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PRZYJEMNEJ LEKTURY! 

Drodzy czytelnicy, 
luty minął nam niezwykle szybko i bardzo 
intensywnie! Pierwsze dwa tygodnie 
spędziliśmy na feriach, a gdy wróciliśmy, 
mieliśmy wiele okazji do świętowania: były 
walentynki, była „Moda na polski” 
zarówno w klasach młodszych, jak i 
starszych, był tłusty czwartek. Do szkoły 
dotarło też dużo przyjemnych wiadomości 
o sukcesach uczniów – i w konkursie z 
okazji 30. Finału WOŚP, i w ogólnopolskim 
konkursie literackim, i w konkursie 
diecezjalnym, i w konkursie literacko-
plastycznym. Bardzo się cieszymy z każdej 
takiej pozytywnej wiadomości. Przed nami 
marzec, czyli wiosna, na którą z niecierpli-
wością czekamy! Poczytajcie, o czym  
w tym miesiącu dla Was napisaliśmy!  

Wasze cenzorki 
Agnieszka Kożuchowska 

Izabela Saganowska 

STOPKA REDAKCYJNA: 
- dziennikarze z kl. 7b – Gabriela 
Antonkiewicz, Zuzia Bała, Patrycja 
Maciejewska, Mateusz Jedliński, Gabriel 
Zgódka, Alicja Końska 
- dziennikarze z kl. 8c – Helena Kulma, 
Łucja Czyżewska, Michalina Gąsior, 
Weronika Kruk, Julia Malinowska, Marta 
Szymońska 

- dziennikarze z kl. 8d - Agata Piętka 
Roksana Adamiec, Oliwia Frydrychewicz, 
Kinga Trójczak, Magdalena Gągol 

- dziennikarze z kl. 8e – Julia Bakuła, 
Natasza Brzozowska, Eliza Klimek, Maja 
Bezłada  Martyna Kozłowska, Nikola 
Subocz 

- okładka –Łucja Czyżewska z 8c  
- współpraca – p. Bożena Sawczuk 
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DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ 
Dzień Myśli Braterskiej to dzień przyjaźni. Obchodzą go harcerze oraz skauci na 
całym świecie. Dzień ten obchodzi się 22 lutego każdego roku.  
Początkowo było to święto obchodzone przez dziewczyny, ale po czasie dołączyli 
też skauci. Data nie jest przypadkowa - tego dnia są też urodziny założyciela 
skautingu, mianowicie Roberta Baden-Powella. Żeby było ciekawiej - tego dnia 
miała też urodziny jego żona Place Baden-Powell. 
Dzień ten uświadamia harcerzom i skautom, ile ich jest na świecie i jaką ogromną 
i wspaniałą grupę tworzą, niezależnie od koloru skóry czy wieku. Tego dnia 
harcerze składają sobie życzenia, wysyłają kartki, organizują gry terenowe lub 
spotykają się przy ognisku i śpiewają oraz cieszą się swoją obecnością. Dla 
niektórych harcerzy jest to dzień, w którym zbierają pieniądze przeznaczone 

potem na cel charytatywny.  
W naszej szkole we wtorek 22 
lutego można było zobaczyć 
kilka osób ubranych w 
mundury – były to zarówno 
harcerki z klas siódmych, jak i 
zuchy w klas młodszych. W 
jednej z klas – 3c – w tym dniu 
odbyły się nawet wyjątkowe 
zajęcia, podczas których Nikola 
Piętka ze 107 Gromady 
Zuchowej "Zorza" opowiedzia- 
ła swoim koleżankom i kole-
gom o tym, co się liczy w 
świecie zuchów i harcerzy 
(jakie to wartości, jakie pojęcia, 
jakie piosenki). Może ktoś 
jeszcze w naszej szkolne zechce 
dołączyć do harcerskiej braci? 
Popatrzcie na zdjęcie – wiecie, 
do kogo się zwrócić! 
CZUWAJ! 

Zuzanna Bała, 7b 
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LUBIĘ KONTAKT Z MŁODZIEŻĄ – WYWIAD  

Z POLONISTKĄ PANIĄ JOANNĄ STERNĄ 

Pani Joanna Sterna to nowa polonistka w naszej szkole. 

Jest u nas od września – co nieco o pani Sternie już 

wiemy, ale miesiąc języka polskiego jest dobrym 

pretekstem do rozmowy o tym, co lubi nasza nowa 

polonistka, jakie czyta książki i co sądzi o szkole. Kilka 

pytań nowej nauczycielce języka polskiego zadała 

Oliwia Frydrychewicz z kl. 8d. 

[Oliwia Frydrychewicz]: Uczy pani języka polskiego - czy wyobraża sobie Pani, że 

mogła by nauczać innego przedmiotu? 

[Pani Joanna Sterna]: Czy wyobrażam sobie, że mogłabym uczyć innego 

przedmiotu? Tak, ale na pewno nie byłaby to matematyka. 

[OF]: Za co lubi pani język polski? 

[p. Joanna Sterna]: Język polski lubię za to, że można nim się bawić. Ciągle się 

rozwija, zmienia tak jak my. 

[OF]: Pewnie jako polonistka jest Pani fanką czytania. Proszę zdradzić, jak 

przekonuje Pani uczniów do czytania lektur? 

[p. Joanna Sterna]: Uczniów można zachęcać do czytania książek w różny sposób. 

Najważniejsze to stworzyć sprzyjające warunki, które pomogą zachęcić  

i przekonać, by uczeń sięgnął po książkę. Wiele zależy od wieku dziecka, od jego 

indywidualnej wrażliwości, charakteru, osobowości, językowych kompetencji, itd. 

Według mnie ważne jest pokazanie uczniom różnych tekstów, zachęcenie do 

szukania tej jednej jedynej książki. 

[OF]: Jak się Pani pracuje w naszej szkole? Czy było tu coś, co Panią zaskoczyło 

lub zdziwiło? 

[p. Joanna Sterna]: W szkole pracuje mi się bardzo dobrze. Lubię kontakt  

z młodzieżą. Koleżanki i Koledzy z pracy są bardzo życzliwi, pomocni. Bardzo cenię 

sobie współpracę i zaufanie, którym się darzymy. 

[OF]: Bardzo dziękuję za rozmowę. 
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OBOJE SĄ PASJONATAMI FANTASTYKI… 

                                            
           pan Paweł Aniszewski                               Gabrysia Antoniewicz 

      (nauczyciel języka polskiego)                          (uczeń klasy 7B )  

Ocena na koniec roku z 
polskiego? 

