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14 lutego – święto zakochanych 

Skąd się wzięły walentynki? 
 Obchody walentynek wywodzą się z prastarego, pogańskiego zwyczaju, 
który następnie został zaadaptowany przez chrześcijaństwo. W staroŜytnym 
Rzymie dzień 14 lutego był wigilią Lupercaliów - świąt ku czci Fauna - boŜka 
płodności, mitycznego opiekuna trzód i zbiorów. W dniu Lupercaliów młodzi 
męŜczyźni losowali panny, które zostawały ich partnerkami na czas 
uroczystości. Losowanie polegało na tym, Ŝe dziewczyny wrzucały do skrzynki 
swoje imiona, a chłopcy je losowali. Według tradycyjnego przekazu dziewczyny 
poza własnymi imionami na losach wpisywały takŜe krótkie wiadomości miłosne. 
Obchody tego święta przejęły od Rzymu Galia i Brytania. Jednak po upadku 
Rzymu tradycja ta stopniowo odeszła w zapomnienie. Pomogło jej w tym 



wprowadzenie chrześcijaństwa, które we wczesnym średniowieczu wyparło 
staroŜytne tradycje pogańskie. Jednak nowemu porządkowi zawsze trudno 
jest wyprzeć stare tradycje, zakorzenione w kulturze od setek lat, dlatego 
zwierzchnicy Kościoła postanowili zrobić w przypadku tego święta to, co 
zrobiono z innymi waŜnymi dla lokalnych kultur świętami - nadać im 
chrześcijańską interpretację, czyli pozostawić ów dzień świętem, jednak juŜ 
nie świętem na cześć pogańskiego boŜka, ale chrześcijańskiego świętego. 
Idealnym kandydatem okazał się biskup Interamny, męczennik, zgładzony 
przez cesarza Klaudiusza - święty Walenty.  
 Kim był święty Walenty? Było ich kilku. Najbardziej znany i związany z 
tradycją Walentynek był księdzem i Ŝył w III w n.e. w staroŜytnym Rzymie za 
czasów cesarza Klaudiusza II. Okrutny cesarz w pewnym momencie swojego 
panowania zakazał ślubów, poniewaŜ chciał skłonić męŜczyzn do tego, Ŝeby 
wstępowali do armii, a nie dbali o swoje rodziny. Ksiądz zasłynął z tego, Ŝe 
mimo zakazu udzielał potajemnie ślubów młodym parom. Niestety, szybko 
został nakryty przez Ŝołnierzy cesarza i stracony w 270 r. w Rzymie. W 
więzieniu zaprzyjaźnił się z córką straŜnika. Przed śmiercią przekazał jej list, 
który podpisał „Od twojego Walentego”. W ten sposób do dziś zakochani 
podpisują swoje walentynkowe wyznania.  
 

 
 
Święto Zakochanych zaczęto powszechnie obchodzić w Europie, a szczególnie 
w Anglii, w średniowieczu. W połowie lutego na Wyspach Brytyjskich ptaki 
zaczynają łączyć się w pary, co sprzyja romantycznym wyznaniom. Właśnie 
stamtąd pochodzi pierwsza zachowana kartka walentynkowa, która jest 
przechowywana w Muzeum Brytyjskim. W 1415 roku Karol, ksiąŜę 
Orleanu wysłał ją do swojej Ŝony, kiedy był uwięziony w londyńskim 
Tower. Pierwsze drukowane walentynki pojawiły się pod koniec XVII wieku. 
Zawierały one wiersze i rymowane Ŝyczenia, ozdobione amorkami, ptaszkami i 



serduszkami. Na skalę masową kartki walentynkowe zaczęto produkować w 
Ameryce na początku XIX wieku. Pod koniec XX wieku modne stały się miłosne 
anonse w prasie, jak równieŜ pocztówki elektroniczne, wysyłane masowo w 
Internecie. Ostatnio przebojem stały się walentynkowe sms-y z Ŝyczeniami i 
obrazkami.  
 W Polsce tradycja obchodzenia Walentynek jako Święta 
Zakochanych pojawiła się w latach 90. XX w. Od tego czasu z roku na rok 
staje się coraz bardziej popularna. Obchodzą to święto i młodzi, i starzy, 
zakochani i samotni. To wyjątkowy dzień, w którym moŜemy okazać innym 
swoje uczucia i sympatię. Wcześniej św. Walentego czczono w Polsce jako 
patrona osób chorych na epilepsję, dŜumę, podagrę, chorych na nerwy i 
mających problemy z psychiką. Epilepsja była nawet nazywana potocznie 
chorobą św. Walentego.  
 Jak obchodzić walentynki? Tego dnia zakochani z wzajemnością bądź 
bez wzajemności wysyłają sobie serduszka, karteczki z Ŝyczeniami i 
obdarowują się drobnymi prezentami. Tradycja mówi, Ŝe kartki i Ŝyczenia 
powinny być anonimowe - podpisane „Twój Walenty” albo „Twoja Walentynka”. 
Zakochani spędzają razem wieczór, jedzą odświętną kolację. Samotni wróŜą 
sobie, kiedy spotkają wreszcie miłość. 
 

śyczenia walentynkowe 
 
Dla Marty Ropińskiej 
Gdy mrok ciemny nic nie rozjaśnia, kieruję się drogowskazem widocznym w 
Twoich oczach. Gdy Cię widzę, to ciemna noc robi się jak dzień. Twój blask 
wskazuje mi dobrą drogę, gdy się zagubię… 

Tajemniczy wielbiciel 
 

Dla Karola z IVa – I love you!!! – od fajnej dziewczyny z Vb. 
 
Dla Karola z IVa 
Dzień radosny zaświtał w złotej zorzy iskierce, przyjmij więc w podarunku 
walentynkowe serce! 

Nieznana wielbicielka 
 



Dla dziewczyn z VB – od nieśmiałego anonima. 
 
Dla Patryka S. z VB 
Kocham Cię i będę kochać bez końca, o poranku i zachodzie słońca, za dnia i 
przy blasku księŜyca, po prostu – do końca Ŝycia.  

Fajniusia dziewusia 
Dla Michelle 
Jeśli mnie kochasz, powiedz to szczerze i się nie lękaj, Ŝe nie uwierzę… 
I love you!!! 

Od Twojego chłopaka 
Dla Ani z VB 
Deszcz nauczył mnie szlochać, Bóg nauczył mnie widzieć, a Walenty nauczył 
mnie kochać. 

Od fajnego chłopaka z VB 
Dla pięknej Eweliny z VIa 
Czegoś mi brak, czegoś pięknego, dotyku ust, uśmiechu Twego, oczu 
kochanych, dźwięku Twych słów. Brak mi wszystkiego, lecz warto Ŝyć! Tylko 
dlatego, by z Tobą być! 

Od wielbiciela z VIb 
Dla Iglaka z VB – od dziewczyny z VB 
 
Dla Pauliny B. z IVa 
Z okazji walentynek Ŝyczę Tobie, duŜo zdrowia, szczęścia i pomyślności, wiele 
radości i przyjaciół! 

