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KALENDARIUM 
14.02: Walentynki 
15 .02: Światowy Dzień Młodzieży 
Prawosławnej 
16 .02: Tłusty Czwartek 
17 .02: Dzień Kota 
18 . 02.: ostatnia sobota karnawału 
20 . 02: Światowy Dzień 
Sprawiedliwości Społecznej 
21 .02: Ostatki; Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego 
22 .02: Popielec; Europejski Dzień Ofiar 
Przestępstw 
23 .02: Ogólnopolski Dzień Walki z 
Depresją 
    E.W. 
 

Bolesław Leśmian 
We śnie  
 
Śnisz mi się obco. Dal bez tła, 
Wieczność się w chmurach błyska. 
Lecimy razem. Mgła i mgła! 
Bóg, ciemność i urwiska. 
 
Do mgły i mroku naglisz mnie 
I szepcesz, zgrzana lotem: 
"Toć ja się tobie tylko śnię! 
Nie zapominaj o tem..." 
 
Nie zapominam. Mkniemy wzwyż 
Do niewiadomej mety. 
O, jak ty trudno mi się śnisz! 
O, jawo moja, gdzie ty? 
    E.W. 

                          Mam Haka Na Raka 
 „Mam haka na raka” to akcja profilaktyczna mająca 
na celu przybliżenie ludziom problematyki   raka jelita 
grubego. W tym ogólnopolskim  projekcie biorą udział 
również nasze starsze koleżanki z LO w Bytowie. W ramach  
przedsięwzięcia  m.in. drukują plakaty, rozdają ulotki, 
organizują spotkania .  

"Mamy nadzieję, że dzięki naszej akcji ludzie nie 
będą bagatelizować problemu, jakim jest nowotwór" mówi 
Magdalena Tkacz, jedna z uczestniczek projektu.  
Dziewczyny odwiedziły już wiele szkół - w tym i naszą. Ku 
ich zdziwieniu uczniowie z zainteresowaniem słuchali 
wykładu. Zapraszamy też na odwiedzanie strony 
www.mhrnbytow.blogspot.pl i odwiedzajcie ich profil na 
facebooku - mhnr Bytów.       A. N.                                                                                             

         II semestr czas zacząć 
          I semestr za nami, ferie ,  
niestety, również, czas wziąć się do 
systematycznej pracy. Przed nami 
dłuuugie półrocze szkolne. Wakacje 
dopiero pod koniec czerwca. 
Wytrwałości w tym okresie życzymy 
głównie szóstoklasistom                            
i gimnazjalistom, którzy za niespełna 
dwa miesiące będą zmagać się                   
z testami. 
                                Redakcja 

                                                                 Co zmieniło się  w naszej szkole? 
-  Sala gimnastyczna, o której gruntownym remoncie wspominaliśmy już  wcześniej. Trzeba przyznać, że mimo swoich 
rozmiarów  jest  teraz bardziej przytulna. W małej szkole wyremontowano toalety dla dzieci i zamontowano nowe drzwi. 
-  Do sali nr 22 został zakupiony pokaźny  telewizor. Posłuży nam do oglądania filmów, które urozmaicą nasze lekcje. 
-  No i  doczekaliśmy się kolejnej tablicy interaktywnej z rzutnikiem multimedialnym i zestawem komputerowym. Jej stałe 
miejsce przypadło w sali nr 31. Z pewnością już niedługo zostanie wykorzystana.  
- W przedszkolu zamontowano dwoje nowych drzwi wejściowych.  
- W pracowni komputerowej w sali 35  przeprowadzono gruntowny remont i wymieniono w niej komputery. 
- W małej szkole zamontowano 3 zestawy komputerowe. 
- W czasie ferii zostały odnowione ściany na korytarzach – drodzy uczniowie- uszanujcie to.                              K. T.                                                                  
K.T. 



  „Należy dbać o swoich mężczyzn (…)” – wywiad z paniami kucharkami. 
 
