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     W piątek 24 listopada redaktorzy naszej gazetki 
przeprowadzili wywiad z pełniącym od początku obecnego 
roku szkolnego funkcję dyrektora naszej szkoły Panem 
Pawłem Biesiekierskim. 

Redakcja: Jakie ma Pan doświadczenie zawodowe?
Dyrektor: Jestem nauczycielem matematyki, fizyki i 
informatyki. Uczę już 14 lat. Pracowałem w szkołach 
podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Przygotowywałem 
moich podopiecznych do konkursów, egzaminów 
gimnazjalnych i matur. Jako nauczyciel starałem się, by moim 
uczniom oprócz programu, który miałem do zrealizowania, 
zawsze dodawać jakieś zadania poszerzające ich wiedzę i 
umiejętności.
R: Co zamierza Pan zmienić w naszej szkole?
D: Mam parę pomysłów, które chcę wprowadzić. Najpierw 
jednak chciałbym dobrze poznać szkołę. Planów jest dużo, od 
bezpieczeństwa po wyposażenie sal lekcyjnych. W szkole już 
zaczęły się remonty.  W tym roku planujemy wyposażyć trzy 
sale w sprzęty multimedialne. Inwestycji jest dużo, ale na 
wszystko potrzebne są środki. Dbamy również o czystość w 
szkole. 
R: Jest mydło! [śmiech]
D: Chcę, żeby wszystkim pracowało się lepiej, dlatego między 
innymi planuję zmienić tablice kredowe na ceramiczne 
whiteboardy. 
R: Kreda to dość ciężki problem, bo trzeba po nią biegać, i gdy 
się nawet podejdzie coś zapisać na tablicy, to od razu ręce są 
białe od pyłu. Po prostu można dostać pylicy! [śmiech]
D: Teraz są już takiej, które nie pylą. Jednak markery są 
wygodniejsze i nie brudzą aż tak rąk.
R: Jaka była Pana reakcja, co Pan pomyślał, gdy pierwszy raz 
zobaczył Pan naszą szkołę?
D: Gdy po raz pierwszy ją zobaczyłem, to stwierdziłem, że jest 
duża.
R: W sumie to nie z byle powodu ta szkoła nazywana jest 
„dużą czwórką”. 
D: Uczniów jest sporo, bo jest to prawie półtora tysiąca osób. 
Nauczycieli i kadry jest bardzo dużo, bo wszystkich 
pracowników jest ponad dwustu. Wizualnie, z zewnątrz, szkoła 
jest przepiękna.
R: Kiedyś przed remontami wyglądała nieco inaczej. 
Pamiętamy jeszcze czasy, gdy nie było tak pięknie na 
zewnątrz, nie było placu zabaw i było boisko asfaltowe. Od 
czasu, kiedy zaczęłyśmy chodzić do szkoły, bo my (ja i Ania) 
chodzimy tutaj od zerówki, więc jakieś 9 lat, wiele się 
zmieniło.
D: To rzeczywiście długo. Jest jeszcze wiele rzeczy, które 
trzeba jeszcze zrobić. Powstał już basen, o którym wszyscy 
marzyli, ale teraz wewnątrz nasza szkoła wymaga wsparcia.
R: Zdecydowanie.
D:Toalety, sale, korytarze wymagają modernizacji.
R:Toalety są po prostu beznadziejne.
D: Ja wiem, że potrzebują remontu, ale na to wszystko muszą 
być środki finansowe, o które będę zabiegał. Pomału będę to 
realizował. Jeśli chodzi o zimny hol, zauważyliście, że jest 
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przemalowany. Wybierałem kolory, nie wiem, czy się wam 
podobają czy też nie [śmiech]. 
Odnowione ściany sprawiają, że pomieszczenia 
wyglądają przede wszystkim czysto. Z drugiej strony - 
dobrze by było, gdyby wszystkie wnętrza utrzymane były w 
jednej tonacji, bo teraz lewa strona do prawej nie pasuje.  
Co zobaczyłem w szkole? Zobaczyłem fajnych uczniów, 
uśmiechniętych, zadowolonych ze szkoły oraz 
fantastycznych pracowników, którzy wkładają bardzo 
dużo serca w swoją pracę.
R: Kolejne pytanie trochę nawiązuje do uczniów. Czy nie 
przeszkadza Panu hałas podczas przerw?
D: To jest chyba coś normalnego. Lepiej, gdy ktoś jest 
głośny niż zbyt cichy.
R: W sumie coś w tym jest.
D: Każdy człowiek, w danym wieku, charakteryzuje się 
pewnymi cechami, które w  miarę upływu czasu zmieniają 
się. Człowiek staje się bardziej stonowany, bardziej 
wyważone są jego wypowiedzi. Staje się dojrzalszy. Nie 
przeszkadza mi to, że małe dzieci hałasują, bo jest to 
naturalne. Ważne jest, żeby wszyscy czuli się tu dobrze. 
Pewnie hałas nie odpowiada wielu osobom, ale przecież 
jeszcze nie tak dawno i Wy byliście w takim wieku, w 
którym wyróżniało Was podobne zachowanie.
R: Ale nie aż tak! [śmiech]
D: Akurat teraz pamiętacie [śmiech]. Taka jest kolej 
rzeczy- te dzieci, które są teraz w czwartej klasie, w ósmej 
zapewne powiedzą, że im to przeszkadza, ale to jest 
przecież normalne. Zgadzam się, że nasilenie tego hałasu 
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nie jest przyjemne, ale tak musi być. Jak sobie wyobrażacie 
szkołę, w której mamy tylu uczniów i jest cisza na holu?
R: Smutno by było.
D: Ja sobie w ogóle tego nie wyobrażam, bo wtedy nie 
„słychać” życia.
R: Co sądzi Pan o wprowadzeniu stref ciszy w naszej szkole?
D: Strefami ciszy są przede wszystkim biblioteka i czytelnia. 
Zimny hol także.
R: Ale niestety jest zimny.
D: To niewątpliwie jest jego wadą, ale wszystkie wady da się w 
jakiś sposób skorygować. Jednak, aby utworzyć takie strefy na 
korytarzach, musiałbym wyłączyć z użytku cały hol, co nie jest 
możliwe.
R: Pamiętam czasy, gdy w bibliotece stały komputery i gdy 
czekałam na przykład na zajęcia z chóru, można było 
popracować, przygotować się do zajęć.
D: Nie wiem, czy zauważyliście, ale w czytelni stoją już 
komputery podpięte do sieci. Nauczyciele i uczniowie mogą 
korzystać z nich w razie potrzeby. 
R: Co Pan sądzi o oznaczeniu kierunku ruchu, aby nie było 
zatorów na korytarzach? Przy szafkach oraz przy radiowęźle 
jest czasem taki zator, że musimy przechodzić przez pół 
szkoły, aby znaleźć się przy klasie, która jest zaraz obok 
przejścia.  
D: Musiałbym się przyjrzeć temu problemowi, ponieważ 
pierwszy raz słyszę coś takiego. Można spróbować przenieść 
szafki w inne miejsce albo radiowęzeł. Generalnie radiowęzeł 
kojarzy mi się z przeszklonym pomieszczeniem, a tymczasem 
nie wygląda on najlepiej. Jednak dobrze, że w ogóle jest i 
działa. Wspólnie z Samorządem Uczniowskim pomyślimy nad 
tym problemem. 
R: Co sądzi Pan o modnych obecnie szkołach bez prac 
domowych i bez podręczników?
D: Jadąc samochodem, usłyszałem o liceum bez prac 
domowych, a także o takim, w którym prace domowe są tylko 
dla chętnych. Jednak to nie ma sensu. Dlaczego? Bo sukces 
można osiągnąć tylko ciężką pracą. Uczniem chętnym, do 
rozwijania umiejętności trzeba pokierować, aby naprowadzić 
go na właściwy tor. Jednak, aby mógł się on rozwijać, 
potrzebny jest nauczyciel, który wyznacza odpowiednie 
granice oraz kierunek. Prace domowe muszą być, bo dzięki 
nim utrwalamy nową wiedzą.
R: Co sądzi Pan o reformie edukacji- usunięciu gimnazjów?
D: Trudno mi się do tego odnieść. Zobaczymy, co się wydarzy i 
jak zostaną napisane podręczniki. Dzisiaj musimy zmierzyć się 
z nowymi dokumentami, napisać je od nowa, przygotować. 
Dlatego między innymi powstał nowy statut szkoły. Jest to 
związane z reformą edukacji. 
To trudne pytanie, na które w tym momencie ciężko mi 
odpowiedzieć. Chętnie wypowiem się na ten temat za kilka lat, 
kiedy będziemy mogli już wyciągnąć jakieś wnioski. 
R:  Nas już nie będzie  [śmiech]
D: Ale dopiero wtedy będę w stanie się do czegokolwiek 
odnieść. Na razie nie wiem, co się wydarzy. W tej chwili mogę 
tylko powiedzieć coś o edukacji gimnazjalnej, która w wielu 
aspektach spełniała swoje założenia. Ja i moi rówieśnicy 

