
 

 

 
Czasopismo wydawane przez uczniów Gimnazjum nr 2 w Redzie 

Wydanie świąteczne nr 3 cena 2 zł 

 

 

 

 

W tym numerze: 

-wywiad z naszym Panem 

Dyrektorem 

-kolejny odcinek autorskiego 

opowiadania 

-wiadomości z naszej szkoły  

-recenzje filmu i książki 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzy redakcja gazetki ,,Bocianisko’’ 



 

-Szkolne wiadomości 

-Wiadomości sportowe 

-Projekt Comenius, czyli relacje i 

wrażenia 

-Z kim ta wymiana? Mapa 

-Recenzja filmu  

-Recenzja książki 

-Trzeci rozdział autorskiego 

opowiadania jednej z naszych 

uczennic 

-Wywiad z naszym panem 

dyrektorem  

-Co nieco o świętach 

-Ankieta 

-Kącik życzeń 

-Konkursy 

 



 

 

Od momentu wydania ostatniego numeru naszej gazetki minęło 

kilka tygodni. W tym czasie byliśmy świadkami wielu ważnych 

wydarzeń, jakie miały miejsce wśród społeczności szkoły. Z tej okazji 

przygotowaliśmy dla was zestawienie najciekawszych imprez, 

uroczystości i projektów, jakie wydarzyły się w przeciągu ostatnich 

dwóch miesięcy.  

 

11 października odbyło się uroczyste nadanie imienia i nowego 

sztandaru Gimnazjum nr 2 w Redzie połączone z obchodami Dnia 

Komisji Edukacji Narodowej. Gościliśmy przedstawicieli wielu 

urzędów powiązanych z działalnością naszej szkoły. Od tego 

pamiętnego dnia nasze gimnazjum nosi imię Noblistów Polskich.  

 

Kilka dni później, bo od 15-18 października nasza placówka stała 

się obiektem współpracy międzynarodowej. Już szósty raz gościliśmy 

kolegów z holenderskiej szkoły Van der Capellen w Zwolle. Goście 

mieli okazję zwiedzić Gdańsk, skorzystać z dobrodziejstw nauki w 

Centrum Hewelianum oraz uczestniczyć w krótkiej lekcji historii w 

Muzeum Stutthof.   

 

W dniach 17-25 października część z nas mogła poznać bliżej 

słoneczną Portugalię i jej mieszkańców. Uczniowie i nauczyciele z 

ZS2 odwiedzili miejscowość Ervedal da Beira. Był to kolejny krok w 

ramach wieloletniego projektu Eurocamp.  

 

 11 listopada świętowaliśmy Dzień Niepodległości. Rocznicy 

towarzyszył uroczysty apel z odśpiewaniem hymnu i spektaklem 

teatralnym przybliżającym nam historię odzyskania przez Polskę 

niepodległości. W tym wyjątkowym dniu mieliśmy okazję, odczuć 

prawdziwego ducha patriotyzmu i z dumą mówić: Jesteśmy Polakami! 

 

Alan Balewski 



 

 

Siatkówka 

 

Liga Mistrzów siatkarzy jest to turniej organizowany przez Europejską 

Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) w ramach europejskich pucharów. W 

zawodach bierze udział 28 zespołów z całej Europy. W sezonie 2012/2013 

Polskę reprezenteują trzy kluby: Asseco Resovia Rzeszów (mistrz Polski), PGE 

Skra Bełchatów (zdobywca Pucharu Polski), Zaksa Kędzierzyn Koźle (dzika 

karta). Po trzech kolejkach nasze zespoły uzyskały dobre wyniki. 

