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„Z książką na walizkach”  

 

 



Wraz z następnym numerem naszej gazetki 
„Bocianisko” startuje oficjalna witryna internetowa. 
Znajdziecie w niej jeszcze więcej ciekawych artykułów, 
najświeższych informacji z życia szkoły, relacji z 
uroczystości wzbogaconych galeriami zdjęć. Będziecie 
również mieli okazję ocenić działalność strony 
i wypowiedzieć się pod artykułami, poznać skład 
naszej redakcji i pobrać archiwalne numery.  Mamy 
nadzieję, że dorówna popularnością  naszym ostatnim 
numerom i stanie się dla was niezastąpionym źródłem 
pomocy, rozrywki i wiedzy. 

 
Aby nasza gazetka jak najlepiej prosperowała, a 

wasz talent piśmienniczy rozkwitł, zapraszamy do 
współpracy w naszej redakcji. W gronie kolegów 
wykażesz się swoim talentem i pomysłowością jako 
redaktor oficjalnej, szkolnej prasy, a Twój trud na pewno 
zostanie nagrodzony. Chętnych prosimy o zgłoszenie się 
do naszych Pań Polonistek lub o maila na skrzynkę 
gazetki. Zachęcamy również do dzielenia się pomysłami 
na udoskonalenie naszej działalności, które możecie 
przysyłać na adres: bocianisko_zs2@wp.pl .Wasze opinie 
są dla nas niezmiernie ważne! 
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Krótko o historii naszej szkoły 

 

 
 

Od roku 1958 do 1962 trwały prace przy budowie nowego budynku Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Redzie. Uroczystego otwarcia budynku dokonano 3 września 

1962 roku. 
25 września 1970 roku nadano Szkole Podstawowej nr 3 w Redzie imię Stefana 
Żeromskiego. 
27 listopada 1972 roku odbyła sie uroczystość, w czasie której wręczono szkole 

sztandar. 
Dużym osiągnięciem polepszającym warunki materialne placówki było 
dobudowanie nowego segmentu do budynku już istniejącego. Nowe skrzydło 

oddano do użytku 10 listopada 1994 roku. 
Dnia 1 września 1999 roku, w wyniku wprowadzonej reformy oświaty w całym 
kraju, rozpoczęliśmy rok szkolny jako Zespółe Szkół nr 3. Dyrektorem był mgr Jan 
Skrobul, a zastępcą mgr Łucja Sadowska. 

1 września 2001 r. Zespół Szkół nr 3 w Redzie przestał istnieć. W jego miejsce 
powstały dwie odrębne placówki Szkoła Podstawowa nr 3, w której funkcję 
dyrektora pełnił mgr Jan Skrobul oraz Gimnazjum nr 2, w którym funkcję dyrektora 

objęła mgr Teresa Kania. 
1 września 2005 r. ponownie, decyzją władz miasta Redy, połączono dwie szkoły i 
powstał Zespół Szkół nr 2. Funkcję dyrektora sprawuje mgr Jan Skrobul. Zespół 
posiada dwie Panie wicedyrektor: mgr Łucję Sadowską (odpowiedzialną za Szkołę 

Podstawową nr 3) i mgr Barbara Zawal-Brzezińska (odpowiedzialną za Gimnazjum 
nr 2).2010 roku zaczęły się prace przy budowie nowej hali 



Drodzy Uczniowie! 

 
3 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2012/2013. Będzie to rok szczególny, m.in. z uwagi na 

obchody 50-lecia szkoły...ale czy tylko z tego powodu? Jak wiecie, nasze gimnazjum od zawsze nosiło 
pełną nazwę - Gimnazjum nr 2 w Redzie. Lecz po 50 latach działalności wreszcie czas na zmianę! 
Nasza szkoła dostanie swoich patronów. Będzie nosić nazwę Gimnazjum nr 2 w Redzie im. Polskich 
Noblistów. Aby przybliżyć Wam historię, stworzyłam krótkie życiorysy każdego z nich. Miłej lektury! 

