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OD REDAKCJI
Witamy po wakacjach. Pragniemy poinformować, że na redakcyjnym pokładzie
pojawiły się nowe osoby. Wypłynęły na pełne morze ze starymi wilkami. Dzielnie radziły
sobie w tworzeniu najnowszych „Morskich wieści”.
W tym numerze kilka niespodzianek i stałe rubryki. Bliżej poznacie kilku nauczycieli.
Przeczytacie relacje z prób przedstawienia do spektaklu, dowiecie się,
w jaki sposób pomagamy Ziemi. Głos zabierze specjalista, psycholog. Sądzimy, że odpowie
na pytania, które i sobie zadajecie. Dowiemy się, co w trawie piszczy- czyli o planach
Samorządu Uczniowskiego.
Pojawia się na naszych łamach nowa rubryka- kartka z kalendarza. Opowiemy w niej
o wydarzeniach, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Może to zachęci Was do tego, by
zgłębiać wiedzę o przeszłości?
Życzymy przyjemnej lektury. W tym numerze również zapowiedzi tego, co pojawi się
między innymi w kolejnym numerze. Do przeczytania!
Redakcja
SPIS TREŚCI
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Przedstawienie tuż, tuż…
Uczniowie zmobilizowani, gotowi do ćwiczeń. To nie bojowe manewry- to próba
spektaklu.
Presja rośnie.- Spotykamy się codziennie – mówi aktorka i wokalistka zespołu „Wesołe
Nutki” Julia Szynkiewicz z klasy 6a.-Próby trwają po 2 godziny. Spotykamy się tak od 7
października.
Główni aktorzy: Nadia Jaworska kl.6c, Aleksandra Goral, Julia Kaczmarek kl.6b, Julia
Szynkiewicz kl.6a, Aleksandra Kuchnowska, Patrycja Izotow, Alicja Kulesza kl 5a ciągle
ćwiczą.
- Chcę wypaść jak najlepiej, więc co dzień rano staję przed lustrem i mówię swoją rolę- mówi
Patrycja Izotow.
Scenariusz przedstawienia przygotowała Pani Grażyna Szałata. Mimo starań nie udało nam
się odkryć tajemnicy przedstawienia.
-Niespodzianka- odpowiadają wszyscy, których pytamy. W dodatku tajemniczo się
uśmiechają. Dowiedzieliśmy się jednak, że spektakl będzie poruszał problemy uczniów
-Wezmą w nim udział uczniowie klas 5-6, a spektakl rozpocznie Klara Skrzypczak z klasy 6b.
Spektaklowi będzie akompaniował zespół Wesołe Nutki. – Zespół przygotował pięć piosenek,
które są tajemnicą i usłyszycie je dopiero na przedstawieniu.
-Piosenkarze trenują repertuar– mówi Miłosz Dziombra z klasy 6d.
Biorąc po uwagę zaangażowanie uczniów, można spodziewać się fajerwerków. W następnym
wydaniu zapytamy się o wrażenia artystów oraz uczniów z klas czwartych.
Relacja w listopadowym numerze!
●Weronika Mazurczak

Czar fotografii, historia, zagadka
Spośród tysięcy zdjęć, które wykonujemy, trudno wybrać to szczególne. Teraz
przechowujemy je w komórkach, komputerach, smartfonach. Jeszcze nie tak dawno aparat
fotograficzny był luksusem. Zdjęcia wywoływało się w ciemniach lub u fotografa. Chcieliśmy
przywołać czar niezapomnianych zdjęć, a przy tym zaprosić Was do zabawy. Wszystkie
zdjęcia przedstawiają nauczycieli. Kto jest na zdjęciu? To zagadka. Podpowiedzią mogą być
opisy zamieszczone obok fotografii.

3

Dziewczynka na tym zdjęciu ma 5 lat. Uwielbia bawić się
lalkami. Pójdzie za dwa lata do szkoły podstawowej, a jej
wychowawczynią zostanie miła pani Maria. To ona pokaże jej
świat przyrody. Dzięki niej polubi szkołę. Wolny czas
spędzać będzie tańcząc, śpiewać i uprawiając sporty. Za 10 lat
pójdzie do liceum. Tam odkryje, że nadal lubi świat przyrody. Po
szkole średniej wybierze się na studia wiążące z przyrodą.
Niezapomniane wakacje spędzi na łonie natury. Teraz ma dwoje
dzieci i jedną wnuczkę. Pracuje w naszej szkole od 15 lat.