Asseco Resovia pokonała francuską drużynę Arago de Sete 3:1 oraz rumuński 

zespół Remat Zalau 3:0, niestety dwukrotnie przegrała z włoskim klubem Brea 

Banca Lannutti Cuneo 0:3 i 1:3.Skra Bełchatów wygrała wszystkie 

dotychczasowe mecze, z Fenerbahce Stambuł oraz Tomis Konstanca 3:0 oraz 

jednym z faworytów Dynamo Moskwa 3:1 i 3:1.Zaksa Kędzierzyn wygrala z 

Crveną Zvezdą oraz z Tours VB 3:0 oraz dwa razy przegrała z Trentino Diatec 

0:3 i 1:3.Z niecierpliwością czekamy na kolejne mecze.    

 

Piłka nożna 

 

14 listopada odbył się towarzyski mecz reprezentacji Polski piłki nożnej z 

Urugwajem. Niestety goście pokonali Polskę na stadionie w Gdańsku 3:1. 

Pierwszą bramkę w meczu strzelił Kamil Glik, niestety samobójczą. W ekipie 

Urugwaju bramkę zdobył Edinson Cavani i Luis Suarez. Honorową bramkę dla 

Polski zdobył Ludovic Obraniak w 64 minucie. Polska dostała lekcję pięknego i 

skutecznego futbolu w wykonaniu Latynosów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Janiak 

 



 

 
Comenius Europe Go Green – program, który polega na wymianie z uczniami z 

zagranicy i realizowaniu projektu ekologicznego, w którym bierze udział nasza szkoła. 

Tematem projektu jest hasło: „Gdzie z tym śmieciem?”. Borykamy się z problemem 

zanieczyszczeń. Od 10 do 18 listopada 2012 roku gościliśmy w naszym mieście 

dwudziestoosobową grupę uczniów z Bułgarii, Niemiec, Włoch i Szkocji. Nawiązując do 

naszego tematu zorganizowaliśmy wycieczki do Dębogórza i Łężyc, gdzie dowiedzieliśmy się 

wielu ciekawych rzeczy. Dzięki Comeniusowi mamy możliwość nie tylko na wzięcie udziału 

w przeróżnych międzynarodowych wymianach językowych, ale także na poszerzenie 

horyzontów myślowych. 

 

Agnieszka Modzelewska 

 

  Postanowiłam wziąć udział w projekcie Comenius, ponieważ zainteresowała mnie jego 

tematyka oraz spodobał mi się jego cel. Jednym z warunków wykorzystania wszystkich 

przywilejów wynikających z uczestnictwa w projekcie, było zaproszenie do siebie na kilka 

dni (w moim przypadku początkowo miały być to 4 dni  ) gościa z innego kraju, ze szkoły, 

biorącej udział w projekcie. Po wielu zmianach stanęło na tym, że przyjedzie do mnie 

Szkotka.  

  Emily Thomson, bo tak miała na imię owa dziewczyna, była bardzo drobną, niewysoką 

trzynastolatką. Miała ciemnobrązowe oczy, mały, lekko zarysowany nos oraz pełne usta. Jej 

włosy miały taki sam kolor jak jej oczy. Emily była naprawdę ładną dziewczyną. Chłopacy z 

wymiany z pewnością to potwierdzą. 

Choć była ode mnie młodsza (niewiele, ale jednak), ponieważ jak już wspomniałam, 

miała trzynaście lat, to podczas rozmów z nią, w ogóle tego nie zauważałam. Na szczęście 

była wyrozumiała dla mojego pozostawiającego wiele do życzenia angielskiego? Była 

dojrzała oraz bardzo miła. Emily posiadała różnorodne zainteresowania i dobrze nam się o 

nich rozmawiało. Wymieniałyśmy się spostrzeżeniami, dużo się od siebie dowiedziałyśmy na 

temat dziedzin, którymi się interesujemy. Emily była bardzo cierpliwa np. w sytuacjach kiedy 

nie mogłam zrozumieć jej lub jej koleżanek ze Szkocji, ponieważ Szkoci mają bardzooo 

trudny do zrozumienia akcent. Wiele było sytuacji, w których mnie o coś pytała, a moja 

odpowiedź była zupełnie bez sensu np. zapytała „ Z kim siedzisz w autokarze?" a ja z pełną 

pewnością poprawności mojej odpowiedzi powiedziałam: „ Okay, okay!”.  