 

 
 

Władysław Stanisław Reymont - 
powieściopisarz, nowelista, reportażysta. 
Urodził się 7 maja 1867 roku we wsi Kobiele 
Wielkie w pobliżu Radomska, zmarł 5 
grudnia 1925 roku w Warszawie. W roku 
1917 otrzymał za „Chłopów” nagrodę 
Polskiej Akademii Umiejętności. W 1924 
roku został laureatem Nagrody Nobla za tę 
samą powieść. 

 
 

Henryk Sienkiewicz - polski 
powieściopisarz, nowelista, laureat 
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. 
Urodził się 5 maja 1846 roku. 
Rozgłos przyniosła Sienkiewiczowi 
Nagroda Nobla, którą otrzymał w 
1905 roku z a powieść „Quo vadis”. 
Zmarł w Vevey 15 listopada 1916 
roku, gdzie go pochowano. 

 
 

Czesław Miłosz (1911-2004) - jeden z największych 
twórców polskiej literatury XX wieku, członek Polskiej 
Akademii Umiejętności, Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich ,  kawaler Orderu Orła Białego, pochowany 
w Krypcie Zasłużonych na Skałce. W roku 1960 
zamieszkał w Stanach Zjednoczonych i rozpoczął 
pracę jako wykładowca literatury słowiańskiej na 
Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz na 
Harvardzie. W 1978 roku Miłosz otrzymał 
Międzynarodową Nagrodę Literacką Neustadt zwaną 
„Małym Noblem”, a w 1980 roku został laureatem 
Nagrody Nobla. 



     
 

Maria Salomea Skłodowska-Curie – na świat 
przyszła 7 lipca 1867 roku w Warszawie. 
Chemik, fizyk polskiego pochodzenia, 
prekursorka radiochemii, dwukrotnie 
odznaczona Nagroda Nobla. Została pierwszą 
kobietą w historii z tytułem doktora fizyki, rok 
ten przyniósł jej również Nagrodę Nobla. W roku 
1911 otrzymała drugą Nagrodę Nobla, 
co zaowocowało pieniędzmi z rządu 
francuskiego na budowę prywatnego Instytutu 
Radowego. Zmarła 4 lipca 1934 roku 
w Alpejskiej klinice w Passy. 

 
 

 

 
 

 

Wisława Szymborska – urodzona 1 lipca 

1923 na Prowencie, które obecnie należy do 
Kórnika, zmarła 1 lutego 2012 w Krakowie. 
Studiowała na uniwersytecie Jagiellońskim 
polonistykę i socjologi. Studiów jednak 
nie ukończyła. Należy do najczęściej 
tłumaczonych autorów polskich. Jej wiersze 
zostały przetłumaczone na 42 języki. W 
1996 roku Wisława Szymborska  otrzymała 
Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. 

 

 

Lech Wałęsa – urodzony 29 września 1943 
w Popowie. Polski polityk i działacz 
związkowy. Współzałożyciel    i pierwszy 
przewodniczący „Solidarności”, 
opozycjonista w okresie PRL-u. Był 
prezydentem Polski w latach 1990-1995. 
Zdobył Tytuł Człowieka Roku 1981 
przyznawany przez magazyn Time. Został 
laureatem pokojowej Nagrody Nobla 
w 1983 roku. 

 
Wiktoria 



 

Książka: 
 

Igrzyska śmierci – Suzanne Collins 
 

 
 
Akcja dzieje się w imponującym Kapitolu, stolicy 
Panem. Miasto społeczne otoczone jest dwunastoma 
dystryktami. Tutejsze okrutne władze zmuszają do 
brania udziału w corocznych tzw. głodowych 
igrzyskach. Każdy dystrykt musi przez ten czas 
dostarczyć chłopca i dziewczynkę między dwunastym, 
a osiemnastym rokiem życia, by wzięli udział 
w igrzyskach. Młodzież trafia na arenę, gdzie toczy 
walkę na śmierć i życie. Narratorem i główną 
bohaterką książki jest szesnastoletnia Katniss 
Everdeen, która mieszka z matką i siostrą w jednym 
z biedniejszych dystryktów w całym Panem. 
Niespodziewanie w dożynki, czyli w dzień wybierania 
chłopca i dziewczyny na arenę, wylosowana zostaje 
młodsza siostra Katniss. Przerażona bohaterka 
zgłasza się na ochotnika i zamierza wejść na arenę. 
Książkę czyta się łatwo i przyjemnie, tym bardziej że 
akcja jest zaskakująca i wciągająca. Poza tym atutem 
jest niewątpliwie sama bohaterka, z którą się bardzo 
zżyłam. 

