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Zespół Szkół w Damnie (0-59) 811 31 77;     www.zsdamno.pl,      e-mail: zs-damno@wp.pl 

Witamy jesiennym numerem,  
a jednocześnie chcemy  Wam się 
przedstawić, drodzy Czytelnicy. Oto 
nasza pierwsza w tym roku szkolnym 
gazetka. W środku wiele nowości.  

Przede wszystkim nowy skład 
redakcji.  

W obecnym działamy od 05 
września 2012 roku. Jesteśmy dwu-
nastoosobową grupą wytrwałych, 
upartych, dociekliwych dziennikarzy, 
którzy do wielu z Was już dotarli. Ten 
jesienny numer poświęcony jest 
przede wszystkim wywiadom udzie-
lonym przez uczniów, nauczycieli, 
pracowników naszej placówki. 

To dzięki Waszej pomocy po-
wstał ten numer,  dziękujemy za jego 
współtworzenie i zachęcamy do 
współpracy. 

Jednocześnie informujemy, że 
członkowie ekipy dziennikarskiej, od 
listopada 2012 r. posiadają legityma-
cje dziennikarskie, którą są zobowią-

DZIENNIKARZE  NA  START! 

 

  

zani okazywać na Wasze żądanie. 
Zachęcamy do przeczytania całego numeru,  

a w szczególności wywiadów z przedstawicielami 
Samorządów Klasowych obydwu szkół, których 
wybieraliście we wrześniu 2012 roku. Czy wiecie, 
jakie są ich marzenia, zainteresowania? Odpo-
wiedź znajdziecie w tym numerze.  

Równie interesujący okazuje się pogląd naszej 
Dyrekcji , wuefistów na nudę, o czym przeczytacie 
w artykule ,,Sposób na nudę”.  
        Zachęcamy do przeczytania wywiadu, którego 
udzielił nam zatrudniony od tego roku szkolnego, 
Pan pedagog, Krzysztof Rodziewicz /,,Czy należy 
się bać pedagoga szkolnego?”/ 
         Są wśród nas ważne i niezastąpione, chociaż 
nie zawsze zwracacie uwagę na ich ciężką pracę. 
To dzięki Paniom i Panom z obsługi nasza szkoła 
jest czysta i sprawnie funkcjonuje. Przeczytajcie 
wywiady, których udzieliły pod znaczącym tytułem , 
,,Praca w szkole, to lubię!” Miłego  czytania. 
 

Redaktor naczelna Aneta Gołembowska, 
 
 

opiekun  gazetki szkolnej, pani Dorota Rusak. 
 
 
 
 
                      

 

 



 

 

MARZENIA PRZEDSTAWICIELI 

SAMORZĄDÓW KLASOWYCH 

  
  
 
 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA  
JANA BRZECHWY 

 
 
 
Przeprowadziliśmy wywiady z przedstawicielami klasowych sa-
morządów, których wybraliście we wrześniu 2012 roku. 
 Co tak naprawdę o nich wiecie?  
Zadaliśmy im trzy pytania:  

1. Jakie jest ich hobby? 
2. O czym marzą?  
3. Co chcieliby robić w przyszłości? 

A oto efekty przeprowadzonych z nimi wywiadów. Przeczytajcie 
koniecznie! 

Dziennikarki, Hanna Berezowska, 
Patrycja Odziomek 

 
 

 
 
Paulina Konieczna, przewodnicząca klasy IV 
Moje hobby to oglądanie telewizji. 
Marzę, by posiadać chomika. 
W przyszłości chciałabym zostać fryzjerką. 
 
Dominik Maciąg, zastępca przewodniczącego klasy IV 
Moim hobby jest łowienie ryb. 
Marzę o zostaniu mechanikiem. 
W przyszłości chcę zostać mechanikiem. 
 
Wanessa Staszczuk, skarbnik klasy IV 
Moje hobby to śpiewanie. 
Marzę o zostaniu piosenkarką. 
W przyszłości chcę zostać zawodową piosenkarką. 
 
Michał Kołtonowski, przewodniczący klasy V 
Moje hobby to sport. 
Marzę, żeby zostać sportowcem. 
W przyszłości pragnę być sportowcem. 
 
Agata Sobolewska, zastępczyni przewodniczącego klasy V 
Moje hobby to jazda konna. 
Marzę o posiadaniu konia. 
Chciałabym w przyszłości zostać dżokejką. 
 
Karolina Baran, skarbnik klasy V 
Moje hobby to taniec. 
Marzę o tym, by zarabiać dużo pieniędzy. 
W przyszłości chciałabym zostać rehabilitantką. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kinga Sobczyk, przewodnicząca klasy VI 
Moje hobby to spotykanie się z przyjaciółmi . 
Mam wiele marzeń. 
Jeszcze nie wiem, kim chcę zostać w przy-
szłości.  
 
Aneta Gołembowska, zastępczyni przewod-
niczącej klasy VI 
Moje hobby to rozmowy z przyjaciółkami. 
Marzę o wygraniu w totka. 
W przyszłości jeszcze nie wiem, kim chcę zo-
stać. 
 