   A więc podsumowując, choć wcześniej się nie znałyśmy, a spędziłyśmy ze sobą tyko 

kilka dni, to na prawdę się z nią zżyłam, a pod koniec wymiany bardzo trudno było się 

pożegnać. Była to moja pierwsza wymiana i mam nadzieję, ze nie ostatnia. Bardzo mocno 

zachęcam Was do brania udziału w takich projektach!  

 

Weronika Stanulewicz 

 



Z kim ta wymiana? – czyli z jakimi 

szkołami współpracujemy 

 

 

 

 

 

 
Comenius:  

-Reda, 10-18 listopada 2012 

 

Eurocamp: 

-Ervadal da Beira, 17-25 października 2012  

 

 

 

 

Mapę przygotowała: Joanna Janiak 

 

 



 
Jestem Bogiem 

 

 

Reżyseria: Neil Burger 

Scenariusz: Leslie Dixon  

Produkcja: Bradley Cooper, Leslie 

Dixon  

Muzyka: Nico Muhly  

Zdjęcia: Jo Willems  

 

Wyobraź sobie narkotyk, który sprawia, że Twój mózg pracuje wydajniej i 

bardziej chłonie wiedzę. Narkotyk, który czyni Cię silniejszym i szybszym. 

Używka, dzięki której będziesz bogiem. 

Film opowiada o Eddiem, przegranym pisarzu, który został z niczym. 

Spotykając pewnego dnia Vernona, brata swojej szkolnej miłości, dostaje 

propozycję wypróbowania niepozornej pigułki. Vernon, dawny handlarz 

narkotyków, ma do zaoferowania cudowny lek – NZT. Eddie, nie mając nic do 

stracenia, przyjmuje propozycję. Pigułka powoduje większą sprawność fizyczną 

i poprawia pracę mózgu. Czyni z Eddiego boga. Trzeba jednak pamiętać o 

regularnym przyjmowaniu leku, ponieważ uczucie euforii zostanie zastąpione 

bólami głowy, omdleniami, utratą świadomości oraz nagłymi wybuchami 

przemocy. 

Oprócz złego samopoczucia, Eddie musi stawiać czoła innym nabywcom 

specyfiku, którzy po zabójstwie Vernona nie mają skąd brać narkotyku. Jedni z 

tego powodu umierają, inni zrobią wszystko, aby  zdobyć ostatnie zapasy 

magicznego leku. Odmowa podzielenia się „boską pigułką” może kosztować 

bohatera życie. I tak zaczyna się pojedynek geniuszy- właściciel cudownego 

leku może być tylko jeden.  

Film Burgera to odpowiedź na pytanie: co by było, gdyby człowiek miał 

nieograniczoną siłę i używał całego mózgu. Krótko mówiąc: mamy niezłą 

intrygę, ciekawą akcję, dobre efekty i świetną grę aktorów. Czego chcieć 

więcej? 

 

 

 

 

 

 

Kasia Kabat 

http://film.onet.pl/osoby/katalog/neil-burger,84636,osoba.html
http://film.onet.pl/osoby/katalog/leslie-dixon,6230,osoba.html
http://film.onet.pl/osoby/katalog/bradley-cooper,40014,osoba.html
http://film.onet.pl/osoby/katalog/leslie-dixon,6230,osoba.html
http://film.onet.pl/osoby/katalog/leslie-dixon,6230,osoba.html
http://film.onet.pl/osoby/katalog/nico-muhly,95074,osoba.html
http://film.onet.pl/osoby/katalog/jo-willems,73734,osoba.html


 
 

 

 

 

 
Sara Shepard 

„Pretty Little Liars” 

 

O serii książek „Słodkie kłamstewka” dowiedziałam się od przyjaciółek. Inaczej 

nie zauważyłabym tej genialnej serii dla nastolatek. W dzisiejszym numerze pierwsza 

część tej opowieści, czyli „Kłamczuchy”. 

