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W bieŜącym numerze: 

•••• Przegląd wydarzeń •••• Wywiad z Panią Dyrektor! •••• Oczko, czyli 

kwestionariusz belfra! •••• Nasi uczniowie pojadą do Holandii! •••• Szkolna lista 

przebojów! •••• Ciekawostki ze świata zwierząt! •••• Nasi ulubieni sportowcy – 

Thierry Henry! •••• Pływać kaŜdy moŜe… •••• ChNN - uczniowska choroba.•••• 

KrzyŜówka. 

Witajcie, Drodzy Czytelnicy!!! 

 W naszej szkole dzieje się tyle rzeczy godnych utrwalenia dla potomności przez 
dziennikarskie pióro! IleŜ tu mamy indywidualności, zarówno wśród nauczycieli jak i 
wśród uczniów! IleŜ arcyciekawych wydarzeń, które aŜ proszą się o wnikliwego 
kronikarza!  
 Z myślą więc zarówno o potomnych jak i o współczesnych podjęliśmy trud 
wydawania niniejszej „GAZETY SZKOLNEJ”, przeznaczonej dla uczniów, rodziców, 
nauczycieli i wszystkich tych, którzy dobrze Ŝyczą naszej szkole. 
 Czytelnicy znajdą tu informacje o bieŜących i planowanych wydarzeniach 
szkolnych, prezentacje sylwetek uczniów i nauczycieli, artykuły z róŜnych dziedzin 
wiedzy, coś dla ducha, oraz sposobność do rozrywki. 
 Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcieliby przelać swe myśli 

na papier. Nie bójcie się! Nawet hm... niskie oceny z języka polskiego nie 

przekreślają Was jako przyszłych asów dziennikarstwa. Napiszcie coś (byle miało 

odrobinę sensu...), przynieście, nasza redakcja to oceni, poradzi, co zmienić na 

lepsze, poinformuje o liczbie błędów ortograficznych, a po wniesieniu przez Autora 

sugerowanych poprawek – być moŜe opublikuje! 
 Do współpracy zachęcamy teŜ Nauczycieli i Rodziców. Dzielcie się z nami 
swoją wiedzą i doświadczeniem Ŝyciowym! „GAZETA” niech będzie teŜ dla Was 
źródłem informacji o szkole, w której pracujecie i z którą pragniecie dzielić trud 
wychowywania Waszych dzieci. 
 Dla kaŜdego coś ciekawego! A zatem - miłej lektury! 

Redakcja 



Jednym zdaniem, czyli… 

…zdarzyło się w szkole 

•••• 4 września, poniedziałek – Jedni ze zwieszoną głową, wlokąc się jak na 
ścięcie, inni Ŝwawym krokiem, z błyskiem w oku – wszyscy jak jeden mąŜ 
stawiliśmy się w naszej poczciwej „budzie” na uroczystości rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego.  •••• 15 września, piątek - W ramach akcji „Sprzątanie świata”, 
przy pięknej słonecznej pogodzie, przespacerowaliśmy się po pobliskim lesie. 
Niektórzy oprócz śmieci uzbierali całkiem niemało grzybów… •••• 26 września, 

wtorek – Odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej. •••• 28 września, czwartek 

– Z okazji Dnia Chłopaka w szkole odbyła się dyskoteka. Panowie korzystali tego 
dnia z darmowego wstępu! •••• 3 października, wtorek – Oj, „narobiło” się! 
Pierwsza wywiadówka – i od razu przed zdębiałymi ze zdumienia rodzicami 
wyszła na jaw niejedna mroczna tajemnica z dziennika… Ale nie zabrakło 
równieŜ i przyjemnych niespodzianek. •••• 5 października, czwartek – Przejęte do 
głębi „pierwszaki” złoŜyły uroczyste ślubowanie, Ŝe będą sumiennymi uczniami,  
grzecznymi dziećmi i dobrymi Polakami. •••• 10 października, wtorek – 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły spotkali się z okazji Święta Edukacji 
Narodowej. Była (między innymi) pyszna kawa, ciasto i galaretka ze śmietaną… 
•••• … a 13 października, w piątek,  z tej samej okazji – nauczyciele nie byli w 
stanie unieść kwiatów otrzymanych od wdzięcznych(?) za ich trudy uczniów. •••• 11 