Od chłopaka z VB 
Dla Banana 
Zjem Cię, obedrę ze skóry! 

Od Klaudii Wiśniewskiej 
 

Bardzo serdeczne Ŝyczenia dla klasy IVd: dla Sandry, Wojtka, Jacka, Ani, 
Agaty, Kamila, Beaty, Michała, Bianki, Eryki, Agnieszki, Moniki, Krzysia, 
Pauliny, Szymona, Dawida, Marcina, Kacpra, Ewy, Mateusza, Jerzyka, Daniela, 
Klaudii i pani Katarzyny. 

Anonim 
PS. Ujawnię się, gdy ładnie poprosicie! 
 



 
    

(Zakochani) ludzie listy piszą… 
 
Droga Redakcjo, 
jestem zakochana w koledze z klasy. Niestety nie zwraca on na mnie 
uwagi. Z tego, co wiem to podoba mu się koleŜanka z innej klasy. Co mam 
robić? Nie mogę patrzeć, kiedy widzę ich razem. Czy mogę coś zrobić, 
Ŝeby go do siebie przekonać? 

Matylda 
Droga Matyldo, 

rozumiem, Ŝe znalazłaś się bardzo trudnej dla siebie sytuacji. Myślę, 
Ŝe musi Ci być bardzo cięŜko, kiedy widzisz, jak Twój ukochany okazuje 
zainteresowanie innej dziewczynce.  

Pytasz, co masz zrobić, Ŝeby go do siebie przekonać. Wydaje się, Ŝe 
trudno podać w tym przypadku jakąś receptę. JeŜeli masz w sobie 
wystarczająco duŜo siły, to mogłabyś spróbować spędzać z nim więcej czasu 
(moŜe jakieś wspólne, dodatkowe zajęcia?). Być moŜe, jeŜeli on Cię bliŜej 
pozna, uzna, Ŝe jesteś właściwą dla niego tą właściwą. Być moŜe, jeśli sama go 
sama bliŜej poznasz, uznasz Ŝe on z kolei nie jest Ciebie tym właściwym. 



JeŜeli Twoje uczucia się nie zmienią i jeśli mimo wszystko on wybierze Twoją 
koleŜankę, to będzie oznaczało, Ŝe nie był odpowiednim dla Ciebie chłopcem. 
Wiem, Ŝe trudno się z taką myślą pogodzić w sytuacji, kiedy masz poczucie, Ŝe 
jest tym jedynym, najwłaściwszym, ale tak czasem bywa. Czasem 
koncentrujemy się na jakiejś osobie, nie dostrzegając innej, równie 
wartościowej osoby, która jest dla nas duŜo bardziej odpowiednia. We 
właściwym czasie pojawi się odpowiedni dla Ciebie chłopiec. Trzeba się tylko 
uzbroić w cierpliwość ☺. 

Ciocia Karolina 

    

Jednym zdaniem, czyli… 

…zdarzyło się w szkole 
•••• 18 grudnia, poniedziałek – Odbył się apel porządkowy.  •••• 22 grudnia, 
piątek – Cała szkoła spotkała się na sali gimnastycznej. Wysłuchaliśmy 
świątecznego koncertu, a następnie obejrzeliśmy jasełka. •••• 2 stycznia, 
wtorek – Po świątecznych radościach i sylwestrowych szaleństwach, na 
szczęście  z  kompletem  palców  u  rąk  (fajerwerki!!!) wróciliśmy do szkoły.  
•••• 9 stycznia, wtorek – Posiedzenie Rady Pedagogicznej. Nauczyciele z 
radością zatwierdzili oceny dobre oceny z nauki i zachowania, natomiast z 
bólem – kilkanaście „jedynek” i kilka mocno (i jak najbardziej zasłuŜenie) 
obniŜonych ocen z zachowania. Rekordzista spadł najniŜej jak mógł, 
otrzymując ocenę naganną.  •••• 11 stycznia, czwartek – Szkolne „trzęsienie 
ziemi”: apel porządkowy i wywiadówka. •••• 12 stycznia, piątek – Uff……….. 
Trochę odpoczynku…  •••• 29 stycznia, poniedziałek – Koniec dobrego. 
Powróciliśmy z ferii, sypnęły się pierwsze oceny…  •••• 31 stycznia, środa – 
Kolejny apel porządkowy. Wstyd, ale Pani Dyrektor musiała niektórym 
tłumaczyć, jak naleŜy prawidłowo korzystać z pisuaru… •••• 6 lutego, wtorek – 
Ach, cóŜ to był za bal (karnawałowy)…! •••• 8 lutego, czwartek – Uczniowie klas 
młodszych wybrali się do Baja Pomorskiego na przedstawienie pt. „Lampa 
Alladyna”.  •••• 12 lutego,  poniedziałek – Reprezentacja naszej szkoły zajęła 
(wspólnie z SP 28) pierwsze miejsce w eliminacjach turnieju „Jestem 
sprawny”. Brawo! •••• 13 lutego, wtorek – JuŜ wiadomo, którzy nauczyciele 
będą reprezentowali naszą szkołę podczas kwietniowego wyjazdu do Turcji! 
 



Minął pierwszy semestr 

Równaj do najlepszych! 
    We wrześniu wydawało się, ze to tak długo… Teraz ze zdziwieniem 
uświadamiamy sobie, Ŝe w drodze do następnych wakacji letnich 
przekroczyliśmy juŜ półmetek. 
 W połowie drogi nauczyciele ocenili nasze postępy w nauce. Były 
szóstki i piątki, były teŜ dwójki i – niestety – jedynki. Jedni – tych niŜej 
wymieniamy z imienia i nazwiska - mogą pierwsze półrocze zdecydowanie 
zaliczyć do udanych. Inni – woleliby pewnie jak najszybciej zapomnieć o 
tym, co „narozrabiali”, a my miłosiernie pominiemy ich personalia. Dla 
jednych i drugich mamy wiadomość: od przeszło dwóch tygodni gra toczy 
się od nowa. Oczywiście, to co się zdarzyło między wrześniem a 
styczniem będzie miało wpływ na całoroczne wyniki, ale tak czy owak – 
mamy nową szansę, by poprawić to, co nie wyszło. Powodzenia!!! 

    

Najlepsi uczniowie 

5,56 – Ania Pietrzak – kl. 5b 
5,33 – Karolina Chojnacka – kl. 5a 
5,22 – Maciej Czerwonka – kl. 5c, Ewa Racławska – kl. 4d, Wanda Wiesiołek – 
kl. 4b. 
5,11 – Maciej Pawłowski – kl. 5c, Magda Kuźmicz – kl. 6b, Anna Kolińska – kl. 
5a, Bogdan Sojka – kl. 5a, Izabela Iwińska – kl. 5b, Michelle Sypko – kl. 5b,  
5,00 – Paulina Kozłowska – kl. 5c, Rafał Lipka – kl. 5c, Olga Mączkowska – kl. 
5c, Aleksandra Wiśniewska – kl. 5a, Marta Ropińska – kl. 5b, Michalina 
Balcerzewska – kl. 4a, Tomasz Cyrek – kl. 4a, Klaudia Koszczał – kl. 6b, 
Weronika Świetlik – kl. 4b, Paulina Konkel – kl. 4c, Jacek Kosma – kl. 4d. 
Dagmara Połczyńska – kl. 6c, Sebastian Zaleśkiewicz – kl. 6c, Marta Czyszek – 
kl. 4c, Karolina Dyjach – kl. 4c. 

