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Numer 4, Wydanie wakacyjne NEWS SZKOLNY 
Zespół Szkół w Damnie (0-59) 811 31 77;     www.zsdamno.pl,      e-mail: zs-damno@wp.pl 

Tak to nieprawdopodobne, ale już 28 czerwca rozpoczną się dla nas wszystkich uczniów, 
nauczycieli, pracowników Zespołu Szkół w Damnie upragnione wakacje. Żegnamy się ze szko-
łą a witamy z latem ostatnim w tym roku szkolnym numerem gazety. Znajdziecie tu, drodzy 
czytelnicy to, co miejmy nadzieję was zaciekawi: wywiady o tym, jak spędziliście Dzień Dziec-
ka, wasze opinie o tym, jaki sport warto uprawiać latem. Przeczytajcie wywiady przeprowa-
dzone z waszymi nauczycielami, pracownikami szkoły, gdyż chętnie ujawniają, gdzie w tym 
roku wyjadą na  wakacje: zagranicę czy zostaną w kraju? Równie ciekawe okazują się opinie 
waszych kolegów i koleżanek z gimnazjum na temat ,,Nie ma jak u Taty?” czy sprawozdanie 
i wywiady pod tytułem ,,Niezwykłe podróże - Niemcy”, przedstawiające pierwszy wyjazd ,,na 
zieloną szkołę” do Niemiec niewielkiej grupki dziewczyn naszej szkoły, które pod opieką pani 
Anny Motackiej, odwiedziły niemiecką szkołę w Prieros. A co z tego wynikło i jakie są ich wra-
żenia? Warto poczytać. 

Zajrzyjcie czytelnicy na drugą stronę szkolnej gazety i poczytajcie, gdzie najczęściej spę-
dza wakacje dyrekcja naszej szkoły i czego wam życzy z okazji wakacyjnych wyjazdów. 

I na koniec, jak zwykle, dziękujemy tym wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom 
szkoły, którzy okazują nam cierpliwość i nie odmawiają odpowiedzi na zadawane pytania, 
przekazują prywatne zdjęcia i materiały z archiwum domowego.  

Jak wyczerpująca to była dla nas, dziennikarzy praca, obrazuje poniższe zdjęcie, kiedy to 
całą redakcją uciekliśmy w poszukiwaniu spokojnego, letniego zakątka. 
 

Redaktorka naczelna, Aneta Gołembowska 
 
                      

JUŻ ZA PARĘ DNI, ZA DNI 

PARĘ… 

WAKACJE! 

 

 

 



 
 
 

          

LATO, LATO CZEKA…  

NA DYREKCJĘ NASZEJ SZKOŁY 

O wakacjach rozmawia redaktor naczelna,  

Aneta Gołembowska 
 
Dziennikarka Aneta Gołembowska: Z czym kojarzy się Pani słowo ,,wakacje”? Jak najczęściej  Pani je spę-
dza? 
Pani dyrektor JOANNA RUSAK: Wakacje kojarzą mi się z odpoczynkiem, słońcem, wędrówką, morzem, latem. Naj-
częściej spędzam je poza domem. 
 
Jak przebiegały Pani ostatnie wakacje? Gdzie Pani była 
i co zobaczyła? 
Ostatnie wakacje spędziłam na południu Polski. Zwiedzałam 
Kraków i jego okolice. Wędrowałam po kotlinach, spływałam 
tratwą Dunajcem. 
 
Wakacjami marzeń to dla Pani byłby… 
Rejs po fiordach norweskich. 
 
Z kim najchętniej wybrałaby się Pani na wakacje? 
Zwykle na wakacje wyruszam z grupą przyjaciół. 
 
Jakie ulubione pamiątki przywozi Pani z wakacji?  
Są to drobne pamiątki z miejsc, w których byłam, np. magnesy na lodówkę, mapy turystyczne, regionalne pamiątki. 
 
Czego życzyłaby Pani z okazji wakacji uczniom? 
Z okazji zbliżających się wakacji, życzę wszystkim uczniom dużo słońca i uśmiechu, wielu niezapomnianych wrażeń, 
fascynujących przygód. Niech te wakacje upłyną wam pod znakiem odpoczynku i radości. Nie zapominajcie jednak 
o swoim bezpieczeństwie, zachowajcie rozwagę i ostrożność, abyśmy we wrześniu mogli spotkać się wszyscy: zdro-
wi, wypoczęci i pełni zapału do pracy. 
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Pani dyrektor Joanna 
Rusak podczas gór-

skich wędrówek 



Odpoczynek pana Zbigniewa 
Mazura przed wejściem  

do monastyru w Meteorach. 

 
 

 

  

 

 LATO, LATO CZEKA…  

NA DYREKCJĘ NASZEJ SZKOŁY cd. 

 

 
Dziennikarka Aneta Gołembowska: Z czym kojarzy 
się Panu słowo „wakacje”? Jak najczęściej Pan je 
spędza? 
Pan wicedyrektor Zbigniew Mazur: Wakacje kojarzą 
mi się z piękną pogodą, słońcem, ciepłą wodą.  
To odpowiedni czas na wypoczynek, zasłużone leni-
stwo, ciekawe przygody i regenerację sił po długiej 
zimie. 
 
Jak przebiegały Pana ostatnie wakacje? Gdzie Pan 
był i co zobaczył? 
Ostatnio zwiedzałem przepiękną Grecję, która nazy-
wana jest przez swoich 
obywateli Helladą. 
Pierwsze dwa dni 
spędziłem w Nei Po-
ri, nadmorskiej miej-
scowości u stóp 
Olimpu, gdzie każdy 
turysta rozkoszował 
się ciepłym Morzem 
Egejskim oraz pobli-
skim uroczym zam-
kiem Platamonas. 
Niedaleko stąd leży 
górska miejscowość 
Litochoro z wąskimi 
uliczkami i pięknym 
wąwozem. Jeden 
dzień na zwiedzanie 
Salonik, w których 
znajdziemy wiele 
zabytkowych cerkwi, 
białą wieżę oraz po-
mnik Arystotelesa. Ko-
lejny dzień wycieczki poświęciłem na zwie-
dzanie starożytnego gimnazjum oraz wyroczni 
w Delfach. Tam też zobaczyłem 
pępek świata. Ogromne wra-
żenie zrobił na mnie 
świetnie zachowany am-
fiteatr w Epidauros z fe-
nomenalną akustyką. Do dnia 
dzisiejszego wystawiane są tam sztuki antyczne. 
Prawdziwym cudem są prawosławne monastyry na 
skałach w Meteorach. Do monastyru jeszcze do nie-
dawna można było wejść jedynie za pomocą specjal-
nej wciągarki. Widoki z wysokości co najmniej 300 
metrów robią niesamowite wrażenie. Równie piękny 
jest Kanał Koryncki, którego budowę zapoczątkował 
sam Neron wpijając w ziemię złoty szpadel. Kanał łą-

czy Morze Jońskie z Morzem Egejskim. Głównym ce-
lem mojej wycieczki był jednak Akropol w Atenach. 
W stolicy kraju zachowało się setki starożytnych za-
bytków, które do dziś robią ogromne wrażenie na tu-
rystach. Zmiana warty przy pałacu prezydenckim rów-
nież jest dość ciekawa. Swoją podróż zakończyłem 
zwiedzając wyspy Hydra i Spetses, na których jedy-
nym źródłem lokomocji są muły i osły.  
 
Wakacje marzeń to dla Pana byłby… 
Wyjazd do Kenii, Amazonii lub jednej z wysp Polinezji. 
 

 
Z kim najchęt-

niej wybrałby 
się Pan na 
wakacje? 
Na wakacje 
najchętniej wy-
brałbym się 
z grupą przyja-
ciół lub z kimś 
z najbliższej 
rodziny. 
 
Jakie ulubione 
pamiątki przy-
wozi Pan z wa-
kacji? 
Nie mam na-
wyku zbierania 

pamiątek 
z miejsc, które 

zwiedzam. 
Ograniczam się 

jedynie do robienia zdjęć, aby utrwalić to, co najcie-
kawsze w danym miejscu. 

 
Czego życzyłby Pan z okazji 
wakacji uczniom? 
Przede wszystkim dużo słonecz-

nych dni, mało deszczu, bezpieczeń-
stwa i regeneracji sił, aby po powrocie do 

szkoły rozpocząć naukę z najlepszymi ocenami. 
 
Dziękuję Państwu za udzielenie mi wywiadu. 

 
Wywiady przeprowadziła:  

redaktor naczelna Aneta Gołembowska 
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DZIEŃ, ZA KTÓRYM TĘSKNIMY PRZEZ CAŁY ROK 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA 

 
 

Tradycją naszej szkoły jest coroczne obchodzenie 

Dnia Dziecka. W tym roku, pomimo, że Międzynarodowy 

Dzień Dziecka przypada 1 czerwca, samorządy uczniow-

skie przygotowały go 29 maja 2013 roku. Skorzystaliśmy 

z okazji i przeprowadziliśmy wywiady z przedstawicielami 

trójek klasowych szkoły podstawowej. Przeczytajcie, Czy-

telnicy, koniecznie, a dowiecie się, jak wasi koledzy i kole-

żanki obchodzą ten dzień. 

Redakcja 
 
Dziennikarka Hanna Berezowska: Z kim spędzasz 
Dzień Dziecka? 
PAULINA KONIECZNA, przewodnicząca  klasy IV: Spę-
dzam ten dzień ze znajomymi lub rodziną. 
 
Co sprawia, że ten dzień staje się dla Ciebie tak waż-
ny?  
Ten dzień staje się dla mnie tak ważny, ponieważ rodzice o mnie pamiętają. 
 
Czy kiedykolwiek rodzice zapomnieli o tym ważnym dniu dla Ciebie? 
Na szczęście nigdy nie zapomnieli o tym dniu.  
 
W jaki sposób obchodzisz Dzień Dziecka? 
W Dzień Dziecka zawsze gdzieś wyjeżdżam lub spędzam go ze znajomymi. 
 
Gdzie najczęściej spędzasz Dzień Dziecka? 
Dzień Dziecka spędzam co roku w innym miejscu na przykład u kuzynki, babci, lub w domu. 

 
Jaki otrzymujesz prezent od rodziców na Dzień Dziecka? 
Rodzice zawsze mnie czymś zaskakują. 
 
 
Jaki otrzymujesz prezent od rodziców na Dzień Dziecka? 

DOMINIK MACIĄG, zastępca przewodniczącej z klasy IV: 
Co roku otrzymuję inny prezent. 

 
Co sprawia, że ten dzień staje się dla Ciebie tak ważny? 

Ten dzień staje się ważny dla mnie, gdyż dostaję  
prezenty. 

 
Czy kiedykolwiek rodzice zapomnieli o tym ważnym dniu 

dla ciebie dniu? 
Nigdy nie zapomnieli o tym dniu. 

 
W jaki sposób obchodzisz Dzień Dziecka? 

Dzień Dziecka obchodzę w ten sposób że gdy wracam, 
z rodzicami wyjeżdżam do babci.
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W Dniu Dziecka przedsta-
wiciele SU SP rozdawali 

słodkie upominki. 
Na zdjęciu: Aneta Gołem-

bowska, Agata Sobolewska 
i Paweł Brzeski. 

