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GAZETKA UCZNIOWSKA 
Zespołu Szkół nr 10 

im. Józefa Piłsudskiego  
w Bydgoszczy 

NR 4 
ROK SZKOLNY 2016/2017 

 
kontakt: strzal10@interia.pl 

 

W numerze: 
◘ o jasełkach z Małym Księciem; 
◘ Co myślisz o... - kolejne pytania ankietowe; 
◘ rozmowa z Emilią Łobodzińską - naszą superstar;  
◘ o anielskich nauczycielach; 
◘ rozmowa z panem Adamem Michalakiem - nowym 
trenerem siatkówki; 
◘ o tym, że planszówki wracają do łask; 
◘ superbohaterowie okiem Amelii Strzyżewskiej; 
◘ o naszych „legendarnych” mistrzyniach; 
◘ zdrowo jedz, czyli przepisy na małokaloryczne 
słodkości. 
 

 

Konkurs na  
najciekawsze zdjęcie  

z ferii zimowych! 
 

Zapraszamy do wzięcia udziału  
w konkursie fotograficznym.  

Mogą w nim uczestniczyć uczniowie klas 
4-6 oraz gimnazjum.  

Zdjęcia mają pokazywać najszczęśliwsze 
momenty  

z ferii zimowych.  
Fotografie w oryginalnym rozmiarze 

można wysłać do końca lutego  
na adres: kajarzebowska@gmail.com.  

Nasze gazetkowe jury wyłoni zwycięzcę, 
który może liczyć na słodką nagrodę. 

 

 
 

► Ania Pawlak 

 

 
                                          
 
 
 

 

STRZAŁ  
W  

DZIESIĄTKĘ
! 

Opieka merytoryczna i skład: 
Katarzyna Jarzembowska i Ewa Lewalska 

Podpatrzone… Podsłuchane… 
 

♦ Ferie! Ferie! Ferie! 
 

Co tu dużo mówić - styczeń to - po części - 
ostatnie spięcie przed końcem I semestru, 
czyli ogólne zatroskanie o oceny; a z drugiej 
strony - radość ze zbliżających się ferii i 
niechęć do przyswajania czegokolwiek. Jakby 
baterie się wyczerpały i trzeba było włożyć nas 
do ładowarki... Niestety, nikt jeszcze nie 
wymyślił takiego urządzenia, które by 
nakręcało ludzkie siły - a szkoda... 
W numerze - przegląd tego, co działo się w 
szkole w grudniu i styczniu, a było tego 
niemało. No i po raz pierwszy witamy dodatek 
specjalny, czyli „Mały Strzał” - informacje o 
tym, co dzieje się u najmłodszych. Dziękujemy 
pani Marcie Żukierskiej! 
To co? Superekstrafajnego wypoczynku! 
  
◘ Redakcyjny Podglądacz i Podsłuchiwacz:) 
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Mały Książę 

powrócił! 
W ostatni dzień przed przerwą świąteczną - 
22 grudnia w naszej sali widowiskowo-
sportowej odbyły się jasełka. Było to 
nietypowe przedstawienie, ponieważ 
zabrakło Świętej Rodziny, pastuszków, 
Heroda. Pojawił się za to znany literacki 
bohater - Mały Książę.  
 

Wrócił on po wielu latach ze stadem 
wędrownych ptaków na ziemię, by kupić 
swojej ukochanej Róży klosz i parawan. Na 
jego drodze pojawił się pan sprzedający pastę 
do zębów, biznesmen i dziewczyna 
zapatrzona w ekran swojej komórki.  
 

 
Amelia Strzyżewska 

 

Pierwszy spotyka go nachalny sprzedawca, 
który uważa, że Mały Książę potrzebuje 
czegoś  specjalnego. Mówi mu, że to 
okropnie usiąść przy stole wigilijnym z taką 
kwaśną miną. Oferuje mu do kupienia pastę, 
która zmieni jego nędzny wyraz twarzy i 
zagwarantuje piękny uśmiech. 

 
Amelia Strzyżewska 

Mały Książę wędruje jednak dalej i wpada na 
biznesmena. Mężczyzna daje mu pieniądze, 
lecz Książę jest zdziwiony. Biznesmen nie 
rozumie, że dla Małego Księcia nie liczą się 
tylko dobra materialne i odchodzi, a nasz 
bohater siada na ławce. Tuż obok dostrzega 
dziewczynę z komórką. Pyta ją, a raczej pisze 
do niej smsa - gdzie może znaleźć prezent dla 
swojej Róży? Dziewczyna dopytuje się, co 
chce kupić, wyśmiewa - oczywiście - pomysł 
ofiarowania ukochanej książki, bo według niej 
ten prezent jest „przereklamowany”. Stara 
się mu także wyjaśnić, że prawdziwa miłość 
nie istnieje, że to tylko gra... Mały Książę po 
tych spotkaniach dochodzi do wniosku, że 
Ziemia bardzo się zmieniła - a na koniec daje 
przestrogę - by doceniać to, co się ma - 
zwłaszcza rodzinę, przyjaciół - i to im 
poświęcać najwięcej czasu. Nie inwestować 
go w nieprawdziwe relacje, m.in. wirtualne. 
 

