloszach. I boso. 

Dzisiaj. Wczoraj. I jutro. Dniem i nocą. 

I wiosną kiedy jaskółka przylata. 

– A latem jak mnie kochasz? 

– Jak treść lata. 

– A jesienią, gdy chmurki i humorki? 

– Nawet wtedy, gdy gubisz parasolki.  

– A gdy zima posrebrzy ramy okien? 

– Zimą kocham Cię jak wesoły ogień. 

Blisko przy Twoim sercu. Koło niego. 

A za oknami śnieg. Wrony na śniegu. 



 

 

 

 

 

 

Krzysztof Skorupski 

„Pierwsza Miłość” 

 

Gdy Cię ujrzałem, 

to się w Tobie zakochałem. 

Serce zabiło jak szalone, 

gdy spojrzałem w Twe oczy zielone. 

 

Jedna dusza siedzi w naszych ciałach, 

ja tak pragnę, żebyś mnie zabrał. 

Często są w sercu smutki i żale, 

ale kiedy jesteś przy mnie, czuję się wręcz wspaniale. 

 

Jesteś moim życiem, chcę być tylko z Tobą, 

A gdy chcesz poznać skryte me zdanie, 

Masz z pierwszych liter szczere wyznanie. 

Paryż, 26.10.2016 r. 

 

Najdroższy, 

 

Odkąd Cię nie ma, cały mój świat runął. Każda moja myśl jest 

skierowana ku Tobie. Nie mogę się na niczym skupić, bo w mojej głowie cały 

czas jesteś Ty. 

Jeśli tylko bym mogła, odfrunęłabym niczym biały gołąb w Twe męskie, 

otulające ramiona. Kładąc się spać, czuję Twój niepowtarzalny zapach.  

Chciałabym, żebyśmy mogli wyjechać w nieznane miejsca i być tam ze sobą 

na całą wieczność. 

Księżyc, gwiazdy i wszystko dookoła są niczym, gdy nie ma Cię przy 

moim boku. Mówiłeś, żebym nie płakała, gdy znikniesz, ale to przytłaczające 

uczucie jest zbyt silne, żeby na myśl o Tobie nie uronić łzy. 

Nic nie wyrazi tego, jak bardzo za Tobą tęsknię i jak bardzo Cię 

kocham. 

Pamiętaj. 

Twoja B. 
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List do Oskara 
 

Znacie historię 10-letniego chłopca (bohatera utworu Erica Schmitta) chorego na białaczkę? 

Przeczytajcie interesujący, pełen ciepła i mądrych słów list do Oskara napisany przez Klaudię Onowszak. 

 
Kochany Oskarze!  

       Na samym początku tego listu chciałabym Ci podziękować. Na pewno teraz 

zastanawiasz się za co?  A więc, dziękuję Ci, Oskarze za to, że udowodniłeś mi, że 

życie i jego sens, czy szczęście, jakie odczuwamy, nie zależą od czasu. Także że los, 

na który nie mamy wpływu, nie powinien być wyznacznikiem naszego szczęścia. 

Tylko my sami możemy o tym decydować.   

       Jesteś niesamowicie odważnym człowiekiem. To piękne i wzruszające, jak 

intensywnie wykorzystujesz swoje ostatnie dni. Wielu z nas nie potrafi uśmiechać 

się, mimo że nie ma wyraźnego powodu. Na ulicy co dzień można spotkać ludzi 

pogrążonych w smutku i takich, którzy nie potrafią cieszyć się życiem. Ja byłam 

właśnie jedną z takich osób. Wydawało mi się, że niczego nie mogę zmienić i że 

wszystko, co przytrafia mi się w życiu, jest jakąś karą od Boga. Każdy dzień był tak 

samo szary, jak poprzedni, co rano walczyłam o to, by podnieść się z łóżka. Teraz z 

perspektywy czasu widzę, jak niemądra byłam. Jak mogłam pomyśleć, że Bóg chce 

dla mnie źle? Ale to właśnie Ty mnie zmieniłeś, to dość zabawne, bo właściwie 

nawet się nie znamy. Nauczyłeś mnie, że mimo przeciwności losu i tego, że życie 

czasem rzuca nam kłody pod nogi, powinniśmy cieszyć się każdą chwilą tak, jakby 

była naszą ostatnią. W 10 dni zrobiłeś więcej, niż nie jedna osoba przez całe życie. 