W Dniu Dziecka dopisywały apetyty. Tu: 
Wanesa Staszczuk /skarbnik klasy IV  

i Wiktoria Staszczuk z klasy V, podczas 
trudnej sztuki nadziewania kiełbasek. 



 
 
 

 

 

DZIEŃ, ZA KTÓRYM TĘSKNIMY PRZEZ CAŁY ROK 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA cd. 
 
 

 

Czy obchodzisz  Dzień Dziecka, w jaki sposób?  
WANESSA STASZCZUK, skarbnik klasy IV: Tak, ob-
chodzę Dzień Dziecka, w taki sposób że dostaję zaw-
sze prezenty i mnie to cieszy. 
 
Co sprawia, że ten dzień staje się dla Ciebie tak 
ważny? 
Jest dla mnie tak ważny, ponieważ rodzice składają 
mi życzenia i otrzymuję prezenty. 
 
Czy kiedykolwiek rodzice zapomnieli o tym dniu 
dla Ciebie?  
Rodzice nigdy nie zapomnieli o tym dniu, dlatego że 
jest tylko raz w roku i chcieliby nam sprawić radość. 
 
Gdzie spędzasz Dzień Dziecka?  
Spędzam go w domu. 
 
Z kim spędzasz ten dzień ? 
Ten dzień spędzam z rodziną.  
 
Jakie otrzymujesz prezenty od rodziców na Dzień 
Dziecka? 
Na Dzień Dziecka od rodziców dostaję zazwyczaj 
czekoladę i różę. 
 

 
Z kim spędzasz Dzień Dziecka? 
MICHAŁ KOŁTONOWSKI, przewodniczący klasy V: 
Dzień Dziecka spędzam najczęściej z rodziną. 
 
Co sprawia, że ten dzień staje się dla Ciebie tak 
ważny? 
Ten dzień jest tak ważny, ponieważ to nasz dzień. 
 
Czy kiedykolwiek rodzice zapomnieli o tym waż-
nym dniu dla Ciebie? 
Rodzice nigdy nie zapomnieli o tym święcie. 
 
W jaki sposób obchodzisz Dzień Dziecka z rodzi-
cami? 
Jeżdżę czasem na festyny, które są organizowane 
w tym dniu. 
 
Gdzie najczęściej spędzasz Dzień Dziecka? 
Spędzam ten dzień w domu. 
 
Jaki otrzymujesz prezent do rodziców na Dzień 
Dziecka? 
Dostaję różne prezenty, najczęściej są to słodycze. 
 
. 
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Agata Sobolewska /zastępca w klasie VI/ 
i Karolina Gąsior pochwaliły się upieczo-

nymi kiełbaskami. 



 
 
 

 

 

DZIEŃ, ZA KTÓRYM TĘSKNIMY PRZEZ CAŁY ROK 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA cd. 

 

Z kim spędzasz Dzień Dziecka? 
AGATA SOBOLEWSKA, zastępczyni w klasie V: Ten 
dzień spędzam z rodziną i przyjaciółmi. 
 
Co sprawia, że ten dzień staje się dla Ciebie tak 
ważny? 
Sprawia to nastrój panujący wokoło, gdy wszystkie 
dzieci są szczęśliwe. 
 
Czy kiedykolwiek rodzice zapomnieli o tym waż-
nym dniu dla Ciebie? 
Moi rodzice nigdy nie zapomnieli o tym dniu. 
 
W jaki sposób obchodzisz Dzień Dziecka? 
Nie obchodzę jakoś szczególnie tego dnia, wolę po-
bawić się z rodziną i przyjaciółmi. 
 
Gdzie najczęściej spędzasz Dzień Dziecka? 
Dzień Dziecka często spędzam w domu, a trochę rza-
dziej u dziadków czy rodziny. 
 
Jaki otrzymujesz prezent do rodziców na Dzień 
Dziecka? 
Prezenty dostaję różne, lecz najczęściej są to słody-
cze. 
 
 
Z kim spędzasz Dzień Dziecka? 
KAROLINA BARAN, skarbnik klasy V: Dzień Dziecka 
spędzam z rodzicami i rodziną. 
 
Co sprawia, że ten dzień staje się dla Ciebie tak 
ważny? 
Ten dzień jest dla mnie ważny, ponieważ mogę go 
spędzić z całą rodziną. 
 
Czy kiedykolwiek rodzice zapomnieli o tym waż-
nym dniu dla Ciebie? 
Moi rodzice nigdy nie zapomnieli o tym dniu. 
 
W jaki sposób obchodzisz Dzień Dziecka z rodzi-
cami? 
Na Dzień Dziecka dostaję prezent od rodziców, cho-
dzimy na spacery i oglądamy wspólnie telewizję. 
 
Gdzie najczęściej spędzasz Dzień Dziecka? 
Spędzam ten dzień w domu. 
 
 

Jaki otrzymujesz prezent do rodziców na Dzień 
Dziecka? 
Na Dzień Dziecka dostaję od rodziców słodycze lub 
pieniądze. 
 
 
Dziennikarka Daria Dworak: Jaki prezent otrzymu-
jesz od mamy na Dzień Dziecka? 
ANETA GOŁEMBOWSKA, zastępczyni przewodni-
czącej klasy VI: Są to różne prezenty, nie mam jedne-
go. 
 
Co sprawia , że ten dzień staje się dla Ciebie tak 
ważny? 
To moc tego święta ,które jest dla nas. 
 
Czy kiedykolwiek mama zapomniała o tym waż-
nym dniu dla Ciebie? 
Nigdy nie  zapomniała. 
  
W jaki sposób obchodzisz Dzień Dziecka? 
To zależy. 
 
Gdzie spędzasz Dzień Dziecka? 
Najczęściej spędzam w domu. 
 
Z kim spędzasz ten dzień? 
Z rodziną, najczęściej z mamą. 
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Michał Kołtonowski, przewodniczący klasy 
V, ucieszył się ze słodkiego upominku. 



 

 
 

 

 

DZIEŃ, ZA KTÓRYM TĘSKNIMY PRZEZ CAŁY ROK 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA cd. 

 

 
Z kim spędzasz Dzień 
Dziecka ? 
OLIWIA FORMELA, 
skarbnik klasy VI: Dzień 
Dziecka obchodzę z ma-
mą, braćmi, babcią i wuj-
kiem . 
 
Co sprawia, że ten 
dzień staje się dla Cie-
bie tak ważny? 
Wiemy, że ten dzień jest 
dla nas.  Dostajemy róż-
ne prezenty  od rodzi-
ców, cieszymy się tym, 
że pamiętają o nas. 
 
Czy kiedykolwiek ro-
dzice zapomnieli o tym 
ważnym dniu dla cie-
bie?  
Myślę, że nie.  Zawsze 
jak wracam ze szkoły 
czeka na mnie prezent. 

 
W jaki sposób obcho-
dzisz Dzień Dziecka 
z rodzicami? 
Nie, nie obchodzę może 
trochę. Wybieram się 
z mamą do pizzerii. 
 
Gdzie spędzasz Dzień 
Dziecka? 
Spędzam najczęściej 
w domu. 
 
Jaki otrzymujesz pre-
zent od rodziców na 
Dzień Dziecka? 
Najczęściej dostaję sło-

dycze lub pieniądze. 

 

 

Kinga Sobczyk /przewodnicząca klasy VI/ w gronie koleżanek i kolegów ze szkoły  
Na pierwszym planie: nieznany uczeń zaprezentował wymarzoną kiełbaskę. 

Oliwia Formela /skarbnik w klasie VI/ wzię-
ła udział w konkursie recytatorskim, który 

odbył się w Dniu Dziecka i zajęła I miejsce. 

Kiełbaski cieszyły się ogromną popularnością, 
co widać po szczęśliwej minie Kuby Kępczyka. 

Strona 7 
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PO  CO  OBCHODZIMY  DZIEŃ  DZIECKA? 

Rozmawiamy z maluchami z klas I-III: 

Bartkiem Fidlrerem, Klaudią Michno, Natalią 

Buszman, Amelią Wuttke, Szymonem Wiśniewskim, 

Bartkiem Sabiszem 

 

 
Redaktorka naczelna  Aneta Gołembowska: Czy 
wiesz, co to jest Dzień Dziecka i kiedy go obcho-
dzimy? 
BARTEK FIDLRER z klasy I: W Dzień Dziecka każde 
dziecko dostaje prezenty, np. czekolady i zabawki. Nie 
pamiętam, kiedy dokładnie obchodzimy ten dzień. 
 
Co dostałeś z oka-
zji Dnia Dziecka, 
czy to był Twój 
wymarzony pre-
zent? 
Dostałem cięża-
rówkę z filmu „Au-
ta”. Był to mój wy-
marzony prezent. 
 
Jak spędziłeś  ten 
dzień z panią wy-
chowawczynią  
i innymi dziećmi?  
Bawiliśmy się na 
Orliku, były zawody 

w „Dwa ognie”. Mogliśmy skakać na trampolinie i je-
dliśmy kiełbaskę z ogniska. 
 
Czy podarowałeś coś komuś na Dzień Dziecka? 
Nie. 
 

Co robiłeś w tym dniu z ro-
dzicami? 

Oglądaliśmy razem te-
lewizję, graliśmy w gry 
na Play Station i bawili-
śmy się. 
 
Co przygotowali dla 
Ciebie rodzice? 
Dostałem prezenty i faj-
nie spędziliśmy razem 
dzień. 
 

Dziękuję Ci za wy-

wiad.

 

 

 

Redaktorka naczelna  
Aneta Gołembowska: Czy wiesz, co to jest 
Dzień Dziecka i kiedy go obchodzimy? 
KLAUDIA MICHNO z klasy I: Dzień Dziecka jest 
wtedy, gdy dostajemy prezenty. Jest to święto 
wszystkich dzieci. Nie pamiętam kiedy wypada, 
ale mama mi o nim co roku przypomina. 
 
Co dostałaś z okazji Dnia Dziecka, czy to był Twój 
wymarzony prezent? 
Dostałam lalkę i kolorowanki z Monster High. Bardzo 
chciałam to dostać. 
 
Jak spędziłaś  ten dzień z panią wychowawczynią  
i innymi dziećmi?  
Najpierw rozmawialiśmy o prawach dziecka z naszą 
panią. Później bawiliśmy się na Orliku wraz z innymi 
klasami, na koniec było nawet ognisko. 

 
 

 
Czy podaro-
wałaś coś 
komuś na 
Dzień Dziec-
ka? 
Tak, czekoladę 
swojej kuzyn-
ce. 

 
Co robiłaś w tym dniu z rodzicami? 
Byliśmy nad morzem i spacerowaliśmy. 
 
Co przygotowali dla Ciebie rodzice? 
Prezenty i wyjazd nad morze.  
 

Wywiady przeprowadzone po 29.05.2013r. 
Dziękujemy pani Patrycji Setnej za pomoc. Redakcja 
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Rozgrywki sportowe maluchów przygo-
towane przez panią Patrycję Setną 

z okazji Dnia Dziecka. 



,,W zdrowym ciele zdrowy duch!”Pod takim hasłem upłynął  
Dzień Dziecka. Udowadnia to modelka Martyna Hryndzio. 

Modelka Iza Marczak pozująca w sesji sportowej. 
W tle uczniowie klasy III grający w piłkę  

pod opieką wychowawczyni, pani Jadwigi Mazepus. 

