
14 maja w Damnicy odbył się I Powiatowy Dzień Godności Osób 

Niepełnosprawnych. W obchodach tego dnia wzięła udział nasza delega-

cja ze szkoły podstawowej pod opieka pani Katarzyny Wolskiej. Było też 

kilkoro uczniów Gimnazjum, którzy pomagali przy przeprowadzeniu mi-

niturnieju wyciskania sztangi leżąc, oraz sami wzięli w nim udział. Tur-

niej został zorganizowany po to, by pokazać, że tę dyscyplinę mogą upra-

wiać wszyscy, nawet niepełnosprawni. Sędzią głównym był pan Ryszard 

Fornalczyk, Paraolimpijczyk z Koszalina, który w czasie swojej długiej, 

bo trwającej 27 lat, kariery wielokrotnie stawał na podium MP i MŚ.  

Razem z nim przyjechali jego trzej podopieczni, również niepeł-

nosprawni. Pokazali oni dzieciakom z OSW, że one też mogą korzystać z 

życia i nie są gorsze od innych. Wszyscy uczestnicy tego turnieju dostali 

pamiątkowe dyplomy, bez względu na wynik, jaki osiągnęli. Ich uśmie-

chy były dowodem na to, że udało się w ten sposób je jakoś uszczęśli-

wić :). 
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I Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Od lewej u góry: Wojciech Wilkowski,  
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C z a s o p i s m o  s z k o l n e  Z S  w  D a m n i e  

Kredą po tablicy 

Ważne tematy: 

Wywiad z         
p. Zbigniewem 
Mazurem 

 

Podziękowanie 
od tegorocznych 
absolwentów 

 

Pożegnanie 
Trzecioklasistów 

Złote myśli 2 

Aktualności 
5 

 

Wywiad z Wicedy-
rektorem 

8 

 

Kącik motoryzacyj-
ny 

10 

 

Kącik muzyczny 
13 

 

Podziękowanie dla 
nauczycieli 

14 

 

Jaki jesteś... 
16 

 

W TYM NUMERZE: 

Cena 1 zł 



☼☼☼ 

W życiu musi być dobrze i niedobrze. 

Bo jak jest tylko dobrze, to jest niedobrze. 

Jan Twardowski 

 

☼☼☼ 

W ciągu całego życia człowiek nie tyle jest, ile 

stwarza siebie. 

Fiodor Dostojewski 

 

☼☼☼ 

Wszystkie bitwy naszego życia czegoś nas uczą, 

nawet te, które przegraliśmy. 

Paulo Coelho 

 

☼☼☼ 

Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć 

tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, 

jakby cudem było wszystko. 

Albert Einstein 

 

☼☼☼ 

Oto jest milość. Dwoje ludzi spotyka się przy-

padkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe 

życie. 

Vitor de Lima Barreto 

 

☼☼☼ 

Nie spodziewajcie się, że życie wasze będzie 

usłane różami; nie byłoby zresztą zabawne gdy-

by tak było. 

Robert Baden-Powell 

 

☼☼☼ 

Oto klucz do szczęścia; nie brać rzeczy zbyt tra-

gicznie, robić co możecie najlepszego w danej 

chwili, życie uważać za grę, a świat za boisko. 

Robert Baden-Powell 

Malvka ;P 

☼☼☼ 

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto 

walczyć do samego końca. 

Paulo Coelho 

 

☼☼☼ 

Są ludzie, którym szczęście mignie tylko na 

moment, na moment tylko się ukaże po to tylko, 

by uczynić życie tym smutniejsze i okrutniej-

sze. 

Stanisław Dygat 

 

☼☼☼ 

Nie poddawaj się rozpaczy. Życie nie jest lep-

sze ani gorsze od naszych marzeń, jest tylko 

zupełnie inne. 

William Shakespeare 

 

☼☼☼ 

Kłopot z życiem polega na tym, że nie ma oka-

zji go przećwiczyć i od razu robi się to na po-

ważnie. 

Terry Pratchett 

 

☼☼☼ 

Jest tylko jedno szczęście w życiu, kochać i być 

kochanym. 

Aurore Dudevant 

 

☼☼☼ 

Sztuka życia - to cieszyć się małym szczęściem. 

Phil Bosmans 

 

☼☼☼ 

W życiu piękne są tylko chwile. 

Ryszard Riedel 

 

☼☼☼ 

Nigdy nie zapominaj najpiękniejszych dni twe-

go życia! Wracaj do nich, ilekroć w twoim ży-

ciu wszystko zaczyna się walić. 

Phil Bosmans 
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Od redakcji 
 To już ostatnie wydanie „Kredą po tablicy” w tym roku… Za kilka dni od-

bierzemy świadectwa i rozpoczniemy wakacje. Większość z Was spotka się tu za 

dwa miesiące, ale ja jako trzecioklasistka chciałabym się z wami pożegnać. Chcia-

łabym Wam życzyć ciekawych i słonecznych wakacji, a innym absolwentom na-

szego Gimnazjum dostania się do wymarzonej szkoły. Mam nadzieję, że po waka-

cjach wrócicie z jeszcze większym zapałem do nauki i zadziwicie naszych nauczy-

cieli ;) 

 

Redaktor naczelna ;] 

  

W przyszłym roku skład redakcji trochę się zmieni, ale mam nadzieję, ze gazetka 

na tym nie ucierpi, a jeśli coś się zmieni, to tylko na lepsze :)  

 A oto skład dotychczasowej redakcji, która pracowała dla Was w minio-

nym roku: 

Justyna Berezowska, Paweł Berezowski, Martyna Syrnyk, Malwina Setna, Gabry-

sia Pender, Ewelina Dworak, Jakub Śliz, Marta Siwa, Tomek Kurczaba, Alicja Tu-

rzyńska, Konrad Turzyński, Magdalena Kondratowicz, Zuzia Zdyb, Monika Baran 

i Kinga Domańska..  

