
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grudzień 2007 
    Cena 1 zł 

  
 

 
Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia, 

naszym drogim czytelnikom 

Ŝyczymy 
ciepłych  i spokojnych świąt, wymarzonych 

prezentów  
i niezapomnianej zabawy sylwestrowej! 

 

 

Redakcja 

 

 
     W tym numerze:  
 
-wywiad z dyrektorem 
-wizyta psychologa 
-wymarzone prezenty nauczycieli 
-chrzest pierwszoklasistów 
-mundurki 
-sukcesy naszych uczniów 
-testy 
-„Śpiewać kaŜdy moŜe...” 
-„Decyzja naleŜy do Ciebie’’ juŜ w styczniu 
-konkursy 
-humor 
-kupon  
 
 



„Są koncepcje na zmiany...”„Są koncepcje na zmiany...”„Są koncepcje na zmiany...”„Są koncepcje na zmiany...”    

wywiad z dyrektorem szkoły. 

Redakcja: Od jakiegoś czasu w naszej szkole przebiega remont 
dwóch sal lekcyjnych. Czy to prawda, Ŝe jedną z nich 
przeznaczy pan na bibliotekę? 
Pan Dyrektor: Tak, ale nie tylko na bibliotekę. W 
pomieszczeniu tym znajdą się teŜ cztery komputery z dostępem 
do Internetu. Uczniowie będą mogli z niej korzystać w czasie 
przerw i po zajęciach lekcyjnych. 
R.: Co będzie się znajdowało w drugiej odnowionej sali? 
P.D.: Sala lekcyjna. 
R.: Czy w najbliŜszym czasie przewidziane są remonty 
kolejnych pomieszczeń? 
P.D.: Owszem, planuję jeszcze remont sali 21 i jednego z 
pomieszczeń w przedszkolu. 
R.: Czy ma Pan jakieś plany związane z byłym sklepikiem 
szkolnym? 
P.D.: Cały czas się nad tym zastanawiam. 
R.: A czy zajdą jakieś zmiany w wyglądzie przed budynkiem 
szkoły? 
P.D.: Są koncepcje na zmianę wyglądu przed szkołą. Koncepcja 
ta przewiduje wycinkę brzóz oraz stworzenia alei do 
spacerowania. Dzięki temu będę pewniejszy, Ŝe uczniom naszej 
szkoły nie zagraŜa Ŝadne niebezpieczeństwo. 
R.: Dziękujemy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
                 Konkursy 
W listopadzie odbyło się wiele  konkursów 
przedmiotowych m.in. z  
j. polskiego, z matematyki, czy z historii. Wszystkim 
tym którzy dostali się do kolejnego etapu serdecznie 
gratulujemy i Ŝyczymy wygrania etapów 
wojewódzkich:)  
 
 
                     Mundurki 
        Zdajemy sobie sprawę z tego, Ŝe mundurki,  
które zostały wybrane dla naszej placówki nie  
wszystkim przypadły do gustu, ale podkreślamy, 
 Ŝe obowiązkiem uczniów jest noszenie go w 
czasie pobytu w szkole. Niektóre osoby zakładają 
 mundurek tylko na wybrane przez siebie lekcje i 
 myślą, Ŝe nie jest to dostrzeŜone przez nauczycieli.  
Od  dłuŜszego czasu grupa gimnazjalistów sporządza  
listę tych uczniów, którzy obowiązek noszenia stroju  
szkolnego kompletnie sobie lekcewaŜą. SU 
przygotował juŜ kary dla „zapominalskich”.  
Ale zapewniamy, Ŝe szkolne mundurki są o  
wiele ładniejsze, dlatego noście je, wypełniając  
przy okazji swój szkolny obowiązek. 
 
 
 

      
            Sukces Oli i Pauliny w konkursie recytatorskim 

30.10.br. w gimnazjum nr.2 w Bytowie, odbył się „Wieczór 
poezji jesiennej”. Był to konkurs na szczeblu powiatowym. 
Wzięło w nim udział 19 uczestników, w tym 4 osoby z naszej 
szkoły. Uczestnicy recytowali wiersze i prozę autorów z 
Bytowa i okolic. Najlepiej wypadła Ola Szczur (3 miejsce) i 
Paulina Peplińska (wyróŜnienie). W opinii nauczycielek, 
 które były z naszymi uczennicami na konkursie, wszystkie 
uczestniczki naszej szkoły wypadły fantastycznie. 
Gratulujemy! 
 

