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Niesiemy dziś kwiaty do każdego domu,  
niesiemy życzenia, podziękowania...  
W każdym bukiecie wyrazy  
wdzięczności, szacunku, uznania.  
Im, Kobietom Całego Świata,  
Dziewczętom ze wszystkich stron  
za Ich serca, umysły! Za trud Ich rąk… 

                                              ~Ryszard Przymus 

Przypominamy o jutrzejszym święcie 8 marca. Chłopcy z trzeciej gimnazjum podjęli się 
organizacji apelu z okazji ,,Dnia Kobiet". Cała szkoła z niecierpliwością oczekuje tego, co 
dzisiaj na trzeciej godzinie lekcyjnej się wydarzy. Oj, będzie się działo, będzie zabawa!...  
Chłopcy, nie zawiedźcie nas ! 

                          Taka młoda i tak utalentowana 

Niewielu z was, drogie koleżanki i koledzy wie, że jest wśród nas uczennica o wszechstronnych 
zainteresowaniach. Dziś specjalnie dla Was wywiad ze skromną, ale  jakże utalentowaną , Wiktorią Lonską. 

Red. Jakie talenty w sobie już odkryłaś? 

Wiktoria: Grę na klarnecie, rysunek, śpiew i taniec.. 

Red. Czy jest coś, czego chciałabyś jeszcze spróbować? 

Wiktoria: Chciałabym grać na fortepianie.  

Red. Czy masz pomysł na to, jak wykorzystać swoje umiejętności? 

W: Marzę, by zostać instruktorką tańca. 

Red. : Jak zareagowali twoi rówieśnicy, gdy zaprezentowałaś w klasie  

trudny układ taneczny? 

W. : Byli zaskoczeni. Tym bardziej, że jestem samoukiem. 

Red. Co sprawia ci największą przyjemność? 

W.: To, że mogę przed kimś zaprezentować swoje umiejętności. 

Red. : Życzymy ci, abyś zrealizowała swoje marzenia. 

 



UWAGA 
                                

                               Osoby, które chciałyby zaprezentować przed szkolnymi  
                           koleżankami i kolegami swoje umiejętności  proszone  

                         są o zgłaszanie się do redaktorek szkolnej gazetki. 
                                             Chętnie przygotujemy godzinny program z waszym              
                                             udziałem. 

 
 

 
 

Podziękowania  
Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy wzięli udział w zabawie na rzecz szkoły. 

Dzięki zebranym pieniądzom nasi uczniowie znów będą mogli wyjechać na basen. Dziękujemy 
również naszym paniom kucharkom i paniom z obsługi za duże zaangażowanie. 

 
 

WIADOMOŚCI SPORTOWE 
 
14 lutego br. na sali gimnastycznej w Studzienicach odbyły się zawody w piłkę  
ręczną dziewcząt oraz chłopców klas podstawowych. Przeciwnikami naszej  
drużyny byli  uczniowie z Ugoszczy. Dziewczęta ze Studzienic wyszły zwycięsko   
z tej potyczki lecz, niestety, chłopcom szczęście nie dopisało.  Dziewczynom 
 serdecznie gratulujemy wygranej, a chłopców zachęcamy do tego, aby się nie  
poddawali i więcej trenowali. 
19 lutego br. na sali gimnastycznej ZS Studzienice nasze reprezentantki zmierzyły  
się z dziewczętami z Parchowa, Rokit oraz Lipnicy. Niestety, studzieniczanki   
pomimo zaciętej rywalizacji przegrały wszystkie mecze. Turniej zakończył się  
zwycięstwem drużyny z Lipnicy. 
 
 
21.02 br. na sali gimnastycznej w ZS w Studzienicach odbył się turniej piłki ręcznej dla gimnazjum. 
W zawodach brali udział zawodnicy z Łubna, Kołczygłów, Studzienic, Tuchomia oraz Lipnicy. 
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 12:00. Jako pierwsi grali zawodnicy ze Studzienic i Lipnicy. Po 5 
minutach gry studzieniczanie zdobyli dwie bramki. Końcowym wynikiem tego meczu było 5:3 dla 
Studzienic. Podczas całego widowiska panowała niepowtarzalna atmosfera, którą dopełniał zapach 
wszelkich możliwych dezodorantów męskich. Z każdym kolejnym meczem napięcie między 
zawodnikami rosło. Ich gra stawała się niemal brutalna, dlatego zauważyć można było wśród 
widzów coraz większą obawę przed piłkami, które często leciały w ich stronę. Oficjalnie turniej 
zakończył się zwycięstwem Kołczygłów. Studzienice zajęły drugie miejsce. 
  
 
05.03 br. do Studzienic przyjechali gimnazjaliści z Ugoszcza i Półczna, aby zmierzyć  
się z naszymi kolegami i koleżankami w meczu piłki koszykowej. W kategorii chłopców  
1 miejsce zdobyło Półczno, 2 – Studzienice natomiast 3 – Ugoszcz. Jeżeli chodzi o  
Kategorie dziewcząt to nasze zawodniczki zdobyły 1 miejsce, tym samym kwalifikując  
się do kolejnego etapu, 2 miejsce Ugoszcz, natomiast 3 – Półczno. Wszystkim  
uczestnikom serdecznie gratulujemy uzyskanych miejsc. 
 