Opiekun: Pani Kasia Dietrich. 

Redaktor naczelna: 

Małgorzata Wilkowska 
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LIPIEC 

pierwsza sobota lipca – Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 

1– Światowy Dzień Architektury 

2– Światowy Dzień Dziennikarza (Sportowego) 

4– Dzień Spółdzielczości  

11– Światowy Dzień Ludności 

18– Światowy Dzień Buziaka 

23– Dzień Odrodzonego Lotnictwa Polskiego 

24– Dzień Policjanta  

30– Dzień Administratora  

SIERPIEŃ 

  

2– Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie 

Romów 

10– Dzień Przewodników i Ratowników 

Górskich 

12– Międzynarodowy Dzień Młodzieży 

(ONZ) 

13– Dzień Mańkuta 

14– Dzień Energetyka  

15– Dzień Wojska Polskiego – obchodzony 

w rocznicę „Bitwy pod Radzyminem” zw. 

„cudem nad Wisłą”. 

28– Święto Lotnictwa  

31– Ogólnopolski Dzień Solidarności  

Redakcja ;] 

CZERWIEC 

1– Międzynarodowy Dzień Dziecka 

1– Dzień Lasu i Zadrzewień 

2– Światowy Dzień Ochrony Środowiska 

4– Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Agresji Wobec 

Dzieci (Międzynarodowy Dzień Niewinnych Dzieci – Ofiar 

Agresji) 

4– Dzień Drukarza  

4– Dzień Chemika  

5– Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego 

5 (lub 6)– Międzynarodowy Dzień bez Samochodu 

10– Dzień Straży Granicznej  

10—Rada pedagogiczna 

11. Boże Ciało 

16– Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim 

17– Międzynarodowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszami 

19—Zakończenie roku szkolnego 

20– Światowy Dzień Uchodźcy 

21– Pierwszy Dzień Lata 

22– Dzień Kultury Fizycznej 

23– Dzień Ojca 

23– Polski Dzień Zakochanych – Wigilia św. Jana Chrzciciela 

23/24– „Noc świętojańska” 

24– Światowy Dzień Zapobiegania Osteoporozie  

24– Światowy Dzień Uchodźcy 

26– Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii 

26– Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur 

27– Światowy Dzień Walki z Cukrzycą – ogłoszony w 1991 r. 

       przez Międzynarodową Organizację Diabetyków przy-

WHO. 

27– Światowy Dzień Rybołówstwa 
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POLSKA BIEGA 

 19 maja na stadionie w Damnicy odbyła się 

ogólnopolska akcja „Polska Biega”, mająca na celu po-

pularyzowanie biegania. Uczestniczyło w niej ponad 40 

osób, w tym kilkoro naszych gimnazjalistów, tj. Lucyna 

Szatna, Emila Szatna, Roksana Przybylska, Tomek Kur-

czaba, Paweł Berezowski, Gosia Wilkowska i Marcin 

Wilkowski. Każdy dobierał sobie dystans odpowiedni do 

jego możliwości. Na mecie czekały pamiątkowe medale 

oraz ognisko.  
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W XVIII Żukowskich biegach przełajowych 26 kwietnia br. wzięła 

udział ośmioosobowa reprezentacja KS Damnica (w tym uczniowie 

naszej szkoły). Zawodnicy rywalizowali w kilkunastu kategoriach. 

Nasi startowali w następujących: 

1) Janusz Pituła, Wojciech Wilkowski i Artur Majchrzak w +35M na 

4km 

2) Mariola Wilkowska w +35K na 3km 

3) Mariusz Plewa w do 35M na 6km 

4) Paweł Berezowski w 93-92M na 2500m 

5) Małgorzata Wilkowska i Emilia Szatna w 93-92M na 2000m 

Mimo krótkich dystansów biegi były ciężkie , głównie z powodu piasz-

czystego ,grząskiego podłoża i suchego, gorącego powietrza. Za-

wodnicy mówili że były momenty kiedy niemożna było oddychać. 

Z całej grupy najlepszą pozycję wywalczyła Emilka, stanąwszy na 

czwartym stopniu podium w swojej kategorii. Gdyby nie małe do-

świadczenie zawodniczki mogła być jeszcze stopień wyżej, ale 

oglądając ten bieg można mieć pewność, że ta młoda zawodniczka 

rozpoczyna właśnie owocną karierę sportową. Pozostali zawodnicy 

mimo miejsc poza podium byli w większości zadowoleni ze startu i 

atmosfery na imprezie. 
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RAJD NA DZIEŃ ZIEMI 

NASI W SERCU KASZUB 

W rajdzie organizowanym przez GOKiS i Nadleśnictwo 

Damnica wzięło udział kilka grup piechurów i kilkoro rowe-

rzystów. Rajd miał formułę „gwieździstą” to znaczy, że gru-

py wystartowały z kilku miejsc, a meta była jedna. Tym ra-

zem mieściła się na placu przy świetlicy w Łebieniu. Naszą 

szkołę reprezentowało kilkoro uczniów gimnazjum i dwoje 

z SP. Wzięli udział w grupie rowerowej zorganizowanej 

przez stowarzyszenie AKTYWNI. Na mecie wzięli udział w 

konkursach przygotowanych przez organizatorów. Do do-

mów wrócili zmęczeni, ale zadowoleni z wycieczki. Część 

czeka na kolejną możliwość wspólnego podróżowania po 

naszej okolicy. 