października, środa – W szkolnym konkursie języka angielskiego  trzydziestu 
uczniów zaŜarcie rywalizowało o główną nagrodę: tygodniowy wyjazd do 
Holandii. •••• 11 października, środa – Tego samego dnia w szkole obchodziliśmy 
dzień turecki… •••• 17 października, wtorek - uczniowie klas 0-VI uczyli się 
szczotkować (prawidłowo) zęby. •••• 23 października, poniedziałek – 
Obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych oraz urodziny 
Kubusia Puchatka. •••• 7 listopada, wtorek – Konsultacje! Znowu podbramkowa 
sytuacja! •••• 8 listopada, środa – W ramach dnia holenderskiego przedstawiciele 
klas sadzili cebulki tulipanów. •••• 10 listopada, piątek – Na akademii 
wspominaliśmy 88. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości… • … 
nazajutrz zaś, w sobotę 11 listopada, nasz poczet sztandarowy wziął udział w 
miejskich uroczystościach rocznicowych. 
 
Wywiad z Panią Dyrektor 

Kiedy wchodzę do szkoły, mam „oczy dookoła głowy”… 

 Z Panią BoŜeną Rzemieniuk, Dyrektor naszej szkoły, rozmawiają 

Ania Pietrzak, Marta Wilińska i Patryk Fabiński. 
  



- Co czuje Pani wchodząc do naszej szkoły? 
 - Przede wszystkim obowiązek, jaki na mnie spoczywa. Od razu mam 
„oczy dookoła głowy” i jestem gotowa do kontaktu z Wami i z nauczycielami. 
 - Dlaczego zdecydowała się Pani podjąć obowiązki dyrektora szkoły?   
 - Chciałam polepszyć warunki pracy i nauki dla nauczycieli i uczniów. 
Sama przecieŜ byłam nauczycielką i widziałam niektóre mankamenty. 
 - Co Pani robiła przed objęciem tej funkcji? 
 - Byłam nauczycielką kształcenia zintegrowanego. 
 - W naszej szkole jest ponad 500 uczniów. Jak sobie Pani z tym 

radzi? 
 - Myślę, Ŝe radzą sobie z Wami przede wszystkim nauczyciele -  ja tylko 
nadzoruje szkołę jako całość. 
 - Jak się Pani czuje przemawiając do nas w dniu rozpoczęcia lub 

zakończenia roku szkolnego? 
 - Są to bardzo uroczyste dni. Odczuwam wtedy wielką radość. W 
pierwszym dniu nauki z tego, iŜ czeka nas wspaniały rok szkolny, a w ostatnim – 
Ŝe wreszcie nadeszły zasłuŜone wakacje. 
 - Co Pani czuje, gdy uczeń z naszej szkoły odnosi jakiś sukces? 
 - Jestem zawsze zachwycona i widzę w tym owoc pracy zarówno samego 
ucznia, jak i jego nauczyciela. Szczerze gratuluję i… czekam na dalsze sukcesy! 
 - Co Pani lubi robić po pracy? 
 - JeŜdŜę na rowerze, lubię pływać, uwielbiam tańczyć . 
 - Co Pani robi w wolnym czasie, np. w weekend? 
 - Wolne dni staram się spędzać z rodziną, najlepiej „na sportowo” lub 
wyjeŜdŜając poza Toruń. 
 - Jakiej muzyki lubi Pani słuchać? 
 - Popularnej, rozrywkowej, tanecznej. 
 - Kto jest Pani ulubionym piosenkarzem? 
 - To piosenkarka - Anna Maria Jopek. 
 - Co Pani pomaga odpocząć, gdy jest Pani zmęczona? 
 - Muzyka relaksacyjna.  
 - Jakie wydarzenie uwaŜa Pani za najwaŜniejsze w swoim Ŝyciu? 
 - Myślę, Ŝe narodziny dziecka. Dla kaŜdej kobiety, dla kaŜdej matki to 
jest najszczęśliwszy dzień w Ŝyciu. 
 - A jakim Pani była dzieckiem? Czy sprawiała Pani swoim rodzicom 

troski? 
 - Chyba nie. Rodzice zawsze mówili mi, Ŝe byłam grzeczną dziewczynką 
oraz pilną uczennicą. 
 - Z jakim przedmiotem szkolnym radziła sobie Pani doskonale? 
 - O dziwo,  lubiłam chemię… 