06.03 br. Odbył się mecz rozstrzygający awans do etapu powiatowego, który odbędzie  
się w najbliższy poniedziałek. Niestety nasze reprezentantki nie pokonały zawziętych  
rywalek. Trener naszych zawodniczek zapowiedział więcej ćwiczeń kondycyjnych. 
 
 



 

Monitoring w naszej szkole 
 
Po feriach wielu uczniów nie kryło zaskoczenia na widok kamer zamontowanych w 
naszej placówce. Teraz, gdy trochę ochłonęliśmy , nie wzbudzają one już tylu emocji, 
co widać po zachowaniu uczniów, którzy już tak często nie machają do pana dyrektora,  
który rzekomo nic innego nie robi, tylko obserwuje w monitorze szkolne korytarze. Pamiętajcie, że 
monitoring ma przede wszystkim służyć uczniom i nauczycielom . 
 

Dlaczego milczeliście? 
11.02 br. do WDK w Studzienicach przybyli aktorzy z Krakowa, którzy zaprezentowali spektakl 
odnoszący się do współczesnego problemu – prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.  Uczniowie 
szkoły podstawowej i gimnazjum zapoznali się z tragicznymi skutkami tego nieodpowiedzialnego 
zachowania. Pomimo iż na scenie występowało tylko dwoje aktorów, spektakl odegrany był 
profesjonalnie, pod koniec można było usłyszeć kilka pouczających wypowiedzi.  

Pamiętajcie, aby nie wsiadać do samochodu, który ma prowadzić nietrzeźwy 
kierowca! 

WAŻNE!!! 
7 czerwca odbędzie się Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2014. Ze względu na małe 
zainteresowanie naszych gimnazjalistów wyżej wspomnianym wypadem zachęcamy do zgłaszania 
chętnych z własnego otoczenia(wiek gimnazjalny lub wyższy). Koszt wyjazdu wyniesie około 40-50zł(w 
zależności od ilości uczestników). Zapisy u Anny Plata. 
   

  
Dla ambitnych 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej organizuje w terminie marzec-czerwiec br. IX 
edycję konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. Tematem konkursu będzie 
„Odpowiedzialne zadłużanie. Obrót bezgotówkowy”. Aby wziąć udział w konkursie należy 
zapoznać się z treścią opowiadania a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy, rozwiązać test 
oraz odpowiedzieć na pytania otwarte i zadanie opisowe. Na zwycięzców czeka notebook, tablet 
oraz aparat cyfrowy. Po więcej informacji należy zgłosić się do p. Beaty Czapiewskiej. 
 
 
PROFILAKTYKA KRĘGOSŁUPA  
  
28 lutego br. dla uczniów klas I-III SP 
odbyło się szkolenie przeprowadzone przez 
panią doktor Sławomirę Musiał, w zakresie 
zapobiegania wadom postawy, dbania  
o właściwą kondycję fizyczną, bezpiecznego 
uprawiania sportu i rekreacji, propagowania 

. 
 
 
 
    
 

zajęć w zakresie kinezyterapii wśród osób  
z wadami postawy. 

 

 
 

 



Nasza koleżanka, uczennica III gim. Maja Czarnecka 
zakwalifikowała się do etapu Wojewódzkiego Konkursu 

Geograficznego. Gratulujemy! 

 
Ciekawostki dotyczące Dnia Kobiet 

 W Armenii obchodzony jest Miesiąc Kobiet, który trwa pomiędzy 8 marca  
i 7 kwietnia. 

 W Portugalii i Rumunii często noc 8 marca grupy kobiet świętują na obiadach  
i przyjęciach "tylko dla pań". 

 Na Białorusi jest to dzień wolny od pracy, sklepy ze sprzętem AGD organizują 
tam tego dnia największe promocje. 

 W Hiszpanii kobiety odwdzięczają się mężczyznom za prezenty 23 kwietnia, 
obdarowując ich książkami. 

 W Szczecinie mężczyźni w strojach komiksowych bohaterów wręczają kwiaty 
wszystkim spotkanym kobietom. 

 W Polsce przez lata PRL-u Dzień Kobiet obchodzono z wielką pompą.   
W zakładach pracy składano życzenia i rozdawano prezenty, głównie były to 
deficytowe towary „spod lady”: mydełka, kawa, czekolada, rajstopy  
w towarzystwie czerwonych goździków. 

 W niektórych państwach, w których obchodzone jest to święto, obywają się 
manifestacje feministek domagających się zrównania statusu kobiet 
i mężczyzn. 

 W starożytnym Rzymie podczas Matronalia (pierwowzór Dnia Kobiet) 
mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

KUPON 
 

Zapomniałeś odrobić pracę domową? Nie 
przygotowałeś się do lekcji? Nie martw się. 
Ten kupon jednorazowo uchroni Cię przed 

konsekwencjami. 
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