Dziewczynka na tym zdjęciu ma około 12 lat. Uwielbia
bawić się własnoręcznie wykonanymi lalkami, opiekować
się swoimi kotkami i bawić się w szkołę. Pójdzie do szkoły
podstawowej, a jej wychowawczynią zostanie miła pani. To
ona pokaże jak wejść w świat dorosłych. Dzięki niej polubi
naukę. Wolny czas spędzać będzie na świeżym powietrzu
z koleżankami i kolegami, i na zajęciach rytmiki. Za osiem
lat pójdzie do liceum pedagogicznego. Tam odkryje, że
dokonała właściwego wyboru. Po szkole średniej wybierze
się na studia pedagogiczne. Niezapomniane wakacje spędzi na koloniach. Ma jedno dziecko
i pracuje w naszej szkole pracuje od dwudziestu pięciu lat.

Dziewczynka na tym zdjęciu ma około 1,5 roku. Widać, że od
najmłodszego wieku bardzo lubiła czytać. W wieku 6 lat
pierwszy raz poszła do zerówki. Była zadowolona. W szkole
bardzo dobrze radziła sobie z matematyką. To była dla niej
pestka. Piętnasty rok życia był dla niej przełomowy, dostała się
do najlepszego liceum w mieście. Cztery lata później

rozpoczęła naukę na wyższej uczelni. 15 lat temu zaczęła
uczyć
w naszej szkole. Wakacje spędza w ciepłych krajach.
Dotychczasowi uczniowie tej wychowawczyni bardzo
chwalą swą nauczycielkę.
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Dziewczynka
na
tym
zdjęciu
ma
około
roczku.
W
w domu dziadków zebrała się cała rodzina, ponieważ przyjechał fotograf.
Było to wielkie wydarzenie! Jako dziecko uwielbiała jeść. Najpierw
nauczyła się używać łyżeczki a dopiero później chodzić. Jej ulubioną
zabawką był pluszowy miś koala Franek. Chodziła do szkoły podstawowej
w Świnoujściu, miała dobre oceny. Później poszła do Technikum
Ekonomicznego w tym samym mieście, ale oceny miała gorsze. To nie
przeszkodziło jej w tym, by studiować języki obce. Teraz mieszka w bloku
i nie ma swoich dzieci. Przepada za to za siostrzenicą i siostrzeńcem.
Spędza z nimi każdą wolną chwilę.

tym

czasie

Chłopiec na zdjęciu siedzi w
łóżeczku. Jako maluch lubił jeść zupę pomidorową z makaronem i kotlety mielone. Ma brata Tomka.
Chodził do podstawówki nr 6 o profilu sportowym nr 6
w Szczecinie, a później poszedł do Liceum
Ogólnokształcącego nr 9 w tym samym mieście. W obu
szkołach radził sobie dobrze. Ma jedną córeczkę.
W naszej szkole uczy już około 12-13 lat!
Wspomnienia zebrały:
Oliwia Nerko, Kleo Majewska, Weronika Mazurczak, Wiktoria Jocz, Roksana Kociszewska
Kto jest na zdjęciu? Rozwiązanie zagadki na końcu numeru

Ocaliliśmy las od odpadów!
W sobotę,28. września, uczniowie naszej szkoły
wyruszyli na wycieczkę, aby oczyścić Puszczę Bukową.
Trasa biegła nieopodal Dębów Krzywoustego. Każdy papierek się liczył!
- Gdy weszliśmy do lasu, było widać, że dzieci z innych szkół
również przyłączyły się do akcji, naprawdę się zaangażowały.
To tak mi się spodobało !- mówi Natalia Nowakowska z klasy
4d.
Uczestnicy na miejsce ogólnej zbiórki dotarli około godziny 9.30. Każdy dostał rękawice oraz
worki. Tłumnie ruszyli przed siebie. Pomimo tego, że było wiele miejsc, które były naprawdę
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zanieczyszczone, udało im się zebrać bardzo dużo worków odpadów. -Naszym
najciekawszym znaleziskiem był…monitor! Leżał pod murem niedaleko domków. Nic
dziwnego więc, że leżały tam też wiadra i inne duże odpady.
Kiedy uczniowie wrócili do leśniczego z „łupami”, był pod wrażeniem pracy dzieci. ,
Zrobił kilka zdjęć i przeprowadził konkurs, w którym można było wygrać jo-jo, odblask lub
kolorowankę.- Do domu wróciliśmy zmęczeni, ale z poczuciem spełnionego obowiązku,
jakim jest troska o naszą planetę- wspomina jedna z uczestniczek.
●Wiktoria Jocz 4D
Komentarz
p. Agnieszka Matusiak, nauczycielka przyrody: W akcji „Sprzątanie świata” uczestniczymy
od wielu lat. Nasi uczniowie chętnie włączają się do działań proekologicznych. To jeden
z wielu przykładów. Dzięki takim działaniom uczymy się wspólnie tego, jak ważna jest
ochrona środowiska. Segregujmy odpady. Dbajmy o Ziemię: to dom ludzi, zwierząt i roślin.