Oliwia Formela, skarbnik  klasy VI 
Moje hobby to sport. 
Marzę o wygraniu Szansy na sukces. 
 
 
 

KREDĄ PO TABLICY Strona 2 



 
 
 

 
GIMNAZJUM IMIENIA NOBLISTÓW POLSKICH 

 
 
Oskar Formela, przewodniczący klasy I a 
Moje hobby to piłka nożna. 
Marzę o zostaniu piłkarzem. 
W przyszłości chciałabym zostać zawodowym piłkarzem. 
 
Nikola Kurczaba, zastępczyni przewodniczącego klasy I a 
Moje hobby to pływanie. 
Marzę o pływaniu. 
W przyszłości chcę zostać pływaczką. 
 
Aleksandra Banak, skarbnik I a 
Moje hobby to pływanie. 
Marzę o psie. 
W przyszłości chciałabym zostać pływaczką. 
 
Róża Jancon, przewodnicząca klasy klasy I b 
Moje hobby to taniec. 
Marzę, by zostać piosenkarką. 
W przyszłości chcę zostać baletnicą. 
 
Agnieszka Jancon, zastępczyni przewodniczącej klasy I b 
Moje hobby to bieganie. 
Marzę o tym, aby w piątek nie było lekcji. 
W przyszłości będę notować różne sprawy. 
 
Nikola Kurczaba, zastępczyni przewodniczącego klasy I b 
Moje hobby to pływanie. 
Marzę o pływaniu. 
W przyszłości chcę zostać pływaczką. 
 
Justyna Szafrańska, przewodnicząca klasy II a 
Moje hobby to słuchanie muzyki. 
Marzę o tym, aby być bogatą. 
W przyszłości chcę zostać fryzjerką. 
 
Eliza Łupina, zastępczyni przewodniczącej klasy II a 
Moje hobby to słuchanie muzyki. 
Marzę, aby być bogatą. 
W przyszłości chcę zostać fryzjerką. 
 
Bartek Nowotniak, przewodniczący klasy II b. 
Moje hobby to piłka nożna. 
Marzę o tym, aby dostać się do Szkoły Policji w Słupsku. 
W przyszłości chcę zostać policjantem. 
 
Ewa Klingbein, zastępczyni przewodniczącej klasy II b 
Moje hobby to słuchanie muzyki. 
Marzę, aby być fryzjerką. 
W przyszłości chcę zostać fryzjerką. 
 
Brajan Kurczaba, przewodniczący klasy III  
Moje hobby to piłka nożna.  
Marzę o nowym komputerze.  
W przyszłości chcę zostać strażakiem. 
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Karolina Barańska, skarbnik klasy II b. 
Moje hobby to słuchanie muzyki. 
Marzę o tym, aby kończyć lekcje o 12.00. 
W przyszłości chcę zostać fryzjerką. 
 
Julita Mardas, zastępczyni przewodniczącego klasy III.  
Moje hobby to słuchanie muzyki. 
Marzę o zostaniu aktorką. 
W przyszłości chcę zostać żołnierzem. 
 
Anna Siwa, skarbnik klasy III 
Moje hobby to zbieranie znaczków. 
Marzę o tym, by dostać się do wymarzonej szkoły. 
W przyszłości chcę zostać nauczycielką. 



 

 

 

SPOSÓB NA NUDĘ DYREKCJI NASZEJ SZKOŁY 

 

KREDĄ PO TABLICY Strona 4 

Dziennikarka Aneta: Czy mogę przeprowadzić 
z Panem wywiad? 
 
Pan dyrektor, Zbigniew Mazur: Bardzo proszę. 
Dz.: Jaki jest Pana sposób na nudę? 
Pan dyrektor, Zbigniew Mazur: Sposobem nudzenia 
się jest oglądanie telewizji i bezmyślne zmienianie ka-
nałów w nadziei, że to zabije nudę. Zresztą odrobina 
nudy jest czymś naturalnym, bo zmusza organizm do 
oszczędzania energii. 
Dz. : Co Pan robi, gdy się nudzi? 
Pan dyrektor, Zbigniew Mazur: Gdy w domu mam spo-
ro czasu i umieram z nudów, zaczynam gotować jakieś 
potrawy. Później je jem i dlatego dziś tak dobrze wy-
glądam. 
Dz. : Czy ma Pan jakąś radę dla uczniów na nudę? 
Pan dyrektor, Zbigniew Mazur: Osoby, które mają ja-
kieś hobby z pewnością nie cierpią na brak zaintere-
sowań i nie doznają uczucia pustki. Dobrze byłoby też 
umieć organizować sobie czas i zabawę. 
Dz. : Czy rola dyrektora Zespołu Szkół jest trudna? 
Czy w pracy ma Pan czas na nudę? 
Pan dyrektor, Zbigniew Mazur: Praca dyrektora z pew-
nością nie należy do łatwych. Każdego dnia rozwiązuje 
się mnóstwo problemów, zadań. Po rozwiązaniu jed-
nego zadania pojawia się kilka kolejnych. W tej pracy 
nie da się nudzić. Nie znam dyrektora szkoły, który na-
rzekałby na nudę w pracy. 
Dz.  : Czy sądzi Pan, że dzieci nudzą się częściej 
niż dorośli? 
Pan dyrektor, Zbigniew Mazur: Tak. Dzieci nie lubią 
jednostajności, monotonii, więc szybko zaczynają się 
nudzić. 
Dz.  : Czym się Pan interesuje? Czy pomaga to pa-
nu w nudzie? 
Pan dyrektor, Zbigniew Mazur: Interesuję się przyrodą, 
więc zawsze mogę się czymś zająć. Ostatnio zbieram 
minerały, robię zielnik, czytam książki. 
Dz. Dziękuję za udzielenie mi wywiadu. 
Pan dyrektor, Zbigniew Mazur: Nie ma za co, było mi 
bardzo przyjemnie z Tobą porozmawiać. 