W SZKOLE ŚREDNIEJ 4  5 

Ulubiona lektura „LALKA” „OPOWIEŚĆ 
WIGILIJNA” 

Rozprawka VS opowiadanie ROZPRAWKA OPOWIADANIE 

Pisanie VS czytanie CZYTANIE PISANIE 

Epika VS liryka VS dramat  EPIKA DRAMAT 

Książki historyczne VS 
fantastyczne 

FANTASTYCZNE FANTASTYCZNE 

Przeliteruj słowo gżegżółka  G-Ż-E-G-Ż-U-Ł-K-A       G-R-Z-E-G-Ż-U-Ł-K-A 

Balladyna VS Alina – kogo 
wolisz i dlaczego? 

ALINA, PONIEWAŻ 
BYŁA OSOBĄ 
SYMPATYCZNĄ I 
CIEPŁĄ  

ALINA, BO BYŁA 
UCZYNNA 

Z jaką literą Twoim zdaniem są 
najprostsze zasady pisowni? 

U/Ó U/Ó 

                                                                    Julia Malinowska i Marta Szymońska 8c 
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PRZYJAŹNIE Z POSTACIAMI 

LITERACKIMI? 
Luty jest miesiącem polonistycznym – 

wiadomo, że ci, którzy lubią języka polski, 

najczęściej lubią też literaturę i w związku z tym 

dużo czytają. W tym miesiącu zapytałam 

uczniów oraz nauczycieli, z jaką postacią 

literacką najchętniej by się zaprzyjaźnili. A oto 

ich odpowiedzi, które są bardzo zróżnicowane. 

Zuzanna Juszczuk z kl. 7b - Najbardziej chciałabym zaprzyjaźnić się z Zuzanną  

z ,,Opowieści z Narnii”, ponieważ ma ona tak samo na imię jak ja. 

Emilka Piętka z kl. 7b - Scrooge z książki pt. ,,Opowieść wigilijna” to bohater 

literacki, z jakim najchętniej bym się zaprzyjaźniła, ponieważ oboje jesteśmy 

zrzędliwi. 

Dominika Lis z kl. 7e - Nie zaprzyjaźniłabym się z żadną postacią literacką, 

ponieważ żadnej nie znam. 

Pani Katarzyna Kozłowska-Wyszogrodzka (nauczycielka j.niemieckiego) - 

Chciałabym się zaprzyjaźnić z głównym bohaterem ,,Małego Księcia”. Mogłabym 

porozmawiać z nim o odpowiedzialności. 

Ola Michałowska z kl. 7a - Balladyna wydaje się być bardzo ciekawą postacią, 

więc to z nią chciałabym się zaprzyjaźnić. 

Pan Artur Jankowski (nauczyciel j. angielskiego) - Przyjaźń z Gandalfem  

z ,,Hobbita” i ,,Władcy pierścieni” byłaby ciekawym przeżyciem. Jest on też 

ciekawą postacią. 

Pani Joanna Sułek (nauczycielki matematyki) - Bardzo zwariowana (tak jak ja) 

jest Ania z Zielonego Wzgórza, dlatego to z nią chciałabym się zaprzyjaźnić. 

Pani Maria Zagórska (katechetka) - Chciałabym się zaprzyjaźnić z Marzycielką z 

książki pt. ,,Ostenda”, ponieważ mogłabym ją wtedy zapytać, czy historia, którą 

opowiada, jest prawdziwa.  

Gabriela Antonkiewicz, 7b 
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JĘZYK POLSKI W CENTRUM ZAINTERESOWANIA 
Język polski (jako przedmiot szkolny) ma zarówno wielu 
zwolenników, jak i przeciwników. Nie każdy go lubi, chociażby 
dlatego że wcale nie jest łatwy. Wszelkie zagadnienia 

gramatyczne, ortografia, czy też interpunkcja - to może odstraszać. Ale nasz język 
ojczysty ma też swoje zalety. W języku polskim stworzonych zostało mnóstwo 
pięknych dzieł poetyckich i prozatorskich. Postanowiłyśmy dowiedzieć się, co  
o j.polskim sądzą uczniowie i nauczyciele naszej szkoły? Przedstawiamy wyniki. 

 Co lubisz w języku 
polskim? 

Co jest najtrudniejsze w 
języku polskim? 

Klaudia z 8d: nic wszystko 

Magda z 8d: wszystko pisanie 

Roksana z 8d: wszystko pisanie 

Weronika z 8c: nic gramatyka 

Michał z 8c: książki książki 

Nikola z 8a: wiersze pisanie rozprawek 

Karolina z 8a: wiersze pisanie rozprawek 

Antek z 8a: książki ortografia 

p. Agnieszka 
Kożuchowska 

to, że język kształtuje świat 
(słowami można budować i 
można niszczyć) 

zawiłości ortograficzne 

p. Katarzyna 
Kozłowska- 
Wyszogrodzka 

to, że jest językiem ojczys-
tym i nie musiałam wkładać 
wiele trudu w jego naukę 

ortografia 

Ania z 8a: sprawdzanie listy gramatyka 

Julia z 8a: nic gramatyka 

Asia z 8a: nic gramatyka 

Ola z 8a: nic gramatyka 

p. Kasia Milewska “ą, ę, om, em” wymowa sz, cz, rz 

Agata z 8b: gramatykę czytanie ze zrozumieniem 

p. Marcin 
Sokołowski 

piękne powieści gramatyka – to, że jedno 
słowo ma wiele znaczeń 

Maciek z 7d: ortografię układanie zdań 

p. Sławomir 
Rybiński: 

