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Z ŻYCIA SZKOŁY
CO? GDZIE? KIEDY? 

(BYŁO...JEST...BĘDZIE...)

– Nigdy więcej wojny
– Wycieczka do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w 

Tczewie
– Bezpieczna droga do szkoły. Bezpiecznie w szkole
– Wycieczka klas drugich do Zagrody Edukacyjnej
– Święto Edukacji Narodowej
– Ślubowanie klas I
– Manifest przeciwko marnowaniu jedzenia w Tczewie 
– Wyjazd do Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu
– XII Festiwal Twórczości Kociewskiej im. R. Landowskiego
– Sukcesy naszych uczniów (Kasia Radzewicz i Karolina 

Ziółkowska)
– Wiadomości z Samorządu Uczniowskiego
– Moja pasja – Dominik Głowacki
– NOWA w naszej siódemce, czyli rozmowa z Wandą Garską
– Wywiad z Panią wicedyrektor Katarzyną Bazą 
– Nietypowe święta w listopadzie
– Literacki Nobel dla Olgi Tokarczuk
– Nasza twórczość
– Wiadomości z biblioteki
– Strefa śmiechu

                   



 NIGDY  WIĘCEJ  WOJNY

 Miesiąc wrzesień upłynął w naszej szkole pod hasłem „Nigdy
więcej  wojen”,  pod  którym kryły  się  działania  mające  na  celu
przypomnienie tragicznych wydarzeń sprzed osiemdziesięciu lat.
Mogłoby  się  wydawać,  że  to  było  tak  dawno,  że  już  nas  nie
dotyczy…



Wręcz  przeciwnie,  należy  z  jeszcze  większym  naciskiem
pielęgnować  pamięć  o  wydarzeniach,  a  przede  wszystkim  
o ludziach, którzy byli uczestnikami tych wydarzeń, mieli w sobie
odwagę, której na próżno dziś szukać, aby poświęcić wszystko,
co im drogie, w tym własne życie, aby być wolnym, nawet jeśli
miało to trwać tylko chwilę… 
Póki pamiętamy, Oni nadal żyją, a ich bohaterstwo nie poszło na
marne.

Dlatego też w poszczególnych klasach były prowadzone zajęcia 
o wybranej tematyce wojennej, których efektem końcowym były
plakaty. 



  Ponadto, dnia 17 września w szkolnym radiowęźle puszczono  
w eter specjalny komunikat o ataku radzieckim na Polskę z 1939
roku, w którym to podano najistotniejsze informacje. 
Nie możemy zapomnieć o naszej szkolnej delegacji, która brała
udział w miejskich obchodach upamiętniających ten dzień, tj. 17
września 1939 r. Nasi uczniowie – Maria Stolarska, Aleksandra
Cimann  i  Szymon  Podjacki  wyrecytowali  wiersz  Jacka
Kaczmarskiego „Ballada wrześniowa”.

                                    

                                                                  Opracowała p. Magdalena Fraszkiewicz



WYCIECZKA DO ZAKŁADU UTYLIZACJI
ODPADÓW STAŁYCH W TCZEWIE

   
  Dnia  4  października  2019  roku  Szkolny  Klub
NIEMARNOWANIA  wybrał  się  wraz  ze  swoją  opiekunką  p.  Anią
Poniewską do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie. 

Nasi  uczniowie  zwiedzili  głównie  sortownię  śmieci,  w  czasie
prezentacji dowiedzieli się, jak przetwarza się butelki plastikowe,  
w jaki sposób segreguje i utylizuje się śmieci.



Jako  członkowie  Klubu  „Niemarnowania”  nauczyli  się  także,  jak
segregować  odpady.  Odpady  te  mają  duże  znaczenie,  gdyż  są
skupowane  przez  kontrahentów  i  otrzymują  drugie  życie,  np.  
w postaci bluz polarowych.

Wycieczka była ciekawa i bardzo pouczająca.

                                            
  Opracowały Julia Podjacka i Weronika Olszewska



BEZPIECZNA  DROGA  DO  SZKOŁY
     

Dnia  7  października  2019  r.  dzieci  z  klas  II  przygotowały  apel
„Bezpieczna droga do szkoły. Bezpiecznie w szkole” dla klas 0-III.

Dzieci uczyły swoje koleżanki i kolegów właściwego zachowania się  
w  ruchu  drogowym,zapoznały  z  nazwami  podstawowych  znaków
drogowych, przypomniały i utrwaliły zasady bezpiecznego poruszania
się  po  drogach,  mówiły  o  bezpiecznym  zachowaniu  się  w  szkole,  
w domu poprzez wiersze, scenki i piosenki. 



Apel był bardzo dobrą lekcją o bezpieczeństwie.
Dzieci przygotowały wychowawczynie pani Halina Tomaszewska i pani
Monika Podjacka.
                                                            

Opracowała Julia Podjacka



WYCIECZKA EKOLOGICZNA KLAS II 
DO  „INNEGO  ŚWIATA” 

   Dnia 9 października klasy II wraz z wychowczyniami wybrały się 
na wycieczkę do ZAGRODY  EDUKACYJNEJ w Krastudach. 

Zagroda edukacyjna pod nazwą „Inny świat” zaoferowała nam wiele 
jesiennych ciekawostek, jakie można spotkać w gospodarstwie 
rolnym. 
Poznaliśmy wiele zwierząt gospodarskich: konie, osła, świnie, kozy, 
indyki, perliczki, kury - różnych ras, króliki, kaczki oraz oczywiście 
koty i psy. 





Wiele radości przyniosła nam jazda konna.

Bardzo ciekawa i zasługująca na uwagę była lekcja o historii 
ziemniaków w Polsce i na zakończenie tej lekcji wykopki.



Przy ognisku robiliśmy samodzielnie lalki ze słomy.

Na zakończenie pobytu w „Innym świecie” zjedliśmy usmażone na
ognisku kiełbaski.



W oczekiwaniu na wyjazd wypróbowaliśmy wszelkiego rodzaju 
pojazdy czterokołowe. 

Konie już odpoczywały w stajni!

Zabawy było co niemiara!
                                  