Zakochałeś się, doświadczyłeś prawdziwej przyjaźni z Panią Różą, uwierzyłeś w 

istnienie Pana Boga i pogodziłeś się z własną  śmiercią.  

        Oskarze, może i jesteś drobny, może i swoim wyglądem nie przypominasz ani 

chłopca, ani dziewczynki i choć nazywają Cię Jajogłowym, to dla mnie jesteś 

bohaterem.  

        Masz w sobie ogromną siłę, nie taką fizyczną, tylko psychiczną.  

        Bóg wie, co robi, zabierając Twoim rodzicom największy skarb, jaki mają, 

Twoje życie.  

        Mam nadzieję, że kiedy znajdziesz się już tam na górze, będziesz zdrowy i 

szczęśliwy i że Twoi rodzice oraz Pani Róża przyzwyczają się do życia, bez pewnej 

części swojego serca, którą byłeś Ty.   

Trzymaj się, 
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Klaudia 

Co na walentynki? 
Nie wiesz, jakie prezent dać swojej Drugiej Połowie na walentynki? Nie martw się, pomożemy Tobie. 

Tutaj masz kilka pomysłów. 
Prezenty samorobne: 

 poduszeczka w kształcie serca, 

 ciasteczka/ciasto walentynkowe, 

 walentynka - kartka z życzeniami, w której możesz wyznać swoją miłość. 

 

Prezenty kupne: 

 miś, 

 słodkości, 

 kartka walentynkowa, 

 kwiaty (dla kobiety), 

 czekoladki. 

Czasem wystarczy zwykłe słowo "Kocham Cię", czy buziak! Ale zawsze możesz zabrać go/ją 

na romantyczną kolację, spacer... 

Patrycja Konkol i Martyna Szreder 

Doskonałym prezentem będą również pyszne walentynkowe 
ciasteczka. Przepis na następnej stronie . 
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Czerwone serca walentynkowe – ciasteczka z posypką cukrową. Lekko kruche, maślane, 

miękkie od razu po upieczeniu, potem kruszeją. Proste do wykonania :-). 

 

SKŁADNIKI: 

Ciastka: 

 200 g masła w temperaturze pokojowej, 

 1/2 szklanki drobnego cukru do wypieków, 

 1 jajko, 

 2 szklanki mąki pszennej, 

 2 łyżeczki ekstraktu wanilii, 

 czerwony barwnik spożywczy w paście lub żelu. 

 

Lukier:  

 1 szklanka cukru pudru, 

 2-3 łyżki wrzącej wody lub soku z cytryny, 

 posypka cukrowa. 

 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Ciastka: 

 

Masło i cukier umieścić w wysokim naczyniu. Ucierać mikserem do otrzymania bardzo 

puszystej, jasnej masy. Dodać barwnik (ilość wedle potrzeby) i zmiksować do otrzymania 

jednolitego czerwonego ciasta. Dodać jajko i utrzeć do całkowitego połączenia. Wsypać mąkę i 

zmiksować do całkowitego połączenia składników. Uformować kulę. 

Stolnicę oprószyć bardzo delikatnie mąką. Wyłożyć kulę ciasta i rozwałkować na grubość 

1cm (nie cieniej, ciasteczka powinny być dość grube). Wycinać serca przy pomocy foremki do 

ciastek. Układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia lub matą teflonową. 

Piec w temperaturze 190
o
C przez około 12-15 minut lub do lekkiego zarumienienia 

brzegów. Wyjąć, wystudzić na papierze. 

 

Lukier: 

 

Cukier puder rozetrzeć w naczyniu z wrzącą wodą (grzbietem łyżki) do gładkości. Jeśli 

będzie zbyt gęsty- dodać więcej wody. Jeśli zbyt rzadki- dosypać cukru pudru. 

Ciasteczka maczać w lukrze, odkładać na kratkę, posypać cukrowymi kuleczkami. 

Odstawić do wystygnięcia lukru. 

SMACZNEGO :-) 
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 Pozdrowienia dla wszystkich od młodego Reszki. 