ukończyliśmy ośmioletnią szkołę podstawową. Wielu z nas 
jest ludźmi wykształconymi, zaradnymi, którzy potrafią 
dostosować się do ówczesnego rynku pracy – a o to też tu 
chodzi.
Zatem człowiek kończący ośmioletnią szkołę podstawową, 
będzie tak samo wykształcony jak ten, który ukończył 
gimnazjum. Różnica polegać będzie tylko w procesie, a na 
to liczę, bo przecież nauczyciele pozostają ci sami a 
wymagania przeniesiono na inne poziomy. Na jakiekolwiek 
głębsze wnioski i podsumowania musimy jeszcze trochę 
poczekać.
R: Dlaczego zostało zakodowane Wi-Fi dla uczniów?  
Często zdarza się tak, na przykład na biologii, że trzeba 
wyszukać dodatkowe informacje w Internecie, bo w 
podręczniku ich nie ma. 
D: Bardzo mi zależy, żeby młodzi ludzie potrafili się ze sobą 
komunikować, porozumiewać za pomocą ojczystego języka. 
Uczniowie, którzy mają szeroki dostęp do Internetu, często 
wykorzystują go w sposób niewłaściwy. Powiedzmy, że jest 
to związane z uzależnieniami. Dostęp do sieci w szkole 
został zablokowany, dlatego, żeby uczniowie podczas 
przerw nie siedzieli i nie bawili się telefonami, tylko żeby ze 
sobą zaczęli rozmawiać. Bardzo mało ze sobą rozmawiacie. 
Kiedy przechodzę holem i widzę połowę klasy wpatrzoną w 
telefony, to robi mi się smutno. Dlatego podjąłem taką 
decyzję. Wiem, że może jest ona dla Was drastyczna i 
okrutna, być może nie wszystkim to się podoba, ale to ma na 
celu bardziej zmobilizować uczniów do prowadzenia 
rozmów, bycia ze sobą i cieszenia się sobą. Nie widzę 
przeszkód, żeby na lekcji za zgodą nauczyciela korzystać z 
Internetu. Ewentualnie korzystajmy ze źródeł wiedzy, które 
są sprawdzone. Jedynym takim źródłem wiedzy jest książka. 
Książka napisana przez konkretnego autora, w której 
znajdują się wiadomości sprawdzone, zweryfikowane. Sami 
wiecie, że w internecie w Wikipedii można modyfikować 
informacje. Czasami znajdują się tam rzeczy sprzeczne z 
prawdą. Ja wiem, że Wy, jako młodzi ludzie, korzystacie z 
internetu, jako głównego źródła wiedzy. Sieć to jej 
skarbnica, ale trzeba pamiętać, że nieumiejętne jej szukanie 
może doprowadzić do błędów. Książka jest sprawdzonym 
źródłem wiadomości. W czasach, kiedy byłem w Waszym 
wieku wiedzę pozyskiwało się wyłącznie z książek, bo nie 
było dostępu do internetu. To nie znaczy, że nie macie z 
niego korzystać, wręcz przeciwnie, ale pamiętajcie, że z 
rozsądkiem ze stron wiarygodnych, potwierdzonych, 
moderowanych. W jaki sposób współcześnie odrabia się 
prace domowe, sami wiecie - uczniowie przeszukują w tym 
celu internet. Przepisując niezweryfikowane informacje 
powielamy czyjeś błędy, a przecież nie o to chodzi. Musicie 
mieć świadomość, że nie wszystko, co znajduje się w sieci 
jest prawdą.
R: Co sądzi Pan o zbieraniu przed każdą lekcją telefonów 
przez nauczycieli?
D: Mogę wam powiedzieć, jak to działało w szkole, w której 
pracowałem. Uczniowie przed każdą lekcją oddawali 
nauczycielom swoje telefony. Ja miałem takie fajne pudełko 
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z przeznaczeniem na płyty CD przytwierdzone do ściany, w 
które uczniowie wkładali swoje aparaty. Przed każdą lekcją 
wszyscy je tam umieszczali i dzięki temu mogli skupić się tylko 
i wyłącznie na lekcji. To jest bardzo dobry pomysł i sprawdzał 
się. Myślę, że i my będziemy mogli go wprowadzić w naszej 
szkole. Nie wiem, czy w takiej formie, bo wolałbym, żeby 
uczeń sam wiedział, że nie powinien z niego korzystać, tym 
bardziej w trakcie zajęć. Po co komuś zabierać telefon, jeśli 
wystarczyłoby przed lekcją powiedzieć: „Zostaw ten telefon i 
schowaj go”?
R: Nie wszyscy to zrozumieją.
D: Nie wszyscy to rozumieją, dlatego czasami wprowadza się 
nakaz oddania telefonów przed lekcją. To sprawdza się w 
wielu szkołach. Często uczeń nie może się skupić na lekcji, bo 
myśli tylko o tym, żeby odpowiedzieć na wiadomość czy to na 
Messengerze, czy na Facebooku. Wtedy całą lekcję traci, a 
potem musi w domu dwa razy więcej pracować. Dlatego 
dobrowolne oddanie przez ucznia telefonu, w takie miejsce, o 
którym wcześniej wspomniałem, jest dobrym rozwiązaniem.
R: Z jakiego przedmiotu miał Pan najlepsze oceny jako 
uczeń?
D: Była to na pewno matematyka, która mi zawsze sprawiała 
frajdę. To był przedmiot, który od dzieciństwa mnie 
pasjonował. Słuchając szybko ją rozumiałem. To jest taki 
przedmiot, którego uwielbiam uczyć rozwiązując z uczniem 
łamigłówki zarażając go swoją pasją do przedmiotu.
Myślę, że kiedy uczeń spotyka zaangażowanego nauczyciela, 
to mu się ta fascynacja też udziela. Wówczas między uczniem 
a nauczycielem tworzy się niezwykła więź. Uczeń, który 
przychodzi po więcej, dobrze napisze sprawdzian, daje 
nauczycielowi informację zwrotną, że jego lekcje są ciekawe, 
a to dodatkowo nakręca, daje dodatkowy bodziec do 
działania. 
To działa tak, że prowadzący zajęcia dostaje gęsiej skórki, bo 
cieszy się, że może swojemu uczniowi coś niezwykłego 
przekazać. Wtedy się tworzy taka aura, jaką zawsze chciałem 
osiągnąć na matematyce.
R: Czy zechciałby nam Pan opowiedzieć trochę o sobie? Czy 
ma Pan dzieci, w jakim wieku...?
D:Tak, mam dwie dziewięcioletnie córki, które chodzą do 
trzeciej klasy szkoły podstawowej oraz cudowną żonę. Córki 
mają na imię Kornelia i Wiktoria. Obie od kilku lat trenują 
taniec towarzyski. Często wspólnie jeździmy na zawody. Mają 
one dwie świnki morskie Łatka i Barwinka, które uwielbiają 
jeść. Mamy też żółwia wodnego Kapselka. Z racji pełnionej 
funkcji dużo pracuję poświęcając się szkole, bo chcę tutaj 
stworzyć przyjazną, doposażoną w najnowsze technologie, 
bezpieczną pełną ciepła rodzinnego szkołę. Chciałbym 
przedyskutować wiele swoich pomysłów. Liczę na to, że 
wszystkim, również Wam, młodym ludziom, to się spodoba. 
Dzięki współpracy na pewno się to uda.
R: Dziękujemy za wywiad.
D: Również dziękuję.

