
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luty 2008, Nr 3 
   cena 1zł 
 
 
 

O szkole 
Moja szkoła jest zabawna no i przy tym bardzo sławna.  

KaŜdy chodzić by tu chciał, bo by wielki ubaw miał. 
 Brat dyrektor jest kochany i przez wszystkich 

uwielbiany.  
DuŜo zadań jest do domu - to nie podoba sie nikomu.  
No a ściągę na klasówkę kaŜdy chowa w temperówkę. 

 Wszyscy tu pomogą Wam wejść do wiedzy złotych bram. 
 

 

 
      W tym numerze: 
- Harry Potter 
- Najlepsze średnie 
-Bal karnawałowy 
-Turniej piłki ręcznej w Łodzierzy 
-„Decyzja naleŜy do Ciebie”  
- Postanowienia noworoczne 
-Kurs tańca juŜ od lutego 
-Apel z okazji Dnia BoŜego Narodzenia 
- Nasze korytarze… 
- Zachęcamy do… 
-Nowy opiekun samorządu 
-Biologia 
  i duŜo, duŜo więcej :) 
 



 
 

 

                      KOLEJNA GAZETKA 

    Kolejny numer gazetki ”To i Owo”  
ukaŜe się w specjalnym wydaniu, tuŜ przed walentynkami.  
Znajdziecie w nim walentynkowe sms-y, miłosne wierszyki  
i inne fajne rzeczy związane z tym właśnie dniem.  
Osoby, które na łamach gazetki chciałyby złoŜyć Ŝyczenia 
 swoim ukochanym , mogą zgłaszać się do redaktorek „To i Owo”. 

 
„Decyzja naleŜy do Ciebie” 
11.01.br., klasy I i III gimnazjum wzięły udział w programie  
„Decyzja naleŜy do Ciebie”. Program ten przygotowało 
kilkoro uczniów klasy III gim. pod kierunkiem p. B.Tkacz. 
Mamy nadzieję, Ŝe temat się Wam spodobał i dziękujemy  
wszystkim za aktywne uczestnictwo oraz za poparcie dla 
kolejnych spotkań w takiej właśnie formie. 30.01 aktorzy 
wystąpili przed gimnazjalistami w Półcznie, zapraszając ich 
tym samym do wzięcia udziału w programie. Aktywność 
uczniów była najlepszym dowodem na to , Ŝe zarówno temat 
jak i sposób przybliŜenia problemów młodzieŜy był strzałem 
w dziesiątkę. 5.02 w programie ,,Decyzja naleŜy do 
ciebie...”weźmie  udział młodzieŜ z Gimnazjum nr 1 
Bytowie .Naszym prowadzącym Ŝyczymy powodzenia! 
                           

 Biologia 
Od niedawna naszych zdolnych gimnazjalistów biologii uczy p. Gabriela Góra. 
Zastępuje ona p. Beatę Czapiewską, która obecnie  przebywa na  urlopie 
macierzyńskim, (niewtajemniczonym zdradzamy,  Ŝe urodziła synka). śyczymy            
p. Gabrieli jak najszybszego zaaklimatyzowania się w naszej   szkole i wytrwałości w 
pracy z naszymi uczniami:) 

 
 

            SPOTKANIE WIGILIJNE Z OKAZJI BOZEGO NARODZENIA 

 
21.12.07r. w Wiejskim Domu Kultury w Studzienicach odbyło się spotkanie opłatkowe uczniów, 
nauczycieli i zaproszonych gości z okazji Dnia BoŜego Narodzenia. 
Podczas imprezy obejrzeliśmy występy naszych młodszych koleŜanek i kolegów. Dzięki kolędom, które 
zostały wykonane przez uczniów klas podstawowowych, poczuliśmy świąteczną atmosferę. No cóŜ...nasi 
szkolni aktorzy są po prostu niezastąpieni. Ogromny wkład w tę wspaniale przygotowaną uroczystość 
mają panie: Gabriela Burant i Gertruda Jaszul. Nie naleŜy równieŜ zapomnieć o naszym fotografie p. 
Krzysztofie Mohrze, który szkolny apel uwiecznił z pewnością fantastycznymi zdjęciami.:) 
 