 
 
 

 

 

PO  CO  OBCHODZIMY  DZIEŃ  DZIECKA? cd. 

 
 
 
Dziennikarki Kinga Sobczyk i Paulina Pawelczyk: 
Czy wiecie, co to jest Dzień Dziecka i kiedy go ob-
chodzimy? 

NATALIA BUSZMAN z klasy II: Tak.  
AMELIA WUTTKE z klasy II: Wiem. 
 
Co dostaniecie z okazji Dnia Dziecka, czy macie 
jakiś wymarzony prezent? 

Marzę o lalce Monster High. 
Lalka Monster High. 
 
Jak spędzisz ten dzień z panią wychowawczynią  
i innymi dziećmi?  
Normalnie. 
Normalnie. 
 
Czy podarowałyście coś komuś na Dzień Dziecka? 

Nie podarowałam. 
Nie! 
 
Co robisz w tym dniu z rodzicami? 

Jedziemy do parku dinozaurów.  
Nie pamiętam. 
 
Czy wiesz ,co przygotują dla Ciebie rodzice?  
Nie pamiętam.  
 

Czy wiecie, co to jest Dzień Dziecka i kiedy go ob-
chodzimy ? 

SZYMON WIŚNIEWSKI z klasy III: Wiem, co to jest. 
Dzień Dziecka obchodzimy pierwszego  czerwca. 
BARTEK SABISZ z klasy III: Wiem , ale nie wiem, 
kiedy obchodzimy . 
 
Co dostajecie na Dzień Dziecka, jaki jest Wasz 
wymarzony prezent ? 

Z okazji Dnia Dziecka dostaję słodycze i różne za-
bawki. 
Mój wymarzony prezent to quad  /inaczej: wszędołaz, 
czterokołowiec, przyp. red./ i rower, a od rodziców do-
staję słodycze . 
 
Jak spędzicie ten dzień z panią wychowawczynią  
i innymi dziećmi?  
Spędzam ten dzień wesoło z moją klasą. 
Biję się i bawię. 
 
Czy podarowalibyście coś komuś na Dzień Dziec-
ka? 

Nie podarowałem.  
Nie ! 
 
Co robisz w tym dniu z rodzicami? 

W tym dniu dostaję prezenty i bawię się z nimi. 
Jemy wspólny obiad.  
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Czy wiesz, Drogi Czytelniku, że w tym roku szkolnym do ,,zeróweczki” uczęszcza 
32 maluszków? Sprawują nad nimi opiekę panie:  

Joanna Wojtaś i Brygida Ostrowska. 
Natomiast w roku szkolnym 2013/2014 przywitamy 43 maluchów.  

Wychowawczyniami będą: pani Joanna Wojtaś i pani Jadwiga Mazepus. 

 

Dziękujemy pani LIDII SETNEJ za udzielenie informacji statystycznych 
 

 
 
 

 

ZERÓWECZKA  TEŻ OBCHODZIŁA  DZIEŃ  DZIECKA 
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WAKACYJNE MIEJSCA MARZEŃ 

NASZYCH NAUCZYCIELI 

Wywiad z paniami: Agnieszką 

Nowicką, Jadwigą Dziułko, Edy-

tą Klimaszewską- Prędkiewicz 

 
 
Dziennikarka Oliwia Formela: Dzień dobry, czy 
mogłabym z Panią porozmawiać o wakacjach? 
PANI AGNIESZKA NOWICKA: Tak, oczywiście. 
 
Zbliżają się wakacje. Jakie są Pani plany na ich 
spędzenie? 
Nie mam jeszcze konkretnie sprecyzowanych planów 
na spędzenie tegorocznych wakacji, niemniej będą to 
wyjazdy na krótkie wycieczki w granicach naszego 
kraju. 
 
Gdzie ostatnio Pani była w wakacje, co ciekawego 
widziała? 
W ostatnim czasie jednym z ciekawych miejsc, które  
odwiedziłam była miejscowość Kórnik w Wielkopolsce. 
Obecnie znajduje się tam największy i najstarszy 
w naszym kraju Ogród  Dendrologiczny, który posiada 
największą w kraju kolekcję drzew i krzewów. Zgro-
madzono imponujący zbiór gatunków drzew i krze-
wów, szczególnie iglastych. Ponadto na terenie parku 
usytuowany jest zamek z najstarszą w Polsce biblio-
teką. W jednej z budowli parkowych znajduje się Mu-
zeum Dendrologiczne. Po trudach kilkugodzinnego 
spacerku po alejkach parku, odpoczęłam  na pokła-
dzie statku wycieczkowego Biała Dama, którym  opły-
nęłam znajdujące się niedaleko zamku malowniczo 
położone Jezioro Kórnickie. 
 
O jakich egzotycznych krainach Pani marzy? 
Moim marzeniem jest zwiedzić kraje Ameryki Połu-
dniowej. Jest to fascynujący kontynent pod względem 
geograficznym, historycznym i kulturowym. Ten rozle-
gły i bardzo  zróżnicowany obszar Ziemi ma wiele 
godnych odwiedzenia zakątków i zaskakujących uro-
kiem zabytków. Miejsca, które każdy podróżujący po 
Ameryce turysta powinien zobaczyć to: Machu Picchu 
w Peru, pomnik Chrystusa Odkupiciela w Rio de Jane-
iro, wyspy Galapagos, Wyspę Wielkanocną, pustynię 
Atacama w Chile. 
 
O jakiej wymarzonej pamiątce z wakacji Pani ma-
rzy? 

Staram się nie przywozić pamiątek z wakacji, ponie-
waż nie mam gdzie ich gromadzić. Robię za to mnó-
stwo zdjęć. Z wakacji przywożę zapamiętane widoki, 
różne smaki i bagaż wspomnień. 
 
Z kim chciałaby Pani przebywać na bezludnej wy-
spie? 
Na bezludnej wyspie chciałabym przebywać z rodziną 
i przyjaciółmi. Wyspa wtedy przestałaby być bezludna. 
 
Pani wymarzona potrawa wakacyjna, to… 
Muszę Ci się przyznać, że marzę o bardzo egzotycz-
nej potrawie, jaką jest mięso krokodyla. To specyficz-
na potrawa, którą możemy skosztować tylko w Austra-
lii. Mięso z tego zielonego gada jest podobno rewela-
cyjne, w smaku przypomina początkowo rybę,  
a w trakcie smażenia przeistacza się w indyka. Zja-
dłabym mięso z owocami papai, mango z orzechami. 
Bekon jest podobno słodki i aromatyczny. Chętnie 
skosztowałabym również innych potraw kuchni austra-
lijskiej, takich jak na przykład: pasztet ze strusia, emu 
z migdałami, filet z kangura z botwinką i pieczony 
z cebulką czy lody z nasion akacji. 
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Tamerza w Tunezji. Oaza górska. 
Wakacje  pani Agnieszki Nowickiej. 
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Dzienni-

karka 
Dominika 

Jancon: 
Zbliżają 

się waka-
cje. Jakie są 

Pani plany na ich spędzenie? Czy na wakacje w tym 
roku wyjeżdża Pani zagranicę?  
PANI JADWIGA DZIUŁKO: W tym roku nie planuję 
spędzać wakacji zagranicą. Jest tyle pięknych miejsc 
w Polsce, do których jeszcze nie dotarłam. Chciałabym 
zwiedzić  tak zwaną. „ścianę wschodnią” Polski. 
 
Jakie miejsca lubi Pani zwiedzać? 
Z racji moich zainteresowań, pewnie to nikogo nie 
zdziwi, lubię zwiedzać miejsca związane 
z wydarzeniami historycznymi. Niekoniecznie muszą to 
być typowe muzea. Są to również ruiny zamków, 
skanseny, twierdze, galerie. Miło jest poczuć „ducha 
historii”. Zachwyca mnie także piękno przyrody. Okazy, 
które stworzyła natura, które nie są dziełem ludzkich 
rąk, potrafią na mnie wywrzeć ogromne wrażenie. 
 
Jakie zabytki w Polsce polecałaby Pani nam do 
zwiedzenia? 
Takich zabytków jest mnóstwo. Zgodnie 
z zasadą „cudze chwalicie, a swego nie 
znacie”, wymienię te, które znajdują  się 
w Polsce. Warto zobaczyć: Zamek 
Krzyżacki w Malborku, Zamość- Stare 
Miasto; w Krakowie: Sukiennice, Kościół 
Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza, Wawel, 
nowoczesne muzeum w podziemiach 
Rynku Głównego (zachwycą Was efekty 
audiowizualne), we Wrocławiu: Ostrów 
Tumski, rynek, ponadto Zamek w Mosznej, 
zabytki w Sandomierzu. W Gdańsku:  m.in. 
ulicę Długą i Długi Targ, Dwór Artusa, 
Żuraw, Bazylikę Wniebowzięcia NMP, 
Westerplatte. Zobaczcie koniecznie: Zamek 
Książ, Kopalnię Soli w Wieliczce, Żelazową 
Wolę, a w Warszawie: Zamek Królewski, 
Muzeum Powstania Warszawskiego, 
Muzeum Techniki. Przepiękny Zamek 
Czocha, Biskupin, Park Krajobrazowy 
Orlich Gniazd- 25 zamków na wapiennych 
skałach, Kaszubski Park Etnograficzny- 
skansen we Wdzydzach Kiszewskich, skansen 
w Klukach. Muszę także wspomnieć o pięknej polskiej 

przyrodzie: warto ujrzeć ruchome wydmy w Słowińskim 
Parku Narodowym, Morskie Oko,  Dolinę Pięciu Stawów 
(Tatry), Puszczę Białowieską z żubrami, jaskinię Raj 
w Górach Świętokrzyskich, Jezioro Solińskie, tzw. 
„bieszczadzkie morze”. 
 
A teraz troszeczkę inne pytanie… Co robiłaby Pani 
na bezludnej wyspie? 
Ja na bezludnej wyspie? Niemożliwe! Żadna bezludna 
wyspa nie skusiłaby mnie swoimi urokami. Nie mam 
natury samotnika. Lubię towarzystwo ludzi, zwłaszcza 
życzliwych i z poczuciem humoru. Ale gdybym musiała 
być na bezludnej wyspie (maksymalnie 2 dni), pewnie 
czytałabym książki. Na to właśnie brakuje mi czasu. 
 
Wygrywa Pani w totolotka? Na co przeznaczyłaby 
Pani pieniądze? 
Chyba każdy marzy o wygranej w totka . Nie miałabym 
nic przeciwko temu, gdyby taka wygrana stała się moją 
własnością. Mam oczywiście marzenia, które mogłabym 
dzięki niej spełnić. Żeby nie zapeszyć, nie wyjawię ich. 
Niestety, nie gram w totka regularnie (tylko przy kumu-
lacji), więc szanse na wygraną mam niewielkie. 
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,,Jak dobrze nam zdobywać góry!” Pani 
Jadwiga Dziułko podczas pobytu 
w Skalnym Mieście w Czechach. 



 
 

 

WAKACYJNE MIEJSCA 

MARZEŃ NASZYCH 

NAUCZYCIELI cd.  

