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OD REDAKCJI:
Witamy wszystkich Czytelników po feriach. Mamy nadzieję, że odpoczęliście i z nowymi
siłami wkroczyliście w wir nauki. Przed Wami kolejny numer gazetki, zapraszamy do lektury! Jeśli
zabraknie Wam zapału, by co dzień uczyć się czegoś nowego, może zainspiruje Was rozmowa
z Dominiką Łykowską, uczennicą 6a. To dziewczynka, która bije rekordy w lekkiej atletyce, ale
może też zaimponować wiedzą- zakwalifikowała się do finałów konkursów międzyszkolnych
z nauk przyrodniczych, humanistycznych, matematyki i historii. Podziwiamy i gratulujemy!
Dowiecie się również o tym, skąd w naszej szkole wzięły się panie z Kolumbii i Tajlandii.
Zrobiło się światowo! Pewnie wielu z Was miało już okazję poznać te panie bliżej podczas zajęć.
Zbliża się dzień Kobiet. W krótkich rozmowach prezentujemy wypowiedzi kobiet
o kobietach i wywiad z panem Dyrektorem o tym, jak czuje się w tak sfeminizowanym środowisku.
Z kroniki wydarzeń- walentynki w naszej szkole. Nie zabrakło rozrywki- przed Wami
krzyżówka. W tym numerze również dodatek- dzień otwarty w naszej szkole.
Zapraszamy do lektury!
Redakcja
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Skok po sukces
Dominika Łykowska trenowała
wyczynowo przez cztery lata gimnastykę
artystyczną. W 2010 r. zdobyła
wicemistrzostwo okręgu.
Na międzynarodowych zawodach
w Szwecji zajęła I miejsce, a w Kanadzie
– II. Musiała jednak dokonać wyboru
i postawiła na lekkoatletykę. Zdobyła
wicemistrzostwo Polski w skoku w dal
w Ogólnopolskim Finale Czwartków
Lekkoatletycznych (2011r.), mistrzostwo
województwa
w trójboju lekkoatletycznym (2012r.), jest
halową mistrzynią województwa w biegu
na 60 m z drugim wynikiem w Polsce! (2013r.).
@:Co się czuje, gdy staje się wicemistrzem Polski w skoku w dal?
Dominika Łykowska: Jest to bardzo przyjemne uczucie być wicemistrzem Polski.
@:Co sprawia Ci przyjemność?
Dominika Łykowska: Największą przyjemność sprawia mi uprawianie sportu.
@:Z czego jesteś dumna?
Dominika Łykowska: Nie umiem odpowiedzieć.
@: Dostałaś się do finału wielu konkursów, m.in. organizowanych przez XIII LO. Jak to
zrobiłaś?
Dominika Łykowska: Dostałam się do matematycznego, humanistycznego, przyrodniczego,
historycznego. Zrobiłam to normalnie.
@: Wyniki 1 marca, czego się spodziewasz?
Dominika Łykowska: W sumie to nie wiem, ale mam nadzieję, że będę z któregoś przedmiotu
laureatem.
@: Co cenisz w zyciu?
Dominika Łykowska: Najbardziej cenię w życiu pracowitość.
@: Osiągasz wiele sukcesów. Możesz coś poradzić innym? Jak się z tym czujesz?
Dominika Łykowska: Po prostu trzeba dużo pracować i nie ma innego wyjścia. Czuję się z tym
dobrze , ale chcę jeszcze więcej osiągnąć.
@: Wkrótce opuścisz mury naszej szkoły. Masz jakieś szczególnie miłe wspomnienia? Jak
wyobrażasz sobie swoją przyszłość?
Dominika Łykowska: Mam dużo miłych wspomnień. Myślę, że powiedzie mi się w życiu, bo
najważniejsze to mieć marzenia i dążyć do ich spełnienia!
rozmawiała: Nadia Jaworowska
fot. archiwum rodzinne
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Multikulturowo w naszej szkole
Hiszpania, Tajlandia, Polska
Tydzień temu przyjechała do nas nowa pani nauczycielka. Każdy był zdziwiony, że nie potrafi
mówić po polsku. Nikt nie wiedział, co się dzieje, ale my mamy dla was odpowiedź! Wszystkiego
dowiecie się z rozmowy z p. Kaliną Dembiec-Sobczak.
@: W ramach jakiego projektu przyjeżdżają do nas nauczyciele z różnych krajów?
p. Kalina Dębiec-Sobczak: Jest to projekt wymiany studentów.
@: Z jakich krajów będą przyjeżdżać do nas nauczyciele?
p. Kalina Dębiec-Sobczak: Jak na razie była pani z Tajlandii YiJen Wang, która nauczała
angielskiego.