Aria, Hanna, Emily i Spencer wiele zawdzięczają swojej najlepszej przyjaciółce- 

Alison. Dzięki niej stały się popularne, bardziej lubiane i podziwiane. Powierzały 

Alison swoje sekrety, marzenia. Przecież przyjaciółki tak robią, prawda? Dziewczyny 

wiąże również pewien sekret, który (jak sobie obiecały) wezmą do grobu.  

Ich idealny świat burzy pewne wydarzenie. Podczas tradycyjnego nocowania 

całej grupy w niewyjaśnionych okolicznościach znika Alison. Kto chciałby skrzywdzić 

idealną przyjaciółkę, królową szkoły? Co się stało z Alison? Śledztwo w sprawie 

tajemniczego zniknięcia Alison nie przynosi skutku a dziewczyny, zamiast zbliżyć się 

bardziej, oddalają się od siebie. Nie pomaga wspólny sekret, który nie może nigdy 

ujrzeć światła dziennego. Były częścią czegoś większego, ale to właśnie Ali je 

„stworzyła”. Gdy jej zabrakło, nic je już nie łączyło. Prawie nic… 

Mijają trzy lata. Aria właśnie wróciła z rodzicami z Islandii. Hanna zrzuciła 

wagę, przeszła metamorfozę i zajęła w szkole miejsce Ali, jako nowa królowa. Emily 

zgodnie z rodzinną tradycją jest pływaczką. Mieszka najbliżej Alison i kiedy do domu 

zaginionej przyjaciółki wprowadza się nowa rodzina, zostaje wysłana przez mamę z 

„powitalnym koszem”. Tam poznaje Mayę- nową sąsiadkę, wyzwoloną dziewczynę, 

która mówi, co chce, pali marihuanę i całkowicie zmienia wystrój pokoju Ali. Spencer 

od zawsze rywalizuje ze swoją starszą siostrą- Melissą. I zawsze przegrywa. Jak 

można się równać z prymuską, przewodniczącą wszystkich ważniejszych organizacji 

w szkole, zwyciężczynią wszystkich konkursów, w których brała udział? Do tego 

ładniejszą, bardziej czarującą i perfekcyjną. Nic dziwnego, że to ona jest 

faworyzowana przez rodziców. 

I nagle, po tych trzech latach dziewczyny dostają tajemnicze wiadomości 

dotyczące sekretów, które znała tylko jedna osoba. Alison powróciła! Ale dlaczego 

zamiast się ujawnić, dręczy i szantażuje swoje dawne przyjaciółki? I co się z nią działo 

przez te ostatnie lata?  

Książka trzyma w napięciu i do końca nie wiadomo, kim jest „A.”. Trzeba snuć 

ciągłe domysły. Krótko mówiąc, wciągająca, zaskakująca dla osób, które mają dosyć 

wampirów i innych tajemniczych stworzeń. Po prostu musisz ją przeczytać i rozwikłać 

zagadkę „A.” 

 

 

 

Kasia Kabata 



 

   

 

ROZDZIAŁ TRZECI 

 
    - Pospiesssz się, Kafar, ssszef będzie wściekły, że tak długo załatwiasz 

sprawę porwania zwykłej dziewczynki, zwłassszcza że jest ssama i to w obcym 

kraju! Sspójrz tylko na jej wygląd! SSWETER ! 

- Nino, ale co z tego, że to ma sweter? 

- A TO, ŻE W TEJ TEMPERATURZE ŻADNA EGIPCJANKA ANI 

ŻADEN EGIPCJANIN NIE UBRAŁBY SSSWETRA, MATOLE! 

- No racja, ty to jesteś mądry, Nino, chciałbym być taki spostrzegawczy jak 

ty. Nie dziwię się, że jeszcze nigdy nie dostałem awansu.. 

