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BOśE NARODZENIE  
 
 

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy, Drodzy Uczniowie 
 

ZbliŜający się czas 
świąt BoŜego Narodzenia 
jest okazją dla kaŜdego z 
nas do odbudowania wokół 
siebie świata pełnego 
dobroci, miłości i przyjaźni 
w rodzinie. Przesyłam 
zatem całej Społeczności 
Szkolnej serdeczne Ŝyczenia 
przeŜycia tych zimowych, 
ale zarazem najcieplejszych 
w polskiej tradycji świąt w 
gronie najbliŜszych i  

Rys. Dorota Urbańska 
 
przyjaciół, w zgodzie i radości. śyczę, aby świąteczne dary nadziei i wiary 

w zwycięstwo dobra nad złem dały nam siłę do wzajemnego przebaczenia i 
Ŝyczliwości. 

Niech 2008 rok będzie pełen szczęścia i pomyślności, miłych 
niespodzianek od losu oraz uśmiechu witającego kaŜdy nowy dzień. 

Dyrektor szkoły 
BoŜena Rzemieniuk 
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PoŜegnaliśmy Pipsę 
 6 grudnia, po trzech miesiącach obecności w naszej szkole, 
poŜegnaliśmy Pipsę Tuunainen, nauczycielkę z Finlandii. Bardzo ją 
polubiliśmy – zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, z którymi 
przeprowadziła wiele lekcji. Po powrocie do rodzinnego kraju, Pipsa 
przesłała nam pozdrowienia i Ŝyczenia świąteczne, które poniŜej 
publikujemy wraz z tłumaczeniem. 

 
Dear Pupils and Staff, 
Greetings from Finland! I hope you are all fine. I just want to thank you for the 
last three months I spent in your school. For me it was a great experience and I 
was very happy to teach there. It wasn't always easy because I don't speak your 
mother tongue Polish but you were all very patient and friendly with me and I 
really appreciated that. I was also always very happy to hear greetings in 
English even during the breaks or to have short discussions in English with 
some of you. I hope you will keep up the good work and I wish you all a Merry 
Christmas and a Happy New Year! Or as we say it in Finnish: Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta! 
Best regards,Pipsa :) 
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Drodzy Uczniowie i Pracownicy Szkoły 
Pozdrawiam z Finlandii! Ufam, Ŝe macie się dobrze. Pragnę podziękować za trzy 

miesiące spędzone w Waszej szkole. Było to dla mnie waŜne doświadczenie; cieszę się, Ŝe 

mogłam u Was uczyć. Wiązało się to z pewnymi trudnościami, gdyŜ nie mówiłam po polsku, 
ale muszę przyznać, Ŝe byliście w stosunku do mnie bardzo cierpliwi i mili. Bardzo cieszyła 
mnie kaŜda, najkrótsza nawet, wymiana zdań po angielsku z niektórymi z Was.  

Mam nadzieję, Ŝe trwacie w owocnej pracy. śyczę Wam  radosnych świąt BoŜego 
Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku, czy teŜ – jak mówimy w języku fińskim: Hyvää 
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

Serdecznie pozdrawiam 
Pipsa 

 
 

O sztuce obdarowywania  

świątecznymi prezentami 
Kupując prezenty, moŜna to zrobić „w biegu”, traktując jak wiele 

innych codziennych spraw. Ale moŜna takŜe podejść do tego w zgoła inny 
sposób. Jeśli naprawdę chcesz zapisać się w pamięci osoby, której wręczasz 
prezent, to przeanalizuj jej zainteresowania, przeprowadź wywiad w jej 
otoczeniu i dowiedz się, jakie ma gusta i marzenia. Oto kilka przykładów, 
co kupić na prezenty dla: 

a/ twojego taty. Myślę, Ŝe powinno to być coś oryginalnego. Jeśli twój 
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tata ma poczucie humoru, kup mu zabawny kufel do piwa, cudowny pilot do 
telewizora (przecieŜ wiemy, Ŝe kaŜdy lubi posiedzieć przed TV). MoŜesz kupić 
tanią wiertarkę czy szlifierkę. A moŜe premierowy film na DVD lub (oczywiście 
jeŜeli lubi czytać) ksiąŜkę?  
b/ twojej mamie proponuję podarować delikatny prezent. MoŜe jakiś perfum lub 
elegancką torebkę? Co tu ukrywać: kaŜda kobieta lubi się stroić...  

