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– Wizyta w klasach pierwszych
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– Zakończyliśmy I semestr – NAJLEPSI WŚRÓD 

NAS
– Bal karnawałowy
– 100 rocznica odzyskania niepodległości przez 
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– Wywiad z ks. Markiem Cieszyńskim
– Przewodnik ekologiczny
– Nietypowe święta w lutym
– Recenzje do nowych książek zakupionych w 

ramach “Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa”

– Strefa śmiechu

                                    



WIZYTA  W  KLASACH  PIERWSZYCH

  W  związku  z  tym,  że  mija  pierwsze  półrocze,  redakcja
“Zwariowanej  siódemki”  postanowiła  odwiedzić  klasy  pierwsze  
i dowiedzieć się, czy już się na dobre “zadomowiły” w szkole. 

KLASA I A i ich wychowawczyni pani Karolina Lubiszewska.

Red.: Cześć! Jesteśmy redaktorkami szkolnej gazetki “Zwariowana
siódemka”. Chcemy wam zadać parę pytań, zgadzacie się?
I A: Tak.
Red.: Jak wam się podoba w naszej szkole?
I A: Super,  ekstra,  jest  to najlepsza szkoła,  mamy fajną  panią,  
i nasza klasa jest też fajna.
Red.: Podoba wam się nauka? Dużo już umiecie?
I  A: Niektórzy  umieją  dużo,  niektórzy  się  jeszcze  uczą  pisać  
i czytać, ale ogólnie “tryskają wiedzą”.
Red.: Jakie przedmioty idą wam najlepiej?
I  A: Plastyka,  wychowanie  fizyczne,  matematyka,  język  polski,
informatyka. (Zdaje się, że geniusze).



Red.: Wiecie, że niedługo będziecie mieć pasowanie na czytelników?
I A: Tak.  I  bardzo się  cieszymy,  że będziemy mogli  wypożyczać
ciekawe i fajne lektury oraz bajki.
Red.: Jakiego nauczyciela lubicie najbardziej?
I A: (O dziwo odpowiedź nas zaskoczyła). 
Lubimy  panią  Anię  Poniewską,  naszą  panią  Karolinę,  panią  Monikę
Podjacką, panią Karolinę Garską i panią Zosię Gromowską.
Red.: Jaka jest wasza pani?
I  A: Cudowna,  miła,  fajna,  kochana,  uśmiechnieta,  najlepsza  
w szkole, najlepsza na świecie, ekstra, najmilsza.
(Jak tu nie kochać pierwszaków!)

Red.: Dużo rozrabiacie?
I A: Czasami, nie, tak, w ogóle, wcale, tylko na przerwie, trochę w 
domu. (Chyba jednak broją)
Red.:  Umiecie już pisać i czytać?



I A: Prawie. (Ciekawe, ile to jest)

Red.: Pomagacie waszej pani nad opieką nad waszą salą?
I A: Hm....

Red.: Dziękujemy  za  wywiad  i  do  zobaczenia  na  Pasowaniu  na
czytelnika.

KLASA I B i ich wychowawczyni pani Roma Warnke.

Red.: Cześć! Jesteśmy redaktorkami szkolnej gazetki “Zwariowana 
siódemka”. Chcemy wam zadać parę pytań, zgadzacie się?
I B: Tak.



Red.: Jak wam się podoba w naszej szkole?
I B: W naszej szkole jest fajnie.
Red.: Podoba wam się nauka? Dużo już umiecie?
I B: Tak, nie, nie za bardzo, to i owo, lepiej wychodzi pisanie..
Red.: Jakie przedmioty idą wam najlepiej?
I B: Plastyka, wychowanie fizyczne, matematyka, kaligrafia. 
Jagoda  i  Kinga  lubią  wszystkie  przedmioty,  natomiast  Malwina,
Fabian i Filip uwielbiają piłkę nożną, a Tymek i Aleksander – karate.
(Zdaje się, że geniusze).



Red.: Wiecie, że niedługo będziecie mieć pasowanie na czytelników?
I B: Tak. I bardzo się cieszymy, ale też stresujemy.
Red.:Jakiego nauczyciela lubicie najbardziej?
I B: Oczywiście na pierwszym miejscu pani Roma, a następnie pani
Ania Poniewska, pani Monika Podjacka, pani Zosia Gromowska, pani
Natalia Wiśniewska i pani Aurelia Czerwińska.
Red.: Jaka jest wasza pani?