Wywiad przeprowadzili: 
Anna Nehring,  Anna Deneka oraz Adrian Skonieczek kl.II A

  

Dominika to 17-latka, która pisze książki w aplikacji 
Wattpad. Jest to aplikacja, w której można pisać swoje 
książki, a także czytać prace innych. Polecam zajrzeć do 
Dominiki: Crygirl29. 

Czym się interesujesz?

Interesuję się jeżdżeniem na rolkach. Trwa to już 10 lat. Od 

11 lat jeżdżę też na łyżwach. Zajmuję się także królikami. 

Pisaniem, zaś od małego, lecz ,,profesjonalnie'' piszę od 

roku.

 Jak zaczęła się twoja przygoda z książkami?

Założyłam konto na Wattpad. Czytałam książki innych. 

Pomyślałam, że mogłabym pisać też swoje. Na początku 

dodałam rozdział, a potem go usunęłam. Powtórzyłam to i 

pojawiły się pierwsze wyświetlenia :)

Kim masz zamiar zostać w przyszłości?

Chciałabym być weterynarzem, lecz ja plus chemia i 

biologa to inne światy :D  Składałam papiery do różnych 

szkół. Obecnie jestem w technikum hotelarskim. Chcę być  

stewardessą, bo to niezła przygoda :)

Jakie cechy charakteru przydają się w pracy 

pisarki/pisarza?