  Od redakcji



ŚWIĘTO  EDUKACJI  NARODOWEJ

     Dnia 11 października odbył się w naszej szkole apel  z okazji
Święta Edukacji Narodowej.

Przedstawienie Kółka Teatralnego oraz piosenki w wykonaniu naszego
szkolnego chóru były podziękowaniem dla dyrekcji szkoły, wszystkich
nauczycieli  i  pracowników  administracji  i  obsługi  za  pracę  i  trud
włożony w nasze wychowanie i wykształcenie.





Na  zakończenie  apelu  Samorząd  Uczniowski  wręczył  dyplomy
wyróżnionym w Plebiscycie „Nauczyciel Naj”.
 Wyniki są następujące: 
Nauczyciel Luzak Roku - Pan Cezary Wójcik
Nauczyciel  o  Gołębim  Sercu  –  Pani  Anna  Poniewska,  Pani  Roma
Warnke, Pani Karolina Lubiszewska
Nauczyciel Złoty Dyżurny – Pani Bożena Danecka
Nauczyciel Perfekcjonista Roku – Pani Magdalena Fraszkiewicz
Nauczyciel Anioł Stróż – Ksiądz Marek Cieszyński
Nauczyciel Kreatywny – Pani Wioletta Kowalewska
Nauczyciel  o  Doniosłym  Głosie  –  Pani  Aurelia  Czerwińska,  Pan
Sławomir Deja.
Wszyscy nauczyciele zostali poczęstowani cukierkami. 

Wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi
życzymy wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, zdrowia 
i dużo uśmiechu na co dzień, no i oczywiście samych miłych,

grzecznych uczniów.

                                                                                          
                                                                                   Od redakcji



ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH NA
UCZNIÓW SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  

NR  7  W  TCZEWIE

  
 W Dniu Nauczyciela tj. 14 października w naszej szkole odbyło

się  ŚLUBOWANIE   KLAS   PIERWSZYCH   na  uczniów  Szkoły
Podstawowej Nr 7 im. Stanisława Staszica w Tczewie. 
Na uroczystość przybyli – odświętnie ubrani uczniowie klas I wraz  
z rodzicami, Dyrekcja Szkoły oraz nauczyciele.

Pierwszaki  -  pod  okiem  swoich  pań,  tj  Pani  Romy  Warnke  i  Pani
Karoliny  Lubiszewskiej  -   przygotowały  przedstawienie,  na  którym
zaprezentowały taniec, wiersze i piosenki.



   Po akademii  odbyła się oficjalna część – najpierw uczniowie 
klasy IA i IB złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły.

ROTA ŚLUBOWANIA UCZNIÓW KLAS I  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 

W TCZEWIE

MY,  UCZNIOWIE  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  7 
 IM. STANISŁAWA  STASZICA  W  TCZEWIE, 

 ŚLUBUJEMY:

– SUMIENNIE  WYPEŁNIAĆ  SWOJE OBOWIĄZKI;
– DBAĆ  O  DOBRE  IMIĘ   KLASY  I  SZKOŁY;
– SWOIM  ZACHOWANIEM  I  NAUKĄ SPRAWIAĆ  

RADOŚĆ RODZICOM  I  NAUCZYCIELOM;
– RZETELNIE  PRACOWAĆ  NAD  ZDOBYCIEM  

WIADOMOŚCI  I UMIEJĘTNOŚCI;
– PRZESTRZEGAĆ  ZASAD  REGULAMINU  SZKOLNEGO.

KLASA I A



Wychowawczyni kl. I A -  Mgr. Karolina Lubiszewska
Uczniowie kl. I A:

Bartoszek Hubert
Brzóska Nadia
Dawidczyk-Ciura Oliwia
Dera Filip
Garski Maciej
Grzmiel Bianka
Kruszewska Maja
Laufenberg Karol
Lipke Brayan
Małkiewicz Franciszek
Małolepszy-Cichy Marcel
Mehlberg Vanessa
Ostrowski Brayan
Pazdan Anastazja 
Pawłuszek Monika
Peplińska Maja



Piątkowska Marika
Potrykus-Raczkowski Sebastian
Siemaszkiewicz Mateusz
Stawicka Nikola
Sulawiak Oliwia
Sperling Agata
Szramka Piotr
Troszczyłów Szymon
Walkusz Marta

KLASA I B

Wychowawczyni kl. I B -  Mgr. Roma Warnke  
Uczniowie kl. I B:

Bawół Malwina
Bobrowski Filip
Borkowski Jakub
Borys Malwina
Bronowicka Amelia
Bronowicka Zuzanna
Jabłoński Adrian
Kamińska Weronika



Kreft Fabian
Kreft Jagoda
Kutyła Piotr
Krzemińska Kinga
Liegmann Dawid
Maszkowska Julia
Ossowski Paweł
Pączek Jowita
Skiba Mikołaj
Surdacki Aleksander
Szlagowski Hubert
Szwoch Maciej
Welsandt Tymon
Wuttkowski Nikodem
Wódkiewicz Lena
Ziółkowska Maria

 Następnie  Pan  Dyrektor  uroczyście  pasował  wszystkich
pierwszaków na uczniów SP 7, na zakończenie części oficjalnej chór
odśpiewał Hymn Szkoły.



Po  tej  części  pierwszaki  otrzymali  „rogi  obfitości”  przygotowane
przez Radę Rodziców.

 Redakcja „Zwariowanej siódemki” składa wszystkim uczniom 
klas pierwszych wszystkiego najlepszego, samych szóstek i 
powodzenia w szkolnych ławach. 

WITAMY WŚRÓD SZKOLNEJ BRACI! 
                                    

                                                 

Od redakcji



Manifest przeciwko marnowaniu jedzenia 

w Tczewie 

  

Dnia  16  października  2019  roku  Szkolny  Klub  Niemarnowania
udał się na Manifest przeciwko marnowaniu jedzenia. 



O  godzinie  1030  wszyscy  zgromadzili  się  pod  Urzędem  Miasta.
Następnie ruszyliśmy ulicami Tczewa do TCKiS. 

Tam odbyła się prezentacja na temat marnowania jedzenia.