    

Średnie ocen osiągnięte przez poszczególne klasy 

BRAWO!!! 

4,28 – kl. Vc i IVb; 4,27 – kl. IVa; 4,25 – kl. IVd; 4,22 – kl. Va;  
4,20 – kl. VB; 4,06 – kl. IVc. 

POSTARAJCIE SIĘ LEPIEJ!!! 

3,91 – kl. Via; 3,89 – kl. VIc; 3,73 – kl. VIb 



Konkurs szopek wigilijnych 

Taka praca to sama przyjemność 
 Święta BoŜego Narodzenia to najwaŜniejsze święto obchodzone w 
naszej rodzinie. Staramy się więc, Ŝeby wszystko było zgodnie z tradycją. 
Pomyślałem, Ŝe z szopką będzie jeszcze bardziej świątecznie. Pierwszą 
konkursową szopkę zrobiłem w ubiegłym roku szkolnym. Praca nad nią sprawiła 
mi duŜo przyjemności, bo lubię róŜne zajęcia plastyczne. W tym roku takŜe 
spróbowałem swych sił w konkursie.  Starałem się, Ŝeby tegoroczna szopka 
była inna od poprzedniej. Dlatego ściany zrobiłem z ręcznie przygotowanych 
cegieł i postacie tylko częściowo z modeliny. Myślę, Ŝe ta szopka jest bardziej 
udana niŜ ubiegłoroczna. Za rok postaram się zrobić zupełnie inny projekt. Ale 
to niespodzianka.  

Jerzy Ciesielski, kl. IVd 
 
Od redakcji: Jurek skromnie pominął ten fakt, ale chcemy podkreślić, iŜ 
to właśnie on zwycięŜył w tegorocznym konkursie na najpiękniejszą 
szopkę, zorganizowanym w naszej szkole. 
 

Tańczyły jak marzenie… 
 10 stycznia odbył się konkurs tańca disco w kategoriach mini 
formacje, solo oraz duety. Organizatorką konkursu była pani Aleksandra 
Borkowska. Pierwsze miejsce zajął duet: Paulina Brzuszczak i Anna Pietrzak. 
Drugie miejsce przypadło Magdalenie Matyjanowskiej i Ewelinie Mejster, zaś 
trzecie - Kindze Koniewskiej i Izabeli Iwińskiej. Serdeczne gratulacje!!! 

Kinga Koniewska 
    

Nasz patron - ARMIA KRAJOWA 
 14  lutego 1942 r., w trzecim roku straszliwej okupacji 
niemieckiej,  władze Polski podziemnej podjęły decyzję o zjednoczeniu 
organizacji walczących o wyzwolenie Polski i utworzeniu jednej siły 
zbrojnej  - Armii Krajowej. 
 Z okazji kolejnej rocznicy tego wydarzenia, pragniemy tym 
krótkim tekstem przypomnieć bohaterskie, a zarazem tragiczne losy 
patrona naszej szkoły. 



I. CZYM BYŁA ARMIA KRAJOWA? 
 
 Koniec września 1939 r. Nasze państwo, zaatakowane zdradziecko 
przez hitlerowskie Niemcy i komunistyczną Rosję, przestało istnieć. 
Agresorzy podzielili między siebie łup, dokonując czwartego rozbioru Polski. 
Społeczeństwo, zszokowane szybkością klęski, przeŜywało chwile rozpaczy i 
załamania. 
 
 Nie wszyscy jednak ulegli nastrojowi klęski. W nocy z 26 na 27 
września 1939 r., jeszcze przed kapitulacją Warszawy, gen. Michał 
Karaszewicz-Tokarzewski, działając na rozkaz Naczelnego Wodza, zaczął 
tworzyć tajne wojsko. W miarę upływu czasu rozrosło się ono w 
najpotęŜniejszą konspiracyjną armię w okupowanej Europie, która wiosną 
1944 r. liczyła ponad 300 tys. zaprzysięŜonych Ŝołnierzy. 
  
 Początkowo jej nazwa brzmiała SłuŜba Zwycięstwu Polski (SZP), 
później Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), a od lutego 1942 r. Armia Krajowa 
(AK).  
 
 Armia Krajowa była częścią Polskich Sił Zbrojnych, których 
dowództwo znajdowało się na emigracji, a takŜe siłą zbrojną Polskiego Państwa 
Podziemnego. Jej głównym celem było przygotowanie i przeprowadzenie 
powstania w momencie, kiedy załamie się potęga militarna Niemiec. Tworzono 
więc odpowiednie struktury - sztab, dowództwa terytorialne, gromadzono 
broń, szkolono Ŝołnierzy i oficerów, zbierano informacje o wrogach.  

 
Z uwagi na straszliwe zbrodnie popełniane przez niemieckiego 

okupanta, Armia Krajowa podejmowała teŜ walkę bieŜącą.  
  

II. JAK DZIAŁAŁA AK? 
 
 W ramach walki bieŜącej jednostki AK prowadziły działalność 
dywersyjną: wykolejały pociągi, wiozące Ŝołnierzy niemieckich i broń na front 
wschodni, niszczyły magazyny broni i sprzętu wojennego, podpalały cysterny z 
benzyną, wysadzały mosty kolejowe, niszczyły szyby naftowe, przeprowadzały 
akcje sabotaŜowe w fabrykach zbrojeniowych, dokonywały zamachów na 



niemieckich policjantów, Ŝołnierzy i volksdeutschów, uwalniały więźniów.  
 AK zorganizowała grupy konspiracyjne w niektórych obozach 
koncentracyjnych i wśród Polaków wysłanych do Niemiec na przymusowe 
roboty.  

Utrzymywany był - drogą radiową i przez kurierów - kontakt z rządem 
RP na emigracji. Przyjmowano przeszkolonych w Anglii, zrzucanych nocą na 
spadochronach oficerów dywersji i wywiadu (tzw. „cichociemnych”), wśród 
których była jedna kobieta - mieszkająca do dziś w Toruniu gen. ElŜbieta 
Zawacka. 
  

Oblicza się, Ŝe do lipca 1944 r. zginęło - w walce lub rozstrzelanych 
lub zamęczonych w więzieniach - około 34 tysięcy członków AK i podległych 
jej formacji – co dziesiąty Ŝołnierz podziemnej armii. Jednak chwila złoŜenia 
największej ofiary krwi miała dopiero nadejść. 