 - Gdyby Pani jeszcze raz mogła wybrać zawód, kim byłaby Pani? 
 - To takie marzenie, którego nie spełniłam: sądzę, Ŝe odnalazłabym się w 
tańcu towarzyskim! 
 - Co Pani sądzi o naszym kole dziennikarskim? 
 - Bardzo się cieszę, Ŝe takie koło powstało. Mam nadzieję, Ŝe gazetka 
szkolna będzie wydawana regularnie i poruszy ciekawe tematy. Z chęcią będę 
Was czytać. 
 - Bardzo dziękujemy za rozmowę. 

    

OCZKO, czyli kwestionariusz belfra 
 Trudno w to uwierzyć, ale Wasi nauczyciele teŜ kiedyś byli małoletni. 
Płatali figle w szkole, cierpieli z powodów sercowych, obrywali „pały”, 
doprowadzali swoich rodziców do rozpaczy, fundując im do wyboru siwiznę albo 
łysinę. Nasza redakcja wpadła na pomysł, aby tym, którzy na co dzień torturują 
Was przy pomocy ocen, dzienników, zeszytów uwag i klasówek zadać 
dwadzieścia jeden, zawsze takich samych, pytań. Tak powstało „OCZKO, czyli 
kwestionariusz belfra”  
 Przepytajmy naszych nauczycieli! Niech choć raz będzie sprawiedliwie! 

W bieŜącym numerze 
na nasze pytania odpowiada pani... 

BEATA SKRUSZEWICZ 
Wicedyrektor szkoły 

 
1. Pierwsze wydarzenie, które pamiętam w swoim Ŝyciu... 
Siedzę na huśtawce w ogrodzie przed domem. Mama twierdzi, Ŝe to mało 
prawdopodobne, Ŝebym mogła pamiętać te chwile, ale ja upieram się przy swoim 
2. Najpiękniejszy prezent otrzymany w dzieciństwie... 
 Mój brat Bartek. Urodził się , gdy miałam osiem lat. Przyprowadziłam do domu 
cała klasę, by koleŜanki i koledzy mogli go zobaczyć. 
3. Najwięcej trosk sprawiałam swoim rodzicom tym, Ŝe... 
 Bez przerwy mówiłam, mówiłam, mówiłam… 
4. Moim rodzicom najbardziej jestem wdzięczny za to, Ŝe... 
 śe jestem! 
5. W szkole koledzy i koleŜanki wołali na mnie... 
 Po prostu Beata. Nigdy nie byłam Beatką, ani Becią.  
6. Pierwszy raz byłam zakochana mając lat... 
 Siedem. 
7. Moja pierwsza miłość miała na imię... 
 Moja pierwsza miłość to Krzyś Dębowski, kolega z klasy. 



