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Przed nami wakacje. Jest to już ostatni numer naszej gazetki „Bocianisko” 

w tym roku szkolnym. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby lektura była dla Was 

przyjemna i owocna. Liczymy, że w przyszłości prasa szkolna rozwinie się 

jeszcze bardziej, a Wy przyłączycie się do tego. Jednocześnie żegnamy się 

z tegorocznymi absolwentami, również tymi, którzy sprawowali pieczę nad 

„Bocianiskiem”, a którzy teraz mogą przekazać swój dorobek młodszym 

kolegom. 

Gazetka byłaby niczym, gdyby nie czytelnicy. Dlatego dziękujemy, że tak 

chętnie sięgacie po naszą prasę. Mamy nadzieję, że ten numer będzie równie 

ciekawy co poprzednie. Zapraszamy do lektury i życzymy wakacji pełnych 

wrażeń. 

Redakcja Gazetki „Bocianisko”  

 Katarzyna Kabata 
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 Alan Balewski 
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 Wiktoria Jabłonowska 

 Kinga Ranachowska 

 Beata Gruba 

 Julia Kufta 
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Kaszuby 

 
Nie masz pomysłu jak spędzić wakacje? 

Zobacz Kaszuby! 

Kaszuby to malowniczy obszar będący częścią Pomorza. 

Co można zobaczyć? 

Kaszubskie Morze, czyli kompleks jezior o łącznej powierzchni 1455,6 ha. 

Kaszubski Park Etnograficzny, który jest najstarszym skansenem w Polsce. 

Obowiązkowy punkt do zwiedzenia. 

Kamienne Kręgi – 17 ha rezerwat archeologiczny. 

Szczyt Wieżyca to najwyżej wzniesiony obszar pojezierny w Polsce. 

Centrum edukacji i promocji Szymbark to kompleks miejsc wartych Waszej 

uwagi. Dom do góry nogami, Dom Sybiraka, Najdłuższa deska świata i 

Muzeum Ciesielnictwa. 

Wieża widokowa we Wdzydzach Kiszewskich. 

To nieliczne z wielu pięknych uroków naszego regionu. Jeżeli nie widziałeś 

Kaszub, to jest to wspaniały pomysł na Twoje tegoroczne wakacje. 

 
Agnieszka Modzelewska 

 

 



 

Recenzja filmu: 

„Wróg numer jeden” 

 
Od pamiętnego 11 września 2001 roku Amerykanie nieustępliwie tropią członków 

organizacji terrorystycznych. W walkę z terroryzmem jest zaangażowanych wiele jednostek 

wojskowych, wywiadów i agencji rządowych z całego świata, w tym CIA. 

„Wróg numer jeden” to thriller amerykańskiej produkcji, któremu już od zapowiedzi 

towarzyszył lekki, polityczny wydźwięk. Oparty na faktach, miał uhonorować sukces wywiadu 

Stanów  Zjednoczonych. Twórcy postanowili ukazać nam realny obraz pracy  tysięcy ludzi, 

mającej na celu znaleźć i pochwycić jednego- Osamę bin Ladena. 

Najnowsze dzieło Kathryn Bigelow mieliśmy okazję zobaczyć na wielkim ekranie od 8 

lutego 2013. Idąc do  kina byłem sceptycznie nastawiony: „Kolejna amerykańska szmira, która 

nic nie wniesie do tematu. Dużo wybuchów, monotonna jatka i heroiczni komandosi ratujący 

świat- szkoda czasu.”  Jakież było moje zdziwienie, kiedy wyszedłem z sali kinowej. 

Operację schwytania bin Ladena oglądamy z perspektywy młodej agentki CIA, Mayi  

(Jessica  Chastain). Z początku niepewna i zdezorientowana, próbuje odnaleźć się w sytuacji, 

jednocześnie stawiając czoła wymagającemu podwładnemu- Bradley’owi (Kyle Chandler). 

Pomaga jej w tym współpracowniczka, a zarazem dobra przyjaciółka, Jessica (Jennifer Ehle). 

Ambitny charakter głównej bohaterki idealnie wpasował się w iście bojową sytuację, która 

wymaga brutalnych metod i zachowania zimnej krwi. Jej towarzysz, Dan (Jason Clarke) służy 

swoim doświadczeniem i znajomością Pakistanu, w duszy pałając zemstą za zamachy z 11 

września. Nie waha się również korzystać z  niekonwencjonalnych metod, aby dojść do celu. 