wszystkie niuanse i 
trudności 

cała ortografia 

Natasza Brzozowska, Eliza Klimek, 8e 
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MIŁOSNE TEMATY TABU 
W kolejnym odcinku TEMATÓW TABU Łucja i Helena poruszają temat miłości – 
nastoletniej i toksycznej. W końcu to lutowo-walentynkowe wydanie gazetki 
szkolmej. 
NASTOLETNIA MIŁOŚĆ 
Miłość w wieku nastoletnim jest jak pierwsza 
jazda samochodem. Nie mamy pojęcia, co 
robimy, jesteśmy zdenerwowani, zestre-
sowani, popełniamy błąd za błędem, ale z 
drugiej strony czujemy, że to, co robimy, jest 
ekscytujące i fajne. Wszystko, co przeżywamy 
w wieku nastoletnim, niesie za sobą dużo 
emocji. Jest to normalne, ponieważ w tym 
wieku wszystko, co przeżywamy, przeży-
wamy po raz pierwszy, więc odczuwamy to 
dużo bardziej intensywnie. Czasami nawet 
troszeczkę wyolbrzymiamy. Podobnie jest w 
miłości.  
Wyolbrzymiamy każdy gest, który ktoś, kto 
nam się podoba, zrobi w naszym kierunku. Wychwalasz swoją sympatię i 
idealistycznie zakładasz, że to już miłość na całe życie. Jeżeli jest dobrze, możesz 
dosłownie latać. Jeżeli coś jest nie tak, to prawdziwy dramat i masz wrażenie, że 
Twoje życie właśnie się skończyło, bo chłopak, który Ci się podoba, ma Cię w d….. 
Podobnie proporcje w samej relacji mogą być zaburzone – takie związki bywają 
powierzchowne albo kręcą się wokół jednego tematu, nie rozwijając innych. 
Czasem bardziej przypominają platoniczne przyjaźnie, czasem wręcz odwrotnie, 
wszystko kręci się wokół fizyczności. W takim przypadku buzują uczucia i 
przyciąganie, ale nie ma tam specjalnie miejsca na rozmowę czy chęć faktycznego 
poznania drugiej osoby. I tak naprawdę przez to, że niedużo o sobie wiecie, zdarza 
się też, że często mylicie ze sobą takie uczucia jak zauroczenie, pożądanie i miłość. 
Takim związkom często brakuje elementu prawdziwego zaangażowania.  
Niektórzy uważają, że chemiczne zmiany, które zachodzą w mózgu, kiedy jest się 
zakochanym, są porównywalne z dawką heroiny albo wysoką dawką kokainy. 
Można więc śmiało powiedzieć, że jesteśmy  dosłownie NAĆPANI MIŁOŚCIĄ. 
Z perspektywy czasu zapewne będzie nam się też wydawać, że te pierwsze związki 
były prostsze, ale tak naprawdę nastoletnia miłość niesie ze sobą mnóstwo 
wyzwań. 
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WYZWANIE 1: RÓWIEŚNICY 
Wasza relacja jest mocno na widoku grupy rówieśników, podlegacie takim czy 
innym presjom, plotkom, ludzie mogą się z Was nabijać, próbować się wtrącać, 
odstawiać jakieś krzywe akcje. Trzeba sporej dojrzałości, żeby nie dać się 
otoczeniu i po prostu cieszyć się swoją relacją. 
WYZWANIE 2: WCIĄŻ POZNAJECIE SAMYCH SIEBIE 
Kolejny wyzwaniem jest to, że każde z Was tak naprawdę jeszcze poznaje siebie 
samego. Wciąż jeszcze szukacie siebie, nie do końca jeszcze wiecie, jakimi 
jesteście osobami, a nie znając siebie samego, trudno jest zbudować silną i trwałą 
relację. Ten proces poznawania siebie może też sprawić, że ktoś, kto jeszcze 
niedawno wydawał się dla Ciebie idealny, bo mieliście te same cele, 
zainteresowania i marzenia, po pewnym czasie zupełnie przestaje do Ciebie 
pasować, bo wraz z  dorastaniem zmieniają się Twoje priorytety, cele i marzenia. 
Każdy z nas szuka jeszcze własnej drogi. 
WYZWANIE 3: BEZKRYTYCZNOŚĆ 
Będąc w nastoletniej miłości, nie mamy jeszcze żadnego porównania. Jest to nasza 
pierwsza miłość, więc nie jesteśmy w stanie dostrzec zarówno dobrych, jak i złych 
cech naszej drugiej połówki, które z wiekiem dostrzegamy na kilometr. Wydaje się 
nam, że to idealna osoba, i nie umiemy zauważyć, kiedy nami manipuluje, 
pogrywa albo traktuje nas po prostu źle. W tym wieku jesteśmy zbyt ufni, za mało 
asertywni. Często nie umiemy powiedzieć “NIE”. Nie wiemy jeszcze, gdzie jest 
nasza granica, którą druga strona często przekracza, dodatkowo przez burze 
emocji jesteśmy skłonni do nieprzemyślanych poświęceń. 
Pamiętaj, że w nastoletniej miłości nasza wyobraźnia pracuje dużo mocniej. Może 
się zdarzyć, że wyolbrzymiamy przejawy zainteresowania ze strony drugiej osoby 
i inwestujemy emocje w kogoś, kto niekoniecznie to odwzajemnia. Warto więc się 
upewnić, czy druga osoba naprawdę jest zainteresowana! 
Pamiętaj też, że wszystko robisz pierwszy raz, wszystkiego się dopiero uczysz, 
często metodą prób i błędów – więc nie zawsze wszystko wyjdzie idealnie. Nie 
masz doświadczenia w budowaniu relacji czy rozwiązywaniu konfliktów, czasem 
też nie umiesz spojrzeć na różne rzeczy z odpowiedniej perspektywy – i zdarza się, 
że czasem śmieszne drobnostki urastają do rangi gigantycznych problemów i 
powodu do zerwania. Ale to wszystko jest normalne!  
Pamiętaj również, że mimo buzujących emocji – warto zachować rozwagę, spokój 
i zatroszczyć się o własne bezpieczeństwo. Na tej jednej miłości świat się nie 
kończy (zazwyczaj) i warto dać sobie szansę na kolejne doświadczenia, bo w końcu 
miłość nadaje naszemu życiu sens. 
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TOKSYCZNA MIŁOŚĆ 
Miłość powszechnie uważana jest za najpiękniejsze uczucie, którego może 
doświadczyć człowiek. Czy może stać się 
czymś złym? Niestety, tak. Czasami ludzie 
tkwią w związku, który ich rani i niszczy, 
zamiast stworzyć coś pięknego razem z 
drugą osobą. Wtedy mowa o toksycznym 
związku i uczuciu toksycznej miłości. Taka 
miłość rani i osacza.  
Toksyczna miłość to może być związek dwojga osób, z których jedna kocha zde-
cydowanie „za mocno”. To może być też związek ludzi, z których jedno kocha, a 
drugie jest wycofane emocjonalnie, zimne, podcina partnerowi skrzydła czy 
okazuje tylko pogardę i negatywne uczucia. W przypadku toksycznej miłości, 
mamy do czynienia ze związkiem i uczuciem, które niszczy i odbiera energię. Kiedy 
czujesz, że Twój związek, zamiast Cię rozwijać, ogranicza Cię.  
Sygnały, które świadczą o tym, że miłość staje się toksyczna: 
1. Próbujesz wciąż udowodnić swoją wartość – Kiedy relacja staje się toksyczna, 
wpadasz w wir pytań. Poddajesz w wątpliwość niemal wszystko, nawet jeśli 
wcześniej byłaś z siebie zadowolona. Nie spodziewasz się bezwarunkowej 
akceptacji, wręcz przeciwnie. Masz wrażenie, że wciąż jesteś niewystarczająca. 
2. Co jakiś czas obiecujesz sobie, że się zdystansujesz – Trudne momenty w relacji 
często wiążą się z naturalną potrzebą zdystansowania się, chwili refleksji i 
uporządkowania tego, co się wydarzyło. Dobrze jest ukoić nerwy, wyciągnąć 
wnioski, a następnie zacząć wszystko od nowa. Sygnałem ostrzegawczym jest 
jednak chwila, w której nie tylko wyciszasz się, ale wręcz deklarujesz, że oto 
pokażesz swoją własną niezależność. Dasz sobie radę świetnie sam/sama. 
3. Masz wrażenie, że Twoje problemy są zbyt błahe, by je omawiać. 
Nie jest łatwo uwolnić się od toksycznej miłości. Na temat takich niezdrowych 
związków mówi się już od lat, a ludzie i tak się w nie wplątują, a potem tkwią, 
mimo tego, że czują, że związek ich niszczy i wypala od środka. Uzależnienie od 
miłości należy traktować właśnie jak nałóg. A z nałogiem trzeba walczyć. Najlepsze 
efekty przynosi terapia. To właśnie podczas terapii nauczysz się rozumieć 
mechanizmy, które rządzą toksycznym związkiem. Nieważne, czy problem leży w 
Tobie, bo to Ty rozpoznajesz u siebie cechy toksycznego partnera, czy tkwisz lub 
w przeszłości byłeś w toksycznym związku – terapia może okazać się bardzo 
pomocna. Terapia pomoże Ci odbudować poczucie wartości i zrozumieć, że miłość 
nie polega na ranieniu, tylko wspieraniu i wspólnemu tworzeniu. Terapia pomoże 
Ci zrozumieć, że ma się wpływ na swoje życie i należy się na nim skupić, bo nie ma 