I B: Miła, fajna, kochana, najlepsza w szkole.
Red.: Dużo rozrabiacie?
I B: Więcej głosów na tak.



Red.:  Umiecie już pisać i czytać?
I B: Tak – pięknie czytają.
Red.: Pomagacie waszej pani nad opieką nad waszą salą?
I B: Bardzo pomagają, a Amelka I Jagoda po Wigilii umyły wszystkie
kubki.

Red.: Dziękujemy  za  wywiad  i  do  zobaczenia  na  Pasowaniu  na
czytelnika.

                               

                                       Wywiad przeprowadziły Małgosia Michalak, Nikola Szulc i Oliwia Ciaś



ZIMOWISKO  W MIEŚCIE

   Podczas tegorocznych ferii  w naszej  szkole odbyły się zimowe
półkolonie. Trwały one od 13 do 24 stycznia. Uczestnicy podzieleni
byli na dwie grupy.

Zajęcia  zorganizowane  zostały  tak,  aby  pobudzały  kreatywne
myślenie i wyobraźnię oraz poszerzały wiedzę naszych uczestników.
Były to między innymi: warsztaty w Fabryce Sztuk nawiązujące do
Świąt Bożego Narodzenia oraz warsztaty budowania z klocków lego.



Odwiedziliśmy  również  Centrum  Konserwacji  Wraków
Statków w Tczewie, gdzie dzieci dowiedziały się jak ważna dla naszej
planety  jest  segregacja  śmieci.  Uczestniczyliśmy  też  w  zajęciach
Pracowni Edukacji Ekologicznej mówiących o dźwiękach natury.

 Prawdziwą gratką był wyjazd do Malborka i zajęcia w planetarium
znajdującym się w Szkole Łacińskiej.

Podczas zimowiska nie zapomnieliśmy o rozwijaniu tężyzny
fizycznej.  Odwiedziliśmy  takie  miejsca  jak:  Loop's  World  
i  Movemeny Arena w Gdańsku,  gdzie zjeżdżalnie i  trampoliny były



wspaniałą atrakcją oraz pływaliśmy na tczewskim basenie.

Po  wysiłku  umysłowym i  fizycznym udaliśmy się  do  kina  Helios  na
zasłużony relaks, którym była bajka pt. „Tajni i fajni”.
Wszystkim  uczestnikom  I  opiekunkom  (p.  Justyna  Włodarczyk-
Surdacka,  p.  Anna  Poniewska,  p.  Barbara  Jasińska)  jeszcze  raz
bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.
                                          

                                                                     Opracowała p. Justyna Włodarczyk-Surdacka



NAJLEPSI  WŚRÓD  NAS

      I semestr 2019/2020 zakończyliśmy w styczniu. Jak to zwykle
bywa jedni mają bardzo dobre oceny a z innymi jest gorzej. Tych
drugich  zostawmy  –  proponując  im  wzięcie  przykładu  z  tych
pierwszch – czyli wyróżniających się w nauce i zachowaniu.  

Najlepsi uczniowie z Oddziałów Przedszkolonych

OP :
Wiktor Suwalski
Nadia Makowska
Wojciech Myrda

Najlepsi uczniowie klas I

KL. I A:
Filip Dera
Bianka Grzmiel
Franciszek Małkiewicz
Anastazja Pazdan



KL. I B:
Malwina Bawół
Filip Bobrowski
Jakub Borkowski
Amelia Bronowicka
Fabian Kreft
Jagoda Kreft
Kinga Krzemińska
Hubert Szlagowski
Maria Ziółkowska

Najlepsi uczniowie klas II

Kl. II A:
Bianka Przybyła
Szymon Porożyński
Nadzieja Skrzyńska
Nina Pokorska
Julia Mehmedov
Bartłomiej Waruszewski
Bartosz Zieliński

Kl. II B

Bartosz Chronowski
Zuzanna Golińska-Klepacz
Aleksander Kujawa
Marika Wąsik
Jan Wardin



Najlepsi uczniowie klas III:

Kl. III A

Natalia Feister
Karolina Wasielewska
Agata Fojut
Dominik Wojtanowski
Stanisław Żukowski
Michał Pałubicki

Kl. III B

Łucja Jezierska 
Amelia Michalak 
Karolina Marchel   
Katarzyna Radzewicz 
Karolina Ziółkowska 
Olaf Piorun,
Dominik Głowacki 
Filip Knieć 
Kamil Kreja

Najlepsi uczniowie klas IV:

Emilia Dems
Daniel Kędzierski



Najlepsi uczniowie klas V:

Kl. V A
Dawid Melka
Maria Stolarska
Otylia Ulenberg

KL. V B

Łukasz Olech
Wanda Garska
Szymon Podjackiej
Kinga Bobrowska
Julia Gawrońska
Irena Armatowska
Błażej Kinder
Martyna Ackermann

Kl. V C

Urszula Przybylska
Marek Siemaszkiewicz



Najlepsi uczniowie klas VI:

Kl. VI A
Olaf Pazdan
Tymoteusz Lenart

KL. VI B

Marta Bawół
Jakub Bettker
Kamelia Kępka
Adrian Kreft
Maja Niewiarowska

Kl. VI C

Aleksandra Ciman
Julia Błaszczuk
Julia Stankiewicz
Maksymilian Kubik



Najlepsi uczniowie klas VII:

Kl. VII A
Maria Samolej

Kl. VII B
Zofia Sawczak
Alicja Surdacka
Mikołaj Welsandt

Najlepsi uczniowie klas VIII:

Kl. VIII A
Dominika Szulc
Aleksandra Steinke



Kl. VIII B

Jagoda Kulpa
Julia Podjacka
Weronika Olszewska

                                                             
                                                                                              Od redakcji

BAL  KARNAWAŁOWY

        Dnia 30 stycznia odbył się w naszej szkole Bal Karnawałowy,  na
który to zaprosiła wszystkich uczniów wraz z Gronem Pedagogicznym
Rada Rodziców.
Od godziny 1000 do 1200 bawiły się klasy O – III, a od godziny 1200 do 
1430 - klasy IV-VIII. 
Zabawę Karnawałową poprowadził DJ KAMYK.
Najmłodszych uczniów do tańca porwali animatorzy z “Animacji 



kreatywnej zabawy”.   

Uczniowie klas młodszych byli przebrani w stroje bajkowe, postaci 
z filmów lub zwierzęta.



Na sali odbywały się także wszelkiego rodzaju konkursy. 
Najpopularnielsze to oczywiście konkursy taneczne. Wszyscy chętnie
brali w nich udział. Najlepsi zostali nagrodzeni. 

Oprócz szalonych tańców i zabaw na sali  gimnastycznej,  uczniowie
spędzali czas w klasach na słodkim poczęstunku.
                                      

                                                                                                                        Od redakcji



100 ROCZNICA 
POWROTU TCZEWA DO MACIERZY

    
30 stycznia nasze miasto obchodziło 100 rocznicę odzyskania

niepodległości.To  bardzo   ważne  wydarzenie  –  powrot  Tczewa  do
Polski  po  wielu  latach  zaboru  pruskiego.  Na  mocy  Traktatu
Wersalskiego,  czyli  głównego  układu  pokojowego  kończącego
pierwszą  wojnę  światową,  Pomorze  wróciło  do  Macierzy.
Symbolicznego  przyłączenia  ziem  dokonywali  żołnierze  Frontu
Pomorskiego pod dowództwem gen. Józefa Hallera.   
           

                   Historyczne zdjęcie sprzed 100 lat

 Mieszkańcy terenów znajdujących się dotychczas pod 
zaborem pruskim owacyjnie i entuzjastycznie witali polskich 
żołnierzy. 
W Tczewie uroczystości odbyły się 30 stycznia 1920 roku. Z kolei 
sam generał przebywał w mieście 4 lutego. 
Chcąc  uczcić  ten  historyczny  fakt,  niezwykle  ważny  dla  Tczewa,



Pomorza i całej Polski, Samorząd Miasta Tczewa wspólnie z Fabryką
Sztuk postanowił  zorganizować  wydarzenie plenerowe pod nazwą:
„To już 100 lat – Chwała Hallerczykom”, które odbyło się 30
stycznia 2020 roku o godz. 16.00 na placu Marsz. J. Piłsudskiego. To
żywa lekcja historii, podczas której pokazano mieszkańcom moment
przybycia  Hallerczyków  do  Tczewa.  Następnie  rekonstruktorzy,
aktorzy i inni uczestnicy wydarzenia (w tym uczniowie naszej szkoły,
reprezentowani przez klasę III B i VIII A) przeszli ulicami Tczewa
na plac Hallera, gdzie czekała kolejna atrakcja – piknik żołnierski. 