W pierwszej chwili Steffi zachciało się śmiać, lecz zaraz się powstrzymała i 

spadł na nią ciężar ostatnich wydarzeń: to nie żadna komedia ani sen- ona 

faktycznie znajdowała się w Egipcie, miała na sobie gruby sweter, którego ze 

zmęczenia nie zdjęła, a nad nią sterczała dwójka kiepskich porywaczy lub 

bandytów. Rozważała opcję szybkiej ucieczki, lecz stwierdziła, że byłoby to 

niemożliwe. Nie dość, że jest na pustkowiu, to do tego CD (Chora Dwójka, jak 

ich sobie nazwała) ma samochód i w trymiga mogła by ją dogonić. Ze strachu 

zrobiło jej się niedobrze, jednak postanowiła się nie ruszać i udawać, że śpi. To 

był najbezpieczniejszy pomysł, chociaż z przerażenia cała się trzęsła i była 

zdziwiona, że nie zwrócili na to uwagi. Nagle poczuła, że ktoś związuje jej ręce 

i zasłania oczy, wrzucając do samochodu. Teraz nie mogła już udawać, że śpi, 

wyrzuciła z siebie pytania, kim oni są, gdzie ją wiozą i do kogo, ale nikt nie 

udzielił odpowiedzi. Została sama ze swoim strachem i pytaniami, pędząc 

samochodem przez nieznany sobie ląd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelina Wilczewska 

 



 
 

 

 

 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia poprosiliśmy o udzielenie 

wywiadu naszego pana dyrektora Jana Skrobula. Oto i on. 

 

-Który ze świątecznych prezentów pamięta Pan do dziś? 

-Ponieważ w latach 60. popularne były westerny, dostałem strzelbę. Był to mój 

upragniony prezent. Nabojami do tej strzelby były strzałki, które przyczepiały się do 

gładkich powierzchni. Tak więc całe podwórko było nimi obklejone. 

 

-Czy będąc dzieckiem, czekał Pan na pierwszą gwiazdkę, która jest znakiem 

do rozpoczęcia wigilii? 

-Pamiętam, że bardzo niecierpliwie wyczekiwaliśmy momentu, którym 

rozpoczynała się cała nasza rodzinna uroczystość. Może nie była to dokładnie 

pierwsza gwiazdka, lecz o  tej określonej godzinie zbieraliśmy się przy stole i 

zaczynaliśmy wieczerzę. 

 

-Czy będąc dzieckiem, robił pan własnoręcznie ozdoby choinkowe?  
-Tak, oczywiście, jak każde dziecko. Jedną z takich zabawek był słomiany jeżyk. 

Oprócz tego wycinaliśmy papierowe paski i sklejaliśmy je w długie łańcuchy. 

 

-Czy wierzy Pan w św. Mikołaja? A jeśli nie, to kiedy odkrył Pan tę wielką 

tajemnicę skrywaną przez rodziców?  

-Tak jak każde dziecko wierzyłem do pewnego momentu, kiedy to starsi koledzy 

powiedzieli mi, że świętego Mikołaja nie ma. Mimo to co roku nasz dom odwiedzał 

„prawdziwy” Mikołaj. Później dowiedziałem się, że była to pani, która mieszkała w 

naszej kamienicy. 

 

-Czy podczas świąt w pańskim domu zdarzały się jakieś zabawne incydenty, 

na przykład upadająca choinka?  
-Może nie upadająca choinka, ale przeżyłem taki straszny incydent. Dawniej nie 

mieliśmy elektrycznych lampek, więc używaliśmy świeczek, przyczepionych do 

gałązek świątecznego drzewka. Nie paliły one się przez cały czas, tylko podczas 

szczególnych okazji. Pewnego razu ogień zajął choinkę. Drugim zdarzeniem była 

upadająca choinka. Zbiły się wtedy bombki, które w tych czasach były nie do 

odzyskania. 

 

-Czy będąc dzieckiem, miał Pan w zwyczaju podkradać słodycze wiszące na 

choince? 