JeŜeli mama ma poczucie humoru, proponuję zabawny fartuszek z 
wyszytym przez ciebie jej imieniem. Sama zrobiłam kiedyś mamie taki prezent. 
Zdziwiła się, lecz była zadowolona; teraz, kiedy coś gotuje, zawsze zakłada 
swój piękny fartuszek. Dobrym pomysłem moŜe się okazać płytka ulubionego 
wykonawcy twojej mamy.  

Oczywiście, 
niezaleŜnie od 
upominków, które sami 
sprawiamy naszym 
najbliŜszym, z 
upragnieniem czekamy 
na prezenty od św. 
Mikołaja! 

 
Przygotowała Anna 

Pietrzak  
 
 

Dzieci listy piszą... 
W świątecznym 

numerze prezentujemy 
dwa  listy do św. 
Mikołaja, napisane 
przez uczniów naszej 
szkoły. W ubiegłym 
tygodniu zostały one 
opublikowane w 
dodatku do toruńskich 
„Nowości”. 

 
 

Nasze świąteczne marzenia 
Redaktorzy gazety szkolnej przeprowadzili krótką sondę, której 

celem było ustalenie, czego pragniemy, o czym marzymy przed zbliŜającymi 
się świętami. Niektórzy z zapytanych zdradzili, o jakie prezenty by ich 
uradowały; inni wyrazili bardziej ogólne Ŝyczenia. I tak: 
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- Pipsa, zapytana tuŜ przed wyjazdem z Polski, przyznała się, Ŝe potrzebny jej 
jest nowy zegarek; 
- panią Olę Borkowską ucieszyłby sprzęt do nurkowania; 

- dla Izby Malinowskiej z VIc 
wymarzony prezent to chomik; 
- panu Tomkowi 
StruŜanowskiemu w głowie 
najwyraźniej podróŜe, choć 
niekoniecznie zagraniczne – 
chciałby dostać atlas 
samochodowy Polski; 
- bardziej wymagająca jest 
wicedyrektor, pani Beata 
Skruszewicz: z okazji świąt 
zadowoli ją, ni mniej ni więcej, 
tylko „uśmiech na twarzach 
uczniów”; 
- pan Jarek Brzóskniewicz 
musi mieć mocno 
„nadszarpnięte” nerwy. Gdzie 
moŜna się najlepiej uspokoić? 
Oczywiście: na rybach! Stąd 
ukryte marzenia: nowa wędka i 
kołowrotek. Ciekawe, czy św. 
Mikołaj połknie ten haczyk?... 
- pani Teresa Kopiec pragnie 
zdrowia w rodzinie; 

- panią Marzenę Rybicką ucieszyłby „ogromny worek, a w nim bardzo duŜo 
spokoju, ciszy i miłej, świątecznej atmosfery”. 
- Edyta Zbąska z kl. Vib ma tylko jedno w głowie: chciałaby psa! 
- pani ElŜbieta Okraszewska podchodzi do sprawy po kobiecemu: ucieszyłaby 
ją buteleczka perfum. 
 

Jak święta obchodzą inni? 
Grudzień juŜ w pełni, okres boŜonarodzeniowy zbliŜa się wielkimi 

krokami... W wielu krajach święta BoŜego Narodzenia są jednym z 
waŜniejszych wydarzeń roku - czasem niepowtarzalnym, pełnym radości, 
niosącym ciszę i skupienie. Nigdzie obyczaje świąteczne nie są szablonem - 
wszędzie są odrębne, bogate w tradycje i zwyczaje. Poznajmy, jak ten czas 
przeŜywają mieszkańcy krajów, w których znajdują się współpracujące z nami 
szkoły: Holandii i Turcji. 