Śledząc akcję amerykańskiego wywiadu, odwiedzamy różne zakątki świata- na moment 

zaglądamy również do Polski. Doskonale pokazuje to  ogrom całego przedsięwzięcia, na które 

rząd USA wydał miliardy dolarów. Przyglądamy się  przesłuchaniom, ściganiu świadków, 

politycznej walce i na koniec samej 

operacji „Trójząb Neptuna”, która doprowadziła do eliminacji najsłynniejszego 

terrorysty w historii. 

Największym plusem filmu jest realizm. Mogłoby się wydawać, że w amerykańskiej 

produkcji zostaną pominięte niewygodne fakty, ale tak się nie stało. Informacje o sięgnięciu 

po dane wywiadowcze, nie przeszły bez echa w kongresie, co tylko podniosło 

zainteresowanie krytyków. Pani reżyser zadbała również, aby film był pozbawiony 

wszelkiego absurdu, czyli niepotrzebnych eksplozji i nierealnych strzelanin. Uwzględniono 

również nacisk polityczny, jednak tych elementów jest tak niewiele, że można przeżyć cały 

film, nie nudząc się. Gra aktorska, która w tego typu produkcjach jest często zaniedbana, 

wypadła dostatecznie. Pięć nominacji do Oscarów mówią same za siebie. Polecam serdecznie 

i życzę miłego seansu. 

Alan Balewski  

 



Recenzja książki: 

Paulo Coelho  „Alchemik” 
 

„Kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały Wszechświat sprzyja potajemnie twojemu 

pragnieniu.” 

Paulo Coelho „Alchemik”Z wielu pozycji, które ostatnio czytałam, największy wpływ 

miała na mnie książka „Alchemik” Paula Coelho. Szybko zaczęła mnie wciągać 

i z każdą kolejną stroną stawała się dla mnie coraz bardziej urokliwa. Prawda jest taka, 

że czyta się ją z zapartym tchem i pochłania dosłownie w ciągu jednego wieczoru. Jest 

to dzieło, które porusza najważniejszą prawdę w naszym życiu. Mianowicie, 

największą na świecie wartość ludzką mają uczucia i marzenia, które posiadamy, a 

dobra materialne nie mogą się z nimi równać. 
Paulo Coelho jest uważany za jednego z najbardziej wpływowych pisarzy 

współczesnych. Tematyka, idee i filozofia zawarta w jego powieściach wywierają głęboki 

wpływ na życie wielu czytelników. 

 Francuski kompozytor, Walter Taieb, zainspirowany powieścią skomponował 

Symfonię Alchemika. Z kolei w Japonii i we Włoszech powstały musicale, natomiast w 

Brazylii, Turcji,  Norwegii, Polsce, Chorwacji i Słowacji była ona wystawiana jako sztuka 

teatralna. 

 „Alchemik” opowiada historię ubogiego pasterza z Andaluzji o imieniu Santiago. Pod 

wpływem snu wyruszył w niesamowitą i pouczającą podróż do Egiptu. Santiago kierował się 

na początku chęcią zdobycia skarbu ukrytego przy piramidach. Spotkania ludzi takich jak 

cyganka, człowiek sprzedający szklane wyroby, król i alchemik zmieniają jego sposób 

myślenia. Każde spotkanie niosło ze sobą pewną naukę. 

 „Alchemik” jest opowieścią o spełnianiu swoich marzeń, co przez autora jest 

nazywane podążaniem “Własną Legendą”. Jego zdaniem każdy ma “Własną Legendę”, którą 

poznaje w dzieciństwie, tyle, że nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Niektórzy zajęci 

codziennym życiem, zarabianiem pieniędzy zapominają, o czym marzyli będąc dziećmi - o 

tym, co jest prawdziwym celem i sensem życia.  Spełnianie Własnej Legendy jest jedyną 

powinnością człowieka. 

          "Alchemik" nie jest powieścią, którą się po prostu czyta. Jest ona niepowtarzalna, 

niepodobna do żadnych innych, które do tej pory poznałam. I nie sposób o niej zapomnieć 

i zwyczajnie odłożyć na półkę. Po tej lekturze czytelnik zastanawia się nad sobą. 

 Radzę każdemu, kto jej jeszcze nie zna, aby dłużej nie tracił czasu. A wówczas nie 

tylko przeniesie się w nieznany świat, ale mam nadzieję, że również na nowo odkryje swoje 

życie. 

Na ostatek przywołam jedno słowo z książki, które każdy z nas powinien zapamiętać – 

Mektub. Oznacza ono tyle co „wszystko jest zapisane”. 

 

Kasia Kabata 



Co trzeciogimnazjaliści myślą o testach? 
 