Wywiad przeprowadziła: 
redaktor naczelna Aneta Gołembowska. 

Dziennikarka Aneta: Czy mogę przeprowadzić 
z Panią wywiad? 
 
Pani dyrektor, Joanna Rusak: Bardzo proszę. 
Dz. : Jaki jest Pani sposób na nudę? 
Pani dyrektor, Joanna Rusak: Najczęściej pracuję. 
Dz.: Co Pani robi gdy się nudzi? 
Pani dyrektor, Joanna Rusak: Raczej nie mam czasu 
nudzić się, a jeżeli mam wolną chwilę wykorzystuję ją 
na spacery, czytanie książek lub słuchanie muzyki. 
Dz. : Czy ma Pani jakąś radę dla uczniów na nudę? 
Pani dyrektor, Joanna Rusak: Myślę, że każdy z nas 
ma w sobie nierozpoznany talent i coś co lubi w wol-
nych chwilach robić. Powinien zatem rozwijać swoje 
pasje bądź zainteresowania. 
Dz.: Czy rola dyrektora Zespołu Szkół w Damnie 
jest trudna?  Czy w pracy ma Pani czas na nudę? 
Pani dyrektor, Joanna Rusak: Bycie dyrektorem wy-
maga dużej odpowiedzialności i cierpliwości. Każdy 
dzień przynosi nowe wyzwania i problemy do rozwią-
zania. W pracy nie mam czasu na nudę, zawsze jest 
co robić. 
Dz.: Czy sądzi Pani, że dzieci nudzą się częściej niż 
dorośli? 
Pani dyrektor Joanna Rusak: Tak, ponieważ dorośli nie 
mają czasu na nudę zwłaszcza te osoby, które pracują. 
Po pracy wracają domu gdzie czeka na nich wiele 
obowiązków. Dla dzieci jedynym najważniejszym obo-
wiązkiem jest nauka, a to sama przyjemność pozna-
wać i szukać rozwiązań. 
Dz.: Czym się Pani interesuje? Czy pomaga to Pani 
na nudę? 
Pani dyrektor Joanna Rusak: Zawsze interesował mnie 
wszechświat, jak powstał, gdzie jest jego koniec i czy 
w ogóle jest, jakie są prawa, które rządzą np. czarnymi 
dziurami i czy można zagiąć czasoprzestrzeń? Takich 
pytań jest mnóstwo i staram się znaleźć na nie odpo-
wiedź, zagłębiając się w tajniki galaktyk, białych kar-
łów, czarnej materii, astronautyki i astrofizyki. Taki jest 
mój sposób na nudę. 

Wywiad przeprowadziła: 
redaktor naczelna Aneta Gołembowska. 



 
 
 

 

 

LOGOPEDA - NIEZASTĄPIONY  W NASZEJ SZKOLE 

Wywiad z Panią Katarzyną Dietrich - Urbanek  
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Dziennikarka Aneta : Dzień dobry, czy mogę przeprowadzić z Panią wywiad? 

Pani Katarzyna Dietrich- Urbanek: Dzień, dobry. Oczywiście. 

 

Dz.: Od ilu lat pracuje Pani w naszej szkole? 

Pani Katarzyna Dietrich- Urbanek: W Zespole Szkół w Damnie pracuję sześć lat. 

 

Dz.: Na czym polega Pani praca? 

Pani Katarzyna Dietrich- Urbanek: Z wykształcenia jestem polonistą, oprócz tego skończyłam studia podyplo-

mowe z zakresu logopedii. Logopeda zajmuje się korygowaniem wad wymowy. 

 

Dz.: Co podoba się w Pani pracy? 

Pani Katarzyna Dietrich- Urbanek: Oczywiście sukcesy odnoszone przez uczniów. Radość sprawia mi, kiedy 

dziecko zaczyna poprawnie wymawiać ćwiczone głoski. 

 

Dz.: Dlaczego wybrała Pani akurat ten zawód? 

Pani Katarzyna Dietrich- Urbanek: Wybrałam studia polonistyczne oraz logopedię, ponieważ było to moim ma-

rzeniem. Lubię pracować z dziećmi, młodzieżą, cieszę się, że mogę pomóc. Ogromną radość sprawiają mi od-

noszone sukcesy przez uczniów. 