               Wizyta psychologa. 
4 grudnia w naszej szkole moŜna było spotkać się i 
porozmawiać z psychologiem i pedagogiem szkolnym. 
Nie wszyscy uczniowie byli jednak pozytywnie nastawieni 
na to spotkanie i wielu z nich w ogóle się na nie, nie 
wybrała. Spytaliśmy kilku uczniów co sądzą na ten temat. 
Wypowiedzi uczniowie udzielili nam tuŜ przed 
spotkaniem.: 
Ł. Górny: Jest to świetny pomysł, niektórym ludziom na 
pewno ta wizyta się przyda. 
B. Szreder: Bardzo dobrze, Ŝe uczniowie naszej szkoły 
mają okazje do porozmawiania z psychologiem i 
pedagogiem. Mam nadzieję, Ŝe w przyszłości będziemy 
mogli liczyć na kolejne takie wizyty. 
D. Schweda: Nie podoba mi się ten pomysł. Nie 
wybieram się bo nie mam takiej potrzeby. 
D. Trzebiatowski: To jest pokręcone, to i ta nic nie daje. 
To głupota, człowiek i tak się nie zmieni. 
P. Hoppe: dla niektórych osób wizyta u psychologa na 
pewno by się przydała, nie wybieram się, ale moŜe 
kiedyś w przyszłości:) 
P. Troniewicz: Zdecydowanie jest to jak najlepszy 
pomysł. Myślę, Ŝe więcej takich spotkań powinno się 
odbywać w szkole. MoŜemy porozmawiać na kaŜdy 
temat, a Pani Urszula Szyca-Modra jest naprawdę 
świetnym psychologiem. 
K. Szultka: Nie wybieram się, ja swoje problemy 
rozwiązuję sam lub zwracam się do swojej 
wychowawczyni. 
 
 

„Śpiewać każdy może...” 
Jak większość z Was wie, uczennica naszego 

gimnazjum, Sylwia Lewińska, była na tyle 
odważna i wraz ze swoją koleżanką pojechała 

do Poznania na eliminacje do 
programu...”SZANSA NA SUKCES’’!!  Wszyscy 
gratulują jej odwagi i życzą dalszych sukcesów.  „Decyzja naleŜy do Ciebie” 

Jak juŜ wspominaliśmy w poprzednim numerze naszej 
gazetki, program „Decyzja naleŜy do Ciebie” odbędzie 
się w styczniu. Tym, którzy nie pamiętają, 
przypominamy, Ŝe wiodącym tematem spotkania, będą 
problemy  młodych  ludzi- uczniów gimnazjum .W 
kilku scenkach  aktorzy zaprezentują kolejne losy 
naszych bohaterów oraz reakcje otaczającego  
środowiska  na ich problemy. 
 Mamy nadzieję, Ŝe uczestnicy spotkania 
powaŜnie podejdą  do poruszanych tematów i 
zaangaŜują się w przebieg  programu 



 
                             Testy    
    

      Na początku grudnia, odbyły się kolejne próbne testy 
klas gimnazjalnych. Jak narazie znamy tylko wyniki    
z części humanistycznej. OtóŜ, średnia klasy 3a to 27,3 , 
a klasy 3b 24,83.Razem średnia naszej szkoły wynosi 26,06 . 
Nie jest to zadowalający wynik, bo o wiele gorszy niŜ  
poprzednich testów z tej części. Uczniowie klas 3 gim 
 z niecierpliwością czekają na sprawdzone testy  z części 
matematyczno-przyrodniczej. 

 
 
 
                    

                                  
                              Chrzest 
18 października, w WDK w odbył się chrzest pierwszoklasistów,  
połączony z dyskoteką. Organizatorami imprezy były klasy 2 gim.  
Zadań, przez które musiały przejść kociaki było dosyć sporo, ale wszyscy  
sobie z nimi doskonale poradzili. Faktem jest jednak, Ŝe było parę  
niefortunnych wpadek ze strony organizatorów, jak i przybyłych uczniów,  
ale to nie przeszkodziło w dalszej zabawie. W czasie trwania dyskoteki  
wszyscy bawili się świetni (bynajmniej tak zaobserwowaliśmy) 
 
 
 
 
 

  Serdecznie gratulujemy uczniowi klasy II B gim  
                   Kamilowi Wirkusowi,  
            wyróŜnienia w powiatowym konkursie  
       ortograficznym i Ŝyczymy dalszych osiągnięć! 