Pani YiJen Wan z entuzjazmem poznawała szkołę i dzieliła się swoją wiedzą
Teraz natomiast jest pani z Kolumbii, która prowadzić będzie lekcje języka hiszpańskiego.
@: jak długo będą u nas gościć nauczyciele?
p. Kalina Dębiec-Sobczak: Przyjeżdżają na siedem dni.
Kolumbia państwo położone w północno-zachodniej części Ameryki
Południowej leżące nad Morzem Karaibskim i Oceanem Spokojnym.
Stąd właśnie przybyła do Nas pani Katuys.
Pani odpowiedziała nam na parę pytań.
¿Cómo se llama y cuántos años tiene usted? / Jak się Pani nazywa
i ile ma Pani lat?
Me llamo Katuys y tengo veintiuno años. / Mam na imię Katuys i mam 21 lat
¿Qué estudia?/ Czego się Pani uczy?
Yo estudio de Economía, Finanzas y Logística./ Uczę się ekonomii, finansów i logistyki
.¿Le gusta nuestra escuela? / Czy podoba się Pani w naszej szkole?
Me gusta mucho./ Bardzo mi się podoba.
¿Cuales son tradiciones en su pais?/ Jakie są tradycje w Pani kraju?
Por ejemplo carnaval, en mi país hay muchas fiestas./W moim mieście podczas karnawału odbywa
się wiele zabaw.
○rozmawiały i przygotowały: Oliwia Nerko, Agata Chojnacka
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Kwestionariusz Prousta

Ora et labora - módl się i pracuj
Co jest dla Pana ideałem szczęścia?
Pan Jarosław Bojar: Moim ideałem szczęścia… hmm... jest spełnienie w życiu zawodowym
i osobistym.
Czego boi się Pan najbardziej?
Pan Jarosław Bojar: Najbardziej boję się samotności.
Czego nie lubi Pan w swoim wyglądzie?
Pan Jarosław Bojar: Lubię wszystko w swoim wyglądzie.
Co uważa Pan za swoje największe zalety?
Pan Jarosław Bojar: Moim zdaniem moje zalety to punktualność i obiektywność.
Jakie jest Pan ulubione zajęcie?
Pan Jarosław Bojar: Bardzo lubię czytać dobre książki.
Co Pan wyróżnia?
Pan Jarosław Bojar: Wyróżnia mnie donośny głos.
Jak brzmi Pan motto?
Pan Jarosław Bojar: Ora et labora – módl się i pracuj.
○Agata Chojnacka, Nadia Jaworowska

Kobiety oczami kobiet
Moim pierwszym wzorem była mama
Jakie kobiety są dla pani wzorem?
p. Renata Jelska: Moim pierwszym wzorem była mama. Teraz jest to Ewa Błaszczyk, bo założyła
fundację, która działa na rzecz dzieci wymagających rehabilitacji po ciężkich urazach
neurologicznych oraz ich rodzin. Drugim moim wzorem jest Anna Chojecka, która podczas
okupacji niemieckiej brała udział w 7 akcjach zbrojnych.
Jakie cechy ceni Pani w kobietach?
p. Renata Jelska: Cenię w kobietach pracowitość, dobro i odpowiedzialność.
Jaki prezent chciałaby Pani dostać z okazji dnia kobiet?
p. Renata Jelska: Może symbolicznego kwiatka i zaproszenie do restauracji na kolację?
○Kleopatra Majewska, Agata Chojnacka

Najpiękniejsze są te, które się uśmiechają
Która z kobiet jest dla pani wzorem dla naśladowania?
p. Sylwia Dębicka: To musi być kobieta zorganizowana, zaradna i oczywiście uśmiechnięta.”
Dlaczego?
p. Sylwia Dębicka: Taka kobieta musi być zorganizowana, ponieważ jest, lub będzie mamą.
Powinna być zaradna, ponieważ musi sobie poradzić w życiu codziennym. Uśmiech powoduje to,
że wtedy jest najładniejsza.”
Czy zna pani właśnie taką kobietę?
p. Sylwia Dębicka: Nie, ale każda kobieta z naszej szkoły jest prawdziwym wzorem do naśladowania.
○Nadia Jaworowska

5

Jeden dzień lenistwa
Która kobieta jest dla Pani wzorem?
p. Beata Zajdecka: Nie mam takiego wzoru, jest wiele kobiet, które podziwiam za konkretne
rzeczy, ale nie mam tej jedynej, którą podziwiałabym za wszystko.
Jakie cechy ceni Pani w kobietach?
p. Beata Zajdecka: Tego jest tak dużo... Na pewno cenię odwagę, zaradność, empatię, umiejętność
robienia kilku rzeczy naraz oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Jaki prezent chciałaby Pani dostać z okazji Dnia Kobiet?
p. Beata Zajdecka: Chciałabym dostać jeden dzień totalnego lenistwa.
○Oliwia Nerko

Kobieta zmienną jest
Z okazji Dnia Kobiet Pan Dyrektor odpowiedział
nam na parę pytań dotyczących kobiet.
Czy zgadza się Pan z powiedzeniem, że ,,Kobieta
zmienną jest ''?
Pan Dyrektor, Janusz Cymerman: Tak, oczywiście
się z tym zgadzam.