Dziennikarka Aneta: Dziękuję Pani za udzielenie mi odpowiedzi. 

Pani Katarzyna Dietrich- Urbanek: Ja również dziękuję. 

Pani Katarzyna Dietrich- Urbanek podczas zajęć z uczniami klasy 0 b: 
Kubą Czubą, Piotrusiem Czubą, Olkiem Berezowskim. 

Wywiad przeprowadziła:  
redaktor naczelna, Aneta Gołembowska. 



 
 
 
 

 

 

NIE JESTEŚ SAM, UCZNIU! 

Wywiad z Panem pedagogiem Krzysztofem Rodziewiczem. 
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Dziennikarka Sara: Czy mogłabym przeprowadzić z Panem wywiad? 

Pan Krzysztof Rodziewicz: Bardzo proszę. 

 

Dz.: W czym Pan może nam pomóc? 

Pan Krzysztof Rodziewicz: Będę starał się Wam pomagać i być na co dzień dla Was pomocnym, jeżeli macie ja-

kieś kłopoty w szkole czy poza szkołą, na pewno znajdę dla Was czas. Zapraszam codziennie w godzinach po-

południowych. Jeżeli chodzi o konkretne formy pomocy będą to zajęcia pedagogiczne. Wszelkie przypadki indy-

widualne, związane z problemami edukacyjnymi i emocjonalnymi. 

 

Dz.: Dlaczego wybrał Pan ten zawód? 

Pan Krzysztof Rodziewicz: Wpływ na mój wybór miała praca moich rodziców, którzy sami od wielu lat byli zwią-

zani z oświatą. 

 

Dz: Czy musimy się bać idąc do pedagoga szkolnego? 

Pan Krzysztof Rodziewicz: Pedagog szkolny jest po to, aby służyć Wam swoją wiedzą i doświadczeniem, a nie 

budzić strach i obawy. Jeszcze raz zachęcam do współpracy, o ile znajdzie się taka potrzeba.       

 
Wywiad przeprowadziła: 

dziennikarka Sandra Kurczaba 

 

Pan pedagog, Krzysztof Rodziewicz, podczas pracy.  

 



 
 
 

 

JESIEŃ Z MUZYKĄ  

Wywiad z Panią Małgorzatą Kozłowicz 
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Dziennikarka Sara: Od kiedy pracuje Pani w naszej szkole? 

Pani Małgorzata Kozłowicz: Pracuję w Zespole Szkół w Damnie od 2009 roku. Podjęłam pracę  trzy lata temu.  

 

Dz.: Kiedy odbędzie się pierwsza uroczystość w naszej szkole, którą Pani poprowadzi? 

Pani Małgorzata Kozłowicz: W listopadzie będziemy obchodzili 94.  rocznicę odzyskania  przez Polskę Niepodległo-

ści .  
 

Dz.: Dlaczego tak ważna jest ta uroczystość? 

Pani Małgorzata Kozłowicz: Będzie to dla naszej szkoły bardzo ważna uroczystość, gdyż przygotowujemy  ją dla  ca-

łej społeczności lokalnej. Jestem odpowiedzialna za wykonanie przez chór szkolny pieśni patriotycznych i legiono-

wych. 

 

Dz.: Czy każdy może przychodzić do Pani na zajęcia chóru. Kto może w nich uczestniczyć?  

Pani Małgorzata Kozłowicz: Oczywiście że tak. Dla wszystkich, którzy lubią śpiewać drzwi są otwarte . 

 

Dz.: A kto nie może? Czy są jakieś przeciwwskazania? 

Pani Małgorzata Kozłowicz: Może każdy, kto chce ciężko pracować, bo śpiewanie to ciężka praca. Nie przychodzą 

ci, którzy nie lubią ciągłych ćwiczeń, wysiłku. 

 

Dz.: Jak się Pani podoba w naszej szkole? 

Pani Małgorzata Kozłowicz: Bardzo mi się podoba. Jeżeli pytasz o budynek jest tu  czysto, przestronnie, jasno. Szko-

ła to uczniowie. Powinni odczuwać w niej radość i być kulturalni -  bo tacy właśnie są lub powinni być. 

 

Wywiad przeprowadziła:  

dziennikarka Sara Peruga 



 
 

 

 

JESIEŃ W BIBLIOTECE 

Wywiad z Panią  Agnieszką Nowicką, nauczycielką biblioteki szkolnej. 
 
 
 

Dziennikarka Magdalena: Czy mogłabym prze-
prowadzić z Panią wywiad? 
Pani Agnieszka Nowicka: Bardzo proszę. 
 
Dz.: Jakie czasopisma  nam  Pani poleca  do 
czytania? 
Pani Agnieszka Nowicka: Dla młodzieży  gimna-
zjalnej polecam do czytania „ Victora Gimnazjalistę” 
a dla uczniów  szkoły podstawowej „Victora Junio-
ra”. 
 
Dz.: Jakie nowe lektury Pani poleca , co warto 
przeczytać?  

Pani Agnieszka Nowicka: Warto przeczytać „Starą Baśń ” Józefa Kraszewskiego, „Bajki robotów ”Stanisława 
Lema czy ,  „Opowieści z Narnii”  Clive Staplesa Lewisa. 
 