„Igrzyska śmierci” to pierwsza część trylogii Suzanne Collins. Wszystkie te książki 
warto przeczytać, stanowią one dalsze losy bohaterki – Katniss. 
 

 

Film: 
 

„21 Jump Street” 
 
 

Film „21 Jump Street” opowiada o dwóch 
policjantach, którzy muszą wykryć siatkę dilerów w 
miejscowym liceum. Na czas akcji zmieniają się w 
normalnych nastolatków. Policjanci wplątują się w 
coraz zabawniejsze historie. Jest to jedna 
z najlepszych komedii, jakie widziałam w tym roku. 
Chociaż fabuła oklepana, to koniec mocno 
zaskakuje widzów. Z czystym sumieniem mogę 
polecić ten film. 

Agnieszka   
 



 

 

 
Życzenia na 50 – lecie 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

„Wykształcenie to dobro, 
którego nic nie jest w stanie nas  pozbawić” 

W podziękowaniu za trudną pracę 
i wskazania właściwej drogi 
życzymy dużo wytrwałości, 

sukcesów zawodowych 
oraz uśmiechu każdego dnia... 

 
Redakcja gazetki „Bocianisko” 

 



„Welcome in the jungle” - czyli otrzęsiny klas pierwszych 
 

Dnia 27.09.2012 roku odbyły się w naszej szkole otrzęsiny. 

Tym razem przebiegały one pod hasłem "Welcome in the jungle". 
Wiadomo, szkoła tak jak i dżungla rządzi się swoimi prawami. 

Nie zawsze jest łatwo. 

 
Tego dnia przygotowaliśmy dla pierwszaków sowitą porcję wrażeń 

i solidny chrzest. Zaczęło się dosyć oficjalnie, a mianowicie 

od przyrzeczenia, w którym "kociaki" zobowiązały się 
do przestrzegania przyjętych zasad i aktywnego uczestnictwa w 

życiu szkoły. Następnie, wcielając się w plemiona spod 
zwierzęcych totemów, które wylosowali, mieli przedstawić 

prezentację na temat swojej klasy. Rok szkolny dopiero się zaczął, 

więc nie wszyscy mieli okazję się poznać. Podczas kolejnych 
konkurencji koledzy pokazali nam tańce plemienne w 

choreografiach swego autorstwa. Wykazali się dużą 

pomysłowością w rysowaniu hybryd zwierząt, których dla nich 
przygotowaliśmy (papugo-krokodyla, tygryso-słonia i zebro-małpy) 

oraz sprytem i kreatywnością podczas nadawania przedmiotom 
codziennego użytku przedziwnych zastosowań. 

 

Udowodnili nam, że dobrze znają informacje o tajemnicach 
i zakamarkach w Turnieju Wiedzy o Szkole. Później pokonali 

drużynowo tor przeszkód, a nawet złapali turonia na lasso. 
Dla wychowawców również przygotowaliśmy coś ciekawego. 

Musieli na czas namalować wąsy na twarzach swoich 

podopiecznych. Po zakończeniu wszystkich konkurencji i 
podliczeniu punktów przez jury, w którym zasiedli: pani Beata 

Zawal-Brzezińska, pan Tomasz Grodzicki, pani Kamila 

Czylkowska i pani Małgorzata Terlecka; wyłoniono zwycięzców. 
Okazali się nimi uczniowie klasy 1a, którym serdecznie 

gratulujemy. Oczywiście wszystkie klasy otrzymały w nagrodę 
tacę owoców. Mamy nadzieję, że taka rekompensata za trudy, 

które im „zafundowaliśmy”, przypadła im do gustu Wraz z 

zakończeniem uroczystości zapomnieliśmy o wszystkich dzikich 
zwyczajach, których nabyliśmy. Jesteśmy sobie równi, a nasi 

młodsi koledzy zawsze mogą liczyć na naszą pomoc. 