                                   Opracowała Julia Podjacka i Weronika Olszewska



Każdego  dnia  na  całym  świecie  -  szczególnie  w  krajach  wysoko
rozwiniętych  -  setki  ton  żywności  są  marnotrawione i  trafiają  do
kosza.  Rządy  i  organizacje  społeczne  na  całym  świecie  szukają
recepty na marnotrawstwo. 

16  października  w  Tczewie  odbyło  wydarzenie,  które  ma  zwrócić
uwagę  na  to,  jak  dużo  jedzenia  marnotrawimy  każdego  dnia.
Wydarzenie  edukacyjne  pt.  "Manifest  przeciwko  marnowaniu
jedzenia"  odbyło  się  w  Światowy  Dzień  Żywności.  -  Chcemy  tym
eventem zwrócić uwagę na bardzo powszechny problem wyrzucania
nadmiernej  ilości  jedzenia  w  naszych  domach.  Projekt  jest
kontynuacją misji Banku Żywności w Tczewie, którego zadaniem jest
zmniejszanie  obszarów  niedożywienia  w  województwie  pomorskim.
Tylko w minionym roku poprzez działania pozyskaliśmy ze sklepów  
i przekazaliśmy osobom potrzebującym ponad 1000 ton żywności. -
wyjaśnia Maria Jankowska, z Banku Żywności w Tczewie.
                                                   

Opracowano na podstawie tcz.pl



KLASY  VII i VIII 
W  TEATRZE  IM.  ALEKSANDRA

SEWRUKAW  ELBLĄGU

    Dnia  22  października  klasy  VII  i  VIII  wraz  z  polonistkami  
z  naszej  szkoły  wyjechały  do  Elbląga  do  Teatru  im.  Aleksandra
Sewruka na tragedię Juliusza Słowackiego pt.”Balladyna”.



Po  trupach  do  celu,  czyli  "Balladyna"  u  Sewruka.  Anglicy  mają
Szekspira, a my Polacy, Słowackiego. Ze zbiorów swojej dramaturgii
powinniśmy  czerpać.  Tak  wybór  "Balladyny"  uzasadnia  dyrektor
elbląskiego  teatru  Mirosław  Siedler.  Z  kolei  reżyser  Janusz
Wiśniewski  wskazuje:  -  To  test  niezwykle  inteligentnie  napisany
przez  młodego  człowieka,  który  naczytał  się  Szekspira.  Historię
krwawej lady, która idzie po trupach do celu, zna chyba każdy.

"Balladyna"to  klasyczny  dramat,  w  którym  postaci  świata
rzeczywistego  przeplatają  się  z  magicznymi  zjawami  z  baśni.
Rywalizujące  ze  sobą  bohaterki  to:  Alina  -  uosobienie  dobra  
i  Balladyna  -  okrutna,  zła,  opanowana  żądzą  władzy.  Dwie  piękne
siostry,  w  których  zakochał  się  książę  Kirkor,  idą  do  lasu.  Która
prędzej zbierze dzban pełen świeżych malin, ta zostanie jego żoną.
Tylko  jedna spełni  swe marzenia,  tylko  jedna -  idąc po  trupach -
osiągnie władzę i królewski tron. Ale, uwaga, jest wina, będzie i kara.

Tragedia  Juliusza  Słowackiego  jest  lekturą  obowiązkową  w  klasie
VIII.  Mamy  nadzieję,  że  obejrzana  sztuka  wprowadzi  nas  
w romantyczny i  trudny temat tragedii  i  pozwoli  lepiej  zrozumieć
lekturę.  
                                                 

  Od redakcji 



XII  FESTIWAL  TWÓRCZOŚCI
KOCIEWSKIEJ 

im. Romana Landowskiego

      Dnia  23  października  odbył  się  XII  Festiwal  Twórczości
Kociewskiej  im.  Romana  Landowskiego  (powiat  tczewski)   
w kategorii : recytacje.

Naszą szkołę reprezentowali:
Klasy  I-III
Marika Wąsik kl. II B
Amelia Michalak  kl.III B
Uczniów z klas I-III przygotowała p. Zofia Gromowska
Klasy IV- VI
Zuzanna Daniel kl. V B
Szymon Podjacki kl. V B



Klasy VII – VIII
Alicja Surdacka kl. VII B
Julia Podjacka kl. VIII B
Uczniów z klas IV- VIII przygotowała p. Zdzisława Mszanowska



Julia Podjacka zajęła – I miejsce
Szymon Podjacki zajął – II miejsce

Amelia Michalak zajęła II miejsce.
Uczniowie  ci  będą  reprezentować  nasz  powiat  na  Konkursie
Finałowym.
Serdecznie  gratulujemy  i  dziękujemy  za  godne  reprezentowanie
naszej szkoły. 

                           Od redakcji



SUKCESY  NASZYCH  UCZNIÓW

Szachowe sukcesy Kasi Radzewicz – uczennicy klasy III b.
Kasia zajęła II miejsce  w Eliminacjach Strefowych do  Mistrzostw
Polski Młodziczek w Szachach.

O swojej miłości do szachów i sukcesach, które już odniosła Kasia
pisała w artykule „Moja Pasja” w styczniowym numerze z 2019 roku
„Zwariowanej siódemki”.
Trzymamy kciuki  w Mistrzostwach Polski  i  serdecznie gratulujemy
sukcesów!
                                                                       

Sportowe sukcesy Karoliny Ziółkowskiej – uczennicy klasy III b
Karolina  zajęła  I  miejsce w  XXII  Jesiennym  Biegu  Trzeźwości  
w swojej grupie wiekowej. Organizatorami imprezy byli:  Prezydent



Miasta  Tczewa Mirosław Pobłocki  i  Stowarzyszenie  Tczewski  Klub
Abstynenta „Sambor”.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!

                                                                 Od redakcji



WIADOMOŚCI Z SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO

        
We  wrześniu  uczniowie  klas  IV-VIII  wybierali  nowego

przewodniczącego  do  Samorządu  Uczniowskiego.  Kandydaci  na
Przewodniczącego  przygotowali  odpowiednią  kampanię,  przede
wszystkim były to plakaty propagujące kandydata i jego program.