 

 

Dziennikarka Oliwia Formela: Gdzie Pani wyjedzie 
na wakacje w tym roku? 
PANI EDYTA KLIMASZEWSKA - PRĘDKIEWICZ: 
Prawdopodobnie, jeśli czynniki niezależne ode mnie 
nie zawiodą, będę odpoczywać w słońcu Toskanii. 
Planuję ten wyjazd do swojej bliskiej koleżanki już 
drugi  rok. Na pewno odwiedzę też urokliwy pensjonat 
mojej znajomej w okolicach Gdańska. Niedaleko, ale 
jakże piękniej można pooddychać naturą. 
 
Gdzie ostatnio Pani była, co ciekawego widziała?  
Jakiś czas temu przebywałam w okolicach Zakopane-
go i Krynicy- Zdroju(Górskiej)Stanęłam dwiema no-
gami na Kasprowym Wierchu. W Krynicy pławiłam się  
w uroku parku zdrojowego i odwiedziłam muzeum 
znanego malarza prymitywisty Nikifora. Kosztowałam 
wodę  ze słynnej pijalni „ Słotwinka”. Wjechałam na 
Jaworzynę Krynicką. Wiele obiektów mnie zachwyciło. 
Nie  wystarczy czasu i miejsca, by wszystkich opo-
wiedzieć. 
 
O jakich egzotycznych krainach Pani marzy? Co 
chciałaby Pani zobaczyć? 
Marzę (już od wieku, kiedy miałam naście lat) by zo-
baczyć „stary szczyt” w Peru, czyli Machu Pichcu, naj-
lepiej zachowanie miasto Inków. To obiekt, który jest 
jednym z siedmiu no-
wych cudów świata 
i leży na wysokości 
2090- 2400 m 
n.p.m. Fascynuje 
mnie kultura inka-
ska i mam nadzie-
ję, że kiedyś zreali-

zuję swoje marzenie. Oby szybko, póki mam kondy-
cję, bo wejście tam wymaga sprawności fizycznej. 
 
O jakiej wymarzonej pamiątce Pani marzy? Co 
chętnie Pani by przywiozła? 
Nie ma takich. No może - po chwili zastanowienia- 
karnawałowe maski weneckie.  
A tak pomijając wszystko, przywożę to, co wpadnie mi 
w oko. Czasem kiczowate pamiątki, ale niosące emo-
cje. Odzywa się we mnie wtedy dusza ,,gadżeciary” 
/od słowa ,,gadżet”, z ang., najczęściej mały przed-
miot, będący nowością techniki, przyp. red./ 
 
Z kim chciałaby Pani przebywać na bezludnej wy-
spie? Co Pani by na nią zabrała? 
Są chwile w życiu, że potrzebujemy się wyciszyć, więc 
mogłabym być sama, a czyjeś towarzystwo byłoby 
zbędne. W innej sytuacji- oczywiście córcia (cha, cha, 
jeśliby chciała)  A w  jeszcze innej- z bliską sercu oso-
bą. Na wyspę na pewno wzięłabym… pastę do zębów 
i szczotkę. Nie umiem funkcjonować bez czystych zę-
bów. 
 
Jaką egzotyczną potrawę chętnie by Pani spróbo-
wała? 
Oczywiście, marząc o wyprawie do Peru (Ameryka 
Płd.), chciałabym skosztować tamtejszych przysma-
ków z ziemniaków. Peruwiańczycy jedzą świnki mor-
skie… To tak ja my, Polacy, króliki czy zające. Świa-
domie nie zamówiłabym świnki. Ale gdybym nie wie-

działa, co zamawiam, 
kto wie… Z pewno-
ścią warto, podró-
żując, rozszerzać 
horyzonty kulinar-
no-smakowe. 
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..Marzę o wyprawie do Peru”- zwierzyła się nam 
pani Edyta Klimaszewska- Prędkiewicz 

c.d.n. Szukaj, Czytelniku, na kolejnych stronach letniego wydania! 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

SPORT  NA  WAKACJE 

O korzyściach uprawiania sportu rozmawiamy z:  

Dominikiem Maciągiem, Alanem Czyżewskim, Micha-

łem Kołtonowskim, Pawłem Brzeskim, Kamilem 

Pszczołą, Jakubem Binczyckim,  

Mateuszem Pudrzyńskim 

oraz  panem Pawłem Sadowskim,  

nauczycielem wychowania fizycznego 

 
 
Dziennikarz Dominik Ogórczak: Czy mogę z Tobą 
przeprowadzić wywiad? 
DOMINIK MACIĄG, uczeń klasy IV: Tak, oczywiście. 
 
Jaki sport lubisz uprawiać w wakacje? 
Lubię grać w piłkę nożną. 
 
Jakie dyscypliny sportowe poleciłbyś swoim ko-
legom na wakacje? 
Polecałbym dużo biegania. 
 
Dlaczego Twoim zdaniem warto uprawiać sport? 
Moim zdaniem warto uprawiać sport, ponieważ dzięki 
temu jest się zdrowym. 
 
Jak spędzisz wakacje, czy już wiesz? 
Tak, będę uprawiał  piłkę nożną , wyjadę do kuzynki. 
 
Jak bezpiecznie  spędzić wakacje , czego należy 
unikać,  jak sądzisz? 
Należy unikać zabawy blisko ruchliwych dróg i złych 
ludzi. 
 
Dziękuję za udzielenie mi odpowiedzi. 
Proszę. 
 
 
Jaki sport lubisz uprawiać w wakacje? 
ALAN CZYŻEWSKI, uczeń klasy IV: Grać w piłkę 
nożną i koszykówkę. 
 
Jakie dyscypliny sportowe polecałbyś kolegom do 
uprawiania w wakacje? 
Polecam grę w piłkę nożną i sporty ruchowe. 
 
 

Dlaczego Twoim zdaniem warto uprawiać sport? 
Dlatego, że ma się zdrowy organizm. 
 
Jak spędzisz wakacje, czy już wiesz? 
Pojadę na obóz sportowy  lub kolonie. 
 
Jak bezpiecznie spędzić wakacje, czego należy 
unikać jak sądzisz? 
Należy unikać ruchu ulicznego. 
 
Dziękuję Ci za wywiad. 
Nie ma za co. 
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,,Chciałabym się nauczyć grać w tenisa” Modelka 

Wiktoria Strama pozuje w stroju sportowym. 
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Jaki sport lubisz uprawiać  w wakacje? 
MICHAŁ KOŁTONOWSKI, uczeń klasy V: Lubię 
uprawiać piłkę nożną. 
 
Jakie dyscypliny 
sportowe polecałbyś  
do uprawiania w wa-
kacje? 
Polecałbym piłkę noż-
ną, biegi i lekkoatletykę. 
 
Dlaczego Twoim zda-
niem warto uprawiać 
sport? 
Warto uprawiać sport 
ponieważ, poprawia 
kondycję. 
 

Jak spędzisz wakacje, czy 
już wiesz? 
Jeszcze nie wiem. 
 
Jak bezpiecznie spędzić 
wakacje, czego należy uni-
kać, jak sądzisz? 
Należy nie wygłupiać się i nie popisywać. 
 
Dziękuję Ci za rozmowę. 
Proszę. 
 
 
Porozmawiamy o sporcie? 

KAMIL PSZCZOŁA, uczeń klasy VI:  Chętnie. 
 
Jaki sport  lubisz uprawiać w wakacje? 

W wakacje lubię grać 
w piłkę nożną oraz 
biegać i jeździć na ro-
werze. 
 
Jakie dyscypliny 
sportowe polecałbyś 
kolegom do uprawia-
nia w wakacje? 
Kolegom polecałbym 
grać w piłkę nożną, 
w piłkę koszykową, pił-
kę ręczną oraz jeździć 
na rowerze lub na de-
skorolce. 

 
Dlaczego, Twoim zda-
niem, warto uprawiać 
sport? 
Trzeba uprawiać sport, 
aby być zdrowym, mieć 
zdrowy organizm. 

 
Jak spędzisz wakacje, czy już wiesz? 
Wiem, będę uprawiał sport.  Pojadę do babci lub cioci. 
 
Jak bezpiecznie spędzić wakacje, czego należy 
unikać ? Jak sądzisz? 
Trzeba uważać na ruch uliczny, złamanie nogi, ręki. 
Unikać groźnych  psów. 
 
Dziękuję Ci za wywiad. 
Proszę. 
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,,Nie ma jak to piłka nożna!”, o czym wiedzą  
pozujący uczniowie: 

Alan Czyżewski, Wanesa Staszczuk, Kryspin  
Kowgan, Konrad Diegner. 

Modelka Amelia Zdyb po-
leca grę w ringo  

i dużo ruchu na świeżym 
powietrzu. 

,,Ja tam lubię hula- hop!” Mo-
delka Zuzia Sobolewska 

podczas sesji mody sportowej. 



Krzysztof Wilkowski z chęcią 
uczestniczył w sesji mody spor-
towej. Tu: gotowy do nauki teni-

sa w ulubionym stroju. 
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Jaki sport lubi Pan uprawiać w wakacje? 
Pan PAWEŁ SADOWSKI, nauczyciel wychowania fi-
zycznego: Pływanie. 
 
Jakie dyscypliny sportowe poleciłby Pan młodzie-
ży do uprawiania w wakacje?  
Pływanie, bieganie i rower. 
 
Dlaczego Pana zdaniem warto uprawiać sport? 
Żeby być zdrowym. 
 
Jak Pan spędzi wakacje? Gdzie Pan wyjedzie? 
Nad  Morze Adriatyckie. 
 
Jak bezpiecznie spędzić wakacje, czego należy 
unikać.? Jak Pan sądzi? 
Należy postępować rozsądniej i przewidywać niebez-
pieczeństwa. 
Dziękuję za udzielenie mi odpowiedzi. 
 
 
Jaki sport lubisz uprawiać  w wakacje? 
JAKUB BINCZYCKI, uczeń klasy I a gimnazjum: 
W wakacje uwielbiam grać w piłkę nożną. 
 
Jakie dyscypliny sportowe polecałbyś  do upra-
wiania w wakacje? 
Dyscypliny, jakie poleciłbym kolegom są to: piłka noż-
na i pływanie, lecz każdy ma swój gust… nie każdy 
lubi uprawiać piłkę nożną czy pływanie. 

 
Dlaczego Twoim zdaniem warto uprawiać sport? 
Moim zdaniem warto uprawiać sport, ponieważ ko-
rzystnie wpływa na nasze zdrowie. 
 
Jak spędzisz wakacje, czy już wiesz? 
Jeden miesiąc wakacji spędzę w domu, lecz w drugim 
miesiącu raczej pojadę na obóz piłkarski lub w trasę 
za granicę.  
 
Jak bezpiecznie spędzić wakacje, czego należy 
unikać, jak sądzisz? 
Wakacje można spędzić bezpiecznie przestrzegając 
zasad ruchu drogowego, unikając stawów, jezior, 
gdzie nie ma ratownika. Sądzę, że trzeba być ostroż-
nym w wakacje, ponieważ nie wiadomo, co złego mo-
że się zdarzyć. 
 
Dziękuję za udzielenie mi odpowiedzi. 
Proszę… Do zobaczenia! 
 
 
Jaki sport lubisz uprawiać  w wakacje? 
MATEUSZ PUDRZYŃSKI, uczeń klasy III gimnazjum:  
Moje ulubione dyscypliny to: tenis i siatkówka. 
 