 
 
 

Julia 

 



 



 



Kolejny odcinek autorskiego opowiadania jednej z naszych uczennic. Życzymy miłej lektury i mamy 
nadzieję, że będziecie z niecierpliwością czekać na kolejne rozdziały. 

 
Rozdział drugi 

 
Ważna decyzja 

 
Zerwała się z parapetu, do tej wyprawy przygotowywała się psychicznie w zasadzie, 

odkąd przeczytała ten list po raz pierwszy, chociaż dopiero co zdała sobie z tego 
sprawę. Owszem, była melancholijna, prawda, była flegmatyczna, ale to nie znaczy 
że naiwna. Spakowała prowiant, swoje oszczędności, ubrania. Napisała list do ojca, 

w którym uwzględniła, co zrobiła i dlaczego. Brzmiał on mniej więcej tak : 
 

,, Tato, naprawdę przepraszam za to, co zrobiłam i zrobię, ale wiedz, że ta układanka 
do siebie nie pasuje. Mama na pewno nie zostawiłaby nas z własnej woli. Lecę do 

Egiptu, bo wiem, że jak mam znaleźć rozwiązanie, to tylko tam. Bardzo Cię kocham i 
wrócę jak najszybciej’’ 

 

Nie zdradziła, jak bardzo się bała, ale wiedziała, że dłużej nie wytrzyma nie znając 
prawdy. Nic do siebie nie pasowało, dlatego musiała. Po prostu musiała. Lecąc czuła 
się wolna, ale wiedziała, że musi rozwiązać zagadkę. Peron wprost idealnie oddawał 
charakter tego państwa: Smukły, choć rozżarzony, trochę dziki. ,,Ale jak peron może 

być dziki ?’’ zaśmiewała się w myśli. Maszerowała przez Kair, lecz nie wiedziała, od 
czego zacząć. Zawędrowała pod Oazę, gdzie wyczerpana zapadła w sen. Zbudziła się 

zlana potem, a nad sobą słyszała krzyki. 

 

                               Marcelina       



„Biała śmierć” - król strzelców 

 

Wojna zawsze prowadzi za sobą więcej problemów niż korzyści. Sęk w tym, 
że ci którzy ją wypowiadają, najmniej odczują tego konsekwencje. Cierpią 
niewinni, nie mający na to wpływu obywatele. Młodzi, zdolni, ambitni 
walczą w imię narodu? Czy może w imię racji starych, odgrywających swój 
ulubiony, polityczny teatrzyk? Niewątpliwie skutki tych decyzji najbardziej 
dotykają okupowanych. W pewnym momencie są zmuszeni sięgnąć za broń. 
To właśnie wtedy rodzą się bohaterowie.   
 
Pewien wybitny strateg powiedział: „Wojna składa się z nieprzewidzianych 

zdarzeń”. Przekonali się o tym oficerowie Armii Czerwonej, kiedy postawili 
nogę na  fińskiej ziemi. Wojna zimowa całkowicie złamała morale 
najeźdźców, okazując bezradność mocarstwa wobec charyzmy i ducha 
walki. Dlaczego? 
 
Wśród lasów pokrytych śniegiem, przy temperaturze rzędu 40ºC polowała 
„biała śmierć”. Właśnie tak nazywali radzieccy żołnierze Simo Hayha. Fiński 
strzelec wyborowy dawał im się we znaki od samego początku kampanii. 
Cichy, niezawodny, precyzyjny- nikt nie wiedział, skąd nadejdzie „biała 
śmierć”. Simo był mistrzem w swoim fachu, wyróżniał się od kolegów 
z jednostki. Ubrany w swój biały kombinezon zlewał się z otoczeniem, zawsze 
ostrożnie dobierał cele i kryjówki. Nie używał celownika optycznego- odbite od 
soczewki światło mogło zdradzić jego pozycję, a muszka ze szczerbinką 
zdecydowanie mu wystarczały. Panika wśród formacji Armii Czerwonej była 
odczuwalna na każdym kroku. Próbowali bombardowania, powołali specjalną 
ekipę snajperów z zadaniem zabicia Hayha. Ale nawet to nie powstrzymało 
bohatera. W ciągu roku zestrzelił ponad siedmiuset żołnierzy. Informacje 