Dz.: Dziękuję za udzielenie wywiadu. 
Pani Agnieszka Nowicka: Nie ma za co. 

Wywiad przeprowadziła: 
dziennikarka, Magdalena Jancon 

 
 

ZGUBIŁAM LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ . 

CO MAM ZROBIĆ? DOBRE RADY PANI SEKRETARKI. 

Wywiad z Panią Lidią Setną 

 
Dziennikarka Dominika: Czy mogłabym przeprowa-
dzić z Panią wywiad? 
Pani Lidia Setna: Bardzo proszę. 
 
Dz.: Zgubiłam legitymację szkolną, co mogę zrobić, 
aby ją na nowo wyrobić, pani Lidio?  
Pani Lidia Setna: W przypadku utraty oryginału legityma-
cji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do Pani dyrek-
tor z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legityma-
cji z przyczyny ubiegania się o duplikat.  
 
Dz.: Czy należy coś jeszcze dołączyć do wniosku? 
Pani Lidia Setna: Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne ucznia (z podanym: 
imieniem, nazwiskiem, klasą) oraz dowód dokonania opłaty skarbowej. 
 
Dz.: A ile to kosztuje? 
Pani Lidia Setna: Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej opłacie 
skarbowej, to jest 9 zł. Opłaty można dokonać bezpośrednio w sekretariacie szkoły. 
 
Dz.: Dziękuję za udzielenie informacji.  
Pani Lidia Setna: Proszę. 

Wywiad przeprowadziła: 
                                    dziennikarka Dominika Jancon   
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S P O R T   N A   N U D Ę 

 
Wywiad z Panami: Pawłem Sadowskim Dominikiem Kaczmarkiem,  

nauczycielami wychowania fizycznego. 
 
 

Dziennikarz Dominik: Czy mogę przeprowadzić 
z Panem wywiad? 
Pan Paweł Sadowski: Tak, oczywiście.  
 
Dz.: Czym Pan się zajmuje, gdy się nudzi? 
Pan Paweł Sadowski: Nie mam czasu się nudzić. 
 
Dz.:  Jaki sport Pan lubi uprawiać, by się nie nu-
dzić ? 
Pan Paweł Sadowski: Jak mam wolny czas, to dużo 
biegam. 
 
Dz. : Jaki Pan dystans najczęściej przebiega? 
Pan Paweł Sadowski: Biegam od 10 do 30 kilometrów. 
 
Dz.: Dlaczego Pan wybiera akurat te, a nie inne  
dyscypliny? 
Pan Paweł Sadowski: Bo pozwalają mi uzyskiwać do-
bre czasy na zawodach. 
 
Dz. : Jakie ćwiczenia poleca Pan dla młodzieży? 
Pan Paweł Sadowski: Bieganie, bo dobrze wpływa na 
zdrowie oraz wszystkie gry zespołowe, bo uczą 
współpracy w grupie. 
 
Dz.: Dziękuję za Pana opinię. 
Pan Paweł Sadowski : Ja również dziękuję. 
 

Dziennikarz  Dominik: Czy mogę zadać Panu kilka  
pytań? 
Pan Dominik Kaczmarek: Proszę. 
 
Dz.: Czym Pan się zajmuje, gdy się nudzi? 
Pan Dominik Kaczmarek: Nie mam czasu się nudzić. 
 
Dz.: Jaki sport Pan lubi uprawiać, by się nie nu-
dzić? 
Pan Dominik Kaczmarek: Jak mam wolny czas, to 
gram w piłkę nożną. 
 
Dz.: Jak dużo czasu poświęca Pan na sport? 
Pan Dominik Kaczmarek: Gram w piłkę nożną od 1,5 
do 2 godzin. 
 
Dz.: Dlaczego  wybrał Pan akurat tę dyscyplinę? 
Pan Dominik Kaczmarek: Wybieram ten sport, ponie-
waż uprawiam go od dłuższego czasu. 
 
Dz.: Jakie ćwiczenia poleca Pan dla młodzieży? 
Pan Dominik Kaczmarek: Polecam wam dużo gier 
i zabaw ruchowych, ćwiczenia ogólnorozwojowe, takie 
jak: pływanie i uprawianie sztuk walki. 
 
Dz.: Dziękuję Panu za wywiad. 
Pan Dominik Kaczmarek: Dziękuję. 
 
 

Wywiady przeprowadził: 
dziennikarz Dominik Ogórczak 
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PRACA W SZKOLE? TO LUBIĘ 

Nasze spotkanie z paniami: 
Marzeną Potok, Ireną Mielewczyk, Haliną Gierczak. 

 
 
Dziennikarka Paulina: Czy mogę przeprowadzić z Panią wywiad? 

Pani Marzena Potok: Proszę bardzo. 

Dz.: Czym się Pani zajmuje w naszej szkole i co sprawia Pani najwięcej trudności? 

Pani Marzena Potok: Bardzo lubię swoją pracę i nie sprawia mi ona trudności. 