https://psychoterapiacotam.pl/terapia-poznawczo-behawioralna/
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w tym nic złego – nie można za to dać się zatracić w toksycznej relacji i poświęcić 
samego siebie dla drugiego z partnerów lub pozwolić, by to drugi partner sterował 
Twoim życiem. Jeśli jesteś osobą uzależnioną od miłości – terapia pomoże Ci 
zrozumieć, co leży u podstawy tego nałogu, dzięki czemu będziesz mógł 
przepracować problem i wyrobić w sobie lepsze, zdrowsze wzorce w relacji z 
drugim człowiekiem. 

Łucja Czyżewska i Helena Kulma 8c 
 

DZIEWCZYNY NA MEDAL 
 
Julia Szczepańska i Natalia 
Markiewicz z 8c odniosły w ciągu 
ostatniego miesiąca dwa 
spektakularne sukcesy – w konkursie 
literacki i religijnym. 
W styczniu dziewczyny wzięły udział w 
Ogólnopolskim Konkursie Literackim 
„FANTASMAGORIE”. Zadanie 
uczestników konkursu polegało na 
stworzeniu opowiadania z 
elementami fantastyki. Tekstów 
wpłynęło bardzo dużo, z całej Polski. Juty uznało, że opowiadania naszych 
uczennic zasługują na podium. Natalia zajęła w tym konkursie II miejsca, a Julia – 
III miejsce. Dziewczyny otrzymały w nagrodę książkę o tym, jak stworzyć dobre 
opowiadanie oraz bony na zakupy do Empiku. Nagrodzone prace możecie 
przeczytać na stronie internetowej naszej szkoły, a także na stronie organizatorów 
konkursu, czyli Diecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu. 
Dziewczyny wykazały się też obszerną wiedzą o życiu i nauczaniu bł. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego.  Julia i Natalia zakwalifikowały się do II etapu diecezjalnego 
konkursu „Soli Deo – Jedynemu Bogu”. W marcu trzymajmy kciuki, żeby 
dziewczynom się udało zawojować podium i w tym konkursie. 
Gratulujemy serdecznie sukcesów, jesteśmy dumni, ze szkołą może się chwalić 
takimi osiągnięciami. Życzymy dziewczynom dalszego zapału, chęci rozwijania 
swoich talentów, zgłębiania kolejnych zakamarków wiedzy i umiejętności.  
Zachęcamy także innych uczniów do samodoskonalenia, rozwijania się w różnych 
obszarach. 

(redakcja) 
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ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA 
Międzynarodowy Dzień Kota 2022 
przypadał na czwartek 17 lutego. To 
święto obchodzi się w Polsce od 2006. 
Ma na celu podkreślenie znaczenia 
kotów w życiu człowieka, niesienie 
pomocy wolno żyjącym i bezdomnym 
zwierzętom, które miały kiedyś dom, 
ale go straciły, a także uwrażliwienie 
ludzi na często trudny koci los. 
KOTY to w większości miłe i 
przytulaśne zwierzątka, choć czasem 

potrafią być zadziorne. Co ciekawe, koty różnią 
się od siebie charakterem i żaden nie jest taki 
sam. Niektóre są leniwe, niektóre energiczne. 
Niektóre łaszą się do stóp właściciela, a niektóre 
są wręcz dzikie. Właściciele kota muszą być 
uzbrojeni w niezłą cierpliwość oraz powinni znać 
mowę ciała kotów, jeśli nie chcą być podrapani:) 
Pomimo tych słodkich pyszczków i okrągłych 
oczu, większość ludzi woli jednak psy. Często 
spowodowane to jest niewiedzą, wiarą w 
legendy i przepowiednie na temat kotów oraz 
bezpodstawną niechęcią do tych zwierząt 
wynikającą ze stereotypu przekazywanego z 
pokolenia na pokolenie. Dzień Kota ma na celu 
odwrócić to działanie, a coraz więcej ludzi 
zaczyna wybierać koty. 
Przeprowadziłyśmy ankietę w kl. 7-8, w której 
uczniowie musieli wybrać między psem a kotem. 
W tabeli obok przedstawione są wyniki tego 
głosowania. 

 

 

 

KLASA WOLĄ 
KOTY 

WOLĄ 
PSY 

7a 3 16 

7b 9 12 

7c 0 26 

7d 6 11 

7e 4 15 

8a 3 9 

8b 0 13 

8c 5 11 

8d o 18 

8e 6 11 

POPULARNE KOTY Z BAJEK: 

Klakier ze Smurfów, Bonifacy i Filemon, kot 

w butach, Puszek ze Shreka, Garfield, Salem 

z „Czarownicy Sabriny”, Tom z 

„Tom&Jerry”, Hello Kitty 
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WŁAŚCICIELE KOTÓW O SWOICH 

PUPILACH: 

„Moja kociczka wabi się Norris. Jest 
bardzo energiczna i ciekawa świata. 
Lubi się przytulać i lizać po twarzy.” 

Natasza Brzozowska 8e 
 

“Mój kot Jonesy jest bardzo leniwy, kiedy 

się z nim bawię piórami na patyku, to on 

tylko łapę podnosi. Bardzo lubi zabierać 

chrupki mojemu psu.” 