 
Mariola Panfil 

 

Oczywiście, nie sposób pominąć wspaniałych 
aktorów, którzy świetnie wcielili się w swoje 
role. Byli to uczniowie klasy 1a i 2c gimnazjum: 
Emilia Łobodzińska, Aleksander Bednarek, 
Igor Geruzel, Maksymilian Mozgiel, 
Maksimilian Rak oraz Seweryn Szalla. 
Świąteczne przeboje zaśpiewały uczennice 
klasy 1b - Agnieszka Kubalewska  
i Wiktoria Sas. Spotkanie poprowadził 
Bartosz Gamszej z klasy 3b. 
 

 
► Amelia Strzyżewska 

 

Ważny temat! 
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Co myślisz o... 
czyli nasze małe 

badania ankietowe 
 

Z okazji nadchodzących wielkimi susami ferii 
zimowych poprosiliśmy po raz kolejny 
uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej  
o wzięcie udziału w naszej ankiecie - tym 
razem dotyczącej wyjazdu podczas wolnych  
dni oraz „lubienia” bądź też nie sportów 
zimowych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Okazuje się, że połowa z ankietowanych 
uczniów wyjeżdża w góry - to najbardziej 
popularny kierunek. Z kolei 55 procent 
uprawia sporty zimowe - i to nawet kilka.  
10 procent ankietowanych zostanie w domu - 
tyle samo deklaruje wyjazd za granicę. 
Nieważne gdzie i jak - ważne, by odpocząć. 
To chyba cel, który przyświeca nam 
wszystkim - bez wyjątku...  
 
 

► ankiety przygotowała i głosy podliczyła Julia Froehlke 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

10% 

30% 

10% 

Jak spędzisz tegoroczne ferie? 

wyjeżdżam w góry

zostaję w domu

nie mam jeszcze planów

wyjeżdżam za granicę

55% 
25% 

7,5% 
12,5% 

Uprawiasz jakieś sporty zimowe? 

 tak , kilka

tylko jeden

nie lubię sportów zimowych

nie miałam/em styczności z tego
typu sportami
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Chcę chodzić po 
czerwonym dywanie 

 

Z Emilią Łobodzińską, uczennicą klasy 1ag - 
utalentowaną młodą recytatorką  

oraz siatkarką, rozmawiała Ania Pawlak 
 

- Co skłoniło Cię do zainteresowania się 
występami na scenie ? 
Zaczęło się od konkursów recytatorskich. 
Czułam się wyjątkowo, mówiąc wiersz  
i widząc, że wszystkie oczy zwrócone są 
właśnie na mnie. Wtedy zdałam sobie sprawę 
z tego, że kocham to robić  
i zainteresowałam się aktorstwem. 
 

- Jaki masz sposób zapamiętywania tekstu? 
 Aby zapamiętać tekst, najpierw muszę się  
w niego wczuć i wiedzieć, o czym tak 
naprawdę mam mówić. W moim przypadku 
wystarczy, żebym kilka razy prześledziła 
scenariusz i jeśli dobrze się na scenie wczuję 
w swoją rolę, to wiem, że tekst również nie 
będzie mi sprawiał problemu. Jeśli naprawdę 
poczuję w sobie tę nową postać, którą gram, 
to o tekście nawet nie będę myślała, tylko po 
prostu mówiła. 
 

- Kto jest Twoim ulubionym aktorem? 
Każdy aktor lub aktorka ma swój własny, 
niepowtarzalny sposób na grę. Nie mam 
ulubionego aktora. Pewnie dziwnie to brzmi, 
że na nikim się nie wzoruje, ale tak naprawdę 
czy sztuką jest kopiowanie lub 
odzwierciedlenie czyjegoś aktorstwa? Cenię 
sobie wielu aktorów, lecz aktorzy uczą się 
całe życie i nie ma wśród nich nikogo 
idealnego. Dlatego ja też poszukuję swojego 
własnego stylu. 
 

- Czy masz tremę przed występem? Jeśli tak - 
to jak z nią walczysz? 
Szczerze mówiąc, to przed każdym 
występem dopada mnie wielka trema. 
Zawsze powtarzam sobie, że aktorzy muszą 
podejmować nowe wyzwania, więc muszę 
próbować. Nastawiam się pozytywnie na 
swój występ, bo wiem, że nie robię tego po 
raz pierwszy. Niestety, kiedy wchodzę na 
scenę, trema jest nadal ze mną, ale kiedy 
zaczynam grać i coraz bardziej wczuwać się w 
to, co robię, sama odchodzi i wtedy czuję 
radość z tego, że dałam radę. 

 
- Czy bierzesz udział w jakichś dodatkowych 
zajęciach teatralnych? 
Chodzę na zajęcia teatralne do Pałacu 
Młodzieży. Jest to już mój drugi rok i jestem 
usatysfakcjonowana, że zdecydowałam się na 
te zajęcia. Tym bardziej się cieszę, że jestem 
tam najmłodsza i mogę popracować ze 
starszymi osobami, bo większość 
uczestników zajęć ma już 18 lat. 
 

- Jakie są twoje największe sukcesy 
aktorskie? 
Sukcesów było sporo... Te mniejsze  
i większe, ale sądzę że największym sukcesem 
jest mój własny monodram, który 
przygotowuję na zajęciach teatralnych. Mimo 
że jeszcze nie jest gotowy i nie widziało go 
wiele osób, sądzę, że podczas tworzenia tej 
scenki wiele się nauczyłam i pokonałam 
własne bariery. To dla mnie wielki sukces, bo 
zaczęłam postrzegać, że aktorstwo ma o 
wiele szerszą definicję. 
 