 Pozdrawiam Paulinę Starostę. 

 Pozdrawiam mamę, tatę, Izaaka, dzięcioła, i w ogóle ;)))))))))))))))) 

 Pozdrowienia dla Pani woźnej :P 

 Serdecznie pozdrowienia dla Wiktorii Sz., twój Aleksander KCKC moja Viciu 

 Pozdrawiam Rolnika, Cygana i tego głupiego konfidenta. 

 Pozdrawiam Jakuba Dybicza. 

 Pozdrawiam kolegę Krystiana Łazińskiego, wszystkie nauczycielki i fajne dziewczyny z 

grochowa. 

 Pozdrawiam Paulinę S. i Adę F. KC 

 Pozdrawiam Marcina P. naszego kapitana. K 

 Pozdrowienia dla Caroline z 2C :* 

 Pozdrawiam Jowitę, Laurę, Anię, Wikę, Wiolcie, Czarnego, Szymka, Rafała, Marcina <3<3 

 Pozdrowienia dla Pani Ramony, Pani Stenzel i Pana Tomasza Grodzickiego. 

 POZDRAWIAM PAWŁA SOBCZAKA KOCHAM CIĘ!!! TWÓJ WIELBICIEL 

 Pozdrawiam Kubę KC hahaha 

 Pozdrowienia dla Dawida Górskiego. Jesteś moim idolem. Też chcę być takim koksem ;) 

 Pozdro dla ameo :* 

 Pozdrawiam cały skład chłopaków z piłki ręcznej!!! Kocham was mordki 

 Pozdrawiam Jakuba Kanikułę. Jest najlepszym kolegą. 

 Pozdrawiam Wiktorię i Czarnucha z 3c  :P 

 Pozdrowienia dla Michasia z 3C. ~ cicha wielbicielka  

 Pozdrowienia dla wszystkich singli. Tak z okazji walentynek :’) 

 Pozdro dla palaczy z męskiej toalety  

 Pozdrawiam Księdza. 

 Pozdrawiam wszystkich z 3C, którzy wiedzą o co chodzi z dzikami  

 Pozdrawiam Jajcoba 

 Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić Uczumpek Team. 

 Pozdrawiam Maćka Dopke z 3C. Kocham Cię. 

 Pozdrawiam Ameby!  

 Pozdrowienia dla klasy IA 

 Pozdrawiam mojego chłopaka Macieja Dopke. „Wiktoria Wenta” 

 Kacper Kowalewski pozdrawia Olę Formela. Jest najlepsza. 

 

Droga Wiktorio, 

Piszę do ciebie tą wiadomość, bo jak zobaczyłem cię w pierwszej klasie gimnazjum to 

bardzo mi się spodobałaś. Chciałbym Ci złożyć najlepsze życzenia i żebyś o mnie nie 

zapomniała. Proszę Cię kochana Wiktorio żebyś poszła ze mną na kebaba. 

Twój A. 

 

 
Anna Skorupska 
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MRM już w Redzie 

 
W środę 30.12.2015 r. w Urzędzie Miejskim przy ulicy Gdańskiej 33 odbyło się Inauguracyjne 

Posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie I kadencji. W jej skład obecnie wchodzi 

piętnaścioro młodych ludzi. Aż dwanaścioro z nich stanowią uczniowie redzkich gimnazjów (po 

sześcioro z G1 i G2), wybranych przez samorządy uczniowskie. Pozostali trzej członkowie to licealiści 

wyłonieni w drodze konkursu. 

Podczas spotkania wręczono zaświadczenia, potwierdzające pełnione funkcje. Ustalono wstępny 

harmonogram działań oraz zdecydowano o sposobie sprawnej komunikacji między sobą. Główną część 

obrad poprowadził przewodniczący MRM – najstarszy wiekiem spośród młodzieżowych radnych Błażej 

Dzienisz. 

 Cieszymy się z powstania tej instytucji w naszym mieście. Mamy nadzieję, że okaże się ona 

słuszną inicjatywą i będzie prężnie działała na rzecz młodzieży 

redzkiej. 