Obejrzeliśmy  m.in.:  pokaz  musztry,  ćwiczenia  piechotne  dla
publiczności i posililiśmy się żołnierską strawą. 

                                   
                                     Od redakcji (przygotowano na podstawie tcz.pl)



100  ROCZNICA  
ODZYSKANIA  NIEPODLEGŁOŚCI  

PRZEZ  TCZEW

    30 stycznia nasze miasto obchodziło 100 rocznicę odzyskania 
niepodległości.To bardzo  ważne wydarzenie – powrot Tczewa do 
Polski.      



Z tej  okazji  w  naszej  szkole  pojawiły  się  na  holu  i  w  bibliotece
okolicznościowe  gazetki  ścienne  -   upamiętniające  to  ważne  dla
naszego  miasta  wydarzenie.  W  bibliotece  szkolnej  zorganizowano
także  wystawki  książek  i  różnego  rodzaju  literatury  na  temat
Tczewa,  niektóre  klasy  brały  udział  w  lekcjach  o  Tczewie  i  jego
historii.
   30 stycznia natomiast klasa III B i VIII A wraz z opiekunami -
panią Wiolettą Kowalewską,  panią KatarzynąTrojanowską,  Dyrekcją
Szkoły (p. dyrektor Jan Kur i p. wicedyrektor  Katarzya Baza) oraz
rodzicami  -   brali  udział  w  miejskich  obchodach  odzyskania
niepodległości.  



Za stroje i  ogólną prezentację zajęliśmy I miejsce  i  wygraliśmy
700 zł. 



Serdecznie gratulujemy klasie III B i delegacji klasy VIII A oraz
ich  opiekunkom  za  zajęcie  I  miejsca  i  godne  reprezentowanie
naszej”siódemki”.



Mimo deszczu (a nie śniegu i mrozu – w 1920 roku było ponad -20
stopni) impreza była udana, a przede wszystkim wiele dowiedzieliśmy
się o historii naszego miasta.

                                                                            Od redakcji

WYWIAD  Z  KSIĘDZEM MARKIEM
CIESZYŃSKIM - katechetą

Red.: Witamy  Księdza  bardzo  serdecznie,  jesteśmy  redaktorami
szkolnej gazetki „Zwariowana siódemka”. Mamy prośbę, czy udzieli
nam Ksiądz wywiadu do Gazetki Szkolnej?
Ks.M.:Witam serdecznie. Tak, bardzo chętnie z Wami porozmawiam.

Red.:  Zacznijmy  od  pytania,  czy  już  zadomowił  się  Ksiądz  
w „siódemce”? 
Ks.M.: „Zadomowił” to chyba dobre określenie. Ze względu na to, że
nasza szkoła nie należy do największych w mieście, wszyscy stajemy