Kwestionariusz

Lubię siebie
Co jest dla Pani ideałem szczęścia?
P. Renata Marczewska: Trudno mi powiedzieć. Być może dobrze i godnie jak do tej pory
przeżyty czas.
Czego boi się Pani najbardziej?
P. Renata Marczewska: Nie lubię zwierząt pełzających typu żmije, węże, zaskrońce itp.
Czego nie lubi Pani w swoim wyglądzie?
P. Renata Marczewska: Lubię się taką, jaką jestem.
Co uważa Pani za swoje największe zalety?
P. Renata Marczewska: Moją zaletą jest pomaganie innym w miarę moich możliwości, a
także uczciwość i zaufanie.
Jakie jest Pani ulubione zajęcie?
P. Renata Marczewska: Praca w ogrodzie przy kwiatach i krzewach, ale niestety często
brakuje mi na to czasu. Lubię też piec ciasta , a ponadto jeździć na rowerze i poczytać
książkę.
Co Panią wyróżnia?
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P. Renata Marczewska: Trudno mi powiedzieć, że coś mnie wyróżnia. Może to, że chętnie
biorę udział w różnych akcjach organizowanych w szkole i poza nią.
Jak brzmi Pani motto?
P. Renata Marczewska: Myślę, że w życiu kieruję się słowami księdza Jana
Twardowskiego, poety: „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.
●Kleopatra Majewska

Głos Samorządu Uczniowskiego
W naszej szkole giełda kół i organizacji rozpoczęła nowy rok szkolny. Odbyła się ona 12
września 2013r.
Pierwsza dyskoteka odbyła się 26 września, z okazji Dnia Chłopaka. Klasy pierwsze bawiły
się od godziny 13:00 do 13:45. Klasy drugie i trzecie od 14:00 do 15:00. Klasy czwarte, piąte
i szóste od 15:15 do 17:00. Życzyliśmy chłopcom wszystkiego najlepszego! Czekały na nich
wyzwania, konkursy i sportowe zmagania. Zdobyć order mogło zdobyć jedynie kilku.
Dziewczęta kibicowały, słały karteczki z życzeniami.
Co przed nami?
11. listopada Samorząd Uczniowski będzie uczestniczył w uroczystości, która odbędzie się
przy Pomniku Niepodległości.
Jak co roku 6 grudnia odbędą się Mikołajki. Pamiętajcie o czerwonym elemencie stroju!
Następnie każdy będzie mógł zostać Świętym Mikołajem, gdyż giełda wystąpi pod takim
hasłem. Już teraz szukajcie pomysłów na dekoracje, stroiki, choinki, podarunki.
Parę dni później przez tydzień będą królowały słodkości. Która klasa weźmie udział w
wypiekach? Kto będzie serwował ciasta? Pieniądze ze sprzedaży zostaną przekazane na
szczytny cel. Pomóżmy słabszym!
Tradycyjnie 14 lutego 2014 roku na holu głównym ruszy poczta walentynkowa. Wszyscy
uczniowie będą mogli wysłać walentynkę do swojej sympatii.
Na wiosnę odbędzie się giełda, której organizatorem jest Towarzystwo Pomocy Dzieciom.
Samorząd również przyłączy się do sprzedaży. Szczegóły akcji będą podawane na bieżąco.
Na koniec roku szkolnego rozpoczną się wybory do S.U. Serdecznie zapraszamy!
●Weronika Mazurczak
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3 pytania do…
Pana Macieja Wamki, psychologa
Z jakimi problemami można się do Pana zgłaszać?
p. Maciej Wamka: Niekoniecznie muszą to być problemy. Do psychologa możemy przyjść
np.: jeśli nie potrafimy poradzi sobie z jakimś zmartwieniem, mamy gorszy nastrój lub nie
dogadujemy się z kolegą bądź koleżanką. Na pewno wtedy znajdziemy jakieś wspólne
rozwiązanie tej sytuacji. Rozmowa zawsze przebiega w ciepłej i spokojnej atmosferze,
i owiana jest tajemnicą.
Ma Pan jakiś sposób na jesienną aurę ?
p. Maciej Wamka: Na pewno dużo ruchu. Może jakiś sport? Aktywność fizyczna czy
ćwiczenie na lekcji w-f poprawią nasze samopoczucie i wpłyną na pozytywne myślenie, a co
za tym idzie- pojawi się uśmiech na twarzy.
Na początku roku szkolnego podejmujemy nowe wyzwania. Staramy się osiągnąć lepsze
oceny, poprawić zachowanie. Jak wytrwać w tych postanowieniach?
p. Maciej Wamka: Musimy podzielić nasze cele na te bliskie i dalekie. Dalekie to np.
poprawa zachowania czy 5 z polskiego na półrocze. Natomiast te bliskie to wszystkie rzeczy,
które zbliżają do wymarzonego celu (np. 5 z polskiego), czyli systematyczna nauka,
odrabianie lekcji na bieżąco, przygotowywanie się do sprawdzianów. Myśląc o celach
dalekich musimy mieć zaplanowane cele bliskie, które będą nas przybliżać do naszego
postanowienia. Można np. sporządzić listę rzeczy, które musimy osiągnąć, aby dojść do
naszego założenia.
● rozmawiała Kleopatra Majewska