 

Aktualny skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie: 

1. Bach Grzegorz 

2. Bach Julia 

3. Bistram Wiktoria 

4. Dzienisz Błażej 

5. Grunwald Daniel 

6. Klóskowska Natalia 

7. Michalska Agata 

8. Niziński Wojciech 

9. Nowak Bartosz 

10. Rejnów Julita 

11. Rutkowski Przemysław 

12. Skrzypski Jakub 

13. Sokołowski Kamil 

14. Trocki Kamil 

15. Wenta Wiktoria   

Jak pomagaliśmy chorej Kalince? 

Dnia 18 grudnia ubiegłego roku w Zespole Szkół nr 2 w Redzie odbyła się charytatywna akcja 

bożonarodzeniowa – dochód z niej przeznaczony został na leczenie 2-letniej Kalinki, cierpiącej na 

nowotwór.  

 Już rankiem na dolnym korytarzu SP rozpoczął się kiermasz, gdzie na kupujących czekał wachlarz 

wykonanych przez uczniów ozdób świątecznych, kartek i pysznych wypieków. Nie zabrakło na nim 

również przedstawiciela naszej gazetki, sprzedającego jej najnowsze wydanie.  

 Główną atrakcją popołudniowej części imprezy był mecz piłki siatkowej, w którym udział wzięli 

nauczyciele ZS2 oraz drużyna TKS Reda Ciechocino. Zakończył się on wygraną pracowników szkoły, 

którzy pokonali przeciwników we wszystkich trzech setach gry. Nie powinno nas to dziwić, ponieważ w 

zwycięskiej drużynie obecnych było aż pięcioro nauczycieli wychowania fizycznego. 

 Przerwy w meczu urozmaicono występami dzieci z klas młodszych, a także emocjonującą 

licytacją dwóch piłek – pierwszą z podpisami zawodników Lotosu Trefl Gdańsk, a drugą z podpisem 

Michela Platiniego. Zysk z ich sprzedaży wyniósł łącznie aż 2500zł.  

Na zdjęciach: charytatywna akcja 

świąteczna 



Akcja ta zakończyła się stuprocentowym sukcesem. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 

udział i zaangażowanie. 

MARATON CZYTELNICZY 

Podajemy najlepsze wyniki pierwszych czterech testów Wielkiego Maratonu Czytelniczego 

dla gimnazjów „W lustrze książki”.  

 

 

Bartosz Nowak 

 
„Na podium” – osiągnięcia sportowe 

 
W dniu 15.12.2015 roku o godzinie 10.00 w hali sportowej ZS1 w redzie odbyły sie Halowe 

Mistrzostwa Redy w LA szkól gimnazjalnych. Do rywalizacji zgłosiły sie Gimnazjum nr 2 w Redzie oraz 

nasza szkoła. Poniżej przedstawiamy wyniki naszych sportowców: 

 

 Skok wzwyż:  

- chłopcy: 1. msc.: Jakub Grubba – 1,60 m;  2. msc.: Michał Kloka – 1,55m; 3. msc.: Sebastian 

Klawikowski – 1,05 m 

 - dziewczęta: 3. msc.: Zuzanna Gruchała – 1,35 m 

 Bieg na 30 m: 

- chłopcy: 1. msc.: Oliwier Jabłonowski – 4,21s; 2 msc.: Waldemar Bralczyk – 4,24s 

- dziewczęta: 3 msc.: Aleksandra Kwiatkowska – 4,80s 

 Pchnięcie kulą / 4 kg /:  

- chłopcy: 3 msc.: Hubert Bogacki – 10,99m 

 Bieg długi: 

- dziewczęta: 2,06.96min. 

 Pchnięcie kulą /3kg/:  

- dziewczęta 2 msc.: Paulina Kuchnowska – 8,20 m 

 Skok w dal miejsca 

Miejsce Imię i nazwisko Liczba punktów (/80) 

1. Bartosz Nowak 73 

2. Rafał Wasiuta 71 

3. 

 

Karolina 

Walczyk 
70 

Artur 

Kwiatkowski 

4. Julia Sarbak 62 

5. Natalia Bil 61 

6. 

Anna Pokriefke 

60 Aleksandra 

Kwiatkowska 
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 - chłopcy: 2 msc. Michał Kloka – 2,49 m. 