- Czy wiążesz swoją przyszłość  
z aktorstwem? 
Moim marzeniem jest zostać aktorką, grać w 
hollywoodzkich produkcjach i chodzić po 
czerwonym dywanie. Mimo że wiele osób 
uważa, że to mało prawdopodobne lub 
niemożliwe, ja wierzę w swoje możliwości i 
uważam, że jeśli ktoś bardzo czegoś pragnie, 
to może to osiągnąć. Przede mną długa 
droga, ale jestem świadoma tego, dokąd 
prowadzi, więc będę nią dążyć. 

 
Z archiwum Emilii Łobodzińskiej 

 

Nasi Mistrzowie 
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Planszówki − 
reaktywacja 

 
Fani gier planszowych z naszej szkoły mogli 
wykazać się pomysłowością i wziąć udział  
w konkursie na stworzenie swojej własnej 
gry planszowej.  
 

Wydaje się, że gry planszowe przeżywają 
„drugą młodość”. Z roku na rok przybywa 
osób zainteresowanych - także wśród 
dorosłych. Same gry mają coraz ciekawszą 
fabułę, oprawę graficzną - stanowią świetną 
propozycję na wspólne spędzenie czasu. 
 

 
z archiwum pani Kamili Dąbrowskiej 

 

Do konkursu przystąpiło trzydziestu jeden 
uczniów z klas 4-6 szkoły podstawowej, 
którzy pracowali samodzielnie lub  
w zespołach (maksymalnie 4-osobowych). - 
Młodzi twórcy zaskoczyli oryginalnością, 
postały niepowtarzalne gry, które  
z pewnością mogłyby pojawić się na półkach w 
Empiku. Niezwykle trudno było wyłonić 
zwycięzców. Przy ich wyborze brano pod 
uwagę pomysłowość, staranność wykonania i  
włożony wkład pracy - powiedziała pani 
Kamila Dąbrowska, która zorganizowała 
konkurs razem z panią Anetą Kwapich.  
 

Tak prezentuje się lista zwycięzców: 

I miejsce:  Tymoteusz Chlebowski, Kacper 
Kukliński, Maksymilian Michalski (klasa 4cp) 
 
II miejsce: Małgorzata Misiewicz i Anastazja 
Malicka (klasa 5dp) 
 
III miejsce: Konrad Górny, Tymoteusz 
Sobczak, Szymon Papiewski i Adrian 
Stobierski (klasa 4cp)       
 

Oczywiście, nie zabrakło wspólnej zabawy  
z nowo stworzonymi grami. 
 

 
z archiwum pani Kamili Dąbrowskiej 

 

Gry planszowe to bardzo stary czasoumilacz - 
znane były już w starożytności. Przy 
planszach wykonanych z mahoniu, srebra, 
złota i innych drogich kruszców, z pionkami  z 
kości słoniowej zasiadali cesarze i królowie - 
można powiedzieć „elity”. Rozrywka ta nie 
była dostępna dla wszystkich.  
Za jedną z najstarszych gier planszowych 
uznawana jest gra odkopana w królewskich 
grobowcach w Ur około 2600 roku p.n.e. 
Znaleziono tam komplet składający się  
z planszy, siedmiu pionów ciemnych i jasnych 
i sześciu kostek w kształcie piramidek. Grą 
opisywaną już przez Konfucjusza (znanego 
chińskiego filozofa) był popularny Młynek. 
Swoją dość długą historię mają także szachy - 
prawdopodobnie powstały w 600 rok n.e.  
i zostały wymyślone przez Hindusów. 
 
► Wiktoria Belter 
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Poetyckie okruchy 
 

Można pisać wiersze i... dobrze się przy tym 
bawić, a przy okazji - zdobywać laury  
i wygrywać konkursy. Zapraszamy do lektury 
utworów autorstwa Marty Łuki z klasy 5ap. 
Oba zostały nagrodzone w międzyszkolnych 
konkursach literackich. Gratulujemy! 
 
 

Przyjaźń drukiem pisana 
 

Kiedy wstaję raniutko, 

czytam ją sobie cichutko. 

Zdarza się, że i w środku dnia 

coś ciekawego dla mnie ma. 

Ale najczęściej wieczorami 

kusi mnie pożółkłymi kartkami.  

W lesie, na łące, w domu, ogrodzie, 

jadąc na piknik, nawet w samochodzie. 

Książka to taki mój cichy przyjaciel, 

ja ją po prostu traktuję inaczej. 

Zasmuci, rozbawi, w nudzie pomoże, 

jak nie ma jej przy mnie, to się czuję gorzej. 

Jej czar i magia są wyjątkowe,  

co dzień daje mi wrażenia piękne i nowe. 

Gdy mi smutno jest i źle,  

ona leży obok mnie. 

Pisana wierszem czy też prozą, 

jako bajka lub historia wiejąca grozą − 

nieważne! Dzięki niej żyję razy dwa − 

dzięki mnie i jej żywot dłużej trwa. 

Kocham ją czytać po prostu wszędzie!  

Książka na zawsze już ze mną będzie − 

nawet gdy wiek stary 

na nos mi założy okulary! 

 
 

Poetka 

  

Siedzę sobie wieczorami 

i... rozmyślam nad wierszami. 

Wiem - zajęcie to niemodne 

i dla wielu niewygodne, 

żeby zamiast piłki, neta - 

szukać rymu do... kotleta!  