W Holandii nie ma ani wieczerzy wigilijnej, postu ani prezentów pod 
choinką. Święty Mikołaj, Sinter Klaus, nie przyjeŜdŜa tu do dzieci saniami, lecz 
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przypływa łodzią, a one wyczekują go w porcie. Gdy dopłynie do brzegu (5 
grudnia), rozpoczyna się świętowanie i obdarowywanie prezentami. Święta 
obchodzone są 25 i 26 grudnia. Holendrzy pielęgnują tradycję pasterki -  
uroczystej Mszy św. wigilijnej. Nie ma tu jednak specjalnych potraw 
świątecznych czy wypieków. MoŜna jednak zauwaŜyć przed domami choinki 
bogato ozdobione sznurami lampek i świątecznie udekorowane okna. W 
przedświąteczne dni Holendrzy piszą i wysyłają kartki z Ŝyczeniami. KaŜda 
rodzina z okazji świąt BoŜego Narodzenia wysyła około 30 - 50 kartek, a te, 
które dostaje, wywiesza w oknach bądź ustawia na komodach. 

W Turcji, która jest krajem muzułmańskim, BoŜego Narodzenia się nie 
obchodzi. Turcy świętują natomiast Nowy Rok. Atrakcją wieczoru, podczas 
którego rodziny zbierają się na uroczystych kolacjach, nie są kolędy, lecz... 
pokazy tańców brzucha. W tym roku Nowy Rok zbiega się z jednym z 
najwaŜniejszych świąt muzułmańskich - Id al Adha, czyli ruchomym świętem 
ofiarowania. To ten dzień, kiedy w całym świecie muzułmańskim pod nóŜ idą 
baranki, krowy, woły i kozły, a u bogaczy - wielbłądy. 

Przygotowała Anna Pietrzak 
 

Zgadnij, kim jestem! 
 

W poprzednim numerze 
rozpoczęliśmy publikację cyklu 
zdjęć pod tytułem „Wasi 
nauczyciele teŜ byli mali...”. 
PokaŜemy Wam, jak 
wyglądaliśmy, kiedy byliśmy w 
Waszym wieku albo jeszcze 
młodsi... Jako pierwsza 
zaprezentowała się – w stroju 
góralskim – pani Kinga Antos. 
Dziś pora na kolejną fotkę, rzecz 
jasna utrzymaną w klimacie 
świątecznym... 

 
A zatem – kto to jest? 

Odpowiedź na to pytanie 
znajdziecie na ostatniej stronie 
gazetki. 
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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 Katarzyna Zajączkowska!!! 

  
1. Pierwsze wydarzenie, 
które pamiętam w 
swoim Ŝyciu... 
...spacery z moim 
kochanym dziadkiem. 
2. Najpiękniejszy 
prezent otrzymany w 
dzieciństwie... 
...czerwony płaszczyk. 
Wszyscy uwaŜali, Ŝe jest 
śliczny, a ja zalewałam 
się  łzami kiedy miałam 
go ubrać. 
3. Największą troskę 