się łatwo rozpoznawalni. To pomaga w relacjach, w które, siłą rzeczy,
wchodzę. Odpowiedź brzmi: tak, zadomowiłem się. 
Red.: Kiedy przyjął Ksiądz święcenia kapłańskie?
Ks.M.: Było to prawie 10 lat temu, a dokładnie 30 maja 2010 roku 
w katedrze pelplińskiej.
Red.: Co skłoniło Księdza do zostania kapłanem?
Ks.M.: Gdy powiem, że Pan Bóg, to będzie zbyt mało, ale tak właśnie
było.  Trzeba  jednak  pamiętać,  że  Pan  Bóg  posługuje  się  ludźmi  
i stawiał na mojej drodze takich, którymi się inspirowałem. To dzięki
tym ludziom zacząłem się  zastanawiać  kim  zostać  w  przyszłości.  
A jak to się skończyło, to chyba widać.
Red.:  Jak rodzina zareagowała na to, że postanowił Ksiądz zostać
duchownym?
Ks.M.: Nigdy nie czułem presji, że muszę nim być, ani nie słyszałem
słów zniechęcających, chociaż u moich rodziców dało się zauważyć
wzruszenie,  zwłaszcza  gdy  przyjmowałem  sakrament  święceń.  To
wielkie wydarzenie w życiu całej rodziny.
Red.: Czy od zawsze chciał się Ksiądz związać ze stanem kapłańskim?
Ks.M.: Nie!  Miałem  różne  marzenia:  jako  mały  chłopiec  chciałem
ratować świat będąc policjantem lub strażakiem, potem chciałem być
lekarzem albo psychologiem. Pamiętam, że od zawsze interesowałem
się człowiekiem w różnych wymiarach.
Red.: Czy w dzieciństwie był Ksiądz ministrantem? 
Ks.M.: Nie byłem ministrantem, ale należałem do parafialnej grupy
młodzieżowej, z którą latem wyjeżdżaliśmy na rekolekcje i wówczas
uczyłem się służyć do Mszy św.
Red.: W jakiej parafii Ksiądz pracuje?
Ks. M.: Obecnie pracuję w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki
Kościoła tutaj w Tczewie.



Red.:  Czy uczy Ksiądz jeszcze w jakiejś szkole?
Ks. M.: Tak, pracuję jeszcze w II LO przy ul. Królowej Marysieńki.
Mam  lekcje  z  klasami  maturalnymi.  Bardzo  lubię  tę  młodzież-w
zasadzie  to  powinienem  powiedzieć:  „Bardzo  lubię  tych  dorosłych
ludzi”.

Red.: Jak Ksiądz traktuje Swoją pracę – jako katecheta?
Ks.M.:  Staram się do niej przykładać jak najlepiej,  ale oceniacie  
i tak Wy-moi uczniowie.
Red.: Czy ma Ksiądz ulubioną klasę w “siódemce” i dlaczego?
Ks.M.: Bardzo podstępne pytanie ;-) Wybierając jednego, krzywdzi
się drugiego. Chcę tego uniknąć. Każda z moich klas jest wyjątkowa 
i każdą lubię za coś innego.
Red.: Skąd Ksiądz pochodzi?
Ks.M.: Pochodzę z Kościerzyny
Red.: Jakie szkoły Ksiadz kończył i jak się uczył w podstawówce?
Ks.M.:  Ukończyłem  liceum  w  Kościerzynie,  a  potem  studiowałem  
w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. W podstawówce  nie
byłem najlepszym uczniem (Ala, Ela i Ania zawsze mnie przegoniły  



w średniej ocen),  ale starałem się być w czołówce. Podobnie było  
w liceum.
Red.: Jakie książki lubi Ksiądz najbardziej? 
Ks.M.: Ze  względu  na  to,  że  jestem  marzycielem  i  mam  bujną
wyobraźnię,  lubię  książki,  w  których  jest  sporo  opisów:  sytuacji,
miejsc, wydarzeń. Bardzo lubię książki Williama Whartona.
Red.: Książka dzieciństwa...
Ks.M.: Zdecydowanie  „Szatan  z  siódmej  klasy”  Kornela
Makuszyńskiego. Przerabialiśmy ją na wiosnę i pamiętam doskonale,
jak  mama  przeganiała  mnie  na  nabożeństwo  majowe,  a  ja  się
buntowałem, bo chciałem przeczytać chociaż jeszcze jedną kartkę.
Hmm… Chyba, po wielu latach, muszę powtórzyć tę przyjemność. ;-)
Ciekawych  książek  z  dzieciństwa  jest  oczywiście  więcej.  Mile
wspominam: „Ten obcy” i „Kamienie na szaniec”.
Red.:  Jak  spędził  Ksiądz  Święta  Bożego  Narodzenia,  prosimy
zdradzić  nam,  jakie  tradycje  kultywuje  się  w  Księdza  domu
rodzinnym?
Ks.M.: W mojej obecnej parafii mamy taką wewnętrzną ugodę, że na
wigilię każdy z nas-księży wyjeżdża do swoich rodzin. Spotykamy się
na „plebanijnej” wigilii dopiero o 21.00. Natomiast dni Świąteczne są
dla nas czasem zajęć w parafii i kościele. Podzieliliśmy jednak siły  
i  udało  mi  się  w  drugie  święto  Bożego  Narodzenia  pojechać  do
rodziców. Spotkaliśmy się całą rodziną (mam troje rodzeństwa już
niemieszkających w domu) na obiedzie u mamy i taty.
Red.: Jaka jest Księdza ulubiona potrawa?
Ks.M.: Wigilijna? To pstrąg w sosie koperkowym. Bardzo lubię, ale 
w  tym  roku  mama  go  nie  przygotowała,  więc  Wigilię  uważam  za
nieważną  ;-)  Oczywiście  to  żart!  Chyba  nie  mam jakiejś  ulubionej