Powstanie Warszawskie 
 Gdy Armia Czerwona w pościgu za Niemcami zbliŜyła się do Warszawy, 
władze Polski Podziemnej podjęły decyzję o wywołaniu powstania w stolicy 
Polski. Do walki, rozpoczętej po południu 1 sierpnia 1944 r. przystąpiło około 
23 tys. Ŝołnierzy AK, z których tylko część była uzbrojona. Choć w ciągu 
pierwszych dni walk powstańcy zdobyli wiele waŜnych obiektów, to nie zdołano 
wyprzeć Niemców z centrum miasta, ani opanować głównych ulic i mostów. 2 
października, nie uzyskawszy pomocy od celowo wstrzymanej przez Stalina 
Armii Czerwonej, powstańcy skapitulowali.  

Była to największa bitwą stoczoną przez wojsko polskie w czasie II 
wojny światowej: zginęło w niej kilkanaście tysięcy powstańców, a drugie tyle 
dostało się do niewoli.  
 Powstanie nie osiągnęło celów ani wojskowych, ani politycznych, ale dla 
kolejnych pokoleń Polaków stało się symbolem męstwa i determinacji w walce o 
niepodległość. 

PO WOJNIE ODSĄDZENI OD CZCI I WIARY 
 
 Po objęciu w Polsce władzy przez komunistów, w styczniu 1945 r., AK 
została rozwiązana, jednak część członków AK, nie mogąc pogodzić się z tym, 
Ŝe Polska znalazła się w komunistycznej niewoli, kontynuowała tajną 
działalność niepodległościową.  
 



 Bohaterów, którzy w czasie wojny poświęcili dla ojczyzny swoje siły, 
zdrowie i szczęście osobiste, władze komunistyczne potraktowały jak 
zdrajców. Zniesławiano ich, nazywając „zaplutymi karłami reakcji”, „pachołkami 
Hitlera”, „sługusami imperializmu”. Ich los był tragiczny: aresztowania, 
uwięzienie, straszliwe tortury, fałszywe oskarŜenia o współpracę z Niemcami, 
wyroki śmierci lub wieloletniego więzienia.  
 
 Niektórym udało się wyjechać z kraju, za który walczyli i przeŜyć 
resztę Ŝycia na emigracji, w tęsknocie za Ojczyzną. Taki los spotkał gen. 
Tadeusza Komorowskiego – Komendanta Głównego AK. Jego następca, gen. 
Leopold Okulicki miał mniej szczęścia: aresztowany przez Rosjan, skazany 
bezprawnie na 10 lat więzienia, został przez nich zamordowany w samą wigilię 
BoŜego Narodzenia 1946 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najbardziej tragiczne były jednak losy tych, których mordowali 

rodacy-komuniści. Rotmistrz Witold Pilecki – bohater, który dobrowolnie dał 
się zamknąć Niemcom w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, by tam 
stworzyć sieć konspiracji, skazany na śmierć, został zabity w więzieniu 
strzałem w tył głowy. Gen. August Fieldorf, kierujący w latach wojny pionem 
dywersji, zginął na szubienicy. Rodzinom odmówiono nawet wydania ich ciał – 
do dziś nie wiadomo, gdzie znajdują się groby tych bohaterów. 
 Ci, którzy mieli szczęście i przeŜyli, wychodzili po latach z więzień ze 
zrujnowanym zdrowiem, okaleczeni, zastraszeni, zmuszeni do milczenia o 
przeŜytych okropnościach. Nie było dla nich pracy, a dla ich dzieci - miejsca 
na studiach.  

Najwięksi patrioci, najgodniejsi synowie Polski, na kilkadziesiąt lat 
zostali sprowadzeni do roli wyrzutków społeczeństwa, obywateli drugiej 
kategorii. 



W VIB było najciszej… 
 Z panią Ewą Lewandowską, nauczycielką historii, która przed 
dwoma tygodniami zakończyła pracę w naszej szkole, rozmawiają  
 
 - Jak czuje się Pani odchodząc z naszej szkoły? 
 - Odchodzę juŜ drugi raz, więc powinnam się przyzwyczaić..  Teraz 
jest mi duŜo trudniej niŜ w czerwcu 2006 r… W tym semestrze udało mi się 
nawiązać bardzo dobry kontakt z moją klasą VA - pewnie dlatego, Ŝe się lepiej 
poznaliśmy. Będę za nimi tęskniła… Właściwie ze wszystkimi klasami dobrze mi 
się w tym roku pracowało. W Waszej szkole macie teŜ wspaniałych nauczycieli, 
z którymi bardzo dobrze mi się pracowało, ich teŜ będzie mi brakowało. 
 - Która klasa okazała się najgrzeczniejszą w tym roku szkolnym? 
 - Tu na pewno się bardzo zdziwicie, ale „słynna” VI B; w tej klasie z 
pewnością było najciszej na moich lekcjach. Plotka głosi, ze uczniowie tej klasy 
Ŝalili się uczniom klas czwartych, ze na moich lekcjach słychać jak piszą 
długopisy…  
 - Czy będzie Pani kontynuować pracę nauczyciela? 
 - Chciałabym. Lubię swoją pracę, a gdy ktoś lubi to, co robi, jest 
szczęśliwy. 
 - Czy ktoś w tym roku szkolnym otrzymał szóstkę z historii? 
 - Właściwie pierwszy raz postawiłam szóstki za semestr, ale Maciej C., 
Maciej P., i Eryk S. (Ustawa o ochronie danych osobowych nie pozwala mi na 
podanie nazwisk) nie pozostawili mi wyboru, ich stan wiedzy zasługiwał na takie 
wyróŜnienie.  
 - Dlaczego wybrała Pani akurat historię? 
 - W dzieciństwie marzyłam o lataniu. Ta wielka miłość do latania 
zaczęła się, gdy miałam 5 – 6 lat, wtedy mój wujek „przemycił” mnie na tylnym 
siedzeniu swojego „malucha” na lotnisko wojskowe w Krzesinach k/Poznania i 
siedząc w Mig-u 21 (niestety - tylko siedziałam w kabinie pilota) postanowiłam, 
Ŝe zostanę zawodowym pilotem…  
 Historią zaraził mnie mój ukochany dziadek. Był to jedyny przedmiot, 
z którego się nie uczyłam, to była przyjemność. Miałam jeszcze kilka pomysłów 
na Ŝycie, ale ostatecznie wybrałam historię. 
 - Z czego pisała Pani pracę magisterską? Czy był to trudny 
temat? 