Redaktor: Czy zgadzają się panie ze sławnym powiedzeniem „Przez żołądek do serca mężczyzny”? 
Kucharki: W stu procentach  
Red.: Mogłyby panie podać jakiś specjał, który „zadziała” na chłopaka w walentynki ? 
K.: Mężczyźni wolą konkretne jedzenie, ale w tym szczególnym dniu czekoladki nie zaszkodzą  
Red.: Czy wypróbowały panie to przysłowie na swoich mężach? 
K.: Oczywiście. Żeby mężczyzna był zadowolony , nie może chodzić głodny. Należy dbać o swoich 
mężczyzn. 
            M.K. i E.W. 
Przepis na czekoladki w kształcie serca według naszych kochanych kucharek  : 
Składniki:  

 1 szklanka mleka 
 2 szklanki cukru 
 opakowanie proszku waniliowego 
 2 kostki margaryny 
 3 – 4 łyżki kakao 
 rodzynki 
 pokruszone ciastka 
 0.5 kg mleka w proszku 
 

Przygotowanie: 
Do rondla wlać mleko, wsypać cukier i cukier waniliowy. Gotować na wolnym ogniu przez 20 minut 
ciągle mieszając. Dodać margarynę, kakao, rodzynki, pokruszone ciastka oraz mleko w proszku i 
dokładnie wymieszać. Przelać na foremki w kształcie serc i pozostawić do ostygnięcia. Smacznego!    
 
 
                Jak poderwać chłopaka / dziewczynę – poradnik na walentynki  
 
Zbliża się Dzień Zakochanych. Z pewnością każdy poszukuje swojej drugiej połówki. Oto kilka wskazówek na zdobycie: 
a) chłopaka 
1. Nie bądź natarczywa, musisz zachować spokój. 
2. Zagadaj, a jeśli jesteś nieśmiała, po prostu napisz list. 
3. Popytaj się o niego wśród kolegów i koleżanek. Uważaj, musisz być dyskretna. 
4. Pamiętaj o zachowaniu! Ciuchy, makijaż, perfumy to nie wszystko. 
5. Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Słuchaj głosu serca, a wszystko pójdzie po Twojej myśli. 
6. Nie bądź wulgarna! Mężczyźni nie lubią, gdy kobiety palą, piją czy przeklinają. 
7. Utrzymuj z nim kontakt i nie wymagaj od razu zbyt wiele. 
8. Uważaj, zanim zdecydujesz się na związek. Przemyśl, czy traktuje Cię poważnie. 
9. Upewnij się, czy oczekujecie tego samego. Flirt, czy podryw to co innego niż prawdziwa miłość. 
10. Nie plotkuj. Chłopcy czasami bywają wrażliwi. Staraj się nie mówić za dużo z osobami, do których nie masz 
zaufania. 
b) dziewczynę 
1. Zagadaj, a jeśli jesteś wstydliwy, napisz list lub e-mail. Po prostu zdobądź z nią kontakt. 
2. Bądź pewny siebie. Nie wyśmiewaj się i traktuj wszystko poważnie. 
3. Uśmiechaj się i nawiązuj z nią kontakt wzrokowy. 
4. Nie bądź wulgarny. Kobiety nie lubią, gdy chłopcy palą, piją lub przeklinają. 
5. Jeżeli prosi Cię o małą przysługę, to nie odmawiaj.                                                                         
6. Gdy rozmawiacie ze sobą – często wymawiaj jej imię. Kobiety to lubią. 
7. Nie bój się przebywać blisko niej. 
8. Bądź uprzejmy i miły. 
9. Pamiętaj o komplementach. 
10. Zachowaj ostrożność i nie przesadzaj ze zbyt dużą ilością pochwał – kobiety się wtedy zawstydzają     
                                                                                                                                       K. T.     
   
 



 
Oryginalne prezenty walentynkowe 

 
Walentynki są dniem, podczas którego zakochane pary mają niepowtarzalną szansę na okazanie sobie 

wzajemnych uczuć. Wystarczy odrobina dobrych chęci, nutka fantazji i szczypta gustu, aby uczynić walentynki 

wspaniałym czasem pełnym niezapomnianych przeżyć. Jak to zrobić? Przede wszystkim należy pomyśleć o 

kupnie pięknego prezentu walentynkowego. Wybierając go, musisz pamiętać o tym, aby był on wyjątkowy                      

i przeznaczony specjalnie dla twojej drugiej połówki. Niełatwo jest trafić w gust, nawet tych osób, które są 

najbliższe naszemu sercu i czasem bywa, że przekazujemy nietrafione upominki. Aby uniknąć takiej sytuacji, 

sprawdź, jakie podarki są najbardziej pożądane przez dziewczyny, a z jakich zadowoleni będą chłopcy.  