-Może nie podkradać… Pamiętam, że bardzo smaczne były cukrowe, wiszące 

lizaki-sopelki. 

 

 



-Czy zachowała się w Pańskim domu tradycja wspólnego przystrajania 

świątecznego drzewka? 

-Kiedy moje dzieci były małe, do moich obowiązków należało dostarczenie 

choinki do domu oraz założenie ozdobnego czubka i lampek. Nie było to 

spowodowane tradycją, głoszącą, że to głowa rodziny czyni te zaszczytne honory, lecz 

po prostu ze względu na bezpieczeństwo. 

 

-Jakie choinki podobają się Panu najbardziej: wielobarwne z pierniczkami, 

cukierkami czy też wystawowe, czyli jednobarwne?  
-Sądzę, że to zależy od mody. Jednak, gdy widzę taką kolorową choinkę, 

przypomina mi się dzieciństwo. Wiecie, sentyment jednak pozostaje. Od czasu do 

czasu przyozdabiamy choinkę jednokolorowymi ozdobami, ale to nie to samo. 

  

-Jaka jest Pana najsmaczniejsza potrawa wigilijna?  

-Wychowywałem się w domu, gdzie były bardzo widoczne wpływy wschodniej 

kuchni. Podczas wigilii jedliśmy kutię oraz ciasteczka podobne do chrustów. Święta 

były po prostu bardzo słodkie. Teraz nie wyobrażam sobie stołu bez ryby, np. karpia 

lub pstrąga. Myślę, że po prostu z wiekiem te upodobania się zmieniają. 

 

-Czy może Pan wymienić dwanaście potraw, które znajdą się na Pańskim 

stole? 

-Na pewno na naszym stole znajdzie się 12 symbolicznych potraw. Zawsze na 

wigilię przyjeżdża cała rodzina i przez to zawsze przygotowujemy więcej dań. 

 

-Czy według Pana pasterka jest ważną częścią świąt Bożego Narodzenia? 

-Wychowywałem się na Mazurach, gdzie mimo siarczystych mrozów 

udawaliśmy się do kościoła. Moim zdaniem dzięki pasterce zachowujemy ciągłość 

tradycji. Pochodzę z chrześcijańskiej, głęboko wierzącej rodziny. 

 

-Czy myśli Pan, że bożonarodzeniowe konkursy organizowane w naszej 

szkole w końcu się znudzą, czy też będą się cieszyły popularnością jeszcze przez 

wiele lat? 

-Posłuchajcie, były lata, kiedy przysyłano 100 szopek, były też lata, kiedy 

dostawaliśmy ich 20.Myślę, że klimat świąt Bożego Narodzenia, tradycja związana z 

konkursem bożonarodzeniowym będzie trwać jeszcze przez kilka lat. 

 

-Dziękujemy za udzielenie bardzo ciekawego wywiadu. 

 

 

 

Przygotowały: Kasia Kabata i Julia Błaszczyk 
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śśwwiiąątt  BBoożżeeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa  rroozzwwoozzii  ddzziieecciioomm  pprreezzeennttyy  ssaanniiaammii  cciiąąggnniięęttyymmii  pprrzzeezz  

zzaapprrzzęęgg  rreenniiffeerróóww..  WWeeddłłuugg  rróóżżnnyycchh  wweerrssjjii  zzaammiieesszzkkuujjee  wwrraazz  zz  ggrruuppąą  eellffóóww  

LLaappoonniięę  lluubb  bbiieegguunn  ppóółłnnooccnnyy..  MMuussiimmyy  jjeeddnnaakk  wwiieeddzziieećć,,  żżee  ttaakk  nnaapprraawwddęę,,    

śśww..MMiikkoołłaajj  ttoo  bbiisskkuupp  żżyyjjąąccyy  nnaa  pprrzzeełłoommiiee  IIIIII  ii  IIVV  wwiieekkuu  ww  AAzzjjii  MMnniieejjsszzeejj..  