 - Wybór tematu nie był łatwy, poniewaŜ chciałam pisać o królowej 
Jadwidze Andegaweńskiej. Niestety - temat, który wybrałam był juŜ 
opracowany i ostatecznie pisałam o tym, jak widzieli królową duchowni w XV w. 
(a więc juŜ po jej śmierci), czyli „Idealizacja wizerunku królowej Jadwigi 
Andegaweńskiej w świetle XV – wiecznych kazań”. Temat raczej był trudny, 
ale to praca magisterska, a nie wypracowanie z historii... 
 - Z jakiego przedmiotu doskonale sobie Pani radziła? 
 - Dawne dzieje… Oprócz historii była to matematyka. Moja 
nauczycielka matematyki z liceum do dziś ma do mnie Ŝal, Ŝe wybrałam 
historię. Natomiast moją piętą Achillesa była fizyka… 
 - Jaki temat najbardziej lubi Pani z historii? 
 - Łatwiej byłoby odpowiedzieć, czego nie lubię. Tego samego, co moi 
uczniowie, a więc tematów związanych z rewolucją przemysłową w XIX wieku 
(klasy VI) oraz tematów związane z uzbrojeniem Ŝołnierzy, czyli tzw. 
militaria.  
 Interesują mnie tematy związane z tzw. „Ŝyciem codziennym” w 
historii i dlatego teŜ na lekcjach podaję ciekawostki z tej dziedziny. Jest cała 
lista tematów, które mnie bardzo interesują, ale nie dostałam aŜ tak duŜo 
miejsca w tym wydaniu gazetki szkolnej, Ŝeby je wszystkie wymienić. 
 Dlatego na koniec pragnę podziękować Wam za czas wspólnej pracy i 
Ŝyczę Wam sukcesów i wiele radości w nowym semestrze. 
 - Dziękujemy Pani 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 IWONA KWIATKOWSKA 
WYCHOWAWCZYNI KLASY IIc 

  
1. Pierwsze wydarzenie, które pamiętam w swoim Ŝyciu… 
Z najwcześniejszego dzieciństwa pamiętam pojedyncze obrazy bliskich mi 
osób, których juŜ nie ma. A najwięcej wydarzeń pamiętam z przedszkola. 
Pamiętam , Ŝe jedząc obiad siedzieliśmy przy malutkim stoliczku. Na obiad 
była zupa warzywna z  pływającym mięskiem. Cała nasza czwórka  nie chciała 
zmarnować tego mięska więc nałoŜyliśmy je na łyŜki i strzelaliśmy nim w osoby 
siedzące obok lub naprzeciwko. Była super zabawa. Niestety naszej pani się 
nie podobała. 
2. Najpiękniejszy prezent otrzymany w dzieciństwie... 
Był to króliczek o ślicznych słuchach i małym omyku, był uszyty z prawdziwego 
futerka w oliwkowo brązowym kolorze. Byliśmy nierozłączni. 
3. Najwięcej trosk sprawiałam swoim rodzicom tym, Ŝe... 
…nie lubiłam i nie chciałam jeść, większość potraw mi nie smakowało. 
4. Moim rodzicom najbardziej jestem wdzięczna za to, Ŝe... 
…podarowali mi Ŝycie. 
5. W szkole koledzy i koleŜanki wołali na mnie... 
…Iwonka 
6. Pierwszy raz byłam zakochana mając lat... 
…miałam wtedy sześć lat. 
7. Moja pierwsza miłość miała na imię... 
….Pamiętam - był to chłopiec o blond włosach, niebieskich oczach i miał na imię 
Jacek. NaleŜał do sześciolatków. 
8. Jako nastolatka słuchałam muzyki... 
Słuchałam muzyki z lat 80. Nadawany przez program trzeci. Tak zwanych list 
przebojów. 
9. Pierwszego papierosa wypaliłam mając lat...  
 

Od zawsze nie lubiłam dymu papierosów i wiedziałam, Ŝe nie będę palić. Jednak 
pierwszego papierosa wypaliłam siedząc w kuchni mojej przyjaciółki, wiele lat 
temu (byłam dorosła). 
10. Pierwszy raz dostałam od rodziców w skórę za to, Ŝe...  



Moi rodzice byli bardzo wymagający, stawiali konkretne wymagania i określali 
granicę. Nie dostałam od nich w skórę,  jak to określiliście. 
11. Najgorsza ocena na moim świadectwie maturalnym to... 
…trója z pisemnej historii. Okazało się, Ŝe egzamin pisemny nie jest moją 
mocną stroną. Na studiach omijałam go szerokim łukiem. W miarę moŜliwości 
zamieniałam egzamin pisemny na ustny, zdając go tak zwanym terminie 
zerowym. 
12. Mój największy wybryk szkolny polegał na tym, Ŝe... 
Chodziłam do bardzo rozrywkowej klasy. Wspólnie z kolegami i koleŜankami 
układaliśmy wiele zabawnych piosenek i prezentowaliśmy je na lekcjach Ŝeby 
skrócić czas zajęć. W pierwszy dzień wiosny poszliśmy na wagary. Następnego 
dnia cała nasza klasa dostała reprymendę i karę od dyrektora. Musieliśmy 
przyjść w sobotę do szkoły i wrzucić węgiel do piwnicy. 
13. Osobą, którą najbardziej podziwiam jest... 
... a  właściwie był, chociaŜ dla mnie zawsze będzie Jan Paweł ll. 
14. Gdybym jeszcze raz miała wybrać zawód, zostałabym... 
Nie lubię gdybać. Bardzo lubię pracę z  dziećmi i pewnie tym bym się 
zajmowała. 
15. Gdy wchodzę do naszej szkoły, to... 
Jestem trochę śpiąca, mówię dzień dobry, uśmiecham się do pani lub pana, 
którzy otwierają drzwi, budzę się do końca gdy wchodzę na drogie piętro i 
witają mnie moje dzieci 
.16. Cechą, której najbardziej nie cierpię u swoich uczniów, jest... 
Nie cierpię to zbyt mocne słowo. Nie lubię, gdy moje dzieci zapominają 
zadania domowego i mi o tym nie mówią. 
17. Gdy stawiam uczniowi „pałę”, odczuwam... 
Gdy stawiam uczniowi jedynkę, odczuwam smutek. 
18. Moje nerwy najbardziej koi... 
Muzyka Vangelisa i Mozarta. Trochę dziwne zestawienie, ale tak właśnie 
zawsze jest. 
19. Potrawa, na widok której ślina napływa mi do ust, to... 
Jest to szarlotka mojej mamy, w której jest duŜo jabłek, są rodzynki i 
wykończona jest magiczną kratką. Najlepsza jest pieczona późnym latem z 
dodatkiem świeŜych jabłek pachnących sadem. 
20. Moja pasja Ŝyciowa to... 
Czytanie ksiąŜek i podróŜe. 



21. Marzę, aby... 
Mam sporo szczęścia i wiele moich marzeń juŜ się spełniło. Mam jeszcze kilka 
w głębi duszy. Wierzę, Ŝe i one się spełnią, ale nie będę ich wymieniać... 

Pytania zadały  
Partycja Rogozińska i Dorota Urbańska. 

 

Wysoka średnia wcale nie oznacza 

„zakuwania”… 
 Z Anią Pietrzak, która w pierwszym semestrze uzyskała najwyŜszą 
średnią w naszej szkole (5,56!!!) rozmawia Michelle Sypko. 
 