W dniach 23-25 kwietnia 2013 roku nasi trzecioklasiści z Gimnazjum nr 2 w Redzie 

pisali testy. Zapytaliśmy paru uczniów jakie są ich wrażenia. 

 

 Najtrudniejsza była historia. Wiem, że nie poszła mi za dobrze, ale nie martwię się na 

zapas. – Agnieszka IIIc 

 Ogólnie testy nie były takie trudne, ale największy kłopot napotkałam przy pisaniu 

testu przyrodniczego. – Malwina IIIb 

 Testy były trudne, ale się nie martwię. – Daniel IIIb 

 Najłatwiejszy był język angielski i język polski. Uważam, że najgorzej poszedł mi test 

z matematyki. – Aurelia IIIb 

 

Przygotowała: Agnieszka Modzelewska 

              

 

 

 

 

 

Wyniki konkursu „Bociany 2013” 
Najmilsza postawa to, według nas, bardzo zaszczytna kategoria, w której nauczyciel jest 

uhonorowany za swój stosunek wobec uczniów.  Najbardziej cięta riposta dotyczy nauczycieli, którzy 

potrafią trafnie i szybko odpowiedzieć na czyjś komentarz. Stoicki spokój mają ci, którzy wykazują 

się opanowaniem nawet w ekstremalnych warunkach lekcyjnych. Śmiechem zarażają nas nauczyciele 

optymistyczni oraz z poczuciem humoru. Sokole oko to kategoria, którą rozumieją wszyscy 

uczniowie: wzrok nauczyciela wypatrzy nawet najgłębiej ukrytą ściągę. Oto wyniki naszego konkursu: 

 

 

1. Najmilsza postawa – p. Urszula Obłuda 

2. Najbardziej cięta riposta – p. Elżbieta Rybarczyk 

3. Stoicki spokój – p. Tomasz Grodzicki 

4. Zaraźliwy śmiech – p. Ramona Bronk 

5. Sokole oko – p. Ewa Wróblewska , 

 

 

 

Nagrodzonym nauczycielom serdecznie gratulujemy!   

 

 

 

 

Przygotowały: Kinga Ranachowska i Beata Gruba 

 



Wywiad z panią Teresą Liegmann 
 

 1.Czy, jest Pani zadowolona z lat pracy, spędzonych z obecnymi 

trzecioklasistami? 

- Myślę o tym, że  nadchodzi czas rozstania. Wkrótce trzecioklasiści 

„wyfruną”, a ponieważ bardzo się z nimi zżyłam, robi mi się smutno. 

Czy jestem zadowolona? Zawsze myślę sobie, że mogło być lepiej. A 

bywało różnie. 

 

2.Czy ma Pani jakieś szczególne wspomnienia, które zapadły Pani 

w pamięci? 

- Z pewnością wiele będę pamiętać, ale ostatnie wydarzenie, które 

przychodzi mi do głowy, to wigilia klasowa 2012 r. Był wyjątkowy 

nastrój i wyczuwało się pewien niepokój, bo właśnie miał nastąpić 

koniec świata… 

 

3.Czy zdarzały się trudne chwile w przeciągu tych trzech lat, 

kiedy nie mogła Pani zmobilizować uczniów? 

- Owszem, zdarzały się i zdarzają… Trzeba tylko umieć przyznać się 

do błędu i wyciągnąć wnioski. 

 

4. Czy uważa Pani, że ten rocznik był ambitny i sumiennie 

przykładał się do nauki? 

- Oj, ten rocznik był na pewno wyjątkowy! Byli i ambitny i leniwi, i 

wyjątkowo grzeczni, i tacy, którzy solidnie dali nam w kość. 

 

5.Czy sądzi Pani, że Pani klasa była ze sobą szczególnie zżyta i 

zgrana? 

- Chyba nie. Przeważnie tak się dzieje, że w każdej klasie tworzą się 

grupy. Jednego bardziej się lubi, od drugiego stroni, Jeszcze inni sami 

się izolują od klasy. Samo życie. 

 

6.Dziękuję bardzo. Czy na zakończenie chciałaby Pani przekazać 

jakieś słowa swojej klasie? 
 Życzę wszystkim dobrego startu w nowych szkołach. Powodzenia! 

 

Przeprowadziły: Asia Janiak i Wiktoria Jabłonowska 
 



 

Wywiad z panią Ewą Wróblewską 
 

1. Czy jest Pani zadowolona z lat pracy, spędzonych z obecnymi trzecioklasistami? 

- To zależy, na co mamy spojrzeć? Czy na wyniki wychowawcze? Czy na wyniki 

egzaminów? Czy na osiągnięcia uczniów podczas zajęć? Ale generalnie, u tych klas trzecich 

współpraca dosyć dobrze się układała. 