A oto kandydaci:

ALICJA SURDACKA KL. VII B

NATASZA  ZAŁUG KL. VIA



KAMELIA KĘPKA KL. VI.B

NIKODEM TUSK KL. VIIIA

Uczniowie – wyborcy głosowali drogą elektroniczną na informatyce  
i mogli wybrać tylko jednego kandydata.
Wyniki przedstawiają się następująco:



Alicja Surdacka  - 92 głosy
Nikodem Tusk   - 83 głosy
Natasza Załug  - 62 głosy
Kamelia Kępka  - 54 głosy
W wyborach oddano 291 głosów. 

Alicja  Surdacka  pełni  obowiązki  Przewodniczącej  Samorządu
Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020 

Nowy Samorząd Uczniowski:
Przewodnicząca – Alicja Surdacka  
Zastępcy przewodniczącej SU - Nikodem Tusk i Małgorzata Michalak



Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego :
Pani Barbara Rokita
Pani Anna Poniewska

Pani Karolina Lubiszewska

                                                                Opracowała p. B. Rokita



MOJA  PASJA  -  DOMINIK  GŁOWACKI
 

 Cześć jestem Dominik.  Chodzę do kl  IIIb.  Mam wiele zainteresowań  

i pasji. 

Pierwszą moją miłością  jest pływanie.  Naukę na basenie  rozpocząłem w

wieku 5 lat. Początkowo był to mały basen przy CAON w Tczewie, tam

nauczyłem  się  podstaw  na  cotygodniowych  zajęciach.  Od  tego  roku,

rozpocząłem  naukę  na  dużym  basenie,  gdzie  doskonalę  różne  techniki

pływackie. W niedługiej przyszłości spróbuję zdobyć kartę pływacką. Taki

mam cel.



   Moją kolejną pasją jest muzyka. Zaczęło się od lekcji perkusji,  gdy

miałem  zaledwie  3  lata.  Szybko  jednak  zrezygnowałem  z  lekcji  

u profesjonalisty i ćwiczyłem w domu z tatą. W wieku 6 lat rozpocząłem

naukę  gry  na  instrumentach  klawiszowych  w  TCKiS.  Na  drugim  roku

jednak  przerwałem  lekcje.  Muszę  przyznać,  że  brak  mi  cierpliwości  

i  systematyczności,  co  konieczne  jest,  by  zostać  profesjonalnym

muzykiem. Doświadczenia muzyczne, które nabyłem wykorzystuję w domu.

Bardzo często muzykuję z tatą. Gramy na klawiszach, perkusji, tata też

na  gitarze,  komponujemy,  nagrywamy  i  świetnie  się  przy  tym  bawimy.

Odważyłem się nawet wystąpić w szkolnym konkursie “Mam talent”, gdzie

moja gra na perkusji została doceniona i zająłem trzecie miejsce.

Interesuję się również językiem angielskim, bardzo łatwo go przyswajam 

i  chętnie  się  uczę.  Pomaga  mi  w  tym moja  mama,  z  którą  dwa  razy  

w  tygodniu  mam  dodatkowe  lekcje  w  domu.  Nauka  polega  również  na

zabawie, wykorzystujemy gry i ekran interaktywny, dzięki czemu lekcje

nie są nudne.



Znajomość języka angielskiego wykorzystuję w mojej trzeciej pasji, którą

są gry komputerowe. Używam angielskich wersji, jak również komunikuję

się  z  graczami  w  tym  języku.  Moimi  ulubionymi  grami  są  Minecraft  

i Fortnite.

                                                        Opracował Dominik Głowacki



 NOWA W NASZEJ „SIÓDEMCE”, 
CZYLI  ROZMOWA  Z  WANDĄ  GARSKĄ

UCZENNICĄ Z  KLASY  V B

Red.: Cześć ! Czy zgodziłabyś się na wywiad do naszej szkolnej
gazetki „Zwariowana siódemka”?

W.G.: OK

Red.: Podoba Ci się w naszej szkole?
W.G.: Tak, bo mam dużo koleżanek i kolegów.
Red.: Do jakiej szkoły chodziłaś wcześniej?



W.G.: Chodziłam do Szkoły Podstawowej nr 5 w Tczewie.
Red.: Jaki był powód dołączenia do naszej „siódemki”?
W.G.: Wyprowadziliśmy się z Tczewa, a że moja mama pracuje w 
„siódemce”, to bardziej opłaciło się nam jeździć do jednej szkoły. 
Poza tym szkoła i nauczyciele są tu fajni.
Red.: Masz może jakiegoś nauczyciela, którego polubiłaś?
W.G.: Nie mam jednego, polubiłam wszystkich (chociaż z niektórymi
nie mam lekcji).
Red.: Jaki przedmiot sprawia Ci najwięcej radości i dlaczego”
W.G.: Chyba język polski, pewnie mam to po mamie – Karolinie 
Garskiej.
Red.: A jakiego przedmiotu nie lubisz i dlaczego?
W.G.: Nie mam takiego, każdy przedmiot jest fajny.
Red.: Czy lubisz swoją klasę?
W.G.: Tak, ponieważ ani przez chwilę nie czułam się obco i samotnie.
Red.: Masz jakieś zainteresowania, pasje?
W.G.: Tak, uwielbiam malować, rysować, szkicować. Po prostu mam 
artystyczna duszę. Poza tym lubię się opiekować zwierzętami.
Red.: A masz jakieś zwierzęta?
W.G.: Tak. Mam psa, który lubi spać, biegać i uwielbia mizianie po 
brzuszku. Wabi się Dragon. Mam oczywiście, jak widać na zdjęciach, 
kotka.
Red.: Jak się czujesz w nowym towarzystwie?
W.G.: Dobrze.
Red.: Dziękujemy Ci bardzo za wywiad! Powodzenia w szkole!             