8. Jako nastolatka słuchałam muzyki... 
Dyskotekowej lat 80-tych. Uwielbiałam Shakina Stevensa ( tańczył jak Elvis 
Presley, pięknie śpiewał o miłości- po angielsku, oczywiście !). Obowiązkowo 
w piątki śledziłam Listę Przebojów Programu III Polskiego Radia, 
prowadzoną przez Marka  
Niedźwieckiego. 
9. Pierwszego papierosa wypaliłam mając lat... 
 Byłam niepełnoletnia… Smak skutecznie mnie zniechęcił, nie palę do dziś ! 
10. Pierwszy raz dostałam od rodziców w skórę za to, Ŝe... 
Nie chciałam załoŜyć czerwonych rajstop do niebieskiej sukienki. 
Zdenerwował się tata, byłam pod jego opieką i przez mój „zmysł estetyczny” 
mógł spóźnić się do pracy. Klaps nie zabolał, ale zaskoczył ! 
11. Najgorsza ocena na moim świadectwie maturalnym to... 
Czwórka - z języka rosyjskiego. 
12. Mój największy wybryk szkolny polegał na tym, Ŝe... 
 W czwartej klasie , zapisałam ławkę nazwami ulubionych zespołów. Razem z 
koleŜanką musiałyśmy wyszorować wszystkie ławki w klasie, no i dowiedzieli 
się rodzice… Wstyd.  
13. Osobą, którą najbardziej podziwiam jest... 
Moja Babcia. Miała ciekawe Ŝycie, jest energiczna i ciągle młoda duchem ! 
14. Gdybym jeszcze raz miała wybrać zawód, zostałabym... 
 Byłabym hutnikiem, górnikiem,  lub … nauczycielem, lubię cięŜką pracę i 
wyzwania! 
15. Gdy wchodzę do naszej szkoły, to... 
 Mówię dzień dobry i staram się uśmiechać :) 
16. Cechą, której najbardziej nie cierpię u swoich uczniów, jest... 
 Krętactwo i kłamstwo! 
17. Gdy stawiam uczniowi „pałę”, odczuwam... 
 Rozczarowanie, Ŝe nie potrafiłam odpowiednio zmotywować go do pracy. 
18. Moje nerwy najbardziej koi... 
KsiąŜki Małgorzaty Musierowicz i czekolada. 
19. Potrawa, na widok której ślina napływa mi do ust, to... 
 Szarlotka na ciepło z bitą śmietaną i  śledziki. Niekoniecznie podawane razem 
:) 
20. Moja pasja Ŝyciowa to... 
Czytanie ksiąŜek. 
21. Marzę, aby... 
Nie zdradza się marzeń! 



ZwycięŜyli w konkursie… 

…w nagrodę pojadą do Holandii! 

 Jak pamiętamy, 11 października w naszej szkole odbył się konkurs z 
języka angielskiego dla uczniów klas szóstych. Na zwycięzcę czekała wspaniała 
nagroda: tygodniowa wizyta, w zaprzyjaźnionej szkole w Uden w Holandii. Do 
rywalizacji stanęło prawie 30 „szóstoklasistów”. Nauczyciele języka angielskiego 
przygotowali super „łatwe” pytania i… rozpoczęła się rywalizacja. Najwięcej 
narzekań wzbudziło jedno z nagrań. Trudno coś zrozumieć, kiedy słowa padają z 
prędkością karabinu maszynowego… 
 Tydzień później nastąpiło ogłoszenie wyników. Okazało się, Ŝe dwie 
prace zdecydowanie odbiegają od pozostałych. Pierwsze miejsce zajęła Klaudia 

Wiśniewska z kl. VIa, która „o włos” (czyli o pół punktu) wyprzedziła Kacpra 

Zarzyckiego z kl. VIb. Do Holandii pojadą oboje. 
 Zwycięzcom zadaliśmy kilka pytań: 
 - Jak się czuliście przed konkursem?  
 Klaudia: - Byłam zestresowana. Bałam się, Ŝe popełnię błąd.  
 Kacper: - Dobrze.  
 - O czym myślałaś/eś w czasie testu? 
 - Klaudia: - śeby dobrze napisać i nie popełnić głupiego błędu. 
 Kacper: - O tym, Ŝeby jak najlepiej napisać. 
 - Waszym zdaniem test był łatwy czy trudny? 
 Klaudia: - Jak na moje umiejętności to łatwy; jak na program w szkole - 
trudny  
 Kacper: - Trudny. 
 - Czy byliście szczęśliwi po ogłoszeniu wyników? 
 Klaudia: - Tak! skakałam ze szczęścia; nie mogłam w to uwierzyć, 
chciałam od razu zadzwonić do mamy. 
 Kacper: Tak. 