Jakie dyscypliny sportowe polecałbyś  do upra-
wiania w wakacje? 
Polecam również tenis i siatkówkę. Tenis rozwija 
w nas siłę i myślenie, a siatkówka uczy zgrania. 
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,,Być mistrzem piłki nożnej!” O tym 
marzy Kryspin Kowgan, pozując nam  
w swoim ulubionym stroju sportowym. 



 

 

 

 

 

Dlaczego Twoim zdaniem warto uprawiać sport? 
Sport może nas odstresować, pozwolić na trochę sza-
leństwa. Nowych ludzi można poznać podczas gier 
zespołowych. Sport buduje charyzmę, inteligencję.  
 
Jak spędzisz wakacje, czy już wiesz? 
Wakacje spędzę pracując sezonowo nad morzem. 
 
Jak bezpiecznie spędzić wakacje, czego należy 
unikać, jak sądzisz? 
Sądzę, że nie możemy podejmować ryzykownych de-
cyzji. Unikać różnych głupstw. 
 

Dziękuję za udzielenie mi wywiadu. 

 

 

 

 

 

 

W  KRAJU  CZY  ZA GRANICĘ? 

WAKACYJNE  MIEJSCA  MARZEŃ  NASZYCH  

PRACOWNIKÓW /c.d/ 

Rozmawiamy z paniami: Katarzyną Dietrich- Urbanek, 

Magdaleną Binczycką i Marzeną Patok 

oraz pedagogiem szkolnym,  

panem Krzysztofem Rodziewiczem 

 

 

Dziennikarka Aneta 
Gołembowska: 

W kraju czy za 
granicę? Gdzie 

wybiera się Pani na  
wakacje? 

PANI KASIA DIETRICH- 
URBANEK, szkolny logopeda:  Tegoroczne wakacje 
spędzę wraz z rodziną w Polsce. Oczywiście marzy mi 
się wyjazd zagranicę (np. Egipt), ale czas pokaże, nie 
wybiegam na razie w przyszłość. 
 
Jakie miejsca lubi Pani zwiedzać?  Gdzie Pani już 
była i co zobaczyła? 

Lubię miejsca niespecjalnie turystycznie odwiedzane. 
Jednym z moich ulubionych miejsc jest najmniej zna-
ny region wschodniej części Polski, a turystycznie nie 
rozpropagowany, ale warty zobaczenia, ponieważ za-
nika jego kultura, folklor. Uwielbiam Centralną Polskę, 
Góry Świętokrzyskie ze względu na piękne tereny 
oraz widoki. W obszarze tym jest wiele atrakcji zarów-
no przyrodniczych, jak i historycznych (np. jaskinia 
Raj, piękna i okazała jaskinia krasowa z prześliczną 
szatą naciekową, zamek w Chęcinach, z jego wieży 
można podziwiać piękne widoki na okolice Chęcin. 
Warto również zobaczyć Świętokrzyski Park Narodo-
wy- jest to miejsce, gdzie możemy podziwiać pozosta-
łości pięknej przyrody. 

,,Sport? To lubię!” Na plażę czy 
na obóz sportowy? 

Modelka Wanesa Staszczuk nie 

mogła się zdecydować. 

Pani Natalia Dobosz podczas 

zajęć z gimnazjalistami. 
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Zabytki , które warto  zobaczyć, to według Pani… 
W Polsce jest wiele pięknych i ciekawych miejsc. War-
to jednak zobaczyć Stare Miasto w Krakowie, gdzie 
głównymi zabytkami krakowskiego Starego Miasta jest 
Kościół Mariacki, Sukiennice oraz wieża ratuszowa. 
Następnie- Zamek Krzyżacki, też godny polecenia, 
zresztą niedawno w naszej szkole odbyła się wyciecz-
ka do Malborka. Nasi uczniowie zapewne potwierdzą, 
iż jest to ciekawe miejsce, które warto zwiedzić. Na-
stępnie Kalwaria Zebrzydowska, warto zobaczyć 
sanktuarium pasyjno - maryjne oo. Bernardynów znaj-
dujące się w Kalwarii Zebrzydowskiej. I wiele innych 
ciekawych miejsc, które mogłabym wymieniać w nie-
skończoność. 
 
Co zrobiłaby Pani  będąc na bezludnej wyspie?  
Na początku obejrzałabym dokładnie tę wyspę, rozko-
szowałabym się ciszą oraz spokojem. Chłonęłabym 
naturę. Oglądałabym wschody i zachody słońca. Nocą 
patrzyłabym w niebo i liczyłabym gwiazdy. Słuchała-
bym odgłosów natury i oczywiście liczyłabym na to, 
aby ktoś mnie w końcu uratował. 
 
Wygrała Pani w totolotka. Na  co  przeznaczyłaby 
Pani wygraną? Może na jakąś wyprawę? 
Wygraną przeznaczyłabym na zakup pięknego i du-

żego domu z ogrodem. Wspomogłabym rodzinę. 
Część wygranej przeznaczyłabym na fundacje. Pozo-
stałą część przeznaczyłabym na podróż dookoła świa-
ta. 
 
Dziękuję za wywiad. 
Proszę. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dziennikarka Oliwia Formela: Gdzie Pani wyjedzie na wakacje w tym roku? 
PANI MAGDALENA BINCZYCKA, skarbnik Rady Rodziców: W tym roku tradycyj-
nie, spędzimy wakacje nad polskim morzem. Całą moja rodzina kocha wodę, Bałtyk 
jest taki piękny, a ja uwielbiam wylegiwać sie na plaży. 
 
Gdzie ostatnio Pani była, co ciekawego widziała?  
W ciągu roku szkolnego jest niewiele okazji do wyjazdów i zwiedzania. 
 
O jakich egzotycznych krainach Pani marzy? Co chciałaby Pani zobaczyć? 

Marzę by, zwiedzić Francję. Może nie jest to "kraina egzotyczna" , ale chciałabym wjechać na wieżę Eiffla, podziwić 
piękno Luwru. Myślę, że jest to do zrealizowania. Marzenia należy spełniać. 
 
O jakiej wymarzonej pamiątce z wakacji Pani marzy? Co chętnie Pani by przywiozła? 
Naszymi pamiątkami z wakacji są ogromne ilości zdjęć. Uwielbiam robić zdjęcia,  zachować na piękne chwile. Miło 
jest usiąść wieczorami oglądać takie pamiątki i wspominać, rozmawiać. 

 

 
 

Pani Katarzyna Dietrich- Urbanek ma-
rzy o wyjeździe do Egiptu. Tu: pod-

czas festynu rodzinnego /2.05.2013r./ 
jeszcze w ciepłej kurtce! 
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Z kim chciałaby Pani przebywać na bezludnej 
wyspie? Co na nią Pani by zabrała? 
Nie wyobrażam sobie, że mogłabym trafić na bez-
ludną wyspę sama.  Jestem gadułą i ogromną ka-
rą byłoby dla mnie, gdybym nie miała do kogo się 
odezwać. 
Na taką wyspę zabrałabym całą swoją rodzinę 
i przyjaciół, bo było by fajnie, mielibyśmy całą 
przestrzeń tylko dla siebie. 
 
Jakiej egzotycznej potrawy chętnie by Pani 
spróbowała? 
Egzotyczna potrawa.....? Ja jestem tradycjonalistką, 
lubię polskie przysmaki i niechętnie próbuję nowych 
potraw, no chyba, że byłoby coś słodkiego, to na 
pewno skusiłabym się. 
 
Dziękuję Pani za wywiad. 
Proszę bardzo. 
 
 
Dziennikarka Oliwia Formela: Gdzie Pani wyjedzie 
na wakacje w tym roku? 
PANI MARZENA PATOK, przewodnicząca Rady Ro-
dziców: W tym roku spędzę wakacje w domu. Jak po-
goda dopisze, to będę z rodziną jeździła do Rowów. 
Jest tam wspaniale. 
 
Gdzie ostatnio Pani była, co ciekawego widziała? 
Jakie zabytki zwiedziła? 
Ostatnio nigdzie nie byłam. Brak czasu i zbyt wiele 
spraw rodzinnych miałam na głowie. 
 
O jakich egzotycznych krainach pani 

marzy? Co chciałaby 
Pani zobaczyć? 
Marzy mi się bardzo 
ciepłe lato. A chciała-
bym zobaczyć zachód 
słońca nad morzem. 
 
O jakiej wymarzonej 
pamiątce z wakacji 
Pani marzy? Co 
chętnie Pani by 
przywiozła? 

Uwielbiam zbierać muszelki nad morzem. Zawsze 
mam ich dużo, ale marzy mi się znaleźć nad morzem 
mały bursztynek. 
 
Z kim chciałaby Pani przebywać na bezludnej wy-
spie? Co na nią Pani by zabrała? 
Nie wyobrażam siebie na bezludnej wyspie, a także 
przebywania z rodziną czy ze znajomymi. Bardzo bym 
się tam nudziła. Ale gdybym tam już była, to bym za-
brała ze sobą telefon. Oczywiście, żeby powiadomić 
najbliższych, aby mnie stamtąd zabrali. 
 
Jakiej egzotycznej potrawy chętnie by Pani spró-
bowała? 
Nie za bardzo lubię testować nowe potrawy. Nie lubię 
żadnych krabów, raków. 
 
Dziękuję za rozmowę. 
Proszę bardzo. 

.
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,,Będę jeździła do 
wspaniałych Rowów”- 
zwierzyła się redakcji 
pani Marzena Patok. 
I słusznie,  Radzie 

Rodziców też należy 
się letni odpoczynek. 
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Dziennikarka 

Dominika 
Jancon: 

W kraju czy 
zagranicą? 

Gdzie wybie-
ra się Pan na  
wakacje? 
Pan pedagog 
KRZYSZTOF 

RODZIEWICZ: 
Na tę chwilę nie planuję wakacyjnego wyjazdu za gra-
nicę. 
 
Jakie miejsca lubi Pan zwiedzać?  
Lubię wypoczynek nad morzem, interesuję się histo-
rią, chętnie zwiedzam zabytki architektoniczne. 

 
Zabytki, które warto zobaczyć to według Pana? 
W każdej miejscowości są ciekawe zabytki . Pomaga-
ją w tym przewodniki. 
 
Co robiłby Pan na bezludnej wyspie? 
Starałbym się z niej wydostać. 
 
Wygrywa Pan w totolotka. Na co przeznaczyłby Pan 
pieniądze? 
Na spełnienie swoich marzeń oraz marzeń bliskich 
osób. 
 
Dziękuję za wywiad. 
Proszę bardzo.  
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Pan pedagog Krzysztof Ro-
dziewicz marzy o wakacjach 

nad morzem.  
Na zdjęciu: podczas zajęć 

z Kamilą Jancon. 



 
 
 
 
 
 
 

 

NIEZWYKŁE  PODRÓŻE - NIEMCY 

Z wizytą w Kolbergu, Prieros i nie tylko…. 

Relacja pani Anny Motackiej 

 
 

W dniach od 12-17.05.2013 roku uczestniczyliśmy w wycieczce szkolnej do Kolbergu koło Berlina. Wszyscy ze-

braliśmy się punktualnie o godzinie 9.30 na Placu Zwycięstwa w Słupsku. Później wyruszyliśmy w drogę. Razem 

z nami pojechała klasa V ze Szkoły Podstawowej  nr 4 w Słupsku. Podróż minęła nam bardzo szybko. Około godziny 

18.00 dotarliśmy do Kolbergu, do Europejskiego Centrum Spotkań Młodzieży. Zakwaterowaliśmy się.  