Lecz ja tym się nie przejmuję, 

łapię myśli i spisuję.  

Jeden wiersz - napisany do połowy,  

a już pomysł mam na nowy! 

Te wesołe i zabawne, 

te, co może będą sławne...  

Wersy kłębią mi się w głowie, 

może ktoś się o mnie dowie, 

gdy napiszę jakieś dzieło? 

Ale... skąd się ono wzięło? 

Z małej głowy nastolatki, 

która nosi spodnie w kwiatki. 

Jest wesoła, uśmiechnięta. 

o marzeniach wciąż pamięta 

(które sens nadają życiu - 

choć rodzą się gdzieś w ukryciu).   

Chciałaby poetką być, 

a nie tylko o tym śnić. 

Wie jednak doskonale, 

że to łatwe nie jest wcale, 

że trzeba dużo pracować, 

wierzyć w siebie i... próbować. 

Lecz marzenia się spełniają - 

wtedy życiu barw nadają.  

 

 
z archiwum Marty Łuki 
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Mogę robić to, 
co kocham... 

Z panem Adamem Michalakiem,  
nauczycielem wychowania fizycznego  

i trenerem siatkówki,  
rozmawiała Zosia Michalak  

[zbieżność nazwisk nieprzypadkowa] 
 

- Dlaczego sport jest tak ważny w Pana życiu? 
Sport towarzyszył mi, od kiedy pamiętam. 
Mieszkaliśmy w bloku przy szkole, za płotem 
było boisko, spędzałem tam po 8 godzin 
dziennie. Tata dbał o to, bym zawsze miał 
dobrą piłkę i tak się zaczęła przygoda  
z aktywnością sportową. 
 
- Czy ktoś namawiał Pana do wyboru takiej 
drogi życiowej? 
Rozumiem, że pytasz o zawód? Nie od razu 
chciałem zostać nauczycielem... Długi czas 
myślałem, by zostać żołnierzem zawodowym. 
Plany jednak zmieniły się w 3 klasie liceum, 
kiedy w Bydgoszczy na dawnej WSP [Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna] został otwarty 
kierunek wychowania fizycznego. Pojawił się 
pomysł, by iść tą drogą i wkrótce zacząłem 
realizować ten nowy plan. 
 
- Od ilu lat interesuje się Pan siatkówką? 
Od zawsze kochałem koszykówkę i to 
właśnie jej poświęcałem właściwie cały mój 
wolny czas. Siatkówka przewijała się na 
lekcjach wychowania fizycznego w szkole, a 
później oczywiście na studiach. Kiedy 
zacząłem pracę w szkole, po jakimś czasie 
przydzielono mi fakultet siatkówki dziewcząt. 
Wkręciłem się w to i siatkówka stała się moją 
pasją. Ukończyłem kurs instruktora piłki 
siatkowej, zacząłem się szkolić w tym 
kierunku  
i starałem się zarażać tą pasją do siatkówki 
solecką młodzież. Zaowocowało to 
utworzeniem w 2011 roku pierwszej drużyny 
siatkarskiej dziewcząt (do tej pory w Solcu 
królowała piłka nożna i koszykówka). Na 
początku graliśmy w ligach amatorskich, m.in. 
w ALSD, którą sam założyłem. Ukończyłem 
kurs trenerski i stwierdziłem, że drużyna 
powinna się sprawdzić w lidze wojewódzkiej 
pod patronatem KPZPS, w której gramy do 
dzisiaj. Tak więc siatkówką zajmuję się od  
7 lat. 

 
- Czy podoba się Panu w naszej szkole? 
Oczywiście!  Przecież moje dzieci się tutaj 
uczą, ale nie tylko dlatego. To szkoła, w której 
nie tylko mogą się rozwijać przyszli 
sportowcy, zawodnicy, którzy właśnie w niej 
zaczynają swoją karierę sportową i tylko od 
nich zależy, jak się ona potoczy i tylko ich 
ciężka praca poprowadzi ich lub nie na 
szczyty, ale jest to też szkoła, która daje 
możliwość realizacji trenerom pracującym  
z Wami. 
 
- Czy trenował Pan coś w dzieciństwie? 
Tak, od 5 klasy grałem w koszykówkę  
w rozgrywkach klasy "A" w KS Unia Solec 
Kujawski. W sumie 10 lat od młodzika do 
seniora. Potem zawodniczo krótka kariera  
w kick boxingu ze względu na późny okres,  
w którym się tym zająłem. Powiem na 
marginesie, że zaczynałem w klubie pana 
Grzegorza Giełdona, który prowadzi w naszej 
szkole taekwondo, i w tym klubie 
prowadziłem zajęcia z kick boxingu jako 
instruktor. W sumie z kick boxingiem 
związany byłem 16 lat . Muszę przyznać, że to 
właśnie siatkówka zakończyła moją przygodę 
ze sportami walki. 
 
- Czy zawsze chciał Pan zostać trenerem 
siatkówki? 
Jak mówiłem już wcześniej, to przyszło  
z czasem. Pokochałem siatkówkę, stała się 
moją codziennością i po jakimś czasie już nie 
mogłem się bez niej obejść. Teraz całe moje 
życie kręci się wokół siatkówki i wszystkiego, 
co z nią związane - moje dzieci również ją 
trenują.  
 
