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Nasza szkoła ani na chwilę nie zwalnia tempa, bo nieustannie można spotkać się tu z 

jakąś wyjątkową atrakcją. Luty i marzec to miesiące pełne wrażeń, jednak ja wspomnę 

najciekawsze wydarzenia :) 

14 lutego to data znana wszystkim na całym świecie i chyba nie muszę wspominać, że 

jest to święto zakochanych - każdy o tym wie. Mimo że nie wszyscy znaleźli jeszcze 

swoją „drugą połówkę”, to każdy dobrze się bawił, ponieważ nasza szkoła już o to 

zadbała. Wyjątkowo obchodziliśmy ten dzień 13, a nie 14 lutego ze względu na Wielki 

Post. Jednak to nie przeszkodziło w świętowaniu, dlatego na każdej przerwie była 

muzyka, przy której wszyscy tańczyli. Dodatkowo podczas lekcji zdarzyła się okazja, 

aby wysłać komuś walentynkę, ponieważ specjalnie na tę okazję stworzono pocztę 

walentynkową. Cała szkoła przybrała barwy czerwieni, bo wyjątkowo każdy mógł 

ubrać się w taki kolor. 

9, 15 i 16 lutego były dniami, w których ten, kto miał niedosyt Tłustego Czwartku, 

mógł jeszcze raz go przeżyć. Jak co roku, nasza szkoła przystąpiła do akcji „Pączek dla 

Afryki”, w której dzięki uzbieranym pieniądzom mogliśmy pomóc afrykańskim 

dzieciom w kształceniu. Tym razem organizacją zajęła się klasa 3b pod czujnym okiem 

pani Lucyny Osiewicz. Akcja trwała 3 dni. Codziennie w holu szkoły na długiej 

przerwie były sprzedawane przepyszne pączki, donuty, babeczki i ciasta. Oprócz tego 

można było też wrzucić swoje drobne oszczędności do puszek. Dzięki dobrym sercom 

uczniów i nauczycieli udało się zebrać  415, 36 zł i ta kwota została przeznaczona na 

powyższy cel. To potwierdza, że razem możemy wszystko! 

Z kolei 3 marca odbył się Dzień Otwarty naszej szkoły dla młodszych klas 

podstawówki. W każdej sali można było odkryć coś ciekawego, chociażby kolorowanki 

w języku niemieckim, gry i zabawy po angielsku, czy doświadczenia chemiczne i 

fizyczne. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Całość trwała 3 godziny. Miejmy nadzieję, 

że nasza szkoła przyciągnie wiele nowych osób ;) 

Teraz z pewnością podzielicie moje zdanie, że w naszej szkole zawsze znajdzie się coś 

ciekawego. A jeśli kogoś coś ominie-  to bez obaw- niedługo znowu będziemy pewnie 

świętować. Do zobaczenia w kolejnym miesiącu! 

Aniela Gacparska, kl. 3b  



4 
 

 

Zapewne wielu z nas interesuje się nauką, przyrodą i ciekawymi informacjami na różne 

tematy. Jednak jest jeszcze wiele fascynujących zdarzeń i faktów, o których pojęcia 

raczej nie mamy. Dziś chciałabym podzielić się z Wami kilkoma interesujących według 

mnie rzeczami. 

Czy słyszeliście o tym, że ludzkie oczy nie zmieniają swojego rozmiaru od urodzenia? 

Jak dla mnie jest to duże zaskoczenie. A czy wiecie, że w Singapurze zakazane jest 

żucie gumy? Wydaje mi się, że dla wielu z nas byłoby to niemożliwe! 

Kolejną ciekawą rzeczą jest fakt, że Leonardo da Vinci potrafił malować jedną ręką, a 

jednocześnie pisać drugą. Pewnie dla większości osób jest to zadanie niewykonalne.  

Następną informacją, która mnie bardzo zaskoczyła jest to, że woda kokosowa może 

być stosowana jako osocze krwi. 

Ci, którzy lubią borówki i lody, na pewno się ucieszą, bo 2 września to 

międzynarodowy dzień lodów o smaku borówki. Większość z nas nie słyszała o tym 

dniu, ale jest on na pewno niezwykły, bo przecież praktycznie każdy kocha lody! 

Słyszeliście pewnie o tym, że na 100 mężczyzn w Polsce przypada 107 kobiet. Ale czy 

wiedzieliście, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na 100 kobiet przypada aż 

219 mężczyzn? 

Na dziś to już koniec ciekawostek. Mam nadzieję, że zainteresowaliście się tym 

tematem. 