                            
Wywiad przeprowadziły Nikola Szulc i Małgorzata Michalak



WYWIAD  Z  PANIĄ KATARZYNĄ BAZĄ  
-wicedyrektorką szkoły i polonistką 

Red.: Witamy  Panią  Dyrektor  bardzo  serdecznie,  jesteśmy
redaktorami szkolnej gazetki „Zwariowana siódemka”. Mamy prośbę,
czy udzieli Pani wywiadu do Gazetki Szkolnej?
K.B.: Tak, udzielę z przyjemnością.
Red.:  Dlaczego  zdecydowała  się  Pani  zostać  nauczycielką  języka
polskiego,  czy  to  był  pierwszy  wybór,  czy  myślała  Pani  o  innym
życiowym wyborze?
K.B.: O tym, że zostanę nauczycielką wiedziałam od dzieciństwa.
Jeżeli  chodzi o nauczany przedmiot, to najpierw miała być to
historia, a później okazało się, że w szkole, w której podjęłam
pracę potrzeba było polonisty, stąd moje studia polonistyczne  
i  praca  w  zawodzie  jako  nauczyciel  języka  polskiego.  Trochę
sprawił to przypadek, ale nie żałuję.

                                   Na wycieczce z klasami II



Red.: Czym jest dla Pani praca nauczyciela?
K.B.:  Najprościej  mówiąc  -  wszystkim!  Ale  tak  poważnie  to
uważam, że jest to bardzo odpowiedzialny zawód, do którego
trzeba mieć powołanie. Dzieci, z którymi się pracuje, powinno się
kochać  i  wczuwać  się  w  ich  różne  sytuacje  rodzinne.  Gdy
okazujemy im zainteresowanie i zrozumienie, to one potrafią to
docenić.  Uśmiechem  i  podziwem  wynagradzają  nauczycielowi
wszystkie niedoskonałości pracy nauczyciela.

               Nagroda Dyrektora Szkoły
                                                 Nagroda Prezydenta Miasta Tczewa



Red.: Jaka jest Pani ulubiona lektura?
K.B.:  Moja  ulubiona  lektura  to  zdecydowanie  “Mały  Książę”.
Ósme klasy właśnie się o tym przekonały. Cieszę się, że lektura
ta  wróciła  do  szkoły  podstawowej!  Druga  pozycja  to  “Pan
Tadeusz”. I jeszcze wiele innych...
Red.: Czy kiedykolwiek nie przeczytała Pani jakiejś lektury? Jakiej?
K.B.:  Oj!  Co  za  drastyczne  pytanie!  W szkole  podstawowej  
i  średniej  to  nie  przypominam  sobie,  abym  czegoś  nie
przeczytała. Niektóre książki czytałam długo, bo po prostu nie”
podchodziły”  mi.  Na  studiach  to  nie  sposób  było  wszystko
przeczytać! (więc coś tam było…)
Red.: Jakie studia (i podyplomówki) Pani ukończyła?
K.B.:  Ukończyłam filologię  polską  na Uniwersytecie  Gdańskim  
i tego się trzymam!

       Podziękowanie Pana Dyrektora za zredagowanie książki o naszej szkole

Red.: Co robiła Pani po powrocie ze szkoły, będąc uczennicą?
K.B.:  W podstawówce odrabiałam lekcje,  a potem miałam już
czas wolny na zabawy podwórkowe, jazdę na rowerze, zimą na



zjeżdżanie na sankach - jak większość dzieci. W szkole średniej
po  powrocie  ze  szkoły,  pamiętam,  że  gotowałam sobie  prawie
codziennie budyń waniliowy!
Ponieważ  byłam  najstarsza,  to  zajmowałam  się  też  moim
rodzeństwem - do dziś mi to wypominają - chyba nie mieli lekko!
Red.:  Z  jakim  przedmiotem  miała  Pani  najwięcej  problemu  
w podstawówce, bo z polskiego to była Pani pewnie najlepsza?
K.B.:  Język  polski  w  szkole  podstawowej  lubiłam,  ale
przepadałam  za  historią  i  matematyką  (dużo  zależało  od
nauczycieli!). Bez entuzjazmu szłam na fizykę!
Red.: Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie?
K.B.:  Chyba  zawsze  chciałam  zostać  nauczycielką!  Nie
przypominam sobie o chęci wcielenia się w inne postaci...
Red.:  Jak  poszła  Pani  matura,  jak  w  ogóle  wyglądała  wówczas
matura?
K.B.: Matura poszła mi średnio, nie byłam wybitną maturzystką!
Egzamin  dojrzałości  zdawałam  pisemnie  z  języka  polskiego  
i matematyki, natomiast ustnie odpowiadałam z języka polskiego,
języka  rosyjskiego,  historii  i  propedeutyki  czyli  nauki  
o społeczeństwie. Trochę tego było, takie roczniki!
Red.: Po ilu latach pracy została Pani wicedyrektorką?
K.B.: Wicedyrektorką zostałam w 2006 roku, czyli po 20 latach
pracy.
Red.:  Czy praca na stanowisku wicedyrektora szkoły jest trudna i
wymagająca?
K.B.: Uważam, że praca na każdym stanowisku jest wymagająca,
jeśli  podchodzi się do niej z poczuciem obowiązku i  rzetelnie.
Największą  trudność  sprawia  oczywiście  nadmiar  biurokracji.
Najważniejsze  jest  jednak  “zgranie  w  zespole”,  więc  jakoś  



z Panem Dyrektorem dajemy radę!

   Na Pikniku Szkolnym Pani Wicedyrektor wręcza nagrody wspólnie z Panem Dyrektorem

Red.: Jak radzi sobie Pani z trudnymi sytuacjami w życiu?
K.B.:  Cóż,  jestem  osobą  wierzącą  i  myślę,  że  to  dużo
człowiekowi  daje.  Przekonałam  się  o  tym,  gdy  14  lat  temu
leżałam  4  miesiące  w  szpitalu.  Poza  tym  mam  rodzinę  
i przyjaciół, którzy w trudnych sytuacjach bardzo mi pomagają,
a ja im!
Red.: W jaki sposób spędza Pani wolny czas?
K.B.:  Może  wbrew  pozorom  nie  mam  go  za  dużo,  ale  wtedy
czytam  jakieś  lekkie  książki  z  wątkami  przygodowymi  i
historycznym,  słucham  muzyki  (  Kate  Melua,  SDM).  Lubię
wyjazdy nad morze, spacery po plaży, wędrówki po lesie, kąpiele
w jacuzzi… i wiele innych rzeczy.