potrawy.  Jeśli  coś  jest  w  sosie  pomidorowym,  to  już  zjem  ze
smakiem.
Red.: Czy lubi Ksiądz podróżować? Jakie kraje Ksiądz zwiedził? 
Ks.M.: Lubię, ale wstyd się przyznać, że niewiele miejsc na świecie
zwiedziłem.  Byłem  we  Włoszech,  w  Niemczech,  na  Litwie,  
w Czechach, na Ukrainie, czyli „wokół komina”.
Red.:  Co robi Ksiądz w wolnym czasie?
Ks.M.: Rozmaite  rzeczy:  czytam,  oglądam,  spaceruję,  modlę  się,
jeżdżę, odwiedzam, śpię. Generalnie wszystko to, na co mam ochotę
w  danym  momencie.  Wyznaję  taką  zasadę,  że  odpoczynek  jest
robieniem tego, co się chce, a nie musi. Mam kilka pasji i staram się
je realizować. Obecnie mam marzenie, aby odbyć lot na paralotni. Nie
wiem,  czy nie  stchórzę na  chwilę  przed startem.  Opowiem Wam  
o wrażeniach jeśli dojdzie do skutku.
Red.: A w związku z Nowym Rokiem 2020 życzymy Księdzu spełnienia
marzeń, zdrowia samych mądrych i grzecznych uczniów. Wszystkiego
dobrego i serdecznie dziękujemy za udzielenie wywiadu!
Ks.  M.:  Bardzo  dziękuję.  Jestem  zaszczycony,  że  zechcieliście
przeprowadzić ze mną wywiad. To miłe.
           

                                Wywiad przeprowadzili: Dominika Szulc, Nadia Daniel i Kornel Wasielewski



PRZEWODNIK  EKOLOGICZNY

Tworzymy nowy kącik –  wszyscy zdajemy sobie sprawę ze zmiany
klimatu. Dawno nie widzieliśmy śniegu, nie ma mrozu, brak opadów – 
i to tylko z naszego podwórka.

GRETA THUNBERG
O niej już usłyszał świat!
Greta  ma  zaledwie  szesnaście  lat,  ale  jest  naprawdę  znana.
Wszystko za sprawą wyjątkowego zaangażowania Grety w ochronę
klimatu.
Dziewczyna   w  dniu  rozpoczęcia  roku  szkolnego  zaczęła
jednoosobowy protest pod budynkiem szwedzkiego parlamentu (tzw.
strajk szkolny).  Domagała  się zmniejszenia emisji  dwutlenku węgla
przez jej kraj i respektowania porozumienia paryskiego z 2015 roku.
Swój  protest  kontynuowała  w  każdy  piątek  w  roku  szkolnym.
Protestowała  także  w  Londynie  i  pod  siedzibą  Parlamentu
Europejskiego w Brukseli.
Kiedy  wystąpiła  na  forum  Organizacji  Narodów  Zjednoczonych,
usłyszał o niej dosłownie cały świat.
Greta  ma  swoich  zwolenników  i  przeciwników.  Ci  ostatni  potrafią
bardzo  brutalnie  atakować  dziewczynę.  Greta  nie  zmienia  jednak
swojego zaangażowania w sprawy ochrony środowiska.
Wie, że w rękach takich młodych ludzi jak ona jest zmiana – i ma 
moc, żeby do tej zmiany doprowadzić.  



   Bądźmy jak Greta, 
WALCZMY  O  OCHRONĘ  KLIMATU  
DLA  SIEBIE  I  SWOICH  DZIECI !!!