- Czym - poza sportem - jeszcze Pan się 
interesuje? 
Moje zainteresowania związane są głównie 
ze sportem. Nie jest to tylko siatkówka, lubię 
jeździć na snowboardzie, pływać na nartach, 
ćwiczyć w siłowni. Uwielbiam wędrówki po 
górach, chociaż teraz nie znajduję na nie 
czasu.  Żeby się odstresować, gram na gitarze 
lub czytam. Sport to piękna rzecz, kształtuje 
charakter, pomaga unikać problemów  
w młodym wieku, ale też wymaga 
poświęcenia. Dzięki moim sportowym 
zainteresowaniom mogę robić to, co 
kocham... 
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Z archiwum pana Adama Michalaka 

 

Zmierzyłyśmy się  
z legendami 

 
W grudniu Zespół Szkół nr 7 zaprosił 
chętnych uczniów do ciekawego konkursu 
czytelniczego - „Podróż po Polsce szlakiem 
rodzimych podań i legend”.  
 
Naszym zadaniem (a razem z Michaliną Regą 
tworzyłyśmy 2-osobowy zespół) było 
wcześniejsze przeczytanie książki „Klechdy 
domowe” Hanny Kostyrko. W sumie 
musiałyśmy znać treść kilkudziesięciu legend  
i podań z różnych stron Polski.  
Podczas samego konkursu rozwiązywałyśmy 
wiele ciekawych zadań − wśród konkurencji 
znalazły się pytania dotyczące szczegółów 
treści, skojarzeń, cytatów, układałyśmy 
puzzle, a nawet brałyśmy udział  
w konkurencjach sportowych. Cieszyłyśmy się 
z tego, że od samego początku wysunęłyśmy 
się na prowadzenie, choć rywale deptali nam 
po piętach. Po długiej walce zajęłyśmy  
1. miejsce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naszym zmaganiom towarzyszył konkurs 
plastyczny - na tablicach zostały wywieszone  
najlepsze prace - ilustracje do legend i podań. 
Tutaj 2. miejsce zajęła Oliwia Troka z klasy 
6ap, która stworzyła obraz do legendy  
o Smoku Wawelskim. 
 
► Maja Michalska 

 
 

 
Katarzyna Jarzembowska 
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Okiem młodej 
recenzentki... 
 

Świat Superbohaterów 
 

Świat komiksów w naszych czasach stał się 
bardzo popularny. Możemy spotkać masę 
superbohaterów od Kapitana Ameryki, przez 
X-Menów czy Batmana do Flasha, Supermana 
i wielu innych. Po prostu - nie sposób ich 
wszystkich wymienić. Wielu z nich ma swoje 
własne serie komiksów, a niektórzy działają 
razem, jak np. Avengers, X-Men czy Justice 
League. W komiksach nie brakuje też złych 
charakterów, które sieją postrach w całym 
świecie (uniwersum).  
Wielu ludzi myli jednak DC Comics z Marve 
Comics. Żeby zrozumieć różnice, trzeba 
jednak zagłębić się bardziej w całą historie, 
ale my szczególnie nie będziemy tego robić. 
Są to po prostu dwa różne wydawnictwa 
komiksów. 
W 2017 roku w kinach pojawią się ekranizacje 
komiksów, m.in. Thor: Rangarok, LEGO 
Batman, The Justice League, Spider-Man 
Homecoming, Wonder Woman, Guardis of 
the Galaxy vol. 2 oraz Logan. Jako wielka 
fanka muszę przyznać, że ten rok będzie 
pełen filmów z superbohaterami. Niektóre, 
co muszę oznajmić z przykrością, np. Logan 
będą filmami dla starszej widowni (+16 lub + 
18 lat). Można będzie też zobaczyć animacje 
dla dzieci tj. LEGO Batman. W tym roku na 
ekrany kin wejdzie aż 7 filmów. W zeszłym 
roku było 6 premier, które wypadły 
naprawdę dobrze. Moim zdaniem, najlepiej 
wypadł DR Strange oraz Kapitan Ameryka: 
Wojna Bohaterów. 
Największym rozgłosem cieszył się jednak 
film produkcji DC - Legion  Samobójców.  
Był z nim jednak niejeden problem. 
Najgłośniejszym była afera przesunięcia 
premiery spowodowana klapą poprzedniej 
produkcji, jaką był Batman vs Superman Świt 
Sprawiedliwości. Osoby biorące udział w 
tworzeniu filmu bały się, że Legion 
Samobójców nie spełni oczekiwań widzów. 
Zwiastun był zabawny i lekko mroczny, 
jednak z założeń reżysera cały film miał być 
wyłącznie mroczny. Zmieniono jednak tę 
wersję i połączono wersję mroczną z tą 