 

            Halowy Turniej Piłki Ręcznej w Łodzierzy 
 
W drugi wtorek ferii zimowych grupa gimnazjalistek naszej szkoły wzięła udział w 
Halowym Turnieju Piłki Ręcznej w Łodzierzy. Czasu na przygotowanie się do zawodów było niewiele, a i tak 
dziewczyny zajęły mocne, drugie miejsce. Uwagi p. Mohra podczas rozgrywek okazały się bardzo pomocne i 
tylko druŜynie z Tuchomia udało się z nami wygrać. NajwaŜniejsze, Ŝe wszyscy wrócili cali, a nasz trener nie 
stracił (jak nam się udało zaobserwować ;D ) Ŝadnych włosów z głowy :). 
P.S. Według zawodniczek, przeszkodą do zdobycia I miejsca, była ta nieszczęsna i  niewidoczna Ŝółta linia. 
Zgadza się pan z nimi, prawda, panie Krzysiu? =) 
 

    Średnie! 
Koniec I semestru za nami. W związku z tym, redakcja naszej 
 gazetki przeprowadziła mini-wywiad na temat osób, które uzyskały  
najwyŜsze średnie. Oto one: 
kl.III”a” gim.- Renata Liszewska  5,2 
kl.III”b” gim.- Aneta Gostomczyk  4,9 
kl.II”a” gim.- Paulina Peplińska  5,2 
kl.I gim.- Daria JaŜdŜewska  4.9 
kl.VI- Dominik Schweda  5,4 
kl.V- Marlena Kreft  5,3 
kl.IV- Dominika Wrycz-Rekowska  5,2 
GRATULUJEMY!! 

Nowy opiekun Samorządu Uczniowskiego 
Zapominalskim przypominamy, Ŝe nowym 
opiekunem  
S.U. została p. Gabriela Burant. Gratulujemy! 
P.S. Mamy nadzieję, Ŝe praca z młodzieŜą przyniesie 
 p. Burant duŜo satysfakcji. 

Pozdrowienia 
dla Dorotki 

od Oli:) 



 
 

        UDAŁO SIĘ! BEDZIEMY TAŃCZYĆ! 
  JuŜ niedługo w naszej szkole rozpocznie się kurs tańca dla gimnazjalistów!!!!:) Za cztery 
spotkania w miesiącu po dwie godziny lekcyjne zapłacimy 40 zł. Osoby chętne do wzięcia 
udziału w tych zajęciach proszone są o zgłaszanie się do Sylwii Lewińskiej z III a. 

                                
       Zachęcamy do...:) 

• Dorota Karpińska zachęca wszystkich, a w szczególności wszystkie dziewczyny ,do przeczytania ksiąŜek 
z serii „Ty i Ja” .;) 

• Peta Troniewicz zachęca do trenowania ... BOKSU! Mówi, Ŝe jest to sport godny uwagi, a przy okazji 
uczy samoobrony. 

• Kasia Szreder poleca  obejrzenie horroru pt. „Piła 4”.Podobno podczas oglądania włos się jeŜy na głowie . 
• Patrycja i Justyna Werra zachęcają do obejrzenia filmu pt. ”Lejdis”. To wspaniały film na zimowe 

wieczory. 
• Aneta Gostomczyk i Agata Ryś proponują świetny horror pt. „Bunt zmarłych”.   
• Ewelina Hoppe poleca Wam 2 wspaniałe seriale kryminalne „Jordan” i „CSI Kryminalne zagadki Miami”. 
• Magda Szymlek zachęca do przeczytania ksiąŜki pt.” My, dzieci z dworca Zoo” . Jak widać, lektury dla 

III klas gimnazjum ciekawią takŜe uczniów klas młodszych. 
• Natalia Pawelska i Ola Szreder zachęcają do przeczytania ksiąŜki pt. „Oskar i Pani RóŜa”. Jest to 

niezwykle poruszająca historia chłopca chorującego na nieuleczalną chorobę, a mimo to Ŝyjącego pełnią 
Ŝycia. 