sprawiłam swoim rodzicom tym, Ŝe... 
...byłam niejadkiem, kaŜdy posiłek trwał godzinę. 
4. Moim rodzicom najbardziej jestem wdzięczna za to, Ŝe... 
...kochają mnie i zawsze mogę na nich liczyć. 
5. W szkole koledzy i koleŜanki wołali na mnie... 
...nie miałam konkretnego przezwiska. 
6. Pierwszy raz byłam zakochana mając lat...  
...kilkanaście; było to jeszcze w szkole podstawowej. 
7. Moja pierwsza miłość miała na imię... 
...Jacek. 
8. Jako nastolatka słuchałam muzyki...  
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...polski rock, np. DŜem, SDM. 
9. Pierwszego papierosa wypaliłam mając lat... 
...na pewno byłam pełnoletnia; nie smakował mi, dlatego nie palę!  
10. Pierwszy raz dostałem od rodziców w skórę za to, Ŝe...  
...w skórę to za duŜo powiedziane, ale moi rodzice nie tolerowali kłamstwa.  
11. Najgorsza ocena na moim świadectwie maturalnym to... 
...koszmarna trójka z chemii;  bardzo to przeŜyłam. 
12. Mój największy wybryk szkolny polegał na tym, Ŝe... 
...„zagadałam się” z przyjaciółką i nie dotarłam na lekcję muzyki. 
13. Osobą, którą najbardziej podziwiam jest... 
...moja babcia. Zawsze dobra, Ŝyczliwa, kochana, cierpliwa i tak mogłabym  
wymieniać bez końca. 
14. Gdybym jeszcze raz miała wybrać zawód, zostałabym... 
...nauczycielką. Nikt mnie do tego nie zmuszał. Jestem nauczycielką z  wyboru, a 
nie z przypadku. 
15. Gdy wchodzę do naszej szkoły, to... 
...zawsze jestem kwadrans wcześniej więc mam trochę czasu na złapanie  
oddechu.  
16. Cechą, której najbardziej nie cierpię u swoich uczniów, jest... 
...kłamstwo. 
17. Gdy stawiam uczniowi „pałę”, odczuwam... 
...zawód; to znaczy, Ŝe coś nam obojgu nie wyszło. 
18. Moje nerwy najbardziej koi... 
...czekolada, dobra czekolada. 
19. Potrawa, na widok której ślina napływa mi do ust, to... 
...jest ich wiele, np. pizza mojego męŜa i klopsiki mojej babci. 
20. Moja pasja Ŝyciowa to... 
...moje dzieci i moja rodzina. 
21. Marzę, aby... 
...dobrze wychować swoje dzieci. 

Przygotowały: Dominika Lasek i Paulina Brzuszczak 
 
 

Czytanie moŜe być pasją 
Z panią Katarzyną Bublewicz, bibliotekarką, rozmawiają Paulina 
Brzuszczak i Paulina Dziawa. 
 
- Czy lubi Pani swój zawód? 

- Gdybym nie lubiła, nie pracowałabym tutaj... 
- Czym się Pani kierowała wybierając pracę bibliotekarki? 

- W szkole podstawowej moim marzeniem było studiowanie medycyny. 
Zmieniło się to w „ogólniaku”. Fizyka mnie przerosła; był niski poziom 
nauczania i wiedziałam, Ŝe nie mam szans podczas egzaminu wstępnego. 



 9 

PoniewaŜ zaś zawsze lubiłam czytać, pojawiła się myśl o bibliotekoznawstwie... 
- Czy jest Pani zadowolona z ilości ksiąŜek wypoŜyczanych przez uczniów? 

- Zawsze chciałabym, aby było więcej, ale wiem teŜ, Ŝe nasi uczniowie i 
tak sporo czytają. 
- Czy wykonując swój zawód, 
miała Pani jakieś przykrości? 

- Nie. Przykro mi jest tylko 
wtedy, kiedy uczeń nie chce 
wypoŜyczyć ksiąŜki. 
- Czy w dzieciństwie zdarzyła się 
Pani jakaś „wpadka”? 

- Największą wpadką było 
dyktando w drugiej klasie 
„podstawówki”. Napisałam „pisaci” 
i „czytaci” zamiast „czytać” i 
„pisać”. Od tej pory wiem, jak to się 
pisze :) 
- Jaka jest Pani ulubiona ksiąŜka?  

- Bardzo duŜo czytam, ale 
księgą, do której sięgam codziennie, 
jest Biblia. 
- Jaki jest Pani największe 
marzenie? 

- Jakaś egzotyczna podróŜ. 
- Czy chciałaby Pani przekazać coś uczniom? 

- śeby czytanie stało się pasją,  a nie przymusem. 
 