Emila na podium 
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Apel z okazji święta szkoły 
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 1 czerwca w Gimnazjum odbył się apel , przedstawiający sylwetki Nobli-

stów Polskich, czyli naszego patrona. Apel został przygotowany przez klasy III i 

IIb Gim. pod przywództwem pani Kasi Dietrich. Uczniowie przybliżyli nam na-

szych noblistów i ich twórczość. A oto kilka fotek z tego wydarzenia ;] 
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Dzień dziecka 
 Po apelu uczniowie udali się na boisko, gdzie rozegrał się czwórbój lekkoatletyczny, w którym brały 

udział 6-cio osobowe reprezentacje klas od IV do VI i I—III Gim. W podstawówce najlepsza okazała się klasa 

VI , a w gimnazjum klasa III b. Spośród wszystkich uczestników wyłonieni zostali uczniowie, którzy indywi-

dualnie zdobyli największą ilość punktów. Byli to: 

Dziewczęta SP - Karolina Odziomek 

Chłopcy SP - Maciek Bąk 

Dziewczęta Gim.– Emilia Szatna 

Chłopcy Gim. - Marcin Górski. 

 

Oprócz zawodów sportowych na boisku odbyła się również loteria zorganizowana przez Radę rodziców, można 

było również zrobić sobie tatuaż i pamiątkowe zdjęcie jako królewicz lub królewna ;]. Poza tym został przepro-

wadzony miniturniej w Darta. Tutaj najlepsza okazała się Aldona Krzymińska. Na drugim miejscu była Roksa-

na Krzymińska, a na trzecim Piotr Zdyb.  

Oto zdjęcia najlepszych 



1. Co sprawiło, że został Pan wicedyrektorem naszej szkoły? 

- Lubię podejmować nowe, ciekawe wyzwania, a propozycja objęcia stanowiska wicedyrektora szkoły 

była dla mnie kolejnym wyzwaniem, choć nie ukrywam, że podjęcie tej decyzji nie było łatwe. Nie każdy 

może pełnić tę funkcję, więc oferta pani Rusak była dla mnie ogromnym wyróżnieniem. 

2. Czy bardzo zmieniło się Pana życie odkąd jest Pan wicedyrektorem? 

- No cóż… Odkąd pełnię tę funkcję nie mam czasu na życie prywatne. W pracy jestem o godz. 7.30 a w 

domu ok. godz. 17.00. Część pracy przenoszę do domu i dopiero późnym wieczorem mam czas na odpo-

czynek. 

3. Czy spełnia się pan jako wicedyrektor szkoły? 

- Trudno mi ocenić swoją pracę. Czasem jestem z siebie zadowolony, innym razem nie. Wspólnie z panią 

dyrektor chcielibyśmy zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju naszym uczniom, a nauczycielom i 

personelowi dobre warunki pracy. 

4. Co chciałby pan zmienić w naszej szkole? 

- W trakcie pełnienia funkcji wicedyrektora chciałbym zadbać o dobre imię naszej szkoły, o wysoki po-

ziom kształcenia i stworzenia dobrej atmosfery. Powinna to być szkoła nowoczesna i dlatego wspólnie z 

panią dyrektor chciałbym położyć nacisk na stopniową modernizację bazy dydaktycznej. Oczywi-

ście ,,uzielenienie” terenu wokół szkoły też byłoby mile widziane. Mam tylko nadzieję, że nasi uczniowie 

uszanują to i nie będą niszczyć posadzonych drzewek. 

5. W czerwcu namacalnie skończy się rok szkolny, oczywiście nie licząc wakacji, bo wtedy w szkole nie 

ma uczniów. Jak ocenia Pan ten rok szkolny z punktu widzenia wicedyrektora? 

- Ten rok nie był łatwy. Wiele spraw trzeba było uporządkować, do wielu zmian należało się przyzwycza-

ić. Im bliżej końca roku szkolnego, tym bardziej myślę o urlopie. W przyszłym roku będę miał większe 

doświadczenie w tej pracy, więc będzie mi znacznie łatwiej. 

6. Czy pełnienie funkcji wicedyrektora to ciężkie zadanie? 

- Jest to odpowiedzialne stanowisko i nie należy do łatwych. Na początku było trudno. Na szczęście mam 

świetną szefową, więc mogę się od Niej wiele nauczyć. Sama nauka sprawia mi przyjemność. Na szczę-

ście w podejmowaniu ważnych decyzji mogę zasięgnąć opinii pani dyrektor. 

7. Od września do polskich szkół wchodzi nowa podstawa programowa. Będzie to dość duża zmiana w 

oświacie… Jednak uczniów bardziej interesuje to ,, nasze podwórko”. Czy więc szykują się w naszej 

szkole jakieś zmiany, o których może Pan powiedzieć już dzisiaj? 

- Nowa reforma programowa dotyczy przede wszystkim pracy nauczycieli i to my będziemy najbardziej 

odczuwać jej skutki. Natomiast dla uczniów klas pierwszych nowy rok szkolny przyniesie nowe przed-

mioty takie, jak: zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, edukacja dla bezpieczeństwa. Oczywiście zmia-

ny programowe pociągają za sobą zmiany książek, dlatego tegoroczni pierwszoklasiści nie będą mogli 

odsprzedać swoich podręczników młodszym kolegom. Wkrótce nauczyciele podejmą ostateczne decyzje 

w sprawie wyboru podręczników i z ich wykazem będzie można się zapoznać po 15 czerwca 2009r. Li-

sty będą dostępne na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej naszej szkoły : www.zsdamno.pl 

 8. Zbliżają się wakacje. Prosimy o kilka słów do naszych uczniów i przyszłych absolwentów. 

- Absolwentom życzę jak najlepszych wyników z egzaminów. W wakacje nabierajcie sił do nauki, jaka 

czeka Was w nowych szkołach, które sobie wybraliście. Zdobywajcie nowe znajomości i nie zapomnijcie 

o szkole, w której spędziliście wiele lat. życzę wam wielu sukcesów. Natomiast naszym uczniom życzę 

słonecznych i bezpiecznych wakacji. 