Na pewno cierpliwość i wytrwałość. Gdy zobaczysz, że jest 

mniej wyświetleń, to nie panikuj :) Przydatna jest także 

wrażliwość, bo dostrzegasz więcej rzeczy wokół siebie.

 Co podoba Ci się w twojej ,,pracy'', a co nie?

Nie podobają mi się  niemiłe i wredne komentarze, które 

obrażają mnie lub kogokolwiek. A podoba mi się to, że 

wiele osób do mnie pisze i pozytywnie opowiadają o mojej 

książce. Pewna dziewczyna napisała do mnie, że dzięki 

mojej książce nie popełniła samobójstwa, bo dostrzegła, co 

jest w życiu piękne. To miłe :)

Ile czasu zajmuje Ci jedna książka?

Jeśli mam wenę, to piszę szybko - około miesiąca. Książka, 

którą teraz planuję, zajmie mi ok. 2-3 miesięcy. Przez 

szkołę mam mniej czasu. Nowa książka będzie miała tytuł 

,,Prosząc Boga o więcej''.

Trzy rady dla każdego, kto chce pisać książkę?

1.Jeśli nie masz silnej psychiki, to nie polecam takim 

osobom publikowania. Ludzie potrafią pisać straszne 

rzeczy!

2.Bądź pewny/a siebie!

3.Bądź cierpliwy/a!

Skąd bierzesz pomysły na książki?

Pomysły biorę z życia. Obserwuję pewne sytuacje. Gdy boli 

WYWIAD 
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mnie dana rzecz, to ją opisuję.  Kiedyś  widziałam 

bezdomnego, który był pod wpływem alkoholu i nikt nie chciał 

mu pomóc. Grupa nastolatków patrzyła zamiast mu pomóc. 

Nie dał rady się podnieść. Pomogłam mu, odprowadzając go 

do domu, pomimo deszczu.

Wymień tytuły twoich SKOŃCZONYCH książek.

Oj, dużo tego będzie: ,,Dziewczyna o smutnych oczach'' - moja 

pierwsza książka. ,,Zrozumieć Anioła'', ,,Dostrzec szczęście'', 

,,Usłysz mnie'', ,,Promise me'', ,,Zaufać ponownie'', ,,Tańcząc 

w deszczu'', ,,Sprawić, by zobaczył'', ,,Wybaczyć, pokochać, 

zrozumieć''.

Która książka podoba Ci się najbardziej? A która 

czytelnikom?

Mnie osobiście najbardziej podobają się: ,,Zrozumieć 

Anioła'', ,,Dostrzec szczęście'', ,,Usłysz mnie'' i ,,Dziewczyna 

o smutnych oczach''. A czytelnikom - ,,Dziewczyna o smutnych 

oczach , ,,Zrozumieć Anioła'' oraz ,,Usłysz mnie''.

 Jak reagujesz na hejt?

Za pierwszym razem reagowałam płaczem, nie przesypiałam 

nocy. Aktualnie nadal mnie one bolą, bo to pokazuje, jak 

człowiek traktuje drugiego człowieka, jednak już nie płaczę. 

Czytam je i ignoruję.

Czy wydałaś już jakąś książkę? Jaką masz zamiar?

,,DoSO'' jest w trakcie wydania. Mam zamiar wydać także 

,,Usłysz mnie'' w następnej kolejności. Jednak chcę uzbierać 

pieniądze na wydanie tej książki samodzielnie.

Z jaką pisarką się utożsamiasz?

Cenię sobie Collen Hoover oraz Johna Greena. Podobają mi 

się ich książki.

Czy przywiązujesz się do bohaterów swoich książek?

Bardzo! Za każdym razem, gdy kończę książkę, to czuję 

pustkę.

Gdybyś mogła się znaleźć w jednej z Twoich książek, która 

by to była?

W „Dziewczynie o smutnych oczach”. Chciałabym spotkać 

Likę i Damona.

Od kiedy piszesz książki?

Od 30 sierpnia 2016 r. Już tak szybko zleciało.

Jaki rodzaj książek piszesz?

Piszę smutne opowieści z morałem w tle. Jest to problematyka 

dla nastolatków.

Dziękuję za wywiad :) 

Oliwia Świderska kl. 6 e
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Ponieważ niedawno obchodziliśmy Dzień Babci i Dzień 
Dziadka, uznaliśmy, że warto w kolejnych numerach 
gazetki przedstawić Wam naszych Dziadków.

Wywiady z dziadkami

Pytania do moich dziadków

Dominika Wieliczko 6 e

BABCIA

Co czułaś, gdy się dowiedziałaś, że będziesz miała 
wnuczkę?

Bardzo, bardzo, szalenie się ucieszyłam, że wreszcie się 
doczekam wnuczki.

Jak poznałaś dziadka?

W autobusie.

Jakie jest twoje marzenie?

Żeby dziadek był zdrowy, żeby mi siły służyły. Żeby moje 
wnuki, dzieci były zdrowe.

DZIADEK

Ukochana zabawka z dzieciństwa.

Proca.

Co sprawia Ci największą przyjemność?

Spanie.

Co lubiłeś jeść, gdy byłeś mały?

Czekoladę.

       Pytania do moich dziadków

Natalia Borkowska 6 e

Co czuliście, gdy dowiedzieliście się, że będziecie 
mieli wnuczkę?

Babcia: Czułam radość.                                       
Dziadek:  Byłem szczęśliwy. 
Babcia: Byłam szczęśliwa.                                  
Dziadek: Byłem szczęśliwy i czułem wielką radość.

Jak to jest być babcią/dziadkiem?

Babcia: Fajnie jest być babcią.                             
Dziadek: Super jest być dziadkiem.
Babcia: Fajnie jest być babcią.                             
Dziadek: Fajnie jest być dziadkiem, gdy się  ma 
fajne wnuczki.

Jaka była twoja ulubiona zabawka?



Święto 
Niepodległości

str. 2

Babcia: Moją ulubioną zabawką były lalki.       
Dziadek: Moją ulubioną zabawką była  hulajnoga.
Babcia: Moją ulubioną zabawką były lalki.         
Dziadek: Moją ulubioną zabawką był młotek i 
gwoździe.