Emilia Piętka, 7b 
 

“Mój kot 

Elvis lubi biegać po całym 

domu i skakać na wszystko oraz 

uwielbia się przytulać. Potrafi 

zjeść wszystko, a najbardziej 

lubi psią karmę i ogórki.” 

Nikola Subocz 8e 

 
“Moja kocica to Lusia. Ma prawie 8 lat. Przygarnęliśmy 

ją, kiedy miała około 4 miesięcy. Pojechałyśmy z córką 

do szkółki roślin po krzaczki na działkę, a wróciłyśmy z 

kotkiem. Niby to zwykły kocur dachowiec, ale maniery 

miewa czasem iście dworskie. Uwielbia spędzać czas 

na kolanach. Ma swoje przyzwyczajenia, ulubione 

potrawy, jest czyścioszką. Jak każdy kot - chodzi 

swoimi drogami i potrafi przyjmować najbardziej 

wymyślne pozycje do spania lub relaksu.“ (pani Izabela Saganowska)  

                                                                                    Nikola Subocz i Maja Bezłada 8e  
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O tym, że Internet niesie za sobą olbrzymią ilość zagrożeń, nie trzeba już dzisiaj 

nikogo przekonywać. Z drugiej strony jest to przestrzeń, w której szczególnie 

młodzi ludzie spędzają dużo czasu. Dlatego też od 2004 roku obchodzony jest 

Dzień Bezpiecznego Internetu.  Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku 

jest Polskie Centrum Programu Safer Internet. W tym roku Dzień Bezpiecznego 

Internetu obchodziliśmy 8 lutego. 

Inicjatywa ta ma na celu przede wszystkim uruchamianie i propagowanie działań 

na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych. Chodzi też o 

zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką 

bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. 

Uświadomienie sobie wszystkich niebezpieczeństw i zagrożeń to pierwszy 

krok,  by móc się przed nimi chronić. Warto w tym miejscu przypomnieć czyhające 

na nas zagrożenia w sieci. 

Cyberprzemoc - Profile i konta, które zakładamy w serwisach społecznościowych 

służą nam do podtrzymywania relacji ze znajomymi, ale są też niestety platformą 

tak zwanej cyberprzemocy. Prześladowcami są często rówieśnicy. Włamywanie 

się na konto, podszywanie się pod jego właściciela i publikowanie ośmieszających 

treści to dramat dla młodego człowieka, który staje się tematem rozmów, żartów, 

kpin np. szkolnej społeczności. Nie wolno bać się rozmawiać o takich sytuacjach 

z dorosłymi. Cyberprzemoc wyniszcza zdrowie psychiczne i fizyczne. Dlatego jak 

najszybciej Trzeba to przerwać. Z każdej sytuacji jest wyjście.  

Kradzież danych osobowych - Nieświadomi niebezpieczeństwa z łatwością 

dzielimy się takimi danymi jak numer telefonu, adres zamieszkania, nazwa szkoły, 

do której uczęszczamy, czy nawet miejsce, w którym lubimy spędzać wolny czas. 

Posiadanie takich informacji przez przestępców daje im niesamowite możliwości 

- od włamywania się na konto bankowe rodziców, poprzez planowanie włamania 

do domu, czy napad na dziecko. Uważajmy, zanim udostępnimy w sieci 

jakiekolwiek dane o sobie. 

Wyłudzenia finansowe - Ile razy dokupiliśmy dodatki do gier np. dodatkowe 

funkcje. Czasem otrzymujemy komunikat, że dana usługa jest bezpłatna, a 
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tymczasem wystarczy jeden bezpłatny SMS, aby uruchomić techniczne pobieranie 

wysokich opłat, na które wcale nie chcieliśmy wyrazić zgody. Każdą operację, 

która może pociągać za sobą dodatkowe opłaty, należy konsultować z 

dorosłymi. 

Piractwo - Internet to bardzo łatwy dostęp do różnych materiałów: zdjęć, filmów, 

muzyki,  kopii gier. Często nie mamy świadomości, że pobieranie ich na dyski i 

dalsze rozpowszechnianie to piractwo, które uznawane jest za przestępstwo.  

Seksting - To bardzo niebezpieczne zjawisko, które polega na udostępnianiu 

intymnych zdjęć i nagrań za pośrednictwem specjalnych platform w celu 

uzyskania określonej gratyfikacji. Tą gratyfikacją mogą być pieniądze czy 

doładowania kont. Krzywdzimy sami siebie i tak naprawdę ciężko wyobrazić sobie 

wszystkie konsekwencje takiego zachowania.   

Niebezpieczne znajomości - Łatwo podszyć się pod kogoś 

innego i zdobyć  sympatię, a następnie umówić się w realnym 

świecie i wykorzystać. Jest to tak zwany grooming - uwodzenie 

w sieci w celu nawiązania więzi emocjonalnej i późniejszego 

wykorzystania seksualnego. Umawianie się z osobami 

poznanymi w sieci jest skrajnie niebezpieczne.    

 Uzależnienie od Internetu - Jest to problem bardzo często 

bagatelizowany. W dzisiejszych czasach nikogo nie dziwi widok dziecka 

spędzającego całe dnie z tabletem w ręku i przesiadującego długie godziny przed 

ekranem komputera. Sami odpowiadamy często rodzicom, że przecież wszyscy 

tak robią, takie są czasy. Łatwo przeoczyć moment, w którym tracimy z kontakt z 

rzeczywistością. Uzależnienie sprawia, że zaczynamy się izolować, pojawiają się 

problemy w  kontaktach społecznych, zaburzenia natury psychicznej, ale także 

problemy ze zdrowiem fizycznym, czyli wady kręgosłupa, osłabienie wzroku, 

niedotlenienie, zaburzenia koncentracji,  bóle głowy czy bezsenność. 

Uzależnienie niszczy zatem zarówno nasze zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. 

Czas pandemii szczególnie uwidocznił te zagrożenia. Dużo godzin spędzaliśmy w 

naszych domach, uczyliśmy się zdalnie, kontaktowaliśmy ze sobą za pomocą 

portali społecznościowych. Obchodzenie Dnia Bezpiecznego Internetu tym 

bardziej zyskuje na znaczeniu. Pamiętajmy, aby mieć ograniczone zaufanie w sieci, 

a w sytuacji, kiedy dzieje się coś złego, aby rozmawiać z dorosłymi i wspólnie 

rozwiązywać problemy.   

Martyna Kozłowska 8e 
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ORIGAMI – MOŻE TO PROPOZYCJA DLA CIEBIE? 