 - Aniu, jesteś najlepszą uczennicą w szkole. Czy w związku z tym 
spotykasz się z gratulacjami czy moŜe z tymi mniej miłymi uwagami? 
 - Przykro mi z tego powodu, ale częściej spotykam się ze słowami, 
których wolałabym  nie słyszeć niŜ z gratulacjami. 
 - Czy twoim zdaniem średnia ocen zawsze odzwierciedla poziom 
wiedzy? 
 - Do końca nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Czasem tak jest, 
ale zwykle nauczyciele      dają uczniowi  szanse na poprawienie się na 
następny rok lub teŜ półrocze. 
 - Co jest twoim zdaniem kluczem do sukcesu w postaci tak wysokich 
ocen? 
 - Trzeba przykładać się równie dobrze z kaŜdego przedmiotu i słuchać, 
co nauczyciele mówią na lekcji. Starać się znajdować czas na robienie prac 
dodatkowych, które zadają nam tak często nauczyciele, bo to szanse na 
podwyŜszenie swojej oceny z danego przedmiotu. Gdy nie bardzo radzę sobie 
w nauce z jakiegoś przedmiotu lub nie rozumiem tematu, zgłaszam się do 
nauczyciela z prośbą o pomoc. Nauczyciele nigdy nie odmawiają pomocy. 
Jednak gdy uczeń wstydzi się tego, Ŝe nie potrafi wykonać zadania, czy teŜ 
pójść z prośbą do nauczyciela, powinien poprosić o pomoc rodziców, którzy  
zawsze poświęcą dla nas trochę czasu. 
 - Ile zwykle czasu poświęcasz na naukę? 
 - Nie jestem tzw. „kujonem”. Czytam po lekcji temat, który nauczyciel z 
nami przerabiał i to mi wystarcza; poza tym duŜo zapamiętuję z lekcji. 



 - Co jest dla ciebie lepszą metodą nauki: na pamięć czy ze 
zrozumieniem? 
 - Mnie dotyczy raczej druga opcja, choć często uŜywam teŜ tej 
pierwszej, czyli mojej pamięci. 
 - Co motywuje cię do nauki? 
 - Bardzo miło jest być wyczytywanym na apelach jako osoba z najlepszą 
średnią; myślę, Ŝe w największym stopniu właśnie to mnie motywuje, lecz 
równieŜ liczy się dla mnie to, Ŝeby moi rodzice byli ze mnie dumni i aby mój 
brat nie musiał wstydzić się z siostrę :) 
 - Czy pamiętasz swoją najgorszą ocenę? Z jakiego była 
przedmiotu? 
 - Pamiętam, Ŝe w tym półroczu dostałam dwóję z religii, poniewaŜ pani 
zrobiła nam niespodziewaną kartkówkę. Tak się złoŜyło, Ŝe nie byłam na tej 
lekcji, z którego była kartkówka. Jedynki nigdy jeszcze nie otrzymałam... 
 - Czy są jakieś przedmioty, z których dobre oceny sprawiają ci 
największą satysfakcję? 
 - Myślę, Ŝe jest to matematyka bardzo lubię ten przedmiot i chcę mieć 
z niego jak najlepsze oceny (ale nie za wszelką cenę). Liczą się dla mnie się 
równieŜ oceny z języka polskiego. 
 - Jesteś zwolenniczką internetowej pomocy w nauce? 
 - Hmm... Podzielam zdanie mojej pani nauczycielki od języka polskiego 
Ŝe „Internet to jeden wielki śmietnik”,  aczkolwiek gdy przygotowuję się do 
sprawdzianu, zbieram materiały z Internetu, później drukuję i uczę się z 
wydrukowanej kartki. 

 

Z pechem moŜna Ŝyć… 
Rozmowa z największym pechowcem w naszej szkole 

 
1. Czym jest dla ciebie pech? 
 - Pech jest dla mnie czymś, czego się nie pozbędę. On juŜ pozostanie 
ze mną na zawsze. 
2. Wierzysz w piątek trzynastego lub w inne przesądy? 
 - Tak, poniewaŜ w piątek 13. miałem wypadek i byłem tydzień w 
szpitalu.  
 



3. Jeśli tak, to czy masz jakieś talizmany przynoszące szczęście? 
 - Nie mam. 
4. Czy twoje nieszczęścia są zawsze wynikiem pechu? Czy moŜe brawura 
lub nieostroŜność? 
 - Raczej nieszczęścia. 
5. Uczysz się na błędach? 
 - Myślę, Ŝe tak. 
6. Czy w domu tez zdarzają ci się takie nieszczęścia? 
 - Czasami. 
7. Co poradziłbyś innym pechowcom? 
 - Na pewno poradziłbym im, Ŝeby byli cierpliwi. 

Rozmawiała – Edyta Zbąska 
 
Od redakcji: 
Największy pechowiec, z zrozumiałych względów☺☺☺☺,  chce pozostać 
anonimowy. MoŜe pech o nim zapomni??  

    

    

NIEZBĘDNIK UCZNIA…  
…czyli jak się uczyć, nie przemęczając się zbytnio ☺ 

 
Jeśli sądzisz, Ŝe potrafisz, to masz rację.  

Jeśli sądzisz, Ŝe nie potrafisz – teŜ masz rację!  
Henry Ford 

 
Fakty są następujące: 
UCZYMY SIĘ 10 % z tego, co czytamy, 20 % z tego, co słyszymy, 30 % 
z tego, co widzimy, 50 % z tego, co widzimy i słyszymy; 70 % z tego, co 
mówimy, 90 % z tego, co mówimy i robimy. 
 
Zastanów się, ile rzeczy moŜesz zrobić za pomocą komputera. Na pewno 
bardzo duŜo. Teraz pomyśl sobie, Ŝe sam jesteś posiadaczem 
najpotęŜniejszego komputera na świecie.  To cudo składa się z biliona (hm…ile 
to było zer?? Mała powtórka z matematyki☺) komórek mózgowych, w tym ze 



100 miliardów aktywnych komórek nerwowych i 900 miliardów komórek, które 
sklejają odŜywiają komórki aktywne. Na kaŜdej ze 100 miliardów komórek 
moŜe powstać 20 000 gałęzi połączeń. Twój mózg przekazuje miliony 
informacji na sekundę!! Wyobraź więc sobie, ile to nowych połączeń 
powstaje w ciągu jednego dnia w szkole! Ucząc się, trenujesz i rozwijasz 
swoje szare komórki. Pewnie nie raz i nie dwa zadawałeś sobie czytelniku 
pytanie: co zrobić, Ŝeby nauczyć się materiału na test czy klasówkę? W ciągu 
całego roku szkolnego zastanawiasz się pewnie nad tym często.  
Postaramy Ci się pomóc. Pamiętaj jednak o tym, co powiedział Mistrz Yoda: 
„Moc jest z Tobą”. Musisz się tylko nauczyć jej uŜywać ☺.  
  