Jakiego przedmiotu w szkole nie lubiłaś/eś?

Babcia: Nie lubiłam historii.                                 
Dziadek: Nie lubiłem żadnego przedmiotu.
Babcia: Nie lubiłam matematyki.                          
Dziadek: Nie lubiłem chemii.

Jaki zawód chciałaś/eś wykonywać?

Babcia: Chciałam być policjantką.
Dziadek: Chciałem być kierowcą.
Babcia: Chciałam być nauczycielką. 
Dziadek: Chciałem być inżynierem budowlanym.

6

Reporterskim okiem

Dla uczniów szkoła jest miejscem kaźni i spotkań ze 

znajomymi. Nie każdy jednak wie, że jest to budynek pełne 

tajemnic. Wiele uczniów chodzi na obiady do naszej szkolnej 

stołówki. Widzimy jednak tylko część tego, co nazywamy 

stołówką. Oprócz gabinetu kierownika świetlicy i intendenta 

jest tam dyspozytornia, gdzie można odebrać dzienne porcje 

mleka i owoców. Niestety gimnazjum nie ma dziennego 

przydziału. Wiadomo, jak jest stołówka, to jest też kuchnia.

Tuż za nią są schody prowadzące na dół, gdzie można znaleźć 

takie pomieszczenia, jak wentylatorownia.

Szkolne komnaty tajemnic

Wielu uczniów również nie wie o takich pomieszczeniach 

jak warsztat, bez którego nie byłoby większości rzeczy w 

szkole.

W całej placówce można znaleźć około 3 zapleczy

np.: pracowni fizycznej
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Pracowni chemicznej, gdzie przeważnie znajduje się sprzęt do 

przeprowadzania eksperymentów

Zaplecze techniczne

Nasza szkoła posiada również kilka kantorków, np. za 

„Radosną szkołą”

 

Mamy też harcówkę



Źródło:http://astanatimes.com/wp-content/uploads/2015/12/IMG_3892.jpg
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A tuż obok jest pomieszczenie, w którym trzymają swoje 

rzeczy panie dbające o czystość w naszej szkole.

Takich miejsc zapewne jest jeszcze sporo, lecz ja 

przedstawiłem te najciekawsze.  Mam nadzieję, że choć 

trochę uchyliłem rąbka szkolnych komnat tajemnic:)

Bardzo dziękuję pani dyrektor Iwonie Polańskiej 

za oprowadzenie mnie po zakamarkach naszej szkoły.

Adrian Skonieczek 2 a

Reporterskim okiem

Mikołaje na motocyklach

W grudniu 2017 roku wraz z rodzicami i bratem 
wybrałam się na paradę Mikołajów na motocyklach.
Zawsze jeździmy zabytkowym samochodem, ale tym razem 
było inaczej. Ja z tata pojechałam zabytkowym motorowerem 
Jawą, a mama z moim bratem motocyklem Hondą.
Przejazd zaczynał się pod stadionem w Gdańsku, a kończył 
się w Gdyni.
Podczas imprezy Mikołaje chodzili i rozdawali cukierki 
dzieciom małym oraz dużym.
Na tej paradzie było ok. 2 tys. maszyn, nowoczesnych, jak i 
zabytkowych.
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PALCEM PO MAPIE

   19 października 2017r. nasza klasa wybrała się na 
wycieczkę do Muzeum Narodowego w Gdańsku na lekcję 
żywej historii. Lekcja dotyczyła porównania Biblii z 
mitologią.
    Gdy dotarliśmy na miejsce, odłożyliśmy kurtki do szatni. 
Przeszliśmy do sali, gdzie czekała na nas przewodniczka po 
muzeum. Zaczęły się zajęcia. Najpierw prezentacja i 
opowieść. Potem podzieliliśmy się na grupy, każdy dostał 
listę zadań i przystąpiliśmy do działania. Gdy wszystkie 
grupy wykonały zadania i dotarły na umówione miejsce, 
omówiliśmy poszczególne pytania. Kto uważnie słuchał, 
nie miał problemu ze znalezieniem poprawnych 
odpowiedzi.

Na koniec poszliśmy do sali, w której mogliśmy obejrzeć 
obraz Hansa Memlinga pt. „Sąd Ostateczny”.

      Mimo że lekcja była niedługa, przypomnieliśmy sobie 
dużo różnic pomiędzy mitologią a Biblią. 

Gimnazjaliści 
w Muzeum Narodowym

Według mnie było bardzo fajnie i co najważniejsze to 
wszystko odbywało się, żeby wychowankowie ośrodków 
szkolno-wychowawczych mieli ciepłe posiłki oraz dla 
małych pacjentów szpitali na upominki.

Dominika Wieliczko 6e
zdjęcia: zabytkowi.com

9
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TROCHĘ HISTORII

Zamek krzyżacki 
w Gdańsku

O zamku Krzyżackim w Malborku pewnie nie raz 
słyszeliście, ale czy wiedzieliście o tym, że istniał też w 
Gdańsku?

Krzyżacy pojawili się w Gdańsku w1308 roku, który w 
historii zapisał się jako rzeź Gdańska. Zapewne dlatego, że 
po Europie rozeszła się plotka, że Krzyżacy mieli na 
Pomorzu wymordować 10 tysięcy ludzi. W rzeczywistości 
nie zginęło więcej niż kilkuset mieszkańców. Będący w 
mieście rycerze wierni Władysławowi Łokietkowi byli 
atakowani przez Ottona IV i gdańszczan. O pomoc zwrócili 
się do mistrza krzyżackiego Heinricha von Plötzkau 
,oferując w zamian przekazanie władzy na rok nad 
Gdańskiem.