            Nad Bałtykiem w Szwecji

                                             Nad Morzem Adriatyckim w Albanii

Red.: Z - tylko nam znanych źródeł - wiemy, że świetnie Pani gotuje,
dowiemy się coś o ulubionych potrawach?
K.B.: Nie wiem czy świetnie, ale potrafię zrobić dla moich gości
smacznego łososia w zalewie octowej na słodko, sałatkę z rukolą
i  pysznym sosem, zapiekankę gyrosową i  szpinakową, babeczki
makowe i karmelowe...



                           Wyspy Jońskie

Red.:  Z tych  samych  źródeł  dowiedzieliśmy  się,  że  widziała  Pani
”kawał” świata, podzieli się Pani z naszymi czytelnikami, gdzie Pani
była i którą podróż wspomina Pani najmilej, a która wycieczka miała
największe znaczenie w Pani życiu?
K.B.:  “Kawał”  świata  to  ja  mam  jeszcze  do  zobaczenia!
Rzeczywiście  zwiedziłam  trochę  Europy  i  Ameryki  Północnej.
Niezapomniane wrażenia dał mi pobyt nad wodospadem Niagara 
i  sam  przelot  samolotem  nad  Atlantykiem,  podczas  którego
podziwiałam  Grenlandię.  Wielkim  przeżyciem  było  dla  mnie
zwiedzanie Ziemi Świętej. Szkołą życia były wycieczki rowerowe
po Kaszubach, Mazurach, Słowacji i po Węgrzech, a także do
Rzymu  -  to  było  w  tych  czasach,  kiedy  świetnie  jeździłam
rowerem i miałam dobrą kondycję, choć nie było akcji “Rowerowy
maj”.  Na  pewno  wielkie  znaczenie  w  moim  życiu  ma  Szlak
Jakubowy  czyli  piesza  wędrówka  do  Santiago  de  Compostella,



który przeszłam dwa razy: z Francji 540 km i z Portugalii 270
km. Podróże rzeczywiście kształcą charaktery i uczą pokory.

          

                                        Plaża, palmy i tym podobne klimaty.....

Red.: W tym czasie bardzo modny jest wolontariat, mówią nam, że
mamy się udzielać, więc szukamy wzorów.
Dowiedzieliśmy  się,  że  Pani  Dyrektor  byłaby  dla  nas  dobrym
przykładem. Opowie nam Pani o swojej pracy dla innych?
K.B.: Szkoda, że wolontariat jest modny, a nie, że po prostu
jest!  Czy  musi  panować  moda  na  coś,  co  powinno  wypływać  
z wnętrza człowieka, z jego duszy - naturalny odruch niesienia
pomocy drugiemu człowiekowi? Myślę, że każdy z nas ma w sobie
chęci  i  pragnienia  świadczenia  wolontariatu-  niektórych  może
trzeba bardziej ośmielić i zaprosić. Widać, że w naszej szkole
uczniowie  chętnie  pomagają,  tylko  należy  ich  odpowiednio



ukierunkować. Taka praca daje wiele satysfakcji i radości wielu
ludziom.
Co do mojej pracy dla innych, to zawsze lubiłam pomagać i do
dziś szukam i wynajduję osoby, którym należałoby i warto byłoby
z różnych względów pomóc. Pomaganie to takie moje hobby!
Red.: Dziękujemy za wywiad i życzymy wielu sukcesów i satysfakcji 
w pracy zawodowej oraz w życiu prywatnym.
                

Wywiad przeprowadzili: Dominika Szulc, Nadia Daniel, Kornel Wasielewski

         (Wyboru zdjęć do wywiadu dokonała redakcja gazetki)

   

NIETYPOWE ŚWIĘTA W LISTOPADZIE

1.11. - Wszystkich Świętych

      
           Światowy Dzień Wegan



2.11. - Zaduszki
3.11. - Święto Myśliwych - Hubertus
4.11. - Dzień Taniego Wina
5.11. - Dzień Postaci z Bajek

          Międzynarodowy Dzień Języka Romskiego
6.11. - Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi
          Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów               
          Zbrojnych                                 
7.11. - Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej
          Światowy Dzień Feministek
          Dzień Kotleta Schabowego   
8.11. - Światowy Dzień Radiologii
          Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania
9.11. - Europejski Dzień Wynalazcy
          Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i 
          Antysemityzmem               
10.11. - Dzień Młodziezy
           Dzień Jeża



       
           Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju
11.11. - Święto Niepodległości
           Dzień  Służby Cywilnej
           Święto Orderu Virtuti Militari  
12.11. - Światowy Dzień Bicia Rekordów
           Światowy Dzień Ergonomi
           Światowy Dzień Drwala
13.11. - Międzynarodowy Dzień Niewidomych
            Dzień Placków Ziemniaczanych                                                



14.11. - Dzień Seniora
            Światowy Dzień Cukrzycy 
15.11. - Dzień Uwięzionego Pisarza
           Święto Wojskowego Centrum Geograficznego 
16.11. - Dzień Tolerancji
            Dzień Służby Zagranicznej RP 
17.11. - Ogólnopolski Dzień Bez Długów 
            Dzień Czarnego Kota
            Dzień Studenta
18.11. - Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach  
19.11. - DzieńToalet

            Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec    
            Dzieci



20.11. - Dzień Uprzemysłowienia Afryki
             Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
21.11. - Dzień Pracownika Socjalnego
            Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień  
            Światowy Dzień Telewizji
22.11. - Dzień Kredki
23.11. - Święto Wojskowej Służby Prawnej
24.11. -  Dzień Buraka
             Katarzynki   
25.11. -  Dzień Tramwajarza     
             Dzień Kolejarza
             Dzień Pluszowego Misia
28.11. -  Dzień Podłości 
             Dzień Pocałunku
29.11. -  Andrzejki

         
             Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem 
             Palestyńskim
30.11. - Dzień Białych Skarpetek
      

                                                  

 

                                                                                 Od redakcji



LITERACKI NOBEL DLA POLKI
OLGI TOKARCZUK

     W tym numerze chcemy powiedzieć kilka słów na temat Olgi
Tokarczuk,  w  związku  z  tym,  że  w czwartek,  10  października,
Szwedzka Akademia ogłosiła laureatów w dziedzinie literatury. Nobel
za rok 2018 powędrował do wrocławianki Olgi Tokarczuk.