 

Z     Ŝ y c i a      s z k o ł yZ     Ŝ y c i a      s z k o ł yZ     Ŝ y c i a      s z k o ł yZ     Ŝ y c i a      s z k o ł y    
 

„Andrzejkowy” wieczór 
27 listopada w naszej szkole odbyła się zabawa andrzejkowa, która trwała 

półtorej godziny, od godz. 18.00 do godz. 19.30. Dyskotekę zorganizował i 
poprowadził DJ Wiktor. Usłyszeliśmy utwory takich wykonawców jak Kombi, 
Ivan & Delfin, a takŜe sławnych Beatlesi. Jednak większość uczniów uwaŜa, Ŝe 
piosenki puszczane przez DJ-a były monotonne i nudne. Moim zdaniem 
zabrakło największych dyskotekowych hitów, przy których moglibyśmy się 
naprawdę „wyszaleć”. Nie mieliśmy teŜ szansy wziąć udziału w andrzejkowych 
wróŜbach, bo po prostu ich nie było. W przyszłym roku moŜna byłoby o nich 
pomyśleć. Nadałyby one prawdziwego uroku tej szczególnej imprezie. 
Moglibyśmy wtedy poczuć magię andrzejkowego wieczoru.  
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Według Pani wicedyrektor, Beaty Skruszewicz, zabawa andrzejkowa nie 
była udana. Dzieci zamiast tańczyć, skakały sobie na plecy. RównieŜ strój i 
makijaŜ niektórych dziewcząt był, delikatnie mówiąc, trochę przesadzony. Ale 
przede wszystkim zabrakło wróŜb. Pani wicedyrektor rozwaŜa decyzje o 
powrocie do klasowych andrzejek. 

Kuba Taratuta 
 
 

Wystawa owadów egzotycznych 
Większości z nas słowo „owad” kojarzyło się automatycznie z muchą lub 

pająkiem. Nie było chyba osoby, która nie zauwaŜyłaby wielkiego plakatu 
informującego o wystawie owadów egzotycznych. Budził on zaciekawienie, a 
niektórych - obrzydzenie. 

Wystawa trwała trzy dni. Swoją drogą, to zadziwiające jak uszy hodowcy 
wytrzymywały ten krzyk i szkolny hałas, który niekiedy mógłby słuŜyć jako 
broń na wojnie, mająca na celu ogłuszenie przeciwnika...  

Owady mogliśmy wziąć na rękę; bardziej odwaŜni brali, inni...chowali się 
za zasłonami... 

Po krótkim „wykładzie” mogliśmy sami obejrzeć resztę owadów. Z 
zapartym tchem obserwowaliśmy, jak modliszka zabija świerszcza. 
Jednogłośnie stwierdziliśmy, Ŝe nie chcemy być nigdy świerszczem.  
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Na samym końcu mogliśmy kupić patyczka lub straszyka. Do tego 
potrzebny był niezły refleks, poniewaŜ zapasy szybko się wyczerpały.  
Nie wiem jak u innych, ale u nas kupującymi były w większości dziewczyny. 
Widocznie panowie preferują raczej chowanie się za zasłonkami, niŜ branie do 
ręki owadów... 

Michelle Ostafin-Zielińska 
  
 

Wycieczka do Warszawy 
26 listopada uczniowie klas szóstych wybrali się na wycieczkę do 

Warszawy, której głównym celem było zwiedzanie Muzeum Powstania 
Warszawskiego. 

Wyjazd, zaplanowany na szóstą rano, opóźnił się o jakieś 10 minut. 
Pojechaliśmy dwoma autokarami. Po przyjeździe do stolicy najpierw udaliśmy 
się na najbardziej znany warszawski cmentarz - Powązki. Zobaczyliśmy tam 
m.in. groby bohaterów filmu „Akcja pod Arsenałem”, a takŜe wielu znanych 
osób.  

W trakcie zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego 
dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji od przewodnika. Szliśmy 
kanałem specjalnie przygotowanym dla odwiedzających i to chyba wzbudziło 
największe emocje. Odwiedziliśmy teŜ sklepik z pamiątkami, a następnie 
udaliśmy się pod pomnik Powstania Warszawskiego i pod pomnik Małego 
Powstańca, gdzie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia. 

Wróciliśmy do autokarów zmęczeni, jednak w drodze powrotnej część z 
nas nieco bardziej się oŜywiła. Bawiliśmy się świetnie, ale niestety, opiekunom 
nie do końca podobał się nasz wyśmienity humor... 