„Origami” oznacza „składać papier” pochodzi z Chin, 

ale bardziej rozwinięta w Japonii, dlatego jest 

uważana za tradycyjną sztukę japońską. 

Przygotowałem kilka ciekawostek na temat origami, 

ponieważ w ostatnim czasie składanie z papieru stało 

się moją pasją i sposobem na spędzanie wolnego 

czasu. 

Na słowo origami składają się dwa japońskie znaki – 

ori, czyli składać lub zginać oraz kami tzn. papier. 

Żeby w Japonii zdać egzamin do wyższej szkoły 

artystycznej, należy wykazać się umiejętnością sztuki 

origami. W Japonii jest legenda, która mówi, że jeśli chora osoba zrobi aż tysiąc 

żurawi origami, uda się jej powrócić do zdrowia. W Japonii odbywają się 

mistrzostwa w lataniu samolotem origami. 

Największy żuraw origami został stworzony z 

papieru o wielkości 100x100 metrów, a 

najmniejszy – z kwadratu o bokach długości 0,1 

milimetra. Najczęściej do origami wykorzystuje się 

następujące odmiany papieru: japoński papier 

washi, papier jednokolorowy, papier 

dwukolorowy, papier ksero, papier do pakowania 

prezentów oraz szary papier pakowy. Papierowe 

modele można oglądać m.in. w Muzeum Sztuki i 

Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie.  

Origami, czyli składanie zwierząt, łódek, samolotów i wielu innych rzeczy z papieru 

pomaga mi w koncentracji, skupieniu oraz cierpliwości. Z jednej kartki xero mogę 

zrobić dużo interesujących modeli. Każdy z nas może spróbować swoich sił w 

sztuce składania własnego origami – wystarczy sięgnąć do poradników lub 

tematycznych książek. Jest to łatwe i wszyscy mogą nauczyć się składać figury z 

papieru. Polecam! 

Mateusz Jedliński, 7b 
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FERIE? W MIĘDZYCZASIE! 

Międzyczas – zapewne słyszeliście o tym miejscu. Jak się okazuje, wiele osób z 

naszej szkoły odwiedziło to miejsce w ferie, a niektórzy przychodzili tam nawet 

codziennie!  

Czeka tam na nas wiele atrakcji i możliwości spędzania wolnego czasu zarówno 

samemu, jak i ze znajomymi. W środku znajdują się: stoły do gry w piłkarzyki oraz 

cymbergaja, gry planszowe, telewizor, który również może służyć do gry.  W czasie 

pobytu można korzystać zupełnie za darmo z wszystkiego – jest łazienka, kuchna 

(w której można zrobić sobie coś do jedzenia czy picia). Warto wspomnieć, że 

podczas ferii gościli tam wolontariusze z całego świata, którzy uczyli się tam języka 

polskiego i miło spędzali czas (można było z nimi rozmawiać po angielsku – 

dowiedzieć się czegoś o nich i podszkolić swój angielski, oraz np. wspólnie pograć 

w różne gry).  

Każdy piątek ferii zimowych był dniem gotowania – razem można było przyrządzić 

np. babeczki, świetnie się przy tym bawiąc. W ferie w godzinach popołudniowych 

odbywały się tam całkowicie darmowe zajęcia taneczne, które dalej są tam 

organizowane, tyle że za względu na lekcje, zmieniony jest termin zajęć (chętni 

mogą sprawdzić w aktualnościach na stronie Międzyczasu). Oprócz tego w ferie 

można było załapać się na spróbowanie przysmaków przygotowanych przez 

innych, oraz nawet na wspólne karaoke z wolontariuszami.  Jednego dnia (2 

lutego), gdy obchodziliśmy tam Dzień Pozytywnego Myślenia, każdy obecny za 

zadanie miał napisać na karteczce jakąś pozytywną myśl, którą następnie 

dodatkowo tłumaczono na język angielski (przede wszystkim dla wolontariuszy) 

lub odwrotnie - na język polski. Gdy już w pudełku było dużo różnych myśli, 

wyszliśmy na dwór, żeby rozdawać innym te karteczki i dzielić się pozytywnymi 

myślami.  

Po powrocie do Międzyczasu taką myśl wylosować mógł również każdy tam 

obecny. Uwierzcie - taka mała karteczka może naprawdę poprawić dzień! Jak 

widzicie, to miejsce jest świetnym pomysłem na spędzenie wolnego czasu, 

zwłaszcza że przy okazji można zrobić coś pozytywnego.  Można rozwijać swoje 

pasje, poznawać nowe osoby, uczyć się czegoś nowego. Jeśli jeszcze nie 

wybraliście się do Międzyczasu, to koniecznie musicie to nadrobić! 

Patrycja Maciejewska 7b 
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FALLOUT SHELTER – RECENZJA 

FALLOUT SHELTER – to komputerowa gra symulacyjna dostępna na telefony z 

systemem Android i iOS, na PC, ale i na konsole takie jak PS4 czy Xbox One. Została 

stworzona przez Bethesda Game Studios, a wydana przez Bethesdę Softworks na 

platformy mobilne jako część serii Fallout. 

W grze gracz buduje kryptę (tytułowy schron przeciwatomowy), a następnie 

zarządza nią jako jej nadzorca, sprawując kontrolę nad mieszkańcami i dbając o 

ich zadowolenie. Może przyjmować do krypty ocalałych z pustkowi, a następnie 

przydzielać ich do pracy w różnych pomieszczeniach wytwarzających określone 

rodzaje surowców, takich jak np. energia elektryczna, woda czy jedzenie. Każda z 

postaci, którą przygarniemy, ma swoje własne statystyki, więc niektóre będą 

lepiej sprawdzały się przy 

produkcji danego surowca 

niż inne. Z początku nasz 

schron jest stosunkowo 

mały i nie ma w nim nic 

oprócz pomieszczeń 

mieszkalnych i pomiesz-

czeń produkujących 

surowce. Z czasem jednak 

odblokowujemy inne pomieszczenia, które sprawiają, że mieszkańcy są 

szczęśliwsi i mogą produkować np. nowe surowce. 

Gra dostaje ode mnie 8 pkt. na 10. Gra jest przyjemna i relaksująca, a grafika, 

która jest utrzymana w stylu 2d, nadaje całości niepowtarzalnego smaku. Ponadto 

gra jest całkowicie darmowa, więc może w nią zagrać każdy, a fakt, że jest ona 

dostępna na urządzenia mobilne, sprawia, że można w nią grać nawet na 

korytarzu szkolnym. Minusem jest to, że niektórym graczom może się ona szybko 

znudzić, bo „początki są najtrudniejsze”. Ale myślę, że jeśli komuś uda się na 

początku rozbudować bazę i osiągnąć wstępny dobrobyt, to gra będzie mu 

towarzyszyła przez dłuższy czas. 