Olga Tokarczuk 
Urodzona 29.01.1962
Wybitna prozaiczka i eseistka, laureatka nagrody Nobla za 2018 rok,
"The  Man  Booker  International  Prize  (2018).  Urodziła  się  29
stycznia 1962 roku w Sulechowie.

Niekwestionowane  odkrycie  w  polskiej  literaturze  ostatnich  lat,
pisarka  ceniona  i  przez  krytyków  i  przez  publiczność.  Fenomen
popularności  i  dobrego  smaku,  wiedzy  i  sprawności  pisarskiej,
filozoficznej  głębi  i  sztuki  opowiadania.  Wielbicielka  Junga,
znawczyni  filozofii  i  wiedzy  tajemnej,  studiowała  psychologię  na
Uniwersytecie Warszawskim.



Jeszcze jako nastolatka próbowała swych sił w poezji. Potem na wiele
lat  zamilkła,  by  powrócić  bardzo  dobrze  przyjętą  przez  krytykę
powieścią  "Podróż  ludzi  Księgi"  (1993).    W nieco  bliższą  naszym
czasom przeszłość zapuściła się autorka pisząc drugą powieść – "E.E."
(1995). T ćwierćwiecza.

Wielkim  i  głośnym  sukcesem  pisarki  była  jej  trzecia  powieść  –
"Prawiek i inne czasy" (1996). "Prawiek i inne czasy" to szczytowe
osiągnięcie nowszej polskiej prozy mitograficznej.

W innym  tonie  i  gatunku  została  utrzymana  kolejna  powieść  Olgi
Tokarczuk  "Dom  dzienny,  dom  nocny"  (1998).  Określenie  powieść
jest  tu  dość  mylące,  ponieważ  rzecz  ta  jest  hybrydą  tekstową,  
w  której  zgromadzono  przeróżne  zarysy  fabuł  i  bardziej  spójne
opowieści,  notatki  o  charakterze  quasi-eseistycznym,  prywatne
zapiski  itp.  W  istocie,  "Dom  dzienny,  dom  nocny"  to  najbardziej
osobista książka pisarki i zarazem najbardziej lokalna. 

Wprawdzie w roku 1997 ukazał się niewielki tom prozy wypełniony
trzema opowiadaniami ("Szafa"), ale aż do ogłoszenia przez pisarkę
"Gry na wielu bębenkach" (2001) niewiele było okazji, by podziwiać
talent Olgi  Tokarczuk,  jako autorki  krótszych form narracyjnych.
Wspomniana  tu  książka  gromadzi  19  opowiadań  ułożonych  w  trzy
cykle. 

Olga Tokarczuk ogłosiła też esej w postaci osobnej książki "Lalka  
i perła" (2000), w którym zaproponowała nowe odczytanie powieści
Bolesława  Prusa z  końca  XIX  wieku,  utworu  uchodzącego  za
arcydzieło polskiej sztuki powieściopisarskiej.

"Ostatnie historie" są kolejnym zbiorem opowiadań. Krótkie formy
stają się powoli ulubionym gatunkiem Tokarczuk, która jest również
pomysłodawczynią Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania.

Po  roku  2004  Olga  Tokarczuk  wydała  dwie  książki:  "Anna  In  
w  grobowcach  świata"  (2006)  oraz  "Bieguni" (2007).  Ta  druga
powieść  została  nominowana  do  Literackiej  Nagrody  Europy
Środkowej ANGELUS, a także nagrodzona Nagrodą Literacką "Nike"
2008. W 2018 książka, której angielskie wydanie nosi tytuł "Flights"

https://culture.pl/pl/node/16718
https://culture.pl/pl/node/11179
https://culture.pl/pl/node/11179
https://culture.pl/pl/node/16505
https://culture.pl/pl/node/7541


(tłum. Jennifer Croft), zdobyła prestiżową nagrodę Booker Prize.

"Anna In w grobowcach świata", znacząco różna od reszty dorobku
pisarki,  powstała  w  międzynarodowej  serii  "Mity".  
Tropią,  mordują,  kochają.  O  kobiecej  literaturze  popularnej -  od
czasu  pojawienia  się  Sharon  Stone  w  "Nagim  instynkcie"  zastępy
mężczyzn odkryły nowy typ kobiety – pisarkę. Panowie ją pokochali, 
a  jednocześnie  przestraszyli  się  jej  wyrachowania  
i  nieprzewidywalności  połączonych  z  seksapilem.  Trudno  ujarzmić
kobietę,  która  ma  w  nosie  historie  o  tych,  którzy  żyli  długo  
i szczęśliwie – bo te są w zwyczajnie złym guście. 

"Bieguni"  to  nie  książka  podróżnicza,  lecz  książka  o  fenomenie
podróży. 

Po "Biegunach" Tokarczuk wydała książkę pozornie lżejszego kalibru.
"Prowadź  swój  pług  przez  kości  umarłych"  (tytuł  jest  cytatem  
z  Williama  Blake'a)  to  powieść  kryminalna  (nazywana  była  też
thrillerem moralnym czy ekologicznym), w której atrakcyjna forma
posłużyła  przekazaniu  ważnej  wychowaczej  treści:  "Solidarność  ze
zwierzętami,  najsłabszym,  najokrutniej  traktowanym  ogniwem
łańcucha  władzy,  jest  symbolem  sprzeciwu  wobec  patriarchatu"  –
mówi pisarka.

W 2017 Agnieszka Holland przeniosła powieść na srebrny ekran. Film
zatytułowany  "Pokot" miał swoją premierę na niemieckim Berlinale  
i został nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem.

Po  tej  powieści  Tokarczuk  wydała  zbiór  esejów  "Moment
niedźwiedzia", w których opowiada o ciele, seksualności i  śmierci,  
o uwikłaniu w płeć, a także uwiedzeniu darkroomem. 