Następnego dnia rozpoczęliśmy zwiedzanie. Udaliśmy się do Spreewaldu, gdzie płynąc kajakami podziwialiśmy 

okoliczną wioskę. Popróbowaliśmy specjalności kulinarne tego regionu – przetwory z ogórków z użyciem dodatków, 

takich jak chili czy miód. 

Podczas pobytu na największej w Europie Wyspie Tropikalnej koło Berlina spacerowaliśmy po plażach Morza Po-

łudniowego, zwiedziliśmy Las Tropikalny, zażywaliśmy kąpieli egzotycznych. W kolejnych dniach zwiedziliśmy Leśny 

Dom – Haus des Waldes, gdzie uczestniczyli-

śmy w lekcji przyrody. Dowiedzieliśmy się, 

jak wygląda życie żuczków leśnych od 

momentu urodzenia. Puentą wspaniałej 

zabawy było przejście przez tunel i wspi-

naczka na linkach. 
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Wyspa Tropikalna kolo Berlina, gdzie 
można popływać i odpocząć. 

Z wizytą w Leśnym Domie, gdzie 
uczennice naszej szkoły 

 i pani Anna Motacka poznały życie le-

śnych zwierząt. 
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Odwiedziliśmy uczniów klasy VI w Szkole Podstawowej w Prieros. Integrowaliśmy się poprzez wspólną grę w siat-

kówkę, piłkę ręczną oraz zawody sportowe. Z pomocą nauczyciela języka niemieckiego  udało nam się przełamać ba-

riery komunikacyjno – językowe. Zwiedziliśmy 

również placówkę  szkolną w Prieros.  

Wybraliśmy się również do Zamku Książąt 

Pruskich. 

 
 

  
Wybraliśmy się również do Zamku Książąt 

Pruskich. Tam, pani przewodnik, która była 

Polką opowiedziała nam historię rządów Fry-

deryka II i jego rodziny. Widzieliśmy komnaty 

królewskie, antyczne meble codziennego 

użytku oraz obrazy królów i książąt pruskich. 

Po zakończeniu zwiedzania wspaniałych za-

bytków i landu Brandenburgii byliśmy bardzo 

zadowoleni chociaż nieco zmęczeni i oszoło-

mieni natłokiem wrażeń. Mamy nadzieję, że 

wkrótce zwiedzimy jakiejś kolejne, wspaniałe 

miejsce. 
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Zwiedzanie Zamku Książąt Pruskich 
okazało się równie ciekawe. 

Uczennice naszej szkoły podczas od-
wiedzin w Szkole Podstawowej  

w Prieros. 
Tu poznały niemieckich kolegów, 

uczestniczyły w grach sportowych. 



Laguna w Tropikalnej Wyspie kolo Berlina. 

Miejsce, które spodobało się dziewczętom. 

 
 
 
 
 
 
 
 

JAK  TO  NA ,,ZIELONEJ  SZKOLE”  BYŁO… 

Relacje uczennic naszej szkoły: Karoliny Baran,  

Oli Banak, Izabeli Marczak, Patrycji Kępczyk,  

Martyny Hryndzio, Karoliny Dębek,  

Karoliny Gąsior, Wiktorii Staszczuk 

 
 
Dziennikarka Sandra Kurczaba: Witaj, możemy po-
rozmawiać o Twoim pobycie na ,,zielonej szkole” 
w Niemczech? Co podobało Ci się podczas wy-
cieczki? 
KAROLINA BARAN, uczennica klasy V: Podczas wy-
cieczki najbardziej podobały mi się Wyspy Tropikalne 
koło Berlina. 

 
Jakie ciekawe miejsca zobaczyłaś? 
Zobaczyłam centrum handlowe A 10, Zamek Książąt 
Pruskich, Leśny Dom. 
 
Kogo poznałaś i z kim się zaprzyjaźniłaś przeby-
wając w Niemczech, w Prieros? 
Poznałam chłopca o imieniu Domino. 
 
Jak wygląda Szkoła Podstawowa w Prieros, co ci 
się w niej podobało? 
Szkoła w Prieros jest trochę większa od naszej. Po-
dobało mi się boisko oraz plac, który znajduje się przy 
szkole. 
 
Jakie pamiątki przywiozłaś?   
Przywiozłam  z Niemiec: słodycze, pocztówkę, zdjęcie 
ze spływu kajakowego.  

 

 

Uczennice naszej szkoły i pani Anna 
Motacka odbyły wodną przejażdżkę po 

Lesie Szprewaldzkim. 

Przebywając w Szkole Podstawowej w Prieros dziewczęta 
nawiązały przyjaźnie z niemieckimi  dziećmi. 
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Dziennikarka Sandra Kurczaba: Witaj, możemy po-
rozmawiać o Twoim pobycie na ,,zielonej szkole” 
w Niemczech? Co podobało Ci się podczas wy-
cieczki? 
OLA BANAK, uczennica klasy I gimnazjalnej: Pod-
czas wycieczki najbardziej podobała mi się miejsco-
wość, w której płynęliśmy kanałami, ale najlepsza była 
Wyspa Tropikalna koło Berlina. 
 
Jakie ciekawe miejsca zobaczyłaś? 
Najciekawszym miejscem był Zamek Książąt Pru-

skich. 
 
Kogo poznałaś i z kim się zaprzyjaźniłaś w Niem-
czech, w Prieros? 
W Niemczech poznałam Dominę, Mariel, Jrabele. 
 
Jak wygląda szkoła w Prieros, co Ci się w niej po-
dobało? 
Szkoła w Prieros jest wielka, zielona, ma bardzo dużo 
klas. W szkole spodobały mi się gazetki i zwierzęta. 
 
Jakie pamiątki przywiozłaś? 
Z Niemiec przywiozłam dużo żelek, czekolad i kawę. 
 
 
Dziennikarka Kinga Sobczyk: Porozmawiajmy 
o Twoim wyjeździe do Niemiec. Co podobało Ci 
się podczas wycieczki ? 
IZABELA MARCZAK 
z klasy V: Podczas wy-
cieczki podobała mi się 
Tropikalna Wyspa. 
 
Jakie ciekawe miejsca 
zobaczyłaś ? 
Zobaczyłam Leśna Szko-
łę, gdzie poznałam jak 
żyją ,żuczki i inne leśne 
stworzenia. 
 
Kogo poznałaś i z kim 
się zaprzyjaźniłaś 
w Niemczech, w szkole 
Prieros ? 
W Niemczech poznałam 
nowe koleżanki i kolegów, 

a w Prieros poznałam Dominika.  
 
Jak wygląda szkoła w Prieros, co Ci się w niej po-
dobało? 
Szkoła w Prieros jest bardzo ładna. Podobały mi się 
w niej klasy i sala gimnastyczna. 
 
Jakie pamiątki przywiozłaś? 
Do domu przywiozłam słodycze , wielki ołówek i otwie-
racz do piwa dla taty. 
 
Dziennikarka Dominika Jancon: Co podobało Ci 
się podczas wycieczki do Niemiec? 
PATRYCJA KĘPCZYK, uczennica klasy I gimnazjal-
nej: W Niemczech bardzo podobały mi się piękne kra-
jobrazy ,jak i to, że zwiedziliśmy wiele ciekawych 
miejsc. 
 
Jakie ciekawe miejsca zobaczyłaś? 
Za ciekawe miejsca uważam :  Wyspę Tropikalną , na 
której spędziliśmy trochę czasu i świetnie się bawili-
śmy oraz piękny zamek , który zwiedziliśmy.  
 
Kogo poznałaś i z kim się zaprzyjaźniłaś przeby-
wając w Niemczech , w Prieros? 
W Prieros poznałam:  Izabel, Alexa , Ann, Eve. 
 
Jak wygląda szkoła w Prieros, co Ci się w niej po-
dobało? 

Szkoła w Prieros jest bar-
dzo duża , niewiele róż-
ni się od naszej szkoły , 
ale podobało  im się , że 
sala gimnastyczna 
znajduje się w oddziel-
nym budynku. 
  
Jakie pamiątki przy-
wiozłaś? 
Przywiozłam: pocztówki 
z Niemczech, dla kole-
żanki i dla brata  przy-
wiozłam duże ołówki 
z ilustracjami miejsco-
wości Niemczech i nie-
mieckie słodycze. 
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Budynek Szkoły Podstawowej w Prieros,  
którą zwiedziły uczennice. 
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Dziennikarka Aneta 
Golembowska: Co 
podobało Ci się 
podczas wycieczki 
do Niemiec? 
MARTYNA 
HRYNDZIO, uczen-
nica I klasy gimna-
zjalnej; Podczas wy-
cieczki podobał mi 
się wyjazd na basen. 
 
Jakie ciekawe 
miejsca zobaczy-
łaś? 
Zobaczyłam Niemcy, 
Zamek Książąt Pruskich. Po-
znałam koleżanki z Niemiec, 
szkołę w Prieros. 
 
Kogo poznałaś i z kim się 
zaprzyjaźniłaś przebywając w Niemczech, w Prie-
ros? 
Poznałam koleżankę o imieniu Muriel. 
 
Jak wygląda szkoła w Prieros, co Ci się w niej po-
dobało? 
Jest duża, ładna, liczy ona 6 klas. 
 
Jakie pamiątki przywiozłaś? 
Przywiozłam: pocztówki, słodycze, wielki ołówek. 
 
 
Dziennikarka Aneta Gołembowska: Co podobało 
Ci się podczas wycieczki do Niemiec? 
KAROLINA DĘBEK, uczennica klasy V: Podczas wy-
cieczki podobał mi się spływ kajakiem. 
 
Jakie ciekawe miejsca zobaczyłaś? 
Zobaczyłam: centrum A10, Zamek Książąt Pruskich, 
szkołę w Prieros, Leśny Dom. 
 
Kogo poznałaś i z kim się zaprzyjaźniłaś przeby-
wając w Niemczech, w Prieros? 
Poznałam tam chłopca o imieniu Dominik. 
 
Jak wygląda szkoła w Prieros, co Ci się w niej po-
dobało? 
Szkoła Prieros była troszeczkę mniejsza od naszej. 
 
Jakie pamiątki przywiozłaś? 
Przywiozłam: bluzkę, słodycze, karty do gry oraz 
pocztówkę. 

 
 
Dziennikarka Aneta 
Golembowska: Co 
podobało Ci się 
podczas wycieczki 
do Niemiec? 

KAROLINA 
GĄSIOR, uczennica 
klasy V: Podczas wy-
wycieczki najbardziej 
podobał mi się Dom 
Leśny. 
 
Jakie ciekawe miej-

sca zobaczyłaś? 
Zobaczyłam Zamek Książąt 
Pruskich, centrum handlowe, 
odbyłam wycieczkę do lasu i le-
śnych żuczków. 
 

Kogo poznałaś i z kim się zaprzyjaźniłaś przeby-
wając w Niemczech, w Prieros? 
Poznałam  chłopców o imionach: Domino i Jackson. 
 
Jak wygląda szkoła w Prieros, co Ci się w niej po-
dobało? 
Szkoła w Prieros ma trochę więcej miejsca. Podobało 
mi się w niej boisko, sala gimnastyczna 
i przechowywane w szkole zwierzątka. 
 