 - dziewczęta: 2 msc.: Laura Elwart – 2,20m; 3 msc.: Julia Sudnik – 2,08m 

Szkolni prymusi 
 

Przedstawiamy listę osób z najlepszą średnią ocen (>4, 75) po I semestrze: 
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Natalia Klóskowska 

Uwaga! 

DeepSide Studio - szkoła tańca i kultury hip – hopowej w Redzie organizuje zbiórkę karm, starych 

koców i poduszek dla zwierząt ze schroniska z Dąbrówce. Zbieramy karmy zarówno dla psów, jak i dla 

kotów. Akcja ta potrwa tak długo, jak pomoc będzie potrzebna. Co kilka miesięcy zamierzamy dostarczać 

zgromadzone dary schronisku. Chcielibyśmy Was zachęcić do wzięcia udziału w tej zbiórce - zwierzak 

też człowiek! 

DeepSide Studio 

List od psa Puzelka 

Dąbrówka, 10.01.2016r. 

Drodzy Przyjaciele! 

         W tym liście chciałbym Wam powiedzieć trochę o warunkach, w jakich mieszkamy w schronisku i 

poprosić Was o pomoc. 

        Nie mamy tutaj źle. Mamy gdzie spać, budy są ocieplone, a niektórzy moi przyjaciele, którym 

powypadała sierść, mają specjalne ubranka. Jedynym problemem jest jedzenie. Oczywiście karmią nas, 

ale jest nas tak dużo, że martwię się, iż może kiedyś zabraknąć posiłku dla kilkorga z nas. Tak jak 

mówiłem, mamy ocieplone budy, ale nie będziemy narzekać, gdy będzie w nich jeszcze cieplej. 

         Proszę Was, pomóżcie nam, żeby nam się żyło lepiej. Pomóżcie mnie, moim siostrom i braciom. 

Możecie także jednego z nas zaadoptować. Każdy z nas chciałby mieć kochającego pana. Dziękuję Wam 

w imieniu wszystkich piesków i kotków. My też mamy uczucia, chcemy kochać i być kochane! <3 

Puzelek <3 

Patrycja Konkol 

 

 

 
Hej, Martyna! 

Wiesz, że jestem wielką miłośniczką koni. Chciałabym więc opowiedzieć Ci 

o moim dzisiejszym dniu spędzonym w stajni. Wstałam wcześnie rano i od razu 

pojechałam na koniec Alei Lipowej, gdzie były już moje koleżanki i 

instruktorka. Najpierw przywitałam się ze wszystkimi końmi, potem poszłyśmy 

razem do budynku, żeby wypić herbatę i poplotkować. Następnie poszłam 

siodłać konie, wszystkie bardzo się cieszyły, że idą na jazdę. Po 

dwudziestominutowej rozgrzewce zaczęłyśmy skakać przez przeszkody: koperta, 

stacjonata, okser. W pewnym momencie koń mojej przyjaciółki stanął przed 

przeszkodą, a ona spadła, rozwalając całą stacjonatę. Na szczęście nic jej się nie 

ciąg dalszy na następnej stronie ►►► 
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stało, a instruktorka kazała jej wsiąść i spróbować jeszcze raz. Za drugim razem 

koń się nawet nie zastanowił i z łatwością przeskoczył metrową przeszkodę.     

Na koniec jazdy zdjęłyśmy siodła i pogalopowałyśmy po łąkach na oklep. To był 

naprawdę świetny dzień!  

Mam nadzieję, że trochę Cię zainteresowałam moim zwykłym, niezwykłym 

dniem w stajni. Może następnym razem zabiorę Cię ze sobą i pokażę Ci, jak to 

wszystko wygląda. Do zobaczenia wkrótce.  

Natalia  

Natalia Klóskowska 

,,Jestę K-popę!” 
 

Jestem 14-letnią dziewczyną o imieniu Ola, koreańskiej muzyki słucham niecałe 3 lata. Azjatycka 

kultura interesowała mnie od bardzo dawna, głównie przez swoją odmienność (w porównaniu do naszej) i 

prezentowanie zupełnie nowych form rozrywki. Moja przygoda z koreańską muzyką zaczęła się od 

przypadkowego natrafienia na teraz bardzo znaną w świecie K-popu piosenkę zwaną EXO - Growl. 