 
 
 
 
 
            KONKURS PLASTYCZNY 
 
13 grudnia odbył się konkurs plastyczny 
 „Moje miejsce na ziemi-gmina Studzienice” 
Brało w nim udział wielu uczniów z naszej szkoły.  
       Oto wyniki: 
W kategorii klas I-III: 
I miejsce- Monika Taraszewicz 
II miejsce-Michał Matyszewski 
III miejsce-Hanna  Lońska 
W kategorii klas IV-VI: 
WyróŜnienie otrzymała Anna Neubauer 
W kategorii klas gimnazjalnych: 
I miejsce- Wioletta Kreft i Wioletta Terman  
WyróŜnienie Dorota Karpińska i Emilia Czech 
 

Wszystkim nagrodzonym oraz wyróŜnionym Ŝyczymy dalszych sukcesów! 
 
 
 

Sobota z Einsteinem 
       15.12.br odbyło się kolejne spotkanie w ramach 
programu 
 „Za rękę z Einsteinem”. Nasi gimnazjaliści zaprezentowali, 
 przed niestety małą publicznością, doświadczenia fizyczne 
 oraz prezentacje i ciekawostki matematyczne. Największym 
 wyzwaniem dla organizatorów było „puszczanie” latawców, 
 które sami wykonali. Było to fantastyczne widowisko 
JuŜ dziś serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów wraz 
 z rodzinami na kolejną „Sobotę z Einsteinem”,  
która odbędzie się prawdopodobnie w lutym:) 

 
    „Jaka jest nasza zima?”
  

Zima, zima śnieŜek prószy, 
aŜ zajączki tulą uszy 

Jak tu jasno, jak tu biało, 
śnieg obsypał ziemię całą. 

Skrzypi śnieŜek gwiazdeczkami, 
świat obrodził bałwankami 
Zaszronione okna szklane 
kwiaty mrozem malowane. 

Zimą cały las pamięta 
o kolędach i o świętach! 

 

 
 

Pozdrowienia 
od Anecii dla 

Agacii!!! 
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� Poszła babcia po mleko i dostała z bańki. 
� Dziadek brał udział w zawodach balonowych i nieźle 

wypadł. 
� Szedł krawiec w nocy ulicą i zaszył się w ciemnościach. 
� Kupił facet długopis i się popisał. 
� Kowalski leŜy w pokoju, nagle słyszy tupot za oknem, 

patrzy, to przeszło ludzkie pojęcie. 
� Idzie baba ulicą i widzi jak ktoś coś podnosi, podchodzi 

bliŜej patrzy, a to facet zbiera pochwały. 
� Idzie baba ulicą i słysz jakieś trzaski, ogląda się patrzy, a to 

facet łamie prawo. 
 

JuŜ niedługo kolejny numer naszej gazetki! 

P. Pobłocka: 
BiŜuterię, nowe 
auto-sportowe i 

koniecznie 
czerwone:) 

 

P. Tkacz: 
Nowy monitor:) 

P. Góra: 
Jedno wielkie 

…NIC:) 

P. Stępień: 
Nowy samochód i 

ksiąŜkę 
historyczną:) 

P. Sudoł: 
coś z biŜuterii-

kolczyki:) 

P. Liszewska: 
Ulepszoną wersję 

malucha:) 

P. Felski: 
Samochód, tylko nie 
biały:) 

P. Mohr: 
Porsche i nowy 

gwizdek:) 

P. Gostkowska: 
Nowy samochód i 

laptopa:) 

P. Chylewska: 
Złoty 
zegarek:) P. Parlak: 

Nowe narty z butami:) P. Burant: 
Tylko zdrowia i złoty 

zegarek:) P. Kobiella: 
Zegarek i długopis-
koniecznie Parkera:) 

P. Kujawski: 
Kino domowe:) 