Karolina Dąbrowska z klasy 3C 

 

Nie wiesz, jaki film wybrać na dzisiejszy wieczór? Nie martw się. Rozwiążemy Twój 

problem. Proponuję film Toma Hoopera, pt. ,,Jak zostać królem’’. Jest idealny na każdą 

taką okazję! 

W głównych rolach występują: Colin Frith jako Król Jerzy VI, Geoffrey Rush jako 

Lionel Logue, Helena Bonham Carter jako Królowa Elżbieta. Scenariusz opracował 

David Seidler. 

Akcja filmu rozgrywa się w przeddzień wybuchu II Wojny Światowej. Po abdykacji 

Edwarda VIII, tron zmuszony jest objąć Albert (król Jerzy VI).  Jednak istnieje jedna 

mała przeszkoda. Albert zmaga się z problemem… jąka się. Żona króla, Elżbieta na 

wszystkie możliwe sposoby próbuje znaleźć osobę, która wyleczy męża z choroby. Po 

długim poszukiwaniu znajduje odpowiedniego specjalistę, Lionela. Na początku 
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znajomości Jerzy nie pała sympatią do terapeuty, wręcz nie ma do niego zaufania. Lecz 

po jakimś czasie zaczyna rozumieć, że terapia znacznie poprawia jego mowę. 

Spotkania zbliżyły mężczyzn i stali się sobie niezmiernie bliscy. Wartka akcja przenosi 

w świat filmu i widzowie naprawdę odczuwają rozterki bohaterów. Czy królowi 

Jerzemu uda się pokonać wstydliwą dolegliwość? Czy na tronie Anglii zasiądzie władca 

„bez kompleksów” i czy zdobędzie uznanie poddanych? 

Film zarówno bardzo wartościowy, jak i humorystyczny. Wspaniała gra aktorska 

Colina Fritha ukazuje zmagania z chorobą przyszłego króla. Przedstawiając 

prawdziwą historię, wzbogaca naszą wiedzę. Gorąco zachęcam do obejrzenia tego 

filmu. 

Julia Sadzikowska, kl. 3b 

Legenda mówi, iż mydło zostało odkryte w starożytnym Rzymie. Znajdowała się tam 

góra Sapo, na której Rzymianie palili w ofierze zwierzęta. Podczas deszczu popioły z 

paleniska oraz wytopiony tłuszcz zwierzęcy spływały z góry do rzeki Tyber. Kobiety, 

które prały w rzece odzież, zauważyły, że brud zmywa się znacznie łatwiej i tak ludzie 

zrozumieli, iż oleje połączone z popiołem z paleniska tworzą mydło, które myje i pierze. 

Najstarsze mydło świata było używane do prania/czyszczenia wełny i bawełny w 

procesie wytwarzania tkanin i raczej nie było używane do mycia ciała. W starożytnym 

Egipcie również wyrabiano mydło, które było połączeniem tłuszczy zwierzęcych i 

roślinnych i alkalicznych soli. Mydło było używane do prania i jako lek na choroby 

skórne. 

Mydło na początku naszej ery było dobrze znane w Rzymskim Imperium, ale generalnie 

nie było używane do mycia ciała, tylko jako składnik leczniczy, dopiero później zostało 

spopularyzowane jako produkt służący higienie osobistej. Arabowie również 

produkowali swoje własne mydło, do którego dodawali różne olejki eteryczne (np. 

olejek tymiankowy) oraz barwniki. 

Z czasem i mydło dotarło do Europy. W czasach średniowiecznych mydło do mycia ciała 

było towarem raczej luksusowym. Produkcja i sprzedaż mydła była kontrolowana przez 

rząd, na przemysł mydlany nakładano duże podatki. W XV wieku we Francji istniało 

kilka manufaktur produkujących mydła. Z czasem ludzie zaczęli używać do produkcji 

mydła nie tylko tłuszcze zwierzęce, ale i oleje roślinne. Przykładem mydła robionego z 

oleju roślinnego jest białe mydło Kastylijskie. Mydło w kostkach na skalę przemysłową 

zaczęto produkować w XVIII wieku. Przyczyniło się do tego odkrycie przemysłowej 

metody na wytwarzanie sody kalcynowanej potrzebnej do wyrobu mydła. 

Przygotowała Sandra Burnat, 2b 
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Kaja Kozłowska - tancerka, zajęła 1. miejsce na Mistrzostwach Polski w Elblągu, jest 

mistrzynią  Nowogardzkich Spotkaniach Tanecznych w tańcu współczesnym, była 

wielokrotnie nominowana do Talentu Roku w Polsce. 