Rozmawiały: Malwina i Justyna 

Z Ŝycia wzięte 

Uczniowska choroba 

 Podczas ferii często zdarza mi się zauwaŜyć u uczniów pewne 
charakterystyczne objawy. Weźmy na przykład taką M., moją uczennicę, 
mieszkającą na moim osiedlu. To bardzo miła dziewczyna: w szkole zawsze 
potrafi się ukłonić i powiedzieć „dzień dobry”. Jednak w czasie ferii i wakacji  
jakoś dziwnie milknie. Gdy mijamy się przypadkowo na osiedlowych alejkach, 
czerwieni się, uśmiecha z zakłopotaniem i udaje, Ŝe mnie nigdy nie widziała na 
oczy.  
 



 Obraziła się? Nie, dam sobie głowę uciąć, ze po feriach wszystko wróci 
do normy. Jaki jest więc powód tej czasowej amnezji? 
 Okazuje się, Ŝe na tę przypadłość cierpi nie tylko M. Obserwując róŜnych 
uczniów, udało mi się nawet wyróŜnić kilka typów tego schorzenia. Syndrom 

Chwilowej Nierozpoznawalności Nauczyciela (w skrócie ChNN) występuje 
bowiem w róŜnym nasileniu: niektórzy uczniowie mają problemy z identyfikacją 
swoich nauczycieli tylko podczas ferii i wakacji, inni tracą pamięć równieŜ na 
czas weekendów, natomiast najostrzejsza forma choroby polega na tym, Ŝe uczeń 
kłania się nauczycielowi wyłącznie przed lekcją.  
 ChNN nie jest chorobą dziedziczną, lecz nabytą. Nabywa się jej w domu 

rodzinnym, w którym zasady dobrego wychowania nigdy nie wychodzą poza 
sferę teorii. Wtedy kłanianie się nauczycielom traktowane jest przez uczniów 
traktowane jest przez uczniów nie jako powszechny przejaw zachowań 
międzyludzkich, ale jako rytuał stosowany wyłącznie na terenie placówek 
oświatowych.  
 Mam tylko nadzieję, Ŝe ChNN jest uleczalna. 

Prof. Kwadrat 

 

Muzyka 

Wasza muza 

 Chodząc podczas przerw po szkolnych korytarzach zadałyśmy niektórym 
uczniom pytanie: „Jaka jest Twoja ulubiona piosenka”. Z Waszych wypowiedzi 
utworzyłyśmy listę największych „hiciorów” ubiegłego miesiąca w naszej 
szkole. 

 

Top 10 – październik 2006 

 

1.Virgin – Szansa 
2.September – Satilaies 

3.Gosia Andrzejewicz – Słowa 
4.Holly Dolly – Dolly Song 

5.Kalwi & Remi – Explosion 
6.Black Eyed Peas – Pump it 

7.Rihanna – Uniatful 
8.Snoop Dog feat. Pussycat Dolls – 

Buttons 
9.Pussycat Dolls – I Don’t Need A Man 

10.Pszczółka Maja 
 



 

Ciekawostki ze świata zwierząt 

Czy wiesz, Ŝe… 

 
 ⇒ …największe zwierzę to waleń błękitny mierzący ponad 30 m 
długości i waŜący 160 ton?  
 ⇒ …najmniejsze stworzenie to protozoans? Jest to zwierzątko 
jednokomórkowe, widoczne tylko pod silnie powiększającym mikroskopem. 5 
tysięcy tych Ŝyjątek miałoby długość zaledwie 1 cm.  
 ⇒ …najstarsze zwierzę to Ŝółw gigant, który Ŝyje juŜ około 177 lat? 
 ⇒ … jedni z najszybszych „lotników” to kaczki i gęsi, które osiągają 
szybkość 100km/h? Natomiast rekord szybkości naleŜy do jerzyka i wynosi 
aŜ 170km/h. 
 ⇒ …najwolniej latającym ptakiem jest amerykański bekas? Jego 
„rekord” to 8km/h. 
 ⇒ …najszybciej biegnącym zwierzęciem jest gepard, który osiąga 
szybkość 110 kmh?. 
  