 

        Rozmawiał: Jakub Śliz 
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ROZMOWA Z MGR ZBIGNIEWEM MAZUREM – PRZYRODNIKIEM, BIOLOGIEM 

I WICEDYREKTOREM ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE 

KR ED Ą PO  TAB L IC Y  

http://www.zsdamno.pl


Play off: czwarte miejsce! 
 

 

Koszykarze nie tylko świetnie grają na parkiecie, cieszą się też zainteresowaniem kobiet w 

każdym wieku;) 

Adres: 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 

35 

tel./fax: +48 (59) 845-67-76 

e-mail: stkssa@energa-

czarni.pl   www.energa-czarni.pl  

Rok założenia Klubu Sportowe-

go: 1945 

Powstanie sekcji koszykówki: 
1964 (jako K.S. "Gryf", w "Czarnych" od 

1989 roku) 

Powstanie Sportowej Spółki Ak-

cyjnej: 13.12.2002 rok 

Barwy: Niebiesko-Czarno-Czerwone 

Sukcesy: Brązowy medal Polskiej Ligi 

Koszykówki w sezonie 2005/2006 

Martyna 
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Juniorzy Czarnych w finale mistrzostw Polski! 
Sukces koszykarzy Czarnych Giełda Samochodowa Słupsk, awans 

do finału Mistrzostw Polski do lat 18-tu. Zdobycie brązowych me-

dali przez słupszczan - zwycięstwo z Turowem Zgorzelec 82:70. 

Wielkie brawa należą się chłopakom! Czekamy na dalsze sukcesy . 

 

 

 

 

Gasper Okorn – został wyróżniony przez Eurobasket.com, 

otrzymał tytuł Trenera Roku. Serdeczne gratulacje! 
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ENERGA CZARNI SŁUPSK 
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KĄCIK MOTORYZACYJNY 
MAYBACH EXELERO 

Porównanie z Lordem Vaderem  jest nieuchronne: czarna maska, oszałamiająca precyzja, świszczący 

oddech. Tak, tak, to nie pomyłka: przy mocnym hamowaniu za piecami kierowcy słychać świst powie-

trza uchodzącego przez zawory pneumatycznego zawieszenia. 

Dane techniczne   

Silnik V-112, turbodoładowany, 5908 cm 3 515kW 

700KM przy 5100 obr./ min 1020 Mn przy 

2500 obr./ min 

Przekładnia 5-stopniowa, automatyczna, napęd na tylne 

koła 

Rozstaw osi 3390mm 

Długość 5890mm 

Szerokość 2140mm 

Wysokość 1390mm 

Masa własna 2730kg 

DMC 2900kg 

Zawieszenie Powietrzne, przód podwójne wachacze trój-

kątne, tył wielodrążkowe 

Opony 315/25 ZR 23 XL Fulda Carat Exelero 

Hamulce SBC 

Przód-tarcze wentylowane 376 mm 2 zaci-

ski, 16 tłoczków 

Tył- tarcze wentylowane 355 mm, 1 zacisk, 

8 tłoczków 

ABS/ESP 

Prędkość maksymalna 351,45 km/h 

Przyśpieszenie 0-100 km/h 4,4 s 
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Paweł 



QUIZ 
 

Która dyscyplina jest dla Ciebie? 
 

 

1. Twój ulubiony film to 

a) film o przyjaźni. 

b) opowieść o rozbitku lub samotnym bohaterze zmagającym się z losem. 

c) horror lub film akcji z dużą dawką adrenaliny. 

 

2. Najlepiej rozwiązuje Ci się trudne zadania, gdy 

a) odrabiasz lekcje razem z kolegami. 

b) jest idealna cisza i jesteś sam. 

c) ktoś Cię wkurzy. 

 

3. Najczęściej mówią, że jesteś 

a) towarzyski. 

b) wytrwały. 

c) odważny. 

 

4. Najbardziej mobilizuje Cię do pracy 

a) obecność innych. 

b) sam nie wiesz co, chyba wystarczysz Ty sam… 

c) strach. 

 

5. Najbardziej wkurza Cię, gdy 

a) ktoś nie zaprasza Cię na imprezę. 

b) ktoś przerywa Ci lekturę lub słuchanie muzyki. 

c) ktoś Cię zaskoczy lub przestraszy. 

 

6. Najgorsze w życiu są Twoim zdaniem 

a) samotność i brak przyjaciół. 

b) prześladowanie przez namolnych ludzi i narzucanie się. 

c) nuda i monotonia. 

 

7. Wakacje najchętniej spędziłbyś 

a) wszystko jedno gdzie, byle z fajną paczką. 

b) w ciszy i spokoju, z daleka od gwaru miasta. 

c) w miejscu pełnym atrakcji, np.: tunelem strachu. 

 

 

 

Najwięcej A – Sporty drużynowe 

 

Lubisz działać w grupie. Najlepiej sprawdziłbyś się w grach zespoło-

wych. Kosz, siatka, piłka ręczna i nożna są dla Ciebie. 

 

Najwięcej B – Biegi lub pływanie 

 

Jesteś indywidualistą. Sprawdziłbyś się w biegach, skokach, pływaniu, a jeśli jesteś silny, to takżenp.: podnoszenie 

ciężarów. 

 

Najwięcej C – Sporty ekstremalne 

 

Jesteś odważny, lubisz mocne wrażenia i wyzwania. Dla Ciebie są skoki ze spadochronem i sporty ekstremalne. 