zabawną. Film cieszył się dużą oglądalnością, 
choć opinie były podzielone... 
Z mojego punktu widzenia - film ten nie 
wypadł najlepiej. Akcja działa się zbyt szybko, 
bohaterowie dostali mało czasu na 
przedstawienie swojej przeszłości i usunięto 
sporo scen z udziałem Jokera. Wielu fanów 
było i jest złych za to, co zrobiła wytwórnia. 
Kapitan Ameryka Wojna Bohaterów to 
kolejny film dodający coś od siebie do 
filmowego uniwersum Marvela. Zmienił on 
naprawdę dużo i otworzył nową erę wśród 
superbohaterów. Konflikt, który rozpoczęto 
w filmie, będzie miał skutki w niedalekiej 
przyszłości. Największym atutem tego obrazu 
jest ukazanie wielu bohaterów. W filmie nie 
zabrakło też nowych twarzy. Możemy 
zobaczyć wspaniałe sceny walki, pościgi i - co 
najważniejsze - znakomitych aktorów. Film 
jednak różnił się od pierwowzoru, którym był 
komiks. W produkcji kinowej konflikt nie 
został rozstrzygnięty do końca, lecz w 
komiksach Kapitan Ameryka przeszedł do 
wymiaru, gdzie Iron Man jest kobietą. Później 
bohaterowie wzięli ślub i zakończyli wojnę. 
DR Strange to ostatni zeszłoroczny film  
o superbohaterach. Jest on przepełniony 
magią i walką. Opowiada o lekarzu, który 
podczas wypadku samochodowego prawie 
traci czucie w obu rękach. Dalej na bohatera 
spada masa spraw do rozwiązania, z którymi 
ma problem. Za wszelką cenę chce odzyskać 
zdrowie i znowu pracować jako chirurg. Żeby 
jednak wiedzieć, co dalej, musicie obejrzeć 
film, który naprawdę polecam.  

 

 
foto: źródło internetowe 

 

Poza dziełami kinowymi istnieją też komiksy. 
Czyli - literackie pierwowzory tych wszystkich 
superprodukcji. Ich cena jest dość wysoka, 
jednak warto po nie sięgać. Ja bardzo lubię 
komiksy i gorąco polecam czytanie tych 
wyjątkowych historii obrazkowych. 
 
► Amelia Strzyżewska 
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W zdrowym ciele... 
 
W naszej szkole zdrowe odżywianie to 
podstawa oraz klucz do sukcesu. Przyniesie 
nam ono dużo korzyści, które później wpłyną 
na naszą kondycję, a także siłę, smukłą 
sylwetkę i dobre samopoczucie. 
 

Jeśli chcemy być wysportowani, nie 
wystarczą same treningi i ćwiczenia siłowe. 
Bardzo ważna jest też dieta. Trzeba 
zmniejszyć ilość spożywania słodyczy, a 
zwiększyć ilość owoców i warzyw, które 
zawierają dużo witamin potrzebnych dla 
naszego rozwoju. 
A oto kilka zdrowych propozycji, które nie 
tylko dobrze smakują, ale świetnie wpłyną na 
nasz organizm. Smacznego! 

Owocowe smoothie 
 

Składniki: 
- dwie szklanki jogurtu naturalnego, 
-pół szklanki płatków owsianych, 
- mrożone owoce, 
 

Sposób przygotowania: 
Wszystkie składniki wrzucamy do miksera lub 
do miski - w zależności od tego, czy będziemy 
miksować, czy blendować. Miksujemy 
składniki na gładką masę, po czym 
przelewamy do szklanki lub kubka. Napój 
możemy przyozdobić liściem świeżej mięty 
lub płatkami migdałowymi. 
Voila! Nasze pyszne owocowe smoothie jest 
gotowe! Zdrowe, smaczne - czego chcieć 
więcej?  
 

 
     Weronika Rygielska 

Jabłkowy omlet 
 
Składniki: 
- dwa jajka, 
- pół jabłka, 
- 1 łyżka siemienia lnianego, 
- opcjonalnie łyżeczka rodzynek, 
- 1 łyżka mąki (najlepiej razowej). 
- można użyć więcej owoców, np. gruszki. 
 
Sposób przygotowania: 
Wsypujemy wszystkie składniki do miski, po 
czym mieszamy. Po dokładnym zmieszaniu 
wylewamy masę na patelnię. Smażymy z obu 
stron dwie lub trzy minuty. Omlet można 
posmarować jogurtem naturalnym lub innymi 
dodatkami. 
Nasz jabłkowy omlet jest gotowy! Można taki 
placek zabrać do szkoły - z pewnością da nam 
dużo energii na rozpoczęcie dnia. 
 
► Weronika i Wiktoria Rygielskie 
 

 
Wiktoria Rygielska 

 

 
                 Weronika Rygielska 
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Spacerkiem przez kalendarz 
 

1 stycznia nadszedł Nowy Rok, ale... chyba 
wie to każdy. 
 

6 stycznia to Święto Trzech Króli, czyli... lekcji 
brak. Nieco dłuższy weekend cieszy chyba 
wszystkich. 
 

8 stycznia obchodzimy Dzień Sprzątania 
Biurka - może raz do roku mamy ujrzą na 
naszych biurkach porządek? 
 

 
Katarzyna Jarzembowska 

 

9 stycznia to Dzień Ligi Ochrony Przyrody, 
święto najstarszej w Polsce organizacji 
działającej na rzecz ochrony przyrody. A jak 
Wy dbacie o to, co Was otacza? 
 

11 stycznia to Dzień Wegetarian. Biegniemy 
do warzywniaka po sałatę i pomidory? 
Pozdrawiamy wszystkich bezmięsnych! 
 

 
źródło internetowe 

 

21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, a 22 
stycznia - Dzień Dziadka. Nie zapomnijmy 
złożyć życzeń i obdarować słodkimi 
podarunkami naszych kochanych dziadków, 
dla których jesteśmy najważniejsi na świecie  
(i jest to naukowo potwierdzone!). 

 
► Amelia Strzyżewska 

Grosz do grosza... 
 

Koniec roku 2016 był także okazją do 
podsumowania kolejnej już edycji akcji „Góra 
grosza”. W listopadzie słoiki z groszakami 
zaczęły sie powoli zapełniać. Finał zbiórki - 
prawie tysiąc złotych... 
 