Gabriel Zgódka, 7b 
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ULUBIEŃCY MIESIĄCA 
Michalina i Weronika z 8c polecają w tym miesiącu: 
SERIALE: 
,,Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie" - wino, 
leki i jedzenie, zbyt bujna wyobraźnia... Anna ma obsesję na 
punkcie przystojnego sąsiada i jest świadkiem morderstwa. 
Tylko czy na pewno?   
,,Ktoś z nas kłamie" - pięcioro diametralnie różnych 
nastolatków za karę zostaje po lekcjach, nie domyślając się, że 
połączą ich wspólne tajemnice i sprawa tajemniczego 
zabójstwa. 
,,All of Us Are Dead" - gdy w szkole wybucha epidemia wirusa zombie, ucznio-
wie muszą znaleźć drogę ucieczki, zanim zakażenie zmieni ich w potwory. 
FILMY: 
,,Wysoka dziewczyna 2" - zdobycie głównej roli w szkolnym 
musicalu to spełnienie marzeń Jodi, ale towarzysząca temu presja 
sprawia, że jej pewność siebie oraz jej związek zaczynają się 
rozpadać. 
,,Strzał w serce"- zakochane nastolatki Nikki i Sam planują 
wspólną przyszłość. Niebezpieczna przeszłość Nikki może jednak 
pokrzyżować im plany. 
,,Pod wiatr" - fale, słońce i pasja towarzyszą w nadmorskim kurorcie zakochanej 
w instruktorze kitesurfingu nastolatce z zamożnej rodziny. 
KSIĄŻKI: 
“People we meet on vacation” - dwoje przyjaciół, dziesięć wakacyjnych 
podróży. Ostatnia szansa na zakochanie się. Wyjeżdżali przez dekadę na wspólne 
wakacje do czasu, kiedy wszystko popsuli. Po dwóch latach braku kontaktu ktoś 
spytał Poppy: „Kiedy ostatni raz była szczęśliwa?”, a  ona 
wiedziała, że było to dwa lata temu na wspólnych wakacjach z 
Alexem. Postawiła wszystko na jedną kartę i zaproponowała mu 
wspólny wyjazd, na który się zgodził. Czy uda im się naprawić ich 
znajomość? Czy jeden głupi wieczór popsuje ich relacje na 
zawsze?  
“Za zamkniętymi drzwiami” - Grace i Jack wydają się idealnym 
małżeństwem. Piękny dom i idealne życie. Perfekcyjna miłość, ale czy jest tak 
naprawdę, kiedy drzwi zostają zamknięte? Historia trzyma w napięciu aż do 
samego końca.                                            Michalina Gąsior, Weronika Kruk 8c 
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KREATYWNE ŚNIADANIA DO SZKOŁY 

Wszystko wskazuje na to, że czas zdalnego nauczania się zakończył, więc skończył 

się też czas na spokojne przygotowywanie sobie śniadania, które można zjeść w 

czasie lekcji. Proponujemy zatem zdrowe, kreatywne śniadania, które można 

wziąć ze sobą do szkoły i dzięki temu zapewnić sobie choć chwilę przyjemności. 

• francuskie tosty - do miski dodaj 2 jajka, 100 ml 
mleka, 2 łyżki cukru, kilka kropelek aromatu 
waniliowego i jedną łyżeczkę cynamonu. Wymieszaj. 
Chleb tostowy obtocz w miksturze. Na patelni 
rozpuść masło. Pieczywo wrzuć na patelnię i smaż aż 
do zarumienienia. Posyp tosty cukrem pudrem i dodaj owoce i inne dodatki.  

• jaglanka - płatki jaglane nasyp do garnka i zalej mlekiem. 
Gotuj wszystko, aż do spęcznienia płatków. Poczekaj aż 
przestygnie. Następnie do pojemniczka wlej trochę 
przygotowanej jaglanki, trochę jogurtu naturalnego oraz 
masło orzechowe (i tak na zmianę, aby stworzyły się 
naprzemienne warstwy). Gotowe! Możesz dodać inne 
dodatki jeśli chcesz. 

• owsianka z owocami - płatki owsiane nasyp do miski. 
Zalej wrzątkiem (tylko troszkę, aby płatki trochę 
zmiękły). dodaj do nich jogurt naturalny, kawałki banana 
lub inne owoce jakie tylko masz pod ręką oraz orzechy. 
Wszystko przelej do pojemnika i gotowe! 

• sałatka owocowa - pokrój dowolne owoce. Po przygotowaniu 
owoców szykujemy sos do sałatki. Do sosu będzie nam 
potrzebny gęsty jogurt, miód oraz jedna łyżka soku z cytryny. 
Potem przekładamy owoce do miski, polewamy sosem i 
mieszamy. 

• Koktajl czekoladowy - do blendera wrzucamy jednego dużego 
dojrzałego banana, 2 duże łyżki kakao, 1 łyżka ,,śmietanka’’ z 
mleka kokosowego i potem to wszystko zblenduj. Wlej do 
butelki i gotowe! Twój czekoladowy shake jest już gotowy do 
spożycia. 

Agata Piętka i Roksana Adamiec 8d 
 



NR 6/185 

 