 

                                HUMOR! 
1.Idą dwie blondynki - jedna brunetka, a druga ruda. 
2. Ustawcie się w parach po trzy osoby. 
3. Jedzie facet windą a tam zakręt. 
4. Skacze baba z mostu i się potknęła. 
5. Wchodzi baba do kanału i koniec kawału. 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

Niespodzianka dla miłośników Harry-ego Pottera. 
      
Wiadomości z kraju 
Z głebokim Ŝalem zawiadamiamy, Ŝe za zasłonę śmierci odszedł ALBUS DUMBLEDORE  
Dyrektor Hogwartu, Członek Wizengamotu, Laureat Orderu Merlina Pierwszej Klasy i sławny pogromca czarnoksięŜnika Grindelwalda 
w 1945r. Pogrzeb odbył się na Błoniach Hogwartu, a ciało spoczęło tamŜe w marmurowym grobowcu.  
 
 
 
 

                                                       SOBÓTKOWA NOC 
 W ramach programu „ Równać szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności grupa uczniów 
naszej szkoły przystąpiła do realizacji projektu pt. „ Śladami obrzędów minionych” – Sobótkowa 
noc. W ramach projektu organizowanego są warsztaty podzielone na bloki tematyczne: prace 
teatralno- dramowa, twórcze pisanie i zajęcia muzyczne. Zajęcia mają charakter cykliczny. Celem 
projektu jest zaangaŜowanie młodzieŜy w realizację zadań w takim stopniu, aby stała się autorem 
większości planowanych etapów, wyrobiła w sobie poczucie odpowiedzialności za powierzone 
zadania i za grupę oraz potrafiła prezentować efekty pracy. 

 Projekt kończy się widowiskiem mocy sobótkowej w Kłącznie. 
 
 



 
 
 
     
 
Zaginęła CHARITY BURBAGE 
Nauczycielka mugoloznawstwa w Szkole Magii I Czarodziejstwa Hogwart. Ostatnio widziano ją w okolicach Wiltshire w 
towarzystwie nieznanego męŜczyzny. Wszystkich posiadających informacje o aktualnym miejscu jej pobytu prosimy o 
kontakt bezpośrednio z Ministerstwem Magii 
 
 
 
 
 

     Nadal trwają poszukiwania panów OLLIVANDERA I FORTESCUE 
Sprzedawca róŜdŜek oraz właściciel lodziarni zlikwidowali swoje sklepy na ulicy Pokątnej i tajemniczo zniknęli, gdy tylko oficjalnie 

ogłoszono powrót Tego, Którego Imienia Nie Wolno Wymawiać. Ministerstwo będzie wdzięczne za wszelkie informacje o losie 

zaginionych. 

 
 
 

Ogłoszenia drobne: 
- Skrzatkę, czystą, bez nałogów, przyjmę do opieki nad dziećmi. MoŜe być teŜ troll. Jacynta Oakley. 
- Szczeniaki oddam w dobre ręce. Trzygłowe po ojcu. Rubeus Hagrid.  
- Znaleziono kota rasy zielenic szorstkofutry. Do odebrania u Arabelli Figg  w Little Whinging. 
- Miotłę wyścigową, powypadkową tanio sprzedam. Wiadomość w pubie „Pod Wodnikiem”. 
- Zaginął mały, zielony kotek, do którego przywiązana była moja córeczka. Pomocy. Hermenegilda Voshtyck. 
 