 

 

 

Lenka 
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Znajdź ukryte słowa: 

 

WAKACJE 

 

GÓRY 

KOLONIA 

LIPIEC 

BIWAK 

NAMIOT 

LIPIEC 

SIERPIEŃ 

PLAŻA 

WYCIECZKA 

OBÓZ 

LATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W D A G Ó R Y A S L P L 

A F G G K O L D C A U I 

K N A M I O T I W T K P 

A G Y U I S D K F O O I 

C T E T C Z S A I J L E 

J S I E R P I E Ń U O C 

E T I J P L A Ż A H N D 

D F R T Y U I O P A I C 

I S A O B Ó Z H G F A B 

J C W Y C I C Z K A I T 

R E W T P B F T C A O Y 

B I W A K D A D F H J I 
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WYKREŚLANKA  
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………………………………………………………………………………………………… 

 

 

           Martyna 

Rozwiąż rebus: 



 

 

Urodził się we Francji. Jego dziadko-

wie od strony ojca są Polakami. Ma 

starszego brata Juliena. Rodzice Mat-

ta – Andre i Brigitte – rozwiedli się, 

kiedy miał 12 lat. Młodość poświęcił 

grupie Mic Unity. Wziął udział w 

trzeciej edycji programu Popstars od-

nosząc sukces na każdym etapie. Ra-

zem z Otisem i Lionelem 

(pozostałymi zwycięzcami Popstars 

3) stworzył formację Linkup, która 

nagrała jeden album i wydała trzy 

single (w tym jeden nagrany wspól-

nie z zespołem Blue). W 2004 roku 

zespół Linkup się rozpadł, ponieważ 

Matt chciał zacząć solową karierę. 

Jego styl muzyczny to typowe fran-

cuskie R'n'B. W roku 2007 pracował 

nad swoim trzecim albumem w USA 

ze znanymi producentami jak na 

przykład Timbaland lub Ryan Leslie.  

KĄCIK MUZYCZNY 

Gabi ;] 

Matt Pokora 
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Matthieu Tota (ur. 26 września 1985) – francuski piosenkarz, tancerz, kompozytor i aktor. 

Album wyszedł 24 marca 2008. Na razie został wydany w 10 krajach. Na jego wersji 

podstawowej znajduje się 14 piosenek, w tym tylko 2 zaśpiewane są po francusku. 

Wziął udział w trzech polskich imprezach 

(w 2008 roku): 

Sopot Festivl 2008 - 23 sierpnia 

koncercie "Hity Na Czasie" 

Po prostu tańcz z Gwiazdami - program 

telewizji TVN, w którym Polacy pobili 

rekord Guinnessa w liczbie jednocześnie 

tańczących par; 31 sierpnia, Kraków. 



SZKOŁA PODSTAWOWA  GIMNAZJUM   

WYCHOWAWCY: Jadwiga Dziułko, Krzysztof Mi-

kucki  

HISTORIA: Jadwiga Dziułko  

JĘZYK POLSKI: Anna Treder, Katarzyna Dietrich  

FIZYKA I ASTRONOMIA: Teresa Prawdzik  

GEOGRAFIA: Regina Horbaczewska, Agnieszka 

Nowicka  

JĘZYK ANGIELSKI: Siarhei Kaptsiuh                         

WYCHOWANIE FIZYCZNE:                                             

- chłopcy: Krzysztof Mikucki                                               

- dziewczęta: Monika Czykier – Sokołowska, Urszula 

Kacprzak, Emilia Zblewska                                          

RELIGIA: Dorota Węgrzyn                                           

WOS: Jadwiga Dziułko, Dorota Kosucho                  

MUZYKA: Monika Targowska      

PLASTYKA: Monika Targowska      

JĘZYK NIEMIECKI: Joanna Czerwonka, Wojciech 

Kosobucki                  

CHEMIA: Teresa Prawdzik       

BIOLOGIA: Regina Horbaczewska, Zbigniew Mazur 

INFORMATYKA: Krzysztof Mikucki, Joanna Rusak 

TECHNIKA: Bożena Cieślicka      

MATEMATYKA: Joanna Rusak, Kamila Zamęcka 

PEDAGOG: Monika Targowska    

BIBLIOTEKA: Justyna Pęcherz, Elżbieta Karolew-

ska, Ewelina Łukaczyk               

ŚWIETLICA: Elżbieta Ślędak – Butkiewicz, Katarzy-

na Wolska        

DYREKTOR: Zbigniew Studziński, Joanna Rusak 

WICEDYREKTOR: Joanna Rusak, Zbigniew Mazur  

Wszystkim nauczycielom jesteśmy bardzo wdzięczni za włożone serce w nasze na-

uczanie… Wszystkim za to bardzo serdecznie dziękujemy… Mamy nadzieję, że 

będziecie nas miło wspominać… Do zobaczenia, kiedyś? 

Opracował: Jakub Śliz 

WYCHOWAWCY: Małgorzata Szostek(0), Elżbieta 

Diegner (I-III),Jerzy Mazepus (IV-VI);  Małgorzata 

Warzuchowska(0), Jolanta Puchalska(I-III), Krystyna 

Grzegorczyk(IV-VI) 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO: Jadwiga Dziułko  

JĘZYK POLSKI: Jerzy Mazepus, Zbigniew Studziński 

PRZYRODA: Bożena Czaja, Zbigniew Mazur  

JĘZYK ANGIELSKI: Magdalena Mordal  

WYCHOWANIE FIZYCZNE:  

- chłopcy: Tadeusz Boryło  

- dziewczęta: Regina Horbaczewska, Tadeusz Boryło   

RELIGIA: Dorota Węgrzyn, Bożena Cieślicka   

MUZYKA: Monika Targowska   

PLASTYKA: Monika Targowska  

JĘZYK NIEMIECKI: Wojciech Kosobucki    

INFORMATYKA: Krystyna Grzegorczyk   

TECHNIKA: Bożena Cieślicka  

MATEMATYKA: Agnieszka Samson – Marcholew-

ska, Wioleta Cypara, Krystyna Grzegorczyk 

WDŻwR:  Bożena Cieślicka  

PEDAGOG : Elżbieta Ślędak – Butkiewicz, Monika 

Targowska  

BIBLIOTEKA: Łucja Misiun – Terelak, Agnieszka 

Krawczewska, Justyna Pęcherz  

ŚWIETLICA: Zbigniew Mazur, Elżbieta Ślędak – But-

kiewicz  

DYREKTOR: Zbigniew Studziński, Joanna Rusak 

WICEDYREKTOR: Jerzy Mazepus, Joanna Rusak  
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KLASY III GIMNAZJUM (1999-2009) 

WSPOMINAMY, ŻEGNAMY, DZIĘKUJEMY, 

BĘDZIEMY PAMIĘTAĆ… 
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Drodzy uczniowie klas III gimnazjum! 
 