Dz.: Czy Pani lubi tu pracować, jeśli tak, to dlaczego? 

Pani Marzena Potok: Bardzo lubię pracować w tej szkole, lubię mieć kontakt z dziećmi. 

Dz.: Dziękuję za to, że poświęciła mi Pani czas. 

Pani Marzena Potok: Nie ma za co. Ja również dziękuję. 

 

 

Dziennikarka Paulina: Czy mogę zadać Pani kilka pytań? 

Pani Irena Mielewczyk: Oczywiście. 

Dz.: Czym się Pani zajmuje w naszej szkole i co sprawia Pani najwięcej trudności? 

Pani Irena Mielewczyk: Bardzo lubię swoją pracę i nie sprawia mi ona trudności. 

Dz.: Czy Pani lubi tu pracować, jeśli tak, to dlaczego? 

Pani Irena Mielewczyk: Bardzo lubię, ponieważ pracuję już tutaj 20 lat. Chętnie przebywam wśród dzieci i doro-

słych. 

Dz.: Co Panią cieszy podczas pracy w szkole? 

Pani Irena Mielewczyk: Myśl, że za rok znowu będą  

wakacje! 

Dz.: Dziękuję Pani za wywiad. 

Pani Irena Mielewczyk: Dziękuję. 

 

 
Dziennikarka Paulina: Czy mogę zapytać Panią o Jej 

pracę? 

Pani Halina Gierczak: Proszę. 

Dz.: Czym się Pani zajmuje w naszej szkole i co sprawia 

Pani najwięcej trudności? 

Pani Halina Gierczak: Bardzo lubię swoją pracę i nie 

sprawia mi ona trudności. 

Dz.: Czy Pani lubi tu pracować, jeśli tak, to dlaczego? 

Pani Halina Gierczak: Bardzo lubię pracować w tej szkole, ponieważ pracuję tu już 33 lata.  

Dz.: Dlaczego wybrała Pani akurat tę pracę? 

Pani Halina Gierczak: Ponieważ był wolny etat i dlatego dostałam się do tej szkoły. 

Dz.: Co Panią cieszy podczas pracy w szkole? 

Pani Halina Gierczak: Przede wszystkim widok dzieci, kontakt z nimi na co dzień. 

Dz.: Dziękuję za to, że poświęciła mi Pani czas. 

Pani Halina Gierczak: Ja również dziękuję. 

 

Wywiad przeprowadziła: 
dziennikarka Paulina Pawelczyk 
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ZA CO LUBISZ SWOJĄ SZKOŁĘ? 

Rozmowa z uczennicą klasy II 
 

 
Dziennikarka Oliwia: Za co lubisz swoją szkołę? 
Sandra Zarzycka: Lubię ją za to, że jest dla mnie przyjazna, 
mam tu koleżanki. 
 
Dz.: Lubisz swoją wychowawczynię ? 
Sandra Zarzycka: Lubię swoją wychowawczynię, ponieważ 
jest miła i śmieszna. 
 
Dz.: Lubisz chodzić do szkoły?  
Sandra Zarzycka: Bardzo lubię. 
 
Dz.: Dobrze się czujesz w otoczeniu koleżanek/kolegów? 
Sandra Zarzycka: Tak, dobrze się czuję w otoczeniu koleża-
nek. 
 
Dz.: Dziękuję Ci za wywiad. 
Sandra Zarzycka: Nie ma za co. 

Wywiad przeprowadziła:  
dziennikarka Oliwia Formela 

 
 

TWÓRCZOŚĆ LITERACKA UCZNIÓW 

KLASY II  

      

Jestem klonowym listkiem. Marzę o tym, żeby podróżować. Ale to chyba nigdy nie będzie możliwe, bo 

cały czas świeci słońce.  

     Nagle … silnie zawiało. Jestem na niebie! Ile drzew! Cudowne uczucie…. .Wiatr trochę ucichł, zaczynam 

wirować i wpadam w … kałużę. A tam właśnie topi się mrówka… . Zobaczyła mnie. Wspięła się na mnie 

i powiedziała:  

-  Dziękuję Ci, że mnie uratowałeś! 

Napisała: Sandra Zarzycka 

 

Nadeszła jesień. Powoli usycham i nagle spadam z drzewa. Lecę pomału i czuję się lekko. Wciąż spa-

dam i spadam.Myślę, że będzie to trwać wiecznie. Jestem szczęśliwy (…)  

Napisała: Ola Kasprowicz 
 

  
Byłem kolorowym liściem na drzewie klonu. Gdy zerwał się wiatr i uniósł mnie wysoko nad łąkami poczu-

łem strach, co  ze mną się stanie? Po chwili spadłem na … kapelusz. Babcia wzięła mnie i zachwyciła się 
moimi kolorami. Potem ususzyła mnie na pamiątkę.  

Gdy mnie teraz widzi przypomina jej się jesień. 
Napisała: Oliwia Peruga 

 
 

Jest jesień. Czuję, że żółknę, potem robię się czerwony i niespodziewanie spadam na ziemię. Patrzę, 
a tu chłopiec mnie podnosi i zabiera do domu. Potem wkłada do książki. 