Jakie pamiątki przywiozłaś? 
Z Niemiec przywiozłam: pocztówki, słodycze dla ro-
dziny oraz pamiątki i zdjęcie z całą grupą. 
 
 
Dziennikarka Aneta Gołembowska: Co podobało 
Ci się podczas wycieczki do Niemiec? 
WIKTORIA STASZCZUK, uczennica klasy V: Podo-
bał mi się pobyt w centrum handlowym A10 i w Tropi-
kalnej Wyspie. 
Jakie ciekawe miejsca zobaczyłaś? 
Zobaczyłam ciekawy Zamek Książąt Pruskich. 
Kogo poznałaś i z kim się zaprzyjaźniłaś przeby-
wając w Niemczech, w Prieros? 
W Prieros poznałam kolegę i się z nim zaprzyjaźniłam. 
Miał na imię Domino. 
Jak wygląda szkoła w Prieros, co Ci się w niej po-
dobało? 
Podobało mi się to, że w stołówce mają plazmę. 
Jakie pamiątki przywiozłaś? 
Przywiozłam ich bardzo dużo, ale najwięcej słodyczy.

Ośrodek wczasowy w Kolbergu. Tu odpo-
czywały dziewczyny po wielu wycieczkach.. 
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Z  JĘZYKAMI  ZA  PAN  BRAT… NIE TYLKO 

W WAKACJE 

O tym, czy warto uczyć się języków obcych rozma-

wiamy z: panią Anną Motacką,  

panem Siarhei Kaptsiuhem 

 

Dziennikarka Sandra Kurczaba: Czy mogę z Panią 
porozmawiać na temat przydatności języków ob-
cych? 
PANI ANNA MOTACKA: Tak, bardzo chętnie. 
 
Jakiego języka Pani uczy? Dlaczego akurat tego? 
Uczę języka niemieckiego. Moje zamiłowanie do języ-
ka niemieckiego wynika z tego, żen bardzo lubię czy-
tać niemiecką literaturę, gazety, ciekawostki. Bardzo 
lubię słuchać języka niemieckiego, codziennie oglą-
dam kanały w języku niemieckim. 
 
Czy  była Pani kiedyś w kraju, którego języka 
uczy?  
Byłam 2 tygodnie temu w niemieckiej miejscowości 
Kolberg koło Berlina. Była to tak zwana „zielona szko-
ła” uczniów klas V SP i I gimnazjum. Dzięki temu 
uczniowie ćwiczyli umiejętność posługiwania się języ-
kiem obcym na terenie innego kraju. 
 
W jakich krajach język niemiecki jest językiem oj-
czystym? 
Posługują się nim mieszkańcy Nie-
miec i Austrii. 
 
Jakie niemieckie słówka przyda-
dzą nam się na wakacje? 
Na pewno warto znać takie słówka 
jak: die Sommer - lato; viel Erholung 
- dużo wypoczynku ; ruhig - spokoj-

nie; gesund - zdrowo 

 
 
Dziennikarka Sandra Kurczaba: 
Dzień dobry. Czy mogę przepro-
wadzić z Panem wywiad? 
PAN SIARHEI KAPTSIUH: Tak, 
oczywiście.  
 
Dlaczego warto jest się uczyć ję-
zyków obcych?  
Każdy z nas prędzej czy później wy-

jeżdża do innych krajów. Na dzień dzisiejszy naj-

łatwiejszym i najbardziej rozpowszechnionym języ-
kiem jest język angielski. Język stosunków  międzyna-
rodowych. 
Czy był Pan kiedyś w krajach, którego języka 
uczy? Jakie to kraje? Dlaczego Pan tam był? 
Tak byłem w Kanadzie na międzynarodowej konfe-
rencji  U.S.L.E. i w Australii na Internactional Landca-
pe a Ecology.  
 
Jakiego języka Pan uczy? 
Uczę języka angielskiego i rosyjskiego. 
 
W jakich krajach język angielski jest językiem oj-
czystym? 
Na pewno w: Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii, 
Nowej Zelandii, większej części krajów  Afryki. 
 
Jakie słówka przydadzą nam się na wakacje? 
Zapamiętajcie: Thank you;  very much, welcome, 
good morning, I’m sorry; , exuse me. 
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Pan Siarhei Kaptsiuh podczas festynu rodzinnego 
(2.05.2013r.) zadbał, byśmy nie byli głodni. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

KASZUBSKI? WARTO SIĘ UCZYĆ I  POLUBIĆ  

od roku szkolnego 2013/2014 

 
 
Dziennikarka Sandra Kurczaba: Jakiego ję-
zyka będzie Pani uczyć od 2013/2014 roku? 
Dlaczego? 
PANI ANNA MOTACKA, nauczyciel języka 
niemieckiego i kaszubskiego: Będę uczyć 
w przyszłym roku 2013/2014 języka kaszub-
skiego. Ciekawi mnie historia języka i rodu Ka-
szubów. Uważam, że ,,zanurzenie"  w kulturę 
kaszubską może budować w dzieciach poczu-
cie spójności, a jednocześnie dawać siłę, by 
mogły się zmierzyć z wyzwaniami współcze-
snego świata. 
 
Ilu uczniów będzie uczestniczyło w zaję-
ciach języka kaszubskiego? 
Powstaną trzy grupy językowe. Każda grupa 
liczyć będzie około dziesięciu osób. 
 
Kim są Kaszubi, gdzie żyją w Polsce? Co 
może Pani powiedzieć o ich kulturze? 
Kaszubi zamieszkują region północnej Polski, 
będący częścią Pomorza. Miejscowość, życie jej 
mieszkańców, zwyczaje danego regionu to jedne 
z ważnych tematów, z którymi zapoznam uczniów, ale 
nie jedyne! 
 
Gdzie możemy spotkać prawdziwych Kaszubów? 
Jakie słówka warto znać, by się z nimi porozu-
mieć? 

Główne miasta, gdzie można spotkać Kaszu-
bów to: Wejherowo, Puck, Kartuzy, Koście-
rzyna, Bytów. Popularne słowa:  

Jó jem - ja jestem, 
Witójce - witajcie, 

Do uzdrzeni - do widzenia, 
lubi mie póznac Was - miło mi was poznać! 
 
Dziękuję Pani za wywiad. 
Ja również dziękuję i do zobaczenia po wa-
kacjach na lekcjach kaszubskiego. 
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Pani Anna Motacka w czasie pobytu z młodzieżą 
na ,,zielonej szkole” w Niemczech. 



 
 
 
 
 
 
 
 

PIERWSZAKI  W  KLUBIE  BEZPIECZNEGO  

PUCHATKA 

Relacja wychowawczyni pani Patrycji Setnej 

 
 

Uczniowie klasy pierwszej przez cały rok szkolny 

byli uczestnikami Klubu Bezpiecznego Puchatka. Ko-

rzystając z rad sympatycznego misia uczyli się mię-

dzy innymi zasad bezpieczeństwa w domu, w drodze 

do szkoły, w szkole i w czasie zabawy.  

 

Po wspólnym opracowaniu cyklu tematów dzieci na-

pisały test sprawdzający ich wiedzę. Aż 5 osób napi-

sało go bezbłędnie, byli to: Julia Ostrowska, Ania 

Wojtczyk, Meik Kerner, Kacper Pawelczyk i Wiktor 

Sobolewski. 

 

Dnia 11 czerwca 2013 pierwszaków odwiedzili wy-

jątkowi goście: nasz dzielnicowy st. asp. Paweł Ko-

bel oraz st. asp. Paweł Ciba z Damnicy. Policjanci 

wręczyli „mistrzowskie odznaki” dzieciom, które najlepiej poradziły sobie z testem. Cała 

klasa otrzymała również certyfikat Klubu Bezpiecznego Puchatka oraz lizaka. 

 

Korzystając z okazji policjanci roz-

mawiali z dziećmi na temat bezpie-

czeństwa w czasie wakacji: o od-

powiednim zachowaniu nad wodą, 

podczas zabawy na placu zabaw 

czy też jazdy na rowerze. Lekcja 

upłynęła w miłej atmosferze, dzieci 

mogły obejrzeć z bliska kajdanki, 

pałkę policyjną a nawet zobaczyć 

od środka duży radiowóz. Najwięcej 

emocji sprawił dzieciom odgłos sy-

ren, które policjant na chwilę uru-

chomił. 
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WYWIAD Z POLICJANTAMI PRZEPROWADZONY 

PRZEZ JULIĘ OSTROWSKĄ I KAMILĘ DWORAK 

 
 

Praca policji zafascynowała dzieci, 
więc Julia Ostrowska oraz Kamila Dwo-
rak postanowiły przepro-
wadzić z naszymi gośćmi 
krótki wywiad. 
 
Co trzeba zrobić, żeby 
zostać policjantem? 
Starszy aspirant PAWEŁ 
CIBA: Na pewno trzeba 
skończyć szkołę. A nawet 
kilka. Można powiedzieć, 
że wcale nie tak łatwo jest 
zostać policjantem, ponieważ na stu 
kandydatów do szkoły policji dostaje się 
zaledwie dziesięciu… Po studiach jest 
łatwiej. 
 
Czy ta praca jest trudna? 
Starszy aspirant PAWEŁ KOBEL: 
Zdecydowanie jest trudna. Poli-
cjant musi mieć bardzo szeroką 
wiedzę na temat prawa i przepi-
sów. Ma dużo obowiązków, 
zmienny czas pracy. Poza tym 
bywa, że pracuje w sytuacjach 
trudnych lub niebezpiecznych. 
 
Czy uczestniczyli Panowie 
w wielu pościgach? 
Czasem nam się zdarza. Ostat-
nio po wcześniejszym pościgu 
zatrzymaliśmy kogoś koło waszej 
szkoły. 

 
Czy w naszej gminie zdarzyło się du-

żo wypadków? 

Tu w okolicy również zda-
rzają się wypadki. Przez 
część naszej gminy prze-
biega droga krajowa nr 
6,tam one zdarzają się 
częściej. 
Ilu policjantów pracuje 
w Damnicy? 

Jest nas pięciu. Dwóch 
tzw. dochodzeniowców, 

którzy zajmują się wykrywaniem trud-
nych spraw, nas dwóch oraz nasz kie-
rownik. 
 
Dziękujemy Panom za udzielenie od-
powiedzi spotkanie. 
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,,NIE MA  JAK U TATY?”, CZYLI ROZSTRZYGNIECIE  

KONKURSU  POETYCKIEGO  

 
 

Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość pochwalić się swoimi umiejętnościami artystycznymi, poprzez napisanie 
wiersza dla mamy i taty z okazji dnia Matki i Dnia Ojca. Swoją twórczość poetycką chętnie przekazali na szkolny kon-
kurs poetycki, zatytułowany ,,Nie ma jak u Taty?”, który został rozstrzygnięty 24 czerwca 2013 roku przez panią Do-
rotę Rusak. 

Wiersze dla Taty napisały i zdobyły nagrody: 
I miejsce - Magdalena Jancon za wiersz pt. ,,Kochany Tato!”, 

II miejsce zdobyła Zuzanna Sobolewska z klasy IV, za utwór ,,Mój tata”, 
II miejsce - Patrycja Odziomek za napisanie utworu ,, Drogi Tatusiu”, 

W kategorii gimnazjum - I miejsce uzyskała Patrycja Tkacz za ,,Wierszyk dla Taty” 
 
 

Kochany Tato! 
Kochany tato, kocham Cię! 