o tajemniczym strzelcu docierały do samego Stalina, a z każdym dniem 
morale okupanta słabły. Dopiero kula z pistoletu oficera ZSRR przesądziła 
o losach fińskiego wojownika. Nie stracił jednak życia. Obudził się dopiero 
w dzień podpisania aktu kapitulacji. Za liczne zasługi został awansowany 
z kaprala na podporucznika. Jego działania na zawsze wpisały się w księgi 
historii Finlandii, i dały mu opinię bohatera narodowego. Cieszył się 
spokojnym życiem do 2002r. Zasłynął jako najskuteczniejszy snajper 
w historii. 

 
Między heroizmem, a głupotą  istnieje cienka granica, którą wielu 
przekracza.  Simo był zwykłym rolnikiem. Jego ojczyzna została najechana, 
a dobytek zagrożony. Bez doświadczenia chwycił za broń. Nie walczył w 
imię racji starych. Walczył za lepsze jutro. W obronie swojej, rodziny i 
majątku. Został niemalże zapomniany, powstały o nim może dwie książki. 
Cezar, Napoleon, Churchill prowadzili wojny i zostali zapamiętani, ale to 
Hayha i jego towarzysze walczyli i przelewali krew i za to należy im się 
szacunek, pamięć i chwała. 

Alan 

 



IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 
 

Między 27 lipca a 12 sierpnia 2012 roku w Londynie odbyły się XXX 
Letnie Igrzyska Olimpijskie. To największe wydarzenie sportowe na 
świecie. Każdy sportowiec marzy o tym, aby wziąć udział w tych 
zawodach, organizowanych co 4 lata. Symbolem Igrzysk Olimpijskich i 
Paraolimpijskich 2012 jest stalowa rzeźba projektu Anish Kapoor oraz 
Cecila Balmonda. Rzeźba o wysokości 115 metrów nazwana została 
ArcelorMittal Orbit. Na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w programie 
zostało umieszczonych 26 konkurencji sportowych, w jakich były 
rozgrywane zawody. W ramach konkurencji występuje 39 dyscyplin. 
W igrzyskach występowały reprezentacje 204 państw świata, a także 
Niezależni Sportowcy Olimpijscy, w których skład wchodzili zawodnicy z 
krajów, które nie posiadają własnego oficjalnego narodowego komitetu 
olimpijskiego. W klasyfikacji medalowej pierwsze miejsce zdobyły Stany 
Zjednoczone zdobywając 104 medale, w tym 29 złotych. Drugie miejsce 
zajęły Chiny zdobywając 88 medale, w tym 23 złotych. Na trzecim 
miejscu ulokowała się Wielka Brytania zdobywając 65 medale, w tym 19 
złotych. 
 
Polskę na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 reprezentowało 218 
sportowców. Polska zajęła 30. miejsce w klasyfikacji medalowej. Złotymi 
medalistami zostali Adrian Zieliński w podnoszeniu ciężarów oraz Tomasz 
Majewski w pchnięciu kulą. Srebrnymi medalistkami zostały Sylwia 
Bogacka w strzelectwie oraz Anita Włodarczyk w rzucie młotem. Z 
brązowego medalu cieszyli się Magdalena Fularczyk wraz z Julia 
Michalską w wioślarstwie, Damian Janikowski w zapasach, Bartłomiej 
Bonk w podnoszeniu ciężarów, Przemysław Miarczyński w żeglarstwie, 
Zofia Noceti-Klepacka w żeglarstwie oraz Karolina Naja i Beata 
Mikołajczyk w kajakarstwie. 
 