Teraz  jestem szorstki i płaski.  
Napisała: Amelia Wutke 
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O SZKOLE 

 

Fraszki – słowne igraszki  prezentuje klasa II Szkoły Podstawowej  

im. Jana Brzechwy w Damnie  

 
 
 

W szkole uczę się i śmieję 

W domu siedzę, figluję i … mamę denerwuję. 

Jutro w szkole znowu chcę się śmiać się i skakać 

A wieczorem będę nad książkami … płakać. 

Oliwia  Peruga 

 

Tak się uczę pilnie w mojej szkole 

Jak piłkarz, który trafia do bramki tylko celne gole. 

Patryk Różański 

 

 

W szkole najważniejszy jest …. sport i ruch, 

bo każdy wtedy czuje się jak zuch. 

Marcin Bazylczyk 

 

 

W szkole na przerwach jest wesoło, 

bo z kolegami bez przerwy biegamy w koło. 

Miłosz Czaja 

 

 

Nauka w szkole jest jak orka w polu.  

Tyle, że zboże rośnie szybko, a wiedza powoli. 

Ksawery Staszczuk 

 

 

 

Szkoła jest wesoła! – wszyscy krzyczą – szkoła jest wesoła! 

Ale większość uczniów tak naprawdę woli biegać po …polach. 

Amelia Wutke 

 

Opieka literacka: Pani Jolanta Puchalska 
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JAK  OTRZYMAĆ SZÓSTKĘ? 

Kilka rad naszych nauczycieli 

 
Dziennikarka Daria Dworak: Dzień dobry, czy mogłabym przeprowadzić z Panią wywiad? 
Pani Jadwiga Dziułko: Proszę bardzo. 
Dz.: Chciałabym zdobywać wiele szóstek, co mam zrobić?  
Pani Jadwiga Dziułko: Chcąc otrzymać szóstkę musisz  brać udział w konkursach szkolnych i pozaszkol-
nych. 
Dz.: Jak powinnam pracować na lekcjach?  
Pani Jadwiga Dziułko: Musisz być zawsze przygotowaną i oczywiście być aktywną. Spróbuj wykonywać 
prace dodatkowe- nieobowiązkowe. 
Dz.: Czy wymaga Pani samodzielnej pracy? 
Pani Jadwiga Dziułko: Tak. Możesz też wykazywać się zainteresowaniem historycznym, to znaczy  samo-
dzielnie docierać do informacji , których nie ma w podręczniku. 
Dz.: Dziękuję za informację. 
Pani Jadwiga Dziułko: Proszę bardzo. 
 
 Dziennikarka Daria Dworak: Dzień dobry, czy mogłaby udzielić mi Pani rady, jak otrzymywać z matematyki 
szóstki? 
Pani Kamila Zamęcka : Oczywiście. Powiem krótko, musisz brać udział w konkursach matematycznych i być 
aktywną na lekcjach. 
Dz.: Dziękuję za informację. 
Pani Kamila Zamęcka: Proszę. 
 
Dziennikarka Daria Dworak: Dzień dobry, czy mogłabym przeprowadzić z Panią wywiad? 
Pani Anna Motacka: Proszę bardzo. 
Dz.: Chciałabym zdobywać wiele szóstek, co mam zrobić?  
Pani Anna Motacka: Należy wykazywać się wiedzą ponadprogramową, brać udział w konkursach  oraz sys-
tematycznie  uczyć się bieżącego materiału i  być aktywnym podczas lekcji. 
Dz.: Dziękuję za informację. 
Pani Anna Motacka: Proszę bardzo. 
 
Dziennikarka Daria Dworak: Dzień dobry, czy mogłaby udzielić mi Pani rady, jak otrzymywać na Pani lek-
cjach szóstki? Jak otrzymać szóstkę na półrocze? 
Pani  Bożena Cieślicka: Ocena końcowa obejmuje elementy kultury pracy, informację techniczną, materiało-
znawstwo. Uczeń musi opanować wiedzę i umiejętności przewidziane na tę ocenę w programie nauczania . 
Potrafi oszczędzać światło , materiały i wodę. 
Dz.: Dziękuję za informację. 
Pani  Bożena Cieślicka: Proszę. 
 
Na zdjęciach: Uroczyste  spotkanie nauczycieli, pracowników obsługi, Rady Rodziców, zaproszonych gości 

podczas Dnia Edukacji Narodowej, które odbyło się 12.10.2012 roku. 
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UWAGA, KONKURS! 

Wymyślcie tytuł dla szkolnej gazety 
 

Redakcja „KREDĄ PO TABLICY” ogłasza konkurs dla uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum. Szukamy propozycji na nowy tytuł gazetki  
szkolnej.  

Masz pomysł? Chcesz go zaprezentować innym?  
Wystarczy tylko zgłosić się do redaktor naczelnej, Anety Gołembowskiej 

lub pani Doroty Rusak (sala 101) po kupon i złożyć go z propozycją do 
21.12.2012 r.  

Uczniowie, którzy zaproponują najciekawszy, inspirujący tytuł dla szkol-
nej gazety otrzymają słodkie nagrody.  