  Jednak prezenty to nie wszystko,  trzeba wiedzieć również jak spędzić walentynki. To wszystko po to, 

abyś Dzień Świętego Walentego zapamiętał na długo i utrwalił miłość twojego życia. A warto, bo miłość jest 

najpiękniejszym uczuciem na świecie, dzięki któremu możemy przenosić góry. To ona wprowadza w nasze serca 

wspaniałe emocje, które są stale zmienne i dlatego cudowne. Związek dwojga ludzi to naprawdę wielka burza 

relacji czasem pozytywnych, ale też negatywnych, a trudne chwile pozwalają mocniej cieszyć się z tego, co 

między ludźmi dobre. Choć w związkach czasem jest trudno, bo nieraz pary muszą pokonywać wiele 

przeciwności, które bywają nie do przezwyciężenia, to każdy marzy o tym, aby być kochanym. Dlatego 

pielęgnujmy nasze związki, starajmy się sprawić, aby były one szczęśliwe i wykorzystujmy szansę, jaką daje 

nam Dzień Zakochanych.                            

E.W. 

 

                                                            Wierszyki na walentynki                                                                     
Gdy na mnie patrzysz nie umiem wypowiedzieć słowa... 

Gdy się uśmiechasz dech mi zapiera... 

Gdy mnie przytulasz nie mogę zapomnieć tego uczucia... 

Gdy jestem w Twoich ramionach czuję, że jestem kochana... 

Gdy chcesz ze mną przebywać czuję, że mnie kochasz... 

Gdy uciekasz, by się ze mną spotkać czuję, że zależy Ci na mnie... 

Wyrażę to w dwóch słowach: KOCHAM CIĘ! 

                                                      *********************************************** 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stworzymy symfonię, symfonię miłości, 

Niech równym rytmem biją nasze serca, 

Niech biją uczuciem ,do tego są 

stworzone, 

Bo serca samotne to serca chore. 

Choć trudno sercu spotkać drugie serce, 

To, gdy się spotkają stworzą potęgę, 

Potęgę doskonałą, eksplozję radości, 

Potęgę dobra, która drzemie w miłości! 

 

We wszystkich mowach i w języku duszy 

Nad wszystkie są dwa słowa, 

Jak w kroplach rosy po suszy, 

W nich skarb żywota się chowa. 

Jak dwie perełki w oceanie życia, 

Jak dwie gwiazdeczki na niebie, 

Świecą nam do powicia 

Dwa słowa - Kocham Ciebie! 

 



 Osiągnięcia naszych uczniów w I semestrze 

1. Powiatowy konkurs plastyczny „Praca Leśnika: 
PRZEDSZKOLE 

Maja Galęba: III miejsce – opiekun: p. Justyna Grafowska 

Justyna Stenzel: III miejsce – opiekun: p. Wojciech Werra 

Marcelina Pałubicka: I miejsce; Oliwia Kawka: II miejsce – opiekun: p. Izabela Peplińska 

KL. I – III SP. 

Oliwia Jarzembińska: II miejsce – opiekun: p. Żaneta Maliszewska 

Joanna Góra: I miejsce – opiekun: p. Janina Schweda 

2. Biegi Przełajowe „Cross Festiwal”: 

Aleksandra Gostomczyk: III miejsce – opiekun: p. Żaneta Maliszewska 

3. Powiatowy Konkurs Plastyczny „Kartka Świętego Mikołaja”: 

Klaudia Kluk: I miejsce – opiekun: p. Barbara Szreder 

Julian Adamczyk: wyróżnienie – opiekun: p. Barbara Szreder 

Patrycja Bela: wyróżnienie – opiekun: p. Gabriela Burant 

4. Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Mistrz Ekologii”: 

Emilia Kotz: wyróżnienie – opiekun: p Beata Czapiewska 

5. Powiatowy Konkurs na Prezentację Multimedialną: 

Marek Depka Prądziński: I miejsce – opiekun: p. Beata Czapiewska 

6. Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych o Tematyce AIDS 

Teatr z przypadku w składzie: Kinga Tarasiewicz, Ewelina Wrońska, Marlena Kreft, Anna Neubauer, 

Magdalena Szymlek, Kinga Peplińska, Barbara Stoltmann, Natalia Czech, Beata Szreder oraz Kamil Socha: I 

miejsce – opiekun: p. Barbara Tkacz 

7. Ogólnopolski Konkurs Junior Media 

Anna Neubauer oraz Ewelina Wrońska: wyróżnienie – opiekun:p. Barbara Tkacz 

8. Powiatowy Konkurs Kolęd 

Jagoda Chęcińska: I miejsce – opiekun: p. Barbara Szroeder  

Mateusz Taube: I miejsce – opiekun: p. Barbara Szroeder 

Ewelina Wrońska: I miejsce - opiekun: p. Barbara Szroeder. 