21 

PALCE LIZAĆ – przepisy na słodkości 
MINI ROGALIKI 
SKŁADNIKI (48 sztuk): 
- 3 szklanki mąki, 1 szklanka gęstej śmietany 12% lub 
18%, 250g zimnego masła (lub margaryny); 
DODATKOWO: cukier puder do oprószenia, Nutella lub 
marmolada do nadziewania; 
PRZYGOTOWANIE: 
Mąkę wysypujemy na stolnicę. Dodajemy zimne masło i 
siekamy nożem do uzyskania konsystencji kaszy. 
Dodajemy śmietanę i zagniatamy gładkie ciasto. Ciasto owijamy w folię i chłodzi-
my w lodówce przez co najmniej 1 godzinę. Po tym czasie ciasto wyjmujemy i 
dzielimy na 4 części. Każdą z części ciasta rozwałkowujemy cienko na koło. Koło 
dzielimy na 12 części. Powstanie w ten sposób 12 trójkątów. Na podstawie każ-
dego trójkąta umiesz-czamy porcję nadzienia i zwijamy ciasno rogaliki. Gotowe 
rogaliki układamy na blaszce do pieczenia wyłożonej papierem do pieczenia. 
Przed pieczeniem warto rogaliki schłodzić w lodówce przez pół godziny. 
Nagrzewamy piekarnik do 180 stopni. Zimne rogaliki wkładamy do gorącego 
piekarnika. Pieczemy 20-25 minut. Rogaliki powinny się ładnie zarumienić. Po 
upieczeniu studzimy je i oprószamy cukrem pudrem. Uzyskamy 48 rogalików. 
CIASTECZKA OWSIANE 
SKŁADNIKI (15 SZTUK): 
- ½ kostki masła, ½ szklanka cukru, 1 jajko, ¾ szklanki mąki, ¾ szklanki płatków 
owsianych , ½ proszku do pieczenia, ½ cukru wanilinowego, 1 tabliczka czeko-
lady, ½ paczki orzechów laskowych; 
PRZYGOTOWANIE: 
Włóż do miski masło i utrzyj je z cukrem 
drewnianą łyżką na gładką masę. Do masy wbij 
jajko i dokładnie wymieszaj. W drugiej misce 
wymieszaj mąkę i płatki owsiane, dodaj 
proszek do pieczenia i cukier wanilinowy. 
Zawartość miski połącz z masą maślano-
jajeczną. Pokrusz czekoladę i orzechy. 
Czekoladę i orzechy wymieszaj z pozostałymi 
składnikami. Ułóż papier do pieczenia na blasze. Kładź łyżką niewielkie porcje 
ciasta. Uformuj porcje ciasta w płaskie okrągłe placuszki. Ustaw piekarnik na 180 
stop-ni. piecz 15-20 minut.                             Michalina Gąsior i Weronika Kruk 8c 
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MAMY CIĘ!  
Wielu nauczycieli w naszej szkole ma duże poczucie humoru. Innym zdarza się 
czasem przejęzyczyć. A jeszcze inni wymyślają ciekawe ksywki dla swoich uczniów. 
Powoduje to zazwyczaj śmiech całej klasy. Dlatego zapytałam się uczniów naszej 
szkoły o najśmieszniejsze teksty, które usłyszeli od swoich nauczycieli. Oto czego 
się dowiedziałam. 

p. Sławomir Rybiński: Jak ja z wami będę robić 2 zadania 
przez 45 minut to was normalnie rozszarpię i wyrzucę 
przez okno. 
Uczeń: To ja już do lasu uciekam. (zmienił tło na zajęciach 
zdalnych na zdjęcie lasu) 

p. Agnieszka Kożuchowska: Mamy dziko mało czasu.  

p. Grażyna Olczak: Hulaj dusza, piekła nie ma. 

p. Sławomir Rybiński podczas lekcji zdalnych: Już jednej 
klasy mało co nie wysadziłem przez ten szklany ekran. 

p. Monika Gromulska: Chicken equipment. (pani miała na 
myśli: kitchen equipment) 

p. Sławomir Rybiński podczas lekcji stacjonarnych: Wyłącz mikrofon! 

p. Agnieszka Kożuchowska: Ja wam tam publikłam na strumieniu. 

Uczeń: (Ma ustawione jako tło ocean na zajęciach zdalnych) 
p. Sławomir Rybiński: Tobie to tam Posejdon chyba podpowiada. 

p. Agnieszka Kożuchowska: Trzeba się zapytać, kto ma kota. W sensie kota 
zwierzę, a nie "fisiu misiu".                                                                     Julia Bakuła, 8e                   
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NOWE PÓŁROCZE – NOWE POSTANOWIENIA 
W naszej szkole nowy semestr zaczął się przed feriami. Dlatego byłyśmy 
ciekawe, jakie postanowienia na nowy semestr mają nauczyciele oraz uczniowie 
klas 7 i 8. Zobaczcie co odpowiedzieli. 
 

Imię i nazwisko klasa postanowienia na nowe półrocze 

Zuzanna Gągol 8d Zdać! 

Wiktoria Miller 8d Napisać powieść na niemiecki. 

Eliza Klimek 8e “Nowe półrocze- nowe ja.” Zacząć 
więcej uczyć się do egzaminu. 

P. Katarzyna 
Kozłowska- 
Wyszogrodzka 

Nauczyciel Uczyć stacjonarnie i spotykać się z 
moimi uczniami w szkole. 

Kinga Dziugieł 8d Zacząć jeździć regularnie konno, 
dobrze się uczyć i mieć dobrą średnią. 

Karolina Ratkowska 8a Poprawić oceny. 

Krystian Kuźniak 7c Nie dostać ani jednej uwagi do końca 
tego roku szkolnego i aby jak najlepiej 
spędzić ten czas w szkole. 

Lena Wojciechowska 7d Chcę poprawić oceny. 

Kacper Banasiak 7b Chcę mieć lepsze oceny. 

Alicja Końska 7b Chciałabym polepszyć oceny. 

Kuba Ulicki 8a Będę się więcej uczyć. 

Życzymy wszystkim, żeby udało się zrealizować postanowienia na II półrocze! 

Trzymamy za was kciuki! 

Kinga Trójczak i Magdalena Gągol, 8d 
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Leonhard Thoma „Das Idealpaar” 

Also, Meike und Torsten, die zwei … einfach 
ideal! Ja, das gibt es noch.  
Wie schön!  

Ihre Hobbys, Ihre Interessen, Fast identisch. 
Beide reisen gern, beide sind Naturfreunde, 

und beide gehen gerne aus: ins Kino, ins Konzert, ins Restaurant.  

Er liebt italienisches Essen, sie auch. Beide interessieren sich für modern Kunst. 
Sie mag Picasso. Er auch. So viel gemeinsam! Einfach perfekt! 

Natürlich gibt es auch Unterschiede. Das ist absolut normal. 

Er mag Krimis. Die gefallen ihr nicht so . Aber es gibt auch intelligente Krimis,  
das stimmt schon. Alles ist eine Frage der Toleranz. 

Auch mit den Berufen ist das so: Er ist Lehrer am Gymnasium und hat immer 
lustige Anekdoten aus der Schule. Sie ist Journalistin und trifft interessante und 
wichtige Persönlichkeiten aus Politik, Sport und Kultur. 

Manche Unterschiede sind sogar komplementär. Er kommt früh nach Hause und 
kocht gerne. Sie kommt später und spült gerne ab. Aber sie hasst Bügeln, und ihm 
macht  Bügeln richtig Spaß. Fantastisch, oder? 

Zum Putzen haben keine Zeit, aber da kann ja eine Putzfrau kommen. Ganz 
einfach! 

Am Wochenende fährt sie manchmal zu ihrer Mutter und er besucht seine Eltern. 
Aber oft fahren sie in die Berge: im Sommer wandern, im Winter Ski fahren. 

Was für eine Harmonie, nicht wahr? Absolut ideal. Beide wohnen in München. 
Und beide sind Singles. Sie kennen sich nicht. Wie schade!  

pani Bożena 
Sawczuk – 

nauczycielka 
języka 

niemieckiego 