Kartka z kalendarza

Trzydziesta rocznica otrzymania Pokojowej Nagrody Nobla
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przewodniczącemu „Solidarności” Lechowi Wałęsie. W uzasadnieniu stwierdzono m.in., że
prowadzone przez niego „starania o zapewnienie robotnikom prawa do zakładania własnych
organizacji są ważnym wkładem do kampanii na rzecz uniwersalnych praw ludzkich”.
Podkreślano też, że jego działania charakteryzowało przekonanie, iż „wszystkie problemy
należy rozwiązywać bez odwoływania się do przemocy”.
W przeddzień trzydziestej rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie „pokojowego nobla” na
ekrany kin wszedł film zdobywcy Oskara Andrzeja Wajdy pt. „Wałęsa. Człowiek z nadziei”.
Film ten przenosi nas w czasy, gdy Polska nie była krajem niepodległym i demokratycznym,
Film ten to opowieść o mężu, ojcu, prostym robotniku, który wyzwolił ukryte w sercach
milionów ludzi marzenie o wolności.
●pan Jarosław Bojar
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Wydarzenie literackie
7 października 2013 roku zmarła jedna z najbardziej lubianych polskich autorek. Urodziła się
2 kwietnia 1932 roku w Warszawie. Jest autorką powieści sensacyjnych, kryminalnych,
komedii obyczajowych, a także książek dla dzieci i młodzieży.
Sprzedano ponad 6 mln egz książek Jej autorstwa. Dziś znalazłaby się na listach pisarzy
bestsellerów. Czytelnicy cenili ją za humor, dystans, sympatię do postaci. Który z literackich
morderców produkowałby gronkowca z rozmrożonych lodów? Tylko Lesio! Tworzyła
powieści, które iskrzyły humorem i absurdem. Mawiała, że gdy tylko zaczynała rozmyślać
nad swoim marnym losem, płakała… ze śmiechu.
●Oliwia Nerko
Wesoła zabawa pod koniec lata
14 września nasza szkoła zorganizowała festyn rodzinny pt.: ” Pożegnanie lata ” Było wiele
atrakcji.
-Na festynie było fajnie, ponieważ były dmuchane zamki i konie. Bardzo mi się podobało!powiedziała Julia Lis-Kwiatkowska z 1d.
Mieliśmy okazję zobaczyć tresurę psów oraz przepiękne konie. Przygotowano również
poczęstunek. Każda klasa przyniosła ciasto, stąd na stołach nie brakowało słodkości. Kto
zgłodniał, mógł posilić się grochówką lub kiełbaską z grilla. Przyjechała też Policja (nikt nic
nie przeskrobał) oraz wóz strażacki (szkoła się nie paliła). Podczas festynu można było
zajrzeć do wnętrza wozu strażackiego i spróbować swych sił na symulatorze motocyklowym.
-Oglądałam tresurę psów i piękne konie. Jedzenie było dobre, a najbardziej smakowała mi
zupa grochowa, herbata również była dobra. Miałam też okazję głaskać konie.
- dzieliła się wrażeniami Ola Majewska z 4e.
Tym samym przywitaliśmy jesień w dobrych nastrojach. Pieniądze zebrane podczas festynu
zostały przeznaczone na wyprawkę dla dzieci z naszej szkoły oraz inne cele.
●Roksana Kociszewska i Wiktoria Jocz z 4D

Ten numer gazetki stworzyły: Wiktoria Jocz, Roksana Kociszewska, Kleo Majewska
Weronika Mazurczak, Oliwia Nerko
Współpraca: p. Jarosław Bojar, p. Marcin Giedziun

Dziękujemy: p. Grażynie Pławskiej, p. Bogumile Stankiewicz, p. Małgorzacie Kordyce,
p. Katarzynie Długosz, i p. Grzegorzowi Zagórskiemu, którzy udostępnili swoje zdjęcia
i podzielili się wspomnieniami. W tej kolejności zaprezentowaliśmy sylwetki nauczycielito rozwiązanie zagadki
Redaktor naczelna: Joanna Piskorowska
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