Wycieczkę uwaŜam za udaną, poniewaŜ dowiedzieliśmy się wielu rzeczy, 
a poza tym tego dnia nie mieliśmy lekcji! 

Paula Moryson 
 

Cheerleaderki wybrane! 
W listopadzie odbył się casting dziewcząt do grupy cheerleaderek. Na 

casting przyszło 8 dziewcząt. Na początku uczestniczki musiały zatańczyć 
wymyślony przez siebie układ, następnie zaś - pokazać surowemu jury, jakie 
akrobacje potrafią wykonać, np. mostek z góry, z dołu, przejście, gwiazda itp. 
Po krótkim namyśle jury w składzie: Anna Pietrzak, Partycja Rogozińska oraz 
Paulina Brzuszczak ogłosiły dobrą wiadomość: przeszły... wszystkie 
kandydatki!  

Nasze próby odbywają się w piątki. Cheerleaderkami zostały: Dominika 
Lasek, Dorota Urbańska, Izabela Malinowska, Paula Moryson, Sandra 
Hyczewska, Karolina Rzadkiewicz, Marta Wilińska oraz Michalina 
Balcerzewska. JuŜ niedługo zobaczycie nas w akcji!         

Pozdrawiam Anna Pietrzak 
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Gąbka przemówiła... 

UŜywamy ich codziennie, ale nikt nie wie, jakie są, jakie mają tajemnice. 
Dlatego redakcja naszej gazetki postanowiła przeprowadzić wywiad z... Gąbką. 
Tak, tak – z panią Gąbką, słuŜącą do ścierania tablicy. Jak widać, w wigilię 
BoŜego Narodzenia nie tylko zwierzęta, ale równieŜ przedmioty przemawiają 
ludzkim głosem... 
   
� Dzień dobry. 
� Cześć. 
� Czy mogłabyś się przedstawić? 
� Nazywam się Gąbka. Dla przyjaciół - Szwamka. 
� Czy masz przyjaciół? Jak często z nimi rozmawiasz? 
� Mam wielu przyjaciół. NajbliŜsi to Kreda i Tablica. Kreda jest małomówna, 

za to Tablica ciągle „nawija”. 
� Jak się czujesz kiedy jesteś brudna i mokra? 
� Lubię to, co robię, a poza tym brud jest fajny. 
� Czy masz jakieś inne zajęcia oprócz ścierania Tablicy? 
� Lubię słuchać muzyki, którą nauczyciele  włączają wam np. na angielskim 

oraz leniuchować. 
� Jak spędzasz wakacje? 
� Głównie leniuchuję lub rozmawiam z Tablicą, to znaczy ona mówi, a ja 

słucham. 
� Jesteś często świadkiem róŜnych uroczystości klasowych. Co wtedy 

czujesz? 
� Fajnie, Ŝe klasa jest razem, rozmawiacie, bawicie się. Szkoda tylko, Ŝe nie 

mogę w tym uczestniczyć. Innymi słowy, czuję lekki smutek. 
� Czy masz swój ulubiony przedmiot, a jeśli tak, to jaki? 
� Moim ulubionym przedmiotem jest muzyka, bo jest głośno i jest duŜo 

zamieszania. Natomiast przedmiotem, którego nie lubię jest w-f, bo nie 
jestem uŜywana. 

� Czy masz swojego ulubionego nauczyciela? 
� Lubię tego, który nie moczy mnie aŜ tak bardzo i tego, który mnie szanuje 
� Dziękuję za wywiad i do zobaczenia. 
� Ja równieŜ dziękuję. Cześć. 

Rozmawiała: Kasia Kozłowska 
 

„Zgadnij, kim jestem!” - rozwiązanie zagadki ze strony szóstej. Tym miłym, 
uśmiechniętym maluchem, stojącym przy choince, jest pani IZA PELCER, nauczycielka 
przyrody! Trzeba przyznać, Ŝe uśmiech pozostał ten sam.... ☺ 

 
I to juŜ koniec. śegnamy się z Wami do numeru styczniowego, w 

którym zajmiemy się Waszymi ocenami na pierwszy semestr... Brr!!!! 