 

2.  Czy ma Pani jakieś szczególne wspomnienia, które zapadły Pani w pamięci? 

- Na chwilę obecną nie potrafię sobie dokładnie przypomnieć, ale na pewno było kilka takich 

chwil. Chyba najbardziej zapadły mi w pamięci wszelkiego rodzaju konkursy, szczególnie 

Dzień Wagarowicza, podczas którego bardzo fajnie współpracowali moi uczniowie. To było 

bardzo miłe wspomnienie, kiedy razem dekorowali salę. Natomiast wydarzyło się również 

wiele sytuacji 

zabawnych, które trudno jest mi w tej chwili sobie przypomnieć. 

 

3.  Czy zdarzały się trudne chwile, w przeciągu tych trzech lat, kiedy nie mogła Pani 

zmobilizować uczniów? 

- Czasami takie się zdarzają. Czasami ręce opadają, bo nie wiadomo, co w tym momencie 

zrobić? Ale czasami również ma na to wpływ pogoda, nastrój, wydarzenia w domu. 

 

4.   Czy uważa Pani, że ten rocznik był ambitny i sumiennie przykładał się do nauki? 

- Zdecydowanie tak. Jest grupa uczniów, którzy bardzo ambitnie, bardzo rzetelnie podchodzili 

do pracy przez całe 3 lata. Zdarzały się też osoby, które mniej pilnie pracowały, ale 

generalnie, spoglądając całościowo, jest to rocznik dosyć ambitny, rzetelny, z którym, jak 

wcześniej wspomniałam, współpraca była udana i owocna. 

 

5. Czy sądzi Pani, że Pani klasa była ze sobą szczególnie zżyta i zgrana? 

- Moja klasa jest najbardziej liczną, a w najliczniejszych klasach trudno jest o utrzymanie 

jedności. Ale generalnie, jako uczniowie, ze sobą współpracowali, pomagali sobie jako cała 

grupa, jako społeczność. Na pewno było dużo pomocy w nauce, wspólna praca w 

organizowaniu  wyjazdów klasowych, czy przygotowania do konkursów międzyszkolnych. 

Ze sobą pewnie są zżyci, aczkolwiek też w obrębie klasy istnieją mniejsze grupki. 

 

6. Dziękuję bardzo. Czy na zakończenie chciałaby Pani przekazać jakieś słowa swojej 

klasie? 

- No cóż… będzie mi Was brakowało. Choć z czasem się to wszystko poukłada. 

i 

 

 

Przeprowadził: Alan Balewski 

 

 

 

 

 



Wywiad z panią Karoliną Hajdel 

 
1. Czy jest Pani zadowolona z lat pracy spędzonych z obecnymi 

trzeciogimnazjalistami? 
- Jestem bardzo zadowolona, aczkolwiek uczyłam tylko jedną z tych 

klas – 3c i to dziewczynki, bo chłopców tylko wychowawstwo. WF-u 

ich nie uczyłam. 

  

2. Czy ma Pani jakieś wspomnienie, które wyjątkowo zapadło 

Pani w pamięci? 
- No... jest bardzo dużo takich wspomnień, ale ostatnio na przykład 

było takie śmieszne zdarzenie z jednym z uczniów, który w 

przedstawieniu grał dilera narkotyków i dziewczynki z 3 klasy 

myślały, że jest prawdziwym dilerem. Bardzo długo trzeba było 

wyjaśniać tę sytuację, która w końcu okazała się bardzo komiczna i 

pewnie pozostanie na wiele lat anegdotą. 

 

3. Czy zdarzały się trudne chwile w przeciągu tych trzech lat, 

kiedy nie mogła Pani zmobilizować uczniów? 
- Akurat moja klasa nie sprawiała jakichś większych problemów, 

oprócz może kilku osób, ale generalnie zawsze dało się dogadać. 

 

4. Czy uważa Pani, że ten rocznik był ambitny i sumiennie 

przykładał się do nauki? 
- Nie wiem jak cały rocznik, ale moja klasa na pewno w większości 

jest ambitna i się przykłada do nauki. 

 

5. Czy sądzi Pani, że Pani klasa była ze sobą zżyta i zgrana? 
- Ja sądzę, że mimo wszystko jest zgrana i zżyta, ale wiem, że oni 

mają trochę inne zdanie. Myślę, że po kilku latach będą oceniać to 

inaczej - że byli fajną i  zgraną klasą. 