Jak pracuje się Panu w tak sfeminizowanym gronie?
Pan Dyrektor, Janusz Cymerman: Stanowczo lepiej pracuje mi się lepiej pracuje mi się z
kobietami niż z mężczyznami. Łatwiej jest mi się z nimi dogadać.
Co ceni Pan w kobietach?
Pan Dyrektor, Janusz Cymerman: Inteligencję, bystrość umysłu, pogodę ducha i dobrą
współpracę.

○rozmawiały: Oliwia Nerko i Agata Chojnacka
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Krzyżówka z hasłem
1. Zobaczysz ją w parku lub na placu zabaw.
2. Najdłuższa rzeka w Polsce.
3. Polski, dziki kot.
4. Ochronią twoje dłonie przed zimnem.
5. Lornetka astronoma.
6. Statek wojenny.
7. Charakterystyczny w mowie obcokrajowca.
8. Sposób.
9. Cukrowy lub ćwikłowy.
10. Państwo z wiatrakami.
11. Mityczny bóg morza.
12. Pojazd dla króla.

○Agata Chojnacka
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Jeśli nie chcesz swojej zguby, walentynkę wyślij lubej
Tę datę zna chyba każdy. 14 lutego
obchodzimy Walentynki. W naszej
szkole, jak co roku, na holu
głównym
działała
poczta
walentynkowa i sklepik, w którym
można
było
kupić
kartki
walentynkowe
i
ozdoby.
Magdalena Rybak, przewodnicząca
Samorządu
Uczniowskiego,
odpowiedziała nam na kilka pytań.
Dlaczego twoim zdaniem warto
obchodzić Walentynki?
Magdalena Rybak: Nie obchodzę
tego święta. Rozumiem jednak, że
gdy ludzie są zakochani, to jak
najbardziej
mogą
obchodzić
Walentynki. Moim zdaniem to święto można obchodzić codziennie, więc nie widzę żadnej
wyjątkowości tego dnia.
Na co będą przeznaczone pieniądze zabrane ze sprzedaży walentynek?
Magdalena Rybak: Pieniądze będą przeznaczone na wsparcie szkoły. Przybory do nauki, wsparcie
niektórych klas, na hale sportowa i na sprzęt sportowy i na nowe tablice multimedialne.
Uczniowie naszej szkoły wysyłali i dostawali walentynki . Jakie były reakcje ?
Julia z 6d: Niestety nie dostałam walentynki, ale za to wysłałam przyjaciółce. Była zadowolona.
Oliwia z 6d: Dostałam walentynkę
i sama wręczyłam je mojej
ukochanej przyjaciółce i chłopakowi.
Patrycja z 6b: Kartki nie wysłałam
żadnemu chłopakowi, ale za to
pamiętałam o moich dwóch przyjaciółkach.
○Agata Chojnacka, Kleopatra
Majewska
○Fot. Oliwia Nerko

Ten numer gazetki tworzyły: Agata Chojnacka, Nadia Jaworowska, Kleopatra Majewska,
Oliwia Nerko
Fot. Oliwia Nerko, archiwum rodzinne
Redakcja: Joanna Piskorowska
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Dzień otwarty w naszej szkole
2 marca w naszej szkole odbędzie się dzień otwarty. W godzinach 9:00 – 12:00 rodzice
i przyszli uczniowie będą mogli zwiedzać szkołę.
Zapraszamy do zwiedzania szkoły. Będzie można zobaczyć, jak wyglądają świetlice
szkolne, sala gier i zabaw- Tornado. Chętni odwiedzą szkolną bibliotekę, salę komputerową i halę
sportową. Będzie można zobaczyć stołówkę, w której uczniowie spożywają posiłki.
Nasza szkoła ma piękną aulę, w której odbywają się najważniejsze uroczystości szkolne:
apele, pasowanie uczniów, przedstawienia. Jest wyposażona w sprzęt multimedialny i będzie można
się przekonać, w jaki sposób jest wykorzystywany. Odbędzie się pokaz.
Ci, którzy zgłodnieją, będą mogli się posilić.
- Zapraszamy na słodki poczęstunek- mówi Katarzyna Uścinowicz, nauczycielka.-W kawiarence za symboliczną złotówkę będzie można skosztować ciast, wypić kawę lub herbatę.
W pieczenie ciast zaangażowały się wszystkie klasy, więc smakołyków będzie bez liku. Na dzieci
czekają też soki.
Zainteresowanych czeka wiele atrakcji. W świetlicach będzie można obejrzeć zajęcia
plastyczno-techniczne, na hali zmagania sportowe, a w sali komputerowej zajęcia koła
informatycznego. Na holu głównym szkoły będzie można podziwiać prace plastyczne uczniów
naszej szkoły. Zobaczymy miedzioryty, linoryty, plastikoryty tych, którzy swoje zdolności rozwijają
na zajęciach koła plastycznego. Zostanie też uroczyście otwarta wystawa prac dzieci
z Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim. – Przyjadą do nas prace dzieci, które są nagradzane
na światowych konkursach- mówi p. Jowita Fiedorowicz, nauczycielka plastyki. – Autorzy tych
prac przyjadą ze swoim opiekunem, panem Ryszardem Baloniem, światowej sławy grafikiem.

Agata Chojnacka, Oliwia Nerko
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