 Pożegnacie się w tym roku z naszą szkołą. Młodszym uczniom będzie bra-

kowało waszych wygłupów, śmiechów i wspólnych spotkań na holu.  Nauczyli-

ście nas, jak dążyć do wyznaczonego celu. Dzięki Wam wiemy, jak wykorzysty-

wać własne umiejętności. Dla wielu z Was lata spędzone w tej szkole były kolej-

nym etapem w życiu, jakże  ciężkiej pracy, przeplatane pasmem  porażek i  suk-

cesów. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, iż nie było łatwo. Należy sobie bowiem 

uświadomić, że świadectwo, które wieńczy zakończenie roku szkolnego, to nie 

tylko arkusz papieru, na którym figurują wypisane oceny i podpisy. To wynik 

złożonego oraz długofalowego procesu, który można ująć przypominając słynne 

uczniowskie powiedzenie: "lepiej wylać dużo potu nad zeszytem, aniżeli potem 

zbierać dwóje". Wasze sukcesy zawdzięczamy w głównej mierze nauczycielom, 

którzy wytworzyli taki model szkoły, który sprostał wyzwaniom teraźniejszości. 

Szkoła nasza rozbudza zdolność samodzielnego myślenia, pasję poznawania i 

tworzenia. Nasze Szanowne Grono Pedagogiczne doskonale wie, że nic, co dzieje 

się wśród młodych, nigdy nie było, nie jest i nie będzie odizolowane od całości. 

Mamy nadzieję, że w dalszej nauce będziecie dawali sobie radę. 
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Żegnamy klasy III 

Trzymamy za Was kciuki oraz życzymy powodzenia!!! 

Alicja ;] 



Wodnik (21.01-18.02) 
Osoby urodzone pod znakiem Wodnika przyjmują jeden z dwóch typów osobowości: są 

nieśmiałe lub bardzo energiczne, żywe. Oba typy osobowości mają silną wolę i charak-

teryzują się uczciwością. Wodniki mają uporządkowane myśli i planują swoje życie 

bardzo systematycznie. Nie mają uprzedzeń i potrafią spojrzeć na problem z punktu 

widzenia innej osoby. Bywają poważne ale potrafią również być zabawne i mieć wielkie 

poczucie humoru. Cechują się logiką i inteligencją. Zdarzają im się momenty kiedy 

chcą się odsunąć od zgiełku, ludzi i pobyć w samotności jakiś czas. Powoduje to, że ludzie czasem sądzą, że 

Wodniki to samotnicy.. Często mają zdolności dramatyczne, aktorskie. Czasem Wodniki są ekstremalnie ego-

istyczne co powoduje, że tracą oddanych przyjaciół.  

Ryby (19.02-20.03) 
Osoby urodzone pod tym znakiem są wielkoduszne, troskliwe, opiekuńcze. Mają skłonności do tego, żeby sku-

piać się na problemach innych osób bardziej niż na swoich. Często są niezdecydowane i zdarza im się zmie-

niać wielokrotnie zdanie. Nie są typem lidera - wolą podążać za kimś kto ma silną przywódczą osobowość. 

Zdarza im się jednak wybrać złego lidera. Dobro bijące od Ryb powoduje, że zdobywają sympatię bardzo róż-

nych osób. Jednakże niekiedy stają się bardzo skryte co powoduje, że tracą przyjaciół. Mają częste problemy w 

szkole - wynika to z tego, że ciężko jest im się skoncentrować. 

Baran (21.03 – 20.04) 
Baran kocha wolność i przyjmie każde wyzwanie. Robi się niecierpliwy jeśli jego pomysły nie dochodzą do skut-

ku natychmiast lub kiedy efekty jego działań nie są takie jak przewidywane. Są to osoby charakteryzujące się 

ogromną energią. Jej nadmiar często przeradza się w agresję. Są odważnymi liderami i okazują dużą troskę i 

uwagę tym, którzy za nimi podążają. Jednocześnie trudno spotkać Barana, który podąża za kimś innym. Jeśli 

już tak się zdarzy to jest on osobą sprawiającą sporo kłopotów. Część Baranów to egocentrycy - wierzą, że ich 

punkt widzenia jest zawsze właściwy i każdy kto myśli inaczej niż oni się myli. Ponieważ są otwarci i szczerzy 

łatwo otaczają się pełnymi energii i dobrze ułożonymi przyjaciółmi. Barany mają problemy gdy trzeba pójść na 

kompromis. Nieumiejętność ustępowania prowadzi niejednokrotnie do naruszenia więzów przyjaźni.   

Byk (21.04-21.05) 
Byk jest osobą zdeterminowaną i nastawioną pokojowo.. Próbuje dopasować się do otaczają-

cych go ludzi i jest odporny na zmiany. Ludzie lubią go za duże poczucie humoru i inteligencję. 

Jest oddanym przyjacielem, którego nie odstraszają wyzwania. Często tak silnie wierzą w swoje 

wartości, że są gotowi poświęcić swój związek aby je ocalić. Niektóre Byki potrzebują tego żeby 

po wykonaniu zadania ktoś im powiedział, że dobrze wykonały swoją pracę zanim uznają, że 

praca została wykonana. Byki otaczają się osobami znajdującymi się na podobnym poziomie w 

hierarchii społecznej i bardzo rzadko dopuszczają do siebie kogoś spoza tego kręgu. Chociaż są 

spokojne i generalnie przeciwne rozwiązaniom siłowym to będą walczyć gdy ktoś je sprowokuje. Byk ma skłon-

ności do gwałtownych wybuchów gniewu, które nie zawsze są skierowane w kierunku właściwych osób.   