 
Dziewięć niezawodnych oznak, Ŝe Twoje dziecko jest czarodziejem 

1. Wchodzi do pokoju spowity obłok fioletowego dymu. 
2. Mówisz: „A trawnik to się niby sam podleje?” po czym wyglądasz przez okno i stwierdzasz, Ŝe rzeczywiście. 
3. Złapali go na kradzieŜy kijanek w sklepie zoologicznym. 
4. Zmienia ołów w złoto, ale Ŝeby wyniósł śmieci to go nie ma, prawda? 
5. O Halloween mówi „Rozrywka dla amatorów”. 
6. Zgadza się, Ŝe powinni zabronić MagiaMarketów. 
7. Ma 12 lat, a juŜ umawia się z Gwyneth Paltrow. 
8. Nosi złoto-czerwone satynowe szaty – i zaczynasz się modlić, Ŝeby był czarodziejem. 
9. Jego praca domowa zeŜarła wam psa. 

 

 

                                  BAL PRZEBIERANCÓW 
 
TuŜ przed feriami, 11.01.br., w GOK-u odbył się bal przebierańców dla uczniów klas IV-VI SP i I-III gim. Tak jak rok 
temu organizatorzy, czyli członkowie Samorządu Uczniowskiego zadecydowali, Ŝe będą obowiązywały stroje...,ale 
niestety, niektórzy uczniowie zupełnie to sobie zlekcewaŜyli, No cóŜ...i tak8ie osoby mamy w szkole...:( .Reszta 
(bardzo się cieszymy, Ŝe była to większa grupa uczniów) okazała się bardziej pomysłowa, Warto wspomnieć Agacie, 
która swoim strojem wywołała podziw u reszty kolegów ( Agaciaa jesteś cudowna). Na parkiecie mogliśmy 
podziwiać: kowbojów, kibiców, piłkarzy, skejtów, wróŜki, myśliwych, robotników interwencyjnych jak równieŜ 
przedstawicieli słuŜby zdrowia. Najmłodsi uczestnicy balu mieli więcej wyobraźni w przygotowaniu stroju niŜ ich 
starsi koledzy... 
 Dyskoteka choinkowa nie odbyła by się bez odpowiedniej muzyki, tu wielkie dzięki naleŜą się naszym dj. Anecci i 
Agacii, które tak dobrały piosenki, Ŝe wszyscy fantastycznie się bawili. Było techno, piosenki disco i co pozytywnie 
wszystkich zaskoczyło, utwory nieco starsze przy których na parkiecie szaleli wszyscy. Tak więc muzyka super!:) W 
tym roku zostały wytypowane osoby do sprzątnięcia sali. Cieszymy się, Ŝe swoje zadanie wykonały na piątkę (z 
plusem :P ). 
P.S. Królowa i królem balu zostali Monika Szymlek i Mateusz Sikorski. Wszyscy chyba się zgadzamy, Ŝe na to miano 
sobie zasłuŜyli  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Redakcja: 
Natalia Pawelska 

Aleksandra Szreder 
Sylwia Lewinska 

Dominik Kotz I 
„a” 

„Nie będę jadł 
czekolady”;) 

Konrad śak III „a” 
„Będę grał ciągle w 

piłkę.” ;) 

Sylwek 
Błociński IV 

„Będę 
grzeczny ;)” 

Weronika Szypryt 
III „b” gim. 

PodwyŜszę średnia 
na koniec roku do 
4,5 , albo i wyŜej 

Ola Szreder III „a” gim 
„Nie będę zuŜywać 

całego mydła na dzień” 
:) 

Remik Chirk I gim 
„Będę się 

uczyć”:)(jasne :P) 

Paulina Zygmańska II „b” gim 
„Będę się lepiej uczyła” :) 

Mariusz Lewiński V 
„Poprawię oceny, będę 
grzeczny i będę słuchał 

siostry Sylwii”:) 
(jak ja ją kocham :P ) 

Emilia Czech III „a” gim. 
„Napisać dobrze testy i dostać 
się do wymarzonego liceum” :) 

P. Liszewska 
„Bardziej surowo 

oceniać uczniów” :) 
 

P. Tkacz 
Przeczytam więcej 

ksiąŜek niŜ w 
zeszłym roku.:) 

 
P. Chylewska 
Napiszę drugą 

pracę 
magisterską.:) 

 

Sylwia Lewińska III „a” gim 
„Będę gnębić brata i zacznę 
ćwiczyć na w-f- ie.:) 