 

Konkurs kolęd ks. Antoniego Pepli skiego 
 

Święta już dawno za nami, ale ten okres w naszej szkole oficjalnie został zakończony dopiero konkursem 

kolęd kaszubskich. 26 lutego gościliśmy  młodych artystów z  placówek z Tuchomia i Parchowa, którzy wraz 

z reprezentantami z naszej szkoły wzięli udział w kolejnym już konkursie kolęd naszego patrona. Poziom 

występów był bardzo wysoki, dzięki czemu jury i widzowie mogli miło spędzić czas i jeszcze raz poczuć 

niesamowitą atmosferę świąt.                                                                            A. N.                                                                                                                        

                                                                  Ferie na wesoło 
  6.02.2012 r.  dzieci z klas I – III miały okazję uczestniczyć w zajęciach przygotowanych przez ich  
koleżanki z kl. III gim. pod hasłem „Ferie na wesoło”. Mimo że maluchów nie było dużo, gimnazjalistki 
potrafiły przybyłym wypełnić czas zabawami, wierszykami a także wesołym masażem. Około godz. 11.00 
wszyscy we wspaniałych humorach powrócili do swoich domów. 

Dzień później p. Katarzyna Sikorska i Żaneta Maliszewska poprowadziły zajęcia taneczne dla swoich 
uczniów.            E.W. 
 

 



                                                              Dyskoteka choinkowa 
 

 19.01.2012r.  w Wiejski m Domu Kultury w Studzienicach odbyła się dyskoteka choinkowa. Podczas imprezy  

odbywały się zabawne konkurencje, których zwycięzcy  nagradzani słodkościami. Główną atrakcją był wybór Króla               

i Królowej Parkietu. Ostatecznie jury tytuł ten przyznało  Paulinie Hoppe oraz Filipowi Dix.  

Uczniowie  dobrze się bawili przy muzyce odtwarzanej przez znakomitego DJ-a, Michała Piszko. Kolejna dyskoteka 

niebawem, liczymy na Waszą obecność ;)                               M. K.                                                         

                                                                

                      
                                       Podsumowanie projektu „Za rękę z Einsteinem” 

 
Wycieczką do zamku w Gniewie zakończyliśmy II edycję programu "Za rękę z Einsteinem".W 

ramach tego przedsięwzięcia odbywały się w naszej placówce zajęcia pozalekcyjne z języków obcych, 

matematyki, fizyki i chemii. Ponadto organizowanie były również wycieczki tj. szkoła letnia, wycieczka 

do Torunia i Warszawy. Odwiedzali nas także studenci i wykładowcy  Politechniki Gdańskiej, tym samym 

mieliśmy świetną okazję, aby pod ich nadzorem przeprowadzać doświadczenia. Myślimy, że większość 

uczniów przyswoiła zdobytą wiedzę i będzie miała okazję ją wykorzystać nie tylko w gimnazjum.  

                                                         D.W.R. 

       
Gimnazjaliści w Gniewie 

 
W dn. 9 – 11. 01. 2012 r. gimnazjaliści uczestniczyli w wycieczce do Gniewu w ramach  II edycji „Za rękę z 

Einsteinem”.  

Po zakwaterowaniu się w zamkowych Dormitoriach odbyło się uroczyste przywitanie młodzieży oraz wykonano grupowe 

zdjęcie, które każdy uczestnik otrzymał w dniu wyjazdu. Następnie wszyscy  udali się na obiad, gdzie odbyli krótką, 

sarmacką lekcję o wychowaniu przy stole. Po odpoczynku podzielono wszystkich na dwie grupy. 

Dzień pierwszy można określić mianem dnia pełnego atrakcji, ponieważ koordynatorzy dbali o pełne 

zainteresowanie gimnazjalistów, np. opowieściami o polskim rycerstwie – chlubie oręża. Niesamowita historia zamku 

gniewskiego została przedstawiona w sposób niecodzienny, a mianowicie poprzez spektakl multimedialny ze świetnymi 

efektami specjalnymi. W Męczennicy młodzież zapoznała się ze średniowiecznymi machinami tortur, np. fotelem czarownic. 

Zaś w strzelnicy ogłoszono Turniej Wilhelma Tella, w którym wziął udział nasz kolega Sebastian Matuszewski. Po kolacji w 

Refektarzu odbył się spacer po zamku z pochodniami, który z pewnością zapadł w pamięci wielu uczestnikom wycieczki. O 

godz. 20.00 odbyło się ognisko na dziedzińcu zamku, którego organizacja miała na celu integrację młodzieży. Po dniu 

pełnym wrażeń uczniowie udali się na odpoczynek. 