Lecz to nie koniec zmagań naszych sportowców. Między 29 sierpnia – 
9 września odbyły się XIV Letnie Igrzyska Paraolimpijskie. W 
Paraolimpiadzie w Londynie uczestniczyło 166 państw. Nasz kraj 
reprezentowało 101 sportowców w 11 dyscyplinach. Polscy sportowcy 
przywieźli aż 36 medali; 14 złotych, 13 srebrnych i 9 brązowych. 
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„Z książką na walizkach”, czyli spotkanie 

z Barbarą Ciwoniuk 

 
 

14 września grupa uczniów z naszego gimnazjum miała okazję 
uczestniczyć w spotkaniu z panią Barbarą Ciwoniuk. Autorka 
powieści dla młodzieży opowiadających o problemach młodych 
ludzi: wykluczeniu, samotności, konfliktach z rówieśnikami i 
dorosłymi, niepełnosprawności, śmierci bliskich. Losy 
bohaterów jej książek pokazują, że nie wolno się poddawać i że 
zawsze warto, a nawet trzeba szukać wyjścia z trudnej sytuacji. 
Podczas spotkania autorka mówiła  o swoich pierwszych 
próbach pisania oraz odpowiadała na pytania uczniów. Na 
spotkaniu mieliśmy okazję posłuchać fragmentów jej książek, 
takich jak: „Igor”, „Musisz to komuś powiedzieć”,  „A jeśli 
zostanę...”.   
Barbara Ciwoniuk zainteresowała wielu uczniów swoją 
twórczością. Mamy nadzieję, że projekt „Z książką na 
walizkach” przybliży nam książki jeszcze wielu pisarzy. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
Kasia 



 

 
  Zrób to sam...czyli prosto, smacznie i samodzielnie 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Ciasto „z mikrofali” 
Składniki: 

jajko, 
3 łyżki mleka, 
3 łyżki oleju, 

3 łyżki nutelli, 
3 łyżki cukru, 

2,5 łyżki kakao, 
4 łyżki mąki, 
szczypta soli, 

 
Do kubka wbijamy i roztrzepujemy jajko. Dodajemy olej 
i mleko, mieszamy, a potem dodajemy nutellę i znów 

mieszamy, tak aby, powstała gładka masa. Dodajemy 
cukier, kakao i sól, cały czas mieszając. Na koniec 

wsypujemy mąkę i mieszamy. W postaci gładkiej masy 
ciasto wkładamy do mikrofali na 2 minuty (900W). 

 

 
Ciasto z jabłkami 

 
Składniki: 

2 szklanki mąki pszennej 
5 jabłek, najlepiej słodkich, pokrojonych w kostkę 

2 szklanki cukru 
10 dag masła (trzeba je roztopić i ostudzić) 

1 łyżeczka sody oczyszczonej 
cukier puder do posypania upieczonego ciasta 

 
Wszystkie składniki razem wymieszać. Masę wlać do 
wysmarowanej olejem baszy. Całość piec ok. 1 godz. 

w temperaturze 175 °C. 
 



Uwaga! Konkurs! 

 

W tym numerze macie okazję wziąć udział w konkursie. 
Wystarczy tylko rozwiązać krzyżówkę i oddać ją pani 

Teresie Liegman lub pani Hannie Rojek. Na wylosowaną 
osobę czeka słodki upominek. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1.Nazwisko Pani Dyrektor naszej szkoły. 

2.Nazwisko najstarszego polskiego noblisty. 
3.Nazwa międzynarodowego projektu, w którym 
bierze udział nasza szkoła. 
4.Imię polskiej uczonej, dwukrotnej zdobywczyni 
Nagrody Nobla. 

5.Nazwisko polskiego laureata Pokojowej Nagrody 
Nobla, otrzymanej w 1983 roku. 
6.27 listopada 1972 roku odbyła się uroczystość, w 
czasie której wręczono szkole... 
7.Jego dziełami były m.in. „Dolina Issy”, „Zniewolony 
umysł”. 
8.Pseudonim jednego z polskich noblistów. 
9.Miasto, z którym nierozerwalnie związana była 

Wisława Szymborska. 
10.Tytuł powieści, za którą Reymont otrzymał Nobla w 
1924 roku. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

  

   

    

   

 

    

 

     

   