Bliźnięta (22.05-22.06) 
 Bliźnięta to bardzo złożony, niejednoznaczny i trudny do odgadnięcia znak. Ta sama osoba niektórym osobom 

może wydawać się wspaniałym przyjacielem a jednocześnie innym jawić się jako człowiek dwulicowy i podstęp-

ny. Przez większość życia zachowuje się jak dziecko - przejawia zarówno pozytywne jak i negatywne cechy. Jest 

szczęśliwa i pełna energii kiedy wszystko układa się dobrze. Kiedy sprawy mają się kiepsko Bliźnięta potrafią 

okazywać pasywną agresję i zachowywać się podle. Ciężko jest im podejmować decyzje - zawsze po jakimś 

czasie decydują się na coś innego niż początkowo. Mają skłonności do toczenia walk skazanych z góry na po-

rażkę w imię wartości czysto moralnych (nawet wtedy gdy są świadome, że prawdziwe przyczyny są całkiem 

inne).. 

Rak (23.06-22.07) 
 Rak jest jednym z najtrudniejszych do zrozumienia znaków. Raki mogą mieć szereg odmien-

nych osobowości. Większość Raków uwielbia przebywać w domu - wiele szczęścia i radości 

daje im duża rodzina. Część osób uważa Raki za osoby unikające towarzystwa innych osób 

ale Raki uwielbiają pogawędki i plotki nie mniej niż inni. Są marzycielami, często rozmyślają 

bujając w obłokach i fantazjują. Wielką radość sprawia im sztuka, literatura i teatr ale aktorstwo nie jest naj-

lepszą ścieżką kariery dla Raków ponieważ mają skłonności do przesady. Osoby spod znaku Raka najbardziej 

ze wszystkich znaków zodiaku wierzą w horoskopy i przepowiednie.   
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Twój znak zodiaku powie Ci jaki jesteś… ;] 
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Lew (23.07-23.08) 
Lew chce żyć jak król. To bardzo ambitna osoba, która chce się wspiąć na sam szczyt w 

profesji, którą sobie wybrała. Lwy są obdarzone niezwykle silną osobowością, dzięki której 

osiągają zamierzone cele. Do większości spraw podchodzą z żelazną logiką lecz czasem 

niewielka sprawa potrafi wprawić Lwa w zakłopotanie. Są ekstrawertykami - mają wielu 

przyjaciół i są dla nich oparciem. Lwy bardzo szybko uczą się stawiać na swoim nawet jeśli 

w dłuższym okresie czasu może ich to sporo kosztować. Są wielkimi materialistami. Cechą 

Lwa jest to, że utrzymuje dobre stosunki z tymi osobami, które mogą być dla niego w jakiś 

sposób użyteczne. Są to osoby, dla których najważniejsze jest własne zdanie - rzadko zdają 

się na oceny innych. Czasami zachowują się bardzo powierzchownie i same nie wiedzą dla-

czego tak się zachowują.  

Panna (24.08-23.09) 
 Panny są kreatywne, wrażliwe i inteligentne. Lubią kiedy wszystko jest dobrze zorganizowane i poukładane. 

Są cierpliwe. Są dobrymi obserwatorami co czasem sprawia, że łatwo jest im wygłaszać swoje osądy. Część 

ludzi odbiera Panny jako osoby zimne ponieważ przedstawiciele tego znaku zodiaku rzadko okazują swoje 

emocje. Panny mają dużo wdzięku i dostojeństwa - chociaż mogą nie mieć zbyt wielu przyjaciół z powodu 

problemów z okazywaniem uczuć. Panny raczej nie są przywódcami - wolą podążać za kimś - jednakże ich 

czynami zawsze kieruje logika.   

 Waga (24.09-23.10) 
Waga jest najbardziej zrównoważonym znakiem zodiaku. Wagi są czarujące, 

przystojne, dobrze ułożone i miłe. Dokonują trafnych ocen i mają dużo dobrych 

przyjaciół. Wagi bardzo nie lubią kiedy ich decyzje są podważane. Nie darzą cie-

płymi uczuciami osób, które ich krytykują. Nie cierpią osób, które są okrutne dla 

innych. Wagom większą przyjemność sprawia obcowanie ze sztuką niż z nauką - 

ścieżka kariery artystycznej wydaje się więc być dobrym wyborem. Wagi potrafią 

zrozumieć punkt widzenia innych osób i często okazują swoją sympatię dla inne-

go punktu widzenia. "Negatywne" Wagi zdarzają się rzadko - mogą wydawać się płytkie.  

 Skorpion (24.10-22.11) 
Jest to znak bardzo energiczny i dynamiczny. Chociaż stara się kontrolować swoje emocje to są bardzo uczu-

ciowe i pełne pasji. Skorpiony mają często silne i przenikliwe oczy. Wydają się cieszyć gdy są wśród ludzi ale 

niektóre wydają się zamknięte i wycofane. Skorpiony potrafią rozpoznać swoje mocne strony i wiele samo-

kontroli wymaga od nich to, żeby się powstrzymać od wykorzystania ich w złych zamiarach. Skorpiony są 

"pamiętliwe", nie zapominają o do znacznych krzywdach. Z reguły atakują pierwsze. 