Do zeszłorocznej akcji przyłączyło się ponad 
11 tysięcy szkół i przedszkoli z całej Polski. 
Wspólnie uzbierana góra groszaków wyniosła 
prawie 3 miliony złotych! 
Organizatorzy podkreślają, że najważniejsze 
jest uświadomienie uczniom, że oddając 
chociażby jeden grosz, można zrealizować 
wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci  
w trudnej sytuacji życiowej (niemogących 
wychowywać się we własnym domu). 
 

 
Katarzyna Jarzembowska 

 

Zgodnie z naszym szkolnym zwyczajem - 
najlepsze klasy na każdym poziomie zdobyły 
słodki prezent i specjalne podziękowania.  
 
Oto wyniki zbiórki: 
- w kategorii klas 1-3 SP pierwsze miejsce 
zajęła klasa 2cp, drugie - 3ap, zaś trzecie - 3bp, 
- w kategorii klas 4-6 SP pierwsze miejsce 
zajęła klasa 6ap, drugie - 4bp, a trzecie - 5bp, 
- w kategorii klas 1-3 GIM pierwsze miejsce 
zajęła klasa 2cg, drugie - 1bg, trzecie - 2bg. 
 

 
Daria Kubiś 

 
► Daria Kubiś 
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Białe szaleństwo 
 

Na chwilę przed feriami i - mam nadzieję - 
powrotem zimy, spójrzmy na to, co daje 
jazda na nartach i skąd w ogóle narty się 
wzięły, bo ich historia jest niezwykle 
ciekawa... 
 

Prawdopodobnie ojczyzną nart jest Azja 
Środkowa. Do Skandynawii narty trafiły dzięki 
Lapończykom, którzy jako pierwsi odwiedzili 
północne krainy kontynentu europejskiego. 
Rysunki nart zostały odnalezione w jaskiniach 
w Norwegii - niektóre pochodzą sprzed 5 
tysięcy lat! Widać na nich postacie w typowo 
narciarskiej pozycji - z nogami ugiętymi w 
kolanach.  
Najstarsze zachowane narty znaleziono w 
Szwecji i mają one około 4500 lat. Z kolei 
pierwsze narty wyprodukowane w celach 
sportowych powstały we Włoszech w 1867 
roku i były wykonane z drewna.  
Dawniej narty były nazywane „drewnianymi 
łyżwami” - używano do nich kijków, które 
służyły do podpierania sie podczas biegu. 
 

 
źródło internetowe 

 

W języku polskim słowo „narta” pojawiło się 
po raz pierwszy w 1606 roku! Jednak samo 
narciarstwo jako sport pojawiło się w naszym 
kraju dopiero w 1888 roku. Pierwszym 
cywilnym narciarzem w Polsce był Stanisław 
Barabasz, który w Cieklinie po raz pierwszy 
wypróbował skonstruowaną parę nart. 
Jazda na nartach to jedna z przyjemniejszych 
form aktywności fizycznej. Oprócz ogromnej 
frajdy i mile spędzonego czasu, wiele zyskać 
może nasze zdrowie. Jedną z największych 
zalet jazdy na nartach jest to, że stanowi 
świetny trening dla całego ciała. Wyjazd na 
narty wzmocni każdą grupę mięśni, jednak 
najintensywniej będą pracować mięśnie ud i 

pośladków. Wysiłek powoduje spalenie tkanki 
tłuszczowej. Jazda na nartach, jak każda 
aktywność fizyczna, wiąże się z ryzykiem 
kontuzji - złamania, zwichnięcia, 
nadwyrężenia są dość częste na stokach. 
Mimo wszystko - warto ruszyć w góry - 
mniejsze i większe i odprężyć się przed 
kolejnym półroczem ciężkiej pracy!  
  

► Wiktoria Belter 
► Wiktoria Czarniak 

Nauczyciele - anioły 
 
W ostatnich dniach przed świętami 
Samorząd Uczniowski zorganizował wybory 
na anielskich nauczycieli. Oto wyniki w 
czterech kategoriach: 

1. Anioł Uśmiechu 
Ten to właśnie Nauczyciel 
swą radością nas obdarza. 

Uśmiech Jego tak promienny, 
że nim co dnia nas zaraża! 

panie Barbara Dix i Sylwia Sobczuk 
 

2. Anioł Pomocy 
Kiedy przyjdą trudy i wymagania, 

gdy młody sportowiec na nogach się słania, 
On rękę wyciągnie, radą posłuży. 

Lekcja z takim Nauczycielem nigdy się nie dłuży!  

panie Joanna Wyrobek i Kamila 
Dąbrowska 

 
3. Anioł Mądrości 

Wiedza Jego przerasta góry, 
jest jak wszystkie słowniki. 

Kiedy czegoś nie rozumiem - On wytłumaczy.  
I świetne mam wyniki! 

panie Jolanta Nadolna i Bożena Dirbach 
 

4. Anioł Cierpliwości 
Ma wiele taktu i cierpliwości, 

nie karci wzrokiem, nie krzyczy. 
Ma w sobie wiele świętego spokoju - 

takiego Nauczyciela każdy sobie życzy. 

panie Ewa Lewalska i Joanna Grabowska 
 

 
Katarzyna Jarzembowska 
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Grudzień to magiczny czas 

 
Uczniowie najmłodszych klas naszej szkoły 

przeżyli go w atmosferze radosnego 
oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. 