Krzyżacy pomogli, a Łokietek postanowił oddać im tylko 
połowę fortu. Jednak rycerze postanowili drugą połowę 
odebrać siłą. Jak się okazało, zostali w mieście nie rok, a 145 
lat. Dopiero pod koniec lat 30 XIV wieku zakon podjął 
decyzję o budowie zamku na terenie ówczesnego grodu 
warownego. Niestety nie zachowały się żadne plany ani 
obrazy dotyczące budowli. Ostatnim znanym obrazem był 
zaginiony w 1945 roku ,, Okręt kościoła” z XV wieku. 
Gdańszczanie nie lubili Krzyżaków, dlatego utrzymanie 
zamku było trudne. Zamek miał cztery baszty, w tym jedną 
dużą ustawioną na krańcu północno-wschodnim, tam 
również stała brama wjazdowa. Z każdej ze stron otaczała go 
woda: od południa była to Motława, a od pozostałych trzech 
stron fosa. Z miasta można było się tam dostać przez bramę i 
most zwodzony broniony przez Basztę Rybacką. Była ona 
kością niezgody między zakonem a Radą Miasta przez to, że 
Krzyżacy wybudowali zamek bezprawnie na terenie 
Głównego Miasta.

Już 2 lutego 1454 roku komtur gdański Mikołaj Poster i 
komtur zamkowy Konrad Pfersfelder poddali zamek bez 
walki. Z pewnością skłonił ich do tego widok dwustu dział, 
które ustawiono wokół warowni oraz drabiny oblężnicze 
zebrane na Targu Rybnym. Zamek rozebrano cegła po 
cegle, niewiele po nim zostało, lecz archeolodzy czasami 
natrafiają na fragmenty baszt i cegieł gotyckich. Łatwo je 
rozpoznać, bo są większe niż te wyrabiane XVI-XVII 
wieku.

Tatiana Obst 6 e

Źródło:internet (https://historia.trojmiasto.pl/Co-zostalo-
z-zamku-krzyzackiego-w-Gdansku-n101668.html)

Pod koniec drugiej wojny światowej kościół 
parafialny pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
w Pruszczu Gdańskim został poważnie uszkodzony i do 
tego okradziony. W 1957 roku proboszczem tego kościoła 
został ks. Józef Waląg. Przeprowadził on wiele remontów, 
aby odbudować zniszczony w walkach budynek. Kościół 
został odbudowany, a z oryginalnego wyposażenia 
zachowały się tylko organy z 1925 roku. 
Na jego polecenie zbudowano także dom katechetyczny z 
plebanią. Ale to tylko mały fragment życiorysu proboszcza 
z Pruszcza Gdańskiego.
Józef Waląg urodził się w 1910 roku we wsi Moszczewnica 
koło Gorlic. Miał jedenaścioro rodzeństwa. Jako młody 
chłopak doświadczył skutków I wojny światowej. W 1933 
roku otrzymał święcenia kapłańskie. Podczas II wojny 
światowej z pseudonimem „Góral” walczył w szeregach 
Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej. Prowadził 
posługę duszpasterską wśród żołnierzy, szkolił jednostki 
Armii Krajowej, prowadził tajne nauczanie.

Został mianowany kapitanem. Po wojnie zaangażował się 
w działalność Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość pod 
pseudonimem „Marian”. Pomagał zagrożonym 
aresztowaniami żołnierzom Armii Krajowej i rozdzielał 
odzież oraz żywność. W 1946r. został za to aresztowany 

Kim był 
ksiądz Józef Waląg?
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przez komunistów i na 4 lata pozbawiony wolności. 
Po wyjściu ze stalinowskiego więzienia prosił przełożonych 
o możliwość wyjazdu na północ i tak trafił do
Pruszcza Gdańskiego. Pomimo ucieczki po raz drugi został 
znaleziony i trafił do więzienia.
Dopiero po 1950 r. został na stałe na Pomorzu. Przez długi 
czas szykanowany przez komunistów nie miał łatwej 
posługi. Zmarł w 1997 roku. W podziękowaniu za jego 
zasługi nazwano jego imieniem aleję w Pruszczu Gdańskim. 
Jan Hlebowicz napisał o księdzu Walągu książkę pt.: ”Ksiądz 
w smoczej jamie.”, która opisuje jego życie.

Przygotował Błażej Synak z 6 e

Źródło: pruszcz-gdański.pl

DLA CIEKAWSKICH

Kolory:

Muzyka:

Film:
bohaterami od DC i Marvella: 

 Zielony,  

 Kolejne części z komiksowymi 

żółty, pomarańczowy.

Trendy w roku 2017

Film animowany:

Zabawka:

Książka: 

Audiobook… A tak poważnie, to powieści 

Remigiusza Mroza.

Gra:  Nadal królują: 

Dołączył do nich:

Taniec: Swish dance

Maja Dyl 6e
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Jeśli ta metoda oznaczania nie do końca Ci odpowiada, bez 

obaw możesz ją zmienić, a nawet wymyślić własną.

Co umieszczać w Bullet Journalu?

Jak już wcześniej wspomniałam, Bullet Journal każda 

osoba może dopasować do siebie. Oto lista przykładowych 

r z e c z y,  k t ó r e  m o ż e s z  u m i e ś c i ć  w  s w o i m  

BuJo:Rozkładówka- składa się z listy dni, obok których 

jest miejsce na zapisanie wydarzeń lub układu, 

wyglądającego jak kartka z kalendarza- do każdego dnia 

przyporządkowany jest kwadracik, w którym nadchodzące 

wydarzenia są zapisywane

Tygodniówki- na dwóch stronach zapisane są dni tygodnia 

wraz z miejscem do zapisania zdarzeń, które tego dnia 

mają się odbyć lub tych, które już się odbyły, w przypadku 

kiedy traktujemy BuJo także  jako formę pamiętnika. 