⇒ …najwolniej poruszającym się ssakiem jest trójpalczasty leniwiec, który 
pokonuje 
100 m/h? 
 ⇒ …najcięŜsze psy to bernardyny i mastiffy? Rekord pobił pewien 
mastiff waŜący 143 kg 
 ⇒ …najwyŜsze psy to dogi i wilki irlandzkie. Rekordowy dog 
mierzył 105,4 cm. 
 ⇒ …rasy psich malców to chihuahua, pudel miniaturka i terier 

yorkshire. Taki terierek osiągnął kiedyś wysokość aŜ ... 6 cm. 
 ⇒ …najdłuŜej Ŝyjący pies to australijski pies pasterski o imieniu 
„Bluey”, który Ŝył 29 lat? 
 ⇒ …rasa największych kotów to ragdoll. NajcięŜszy kot domowy 
nazywał się „Himmy” i waŜył około 21 kg? 
 ⇒ …rasa najmniejszych kotów to singapura? Najmniejszy kotek 
waŜył zaledwie pół kilograma. 
 ⇒ …rekord długowieczności pobił kot Puss, który Ŝył 36 lat? 
Zakończył Ŝycie nazajutrz po swoich urodzinach – 29 listopada 1939 roku. 

Przygotował: Jurek Ciesielski 

 



Nasi ulubieni sportowcy 

Thierry Henry - łowca bramek 

 Henry dorastał w Les Ulis, gdzie mieszka wielu emigrantów z byłych 
francuskich kolonii. Jego ojciec, Antoine, pochodzi z Gwadelupy i sam próbował 
zrobić karierę piłkarską, ale wszyscy trenerzy, z którymi się zetknął, za jego 
jedyny atut uznawali szybkość i nie byli zainteresowani zatrzymaniem go w 
swoich klubach. Z tego powodu musiał zarabiać na Ŝycie jako ochroniarz. 
 Thierry Henry jest wychowankiem słynnej szkółki piłkarskiej Centre 
Technique National Fernand Sastre w Clairefontaine-en-Yvelines. Grając w lidze 
juniorów, od początku występował jako napastnik. Był niezwykle skuteczny, 

potrafił w ciągu sezonu strzelić ponad 100 goli. W meczu, w którym został 

zauwaŜony przez łowcę talentów klubu AS Monaco, zdobył siedem bramek. 
 Na talencie grającego w druŜynie juniorów AS Monaco Henry'ego poznał 
się trener pierwszej druŜyny tego klubu, Arsène Wenger, który dał mu szansę 
debiutu w wieku zaledwie 17 lat. Henry mówi o Wengerze: „Jest moim 
duchowym przywódcą”. Niestety, Wenger wkrótce został trenerem innego klubu, 
a jego następca postanowił przekwalifikować Henry'ego na skrzydłowego. 
 W reprezentacji Francji zadebiutował w październiku 1997 r. w 

meczu przeciwko RPA. Rok później, podczas mistrzostw świata, pomógł 

Francji w zdobyciu złotego medalu, strzelając trzy bramki. Dzień po finale 

został nagrodzony Legią Honorową. 
 W styczniu 1999 r. trafił do włoskiego Juventusu, który zapłacił za ten 
transfer 14 milionów funtów. Pobyt w tym klubie Henry uwaŜa za najgorszy 
epizod w piłkarskiej karierze, gdyŜ nie tylko był ustawiany na skrzydle, zamiast 
na środku ataku, to trener Carlo Ancelotti kazał mu aktywnie angaŜować się w grę 
defensywną. 
 Wybawieniem dla Henry'ego okazało się zatrudnienie przez Arsenal FC 
Wengera. Francuski trener przekonał przełoŜonych, Ŝe warto zapłacić za 
Henry'ego 11 milionów funtów i jeszcze w sierpniu 1999 r. Henry trafił do 
Londynu, gdzie szybko stał się czołowym napastnikiem Premiership. W tej roli 
wystąpił w barwach Francji w EURO 2000. Tu ponownie zdobył trzy gole, a 