ZZaassłłyynnąąłł  sswwąą  śśwwiięęttoośścciiąą,,  zzaappaałłeemm  ii  ccuuddaammii..  WWyyrróóżżnniiaałł  ssiięę  ppoobboożżnnoośścciiąą  ii  

mmiiłłoossiieerrddzziieemm..  BBiisskkuupp  zznnaannyy  jjeesstt  zz  tteeggoo,,  żżee  sskkłłaaddaałł  ppooddaarrkkii  bbiieeddnnyymm,,  ddllaatteeggoo  

wwssppóółłcczzeeśśnniiee  mmóówwiimmyy  oo  śśww..  MMiikkoołłaajjuu,,  kkttóórryy  pprrzzyynnoossii  pprreezzeennttyy.. 

 

Joanna Janiak 

 
W ostatnim tygodniu przeprowadziliśmy ankietę na temat waszych 

ulubionych potraw świątecznych. Oto jej wyniki 

 

 
Przygotowała: Patrycja Paleczna 
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59 0 4 7 10 2 9 26 2 3 24 

Ujdzie 17 0 12 14 16 2 16 33 3 4 25 

Nie 

lubię 

18 1 10 8 11 5 18 28 3 12 23 



 
 

1. Wszystkiego najlepszego dla całej klasy 3b i wychowawczyni pani Ewy 

Wróblewskiej. No i Weroniki S. z 2c. ^^  Życzy B. i W. 

 

2. Gorące uściski dla Karoliny Z. z klasy 2 od tajemniczego wielbiciela. 

 

3. Dla mojego ciacha Antka K. od wielbicielki.  

 

4. Do Michała Jóźwiaka z 3c: Wszystkiego najlepszego z okazji świat. 

Twoja kochana koleżanka <3. 

 

5. Dużo zdrowia, szczęścia i drewna oraz żadnych połamanych kości. 

Wszystkiego naj. dla Dawida Kędziory z 3c. Michał i Bartek.  

 

6.Gorące całusy dla Madzi i Leszka hahaha Szczęścia. ;** <3 Wesołych 

Świąt. <3. 

 

7. Dla Anity M. z 2 d od cichego wielbiciela.<3. Jesteś Boska. 

 

8. Duże buziaczki dla całej gazetki "Bocianisko" ;*. Jesteście the best ! ;D 

 

9. Pozdrowienia oraz Wesołych Świąt dla Przemka G. z 2d od cichych i 

gorących wielbicielek.<3 

 

10. Serdeczne życzenia z okazji świąt dla wszystkich szajbusów z naszego 

gimnazjum. Życzy Tajemnicza 

 

11. Wszystkiego najlepszego i dużo szczęści z okazji świąt Bożego 

Narodzenia dla Bartosza Bareły. Buziaczki, Twoja wielbicielka. 

 

12. Całuski dla gorącego Damiana W. z 3b od bardzo cichej wielbicielki. ;* 

 

13.Dla Nicole W. z 3a. Wszystkiego Najbardziej Antosiowego. Dużo 

zdrowia, szczęścia i Antosia! Życzy Mycha ;* 

 

14. Wszystkiego najlepszego na święta dla Krzysztofa Piaskowskiego oraz 

dużo buziaków od wielbicielek. ; ) 
 

Przygotowały: Beata Gruba, Kinga Ranachowska i Natalia Tomczyk 



KONKURS 
 

Rozwiąż rebus i zgłoś się do pani Teresy Liegmann po słodką nagrodę. 
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Konkurs 

Z rozwiązaniem krzyżówki prosimy zgłosić się do pani Teresy Liegmann. 

Życzymy miłej zabawy! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 24 grudnia imieniny obchodzą Adam 

i … 

2. Znajdziesz pod nią prezenty. 

3. Wypatrujemy jej na niebie. 

4. Kładzie się je pod obrus. 

5. Po angielsku -,,kolędy˝ 

6. Na wigilijnym stole powinno 

znajdować się … potraw. 

7. Okres przed Bożym Narodzeniem. 
 