Alternatywą dla tygodniówek są dniówki polegające na 

rozpisywaniu dni na bieżąco, nie przejmując się 

zajmowanym miejscem. Przykładowo na jednej stronie 

może rozpisany być jeden dzień, a na kolejnej trzy, 

ponieważ w te dni było mniej rzeczy do zrobienia 

Trackery- są one dodatkami do BuJo, które mogą 

przyjmować najróżniejszą postać- od grafik, w których 

codziennie zakolorowujemy jedno pole barwą 

przyporządkowaną do nastroju, który danego dnia 

mieliśmy (Mood Tracker), przez tabelki, w których 

zaznaczamy, jakie czynności, które chcemy wykonywać 

DLA CIEKAWSKICH

Czym jest Bullet Journal

Bullet Journal. Na czym polega metoda kreatywnego 

planowania?

Bullet Journal to metoda stworzona przez mieszkającego w 

Nowym Jorku Rydera Carrolla. Jego głównym zadaniem 

jest organizowanie i planowanie przyszłości, ale także może 

służyć jako forma pamiętnika. Największą zaletą BuJo jest 

możliwość dostosowania go do indywidualnych potrzeb 

poprzez dodawanie wszelkiego rodzaju trackerów lub 

zostawienie go w „stanie surowym”, bazując na 

oryginalnym systemie opracowanym przez Carrolla. Jeśli 

chcesz sprawdzić, jak taki system wygląda, polecam wejść 

na oficjalną jego stronę bulletjournal.com.

Co jest potrzebne, aby zacząć?

Według pierwotnego zamysłu do BuJo potrzebne są dwie 

rzeczy- długopis oraz zeszyt lub notes. Na początek radzę Ci 

sięgnąć po zwyczajny zeszyt w kratkę i dać sobie parę 

tygodni na przetestowanie, czy to na pewno metoda dla 

Ciebie. Jeśli ten czas minie i stwierdzisz, że Bullet Journal 

pełni swoją rolę, możesz zainwestować w jeden z notesów, 

polecanych  przez społeczność osób używających Bullet 

Journala, którymi są min. Moleskine, Devangari, 

MemoBook, czy używany przeze mnie Leuchtturm1917, 

posiadający 249 numerowanych stron, gumkę 

uniemożliwiającą otworzenie się notesu, spis treści, dwie 

wstążki do zaznacznia stron, czy umieszczoną na 

wewntrznej stronie tylnej okładki kieszonce na drobiazgi.

Oznaczenia zadań w Bullet Journalu

Podstawowy sposób oznaczania zadań jest bardzo prosty i 

prezentuje się tak:

=-Zadanie

x-Zadanie wykonane

>-Zadanie przełożone
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DLA CIEKAWSKICH

Walentynki to święto zakochanych, które przypada 
14 lutego. Nazwa pochodzi od świętego Walentego, który 
jest patronem zakochanych. Walenty był biskupem i 
męczennikiem. Zmarł 14 lutego 269 roku naszej ery w 
Rzymie. Z wykształcenia był lekarzem, a z powołania 
duchownym. Był świętym kościoła katolickiego. 
Zwyczajem  w tym dniu jest wysyłanie listów, które 
zazwyczaj pisane są wierszem oraz zawierają treści 
miłosne. Symbolem tego dnia jest serce. Jest to święto 
międzynarodowe. Walentynki obchodzone są również w 
Polsce. 

To święto obchodzone jest od średniowiecza, chociaż 
korzeniami sięga czasów pogańskich.

W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych 14 lutego 
obdarza się ukochanych drobnymi upominkami. 
Najważniejszym miejscem kultu św.Walentego jest 
bazylika, która znajduje się w Terni. Świątyna nosi nazwę 
od jego imienia. Co roku w niedzielę poprzedzającą dzień 
14 lutego przybywają do niej pary narzeczonych z całych 
Włoch i świata, by przyrzec sobie miłość. W tym miejscu 
gromadzą się też małżeństwa w 25 lub 50 rocznicę 
przyrzeczeń małżeńskich.

Natalia Borkowska kl. 6e

Skąd się wzięły walentynki

jak najczęściej lub wręcz przeciwnie, danego dnia 

wykonaliśmy (Habit Tracker), aż do wykresów, na których 

zaznaczamy długość naszego snu (Sleep Log). 

Kolekcje i listy- to najbardziej swobodna część Bullet 

Journala, w której można umieścić to „czego dusza 

z a p r a g n i e ” .  P r z y k ł a d o w e  k o l e k c j e  i  l i s t y :

ź Lista filmów do obejrzenia/ książek do  

przeczytania

ź Plan lekcji

ź Tabela z ocenami i zaliczeniami

ź Przepisy

ź Miejsca, które chcę odwiedzić

ź Czego chcę się nauczyć

ź Kiedy lecą moje ulubione 

programy/seriale

ź Lista zakupów

ź  Lista urodzin osób z rodziny/przyjaciół

Zdjęcia  przykładowych stron zostały wykorzystane za 

zgodą członków grupy „Bullet Journal Polska”, do której 

gorąco polecam dołączyć aby szukać inspijacji dla swojego 

plannera. 

Anna Deneka 2a
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inaczej. Mała choinka zamrugała ostatni raz i zgasła, 

podobnie jak kolędy. Brak prądu i to jeszcze w 

Wigilię! Usiadłam załamana z powrotem na krześle, 

z którego zdążyłam już wstać. Siedziałam tak 

naprawdę długo, ponieważ gwiazdy stały się 

bledsze. Dopiero wtedy zauważyłam, że w całym 

mieście nie ma prądu. Widać wszystkie konstelacje, 

jak na talerzu. I nagle usłyszałam delikatne pukanie 

do drzwi. Kto mógł teraz do mnie przyjść? Przecież 

Darek był u rodziny a brat mieszka na drugim końcu 

Polski. Rozległo się następne pukanie do drzwi. 

Wstałam i otworzyłam drzwi. Naprzeciwko mnie 

stał Darek z mnóstwem kwiatów. 
- Zaskoczona? – spytał, przy okazji obdarowując 

mnie najpiękniejszym uśmiechem, jaki kiedykolwiek 

istniał. Pokiwałam delikatnie głową i gestem 

zaprosiłam go do mojej skromnej przystani. Nagle 

choinka zamrugała delikatnie, po czym na nowo 

wybuchła kaskadą kolorów i radości. Z odtwarzacza 

na nowo popłynęły delikatne, pieszczące ucho 

dźwięki kolęd. W pokoju znów zrobiło się jasno i 

przyjemnie. Mroku nie rozjaśniały jedynie delikatne, 

ciepłe, sączące się powoli ze świecy płomyki. Nie 

było srogiej ciszy, przerywanej cichym szlochem. 