I od najmłodszych lat to wiem. 
Bo gdy Ty się śmiejesz, to twarz twoja lśni, 

gwiazdę na niebie przypominasz mi. 
 

Włosy masz krótkie i czarne, 
Oczy jak chabry barwne. 

Gdy wspólnie chodzimy na spacery, 
to się zawsze śmiejemy, 
z niczego i bez powodu. 

 
Gramy razem w planszowe gry, 

Tak że się potem to wszystko mi śni. 
Tato, tato cudowny jesteś 

I będziesz. 
Nie zapomnij, że na zawsze masz mnie, 

 zwyczajnie: kocham Cię. 
 

Magdalena Jancon, uczennica klasy VI, I miejsce 
 

 
Mój tata 

Z moim tatą jest wesoło, 
Gdy się razem kręcimy w koło! 

Na diabelskim młynie, szybko czas na zabawie 
z Nim płynie! 

Gdy jesteśmy w mieście, 
To tata robi zakupy ze mną wreszcie. 

Potem gotujemy, 
I smaczny obiad razem z mamą jemy! 

 
Na spacery wspólnie chodzimy, 

I się nigdy nie nudzimy. 
Mam nadzieję, że  

nigdy Tacie nie będzie mnie mało, 
Marzę, by nigdy Mu się nic nie stało! 

 
Zuzanna Sobolewska, uczennica klasy IV, 

II miejsce 

 
 

Drogi Tatusiu!  
Drogi Tatusiu, najlepszy na świecie, 

Kocham Cię bardzo, wiesz o tym przecież. 
Za Twoją miłość dzisiaj dziękuję 
i Twoje święto bardzo szanuję. 

 
Mam też nadzieję, że się ucieszysz 

I w Twoje święto nigdzie nie pospieszysz, 
bo taki dzień jest tylko dla Ciebie, 

byś chociaż wtedy coś zrobił dla siebie! 
 

Patrycja Odziomek, klasa VI,  
III miejsce 

 
 

Wierszyk dla Taty 
Kochany, miły, troskliwy,  
Tato nie od dzisiaj jest. 

 
Jego jest  Dzień Taty 

I wszystkich Ojców na świecie. 
To od najmłodszych lat wie każde dziecię! 

 
Tato, składam Ci życzenia, 

Wszystkiego dobrego, dobrego  
o mnie wspomnienia, 

Po latach, gdy dorosnę… 
 

Spełnienia Twoich marzeń, o których  
może śnisz. 

Moje jest jedno: 
Być z Tobą do końca naszych dni. 

 
Patrycja Tkacz, uczennica I b,  

I miejsce w kategorii gimnazjum 
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,,NIE MA JAK U TATY?”  

Wywiady z przedstawicielami gimnazjum  

z okazji Dnia Ojca 

 
 
W związku ze zbliżającym się Dniem Ojca, przypadającym na 23 czerwca, przeprowadziliśmy wywiady z przed-

stawicielami klasowych samorządów, zadając  im pytania: 
1. Jak wygląda twój tata? Opisz go. 
2. Co najbardziej lubisz w zachowaniu swojego taty? 
3. Za co go cenisz? 
4. Czy możesz liczyć na swojego tatę? 
5. Jak spędzasz czas z swoim ojcem? 
6. Co lubisz robić z tatą w wolnym czasie? 

 
A oto efekty przeprowadzonych z gimnazjalistami  wywiadów. Przeczytajcie koniecznie!  
 

Dziennikarki: Magdalena Jancon i Patrycja Odziomek 

Aleksandra Banak, skarbnik I a 
1.Mój tata jest wysokim, dobrze zbudowanym męż-
czyzną. Ma ciemne włosy i śniadą karnację. Duże 
brązowe oczy. Mówią, że jestem jego odzwierciedle-
niem. 

2.U mojego taty najbardziej lubię poczucie humoru 
i spontaniczność. 

3.Tata mój jest pracowity i odpowiedzialny. Daje mi 
poczucie bezpieczeństwa. Cenię go również za oka-
zywaną mi dobroć. 

4.Tata jest dla mnie wsparciem, mogę liczyć na jego 
pomoc. Zawsze wysłucha i służy dobrą radą. 

5.Oboje lubimy pływać i grać w kręgle. Spędzamy 
czynnie czas, jeżdżąc na rowerze i chodząc na piesze 
wycieczki. 

6.Mój tata jest pasjonatem motocykli, więc w wolnym 
czasie siadamy na motor i zwiedzamy okolicę. 

Róża Jancon, przewodnicząca klasy I b 
1.Mój tata jest niski, ma brązowe oczy, szare włosy 
i ma wąsy. 
 
2.W zachowaniu mojego taty lubię to, ze jest dowcip-
ny. 
 
3.Swojego tatę cenię   za to, że pomaga mi w rozwią-
zywaniu problemów.  
 
4.Na mojego tatę mogę liczyć, ponieważ pomaga mi 
w lekcjach. 
 
5.6.Wolny czas spędzamy na spacerze. 

A tak w ogóle to W Dzień Ojca pamiętam o swoim ta-
cie. Przygotowuję dla niego prezent i śniadanie. 
 
Agnieszka Jancon, zastępczyni przewodniczącej 
klasy I b 
Jak pamiętasz o swoim tacie w Dniu Ojca, co dla nie-
go przygotowujesz, jak o nim pamiętasz? 
O moim tacie zawsze pamiętam, przygotowuję mu 
śniadanie i kupuję mu prezent. 
 
1.Mój tata jest niski, ma niebieskie oczy i krótkie, brą-
zowe włosy. 
 
2.W zachowaniu mojego taty lubię to, że jest miły 
i mogę na niego liczyć. 
 
3.4.Tatę cenię za to, że pomaga mi w lekcjach. 
 
5.Wolny czas spędzam z tatą w ten sposób, że cho-
dzimy nad rzekę.  
 
6. Gramy w piłkę. 

 

Ola Szymańska, skarbnik klasy I b 

1.Mój tata jest wysoki, ma czarne włosy i niebieskie 
oczy. 
 
2.Najbardziej w nim lubię to, że jest dowcipny. 
 
3.Cenię tatę za to, że jest dobry. 
 
4.Mogę liczyć na mojego tatę, pomaga mi w pracach 
domowych. 
5.6. W wolnych chwilach gramy razem w gry plan-
szowe. 
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,,NIE MA JAK U TATY?”  cd. 

 
 

Justyna Szafrańska,  

przewodnicząca klasy II b 
1. Jest niski, ma niebieskie oczy i krótkie włosy. 
 
2.W zachowaniu mojego  taty lubię to , że jest dow-
cipny. 
 
3.Cenię tatę za to, że mnie wspiera. 
 
4.Mogę zawsze liczyć na niego. 
 
5.6. Wolny czas spędzamy razem na oglądaniu te-
lewizji. O moim tacie zawsze pamiętam. Składam 
mu życzenia w Dniu Ojca. 

 

Eliza Łupina,  

skarbnik klasy II a 
1.Mój tata  ma zielone oczy, jest wysoki i przystojny. 
 
2. W zachowaniu taty lubię to, że mi ufa i jest dow-
cipny. 
 
3.Mojego tatę cenię za to, że pomaga mi w  złych  
chwilach. 
 
4.Tak, mogę na niego liczyć. Pomaga mi  w lekcjach 
i wspiera  mnie. 
 
5.6. Gramy w badmintona. Z okazji Dnia Ojca kupu-
ję mu prezenty. 

 

 

Bartosz Nowotniak,  

przewodniczący klasy II b 
1.Mój tata ma krótkie, czarne włosy. Jest wysoki. 
Wyróżniają go zielone oczy. 
 
2. Jest bardzo miły i uprzejmy. 
 
3. Cenię go za dobroć i opiekuńczość. 
 
4. Mogę liczyć na tatę zawsze i wszędzie. 
 
5.6. Mój tata pracuje po 12 godzin. Jak mamy wolny 
czas, to rozmawiamy, oglądamy wspólnie telewizję. 

 

Ewa Klingbein,  

zastępczyni przewodniczącego klasy II b 
1. Ma czarne krótkie włosy i niebieskie oczy. 
 
2. W zachowaniu mojego taty lubię to, ze  jest dow-
cipny. 
 
3. Za nic nie cenię mojego tatę. 
 
4. Tak, mogę na niego liczyć. Pomaga mi w lek-
cjach. 
 
5.6. Wolnego czasu nie spędzam z tatą. Z okazji 
Dnia Ojca przygotowuję mu czekoladę. 

 

DBAMY  O  PRZYRODĘ 

SPRZĄTANIE  PARKU  W  BOBROWNIKACH 

 

24.05., 27.05. i 10.06.2013 roku na prośbę pani Magdaleny Meiborg, reprezentującej Farm Frites 
Poland Dwa w Bobrownikach, uczniowie klas II-ch i III gimnazjum brali udział w sprzątaniu parku.  

Akcja odbyła się w ramach współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. 
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Pałacyk został wybudowany w latach 1864 - 1865 w otoczeniu jednego z najpiękniejszych parków na Pomorzu. 



 
 
 
 
 
 

DZIEWCZYNY I CHŁOPCY W LETNIEJ SESJI MODY 

 
Po raz pierwszy w historii naszej szkoły redakcja gazety szkolnej ogłosiła nabór młodzieży do letniej sesji mo-

dy. Chętni chłopcy i dziewczęta, najwięcej z klasy IV, zostali sfotografowani w strojach letnich i sportowych. Bez 
konkursu, bez nagród, bez głosowania na kogokolwiek. Dla samej przyjemności bycia modelem. 

 Jaki jest tego efekt? Możecie, drodzy czytelnicy, obejrzeć ich niezwykłe zdjęcia w całym numerze i właśnie na 
tych stronach gazety i /kolorowe/ na stronie internetowej już w lipcu. 

Gratulujemy im odwagi i serdecznie dziękujemy za okazaną fotografowi /modele wiedzą kto ich fotografował/ 
cierpliwość. 
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Wanesa Staszczuk na trawiastym boisku przy 
naszej szkole 

Zuzanna Sobolewska pozowała na tle  
kwitnących mleczy. 

Konrad Diegner, na tle klonu rosnącego  
na terenie naszej szkoły. 

Odpoczynek na letniej łące przy szkole. 
Pozował: Alan Czyżewski. 

Letnia dziewczyna, Paulina Raniszewska. 

Amelia Zdyb  na tle budynków szkoły  
i ukwieconej łąki. 



 
 
 
 
 
 

DZIEWCZYNY I CHŁOPCY W LETNIEJ SESJI MODY 

cd. 
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Niedługo wakacje! O czym wie model,  
Kryspin Kowgan. 

W słońcu i upale. Modelka Martyna Hryndzio  
w okolicach Damna. 

Wysportowany Krzysztof Wilkowski pozował na 

tle bieżni szkolnej. 

,,Dmuchawce, latawce, wiatr!” Wiktoria Strama 
w stroju letnim. 

Iza Marczak na tle letniego rzepaku  
w pobliżu szkoły. 

Modny i elegancki Michał Pyśniak  podczas 

mierzenia długości bieżni. 