Wyniki konkursu podamy w styczniu 2013 roku. 

 
 

PISZĄ DLA WAS 

Autoportrety młodych dziennikarzy 
 

Jak się nazywasz? 
Gdzie się urodziłaś i kiedy? 

Jaki kolor lubisz najbardziej? 
Co cię interesuje? 

Czego lubisz słuchać? 
Jak spędzasz wolny czas? 

Co zmieniłabyś w swojej placówce? 
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Nazywam się Dominika Jancon. 
Mam 12 lat. 

Moje marzenie to w przyszłości  zostać pielęgniarką. 
Lubię słuchać rapu. 

Moim ulubione kolory to: czerwony i czarny. 
Nic bym nie zmieniła w naszej szkole, ponieważ po-

doba mi się ona taka, jaka jest. 

 

 
 
 
 

 
Nazywam się Dawid Bazylczyk. 

Urodziłem się 12.10.2000r , w Słupsku. Mam lat 12. 
Mieszkam w Damnie. 

Mam marzenie, żeby zostać rolnikiem. 
Lubię słuchać rapu i hip-hopu. 

Moje ulubione kolory to: czerwony, niebieski, zielony. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Nazywam się Hanna Berezowska. 
Urodziłam się 02.12.2000r.w Słupsku. 

Najbardziej lubię kolor czarny i niebieski. 
Interesuję się muzyką. 

Moja ulubiona muzyka to pop. 
Wolny czas spędzam z koleżankami. 
W szkole zorganizowałabym szatnię 

z szafkami dla każdego ucznia. 

 

Nazywam się Oliwia Formela. 
Mam 12 lat. 

Mieszkam w Bobrownikach. 
Moim marzeniem jest zostać fryzjerką. 

Najbardziej lubię słuchać reggae. 
Moim kolorem jest fioletowy. 

W stołówce szkolnej przemalowałabym ko-
lor ścian. 

Nazywam się Aneta Gołembowska. 
Dziennikarką zostałam ponieważ lubię pisać, jestem ciekawa 

życia szkoły,lubię głosić dobre nowinki.  
Urodziłam się 6 października 2000 roku. 

Najbardziej lubię słuchać najnowszych piosenek, choć mam 
kilka ulubionych, lecz są one kilkuletnie. 

Mój ulubiony kolor to fiolet. 
Gdybym mogła, to zorganizowałabym w szkole więcej zajęć, 

które zainteresowałyby uczniów, np. o naszym regionie,  
a także np. zajęcia taneczne. 

 

Nazywam się Sandra Kurczaba. 
Urodziłam się 14 maja 2000 roku. 

Zostałam dziennikarką, ponieważ lubię roz-
mawiać z ludźmi i zadawać im pytania. 

Mój ulubiony kolor to fiolet. 
Lubię słuchać reggae, rap, pop. 

Często biegam, jeżdżę na rolkach i na rowe-
rze, ale poza tym mam wiele 

innych zainteresowań, jak np. śpiewanie. 
W szkole brakuje mi dyskotek, chciałabym też, 

aby pojawiło się więcej kół zainteresowań. 
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Nazywam się Patrycja Odziomek. 
Zostałam dziennikarką, ponieważ lubię przeprowadzać 

wywiady. 
Urodziłam się czwartego czerwca dwutysięcznego roku.  

Moje ulubione kolory to: czerwony, czarny i fioletowy. 
Lubię słuchać rapu. 

Wolny czas spędzam przy komputerze. 

 

 

Nazywam się Dominik Ogórczak.  
Mam12 lat. 

Mieszkam w Dąbrówce. 
Urodziłem się w 30.01.2000 roku. 

Moje ulubione kolory to czarny i czerwony. 
Lubię słuchać: hip-hopu. 

Wolny czas spędzam przy nauce, oglądam telewizję i przy komputerze. 
 

 

Nazywam się Paulina Pawelczyk. 
Mam dwanaście lat. Mieszkam w Łojewie. 

Moje hobby to słuchanie muzyki i spotykanie się ze znajomymi. 
Ulubiony kolor: fioletowy i niebieski. 

Moja muzyka to: pop, reggae. 
Moim marzeniem jest być już dorosłą. 

W szkole zorganizowałabym nowe szatnie. 
Podoba mi się, że w szkole są nowoczesne komputery. 

 

Nazywam się Kinga Sobczyk. 
Mam dwanaście lat. 

Moje hobby to słuchanie muzyki i spotykanie się ze 
znajomymi. 

Ulubiony kolor: fioletowy. 
Moja muzyka to: pop, reggae, rap. 

Wolny czas spędzam spotykając się z przyjaciółmi, 
słucham muzyki, 

siedzę przy komputerze , czytam czasopisma. 
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Nazywam się Daria Dworak. 
Urodziłam się 04.05.2000 roku w Słupsku. 

Najbardziej lubię kolor zielony. 
Interesuję się rysowaniem. 

Moja ulubiona muzyka to: hip-hop i pop. 
Wolny czas spędzam na facebooku. 

W szkole zorganizowałabym więcej klas 
komputerowych. 

 