EKOLOGIA  PRZEZ  CAŁY  ROK
Co  TY  zrobisz dla Ziemi?

Powiedz o tym głośno!

1. NAJWAŻNIEJSZE TO ZACZĄĆ!
W Polsce niewiele  osób dba o środowisko tak naprawdę.  Wszyscy
mówią,  jak  ważna  jest  przyroda,  ale  nieliczni  robią  dla  niej  coś
konkretnego.  Dlatego  jeśli  zastanawiasz  się  nad  ekologicznymi
postanowieniami na Nowy Rok, to już jest dobrze!

2. WYZNACZ SOBIE REALNY CEL
Blisko  połowa  Polaków  robi  noworoczne  postanowienia,  ale  nie
wszystkim  udaje  się  je  zrealizować.  Zamiast  ogólnego
stwierdzenia:”Będę  dbał  o  jakość  powietrza”,  lepsze  będzie:”  
W stczniu będę jeździł raz w tygodniu komunikacją miejską”. Termin
zakończenia  zadania  dodatkowo  pomaga  się  zmobilizować.  



W przeciwnym razie łatwo się zniechęcić, że zmiany przychodzą zbyt
wolno.

3. KIEDY  JUŻ  NA  COŚ  SIĘ  ZDECYDUJESZ,  POWIEDZ  O
TYM  GŁOŚNO.

Wtedy trudniej się wycofać. Rodzina i przyjaciele będą cię 
mobilizować. A najlepiej, jeśli zrobicie coś wspólnie.

CO  MOŻE  ZNALEŹĆ  SIĘ  W  POSTANOWIENIACH  EKO?

ZAKUPY
• będę zabierał własną torbę, by zrezygnowć z plastikowych 

reklamówek
• zrobię listę zakupów przed wyjściem z domu, by uniknąć 

kupowania niepotrzebnych rzeczy
• wybiorę rzeczy wytworzone z poszanowaniem środowiska

POWIETRZE
• ograniczę jazdę samochodem – do szkoły będę docierał 

komunikacją miejską, rowerem lub pieszo



• będę dbać o rośliny, zacznę od szanowania kwiatów na szkolnych
holach

• będę kupować rzeczy od lokalnych producentów, co ogranicza 
iliość spalin, jaka produkowana jest podczas transportu 
towarów z dalszych stron

WODA
• będę zakręcać wodę podczas mycia zębów
• wykorzystam ponownie wodę z mycia owoców, np. do podlewania 

kwiatków
• ograniczę ilość środków chemicznych używanych w domu, bo one

trafiają do ścieków, a finalnie – do morza

PRĄD
• wyłączę światło za każdym razem, kiedy wyjdę z pokoju
• wyjmę ładowarkę z kontaktu, jeśli nie jest używana
• nie będę zostawiać komputera w trybie stand-by

ODPADY
• będę je segregować zgodnie z zasadami
• napoje do szkoły będę nosić w bidonie, by uniknąć kupowania 

plastikowych butelek
• niepotrzebne rzeczy oddam potrzebującym

Zdaniem psychologów wystarczy miesiąc, by zmienić nawyki.
POWODZENIA!

        
                             Od redakcji (Przygotowano na podstawie artykułu  z “Victora Juniora”)



NIETYPOWE ŚWIĘTA W LUTYM

1.02. - Dzień Gumy do Żucia
2.02. - Dzień Pozytywnego Myślenia
           Światowy Dzień Mokradeł
           Dzień Bagna
           Dzień Handlowca
           Matki Boskiej Gromnicznej
3.02. - Międzynarodowy Dzień Kopania Rowów
           Dzień Ciasta Marchewkowego
4.02. - Światowy Dzień Walki z Rakiem
6.02. - Dzień Boba Marleya
7.02. - Dzień Najwyższej Izby Kontroli
8.02. - Dzień Bezpiecznego Internetu
           Dzień Bystrzaka
           Święto Służby Więziennej 
9.02. - Dzień Pizzy       
10.02. - Światowy Dzień Przytulania  
            Dzień Kociewia 

          (“Nasi Kociewiacy” z panią Zosią Gromowską)
11.02. - Światowy Dzień Bezdomnych
            Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
            Dzień Numeru Alarmowego 112



12.02. - Dzień Pisania Piórem
            Dzień Darwina lub Dzień Ewolucjonizmu lub jak kto woli    
                    Dzień Dziadka Pana Czarka     

           
                                (Prawda, że podobni...)