Pierwszą atrakcją drugiego dnia była wizyta w krypcie oraz zwiedzanie kościoła św. Mikołaja. Następnie udano się 

na zajęcia fizyczne, na których poruszone zostały zagadnienia z działu o elektrostatyce i elektryczności. Na zajęciach 

chemicznych nie brakowało doświadczeń, poprzez które dowiedzieliśmy się, że alchemia jest nauką, choć często myloną z 

mistycyzmem. Po obiedzie młodzież udała się na zajęcia matematyczne, by rozwiązywać zagadki kryminalne, odkrywano 

tajniki trzeciego wymiaru oraz zgłębiano wiedzę na temat prawdopodobieństwa. O godz. 18.30 odbyła się pożegnalna kolacja 

w Refektarzu. Nieco później chętni uczniowie przystąpili do quizu. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody. O godz. 

20.00 rozpoczęła się dyskoteka w Sali zamkowej, a po k laser show. Z pewnością pozostawił po sobie niesamowite wrażenia. 

W dniu wyjazdu każdy uczestnik otrzymał pamiątkowe zdjęcie oraz monety z wizerunkiem zamku gniewskiego 

oraz Einsteina, wyrabiane w Mennicy specjalnie na tę okazję.        

                                                                                  E.W i M.K. 

 



          KUPON ważny do 02 marca !!! 
Zapomniałeś zadania domowego? Nie przygotowałeś się do 
lekcji? Nie martw się! Z tym oto kuponem nie dostaniesz 
oceny niedostatecznej. 
                                                             ................................. 
 ........................................    (data) 
         (przedmiot) 
                                                                            ...................................... 
                  (podpis) 
 

 

                          

                                                       KRZYŻÓWKA PRZEDMIOTOWA 
Oto krzyżówka, której hasłami są zagadnienia z różnych dziedzin naukowych. Dla pierwszego ucznia, który prawidłowo 
rozwiąże krzyżówkę i zgłosi się do p. Barbary Tkacz – nagroda  Powodzenia! 
 
      
 

1. Utwór poetycki, zamknięta część 

mowy wiązanej, zwykle 

zatytułowana. 

2. Inaczej „Wiek rozumu”. 

3. Nauka o środowisku i 

gospodarowaniu jego zasobami. 

4. Półprosta, która dzieli kąt na dwa 

przystające kąty. 

5. Inaczej cewka. 

6. Dźwięk zbyt głośny i 

dokuczliwy. 

                                                               H O R O S K O P 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         H U M O R                                
Przychodzi kobieta do apteki: 
- Macie jakiś naprawdę skuteczny środek na odchudzanie? 
- Tak. Plastry.                                                                                                           
- A gdzie się je przykleja?                                                                                                 
- Na usta. 
 
Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano 
nałożone tu przez gajowego. W pewnej chwili jeden 
 z jeleni mówi:  
- Chciałbym, żeby już była wiosna.  
- Tak ci mróz doskwiera?  
- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie! 
 
- Cześć, jestem Darek. Pije od 20 lat. Przyszedłem tutaj, bo podobno rozwiązujecie problemy związane z alkoholem. 
- Oczywiście. Powiedz nam, jak możemy Ci pomóc? 
- Brakuje mi 1,50 zł. 
 
 
Gazetkę zredagowały: Ewelina Wrońska, Marlena Kreft, Kinga Tarasiewicz, Anna Neubauer, Dominika Wrycz Rekowska 

Wodnik (20.01 – 18.02) 
Twoje hasła: Chcę wiedzieć. Chcę być wolny/a. Jestem 
oryginalny/a. 
Twoje szczęśliwe kamienie: ametyst i bursztyn. 
Szczęśliwy kolor: zielony. 
Najlepszy dzień: sobota. 
Styl: nowoczesny, nietypowy, zaskakujący. 
Twój żywioł: powietrze. 
Dewiza: myślę i wiem. 
Charakter: Ten to ma gadane. Mało tego, sypie żartami 
jak z rękawa i nie ma przestojów typu „yyy… eee”. Z 
jednej strony intelektualista, który zawsze staje w 
obronie słabszych, z drugiej lekkoduch  .  

Ryby (19.02 – 20.03) 
Twoje hasła: Marzę. Znam się na uczuciach. Mam 
nadzieję. 
Twoje szczęśliwe kamienie: krwawnik i kryształ. 
Szczęśliwy kolor: srebrno – szary. 
Najlepszy dzień: czwartek. 
Styl: modny, elegancki i spokojny. 
Twój żywioł: woda. 
Dewiza: wierzę i czuję. 
Charakter: Z Rybami nie sposób się nudzić. Ale 
najpierw trzeba się z nimi zaprzyjaźnić, a to niełatwe 
zadanie. Entuzjastycznie podchodzą do pomysłów, które 
przykują ich uwagę. Często pogrążają się w marzeniach. 