Nagle pokój wypełniła radość, szczęście i … miłość. 

Dalej czując rumieńce na twarzy, spytałam cicho:
- Czemu nie jesteś u rodziców? I po co ten wielki 

bukiet kwiatów? Wyjaśnisz mi czemu? Dlaczego nie 

pozwoliłeś mi spędzić kolejnej Wigilii w ten sam 

sposób?
- Było mi ciebie żal. Przyjechałem specjalnie dla 

ciebie. Bo… jesteś wyjątkowa. Nigdy nie wiadomo, 

czego mam się po tobie spodziewać, zawsze 

wyskakujesz z jakimś ciekawym żartem i jeszcze na 

dodatek, szef cię lubi. Zawsze punktualna, elegancka 

i po prostu niezwykła. Dlatego postanowiłem dać ten 

bukiet nieskromnych róż i pofatygować się do ciebie. 

Abyś nie musiała już płakać. Żebyś poczuła magię 

świąt. Żeby nigdy nikt cię nie skrzywdził. Po prostu. 

Maju, nie patrz. Kocham Cię i musisz się z tym 

pogodzić. I nigdy więcej nie płacz. – Darek podszedł i 

mnie objął. Choinka zamrugała wesoło, jakby chciała 

OPOWIADANIE

Magia Świąt

                                       
Jak co roku siedziałam przy oknie i 

wypatrywałam pierwszej gwiazdki. Czekałam, aż 

ktoś z rodziny krzynie Chodź coś zjeść, Majka! Ale nikt 

nie krzyknął do momentu, gdy na niebie od godziny 

lśniły gwiazdy. Nikt do ciebie nie krzyknie, nie 

zawoła. Do jasnego gromu, masz dwadzieścia pięć lat, 

mieszkasz sama i nawet kota nie masz! I męża tym 

bardziej. Tak myślałam. Wstałam więc ciężko i 

spojrzałam na mój stół. Miałam ledwo pierogi, 

kupione w pobliskim dyskoncie, krokiety zrobione 

jakiś tydzień temu i barszcz instant. Pod obrusem, 

malutkim obrusikiem leżał mały stosik sianka. 

Choinka, choć mała i uboga, świeciła radośnie 

lampkami. I z czego tu się cieszyć? Mało zarabiałam, 

ledwo wiązałam koniec z końcem, moje małe 

mieszkanko musiało mi wystarczyć. To wszystko co 

miałam. Wzdychając, delikatnie zapaliłam świeczki, 

włączyłam kolędy i zaczęłam śpiewać moją ulubioną 

kolędę Lulajże Jezuniu…, która przypominała moją 

matkę, która zawsze śpiewała tę kolędę. Ach… tyle 

wspomnień. Niestety nie mam już jej. I nie mam ojca. 

Nie mam brata, nie chce ze mną rozmawiać. A jedyny 

chłopak, który ze mną wytrzymuje, wyjechał do 

rodziny. A ja muszę tutaj zostać. Wielkie miasto. 

Warszawa. Miasto świateł, ciągłej bieganiny, braku 

uczuć i wyrozumiałości. Mój szef, nie zrozumie mojej 

sytuacji, tylko każe mi pracować bez wytchnienia 

nawet w święta. Zasiadłam do stołu i połamałam 

opłatek. Sama ze sobą. Bo nie mam z kim. Nalałam 

sobie barszczu i rozkoszowałam się sztucznym, 

chemicznym smakiem barszczu, w którym z 

pewnością była połowa wszystkich odkrytych 

pierwiastków. Zjadłam pierogi i krokiety. W mojej 

małej kawalerce na ósmym piętrze. Gdzie 

teoretycznie jest mój dom. W praktyce jest trochę 



15

życzyć im wesołych świąt. Kolędy dalej sączyły się cichutko, niby ich nie słychać, ale jednak są i każdy to czuje. 

Lampy na ulicy świeciły ciepłym, pomarańczowym blaskiem, oświetlając drogę zakochanej parze. Auta prawie 

nie jeździły, jakiś pies zaczął ujadać na kota, ale natychmiast przestał. Magia świąt, ją się czuje zawsze. Bo to ona 

sprawia, że ludzie wybaczają sobie różne złe rzeczy. A ja wybaczyłam Darkowi za… to, że mnie kocha, chociaż nie 

ma za co. Ja też go kocham. A opłatek zawsze dzieli się na dwie, takie same części, a choinka, nawet najuboższa, 

sprawia cuda.

          Ania Nehring 

SONDA KORYTARZOWA

Całkiem niedawno zostaliście przepytani w naszej sondzie korytarzowej na temat zimy i tego, co lubicie robić o tej porze 

roku.

Oto jej wyniki:

9/16 osób wybrało leżakowanie przed kominkiem
7/16 osób wybrało narty w górach

8/16 osób wybrało wojnę na śnieżki
8/16 osób wybrało lepienie bałwanów

6/16 osób wybrało herbatę
10/16 osób wybrało kakao

4/16 osób wybrało narty
7/16 osób wybrało łyżwy
5/16 osób wybrało sanki?

14/16 osób woli, gdy w ferie jest śnieg
2/16 osób wolą, gdy w ferie nie ma śniegu

9/16 osób woli ferie
7/16 osób woli przerwę świąteczną

14/16 osób woli zimę
2/16 osób woli jesień

Emilia Nowak 6 e

W kapciach przed kominkiem czy narty w górach?

Śnieg w ferie czy brak śniegu?

Wojna na śnieżki czy lepienie bałwanów?

Herbata czy kakao?

Narty, łyżwy czy sanki?

Wolisz ferie czy przerwę świąteczną?

Wolisz zimę czy jesień?