O czym naleŜy pamiętać?  
1. Zadbaj o porządek w miejscu, w którym się uczysz (nie bez powodu 
dyrekcja i nauczyciele naszej szkoły przykładają do tego taką wagę). W 
ładnym, przyjemnym pomieszczeniu czujemy się dobrze. Tylko wtedy, kiedy 
czujemy się dobrze, moŜemy się czegokolwiek nauczyć. 
2. JeŜeli chcesz, aby Twój mózg dobrze pracował dostarczaj jemu energii. 
Mózg pobiera ją z tlenu, wody i jedzenia. Przekąski, które sprzyjają 
przyswajaniu wiedzy: orzeszki ziemne, kiełki pszenicy; owoce /banany, 
pomarańcze, morele, melony, nektarynki, brzoskwinie/; warzywa 
/pomidory, ziemniaki, dynia, soja/. Pij duŜo wody. Herbata, napoje gazowane  
(Twoje ulubione coca cola, sprite, i in.) odwadniają organizm, a tym samym nie 
są Twoim sprzymierzeńcami w nauce. Tlenu mózgowi dostarczysz przez 
regularne ćwiczenia fizyczne. Zajęcia w-f (choć na pierwszy rzut oka wydaje 
się, Ŝe niewiele mają wspólnego z wynikami z matematyki, języka angielskiego 
czy historii) sprzyjają przyswajaniu wiedzy z innych przedmiotów!! 
3.  Jeśli jesteś zdenerwowany, a co gorsza niewyspany, nie siadaj do nauki, bo 
i tak Twój trud pójdzie na marne. Nie będziesz efektywny. Lepiej odpocznij 
sobie chwilę i zabierz się do pracy, kiedy będziesz w lepszej formie.  
4. Poznaj techniki skutecznego uczenia się (techniki skutecznego 
zapamiętywania, mapy umysłu, sposoby organizacji materiału do nauki). Na 
wszystko jest metoda! Nie musisz siedzieć godzinami nad ksiąŜkami, Ŝeby 
przygotować się do klasówki.  
5.  Poznaj swoje moŜliwości, mocne strony, swój styl uczenia się.  Będziesz 
mógł je tym lepiej wykorzystać w nauce. KaŜdy z nas jest inny, kaŜdy z Twoich 
kolegów, koleŜanek inaczej przyswaja wiedzę. Czy wiesz, Ŝe zwykle w jednej 



klasie 37% uczniów przyswaja  wiedzę przez wykonywanie czynności, 
zabawy ruchowe, 29% uczniów uczy się przez patrzenie, obserwację i 
34% poprzez słuchanie. Być moŜe więc Twoje trudności w nauce wynikają z 
tego, Ŝe nie wiesz jaki styl jest dla Ciebie najbardziej odpowiedni. Sprawdź to 
i zacznij uczyć się stylowo! ☺ 
6. Uwierz w siebie!  Henry Ford powiedział kiedyś: „Jeśli sądzisz, Ŝe 
potrafisz, to masz rację. Jeśli sądzisz, Ŝe nie potrafisz – teŜ masz rację!” 
JeŜeli przystępujesz do nauki z załoŜeniem „i tak tego nie zrozumiem”, to nie 
masz szans! Twój mózg nie będzie miał motywacji do pracy. Oddajesz 
zwycięstwo w przedbiegach. Odbierasz więc sam sobie szanse na nauczenie 
się czegoś nowego.  

Ciocia Karolina 
 
 W następnym numerze zostaną omówione style uczenia się i wybrane 
techniki skutecznego zapamiętywania. JeŜeli jednak chciałbyś sprawdzić jaki 
jest Twój styl uczenia się, poznać i poćwiczyć róŜne techniki przyswajania 
wiedzy, przyjdź na warsztaty (dwa spotkania), które odbędą się  13 i 20 
marca o godz. 13.30 w sali 314. Liczba miejsc ściśle ograniczona! ☺☺☺☺  
Zapisy prowadzi pani Karolina Van Laere. Pierwszeństwo zapisu mają 
osoby, które zakupiły gazetkę ☺☺☺☺.  
 
 A Ty - jak się uczysz? MoŜe opatentowałeś swój własny, indywidualny 
styl? Chciałbyś się tym podzielić z innymi? Zapraszamy do konkursu 
„Najbardziej pomysłowy i zabawny sposób na naukę”. Swoje  patenty (moŜna 
opracowywać z pracach, trójkach) podpisane imieniem i nazwiskiem prosimy 
składać w pokoju nauczycielskim.  

LISTY DO REDAKCJI 
Droga Redakcjo, 
Mam na imię Wojtek. Mam kłopoty z nauką. DuŜo się uczę, ale prawie niczego 
tego nie rozumiem. Rodzice i nauczyciele denerwują się, bo myślą, Ŝe mi nie 
zaleŜy. ZaleŜy mi, ale nic mi z tego nie wychodzi. Nawet jeŜeli w domu uda mi 
się nauczyć na sprawdzian i myślę, Ŝe umiem, to dostaję bardzo słabe oceny. 
Co mam z tym zrobić? Mam juŜ tego dosyć. Widzę jak moi koledzy niewiele 
się uczą i dostają duŜo lepsze oceny.  



 
Drogi Wojtku, 

Na sukces w nauce składa się wiele czynników. W szkole najczęściej te 
problemy wynikają z trudności natury emocjonalnej. Dostrzegasz fakt, Ŝe 
potrafisz się nauczyć, ale w sytuacji stresu, jakim jest sprawdzian, trudno Ci 
nabytą wiedzę, umiejętności wykorzystać. Rozumiem, Ŝe bardzo zaleŜy Ci na 
tym, Ŝeby mieć lepsze stopnie. Zastanów się jednak dla kogo to robisz? Dla 
siebie czy dla rodziców i nauczycieli? JeŜeli robisz to dla kogoś innego i za 
kaŜdym razem, kiedy widzisz ich niezadowolenie z Twoich wyników, to rośnie 
w Tobie napięcie. Zbyt duŜe napięcie wywołane duŜymi oczekiwaniami 
uniemoŜliwia przyswajanie wiedzy i osiąganie wyników.  

Trudności w nauce mogą teŜ wynikać z braku wiedzy na temat tego, 
jak się uczyć. KaŜdy człowiek jest inny i ta inność dotyczy równieŜ sposobów 
uczenia się. Wydaje mi się, Ŝe warto byłoby, gdybyś udał się na zajęcia z 
technik uczenia się. Będziemy takie organizować w naszej szkole. Zapraszamy. 
Głowa do góry! 