K.G.: Czy mogłabyś powiedzieć o początkach swojej kariery tanecznej, od początku 

byłaś przekonana do tego sportu? 

K.K.: Moja przygoda z tańcem zaczęła się, gdy miałam sześć lat. Mama zapisała mnie 

na balet do Ogniska Baletowego w Szczecinie. Miałam zajęcia 3 razy w tygodniu i 

muszę przyznać, że niechętnie na nie chodziłam. Ten styl tańca mi nie odpowiadał. 

Jako mała dziewczynka wolałam tańczyć coś szybszego i wesołego. Po roku zapisałam 

się do nowo utworzonej wtedy Szkoły Tańca Sukces. Od tamtej pory zakochałam się w 

tańcu współczesnym. Okazał się on idealnym stylem tańca dla mnie. Trenuję go już 9 

lat. 

K.G.: Czy nadal tańczysz w Szkole Tańca Sukces? 

K.K.: Tak, jestem w grupie Sukces Szał, która jest na poziomie zaawansowanym. Grupa 

liczy 26 osób. Co roku uczymy się rożnych choreografii oraz uczestniczymy w 

warsztatach tanecznych. 

K.G.: A jak z treningami? Czy ten sport wymaga wiele czasu? 

K.K.: W ciągu roku trenujemy dwa razy w tygodniu. Kiedy zaczyna się sezon taneczny, 

najczęściej w marcu, jeździmy na zawody o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej, jak i 

międzynarodowej. Co roku udaje nam się zdobyć wiele laurów, między innymi w 2015 

roku Mistrzostwo Polski w kategorii tańca współczesnego oraz w 2017 roku pierwsze 

miejsce oraz Grand Prix całego turnieju. 

K.G.: Chciałabyś w przyszłości mieć związek z tańcem, czy raczej traktujesz to jako 

przygodę? 

K.K.: Obecnie taniec to dla mnie hobby, ale myślałam również o powiązaniu tego 

sportu z moją przyszłością. Na razie planuję tańczyć jak najdłużej będę mogła, gdyż 

sprawia mi to dużą przyjemność, a o dalszych planach będę jeszcze decydować. 

K.G.: Masz może jakieś porady dla osób, które dopiero zaczynają uprawiać sport? 

K.K.: Tak, nigdy nie należy się poddawać. Nawet jeżeli inni mówią ci, że nie dasz rady, 

musisz zacisnąć zęby i dalej robić to, co kochasz, a w przyszłości na pewno ci się uda. 

K.G.: Bardzo dziękuję za rozmowę. 

Z Kają Kozłowską rozmawiała Klara Grodecka z klasy 3c. 
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W ten wielkanocny czas w kuchni królują jajka. 

Na stole każdego z nas pojawią się jajka, ale może w tym roku zmienisz trochę menu i 

podasz gościom albo rodzinie jajka faszerowane ze skorupką. 

U mnie w rodzinie ten przepis krąży już od dobrych paru lat i każdy, kto próbuje tej 

innej wersji jajek, jest zachwycony. 

 

Składniki: 

• 6 jajek 

• 3 łyżki masła 

• 1 łyżka drobno posiekanego szczypiorku 

• 4 łyżki bułki tartej 

• sól i pieprz 

• dekoracja: np. rzeżucha, koperek, natka pietruszki 

 

Sposób przygotowania: 

• Jajka ugotować na twardo. Ostudzić i osuszyć. Ostrym nożem (najlepiej z piłką) 

przekroić wzdłuż na pół. Wydrążyć, nie uszkadzając skorupek. 

• Białka i żółtka drobno posiekać i rozgnieść widelcem. Wymieszać z 2 łyżkami 

miękkiego masła i szczypiorkiem. Doprawić solą i pieprzem. 

• Masę jajeczną nałożyć do skorupek, posypać bułką tartą. Resztę masła roztopić na 

patelni, połówki jajek ułożyć bułką tartą do spodu. 

• Przykryć i trzymać na niezbyt dużym ogniu przez kilka minut. Można też jajka 

odwrócić i delikatnie podsmażyć z drugiej strony. Podawać na ciepło, udekorować. 

 

Wskazówki: 

• Do nadzienia można też dodać pieczarki: 6 pieczarek pokroić na plasterki i usmażyć 

na łyżce masła, pod koniec dodać posiekaną natkę pietruszki. Wyłożyć na deskę, 

drobno posiekać i doprawić solą oraz pieprzem, dodać do nadzienia. 

 

 

Smacznego! 

 

 