jego reprezentacja równieŜ zdobyła złoty medal. 
 W 2003 roku wziął ślub z brytyjską modelką Nicole Merry, którą poznał 
na planie reklamy Renault Clio. Mają jedno dziecko, córkę Teę. 
 W maju 2006 Henry przedłuŜył kontrakt z Arsenalem do 2010 roku. Przy 
tej okazji wiceprezes klubu, David Dein, oznajmił, Ŝe wcześniej klub odrzucił 

dwie oferty kupna Henry`ego, obie opiewające na 50 milionów funtów. 
 Choć Henry jest wysuniętym napastnikiem, jego wszechstronność 
sprawia, Ŝe równie często zajmuje się kreowaniem gry, dogrywaniem do 



partnerów, a nawet bierze aktywny udział w grze obronnej. Znany jest 

szczególnie ze swojej szybkości, precyzji podań i strzałów oraz opanowania w 

sytuacjach podbramkowych. Słynie teŜ ze świetnie wykonywanych rzutów 

wolnych; często wykorzystuje chaos w druŜynie przeciwnika, oddając strzał 

zanim rywale zdąŜą ustawić mur. 
 Dwukrotnie (w 2003 i 2004 r.) był drugi w konkursie FIFA na Piłkarza 
Roku. 

Opracował: Michał Olszewski z kl. Vc 
 

Ploteczki z pływackiego światka 

 Jak wiemy, pływanie jest sportem bardzo dobrze wpływającym na nasze 
zdrowie.  

• Jeśli ktoś lubi pływać i słuchać muzyki to spieszę poinformować, Ŝe 
powstały okulary z radiem. Super!!!  

• Otylia Jędrzejczak nie jest juŜ rekordzistką świata na dystansie 200 m 
stylem motylkowym; rekordu pozbawiła ją pływaczka z Austrii. 

• Trzy najlepsze firmy produkujące sprzęt pływacki  to „Speedo”, „Arena” 
i „Diana”, a jedne z najlepszych okularów do pływania to „szwedki”, do 
których trzeba się jednak przyzwyczaić.  

• Dla osób nieumiejących pływać polecam szkółki. Jedna z nich to 
„DELFIN”; znajdująca się w gimnazjum nr 30; inna działa w  Szkole 
Podstawowej nr18. Jest teŜ szkółka pływania „TORUŃCZYK” - na 
basenie „elanowskim”. 

• Kilka dobrych rad dla tych, którzy popełniają błędy podczas startów. 
UwaŜajcie na:: 1/ zbyt duŜe ugięcie stawów łokciowych; 2/ zbyt duŜe 
ugięcie kolan i bioder; 3/ zbyt duŜe odchyleni ciała do tyłu 4/ zbyt duŜe 
ruchy głowy; 5/ załamanie ciała w locie i przy wejściu do wody. 

Zapraszam do pływalni! 
Rafał Lipka z kl. Vc 

    

Apel do nauczycieli! 

 Redakcja „Wieści z 32” planuje zorganizować wystawę zdjęć z 

dzieciństwa nauczycieli pracujących w naszej szkole. Prosimy o 
udostępnienie tych cennych pamiątek na około dwa tygodnie. Aby uniknąć 
nieporozumień, dobrze byłoby, gdyby to były zdjęcia zrobione „solo”, tzn. 
bez osób postronnych. Szczególnie miło widziane są zdjęcia 
kilkumiesięcznych „bobasków” i kilkuletnich „brzdąców”. Im bardziej 
nierozpoznawalne, tym lepiej, gdyŜ integralną częścią wystawy będzie 
konkurs, w którym uczniowie spróbują Was rozpoznać.  



 Fotografie prosimy przekazywać w depozyt na ręce p. Tomka 
StruŜanowskiego, który gorąco apeluje:  
 Droga KoleŜanko! Drogi Kolego! Odwagi! Nie bądź małoduszny! Jeśli 
chcesz zostać Najbardziej Nierozpoznawalnym Nauczycielem Naszej Szkoły 
(NNNNS) – zapraszamy! Daj innym zabawić się swoim kosztem! 
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