13.02. - Dzień Radia
14.02. - Dzień Chorego na Padaczkę 
             Walentynki – Dzień Zakochanych 
           

                  (Pamiętaj o tych, których kochasz!)   

15.02. - Światowy Dzień Młodzieży Islamskiej
            Dzień Singla 
16.02. - Dzień Poczty Polskiej
            Międzynarodowy Dzień Listonoszy i Doręczycieli  Przesyłek



17.02. - Światowy Dzień Kota 

18.02. - Dzień Baterii 
20.02. - Tłusty Czwartek
             Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej 
21.02. - Międzynarodowy Dzień Walki z Reżimem Kolonialnym
            Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
22.02. - Dzień Myśli Braterskiej
             Europejski Dzień Ofiar Przestępstw
23.02. - Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym
             Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 
24.02. - Dzień Niespodziewanego Całusa          
25.02. - Śledzik
             Dzień Powolności
26.02. - Popielec 
             Dzień Dinozaura
             Dzień Pozdrawiania Blondynek 
             Dzień Spania w Miejscach Publicznych
27.02. - Dzień Niedźwiedzia Polarnego



   (Ludzie, jak żyć bez lodu? – Nie ocieplajcie klimatu !!!)

28.02. - Dzień Chorób Rzadkich 
29.02. - Dzień Żaby

                                                                   Od redakcji

        
      



RECENZJE  DO  NOWYCH  KSIĄŻEK
ZAKUPIONYCH  W  RAMACH
"NARODOWEGO  PROGRAMU
ROZWOJU  CZYTELNICTWA"

  
 
     Zrównoważony haker Gogel plus pokręcona ekolożka Sójka, plus
zakochany w Sójce, grach fabularnych i historii Master równa się ...
niezła draka!
Jaka?  Oczywiście  kryminalna!  Wymieniona  wyżej  trójka  uczy  się
grzecznie  w  ostatniej  klasie  gimnazjum,  ale  po  lekcjach  prowadzi
prywatne śledztwo. Jedyny trop wiodący do nieuchwytnego bandyty
to  ślad opon  umykającej  czarnej  hondy i  przerażony zając,  który



zresztą przepadł bez wieści. Czy paczka z Rudy Śląskiej wie, w co się
pakuje? Nie, ale płonie z ciekawości! Czy dostąpi iluminacji i miejsce,
w  którym  ukrywa  się  przestępca,  zostanie  jej  objawione?  Hm...
Skuteczność  Holmesa  bohaterowie  łaczą  z  poczuciem  humoru,
wdziękiem  i  inteligencją.  Działają  w  wersji  niskobudżetowej,
ekologicznej  i  bez  medialnego  zgiełku.  Znakomita  lektura  dla
fanatyków komputerów, starych dziejów i poszukiwaczy tajemnic. 

Zapraszamy do lektury!!!    

                                          

                                               Opracowało Koło Przyjaciół Biblioteki

STREFA  ŚMIECHU

 Jaś uspokaja swojego psa 
w poczekalni u 
weterynarza:
- Azor, nie szczekaj tak. 
Zobacz, tam siedzi kotek i 
nie szczeka!



 

 

                                                                 Od redakcji

 Gazetkę redagują pod opieką pani Zdzisławy Mszanowskiej:

   Julia Podjacka,Weronika Olszewska, Wiktoria Dus, Wiktoria Tuszyńska,

 Kornel Wasielewski. 

Opracowanie graficzne – pani Dorota Żyśko. 

                                                                          

– Gdzie znajdują się komary zimą?
– Dokładnie nie wiadomo. Ale dobrze 

by było, gdyby były tam również 
latem. 

 Jaś pyta tatę:
– Ile jest kilometrów z Warszawy do 

Lublina?
– 180.
– A z powrotem?
– Tyle samo.
– Niemożliwe! Przecież między Wigilią a 

Nowym Rokiem jest tylko jeden tydzień, 
a między Nowym Rokiem a Wigilią cały 
rok!