Ciocia Karolina 
    

    

KĄCIK MODY 

Moda na co dzień 
Cześć! To ja, wasza specjalistka od mody. W  2006 roku proponowałam 

wam spódniczki oraz „dzwony”. W tym czasie, czyli w nowym roku moda się 
zmieniła. Pojawiły się na wybiegach obcisłe jeansy, a zamiast rajstop pod 
spódniczką leginsy. Idealnie dobrana biŜuteria do stroju - NIE MODNE! 
Eksperymentuj z kolorami! Zielone kolczyki do pomarańczowej sukienki - 
SUPER !   Największym hitem tego sezonu ...pasy! Gdy ubierzesz się do szkoły 
w paski nie jeden kolega się za tobą obejrzy☺. W tym okresie kiedy jest 
jeszcze zimno nosimy kurtki, jak co roku narzekacie mamie, Ŝe nie chcecie 
nosić kurtki, bo was pogrubia. Nie martwcie się są na to patenty. Zamiast na 
szyję przewiąŜ się w pasie szalikiem lub apaszką . 

Dorota Urbańska    
    

    



Bez znieczulenia, czyli… 

…ksywki nauczycieli 
 

 Jak szkoła stara, nauczyciele zawsze mieli ksywki. Czy to się komuś 
podoba, czy nie – tak po prostu jest.  Przedstawiciel naszej redakcji 
przeprowadził wstępny wywiad. Jego wyniki, choć niekompletne, 
przedstawiamy poniŜej. 
 Przy okazji kierujemy pytanie do naszych drogich Nauczycieli: jak to 
było w nie tak jeszcze dawnych czasach, kiedy sami byliście uczniami? MoŜe 
nam opowiecie?  

 
1. PANI EWA LEWANDOWSKA - HISTERYCZKA 
2. PANI MAŁGORZATA KUŹMIŃSKA – JEśYK 
3. PANI MARZENA RYBICKA - RYBA 
4. PANI IZAELA PELCER - PRECEL 
5. PAN TOMASZ STRUśANOWSKI - STRUśAN 
6. PAN ADAM ZAŁUSKI - KOZIA BRÓDKA 
7. PANI KINGA ANTOS - ARKTOS 
  

Zebrał: Michał Olszewski 
 

KĄCIK MUZYCZNY ☺ 
Teścik o wokalistce Pussycat Dolls 

1. Jak ma na imię? 
a) Liza b) Nicole  c) Katie 
2. Ile  ma lat? 
a) 24 b) 31 c) 29 
3. Jakie jest jej ulubione powiedzonko? 
a) zawsze moŜe być lepiej    b) nie chwal dnia przed jego końcem   c) im 
lepiej wyglądasz, tym lepiej oceniają cię inni 
4. Jej hobby to ... 
a) pływanie    b) taniec  c) moda 
5. Gdy się budzi pierwsza jej myśl to ... 
 



a) Kurcze, jeszcze trochę  mamo ☺    b) Hurra! Słoneczko świeci pora wstawać   
c) nienawidzę poniedziałków � 
6. Co ją inspiruje? 
a) inne zespoły  b) super dziewczyny z jej zespołu  c) jej rodzinka ☺ 
7. Kim chciała być jako dziecko? 
a) aktorką    b) piosenkarką   c) byle kim tylko, Ŝeby duŜo zarabiać 
8. Jakie jest jej ulubione zwierzę? 
a) koń  b) pies  c) boa dusiciel ☺ 
9. Wolny czas spędza w… 
a) kawiarni b) domu wymyślając piosenki c) byle gdzie tylko musi być cicho 

Przygotowała: Dorota Urbańska 5C  
 

Z sekretnika M. 
Cześć! To ja! Mam nadzieję, Ŝe się wyspałeś, bo ja tak. Dzisiaj rano oglądałam 
„Szał na Amandę”. Gdy szłam do szkoły, to po drodze weszłam do „Biedronki” i 
kupiłam  sobie coca-colę. Na lekcji języka polskiego dostałam kropkę, bo nie 
odrobiłam zadania domowego. Na przyrodzie całą lekcję pisaliśmy sprawdzian. 
Teraz jestem na lekcji języka angielskiego i sprawdzamy zadanie domowe. Pan 
zabrał Dorocie sekretnik, bo pisała na lekcji, ale ja teŜ pisałam i pan mnie nie 
przyłapał. Całe szczęście, bo byśmy zobaczyli się dopiero w czwartek. Padam z 
nóg. Do zobaczenia!! 

 

W SZKOLE 
 Dzisiaj jest pierwszy dzień w Akademii Bajkowych Stworzeń. 

Bohaterowie najróŜniejszych bajek po raz pierwszy przyszli do szkoły. Lekcje 
były bardzo interesujące. Chciałabym niektóre z nich Wam opisać. 

          Zaczęło się jak to w szkole - od dzwonka na lekcje. Cała klasa  
ustawiła się pod salą czekając na  nauczyciela – Pana Kleksa. Gdy przyszedł, 
weszli i usiedli w ławkach. 
-Proszę, rozpakujcie swoje ksiąŜki – powiedział nauczyciel - a ja sprawdzę 
obecność. 
-Kubuś Puchatek?  
-Jestem. 
-Królewna ŚnieŜka? 
-Nie ma. 



-A kto wie co się z nią dzieje? 
-Ja wiem, proszę pana – odpowiedział Bambi – podobno Królewicz  jest chory i 
nie zdąŜył jej pocałować i obudzić. 
-Aa, to wszystko wyjaśnia. 
Po sprawdzeniu obecności była matematyka. 
-Proszę otwórzcie ksiąŜki od matematyki na stronie 43. i zróbcie zadanie 
pierwsze. Gdy wszyscy zaczęli rozwiązywać zadania, wilk dostał uwagę za 
ponowną próbę zjedzenia Czerwonego Kapturka.  
             Po lekcji matematyki przyszedł czas na wychowanie fizyczne. Pinokio 
miał wielkie problemy z ćwiczeniem, poniewaŜ cały czas zahaczał o coś nosem. 
Za to Tygrysek był w swoim Ŝywiole- brykał i fikał jak nigdy dotąd. Jednak na 
historii zupełnie stracił entuzjazm. Nie mógł połapać się w tych wszystkich 
datach i wydarzeniach historycznych, w przeciwieństwie do Baby Jagi, która 
doskonale pamiętała wszystko z ostatnich dwustu lat. Jednak nic w tym 
dziwnego, poniewaŜ czarownica sama miała lat około trzystu. Najciekawsza 
była przerwa przed lekcją przyrody. Gargamel chciał zrobić Smurfetce 
psikusa i włoŜył jej do plecaka Ŝabę. Gdy Smurfetka chciała sięgnąć lusterko, 
Ŝaba wyskoczyła z torby wprost na jej nowe pantofelki. Biedna tak się 
przestraszyła, Ŝe mama Muminka musiała podać jej krople na uspokojenie. 
Ostatnią lekcją tego dnia była przyroda, na której najwięcej do powiedzenia 
miał Paszczak, poniewaŜ - jak wiadomo - kwiaty są jego największą pasją. Gdy 
lekcja dobiegła końca wszyscy  rozeszli się do swoich domów.  

       Tak właśnie wyglądał jeden z wielu dni w zaczarowanej Akademii 
Bajkowych Stworzeń. 

Agnieszka Lange 
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