 

 

Przeprowadziła: Julia Błaszczyk 

 



Osiągnięcia uczniów naszego gimnazjum 

 

Jak wiadomo, nasza szkoła od lat słynie z najróżniejszych osiągnięć. Dajemy sobie 

znakomicie radę zarówno w nauce, jak i sporcie. Niektórzy posiadają również wszelkie 

talenty, które wykorzystują przy konkursach związanych z artystycznymi pracami. Nasi 

uczniowie dumnie reprezentują Gimnazjum numer 2 we wszystkich tych dziedzinach. 

Zajmują wysokie miejsca oraz uzyskują najlepsze wyniki. Oto niektóre dowody z bieżącego 

roku: 

 

I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012/2013r. 

Do rejonowych konkursów przedmiotowych zakwalifikowali się: 
- historycznego – Damian Walczyk kl. 3b 

- biologicznego – Maciej Renusch kl. 2a , Damian Walczyk kl. 3b 

- j. angielskiego – Aleksander Ratajek kl. 3a – w konkursie rejonowym zajął 5. miejsce. 

Dostał się do etapu wojewódzkiego 

 

Międzyszkolny konkurs na plakat i logo pod tytułem „Rodzina zawsze razem”. 
I miejsce- Katarzyna Kabata kl. 3c. Jej praca została wybrana na logo akcji pomocy rodzinom 

organizowanej przez MOPS w Redzie. 

II miejsce – Natalia Frybezowska kl. 2c 

  

Miejski konkurs Fotograficzny „Celuj w pasję” 
- wyróżnienie - Aurelia Myszkowian kl. 3b 

- wyróżnienie – Karolina Zdrojewska kl. 2b 

 

II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012/2013r. 

Wojewódzki Konkurs ekologiczny 
4 miejsce w konkursie wiedzy – Patrycja Pawlik kl. 1b, Adrianna Bieschke kl. 1b 

W kategorii plakat – „Bądź z natury ekologiem” 

I miejsce – Katarzyna Kabata kl. IIIc 

II miejsce – Beata Gruba kl. IIIc 

II miejsce – Dominika Gruba kl. Ib 

W kategorii fotografia: 

Wyróżnienie – Dominika Gruba kl.Ib 

Nagroda specjalna – Wiktoria Jabłonowska kl.IIIc 

 

Powiatowy Konkurs Geograficzny –„Strefy Ziemi” : 
I miejsce – Aleksandra Janczewska kl.IIa 

III miejsce – Zuzanna Orłowska kl.IIa 

 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE: 
 

Do powiatu w Halowej Lekkiej Atletyce zakwalifikowały się następujące uczennice 

trenujące pod opieką p. L.Skrobul i K.Hajdel: 
W biegu na 30 m – Błaszczyk Zuzanna 

W pchnięciu kulą – Myszkowiak Aurelia i Płomin Anna 

W skoku w wyż – Świderska Agata i Orłowska Zuzanna 

 
 

 



W styczniu odbywały się szkolne rozgrywki o Mistrzostwo Szkoły w P. Ręcznej 
I miejsce – IA 

II miejsce – IIIB 

III miejsce – IC 

Najlepszą zawodniczką została Julia Błaszczyk kl. 3b 

SZKOLNE ZAWODY SPORTOWE 

Rozgrywki klas II w piłce ręcznej (chłopcy). 

 I miejsce klasa -  IId 

II miejsce - IIc 

III miejsce – II ab 

 

Rozgrywki klas III w piłce koszykowej. 

I miejsce klasa - IIIc 

II miejsce - IIIb 

III miejsce - IIIa  

ZAWODY MIEJSKIE 

1.MISTRZOSTWA REDY W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH   
II – miejsce reprezentacji 

 

2.SZACHOWE MISTRZOSTWA REDY  
II – miejsce reprezentacji ( Zuzanna Orłowska, Jan Pufund, Szymon Szreder, Kacper Neuman 

) 

  

3.MISTRZOSTWA REDY W TENISIE STOŁOWYM 
 II – miejsce reprezentacji 

  

4.MISTRZOSTWA REDY W LEKKOATLETYCE HALOWEJ: 
Bieg na 30 m – Marcin Rosekranz – VI miejsce ( 23.01.2013 zawody powiatowe ) 

Skok wzwyż – Bartosz Dopke – III miejsce ( 23.01.2013 zawody powiatowe ) 

Bartosz Brejski IV miejsce ( 23.01.2013 zawody powiatowe ) 

Skok w dal z miejsca – Damian Kowalik – I miejsce 

Kula- Damian Kowalik IV miejsce ( 23.01.2013 zwody powiatowe ) 

. 

 

 

Przygotowały: Paulina Gniewek i Julia Kufta  

 

 