Taniec i muzyka tak mnie zainteresowały, że zaczęłam szukać w internecie więcej informacji na ten 

temat. Fascynuję się tym do dzisiaj i staje się dla mnie to czymś na kształt hobby, które mimo wszystko 

nadal mi się nie nudzi i zawsze zapewnia rozrywkę. Jeśli kiedykolwiek przez myśl przeszło ci, że od k-

popu nie można się uzależnić… to właśnie palnąłeś największe głupstwo na świecie. Ten gatunek muzyki 

rządzi się żelaznymi prawami i albo je zaakceptujesz, i będziesz w pełni grał w tę pełną wybojów grę, 

albo na „prawdziwego” fana k-popu się nie nadajesz. Muzyka ta uzależnia i owija swoimi mackami, nie 

minie chwila, a ślęczysz z nosem w monitorze komputera i nic więcej cię nie obchodzi. Ważne dla świata 

wydarzenie polityczne? K-pop. Ktoś z amerykańskich artystów wydał nowy teledysk, który jest na ustach 

wszystkich? K-pop. Ploteczka czy skandal, który z pasją analizują twoi znajomi? K-pop. Zaczyna się 

niewinnie, bo i jaki ma mieć początek to uzależnienie – nie oszukujmy się, tak właśnie jest. W tym 

świecie nie ma zmiłuj. Można rozróżnić kilka podstawowych etapów stawania się rasowym k-popowcem, 

wyjadaczem biasów, nowych zespołów oraz dzierżeniem jakże poważnej funkcji jako „ profesjonalny 

wzdychacz do umięśnionego ciała swojego idola”, tudzież idoli. Oglądasz jeden teledysk. Pewnie trafiasz 

na ten najbardziej kolorowy, z chwytliwą muzyką i ładnym Azjatą tańczącym jak w zegarku wraz z 

pozostałymi członkami zespołu. Urzeka cię ten blask, świetna choreografia, ubrania. Utwór zaczyna 

wywoływać w twojej głowie istne tornado i nim się obejrzysz, znasz całą dyskografię bandu, a w 

późniejszym czasie inne zespoły z tej samej wytwórni. Wtedy twoja przygoda z k – popem nabiera tempa 

i ślęczysz po nocach przed komputerem, wypatrując więcej i więcej, chłonąc i analizując każdy kolejny 

zespół. Wybierasz sobie posłusznie biasa – faceta (lub kobietę), do którego będziesz wzdychać, oblepiać 

jego zdjęciami swój pokój, stworzysz na dysku osobny folder dla jego kilku tysięcy fot i zachwycać się 

będziesz każdym jego zdjęciem, które udostępni. Będąc bardziej wytrwałą, zaczniesz się uczyć w pocie 

czoła choreografii, która najbardziej zapadła ci w pamięć. Tańcząc do lustra, przy tym ambitnym celu, 

będzie cię trzymać jedna myśl: „ Kiedyś cię zobaczę, Azjato!”. Tak, tak. Myślisz jednocześnie o 

wyjeździe do Korei i wspaniałym planie znalezienia sobie przytulnego miejsca tuż przy wytwórni, aby 

koczować na swojego idola, spotkać go i cyknąć chociaż kilka fotek. Wtedy osiągniesz pełnię szczęścia. 

Marzyć, dobra sprawa… jednak wróćmy do realiów. Internet. Skarbnica wiedzy. Jedyny łącznik, który 

przybliża cię do k – popowego marzenia. Bez Internetu nie ma szans na rozwijanie tej pasji, będąc w 

Polsce. Czatujesz do bladego ranka przed komputerem, żeby zobaczyć trzydzieści sekund teasera 

ulubionego zespołu. Pewnego pięknego dnia trafiasz na jedną ze stron o k-popie na Facebooku i twoje 

życie ponownie się zmienia. Myślałeś, że jesteś wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, a okazuje się, że 

fanów k-popu jest spora grupka. Nie, nie przeszkadza ci to, wręcz przeciwnie, masz w końcu z kim 

rozmawiać o swoich zainteresowaniach! Bez niepotrzebnego tłumaczenia kto to bias czy maknae. Bo czy 

rodzina nadaje się do tego? Mama ciągle marudzi, że „Chińczyków” słuchasz, za nic nie wytłumaczysz, 
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że to „Koreańczycy”… W efekcie, twoja tablica zawalona jest zdjęciami Azjatów. W rzeczywistości 

jednak nie jest łatwo. Ludzie cię nie rozumieją. Ty nie chcesz ich zrozumieć. I na pytanie „Jak możesz 

siebie krótko określić?” bez zastanowienia odpowiadasz „Jestę k – popę!”. 