Strzelec (23.11-21.12) 
Osoby spod Strzelce to szczęściarze losu. Są ciągle w ruchu, kochają wolność i niezależność. Zmierzają pro-

sto do celu i nic nie odwiedzie ich z raz obranej drogi. Swoje opinie wyrażają bez ogródek, są szczere aż do 

bólu. Są wścibskie, w życiu powinny uczyć się taktu i dyplomacji. Niebezpiecznie jest powierzać im sekrety, z 

przejęcia podzielą się cudzymi kłopotami z innymi. W życiu szukają przygód. Mają duże poczucie sprawiedli-

wości, zawsze staną w obronie słabszych. Fascynują Strzelce sprawy duchowe, zgłębiają systemy religijne i 

mistyczne różnych kultur. Mają skłonność do filozofowania i budowania własnych systemów wyjaśniających 

istotę świata.  

Koziorożec (22.12-20.01) 
Osoby urodzone pod tym znakiem są osobami niezwykle poważnymi. Koziorożce 

są bardzo niezależne, zamknięte w sobie i skryte. Mają skłonności do bardzo kry-

tycznego oceniania swojej osoby co może prowadzić do niskiej samooceny. Są 

osobami ekstremalnie ostrożnymi - zastanawiają się długo i dogłębnie przed pod-

jęciem decyzji. Są uczciwymi ale bardzo upartymi liderami - w tej roli sprawdzają 

się bardzo dobrze. Koziorożce są bardzo dobrze zorganizowanymi osobami co 

powoduje, że mogą zajmować się jednocześnie wieloma przedsięwzięciami. Ich 

wadą są gwałtowne zmiany nastrojów - w jednej chwili są bardzo przyjacielsko 

nastawione a za moment potrafią być bardzo niemiłe. 

Marta ;] 
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Pani w szkole do Jasia: 

- Jasiu, twoje zachowanie jest skandaliczne! Jutro 
przyprowadzisz  

ojca do szkoły! 

Jaś na to: 

- Ja nie mam ojca. 

- A co mu się stało? - pyta zdziwiona nauczycielka. 
- Walec go przejechał. 

- No to niech przyjdzie matka. 

- Matkę też przejechał walec. 

- A dziadka masz? - powiedziała z odrobiną zwątpie-

nia. 

- Nie. 
- Czy jego też walec przejechał? -pytanie wskazywało 

nieomal zdumienie. 

- Tak. 

- A babcię? - tu głos nauczycielki zaczął objawiać 

brak nadziei  
na uzyskanie pomyślnej odpowiedzi. - Też - odpowie-

dział Jasiu. 

- Ale chyba masz jakiegoś wujka czy jakąś ciocię, któ-

rzy uniknęli tej strasznej śmierci? - zapytała pełna 

zwątpienia. 

Przybiega dzieciak z kanistrem na sta-

cję benzynową i krzyczy: 

-Dziesięć litrów benzyny, tylko szybko! 

-Co jest pali się? 

-Tak, moja szkoła, ale jakby przygasa...  

Na lekcji biologii nauczycielka przestrzega 
dzieci: 
- Pamiętajcie, że nie wolno całować kotków 
ani piesków, bo od tego mogą się przenosić 
groźne zarazki. A może ktoś z was ma na to 
przykład? 
Zgłasza się Jasio: 
- Ja mam, proszę pani. Moja ciocia całowała 
raz kotka. 
- I co? 
- No i zdechł... 

Redakcja 

- Proszę pani, ja się w pani chyba zakochałem - 

mówi swojej nauczycielce 8-letni Jasio. 

- Przykro mi, Jasiu, ale ja nie lubię dzieci. 

- Ja też, będziemy uważali.  

Pozdrowienia dla kochanego Marka Wojewodzic! – Twój Ziom 

Gorące pozdrowienia dla Jacusia C. – Twój Ziomek =) 

Gorące pozdrowienia i całuski dla mojej Tynusi życzy Gabi :* x3 

Pozdrowienia dla I „b” – Madzia ;) 

Pozdrowienia dla całej I b Gim. od Grubego xD 

Pozdrowionka dla Pawełka!!! ;* - Ty wiesz od kogo ;P 

Pozdrowienia dla Martiiin, Ewelinu$ki, Gabi i Małej od Gosii xD 

Pozdowienia dla Malwinki buziaczki :* Gabi 

Gorące pozdrowienia i moc buziaczków dla pięknych pań Malwiny, Gabi i Goś od Tyny 

Pozdrowienia dla kolegi Pawła od koleżanki Martin 

Pozdrowienia dla Tynki, Gośś i Eweliny ;] Gabi 

Gorące pozdrowienia dla Marlenki,  Żanetki i Pysi od Martynki 

Pozdrowienia dla najlepszej polonistki pani Kasi od Martyny 

Pozdrowienia dla przystojnych sznurków z 3 a od Martyny 

Serdeczne pozdrowienia dla Izuni od Zuzi ;] Z życzeniami dostania się do wymarzonej szkoły ;) 

Pozdrowienia dla Gosi, Pawła, Eweliny, Malwiny, Gabrysi, Martyny i Jacka od Kuby ;) 

Pozdrowienia i podziękowania dla Pani K. Wolskiej, E. Łukaczyk, T. Prawdzik i J. Rusak od Kuby 

Pozdrowienia, a zarazem podziękowania dla p. Prawdzik, p. Rusak, p. Dietrich, p. Wolskiej, p. Mazu-

ra i p. Kosobuckiego za wspólnie spędzone lata i wiedzę, którą nam przekazali ;) III b 

Najserdeczniejsze życzenia dla kochanej Pani Kasi D. z okazji zbliżającego się ślubu! III b 

Zima, mróz 30 stopni, zamieć śnieżna, matce 

przypomniało się że nie wysłała kartek na 

święta. Dziecko mówi: 

- Mamusiu ja pójdę i wyślę.  

Matka na to: 

- Na taką pogodę psa bym nie wyrzuciła, tata 

pójdzie.    

POZDROWIENIA 

Dowcipy 

STR .  18 KR ED Ą PO  TAB L IC Y  



N UMER  5 STR .  19 

„WAKACJE!!!  
Znów będą wakacje!!!  

Na pewno mam rację,  

wakacje będą znów!!!” 
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