Nasze sale i hol zostały przyozdobione 
wesołymi i kolorowymi dekoracjami.  

 
Każda klasa chciała jak najlepiej przygotować 

się na te szczególne dni i oczywiście na 
przyjście Gwiazdora :) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pracy było co niemiara... 
 

Dzieci, wykorzystując swoją 
nieprawdopodobną pomysłowość, 

prześcigały się w konkursach 
plastycznych. Tworzyły niezwykle 

oryginalne świąteczne choinki, 
anioły i kartki świąteczne w języku 

angielskim. 
 
 
 

Dla poszukiwaczy ciekawostek i informacji 
związanych ze Świętami 

odbył się również 
coroczny  

„Turniej Mikołajkowy” 
 

Oto laureaci: 
Klasy pierwsze - I miejsce  klasa 1b: Amelia 
Betlińska, Gracjan Bratuszewski, Paulina 
Brudnicka 
 
Klasy drugie - I miejsce  klasy 2a: Michał 
Karabasz, Wawrzyniec Mroczek, Zuzia 
Szczepańska 
 
Klasy trzecie - I miejsce  klasa 3d: Amelia 
Bakinowska, Amelia Nebak, Adam Ronkiewicz 

 

Rodzinna atmosfera 
 

W całym przedświątecznym pędzie nie 
mogło zabraknąć czasu na aktywny 

odpoczynek. Uczniowie klasy 2e zaprosili 
swoich rodziców na „Sportowe Mikołajki”. 

 

 
 

W klasie 2f dzieci z rodzicami wzięły udział 
 w plastycznych zajęciach otwartych, na 

których przygotowywały świąteczne ozdoby 
i choinki. 

 

  
 

 W TEATRZE MALUCHA odbyło się pierwsze 
wspólne kolędowanie pod hasłem 
„Spotkanie z kolędą". Impreza zgromadziła 
wiele rodzin, zaproszonych gości i przyjaciół 
małych aktorów. Występy dzieci i wspólne 
śpiewanie wywołało sporo pozytywnych 
emocji oraz wprowadziło wszystkich w 
ciepłą atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. 
Było to prawdziwe święto 
kolęd i pastorałek. 
Wszystko wskazuje na to, 
że impreza na stałe zagości 
w programie działalności 
zespołu teatralnego.  

 
 
 

 
 

Mały Strzał prezentuje... 
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Coraz bliżej Święta, 
coraz bliżej Święta... 

a w naszych uszach i sercach 
 brzmi kolęda. 

 
Niesieni dźwiękiem świątecznych kolęd 

 i pastorałek uczniowie poszerzali muzyczne 
zamiłowania na koncercie w Filharmonii 
Pomorskiej i audycji muzycznej w Pałacu 

Młodzieży. 

 

 
Mikołaj też lubi słodycze! 

 
Dzieci z klasy 2a z okazji MIKOŁAJEK wybrały 
się do Manufaktury Słodyczy KARMELOWA 

KRAINA. Własnoręcznie wykonały tam lizaki 
 i obiecały, że poczęstują nimi Gwiazdora  

i jego renifery. 

 
 
 

 
 
 

Mali ludzie o wielkich sercach! 
 

Grudzień to czas niesienia pomocy 
potrzebującym i zatroskanym. 

Wszystkie klasy bardzo chętnie włączyły się 
do akcji charytatywnych w naszej szkole.  

Odbyła się m. in. zbiórka zabawek dla dzieci 
 z Domu Małego Dziecka „FILIPEK” oraz 
zbiórka produktów dla „SZLACHETNEJ 

PACZKI”. 
 

Dzieci z klasy 2f własnoręcznie upiekły 
pierniczki, które były słodkim 

podziękowaniem dla darczyńców. 
 

 

 

A czy psy czekają na prezenty pod 
choinką? 

 
Odpowiedzi na to pytanie poszukiwały dzieci 

z klas 2 podczas zajęć dogoterapii, które 
odbyły się w naszej szkole.  
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Gwiazdkowe przedstawienie 
„Mikołajkowa przemiana” 

 
Grudniowy czas biegł bardzo szybko. Nim się 

obejrzeliśmy, nadszedł czas Bożego 
Narodzenia.  

Uczniowie klasy 3b przygotowali dla nas 
niespodziankę, jaką było bardzo ciekawe 

świąteczne przedstawienie.  
Dzięki niemu już w pełni przenieśliśmy się do 

magicznego, świątecznego świata. 
 
  

 

 

„Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka...” 
czyli nasze spotkania wigilijne. 

 
Na Wigilię 

 
Czekając, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda 

Do wpół zmarzniętej szyby przywarł chłopiec 
mały. 

Patrzył - zimowe ptaki wracały do gniazda, 
Jakby tego wieczoru też świętować chciały. 

Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców 
prowadziła, 

Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy, 
By biel opłatka ludzkie waśnie pogodziła, 

A w sercu znów zamieszkał Ten,  
co „w żłobie leży”. 

Chwila jedna! Przy tobie nikną odległości, 
Co szare - zmienia się w odświętne, tajemnicze. 

Daj nam więcej dni takich,  
spragnionych miłości, 

Niech świat przy żłóbku Twoim  
odmienia oblicze. 

 
o. Franciszek Czarnowski  

 
Materiały zebrała: 

Marta Żukierska 
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