 
 

 

 

Na podstawie opisu odgadnij, o jakie miejsce chodzi. 
 

 

1. Jedno z najstarszych miast w Polsce położone 

w środkowej części kraju, w odległości około 

60km na północny – zachód od Łodzi. Obecnie 

posiada status miejscowości uzdrowiskowej. W 

2008 roku otwarto tutaj kompleks basenów 

zwanych termami (rozbudowany w 2012), w 

których wykorzystywane są wody o 

właściwościach leczniczych. Poza tym znajduje 

się tutaj wiele zabytków, m.in. XIV – wieczny 

zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich, a także 

konsekrowany w 1365 gotycki kościół 

Wniebowzięcia NMP. 
 

Ta miejscowość to _ _ _ _ _ _ _. 
 

 

 

2. Miasteczko w Beskidzie Śląskim, jedno z 

największych centrów sportów zimowych w 

Polsce. Stanowi świetny punkt wypadowy m.in. 

do Wisły, Ustronia czy Bielska – Białej. 

Spośród wielu stacji narciarskich można 

wyróżnić tutaj zlokalizowany na północnym 

zboczu Skrzycznego (1257 m n.p.m.) Ośrodek 

Przygotowań Olimpijskich. Działa tu także 

kompleks skoczni narciarskich usytuowanych 

na stoku góry Skalite.  
 

Tą miejscowością jest _ _ _ _ _ _ _. 

 
 3. Położone w północno – wschodniej części kraju 

drugie co do wielkości miasto województwa 

podlaskiego. Przepływa przez nie Czarna Hańcza, 

będąca największą rzeką regionu. W okolicy 

znajduje się wiele atrakcji turystycznych – m.in. 

Wigierski Park Narodowy, Kanał Augustowski i 

najgłębsze jezioro w Polsce – Hańcza. Z kolei dla 

miłośników sportów zimowych przygotowano 

kompleks narciarski w pobliskim Jeleniewie. 
 

Opisywaną miejscowością są _ _ _ _ _ _ _ . 



 
Bartosz Nowak 

 

 

 

 

O jakiego belfra chodzi? 
 

1. Nauczyciel z najdłuższymi włosami.   

 

2. Pani, opiekująca się zespołem redakcyjnym gazetki szkolnej „Bocianisko”.  

  

3. Ta pani co 2 lata organizuje Zieloną Szkołę.  

 

4. Posiadaczka sprzętu firmy        . 

 

5. Uczniowie klasy I na jej lekcjach muszą ścierać           „z góry na dół”.  

 

6. Najbardziej zafascynowany grą uczniów nauczyciel wf-u, nosi           . 

 

7. Wychowawczyni klas I-III w podstawówce, uczy         ,lubi fitness, organizatorka Euro 

Campu.  

 

8. Często upina włosy w kok, była środkowa drużyny            .  

 

9. Trener siatkarskiej drużyny dziewcząt, nie ma włosów.  

 

10. Wchodząc do klasy przed sprawdzianem, mówi do uczniów „tylko               „ ”.  

Anna Skorupska 

Odpowiedzi:  
 

Gdzie na ferie?: 

 
1. Uniejów 

2. Szczyrk 

3. Suwałki  

 

Zgadnij kto to!: 

 
1. pan Patryk Wielmowiec 

2. pani Teresa Liegman 

3. pani Urszula Obłuda 

4. pani Katarzyna Paradowska 

5. pani Ewa Wróblewska 

6. pan Tomasz Grodzicki 

7. pani Mariola Szreder 

8. pani Justyna Potrykus 
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9. pan 

Wojciech 

Guzow 

10.  pani Barbara 

Stenzel – 

Wencel 
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