W  2014  roku ukazały  się  "Księgi  Jakubowe",  epicka  opowieść  
o Jakubie Franku,  żydowskim mesjaszu żyjącym w XVII wieku na
wschodnich  rubieżach  Rzeczpospolitej.  O  tej  postaci  Tokarczuk
pisała już w 2006 roku na łamach "Twórczości". Za "Księgi Jakubowe"
autorka w 2015 roku otrzymała  Nagrodę Literacką "Nike" (po raz
drugi, po "Biegunach" w 2008 roku).

http://culture.pl/pl/artykul/nike-2015-dla-olgi-tokarczuk
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Autorka "Ksiąg Jakubowych" i  ich tłumacz na język szwedzki  Jan
Henrik  Swahn  w  październiku  2016  roku  zostali  pierwszymi
laureatami  Międzynarodowej  Nagrody  Literackiej  Kulturhuset
Stadsteatern  (czyli  Domu  Kultury  i  Teatru  Miejskiego) 
w Sztokholmie.  

   

 Opracowało Koło Przyjaciół Biblioteki na podstawie Wikipedii

NASZA  TWÓRCZOŚĆ 

  Witam  Państwa  bardzo  serdecznie.  Cieszę  się,  że  możemy
wspólnie zastanowić się nad problemem, jakim jest zmuszanie dzieci
do jedzenia.
„Jeśli  zjesz  zupkę,  to  dostaniesz  cukiereczka...”,  „Jeszcze  dwie
łyżeczki...”,  „Zjedz  do  końca  warzywa”,  „Za  babcię,  za  dziadka......
itp., itd.... Takie namawianie, czy „samolociki”, dla których otwiera się
buzię, słyszeli Państwo pewnie niejeden raz! Z badań wynika, że wielu
rodziców w taki, czy inny sposób zmusza dzieci do jedzenia. Ponad
połowa matek stosuje do tego takie lub podobne sposoby. Dobrym
przykładem jest  to,  że dzieci  lubią  słodycze.  Dlaczego? Nie tylko
dlatego,  że  są  słodkie,  czują  do  nich  większa  chęć.  Bo  nie  są
zmuszane do tego,  żeby je  jeść!  W przeciwieństwie  do obiadów.  
I  taka  teza  ma  psychologiczne  uzasadnienie,  bo  dzieci,  które  są
przymuszane  do  jedzenia, zaczynają  obiady  kojarzyć,  jako  coś
przykrego,  a  później  praktycznie  przestają  odczuwać  głód!
Dlatego bardzo ważne jest, aby w karmieniu dziecka zachować
umiar. Podsumowując – rodzice powinni dbać o jakość jedzenia, 
a dziecko – samo wie najlepiej ile powinno zjeść. 
Bardzo dziękuję za uwagę!
                                                                                              Nikola Wilma kl. VIII A

https://culture.pl/pl/artykul/olga-tokarczuk-laureatka-szwedzkiej-nagrody-literackiej
https://culture.pl/pl/artykul/olga-tokarczuk-laureatka-szwedzkiej-nagrody-literackiej


WIADOMOŚCI  Z  BIBLIOTEKI
Czytelnictwo w październiku

Klasa Średnia przeczytanych książek na jednego ucznia Uwagi

IA -

IB -

IIA 3,2 Najlepiej czytająca klasa
IIB 2,1

IIIA 1,7

IIIB 2,8

IVA 0,2

VA 1

VB 0,6

VC 0,2

VIA 0,7

VIB 0,2

VIC 0,2

VIIA 2

VIIB 0,1 Najgorzej czytająca klasa

VIIIA 1,1

VIIIB 1,2

Najlepszy czytelnik w październiku
Aleksander Kujawa – klasa II B

(przeczytał  12 książek)

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do naśladownictwa!



Strefa śmiechu

 

 
-Kupi em sobie ksi k  kucharsk , ale i tak nie mog  ł ąż ę ą ę
przygotowa  adnej potrawy...ć ż
-Dlaczego?
- Bo wszystkie przepisy zaczynaj  si  od s ów: „We  ą ę ł ź
czyste naczynie...”.

Przy straganie z owocami:
– Czy sprzedaje pan towar bez 

opakowania?
– Tak.
– To prosz  mi zwa y  3 bananyę ż ć

bez skórki.

 Nowoczesny ogrodnik ogl da sad i pouczaą
w a ciciela:ł ś

– Pan ci gle pracuje starymi ą
metodami. B d  bardzo zdziwiony, ę ę
je li zbierze pan z tego drzewa ś
cho by dziesi  kilogramów jab ek.ć ęć ł

– Ja te  b d  zdziwiony, bo zawsze ż ę ę
zbieram gruszki z tego drzewa...



 Gazetkę redagują pod opieką pani Zdzisławy Mszanowskiej:

 Julia Podjacka – red. naczelny, 

Weronika Olszewska, Kornel Wasielewski, Dominika Szulc, Nadia Daniel, 
Małgorzata Michalak, Nikola Szulc.

Opracowanie graficzne – pani Dorota Żyśko.                            


	Manifest przeciwko marnowaniu jedzenia
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	Dnia 16 października 2019 roku Szkolny Klub Niemarnowania udał się na Manifest przeciwko marnowaniu jedzenia.
	O godzinie 1030 wszyscy zgromadzili się pod Urzędem Miasta. Następnie ruszyliśmy ulicami Tczewa do TCKiS.
	Tam odbyła się prezentacja na temat marnowania jedzenia.
	Po trupach do celu, czyli "Balladyna" u Sewruka. Anglicy mają Szekspira, a my Polacy, Słowackiego. Ze zbiorów swojej dramaturgii powinniśmy czerpać. Tak wybór "Balladyny" uzasadnia dyrektor elbląskiego teatru Mirosław Siedler. Z kolei reżyser Janusz Wiśniewski wskazuje: - To test niezwykle inteligentnie napisany przez młodego człowieka, który naczytał się Szekspira. Historię krwawej lady, która idzie po trupach do celu, zna chyba każdy.
	Olga Tokarczuk

